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75. narozeniny presidenta Ludvíka Svobody

Svoboda neznamená svobodu
25. listopadu 1970 slavili po celém Československu 75. výročí narozenin
nynějšího presidenta Československé socialistické republiky Ludvíka Svobo
dy. Oslajvy se konaly s pompou, která prozrazovala postranní úmysl. "Vaše
jméno je symbolem”, zapělo Svobodné slovo, když otisklo kvetoucí zdra
vici ústředního výboru Čs. socialistické strany brannému pětasedmdesátníkovi. Předseda Nejvyššího sovětu SSSR N . V. Podgornyj přiletěl z Moskvy'
do Prahy k osobní gratulaci. Soukolí aparátu, který má na starosti výrobu
přátelských styků mezi bratrskými národy Sovětského spazu a Českosloven
ska, se rozjelo na plná ložiska.
25. listopadu se komunistická propaganda plně oddala molochu buržoazního nacionalismu. Ale jeho vláda netrvala dlouho. Za dva týdny poté za
sedal ústřední výbor Komunistické strany Československa, který měl na po
řadu jinší starosti než narozeniny soudruha presidenta. Výročí přešlo a na
stoupil znovu všední sovětský den, ve kterém nemá svoboda místo ani s vel
kým, natož s malým S. OšlaVné soukolí stranické propagandy se zavařilo,
a stranický a přifařený tisk začal psát o tom, co se navařilo.
Husákův ministerský
Zatímco Gustav Hu
Zasedání ústředního
výboru
Komunistické sák pojíždí po kongre . předseda Lubomír Štroukomunistických gal se v poslední době
strany Československa z sech
11. prosince 1970 vcelku stran (jako tomu bylo stáhl do ulity admini
úkolů, ale
potvrdilo, že dnešní ge začátkem prosince, kdy strativních
nerální tajemník strany byl v Budapešti na zase Husákovi vysloveni a
Gustav Husák se pořád dání Kádárovy komuni nekající se odpůrci si
těší kvalifikované přízni stické strany), doma se budují nerušeně výpado
opozičníci potichu šikují. vé pozice.
kremelských vůdců.
Termín "kvalifikovaná
přízeň’’ je ospravedlni
telný. Neboť zatímco na
vedoucích místech zůstá
vají lidé Husákem schvá
lení, v pozadí si pevně
drží pozice jeho odpůrci
a aspiranti na vedení Ko
munistické strany Česko
slovenska.

Neslavný konec stra
nické kariéry Oldřicha
Černíka jistě nepohne ri
koho k slzám, ale vystou
pení -Aloise Indry připo
mene každému, že mo
skevské vedení má v ru
kávě zásobní garnituru
komunistických předáků,
kteří nečekají na nic ji
ného, než na vhodné uklouznuti Gustava Husá
ka. Připočteme-íi k němu
ještě Vasiia BiFaka, ve
doucího slovenského sta
linismu, je jasné, že Gu
stav Husák má své kád
rové potíže.

PŘÍJEMNÉ VÁNOCE
A MNOHO ZDARU V NOVÉM ROCE
přeje všem čtenářům redakce Hlasu domova
Současně prosíme všechny spolupracovníky a
Prosincové zasedáni ústředníhc výboru Komu přátele za prominutí, že nám není možno psát všem
a že proto nezasíláme jednotlivá vánoční blahopřání
nistické strany Českoslo nikomu.
HD
venska dalo konečný
punc pánu Oldřicha Černúca, který byl v době

U jesliček 1970

(Pokračováni

n a str. 21

Bouře v baltských příštavech i jinde

Je na řadě Polsko?

V minulém týdnu došla první stručná zpráva, že se v polských baltických
přístavech Kdyni a Gdaňsku udály demonstrace, když vláda ohlásila zvýšení
cen hlavních druhů potravin o téměř 20%. K tomu byl přidán komentář, že
katolické Polsko si zvlášť potrpí na dobré jídlo o vánocích, takže lidé Iv této
době pociťují víc než jindy za těžké srovnat své příjmy se zvýšenými náklady.
Pozdější zprávy už od 6. hodiny večerní do
připouštěly víc: při de 6. hodiny ranní, zákaz
monstracích byly vyrabo srocování. Ani potom
vány obchody, ale byly však nezvládly bezpeč
i zapalovány vládní bu nostní oddíly situaci a
dovy, demolován dům neklid se přenášel dál.
sekretariátu komunistic
V té době považoval
ké strany, došlo k sráž polský ministerský před
kám s bezpečnostními seda Cyrankiewicz zr
oddíly, z davů se ozýva nutné promluvit k náro
la protivládní hesla, byli du. Přiznal, že bylo v
mrtví, ranění a zatčení. prvních dnech poškoze
Nešlo jen o chuligány no mnoho domů, obcho
a asociální živly, jak hlá dů a aut, že bylo více
sily nejprve polské zprá než tucet lidí zabito a ně
vy. Zaměstnanci továren, kolik set zraněno, když
a přístavní dělníci zahá se bezpečnostní, jednotky
jili stávky.
snažily zavést znovu po
Přes okamžitá proti řádek a zákony.
opatření .
polekaných
Největší vinu na roz
vládních úřadů, přes poutání nepokojů dával
soustředění policejních rovněž chuligánům, ale
a vojenských oddílů s mají prý ji i "anarchisté
■tanky, samopaly a slzo a nepřátelé socialistické
tvornými bombami ne ho zřízení’’. K tomu do
klid vzrůstal. Vcelé bal dal, že oběti na životech
tické oblasti byl vyhlá jsou také následky ne
SOUDRUZI, BYL TO SYMBOL V ÚNORU, BYL TO šen výjimečný stav, zá dostatku porozumění a
SYMBOL V SRPNU, JE TO SYMBOL DNES___ kaz vycházení na ulici
(Pokračování na straně 2)

Blahoslavení chudí duchem, přistupme! Blahosla
vení chudí, veselme se, blahoslavení duchem, raduj
me ^se! Naše je království, i když ne z tohoto světa.
Patří nám, zhruba řečeno, pár hodin, v nichž si mů
žeme povolit šle a obojek, zamyslit se, zavzpomínat,
zúčtovat. Patří nám pár hodin, které jsou naše, kdy
hodiny nejsou našimi pány. Blahoslaveny ať jsou
tyto hodiny! Pro vyhnance jsou vždycky smíšeny se
smutkem, který zná jenom vyhnanec, a o kterém je
lépe pomlčet. Nejhórší vánoce, jaké si dovedeme
představit, by byly ztráveny dejme tomu ve Zwieselu, rovnou na hranici. Nedávno jsme se dočetli, jak
politický uprchlík Dante trpěl třicet let, když mohl
denně ^vidět rodné město, jež mu bylo z politických
důvodů upřeno k použití. Chápeme, proč nazval svoje
životní dílo Božskou komedií. Méně chápeme, že ji
psal jako poiltický pamflet a literární mstu na svých ■
odpůrcích. Osobní motivy přešly, jenom dílo zůstalo..
Dante třebas cítil, že se stal obětí božské komedie,
komplotu bohů proti lidem. Dante byl středověký člo
věk. My dnes víme, že jsme součástí lidské komedié,
která byla, je a bude. Součástí, pravíme, ..nikoli obě
tí. Z komedie se stává tragedie, kdykoli svolíme, abv
naše úloha byla přepsána do trpného rodu. .
li
Stalo se naneštěstí částí naší denní filosofie a na- '
šeho denního počínání, že je nejlépe nechat všechno
plavat. Naše smýšlení, naše rozhodování je čím dál 1
tím víc ovlivňováno mechanickým vynálezem ďábel- '
ských přístrojů, zacvičených nejenom na prostou arit- '•
metiku a Pythagorovu větu, ale i na způsob lidského i
myšlení. To všechno vyjádřeno v nejjemnějších zlom- ■
cích, v setinách procent. Není toto největší urážka
lidství? Dáme si opravdu líbit život, ovládaný kom- ■
putory?
Lidstvo se stalo obětí vědy, stalo se, trpným rodem. ■'
V tom je celá chyba. Naše zdraví, naše myšlení, naše
nervy jsou bezohledně ničeny stroji na výrobu čísel a i
statistik. Stali jsme se bez protestu obětmi pokroku
a civilizace, kde účetní je povýšen' na m yslitele'a i
kde celník se ^stal. soudcem mravnosti. V .tak':zvané nejpokrokovější zemi, ve zbrojnici demokracie, povsta- ne dnes muž, který nás pasuje na členy v- nelicho
tivém. klubu “mlčící většiny”; Je to muč,-, jehož jmé- i
no napovídá, že jeho předkové pocházeli ze země :
. (Pokračování na straně 2)
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Svoboda neznamená svobodu
(Pokračování se str. 1) pevnil svoji . "konzerva
Dubčcicova
''českoslo tivní’’ pozici Oldřich
venského jara” oficielně Švestka, přední ze spik
na druhém stupni stra lenců proti Dubčekovi.
nického ždbříčku.
Stal se oficielně jedním
Byl tam především z hlavních tajemníků úproto, že jeho přítom středního výboru. Úřed
nost zdůrazňovala konti- ní stvrzeni do této funk
riuitu mezi diskreditova ce neznamená mnoho,
ným režimem Antonína neboť Oldřich Švestka
Novotného a reformi- byl vždycky jedním z
stickou vládou Alexand oněch vlivných rádců
ra Dubčeka.
sovětského velvyslance v
Pro Alexandra Dubče Praze. Švestka dnes do
ka byl patrně Černík jed stal bumážku na činnost,
ním z větších zklamání. kterou provozoval už po
Černíkův politický pří léta.
nos dubčekovoům byl ne.
Do téže kategorie pat
patrný, jeho 'vystupová
ní bylo obojetné. Možná, ří i Alois Indra, který
že proto byl vyvolen a jako krajský tajemník
prokádrován muži česko byl vždycky opovědným
nepřítelem
reformních
slovenského jara.
Černíkův pád byl ad tendencí. I on se, podob
ministrativní, jak se slu ně jako Švestka, nikdy
šelo jeho úloze. Zavrhl netajil tím, že jeho poli
režim Antonína N ovot tické krédo je totožné s
ného a sdružil se s Ale právě běžným politickým
xandrem Dubčekem. Po vyznáním v Moskyě. Po
Dubčekově pádu zůstal dobně jako se Švestkou,
stranou, ale nikdy mu i jeho jméno bylo spoje
nebylo dovoleno hrát no se sabotáží díla Dubvětší roli v režimu Gu čékových reformistů.
stava Husáka. Zdá se,
Jak Švestka tak Indra
že nikdo nevěděl, co s> se dnes tváří umírněně
ním.
., Prosincové fórum ústředního výboru ale
spoň došlo k negativní
mu rozhodnutí. Po víc Pokračování se str. 1)
jak dvouleté prékérní
pocitu
zodpovědnosti
vegetaci na okraji Ko-,
těch, kteří opustili práci
munistické strany Česko
a nastoupil do ulic, po
slovenska byl Dubčekův
skytujíce tak příležitost
ministerský předseda ko
dobrodruhům a nepřáte
nečně vyloučen z řad
lům socialismu k vanda
členů strany. Ze soud.ru-j
lismu, loupení a vraž
ha Černíka se stal pan dám.
Černík, z ministerského j
Nakonec důrazně va
předsedy neprokádrova-;
roval, že pokračování v
ný hnůj.
nepokojích by mohlo
Na témžs zasedání ú-v
mít dalekosáhlé násled
středního výboru si u-.
ky pro celou zemi a že
je proto vláda pevně roz
hodnuta použít všech
LETADLEM
j prostředků, které má po
do Anglie nebo Belgie] ruce, aby jim zabránila.
za $ -450.j
Následovaly zprávy o
v kteroukoli
i vhozené bombě ďo obyt
rděni dobu.
] né části budovy sovětské
Beservajte u
;
ho velvyslanectví ve Var
šavě, o rozšíření demon
ALMA ..
strací na Slupsk a Štětin,
kde došlo k zvlášť prud
TRAVEL
kým bitkám srocených
. ; SERVICE;
lidí s policií a vojáky a
330 Little Colllns St. j množství mrtvých a ra
něných na obou stranách,
MELBOURNE. .
o zahájené stávce .dělní
Vie., 3000
l
ků v Poznani, Krakově,
Telefon:
.] v textilkách u Varšavy . .
63-4001. 63-4002
Z e všech míst se hlá
sí velké množství zatče

a moudře. Gustav Husák
si bude musit dát pozor.
Jediné uklouznutí může
být osudné.
Ne, že by
pád Gustava Husáka
znamenal příliš mnoho.
Příští politický vývoj v
Československu je tak
jako tak předznamenán
slepou poslušností direk
tiv z Kremlu. Gustav
Husák - v nejlepším pří
padě - se dnes řadí s úspěchem mezi takové ko
munistické "reformisty”
jako jsou polský Gomulka a maďarský Kádár.
Není to pěkná společ
nost, ale lidé na špičkách
satelitních
východo
evropských stran nemají
valný výběr.
Výběr je ještě více omezen dnes, kdy se so
větské vedení rozhodlo
uzavřít smlouvu se západoněmeckým "revanšistou’’ Willy Brandtem.
Tváří v tvář těmto po
litickým skutečnostem je
vlastně jenom pankowský "špicbub” Ulbricht
stranicky
spolehlivý,
protože mu jde o kůži.
A tak náš soudruh ar

mádní generál president
Ludvík Svoboda dal so
větskému agitpropu víta
ný ventil, jak vzbudit
alespoň zdání českoslo
venské nezávislosti.
J e po ruce několik do
sti věrohodných zázna
mů, že se Ludvík Svobo
da loajálně snažil podpo
řit "československé ja
ro ’. Budiž mu to přičte
no ke cti.
Ke cti mu není několik
neméně
věrohodných
svědectví (jedno z nich
pochází od něho šatné
ho) o jeho úloze v úno-i
rovem puči Klementa
Gottwalda, i o jeho úloze vrchního velitele
československých jedno
tek pod sovětským vele
ním za druhé světové
války.
Ludvík Svoboda dnes
hraje zhruba roli, kterou
před čtvrt stoletím, za
jiných podmínek, ale s
týmiž tragickými důsled
ky, hrál dr. Emil Hácha.
Ať je to přehnané ne
bo není: Svoboda dnes
znamená nesvobodu.
vn

Je na řadě Polsko?

21. 12. 1970

U jesliček 1970
(Pokračování se strany 1)
Solarata a Platóna. Ale jeho výroky potvrzují, že po
čítá lidské duše stejně mechanicky, jako jeho bratra
nec na rohu ulice počítá tržbu z připálených karba
nátků. čísla kdysi bývala pouhými symboly, dnes i
symbol musí být vyčíslen.
Jak sí tedy vyčíslíme letošní vánoce? Nebo ty
příští, bude-li nám statisticky dovoleno se jich dožít?
Kolik procent radosti nám zbude po odečtení všech
diskontů naší moderní existence? Kolik přání, oče
kávání, kolík hojivých kapek soucitu a dobré vůle,
kolik vzplanutí pro věci, jež pokládáme za drahé a
nenahraditelné?
Předpověď je chmurná: vánoce ani nevyčistíme, po
vánocích nevqrianeme. Naše je království, jak říká
pranostika. ale není z tohoto světa. A nebude, pokud
letargie, únava, netečnost a prostá lenost budou na
šimi vládci. Slyšíme denně z nejlepších pramenů,
že dnes je výjimečné, že dnes je přelom, přenes,
přelez. A podlez.
Je strašně těžké být pozitivní v našem cynickém
světě, jak se o tom přesvědčili nejenom proroci, mu
čedníci a učednicí, ale i obyčejný člověk. Zatímco
tohle píšeme, máme před sebou kartonované jesličky,
schválené příslušnými úřady. Provedení je jednotko
vé, barvy řvou o pomstu. Vkus a náboženství se
vždycky diametrálně lisí. Ale je to úleva. Úleva od
čísel, zmatků, nedorozuměni, neporozumění a úleva
od všeho, co nás Sví po zbytek roku. Strašně by
chom si přáli, kdyby se i u takových jednotkových
jesliček mohli sejít lidé. kteří by si porozuměli před
tím, než přijde jejich království na onom údajném
astronautickém světě.
Bylo by to prána, kdybychom se všichni sešli na
chvilku, s tá ři mladí, přestárlí, ba i posrpnoví. Hod
ně by pomohlo, kdybychom všichni mlčeli, jenom se
káli z hříchů a slibovali si polepšení. S tím polepše
ním je to vždycky dost problematické, ale takové
soukromé pokání má něco do sebe. Osud, který od
soudil signora Danteho do exilu za humny, má třeba
pro nás jiná překvapení.
Měli bychom všichni společně poslat pozdravný
telegram tam nahoru asi v tom smyslu, že u těch
jesliček jsme se rozhodli, že si zbytečně nebudeme
kazit exilní vánoce. Nejlepší by to bylo bez podpisu,
neboť dnes už máme mezi sebou: ekonomickou emig
ra c i uprchlíky před Hitlerem, uprchlíky po Hitlerovi,
poúnorovou emigraci, posrpnovou emigraci, stoupen
ce Jana Amose Komenského i stoupence Alexandra
Slovenského, a potom i emigranty, kteří přišli buďto
po nebo předtím. Tak nějak lépe, tak nějak radostněji,
tak nějak mezí. Mezi sebou, sami a o své újmě by
chom však měli provést diskrétní čistku. Měli bychom
se stranit všech, kdo si nedají říci. To se týká jak
oněch přestárlých, to se týká i oněch mladistvě pře
stárlých. Máme jesličky, ale nikdo nemůže žádat,
abychom budovali jesle pro ty, kteří ani v dospělém
věku nejsou “zimmerreiň’’, pro ty, kteří se chovají,
jako kdyby byli docenty na australské pokrokové uni
versitě. Co se týče starých přestárlých, klobouk dolů
před skutečností, že přežili to, co zapomněli prožít.
Ani šedý vlas nechrání před myslitelskou zběsilostí.
Blahoslavení chudí, blahoslavení duchem, blahosla
vení : Slibme si, že alespoň v duchu si zašeptáme
malou modlitbičku, která by nám mohla nodně -po
moci: Panebože, jesličky nám stačí. Nemůžeme si
dovolit jesle pro ty, které jinak ztrestá císařův -zá
kon. Ale kdybys to mohl nějak zařídit, pomoz nám v
tom. abychom si z toho všeho neudělali betlém.
Dáno. stvrzeno a podáno o vánocích roku 1970. jun

ných osob. Protiopatření německé uznání nyněj
vlády jsou v plném prou ších západních hranic
du po celém Polsku, i v Polska. Nejsou pochyby
místech, kde dosud pa o tom, že strašák západoněmeckého tevanšismu
noval klid.
Za dané situace se ne byl až dosud velkou pro
zdá, že se nepokoje roz pagační zbraní polská
šíří v dohledné době to vlády, avšak touha po
lik, aby je polské jednot větší volnosti "člověka z
ky nemohly zvládnout. ulice” je jednodušší a
Demonstranti
nemají přirozenější vysvětlení.
především možnost ko
MÁTE
ordinovat své akce—'v
VYROVNÁNO
různých částech země.
PŘEDPLATNÉ ?
Tím menší je možnost
sladit je s akcemi nespo
kojených lidi v soused
ních státech.
>
Z rodinných důvodů hodláme prodat velmi dohře zavedený
K O N T IN E N T Á L N Í LAHÚDKÁŘSKÝ OBCH O D
I kdyby se však v ze »
mi rozhostil znovu klid, >
V LAE, N EW G U IN E A
prokázaly tyto předvá »
se zásobami i zařízením.
noční polské nepokoje' > V Lae žije asi 4.500 Evropanů (hodně Němců, Poláků, Holanďanů,
.znovu,’jak málo stačí li >Jugoslávců aj.) a kolem 30.000 domorodců a máme jediný podnik toho
dem v socialistických ze £druhu v celém městě. Cena dle dohody. Výžádejte si podrobnosti na
mích k tomu, aby hlasitě i
adrese: C O N T IN E N T A L DELICATESSEN,
projevili svou nespoko $
P. O. Box 528, Lae, New Guinea
jenost s režimem, který $
N a prodej je i naše
jim vládne.
l
RESTAURACE A O B Y TN Ý D Ů M V LAE
Jistě se vyskytnou ú> Pro podnikavé lidi naskýtá se nejen možnost dobrých výnosů podnikání,
vahy o tom, jak demon
strace ovlivnila nedávná >ale i výhodné investice.
dohoda, kterou podepsal > Zakládáme sin á vybudovaném podniku a dali bychom proto zájemci —
ve
Varšavě
Willy ťkrajanovi přednost.
Brandt, a která obsahuje ’
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Svátky lásky a tepla

— Dne 11. prosince nara — V Praze zemřel ve vě- moci
i
sovětských posádek
Motto: Josef s matkou je hlídá,
zil mezinárodní rychlík ku 64 let prof. dr. Karel převážně na Pardubicku,
vůl a osel zahřívá
“Panonia” západně od Wenig, profesor živočišné “kde se velice dobře roz
Kdykoliv básníci vzpomínají na vánoce, opěvují souzvuk třpytu sněhových
Brna na nákladní soupra fyziologie na přírodově vinula družba mezi naši
vu, při čemž se několik decké fakultě Karlovy uni mi občany a vojáky Sovět vloček a křišťálových krápníků s kouzlem domova prozářeného vánočními
vozů rychlovlaku vykoleji- versity.
ského svazu” .
svícemi a prohřátého teplem rodinného krbu. Básníci jsou šťastní tvorové.
Io a rozbilo. Na místě by — Pozemní stavby zjisti —Akademik Silvestr Prát,
My
ostatní jsme v minulých letech áž příliš často pociťovali, že s teplem
lo usmrceno 32 osob a 17 ly, že někdo ukradl celé vědec v oboru fyziologie
vážně zrnaněnýeh lidí by trubkové lešení u domu v rostlin, dostal k pěí-asedm- rodinných kamen je to jaksi na pováženou.
lo převezeno do brněn Břehové ulici v Praze I.
desátce zlatou čestnou
Moji staří rodiče byd se asi ohřeje na Štědrý ně starší lidé očekávají
ských nemocnic. Podle — Podle usnesení pléna plaketu “Za zásluhy o vě leli v rodinné vilce s
večer má maminka a ti .příohócL mrazů-s velkými
Slovenské
národní
rady
du a lidstvo” .
zprávy ČTK byla později
zatčena čs. výhybkářka budou s platností od 1. — Ředitel odboru obcho e t á ž o v ý m topením. síce jiných maminek v obavami, neboť teplo
pro hrubé porušení do ledna 1971 znovu zřízeny du na ministérstvu země Vzpomínám si, jafc často tom vzdáleném kousku pro ně znamená bytí ne
na SlovensKu krajské ná dělství a výživy Mir. Zich byla maminka v zimě země, který je obehnán
pravních předpisů.
bo nebytí.
— Dne 3. a 4. prosince rodní výbory. V odůvodně prohlásil novinářům, že nachlazená a kašlala, jak
ostnatým
drátem.
Neboť
ní
se
praví,
že
“jejich
;Paní M. V. z Plískova
ještě
nějaký
čas
potrvá
řádila na několika mí
stech střední Evropy niči zřízení umožní vytvořit napětí mezi nabídkou a jsme se všichni balili do v Československu je le se v dopisu redakci Prá
vá vichřice. V oblasti Ta movu soulad struktury or poptávkou po masu, i když svetrů. Naše topení bylo tos uhlí ještě méně než ce ptá: Je uhlí volné ne
ter vyvracela lesy, odná gánů státní moci se struk se na vánoce dodávky zvý totiž postaveno v lepších bylo loni.
bo na příděl? A jaké
šela střechy atd. Mošt hlá ťurou politických orgánů ší a rozšíří sortiment o dobách a zařízeno na
Už
9.
října
tr.
uveřej
množství si vlastně smí
ve
slovenských
krajích
a
masné
výrobky.
Upozor
sil, že tajn vichřice ochro
vytvořit tak základ pro nil též, že některé výrob spalování koksu. Po ji nila pražská Práce člá rodina koupit? Odpo
mila další těžbu uhlí.
~ Dne 10. prosince slavil postupné sjednocení sou ní závody mají potíže s ném palivu zimomřivě nek pod názvem: "Kolik vědný funkcionář _ v naČs. rozhlas Den sovětské stavy národních výborů v obaly. Chybějí především uhasínalo nebo polykalo uhlí pro domácnost?’’. žení případě pracovník
láhve na pivo, víno i kon kbelík za kbelíkem, aniž
ho rozhlasu. Celodenní po celé ČSSR” .
Uveřejňuje v něm ža ministerstva obchodu J.
rad navrhli, připravili a — Předsedou Svazu slo zervy. Víno se proto bu
by vydalo trochu tepla. lostné hlasy čtenářů i Zástěra - se pochopitel
režírovali sovětští rozhla venských divadelních a de točit i ze soudků.
rozhlasových umělců byl — Během příštího roku Koks nébyl. Těch pár odpovědi stranou vyvole
soví pracovníci.
ně zadušuje, že uhlí v so
— Předseda slovenské vlá zvolen zasloužilý umělec skončí v Praze trolejbu metráků briket, které se ných funkcionářů, člá  cialistickém Českosloven
sová doprava, která se nám podařilo sehnat,
dy Colotka uvedl do funk M. Huba.
nek za líná větou:
sku není a ' nebude, tak
ce nového ministra spra — Pracovní skupina po neosvědčila.
"Přes veškeré úsilí jako po válce, na příděl. :
vedlnosti SSR JUDr. P. slanců ČNR (spolu s — Připravuje se výstav obvykle vydrželo tak do
některými poslanci Fede ba přehrady a vodáren vánoc. V lednu a v úno horníku,
Királyho.
odpovědných
Jedním dechem se všakshromáždění) pro ského zařízení u Land- ru maminka balila lopat
— V Praze zemřela ve vě rálního
orgáne
i
obchodu
palivy
zmiňuje
ó "regulačních:
jednávala
v
AZNP
Mladá
ku 88 roků bývalá členka Boleslav otázky souvise štejna v celkové hodnotě ky prašného mouru do stojíme na prahu nové
opatřeních
prodeje pa
119
miliónů
Kčs.
Přehra
Městského divadla na Vi
s nedostatkem náhrad da má zlepšit kritickou novinového papíru a sna zimy s podobnými pro liv”, které byly vydány
nohradech Marta Májová. jící
automobilům. situaci v zásobování pit žila se vyrábět brikety. blémy jako loni.”
— Titul článku na 1. stra ních dílůu kněkterých
ministerstvem obchodu.
sou nou vodou v oblasti Nové Vracela se z kotelny s
ně Rudého práva (7. 12.): Situace
Neříká však, že mezi ni
Opravdu
hřejivý
za
částek
je
kritická.
Výsled
“Hlavní příkaz dne: šet k e m jednání byl návrh, Bystřice — Slavonice a beznadějným výrazem v
mi a přídělovým systé
čátek.
Uhlí
není
a
ani
Dašic.
řit s energií”.
aby se v plánu na příští — Ministerstvo zahraničí obličeji, bílé vlasy pošpi sebevětší propaganda ne mem je jeden základní
— Čs. geologové provedli rok
snížila finální produk oznámilo švýcarskému no něné od uhelného pra
v Mongolsku průzkum vel ce zejména
dodá kamnům teplo. Si rozdíl: Zatímco lístkový,
u nákladních
kého ložiska měděných a automobilů ve prospěch vináři Tobiasu Burckhard- chu.
tuace je horší než loni, příděl byl zaručen, "re
tovi, že ruší s okamžitou
molybdenových rud.
výroby součástek.
kdy
se ještě tuatam dalo gulační opatření pone
platností
jeho
akreditaci
Takové
bylo
"kouzlo
’
— Pohraniční překladiště
v čierné nad Tisou se má — Svaz českých novinářů “přo neobjektivní, dezin- naší pražské zimy. Nad sehnat něco na černo ze chávají stranickým a ;
v nastávající pětiletce uspořádal třídenní mezi formjící a nepřátelskou Austrálií svítí slunce a starých zásob a za ne místním funkcionářům
přebudovat nákladem 2 národní sympozium o ideo publicitu o Československu já vzpomínám, z čeho křesťanskou cenu. Hlav (Pokračování na str. 4)
logické diverzi buržoaz- a jeho spojencích” .
miliardy Kčs.
— Sovětský velvyslanec v ních sdělovacích prostřed- ,
Egyptě V. Vinogradov ků proti socialistickým
předal v Kahýře pamětní zemím. Práce píše, že
medaili V. I. Lenina čs. charakteristickými rysy
velvyslanci L. Hanákovi sympozia byly “marxistic
režimu. Jako předseda Svazu čs. spisovatelů,
na přátelském setkání so ko - leninská zásadovost,
K vystižení situace v Československu stačí
větských a čs. občanů nesmiřitelnost k imperiaposlanec, člen Ú V KSČ atd. dovedl si bezohled
někdy
malé
zprávy.
Citujeme
jednu
z
nich,
jak
lizmu, vědomí vysoké od
pracujících v SAR.
byla uveřejněna 30. 11. v pražské Práci (koneč ně přisadit proti těm z literátů, kteří se odmí
— Podle zprávy čs. novin povědnosti za uhájení vě
ně v témže znění jako v RP či v dalších li tali plně podřídit, jako šéfredaktor Svobodných,
jednal v Praze 7. prosince ci socialismu, vůle k ofensivnímu
nástupu,
nutnost
později Lidových novin dovedl "tvořit” otrocké
obchodní rada Austrálie
stech) :
pro socialistické země a spolupráce a společného
chvalozpěvy na Stalina. Za "čs. jara” žil cel
"V
sobotu
před
18.
hodinou
zemřel
náhle
v
Rakousko
Rudolf
J. postupu proti ideologické
Dobříši u Prahy ve věku 55 let zasloužilý umě kem v ústraní', ale v srpnu 1968 a po něm dal
Schneemánn s náměst diverzi imperialismu” .
lec spisovatel Jan Drda. Příčinou smrti byl jasně a veřejně najevo svůj nesouhlas s okupa
kem ministra zahraniční — Stav oběživa se v listo
cí. V letošních prověrkách se pak nepokoušel
ho obchodu ing. I. Pete- padu zvýšil o 219 mil.
srdeční infarkt.” Ani o písmeno yíc.
rem o možnostech rozvoje Kčs, takže stav bankovek,
obhajovat a vrátil legitimaci KSČ.
V
témže
listě
můžeme
číst
naproti
tomu
např.
čs. - australských obchod státovek a mincí v oběhu
Jan Drda měl nesporné zásluhy o přebudo
4. prosince dlouhý nekrolog za "dlouholetého
k 30. listopadu činil 19.240
ních styků.
vání
dobříšského zámku na Dům čs. spisovaJ stranického funkcionáře, příslušníka Lidových
— Prosinec byl v Praze miliónů Kčs.
lů, který se stal jeho "hlavním stanem’’. Podle
vyhlášen “Měsícem ochra — V příštím roce se če-1 milic a odboráře s. Václava Dvořáka . . . neohro
ny majetku občanů” . Při skoslovensko zúčastní přes
ženého internacionalistu a přítele SSSR, který soukromé zprávy dlelo na Dobříši v patek 27.
policejním zátahu na praž 500 výstav nebo veletrhů
a v sobotu 28. listopadu — tedy v den úmrtí
byl jedním z hlajvních signatářů dnes už histo
ské podsvětí bylo zadrže v zahraničí. V ČSSR bude
Jana Drdy — několik úředníků ministerstva
rického dopisu 99 pragováků sovětskému lidu
no 98 hledaných lidí z ce uspořádáno přes 1.000 vý
lé republiky, u 239 osob stav, veletrhů apod. Pov červenci r. 1968 . . V nekrologu stojí, jak kultury, kteří připravovali bývalý spisovatelský
bylo zjištěno, že nepracu čátkem prosince projedná-: byl Dvořák za svůj neochvějně třídní postoj
dům k "jiným účelům’’, což prý Drdu, který
jí, z toho 97 déle něž půl la vládní komise pro vý
měl
chatrné zdraví, velmi rozrušilo. Nebude
hrubě šikanován, dokonce propuštěn z Autoroku, bylo objasněno 570 stavnictví ideový záměr
snadné
ověřit si spolehlivě event souvislosti.
Praga ve Vysočanech, kde byl soustružníkem
trestných činů (z toho 401 ústřední výstavy k 50. vý
majetkových) a nalezeno ročí založení KSČ, která
a později vedoucím cechu. Srpen 1968 pro ně Z Mladé fronty z 2. prosince můžeme však ci
141 ukradených věcí.
bude uspořádána v Praze
tovat zprávu, že už zámek jiným účelům slouží:
ho ovšem znamenal změnu — naposled byl za
— Na Kladně se ustavil v době od února do června . městnán iv Českém úřadě pro tisk a informace.
"Zámek v DobřSi, který slouží od včerejška
j
výbor, který sx vzal za ú- příštího roku.
jako
tvůrčí domov českých umělců, donedávna
Příbramský rodák Jan Drda hrál v pováleč
kol postavit v městě pom — Režisér Jaroslav Huže-,
ještě
výlučná rezidence Svazu spisovatelů, na
ném
životě
Československa
významnou
roli
—
ník Antonínu Zápotocké ra natočil film “Žijeme j
vštívil v první den zahájení nové sezóny mi
mu.
spolu”, v němž - podle, a Často to nebyla hra čistá. Svou pozici a své
nistr kultury_. ČSR dr. Miloslav Bruzek, CSc.
— V Čadci byl položen vlastních slov - "chtěl přeliterární úspěchy (Městečko na dlahi, Živá vo
základní kámen pro nový devším zachytit změny, k ; da, Němá barikáda, Hrátky s čertem, DalskaPři té příležitosti se v prostorách zámku sešel
vlnařský kombinát, který nimž došlo v myšlení na- <
se skupinou českých spisovatelů v čele s básní
má po dobudování patřit šich lidí a ve vztahu k ; báty - hříšná ves, Jsou živí, zpívají, Krásná Torky dr. Vilémem Závadou a Josefem Kainarem.”
vojákům” .
tiva, České pohádky aj.) dal f/-ně do služeb
mezi nejmodeméjší textil sovětským
ní závody na Slovensku. Film byl natočen za po-
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S Y D N E Y
HOSPODYNI
■ Přijmeme
Nabízíme pěkný oddě
lený b y t a vysokou
mzdu.
Telefon (Sydney):
519-2766 - v obch. době.
dop. a po 6. hod. večer
nebo 95-6021 - do 10 hod.

POHLÍDÁM
VAŠE DÍTĚ
jakéhokoli věku na den
nebo po celý týden.
Informujte se na adre
se: ji. Vršecká, 73
Ventworťh Rd., Homebush : (Sydney), 2140

ZLATNÍK *
HODINÁŘ *

SOOS BAKERY P/L
přijme
PEKAŘE
Dobré mzdy a podmín
ky, dále: MUŽE K
ROŽVAŽCE CHLEBA
s řidič, průkazem. Vel
mi dobré výdělky, dále:
DĚLNÍKA pro pekár
nu. Dobré podmínky.
Hlaste se na adrese:
445 Oid South Head Rd.
Rose Bay (Sydney)
Tel.: 37-7341

Přijmeme zkušenou

KUCHAŘKU
pondělí až pátek. Dob
rá mzda, stálé místo.
| COPPIN’S, 50 Miller
St., North Sydney

STEVEN VARDY
590 George St.
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Tel.: 61-8579
DOPORUČTE
EXI LOVÝ TISK

Svátky lásky a tepla
(Pokračování se str, 3)
volnou ruku v rozhodo
vání, komu uhlí přidělit
a komu ne. Nelíbí-li se
jim občan, protože na
příklad .nadává na pomě
ry a nechce se zkonsolídovat nebo protože má
děti v zahraničí, mohou
jej klidně nechat zmrz
nout.
Občan K. L. z Kutné
Hory si například stěžu
je, že místo 30-35 q, kte
ré jeho rodina brala kaž

® Oznamuji všem přátelům a známým, že dne 26.
i listopadu 1970 tragicky zahynul můj drahý manžel
J
a otec

p. ANTONÍN STAROPRAŽSKÝ
Kdož jste ho znali z domova nebo z Austrálie,
[prosím, vzpomínejte s námi.
Věra Staroprážská s dcerkou
Mt. Isa, Qld.

ČESKÉ KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
V SYDNEY:
Půlnoční:
Na
Štědrý
večer 24. 12. o půlnoci v Ozanan
— Na mnoha místech v — Péčí benediktinů v LiHouse, 7 Young St., Sydney
USA, v Kanadě, Anglii," sle, Hl. vyšla kniha P
Švýcarsku, záp. Německu IPetra Mizery “ Czech Be Boží hod: v patek 25.12. v 11 hodin dopoledne tamtéž
Holandsku, Francii a v Inediktines in America - Každou první neděli v měsíci v 11 hodin dop. rovněž
dalších státech uspořádá-! •čeští benediktini v Ame
v Ozanan House.
ly tamní čs. organizace! rice” . Stojí 3 dolary. Ad
vzpomínkové pořady k* resa: Benedictine Abbey
300. výročí největšího čs. Press, 1637 Allport St.,
éxulánta Jana Amose Ko Chicago, 111. 60603, USA.
— U příležitosti oslavy 52.
menského.
výročí vzniku českoslo
— Astronom světového venské republiky dne 23.
jména dr. Zdeněk Kopal října bylo založeno v Ko
s radostí oznamuje otevření své
s týmem spolupracovníků dani Sdružení svobodných
NOVÉ MODERNÍ SAMOOBSLUHY
z university v Mancheste Čechoslováků v Dánsku.
ru (kam přišel po únoru — V kanadské televizi vy
Kontinentální řeznictví a uzenářství
1948) objevil novou sou stoupil s velkým úspěchem
Delikatesní obchod
stavu planet, která je po • ve hře “V zaslíbené zemi”
dobná naší sluneční sou známý čs. filmový a tele
U nás najdete vše, co jste našli kdekoli v Evropě
stavě. Planety jsou sesku vizní scénárista Vladimír
K VÁNOCŮM IMPORTOVANÉ
peny kolem velké planety Valenta z Edmontonu.
“Elipson Aurige”, která — V Montrealu byla usta
salonní bombóny * prskavky * svíčky *andělské
je nejméně dvacetkrát vena místní skupina Spo
vlasy * čokoládové figurky na stromek a. různé
větší než naše slunce. No lečnosti pro vědy a umění
ozdoby, vše ve velkém výběru
viny v ČŠSŘ přinesly zprá Předsedou je dr. J. Bou
vu o tomto objevu, ale ček, jednatelem ing. J.
DODÁVKY DO DOMU ZDARMA
jméno dr. Kopala vyne Kouba a pokladníkem dr.
chaly.
21 - 23 Albion St, (off Bronte Rd.)
J. Čipera. (Pokr. st. 16)
— Na sjezdu české kato
Waverley, NSW. — Tel. (Sydney) 38-4743
lické jednoty v Chicagu
SWISS TRAINED
byla odevzdána pí. Fran
WATCHMAKERS
tišce Hejlové z Yonkers,
N. Y., medaile "Pro EcK. E b n e r
clestia et Pontifice” za
19 York St.,
Radia, televizory a všechna elektrická a plynová
její záslužnou činnost v
SYDNEY
zařízení pro domácnost — prodej v drobném i ve
českých, katolických spol
vchod do Wynyard Stn.
velkém.
ý
cích a za pomoc čs. uprch (naproti pohyb, scho
líkům, kteří přijížděli po
dům). Telefon: 29:7543
roce 1948 do USA.

BUDAPEŠŤ DELICACI ES

FIALA ELECTRICS

Prvotřídní vaření po domácku
v restauraci

PRAHA
23.V O xford St., Sydney
(blízko Taylor Sq.) Tel.: 31-5429
Otevřeno od úterka do neděle,
od 5. hod. odp. do půlnoci
Srdečně zve Božena Lukešová

Všechny druhy domácího klimatizačního zařízení
— včetně instalace. Specielní snížené ceny na
všechny druhy větráků.
Zaručujeme nejlepší službu a přitom
poskytujeme zvláštní diskont.
Zboží dodáme na splátky BEZÚROČNĚ
Navštivte nás nebo zavolejte.
Mluvíme česky a slovenský.
Jediná naše adresa je: FIALA ELECTRICS,
241 A O xford St., Bondi Junction, N SW . 2022
(naproti kinu “Metro”)
Telefon: 389-122-2 (3 linky),

dý rok, dostal najednou
jen 15 q uhlí. Soudruh
Zástěra k tomu v Práci
říká: "Je v pravomoci
K NV a ONV, aby fon
dy, které jsou pro ně k
disposici, rozdělily podle
místních podmínek. Tak
še může stát, že jsou dáv
ky rozdílně upraveny ne
jen v rámci kraje, ale i
jednotlivých okresů.”
Soudruzi "nahoře’ jsou
ve vymýšlení způsóbů,
jak šetřit uhlím, velmi
nápadití. Dejme tomu,
že občan měl loni příslib,
že si smí koupit 20 q
uhlí na zimu. Jenže
Uhelné sklady nedodá
valy a tak mrznoucímu
občanu nezbývalo než
chodit s kbelíkem škem
rat u sousedů. Když ko
nečně už v novém kalen
dářním, roce své, uhlí do
stal, vrátil-vypůjčené a
těšil se, že o vánocích
bude topit přídělem na
letošní rok. V Uhelných
skladech však měli jiné
pokyny. "Už. jste letos
jednou dostal”, řekli mu.
"Měl jste s tím lépe ho
spodařit.’’ ■
Paní J. P. z. Líbezníc
píše
redakci
Práce:
"Mám od minulého ro
ku etážové topení, proto
že jsem nemocná a potře
buji teplo.. Dostala jsem
letos jen 11 q paliva a
při . další objednávce mi
řekli, že už mnoho ne
dostanu, že musím šet
řit.’’

Jakou radu dává ne
mocné pani soudruh Zá
stěra?
"Dřív než jste si kou
pila etážové topení, měla
jste se poradit s přísluš
nými pracovníky O N V o
tom, s jakým druhem
paliva a množstvím bu
dete moci počítat. Když
jste si koupila kamna
výhradně na koks, je teď
pozdě si stěžovat, že pro
vás koks není.’’
Věru, dobrá rada. Re
dakce Práce ji snad ani
■nepokládá za cynickou.
Potom ovšem nepřekva
pí ani odpověď na dopis
K. H. z Ritonic:
"Mně i manželce je
přes 76 let a trápí nás
silný revmatismus. Zase
budeme ve své světnici
celou zimu mrznout. Jen
nás prosím vás neposílej
te pro dříví do lesa, tam
dojdeme stíží o holi na
trochu chrastí na zá
top . . . ”
Co na to soudruh Zá
stěra? Nabádá manžele
k maximální šetrnosti a
kázni, neboť si prý ne
můžeme dovolit vytvářet
v domácnostech neodů
vodněné nadměrné záso
by. Veselé a šťastné vá
noce!
Alespoň vůl a osel
kdyby mohli na občany
Československé sociali
stické republiky dýchat.
Slova vedoucích soudru
hů jenom mrazí.
Marcela Čechová
"N O V A"
okurky
Vyrostlé,
zpracované
a balené v
Českoslo
vensku.
Moudrá
hospodyňka
používá
“NOVA”
okurky do
salátů,
předkrmů
atd. nebo
přímo z
nádoby,
žádejte
“NOVA”
K dostání
ve Vašem
oblíbeném
delikatesu,
koloniálu
nebo samo
obsluze.
Výhradní
zastoupení
pro
Austrálii:
Allianee
Food

Import
Pty. Ltd.
Sydney
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Kytička na rov

Jarka Vlčkové
Když přehlížím bohatou žeň výročí, jež připadla
tento rok na význačné osoby našeho národa, na poli
Az dostane tentokrát Moskva obvyklou novoroční zdravici generálního tajemníka Komunistické tiky, básníky, spisovatele, hudební skladatele, ma
líře a sochaře, myslím, že bychom neměli opomenout
strany Československa a představitělů československé vlády, Národní fronty a dalších čs. orgánů, dvoustého výročí narození Dr. Jana Theobalda Helmůže s uspokojením konstatovat, že byl prakticky už docela splněn účel, pro který se daly předloni da — jedné z nejvýraznějších a nejosobitějších postav
na rychlý noční pochod jednotky států Varšavského paktu. Nejsou už pochyby o tom, že se Če našeho národního obrození.
Právě, když se pomalu rok chýlí ke konci, mám
skoslovensko znovu zařadilo mezi poslušné soudružské země, že se vzdalo všech pokusů o vlastní ří
zení státu i o "zvláštní cestu k socialismu’’. Gustav Husák může hlásit, že se mu za dvacet měsíců po- ve svém kalendáři poznamenáno, že tento vynikající
lékař, vlastenec a lidumil se narodil 11. prosince
dalřilo napravit iv zemi téměř vše, so pokazil Dubček za osm měsíců, kdy se vymkl dostatečné kontro 1770 v Třebechovicích pod Orebem.
le zvenčí.
Není snad třeba, abychom připomínali Jiráskova
; Postavení Gustava Husáka se tím ovšem v očí ch Kremlu upevnilo, a — jak se zdá — dostal plné F. L. Věka, stačí již vyslovení jména Heldova, a vy
bavíme si v paměti jak dobu obrozeneckou, tak i pri
požehnání k pokusu o následování vzoru maďarského Kádára.
máře nemocnice U milosrdných bratří, vzpomeneme
Strana očištěná o téměř půl miliónu duší, zkon solidovaná, jednotná V názoru na nerozborné bratr rektora pražské university, který zde promoval na
ství soudruhů z východu, si ovšem uvědomuje, že nemůže počítat s podporou zdola a vsází vše na lékaře v roce 1797.
podporu protektorů. V komunistických státech konečně ani nemá záležet na mínění většiny občanů,
V museu města Třebechovic bychom mohli do
stačí, aby vládní moc spočívala bezpečně v rukách malé skupinky "elitních”, to je yždy pro-sovět- dnes shlédnout Heldův portrét — olej Antonína Machka.
ských komunistů, kteří dovedou bez odmluvy pl nit vše, co se jim k plnění předkládá.
Jde nejen o významnou postavu našeho obrození,
■ Vzpomínky Udí na několik měsíců poměrné volnosti působí však režimu stále ještě potíže. Po vrstevníka
a přítele Beethovena — neboť Held se na
city hořkého zklamání nad zmařenou nadějí na lepší, svobodnější život vyvolávají nezdravou skepsi, rodil asi pět dní před zrozením tohoto genia hudby —
ůnáyu, snahu uzavírat se do soukromí, veřejně se neangažovat — a nepracovat. Ten poslední dů jde o budovatele a zakladatele nemocnice U milo
srdných bratří v Praze, hudebníka, skladatele a
sledek normalizace působí právě nejvíc potíží.
vědce.
i
nadále
v
ústředním
vý
depsána
v
Praze
s
velkou
Hned na počátku ro mích "povýšil’’ na fede
Postavu a život Heldův vylíčil Jirásek podle ru
ministerského pompou Kosyginem a boru a i v předsednictvu
ku měl Husák projev, v rálního
kopisné autobiografie Heldovy, která pod názvem
němž sliboval uklidnění předsedu Lubomír Štrou- Štrougailem a za přítom strany, a odchod postiže “Data k mému budoucímu nekrologu” se zachovala
nová ných z funkcí - českého a je dnes uložena na Strahově.
a lepší časy. Jejich pří gal. To mu mocensky ne nosti , Brežněva
smlouva
o
přátelství,
ministra J. Groessera a
prospělo
prozatím
od
chod neponechával však
Vlastní životopis Heldův byl u nás doma vydán dr;
náhodě a tak už v polo padl jako vážný Husá spolupráci a vzáj emné gen. O. Rytíře - se děl J. Květem, ale zajímavosti nijak nepostrádá vylí
vině ledna, před prvním kův konkurent. Byro ÚV pomoci mezi SSSR a "se soudružskými díky čení Heldova života Jiráskem v Rozmanité prose IX,
výročím smrti Jana Pa- KSČ v Čechách a na Mo ČSSR, která má poutat za dosavadní práci”, právě tak jako vylíčení Heldových současníků Vaváka a rytíře Jeníka z Bratříc v Rozmanité prose I.
lacha, policie preventiv ravě převzal J. Kempný, oba státy na dalších, dva. avšak Husákova prestiž
Je-li česká expedice spojena s jménem svého za
tím jasně stoupla, jeho kladatele a vydavatele Kramériusovýeh c. k. vlaste
ně "prověřovala’’ tisíce zatímco generálním sek cet let.
Červnové zasedání ú- pozice se vyjasnila. Tuto neckých novin, s jménem V. M. Kraméria, není o
možných "rušitelů po retářem KS Slovenska se
řádku” a část z nich vza stal bývalý Novotného středního výboru strany skutečnost potvrdilo i nic méně spojena s jmény Held, Vavák, rytíř Jeník
z Bratříc, a s dalšími postavami Jiráskova F. L. Ve
la pro jistotu do vazby. ministerský předseda Jo- dokončovalo stranickou plenární zasedání ústřed ka, ať již tímto samým, pod jehož jménení se skrývá
likvidaci hlavních osob ního výboru KSČ ve postava dobrušského kupce F. L. Heká, ať s jménem
V té době také vyhostilo zef Lenárt.
ministerstvo vnitra další
Zasedání Ú V KSČ, Československého jara, dnech 10. a 11. prosince, P. Vrby, v němž nám Jirásek nezapomenutelně před
v ;ČS$R akreditované které formálně provedlo k níž byl Dubček povo na němž byl Oldřich stavil strakonického buditele a vlastence P. Josefa
Sehmiedingera.
zpravodaje západních li zmíněné osobní změny, lán a pak odvolán z Tu švestka, Husákova hlá
Slyšíme-li vyslovit jméno Heldovo, pak nám ihned
stů, protože nezávislí po vydalo dále obsáhlý do recka. Černík byl zbaven sná trouba, zvolen jako vytane na mysli jeho nešťastný protějšek této doby
zorovatelé událostí v Če pis členům strany, který ministerského křesla - tajemník Ú V za člena - - Dr. Václav Thám.
skoslovensku a publicita byl prvním jasným poky své poslední veřejné užšího sekretariátu stra
Těmito pár slovy bych chtěla položit malou, pro
na Západě byli stále mé nem k zahájení čistek i funkce -, ále na vylouče nystou kytičku na Heldův hrob, na hrob muže, jenž mno
Vedle bití se v prsa ho udělal pro náš národ —, který se právě v době jeho
ně žádoucí. Na začátku mezi řadovými členy ko ní ze strany si počkal ař
roku vzrostl též znovu munistické strany. Pro na prosincový potlach nad tím, že se země už žití začínal probouzet —, který mnoho pomáhal chudině
a utlačovaným, který rád zasedl ke svému harpsipočet sovětských "porad věrky zůstaly pak až té členů ústředního výboru. politicky zkonsolidovala chordu, či vzal do rukou hudební nástroj, jímž požalo
Před druhým výročím - ať cokoli tím myslel -, val Osudu na nevděk své doby — a žel Bohu i dal
ců” v klíčových minister měř do konce roku nej
stvech a centrálních úřa většími "událostmi dne”. srpnové okupace provedl ozývaly se z Husákova ších generací, u nichž upadl téměř v zapomnění.
Karlovy Vary se připravují k uctění památky Hel
dech.
Současně
probíhala režim dosud nej důklad projevu na zmíněném za dovy,
neboť se zde sejde vědecké symposium, u je
nější
opatření,
aby
zame
sedání
jasné
obavy.
Při
Za chladného lednové "prověrka svobod” vše
hož konferenčního stolu zasednou nejen lékaři, ale i
ho dne se odbývalo před ho obyvatelstva. A svo- zil opakování demonstra znal zvláště, že je třeba musikologové a literární historikové, kteří všichni
poslední dějství likvida bory to odnesly víc než cí, jaké byly rok předtím. řešit tíživé hospodářské mají co říci k tomuto výročí velké postavy našeho
ce Alexandra Dubčeka, členstvo všemocné stra Přes 6.000 lidí býlo dle problémy a hledat mož obrození.
který - prý se slzami v ny: bylo hlášeno další o- údajů ministerstva vnitra nosti, jak sjednat jakési
očích - byl poslán k ledu mezení cest do ciziny, vzato do preventivní vaz modus vivendi s "částí valí funkcionáři odborů. spodářské pomoci, jejíž
Odborové hnutí však by první známky byly patr
do Ankary.
omezení při změnách za by a úřední propaganda inteligence”.
Československé hospo lo v letošním roce tak ny z dlouhodobých ho
Přibližně v téže době městnání atd. Život se se předháněla ve varová
byl odstaven i Černík, vracel pomalu o několik ních. To všechno přesto, dářství trpělo po celý rozvráceno, tak vyčištěno spodářských dohod Če
kterému pronesená o- let zpátky, strach _ ze že bylo všeobecně zná rok nerozhodností poli od schopnějších funk skoslovenska s SSSR a s
trocká sebekritika jen po ztráty místa či z horlivé mo, že se větší demon tického vedení, nezáj cionářů, že ani nemůže Východním Německem.
Nejpozoruhodnější uněkud oddálila pád do desítkářky - začal hrát v strace nepřipravují, že mem odborníků ai ne vykonávat funkci pro
politického propadliště. životě lidí opět velkou kolovaly letáky, které ochotou řadových za dloužené páky režimu, dáíostt roku byl však
před demonstracemi va městnanců k pracovnímu kterou mu komunistické hrdý postoj naprosté
:Z vedení komunistic roli.
vypětí - vedle problémů, zřízení přisuzuje.
většiny československých
ké strany v českých ze
Dne 6. května byla po- rovaly.
Počátkem listopadu se které jsou v komunistic
Injekce chabému čs. intelektuálů, kteří se stá
Husák odhodlal dát na kém státě neřešitelné.
hospodářství dávaly le le ještě odmítají podro
Vefiký výběr v ín , U bvria s p l▼»
vědomí i krajně pro-soNávrat k centrálně plá tos sověty nařízené do bit diktátu režimu, udodáme kam koli v A ustrálii
větské levici, že on je nované ekonomii, která dávky potravin a suro znat nutnost sovětské otm velkoobchodní ceny
nyní pověřencem pro Če by zapadala do hospo vin z ostatních sociali kupace a spolupracovat s
Ceník n« požádáni
skoslovensko. Použil k dářství sovětského a o- stických států, hrazené z nynějším vedením, kteří
tomu odhalení proti ně statních socialistických dříve nashráněných re jsou připraveni vyměnit
působí
hodně zerv, avšak ty řešily ho- pero za krumpáč a lopa
mu namířených piklů států,
skupiny
orthodoxních zmatku, z něhož není podářské problémy jen v tu a zachovat si vlastni
er. Jo n is A V ictoři* Ste., Riehm ond, Vie.
marx - leninistů. Jeho východisko bez spoluprá omezené míře a dočasně. důstojnost nebo kteří do
1
Telefon: 42-4782
protizásah
nedopadl ce zkušených národoho Sílil pak tlak k integraci konce volili smrt, když
'nebo: 104 M illers Rd., N th A lton*. Vie. (314-02811
ovšem
na
hlavní
figury spodářů a bez popoháně hospodářství všech čle se nedokázali s nařizova
I Máme na skladě též orlg. Plzeňský Prazdroj
této skupiny, které sedí ní, které dříve vykoná- nů Rady vzájemné ho nými poměry smířit.
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Štvrtý štvrtok v novembri je v Amerike tradičné
■Dňom vďakyvzdania — Thanksgiving Day. \ a
Thanksgiving sa schádzajú rodiny, — děti sa i z
najváčších vzdialeností vracajú do rodného domu. k
rodičom, rodičia, stari rodičia k deťom. vnukom.
schádzajú sa priatelia, aby spoločne zasaáli okolo
přebohaté naloženého štola, ktorému dominuje plně
ný moriak.
Historicky tento deň je spiaty s prvými "půmíkmi".
čo na lodi' Mayflower právě před 350-timi rokmi do
razili k americkým brehom a ktori rok na to. choro
bami zdecimovaní na polovicu, slávili spolu s Indiánmi svój prvý Deň vďakyvzdania. Do Ameriky ích
nevyhnala iba materiálna bieda, v Novom svete hladali i slobodu náboženského vyznania, slobodu pplitickú. I tento duch sa dnes v Amerike oslavuje: právo
na vlastnú mienku, právo vyjádřit' ju, i keby to boio
akoFkovek v protivé s prevládajúcimi názormi.
Amerika pri tejto příležitosti spytuje tiež svoje
vlastně svedomie. Nezakrývá si negativa, problémy.
A nielen vlastně problémy, vlastně nedostatky a po
třeby sa dnes tlačia na mysel Američana . . . Vedúci
americký denník New York Times v úvodníku, venovanom Dňu vďakyvzdania, upozorňujú na utrpenie
Přesvědčte se, zda mají všichni členové vaší rodiny včas
státisícov obětí prírodnej katastrofy vo Východnom
roentgenovány plíce. Provádí se ZDARMA. Kdokoli může mít
Pákistáne a netečnost’ světa, včítane Američanov.
tuberkulózu — můžete být jejím nosičem a přenášet ji na jiné.
napriek tomu, že šá Spojené státy na podpore PakiJe zvlášť důležité, aby se starší členové rodiny podrobili
stancom relativné najviac podietajú, rozhodne vačtomuto rychlému a jednoduchému zjištění. T. B. se dá zpra
ším podielom ako samotná pakistanská vláda . . . "My
vidla léčit snadno a rychle. V případě potřebí delšího léčení
PRO VŠECHNY OSOBY STARŠÍ
Američania” — píšu Newyorkské Timesy — "si v j
vyplácí se živitelům rodin STÁTNÍ PENSE. Dozvíte se, kdy
tento Deň vďakyvzdania musíme připomenut’, že my
21 LET. VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOSTI,
bude roentgen prováděn ve vašem okolí, nebo můžete zajít
máme prostriedky a schopnost’, ak si to len upriamikdykoliv do Mass X-Rays, 25 Flinders Lané, Melboume-City.
KDYŽ JE ROENTGENOLOGICKÁ
me, d at k dispozícii prostriedky, technológiu, lietadlá,
Telefon 63-4191
JEDNOTKA
VE
VAŠÍ
OBLASTI
!
a všetko, čo třeba na pomoč Pakistáncom a tým.
aby sme sa sami zbavili studu, že sme nevšímaví k
The Victorian Tuberculosis Association, Lonsdale Street, Melbourne, 3000 TB515
1’lidskému utrpéniu takýchto katastrofálných rozmerov . . . ”
ve svém “sdělení” volí urážlivé formy, jako jsem
Nesporné .z tejto tradicie vyplývá to, že sa vo
četl od pána z N. Zélandu. Všem takovým bych ra 
Washingtone právě ustavil celoamerický výbor na
dil — pokud chtějí zůstat v nové zemi, pokud chtějí
mobilizovanie súkromných prostriedkov pre pomoc
začít nový život — aby si uvědomili, že doma se mu
obetiam prírodnej pohromy vo Východnom Pakista- NEMÁM RÁD GENERALIZOVÁNÍ
seli plazit, aby mohli být “happy” . Zde snad budou
né, že známe restauranty v tento deň organizuji!
potřebovat jen shrbení a to jen ze začátku . ..
Snad
proto,
že
po
roce
pobytu
v
zemi,
kterou
jsem
zbiérky na tuto pomoc medzi svojimi hosťami . . .
si vybral za svou novou “vlast”, mám poprvé mož
Přišel jsem do této země bez jazykových znalostí.
.Newyorkské Timesy prinášajú i článok vo- nost číst noviny v mateřském jazyce, chtěl bych Zpočátku jsem pracoval u malé firmy s ovčími ků
raÉke'dajšěj poiskej žurnalistky Janiny Atkinsovej, přiložit polínka k článku Marcely Čechové “Kveru- žemi ve městě Freemantle. Asi po. měsíci bez zvlášt
ktořá došla do Spojených štátov před šiestimi rokmi a lantská emigrace” v HD č. 23.
ního přičinění o mne projevila zájem společnost, u
ktorá vzdává hold svojej novej vlasti pri příležitosti
^Nejvíce mě zaujal odstavec (cituji): “V tomto bo které nyní pracuji jako geolog-asistent. A s čistým
tohoto sviatku. Janina Átkinsová medzi iným uvádza, dě je nejvíce cítit 20 let dělících dvě emigrační vlny. svědomím mohu říci, že to byl den snad řízený Bo
že. mnohi jej přiatělia, rodení Američania, necítia Ta nová. čerstvá se nutně jeví jako neskrovná a hem, kdy jsem se rozhodl emigrovat do Austrálie.
potřebu byť pyšní na svoju krajinu, — pre Vietnam, vzbouřenecká: Nesmířila se s tím, že lékař nemusí I když práce v lese není příliš lehká, mám ji rád a
stejnou měrou mám rád Australany a Austrálii. Ne
pre qarkotiká, rasové konflikty, sociálně problémy . . . být lékařem, ale může být i uklizečem . . . ”
“Bezpochyby”, píše Novoameričanka Átkinsová, ‘‘tá
Jsem pouze 25 let stár, to znamená, že patřím také nahradila mi mou vlast v plné míře, ale pracovní
to krajina stojí před mnohými naliehavými problé- k té nové vlně. odchované komunistickým světem, prostředí mám mnohem lepší než v Československu.
mami. Lenže my novoprišlí vidíme nielen problémy, ale nemohu s tím zcela souhlasit. Nemám totiž rád Jak se mohu chovat k lidem této země, když mi např.
ředitel firmy v soukromém rozhovoru odpověděl na
generalizování.
ale i praktické híadanie východiska . . .”
mou otázku, proč jsou tak pozorní k mé osobě, takto:
Každá země má lidi dobré, ušlechtilé, i méně dobré. “Jsem ' Australan a mám samozřejmě tuto zem rád.
Autorka význáva, že miluje Ameriku, “pretože, ak
sa chce presťahovať z jedného miesta na druhé, ne Je otázka, jaké předpoklady má každý před odcho A my všichni chceme, abys měl tuto zemi taky tak
musí nikoho pýtat’ o povolenie, — pretože, ak chce dem z vlasti. Pokud je si vědom, že jeho vzdělání a rád.” . . .
cestovat’ za hranice, nepotřebuje nič iba lístok a kvality jsou doslova ničím, nejsou-Ii podloženy zdra
Nás 50 či lOOtisíc, jdoucích světem s čistými úmysly
móže ísť, — pretože, ak potřebuje ihlu, stačí si zájsť vými morálními základy a v neposlední. řadě jazy hlásat dobro, mluvit o zlu, předávat zkušenosti dob
kovými
znalostmi
dané
země.
potom
by
nikoho
ne
pre ňu .do najbližšieho Woolworthovho obchodu, —
překvapit eventuální trnité stezky na jeho ce ré i zlé, můžeme pomoci své vlasti možná více, než
pretože..nemusí -hodiny stať v zástupe na kúsok ma měly
stě v nové zemi. Pokud si je vědom, že přichází do si vůbec uvědomujeme . . .
sa, — pretože ani v inflácii nemusí minúť celodenní! země, která mu nabídla pro začátek více než dost,
Závěrem jen tolik: neradím nikomu, aby mé zku
mzdu za malé kurča, — pretože sa nemusí stále le pouze s malým kufříkem, se svýma rukama a chutí šenosti a myšlení generalizoval. Je otázkou, kolik
gitimovat’, — pretože jej pošta je nie cenzorovaná, pracovat (ne pouze lehce zbohatnout), nemůže na toho nezbytného štěstí každý z nás má, na jaké lidi
— jej telefon je nie ódpočúvaný, — jej rozhovory s razit na neřešitelné problémy. Neméně důležité je narazí a jak sám se k nim chová. Není tak důležité,
priaťermi nik nedonáša tajnej policii . . .
vědomí, že v této zemi neplatí zásada: “Děláš — ne kde žijeme, ale co chceme svým životem dokázat, ja
děláš,
1.000 Kčs máš". Myslím si. že takové lidi při ké životní poslání jsme si vytkli.
Peter Račkovský, New York
Jiří Pasovský, Norseman, WA
náší do Austrálie i ta druhá emigrační vlna, vlna po
20 letech.
Je pravda, že žádný začátek není lehký.- Každý z
Plánujete cestu de zámoří
nás zanechal doma kus svého života, svůj majetek
Provádím e veškeré práce optické
' naho máte v úmyslu pozvat
a své nejmilejší, a poněvadž zde musí skoro každý
své příbuzné na pávítěvu’’ ’
přeaně, rychle a za levné ceny
začínat jako batole — od jazyka — u každého sě
Obraťte se s důvěrou na
pravděpodobně dostavují krizová období. Taková du
ševní stadia pak vedou k tomu, že se začínáme za
obírat filosofickými směry jako je nihílismus, a pro
blematika někdy přechází až k negativismu. Nesmí
me však zapomínat, že mladí lidé z Československa,
573 Hampton St.
nevyzbrojení jak teoreticky, tak i životními zkuše
Hampton, Víc.
27-29 Elizabeth St., Melboarne, 3911
nostmi, narážejí na problémy z roku 1945, způsobe
Telefon 98-5756.
né mezinárodním rozdělením sfér vlivu. Pro mladé
Telefon 62-2908
lidi z Československa neexistovala polovina světa,
světa i tak už dost malého. Teoretickým řešením mů
Poradímevám, opatříme cestovní doklady a
že být negativismus nebo uzavřít se do sebe sama a zprostředkujeme bezplatně cestu lodí nebo
trpět. Ani jedno však není řešení skutečné: nelze ne letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
govat vždy a všude a jedinec se nemůže vzbouřit
Zasíláme dárkové balíčky do celého světa
proti celému lidstvu. Proto snad se volí někdy cesta:
sdělená starost — poloviční starost. Někteří ovšém
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Memorandum desíti a procesy
FERDINAND

PEROUTKA

21. srpna 1969, kterýžto den byl prvním výročím invíase, deset dotud veřejně činných osobností
sepsalo své názory na to, co by nemělo a co by mělo být, a poslalo to vládě, parlamentu a ústřed
nímu výboru Komunistické strany Československa. Podepsán byl jeden poslanec, dva spisovatelé, je.
den sociolog, jeden historik, jeden místopředseda organisace mládeže a čtyři novináři. Poněvadž
už vládly poinvasní poměry, dokument ten nikdy nebyl v Československu uveřejněn, a vešel ve zná
most teprve oklikou přes zahraničí. V roce 1970, současně s čistkou v komunistické straně, objevily
se zprávy, že autoři memoranda budou souzeni. Někteří z nich už byli zatčeni Datum procesu ko
lovalo jako jistá věc, a byla jakási korespondence vlády se světovou organisací pro ochranu občan
ských svobod, která chtěla poslalt k procesu svého pozorovatele. V poslední chvíli, jak se praví,
proces byl odložen. Pražský rozhlas to vzal důkladněji: proces vůbec nikdy neměl být, nikdo to ne
zamýšlel, pravil rozhlas. Pokud se týká zpráv, jež kolovaly o připravovaném procesu, rozhlas pravil:
"To je docela humoristické. Ve skutečnosti je to doslova komické.’’ Zabývejme se poněkud tím,
naid čím pražský rozhlas, jak se zdá, se teď může potrhat smíchy.
27. května tr. byla v později nazvány kon směle proti invasi, a v nářů.
"Roku 1968 nebyl oparlamentu debata, která strukcemi.
mysli sovětů které nyní
také byla zahájena. Z ní
Vychází, že politické v zemi vládnou, je to hrožeň socialismus, bylo
nevychází najevo,
že procesy byly a snad ještě zločin, zločin proti socia ohroženo jen postavení
nikdo na procesy nikdy jsou možnost, že někte lismu. Jaksi se nehodí těch, kteří jej dvacet ro-(
nepomýšlel. Někteří po ří jsou jich více a někte přijmout toto sovětské ků kazili.” A memoran
dum dále na sebe přivo
slanci vyjádřili starost, ří méně žádostiví, někte měřítko.
zda trestná protirevoluč- ří jsou pro "kvalifikova
Vláda
se naprosto lávalo primitivní odvetu
ní činnost je tak doku né’’ procesy a jiní jsou vzdala vlastní cesty k so tím, že prohlašovalo, žc
mentována, aby "postih” pro ně i za cenu kon cialismu, ale vidí nutnost "pracovat pod neschop
se děl na solidní basi. O strukcí. Utkává se tu ja zachovat aspoň poměrně nými nebo vynucenými
čem to mluvili, jestliže kýsi střed s jakousi levi vlastní způsob v pohledu nadřízenými je nesnesi
politické procesy nebyly cí, vláda s. oposicí.
na invasi. Nutnost vy telné”, že "ani jeden če
připravovány?
Podle všeho je si vlá chází z toho, že nejméně ský orgán moci nevzešel
Poslanec KaLkus řekl, da vědoma obtíží, jež by devět desetin národa do z projevené vůle lidu”,
že je správné uložit vlá proces způsobil. Pravda, kumentované se postavi že určité "osoby jsou stá
dě, aby “vytvořila před memorandum desíti se lo proti invasi a není le ve funkcích, a staly se
poklady pro potrestání vyznačovalo nedostatkem možno obžalovat ze zlo nekritisovatelnými”. A,
všech kontrarevolucioná- ostýchavosti, a kdyby činu devět desetin. Vlá jako dosti mohutné finařů z let 1968 a 1969”. bylo v zákoně, že smělost da by se tím příliš zře (Pokračování na str. 81
Týž poslanec řekl: "Dá ;se trestá, vláda by měla telně odhalila jako čini
váme dohromady síly, jasnou kausu. Memoran tel v cizích službách, a v
abychom to učinili kvali dum dýchalo právě tou zemi by byla trvalá ne
fikovaně, abychom se ne smělostí, již vláda se jistota, kdyby existující
dopouštěli
konstrukcí, vším úsilím se snaží v ob dravci levice mohli dnes
před čímž nás varuje ve čanech potlačit. Po té toho, zítra onoho pohnat
dení strany.” Jestliže va stránce memorandum ji před soud za to, jak
rujeme, obyčejně neva- stě i vládu rozlobilo, ale smýšlel o invasi a sou
irujeme do
vzduchu, vláda neví dost dobře, sed kdyby snadno mohl
nýbrž varujeme někoho. jak na to.
denuncovat
souseda.
Vedení strany varovalo
Oblíbená žaloba je na Vláda si vymyslela střed
někbho.
tajné spiknutí. Vláda ro ní cestu: být proti inva
Z toho všeho nevy zumně váhá charakteri- si byl jen váš omyl, obča
chází humoreska, jak vy sovat jako tajné spiknutí né, nemylte se příště.
šla pražskému rozhlasu. dopis, který byl poslán
"Chceme vyslovit, svůj
Při vší opatrnosti vy jí, parlamentu a ústřed postoj otevřeně a s risichází, že procesy byly nímu výboru. Do mírné kem, že se nám dostane
žádány, že o jejich způ míry dbá světového ve primitivní odvety’’, pra
sobu bylo debatováno, a řejného mínění a nechce vilo se v memorandu de
že někteří byli ochotni se jí vystavit na odiv ab seti. A hned na začátku
se "dopouštět konstruk surdnost přílišnou.
memorandum se dotklo
cí”. Slovo "konstrukce”
Jestliže ne tajné spik těch, od nichž je nejspí
je ponuré. Falešné obža nutí, co jiného? Memo še možno očekávat pri
mluví velmi mitivní odvetu, funkcio
loby za stalinismu byly randum
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Potřebujete vymalovat
byt, dům, podnik — kdekoliv v Melboume?
Obraťte se s důvěrou na odborníka! Doko
nalá znalost řemesla umožňuje pracovat
lépe a přitom za levnější ceny

Wardale Painting Service
MAJITEL J. MELIII
55 Wahroonga Ave., Noble Park, Vic., 3174
telefon: 546-0503
uspokojí každého zákazníka
Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
kde jsem ji již prováděl!
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma

SJEZD SYU V NEW YORKU
Pátý sjesd Společnosti pro vědy a umění, který
se konal ve dnech 13. - 15. listopadu v New Yorku,
především k poctě památky Jana Amose Komen
ského, měl velký úspěch. Význačný projev o J. A.
Komenském měl bývalý profesor Karlovy university
prof. dr. Otakar Odložilík. Rovněž koncert, pořádaný
v první sjezdový den večer na počest stých naroze
nin skladatele Vítězslava Nováka, a koncert při slav
nostním banketu druhý večer měly vysokou úroveň.
Na sjezdu bylo 103 vědeckých přednášek, předne
sených v jednotlivých sekcích. Tyto přednášky mají
vyjít knižně.
Na sjezdu byla též provedena volba funkcionářů
na další, období. Novým předsedou SVU se stal ře
ditel Mezinárodního měnového fondu ve Washingto
nu Jan Viktor Mládek (doktor práv Masarykovy
university v Brně). Členy předsednictva jsou prof.
V. Andič, prof. V. Bušek, prof. R. Šturm, M.
Rechcígl ml., dr. J. škvor, arch. E. Royca a T. M.
Messer.
Ke dni sjezdu měla Společnost pro vědy a umění
1.365 členů z řad vědců a umělců čs. původu.

ČS. SILVESTR u EDY ZLATÉHO
Zajistěte si včas iriísta k oslavě
ukončení starého a přivítání nového roku v restauaci s licencí Rheinland,
9 - 1 3 Drewery Lané, Melbourne-City
(Drewery Lané je z Lonsdale St., — proti Myer Emporium)
’
Telefon: 663-1266, 663-1267
(
Bude tam nejveselejší Silvestr — s prvotřídním jídlem, velkým výběrem <
pití a samozřejmě s hudbou orchestru Edy Zlatého. Tančí se na hořejším <
parketu i v dolejším “sklípku” .
Na Hod boží pořádá se slavnostní vánoční oběd od 12. do 16. hod. — rovněž
s hudbou a tancem. Zamluvte si místa.
'
I po všechny ostatní dny — od pondělku do soboty — najíte se v poledne .
i večer, pobavíte se a zatančíte si nejlépe u Edy Zlatého.

Těžko byste hledali letní podnrtú tak osvěžující a zdravé jako u nás na
horách. A kde jinde, můžete si zaplavat v jezírku a nebo ve vyhřátém bazénu
a za hodinku lyžovat na sněhu? Bude ho ještě spousta zbylého přímo vedle
silnice, obklopeného horskými květinam i. Ale mnodo jiných věcí je k vidění
nebo k podnikání. Jsme blízko Snowy Hountains scheme, pstrůhařina je
výborná v jezerech i v řekách, máme hřiště na tenis, odbíjenou, košíkovou
a také zvlášť pro děti. Když se večer ochladí, je příjemné posadit se blízko
krbu nebo si popít a pobavit se po česku v čeledníku (tak se u nás říká
baru), nebo v hospodě (restauraci). Ano, máme dobrou, kontinentální ku
chyni. Napište si o prospekt: Tonda šponar, Kosciusko, 2630, telefon Smiggin
Holes 324. Ceny? Ubytování a snídaně již za $ 4.20!
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'Pokračování se str. 7)
le: "Svůj odpor k funk
cionářům, kteří by za
normálních poměrů mu
sili odejít, projevíme tím,
že je budeme nevidět a
neslyšet, že je nepotká
me a nepoužijeme jejich
služeb.’’
Po lvici, které berou
mláďata,
nejnebezpeč
nější je rozzuřený funk
cionář, a idea procesu se
vznášela nad zemí a už
i datum procesu zřejmě
bylo stanoveno. Ale ač
koli nechuť k funkcioná
řům býla tak neskrývaně
projevena v memorandu,
bylo by těžko jít s tím
před soud, i před marxi
stický soud. Marxismus
neobsahuje žádnou kon
strukci vlády funkcioná
řů nad lidem, spíše pod
poruje podezření proti
funkcionářům.
Marx
vroucně velebil pařížskou
komunu za to, že v ní
všichni funkcionáři byli
podrobeni příkazům lidu
a mohli být odvoláni,
kdyžše voličům znelíbili.
Obžalovaní by mohli
způsobit skandál před
soudem, kdyby citovali
Engelse: "Je nejvyšší čas,
aby lidé konečně přestali
jednat v rukavičkách s
úředníky strany, kteří
jsou jejich služebníci, a
aby místo pokorně zača
li s nimi jednat kritic
ky.” A, běda, obžalova
ní by mohli citovat i Le
nina, který roku 1922 vy
slovil podiv nad tím, jak
trpělivě snášejí dělnic:
funkcionářské zlořády.
Jsou další potíže. Kdvž

v letech padesátých se
konaly politické proce
sy, vláda dostávala celé
koše resolucí z továren a
okresních výborů, které
vyjadřovaly
nadšený
souhlas. Bylo dokonce
jakési předhánění v tom,
kdo hlasitěji bude žádat
smrt pro obžalované ješ
tě dříve, než proces za
čal.
Resoluce ty ovšem by
ly vládou přísně objed
návány, ale bylo v tom i
více. Byla hospodářská
krise, a v těchto prvních
dobách režimu mnozí si
myslili, že režim řádně
nefunguje proto, že se
do nějio vloudilo několik
zlomyslných
škůdců.
Mnohým se to zdálo tím.
pravděpodobnější, když
vláda svalila hlavní vinu
na židovské jedince. Ale
lidé byli popraveni a jiní
uvězněni, a režim opět
nefungoval.
Myšlenky se pohnuly
až k otázce, není-li vada
v režimu samotném a
vláda je si vědoma, že
koše resolucí by tento
kráte nebyly přinášeny.
Neslýchaná faleš procesů
býla přiznána, mrtvé obě
ti groteskně rehabilitová
ny, a vláda ví, jak ne
snadno by bylo přijít s
novými politickými pro
cesy.
Na jaře 1968 podvod
né a brutální pozadí p ro 
cesů bylo veřejně odha
leno. A lidé vědí, že so
větští poradci jsou už za
se v zemi. Pokud politic
kých procesů se týká.
jsou v zemi velká nechuť
a opatrnost, s nimiž se

vládě nechce zápolit.
Když si všechno spočíta
la, vyšlo jí, že proces
proti desíti by bylo čisté
administrativní opatření
bez jakékoli lidové pod
pory, a další protiklad
mezi vládou a obyvatel
stvem by byl vytvořen.
Ani spisovatelé nebyli by
už ochotni psát o obža
lovaných tak podle jak
před dvaceti lety někteří
z nich psali.
Mnozí usuzují, že pro
ces nebyl, poněvadž pan
Husák zvítězil nad levicí
ve straně. Dejme tomu,
že pan Husák zvítězil
třeba nad panem Bil’akem nebo třeba nad pa
nem Indrou. Ale to by
byl politický boj, ne fun
gující právní systém, a
občané zajisté by nechtě
li záviset svou bezpečno
stí na tom, zda v komu
nistické straně zvítězí ten
nebo onen.
Režim váhá formulo
vat svůj právní systém a
vydatně užívá trestů bez
soudu. Bez soudu je uče
nec a odborník v určitém
oboru zbaven svého po
volání a poslán aby tře
ba kopal na silnici. Kdy
by nechtěl, nedostane
jíst. Nad některými mla.
dými lidmi byl vysloven
ortel že nesmějí studo
vat. Moliere poprvé po
třech stech letech byl
odsouzen k tomu, že je
ho hry nesmějí být pro
vozovány. Souzení bez
soudu se děje každý den.
a mohlo by snad stačit.
Avšak někteří dychtí ješ
tě po zvláštních politic
kých procesech.
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MEZINÁRODNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (ISS)
Koncem listopadu pořádal v Melbourne tiskovou
konferenci předseda Mezinárodní sociální služby (In
Sociál Service) I. R. Menzies. Seznámil
, ternational
na ní veřejnost s úkoly a činností této pomocné služ
by. Hlavní kancelář je v ženevě, pobočky jsou ve
dvaceti státech. Adresa pro Austrálii je 220 Faraday
St., Carlton, Melbourne (telefon 34-6057 a 34-3741).
Mezinárodní sociální služba pomáhá v individuelních
případech zdejším občanům i přistěhovalcům, kteří
mají osobní problémy. I. S. S. byla založena roku
1921 a je to nepolitická organizace. Průměrně za je
den rok pomáhá řešit 72.000 případů ve 120 zemích.
Tato organizace pomáhá jak jednotlivcům tak ro
dinám hlavně v případech, kde jde o potíže vzniklé
-ze soukromých vztahů (rozvody, odloučení, pensijní,
dědické a kompenzační případy, v otázkách přistěhovaleckých a v případech odloučených rodin nebo
příbuzných). Má zkušenosti s řešením otázek alimen
tačních a adopčních. Stará se o postavení opuště
ných dětí atd.
Jestliže cítíte, že by vám Mezinárodní sociální
služba mohla nějak pomoci, pište na uvedenou adre
su nebo zavolejte telefonicky.- Mluvíte-li jenom česky
nebo Slovensky, požádejte o rozhovor se sekretář
kou I. S. S. paní H. Talackovou.

Od roku 1948, kdy se
zmocnili moci, komunisté
říkali že paragrafy jsou
stíny minulosti. Jesdiže
paragrafy nejsou, zbývá
v justici intuice různých
individuí nebo to, čeho
si žádá hněv funkcioná
řů.
Nacisté také nemilova
li paragrafy. Přijali za
zásadu, že, co Hider i v
soukromém hovoru vy
jádřil, platí jako zákon.
Co sovětský vyslanec i
tajině vyjádřil . . . .
V parlamentní debatě
27. května 1970 poslan
kyně Dohnalová vyjád
řila podiv nad tím, že k
"postihu’’ ještě nedošlo.
Pravila, že, zřejmě proti
jejímu očekávání, "vzni
ká otázka, zda chybí do
kumentace o prohrevolučních
činech”. Na
vznik této otázky se pa
ní poslankyně dívala ne
příznivě. Řekla: "Stačí
přece to, co dnes známe
z tisku, rozhlasu a tele•
>5
vise.
V té době sdělovací
prostředky byly ještě ob
sazeny nejmizemější gar
dou, jaká se kdy objevi
la v dějinách české žur
nalistiky, hlavní jména
byla pan Janík a pan
Příbramský- Trvalo chvL
li než režim pochopil, že
jejích činnost mu tropí
ostudu, a vypudil je.
Avšak paní poslankyně I
věéřila. že soud by měl
jejích dílo přijmout ja
ko zjištění skutkově pod- j
státy.
j
2, tmcove
lamentm :
debaty může jít mráz po ;
zádech.
j

PRAVÉ CESKE ŘEZNICTVÍ
UZENÁRSTVÍ

KIW lllM IM M A l M il HtliS l’|i . lid .
KOPECKÝ SMAIMOOBS Pty. Ltd.
3 2 6 High Street, K ew , V ic

Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. NAŠE SPECIALITA:
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
DOMÁGÍ JATERNICE, JELÍTKA A SMETANOVÉ KLOBÁSY
Elektrika z City: číslo 47 (z Coílins St. po Victorta Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.), zastávka č. 38
:
Telefon: 86-7178

uzená šunka

Půjčky na koupi domu
nelze dostat tak snadno
A situace se nezmění,
dokud poptávka po nich
bude převyšovat nabídku.
Avšak Vaše možnosti
získat půjčku na dům
nemohou být větší než
když máte bankovní účet
u STATE SAVINGS
BANK. Tato státní banka
poskytuje daleko víc
hypotekárních zápůjček
ve Viktorii než kterákoli
jiná banka. Vlastně
téměř tolik jako všechny
ostatní banky dohromady.
Kromě toho, zatím co si

zajistíte možnost dostat
půjčku od STÁTNÍ
BANKY, můžete být na
dobré cestě dostat
příspěvek federální vlády
na koupi domu v částce
$. 500. Promluvte si s ředitelem
naši místní filiálky.
Může přivést Váš
vysněný dům mnohem
blíže k realizaci.
THE STATE
SAVINGS BANKOF VfCTORIA

21. 12. 1970
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Dita Skálová: Rada moudrých. Svoboda, Praha 1968

PONOŽKY — PODKOLENKY

Mravouka pro prv o u ka
Vážený čtenáři a milá čtenářko (oslovení je autorčino, ne moje), veliká
ni dotrpeli, teď je řada na vás. Neboť Dita Skálová se usnesla pronést "Ra
du moudrých”, rozhlasová to pásma z myšlenek velikánů lidského rodu
1964 - 1967, tedy Radu batolat. Tak to alespoň slibuje frontispice. Jako by
se roky 1964 - 1967 velikány hemžily. Nejblíže se k této osudné epoše do
stal Ernest Hemingway, který umřel roku 1961, takže ani ten za to nemůže,
"To, co se chystáte číst”, láká Dita Skálová, "je hra. Hra na krásné setká
ní géniů, kteří bývali obvykle osamělí (neboť jen zřídka se mohli setkat se
sobě rovným), al tady se setkali přes hranice staletí. Poslouchejte s potěšenůn, jak si odporují, přou se, shodují se i rozcházejí. Neboť moudrost není
nic statického. 'Čtěte si tedy, ale nemyslete na minulost, v níž žili velcí hosté
Rady moudrých; myslete na přítomnost! Neboť moudrost není ve slovech
sebekrásnějších, ale (v lidských vztazích.”
Závěrem praví paní Skálová, že moudrost není "dloubání rozinek z vá
nočky’’, takže z předmluvy získáme též jasnou představu, co moudrost není.
Vážený čtenáři a milá čtenářko! Desatero lekcí se vám nabízí % duchovního
kapsáře spanilé autorky. Ta poslední je nejdůležitější: hovoří se v ní "O
lidské hlouposti a jejím opaku”, což je zase negativně čormulolvaná théze.
Velmi vám pomůže, jestliže vy, vážení čtenáři a milé čtenářky, se oddáte
moudrosti v lidských vztazích. Předpokládá se pouze, že nedloubáte rozinky
z vánočky ani nic z něčeho jiného. Znesnadnilo by to vztahy.
Rady moudrých pů_ Hemingwayem a Shake pil jsem, že to je sám ži
vodné vznikly v českoslo speare s Haškem šli ze vot a že smysl, dodáva
venském rozhlasu, což zoufalství na pivo, ale ný tomuto životu, je
vysvětluje mnohé. Snad kus poctivého bůčku se pravda. A proto jsem ho
se autorka osmělila k pe- tam nedohledáš.
přijal za svůj. Lid který
dagogické
činnosti v
Člověk pořád jen če tvoří život a pravý smysl
předpokladu, že na di ká, kdy se konečně mezi života, ne my, cizopasnístanc je to bezpečnější, těmi velikány mihne dra ci života.”
snad se domnívala, že hý Josef Visarionovič
Engels: "Odmítám tu
proti rozhlasu po drátě nebo alespoň Hýta a Ba- to křesťanskou pokoru,
není óbrany.
tul, ale ty děti asi už z která nerozezná příčinu
Velmi rád bych býval toho mají rozum.
od následků.’’
Největší dětma na tom
vyslechl
některou ze
Je stará vesta, že alko
seancí. Když si předsta hle maškarním plesu je holy se nemají míchat.
vím, jak k uším mládeže, anonymní pan předseda Engels byl prostě v ráži
chtivé moudra, doléhají jící, který je pozitivní jako Toístoj, když ještě
z pražského radiožumá- smrťák. Pokaždé něco dokázal zmydlit manžel
lu kultivované timbry prohodí a ke všemu se ku i s dětmi, a celkem
bratří Čapků, široký rus umí zachovat: T o jste nevinně to odnesl Lom
ký hlahol Antona Sem- řekl velkou pravdu, pa don, který se stal "socia
jonoviče Makarenka a ne Rousseau, nebo Vy si listou především na zá
vysmolený bas Jacka tedy myslíte, že by mlá kladě normálního zdra
Londona, začínám vmet dež měla růst jako roští vého rozumu”.
v lese? a Prosím pane
rozkoší.
K tomu musil Engels
Když si představím, Einsteine, nebo Platón je podotknout, že to je ne
jak se něžný alt Naši Pa přece jen trochu vzdále vědecký přístup k prob-ní
Boženy
Němcové ný dědeček dnešní mlá létnu. Dita Skálová mu
snoubí s revolučním ba deže, ale Bernard Sfaaw asi zamlčela, že na zá
rytonem samotného Vla tu mává rukama, jako že kladě jeho vědeckého
dimíra Iljiče zmocňuje chce něco říci . . .
přístupu vyrostla velmoc,
Shaw pak řekne, že se slavná apotheóza dělnic
se mne čirá a nespoutaná
závrať. Také bych si diví, že se chce jen divit ké práce, která trestá ne
přál zaslechnout spikle čemuž se nedivíme.
vědecké dělníky nucenou
Čtenář se jistě rád za prací ve výchovných za
necký dialog mezi Jean
Paul Maratem a Ale staví u baru, kde se mí řízeních.
xandrem
Ivánovičem chají vybrané socialistic
Leč nešť! Je to pořád
Gércenem, nebo jak se ké koktejly. Jako třeba lepší než když se k neJan Neruda radí s Pub- tato prorostlá vodka a la betyčným psychologic
liem Ovidiem Nasónem Tolstoj:
kým (a větným) propa
o tom, jak napsat první
svižný
"Žil jsem léta, než se stem prodere
dělnickou ódu k první se mnou udál převrat, hloubal:
mu máji v české literatu který se dávno ve mně
"Cemyševskij: To věč
ře.
chystal a jehož zárodky né střídání forem, to věč
Cožpak o to, společ byly odjakživa ve mně. né odvrhování něčeho,
nost je v Radě moudrých Život mého okolí - lidí čemu dal vznik určitý
jako u Lipperta, alé pře bohatých a učených - se obsah, a teď je to třeba
hled není žádný. To jde mi najednou;nejen zpro odvrhnout, protože tu je
napořád: Drahý Lve N i tivil, ale ztratil pro mne vyšší vývoj téhož obsa
kolaj eviči, prosím, rnilv všechen smysl. Život hu - kdo pochopil ten
Višariorie Grigorj eviči, pracujícího lidu, veškeré hle veliký, věčný a všu
slovo má pan dvorní ra ho lidstva tvořícího ži dypřítomný zákon, kdo
da von Goethe, Honoré vot, jevil se mi ve sku ,se ho naučil aplikovat na
de- si dává bene s panem tečném významu. Pocho jakýkoliv jev - jak klid

ně takový člověk přivolá
vá naději která jiné spí
še zneklidňuje! Takový
člověk nelituje ničeho, co
dožívá svou dobu, a říká:
Ať bude, co bude, nako
nec přece jen bude na
naší ulici svátek! Předse
dající: Řekl moudře N i
kolaj Gavrilovič ČernyšeVskij. Děkuji vám pá
nové. ’
Ještě nikdy nebylo,
aby jaksi nebylo, moud
ře řekl Hašek.
Je to tak promyšlené,
jako když ministr finan
cí vysvětluje státní roz
počet, a hluboké jako
kapsa od berňáku. Taky
to musí hezky znít na
rádiu.

všech druhů a různých vzorů
nylonové — vlněné — bavlněné
koupíte nej výhodněji u výrobce
UNITEX
J. & M. Voboršky
110 Wills St„ Glen Iris, Víc.
Telefon: 25-6770

H L ÍD Á N I DĚTÍ V MELBOURNE
provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, též
po dobu školních prázdnin nebo dlouhodobě, v
příjemném prostředí, s výtečným jídlem a za
stálého dozoru. Informujte se.
IRENA KOPÁČKOVA
1* Beatrice Ave., Surrey Hills, Vic. 3127
Telefon: 88-1368
O moudrost a rady
jsme nikdy neměli nou
zi doma ani v exilu. Ale
dám vám vážení čtenáři
a milé čtenářky, dobrý
tip. Dita Skálová je moc

hezké jméno, ale lepší je
Smil Flaška z Pardubic.
A ten napsal Radu zví
řat. To si přečtěte, i když
měl takové sprosté jmé
no.
jun

Po nástupe
prezidenta Allende v Čile
Nový režim marxistického prezidenta v Čile pokračuje opatrné. V oblasti
vnútropolitickej sa vyhýba priaatnej konírontácii s -opozícíou Křesťanskodemokrátickej strany, ktorá umožnila cestu prezidentovi Allende-ovi k m o c i.
V oblasti zahraničnej politiky, kde rozpory medzi vládnou marxistickou
koalíciou a kresťansko-demokratickou opozícíou nie sú také zásadné, změ
ny uskutočňuje rychlejšie a dóslednejšie.
V posledných rokoch
Začalo to s obnovením zámerom obnovit’ v tejboli
medzi Washingto
to
oblasti
světa
svoje
diplomatických stykov s
nem
a niektorými hlavpreteky
o
získanie
vply
Castrovým režimom na
Kube, čo Allende-ova vu so Sovietským zvá- nými mestami latinských
vláda uskutočnila 'skór zom. A tak už dnes sa v republik nepříjemné spo
ako sa všeobecne očaká- činskej tlači nepíše o la ry, vyplývajúce z tohoto
chápania
valo. Teraz sa očakáva tinsko - amerických reži rozdielného
pásma
teritoriálnych
ďalší krok: normalizova- mech ako lokajoch Spo
nie vzťahov s komuni jených štátov. Peking vod. Sovietské ryhárske
stickou Čínou. To há prišiel s novou notou. lodě sa tiež v posledných
dám nepojde tak rychlo, Objavil tajnú dohodu rokoch dostali do bezale prekvapenie nie je medzi Washingtonom a prostrednej blízkosti povy lučené, lebo je to prá Moskvou o "sociálně - brežia Spojených štátov,
vě Peking, ktorý začína imperialistickom vykoři ale nebolo zaznamenané,
mať o Latinská Ameriku sťovaní” Latinskej Ame že by sa boli přiblížili
riky.
tak blízko k pobrežiam
vel’ký záujem.
latinských
republik.
Až do septembrových
Peking sa otvorene po
prezidentských volieb v stavil na stranu latin
Ale napriek tomu čín
Čile Latinská Amerika ských republik vo spore sky komentátor napísal
akoby pre Peking ani ne s Washingtonom o vy- rozhořčený útok proti
existovala. V komunistic- medzenie teritoriálnych "americko . sovietskému
kej činskej tlači sa sprá vod. Ako je známé, la-‘ plun-dtovaniu
oceán
vy z Latinskej Ameriky tinské republiky trvajú ských voď’ a postavil sa
objavovaii len vel’mi na vymedzení pásma tak
za návrh latinských re
zríedka. A le keď sa v zvaných
teritoriálnych
publik na vymedzenie to
septembri ukazovalo, že vod, v ktororn nemajú
hoto pásma. Obzvlášť
prvý marxistický prezi ryhárske lodě iných stá—
'
dent v Latinskej Ameri- tov loviť, do hlbky tristo zdóraznil, aby si to v
ke má výhliadky na ví- šesťdesiať
kilometrov čilskom Santiagu všimli,
ťazstvo, Peking zbystřil zatial čo Spojené státy že to holá republika Čile,
uši a začal si latinských uznávajú za pásmo vý čo s týmto návrhom při
režimov všímat.
sostných vod len dva- šla prvá už v roku 1947.
Začal si ich všímat so násť mil.
(Pokračování na str, 14)
Veškerá P O JIŠ T Ě N Í odborné provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokera. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 N epean Mighway, MOORABBIN, Vic., 3189
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Píseň o domově
Jan Zahradníček
Zazpívám' pí$eň o domově
od pramenů až do oblak.
A všechno bude iv jednom slově,
zápraží, zahrada a hlas a květ a pták.
Zazpívám píseň o domově
a převrátí1se svět —
holátko ostříži a skřivan sově
hned bude rozumět.
Zazpívám píseň o domově,
. tu. hymnu skřípání studní, vozů a klik.
Od kolébek až k hrobům tta hřbitově
houslově dětský vzlyk.
Zazpívám píseň o domově ,
a vstane dětství ,mé*
Tu i/ůni vánoc horkou červencové, blaženi vdechneme.
Zazpívám píseň, která slzu setře
_a další zabrání už mocí hvězd.
Buď opravdový chlebe, spánku, větře,
jak opravdová radost naše jest.

DOMOVA

21. 12. 1970

Která je ta vaše koleda?
Čtyři

vánoční historky
Červené muškáty oddě
lovaly štěrkovou cestičku
od pruhu sežloutlého
trávníku. Když žena otevřela, zavanul z domu
pach mnohokrát přepáleného loje a zaprášené
ho harampádí. Není to
hezké hledat chyby, za
styděla jsem se a nehlas
ně popřála "Dej Bůh
štěstí tomu domu’’.

J i ř i n y Z a c p a l ové
kus historie - letopočty nás báječně převezli ještě z první poloviny vejtahové. Rozhodně se
století.
letos nesmíme dát pře
trumfnout. A taky na je
*
jich
Fifinu nesmíme za
A CO MY TI
pomenout. Je jako člen
NUZNÍ DÁME
Už jsme spolu hovo rodiny. Ale co jen se tak
řily dobrých dvacet mi hodí dát psovi pod stro
nut když jsem se dosta meček, poraď!” Ve slu-*
la k otázce: "Co dáš le chátku to zle zavrčelo
tos manželovi k váno a linka ohluchla.
cům?”

DEJ BŮH ŠTĚSTÍ
TOMU DOMU
Srazily jsme se 1/ pře
pážky, kde se prodávají
loterní lístky. Jak cou
vali, nechtě do mě strči
la 'košíkem, z něhož trče. lo otřepené proutí. Za
smála se a řekla: "Ten
tokrát musí být řada na
mně, moc bych tu výhru
*
potřebovala.”
Žena ukázala na de
"Jako obvykle - kra
Čekala
jsem spíše sku nad krbem. Stály
BUDE ŽEŽULIČKA
omluvu než zaklínání o- tam v úhledném šiku vá vatu. Jenže nevím jakou VYRÁŽET JE Ž ÍŠ K A ...
jednobarevnou
či
se
sudu, ale i tak jsem že noční zdravice. Možná
Byli jsme pozváni na
vzorkem? Jsou to tram
ně vrátila odpouštějící tucet, snad dva.
vánoční
veselici. Nebylo
poty s těmi dárky. Co
úsměv. Byla přece doba
jaksi vyhnutí, museli'
"Podívejte se, kolik ty myslíš?”
vánoční, kdy máme mít jich letos už mám’’, řek
jsme. jít. Celoroční prací
"Což kdybys ho pře
jeden k druhému blíže la žena důležitě. "Dvacet
jsme si vysloužili podíl
než kdykoliv jindy. A osm a to jich jistě ještě kvapila něčím jiným? ’, ■na hodování a zábavě.
žena byla ne už mladá a pár přijde. Však se mu ■navrhla jsem nesměle. ■Vřadili jsme se tedy po"Jen žádné novoty”,!
tu výhru by si jistě za sím honem podívat do
I slušně do pásu vozidel
zděsila se přítelkyně. I
sloužila. Zatímco dobře schránky.”
J posunujících lidi spěcha"Vždyť on mně dá taky
oblečené ženy chodily
I jící bavit se, oslavovat.
"Máte zřejmě mnoho
kolem nás obtíženy ba dobrých přátel’’, odpo zase jen párék trepek, I Z e tmy nás vábily, blulíčky a dělaly bohaté vá věděla jsem. "Kdyby jen ačkoliv ty, co jsem do Idičky osvětlených oken, .
noční nákupy, za něž bu polovina toho, co vám stala k narozeninám, 1uvnitř barevné míče jajsou ještě docela dobré.’’
chorobné nádory se
Rok se otáčí ve svých namaštěných čepech. Vrata dou platit třeba až v přejí těmi lístky, se vy
se- zavírají a zase otvírají. Jako když se skládá sukno, březnu, měla ona žena plnila, byla byste velmi V telefonu hrozivě za 'vzdouvaly kolem stěn a
praskalo.
dni zapadají do hebké truhlice nocí. Vstupují jednou na sobě obnošené šaty a šťastnou ženou.’’
třpytivé řetězy se teteli
stranou a vycházejí druhou;, na Nový rok jsou již na dně košíku ležely jen
"Slyšíš mě dobře?’’, ly mezi spirály kouře.
"No,
já
to
ani
moc
ne
delší o slepičí krok. Vidím skulinou, jak se leskne oko dva malé sáčky. A tak
nového roku.
čtu, už mi oči neslouží ozvala se přítelkyně zno., Stoly se prohýbaly pod
abych sobě i jí zachráni
jako dřív. Ono jde vlast vu. "Ještě k těm dárkům. mísami, leskly se kalužSedím ve vánoční noci pod přístěnkem u krbu a
pokukuji jako ze studnice nahoru k hvězdnému nebi la něco z kouzla předvá ně jen o ten počet. Sou Víš, mezi námi na tomj kami vylitých tekutin.
na ta jeho pomrkávající očka. a. tetelící se srdíčka; nočních dnů, pozvala sedka se celý loňský rok nezáleží, nejsme přece Lomoz hudebních ná
a slyším; jak se blíží, zvony, letící hebkým vzduchem jsem ji na čaj. Ale od
děti. Máme ale problém,1
a vyzvánějící na půlnoční. Rád si myslívám, že Je- mítla, prý spěchá domů, vytahovala, o kolik jich co dát švagrové. Loni strojů a kvílení zpěváka
(Pokračování na str. 12)
zulátko se narodilo tuto hodinu noční, v tuto hodinu očekává poštu. Snad dů dostala víc než já, tak
nejěprnější, kdy se zdá, žě svět se končí. Jeho hlá
letos ji musím já před
sek, zpjívát “ó-dni, však ty se vrátíš! Již přicházíš. ležitý vzkaz od rodiny, běhnout.”
Zde jsi již, Nov.roku!” A Naděje má pod teplými pomyslela jsem si a na
křidly ledovou zimní noc a'rozehřívá ji. .
Žena odešla podívat
bídla jí, že ji domů za
se, oč listonoš rozmnožil
Jsem sám .doma; děti-jsou v kostele; je to poprvé, vezu.
co .tam nejsem. Sedím se svým psem Citronem a s
Za chvíli jsme zasta její sbírku. Rychle jsem.
šedivým kocourem Pátaponem. Vzpomínáme a dívá
vili
u staršího domku rozevřela několik po
me se. jak oheň olizuje krb. Prožívám v duchu zno
vtěsnaného
mezi řadu hlednic. Na vnitřních
vu „dnešní, večer. Ještě před chvíli jsem měl kolem
Vladimír Škutina
sebe celé své hnízdo; vyprávěl jsem Glodii, vykulu- jemu navlas podobných. stránkách jsem odkryla
Lucie se narodila, a když byla ještě tak malilinká,
jící očka, pohádky o vílách, o Palečkovi, o holém ku
že se spíš podobala staženému králíkovi než malému
řátku" a o . chlapci, který založil své štěstí tím, že
člověku, sebrali mě a od té doby jsem ji neviděl.
prodal , kohouta lidem, jedoucím hledat den. Bavili
Bál jsem se, že právě na Štědrý večer na mne pad
jsme se dobře. Ostatní poslouchali a smáli se, a každý
ne spleen a deprese, protože si uvědomím, že tento
k tomu něco přidal. Potom jsme se chvílemi zamlčeli,
první Štědrý večer mé dcery už bude neopakova
pokukovali jsme po vřící vodě a naslouchali jsme,
telný. Směli jsme psát jednou týdně, a to ještě pouze
jak to v kamnech hučí, jak ná oknech šelestí bílé
tehdy, když jsme se spořádaně a slušně chovali. O
vločky á pod popelem Cvrká cvrček. Ach! jak jsou
tom však, co je spořádané a slušné chování, rozho
krásné ty zimní noci, ticho, teplo natlačeného stá
dovali naši velitelé a nadřízení, takže to byla ná
dečka, večerní bdění a snění, kdy se duch rád za
zorná ukázka relativity. Bylo to jako u nás- doma v
toulá, ale ví o tom, a zabloudí-li. si, je to jenom žer
rodině, kdy má žena mě nechává rozhodovat o všech
tem . . .
velkých a důležitých věcech, a sama rozhoduje o
Ťéd’ si dělám celoroční rozvahu a zjišťuji, že jsem
drobnostech, leč o tom, co je důležité a co je drob
všecko ztratil v šesti měsících:. ženu, .dům, peníze i
nost, rozhoduje ona sama.
volnost.pohybu. Ale nejzajímavější je, že, když to
—
★
—
nakonec, všecko ..spočítám, vidím, že jsem právě tak
Zkušení muklové nás novice už od počátku pro
boh§t.jako předtím! že už nic nemám? Ne, už žádné
since připravovali na vánoční svátky. Psychicky.
starostí. Aspoň mě nic netíží. Nikdy jsem se necítil
Za zkušeného mukla nepokládám eholerika cikánské
tak čilým, svobodným a volně se vznášejícím s prou
národnosti, trestaného už čtyřiapadesátkrát, s nímž
dem své fantasie . . . Kdo by mi však byl loni řekl,
že se na to budu dívat tak vesele! Napřísahal jsem ohni, jako je na zemi člověkem, zápasícím s veselou jsem sdílel společnou celu. Jeho představy o váno
se .něco, že chci až do smrti být pánem v domě, pá myslí Se všemi čtyřmi živly. Tak jsme tím bohatší, cích v kriminále se lišily od představ politických
nem sebe samého, nezávislým,, jenom sobě zaváza čím jsme chudší: neboť duch nám vytváří, čeho se vězňů, z nichž někteří se připravovali už na své
ným za svou střechu a živobytí a počtem, ze svých nedostává: košatý strom, když jej proklestíme, vy čtrnácté vánoce ve vězení. Někteří dokonce na dva
cáté, připočteme-li k čtrnácti letům socialistické zá
ztřeštěností! člověk m íní. . . a nakonec se to všecko pučí výš k nebi. Čím méně mám, tím více jsem . . .
konnosti ještě šest roků nacistických koncentračních
Půlnoc. Hodiny b ijí. . .
utváří . docela jinak, než jsme chtěli; a to právě je
táborů. Zkušení muklové tedy už počátkem prosince
Narodil se Kristus Pán . . .
nutné. Člověk je konec konců hodný tvor, Všecko se
vybízeli, abychom napsali hned domů. Oblíbeným
Zpívám vánoční píseň . . .
mu. zdá dobré. Přizpůsobí se stejně štěstí i trampo
žertíkem spráyy nápravných zařízení prý bývá, že
z řůže kvítek vykvet nám,
tám, hodokvasu i bídě. Dejte mu Čtyři nohy nebo
těsně před vánočními svátky některým vybraným
radujme se . . .
mu: vezměte i ty jeho dvě, ohlušte ho, oslepte ho,
Usínám na chvíli, zabořen jsa pevně do lenoškv, politickým vězňům z těch či oněch příčin zarazí ko
vždycky se tomu přizpůsobí a zase bude ve svém
respondenci, a rodina pak nedostane ani řádeček.
aparte vidět i slyšet. Je jako z vosku; dá se nata abych, nevypadl do krbu . . .
Je proto dobře napsat své vánoční přání- hned po
Narodil se . . .
hovat i stahovat; a duše ho svým teplem hněte. Je
čátkem prosince, kdy cynismus velitelů ještě nedoRadujme se, veselme se . . .
to krásné ;ítit takovou pružnost v duchu i v údech,
stupuje vánoční intenzity.
Ale čím méně mám, tím více jsem! . . .
cítit, že člověk by právě tak dobře mohl být rybou
Další užitečnou radou bylo, aby se pokud možno
ve vodě, ptákem ve vzduchu nebo salamandrem v Z knihy ‘‘Dobrý člověk ještě žije” přeložil J. Zaorálek

Stědrý večer
Romaina Rollanda
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Bílé vánoce na Nové Guinei i
Božena Sirková
l i Vzpomínám na mnoho vánoc na Nové Guineji. Evropané mají i tam sna
hu slavit je po svém, nedbat jiného prostředí, jiné teploty, než bývaly doma.
Jjínak se slaví asi jako v Austrálii, jen s tím rozdílem, že zvlášť vánoční
svátky sblíží tam všechny bílé obyvatele tak, že tvoří skoro jednu rodinu,
řjfy jsme pravidelně slafvili po našem Štědrý večer, na který jsme zvali všech,
riý evropské přistěhovalce z celého okrsku.
Vzpomínám dnes zvlášť na jeden Štědrý večer jve Wau, kde se sešlo u
našeho stolu několik desítek lidí dvanácti národností. Nálada byla výtečná
a ;posvátnost večera vyvrcholila o Půlnoční, když jsme pana faráře, Čechoameričana, překjvapili evropskými koledami, které jsme předtím nacvičili.
i ; Ještě před večeří se připravovala vše na ve ré se dováželo jen letad
vŠafe stala jiná paměti čer. Křik, smích chlapců lem zmrazené. Zato čer
hodná událost, která se a psí štěkot tak nějak stvé drůbeže bylo vždy
nit vryla navždy do pa doplňovaly vánoční ná dostatek, zvláště kachen.
ladu. Právě jsem věšela Zvyk z domova mne při
měti.
: Krátce před svátky k na špičku stromečku zla měl k tomu, že jsem
npm přiletěl ze Sydney tou kometu, když vešel schovávala kachní prach
ná prázdniny jedenácti- manžel, který se vracel z v domnění, že si jednou
létý Ivan. Jako všichni návštěvy pacienta. Ob udělán pro s-ébe i zná
takoví kluci našel si brzy vykle míval úsměv na mé polštářky na pohov
v sousedství dva 'kamará itváťi, ale tentokrát mě ku. A tak už bylo v ga
dy Stejného věku a vlčá- poděsil když se sprásk ráži uskladněno několik
ká Terrika, který celou nutýma rukama volal: velkých pytlů plných
tťbjici stále, doprovázel. "Pro Krista Pána, co se hebkého prachu. Bylo . .
'Na Štědrý den už od to tu děje.'"’
Ted’ právě se kluci vá
rána pluly po obloze čer
Vzal mne pak za lo leli po prázdných pytlích
né mraky, z nichž se kli ket a vyšli jsme do zahra
a Terrik chňapal po po
katily fialové blesky, a dy. Nejen naše velká za
sledních
chomáčcích -bí
bouřlivý vítr chvílemi hrada, ale i vedlejší peč
lého prachu a s rozkoší
lomcoval korunami roz livě upravená taneční
je rozháněl do vzduchu.
vitých ponicián. Hřmění plocha
k vánočnímu
"To všechno udělal
někdy rušilo i koledy o sing-singu se bělaly jako
Ježíškovi, o hvězdách a když je pocukruje. Rá Terrik”, vysvětloval za
sněhu, které zněly z ra zem jsem pochopila . . . chvilku Ivan. "Hráli
dia,
Všude v Nové Guine jsme si na sanitku a- pyt
Pekla jsem vánočky a ji bývalo dost obtížné le jsme potřebovali jako
ještě nějaké cukroví a koupit čerstvé maso, kte velké polštáře . Chlap

včas utratilo.kapesné. Každý vězeň totiž ze svého
výdělku dostával určitou nepatrnou částku jako ka
pesné, za které si mohl koupit cigarety, silnější ku
řáci samozřejmě jen tabák značky Taras Bulba a
papírky, případně marmeládu na chléb a podobná
přilepšení k vězeňské stravě. Většinu vydělaných
peněz totiž zabavovala správa nápravného zařízení
na ubytování a stravné. Jeden přední český ekonom
— také spoluvězeň — spočítal, že za ty peníze by
člověk docela slušně bydlel v pražském Alcronu a
ještě by si dvakrát týdně mohd dovolit.,.menší flám
v přepychovém baru. Ghápáli jsme ovšem, že za své
peníze nemůžeme vyžadovat kalorné jen pro sebe,
ale že z toho také musíme přispívat na aparát Stát
ní bezpečnosti a podstatnou mírou přispívat na ka
lorné našich ochránců. Kde jinak by stát na jejich
nadměrné mzdy bral peníze?
Nakoupit si dlouho před vánocemi se skutečně uká
zalo jako moudrá a prozíravá rada. Poslední týden
před vánocemi se totiž — jako prý obvykle — uká
zalo, že nic není. Bohužel jsem si pak při propuště
ní z věznice--v krámku nezjistil, jestli skutečně nic
nebylo, anebo jestli to byl také jedén z výchovných
prvků našich nápravců. Mimochodem, nakupování
byla také zvláštní kapitola. Zvlášť pro ten účel urče
ný vězeň vybral od spoluvězňů příslušný počet vě
zeňských peněz — nebo bonů, chcete-li. V prostorách
věznice neplatily československé koruny, nýbrž jakési
poukázky, které zas neplatily nikde jinde. Onen výše
citovaný ekonom tó zdůvodňoval obavou před pro
zrazením nestability československé měny.
Určený vězeň vybral potřebné poukázky a zapsal
do sešitu počet balíčků exklusivního tabáku, značkv
Taras Bulba—- což činilo obvykle šedesát až sedm
desát procent požadovaného tovaru. Pak připsal dal
ší předměty, jako třeba dopisní papíry, známky, mar
meládu, balíček čaje (káva jako nebezpečná droga
byla přísně zakázána), krém na boty, pastu na zu
by a podobné galanterní zboží. Vzpomínám si, že
při jednom z prvních nákupů jsem si objednal se
šit a tužku. Bylo mi to škrtnuto,:protože jsem měl
v rozsudku zakázánu kulturní Činnost, a bdělí bachaři si logicky vydedukovali, že sešit a tužku mo

ci i pes stáli před námi
provinile se sklopenými
zraky.
Manžel se první ro
zesmál: "Tak konečně
zase bílé vánoce!’’
Nakonec měl náš umě
lý bílý "sníh” blahodár
ný vliv na všechny. Ce
lý večer byl ještě slav
nostnější
než
jindy,
zvláště když se i vítr do
cela utišil a obloha vy
jasnila.
Když jsme se po Půl
noční vraceli, štědrove
černí tajemná noc zkrásněla bělobou, stříbrem,
kterým byla pokryta ta
neční plocha za našim
domem. Tam přišli do
morodci jako obvykle
popřát veselé svátky a na
nápěv koledy "Tichá
noc, svátá noc .
zatan
čila skupina z nich úžas-ně zvláštní slavnostní
tanec.
Před ukončením poví
dá přihlížející zcestovalý
čínský obchodník uznale:
"Vy Evropané jste o vá
nocích home-sick, ale
fantasie máte na metry i v tropech si dokážete
udělat bílé vánoce

hu používat pouze k provozování kulturní činnosti,
a proto jsem si k psaní dopisů domů musel vypůj
čovat psací náčiní od spoluvězňů, jimž jsem jako
protislužbu dával tabák, byv sám nekuřákem.
Na vánoce se ponejvíce kupoval tabák a pro při
lepšenou jedna krabička cigaret. A taky čaj. Byla
totiž naděje, že aspoň na štědrý večer a na svátky
přidá správa nápravného zařízení lopatku uhlí navíc,
takže bylo možno na kamínkách uvařit hrníček čaje.
Doopravdický čaj proti tak řečenému “vývaru z
onucí po popravených” , který byl ve věznicích po
dáván na střídačku s “kávou” , doopravdický čaj
byla jediná tekutina, která se dala bez odporu pít.
Podivoval jsem se, když v jednom z prvních ná
kupů si Pater objednal dvacet čtvrtek na kreslení
a sadu pastelek. Bachař určený k cenzuře nákupu
se naštěstí nepodivoval, a tak jsem byl svědkem,
jak Pater s nadšením malého dítěte přijal tuto vzác
nost a hned ji pečlivě uklidil pod slamník, aby mu ji
někdo nepoužil k podpálení nebo oživení ohně. A pak
nastala ta veliká, velikanánská slavnost přípravy
vánoc. Ani jako dítě jsem nezažil takovou sváteční
nervozitu, jako ve společnosti Patera. Zfandil všech
ny spoluvězně — dokonce i ty, kteří neměli v sobě
špetičku citu. Lidé se těšili. Upnuli se k čemusi
konkrétnímu.
Pater maloval jesličky a i když neumělé, přece
jen naivně půvabné figurky z Betléma, a my ostatní
jsme mu pomáhali figurky vyřezávat žiletkami a
ukrývat znovu pod slamník. Současně jsme nacvi
čovali pásmo českých koled, jakýsi český Betlém,
jímž jsme si chtěli zpříjemnit Štědrý večer. Vzpo
mínám na toto předvánoční období v kriminále ja
ko na něco, co se zdálo být příšerně depresivní, ale
nakonec díky Páterově iniciativě a nápadu se stalo
obdobím, které jsem překonal mnohem snadněji než
období jiná. Zrovna nedávno se mne kdosi ptal, co
si myslím o pošetilém nápadu uspořádat v Praze v
roce 1980 olympijské hry. Okamžitě se mi vybavil
Pater. Ano. Možná, že je to pošetilý nápad. Nyní,
kdy jsme ve svízelné situaci, je to pošetilý nápad.
Ale je to velice potřebné, zabývat se reálně myšlen
kou na uspořádání olympijských her v Praze. Lidé

Vianočný stromček
Ján Kostra
V zátiší záclon vonia ihličie
a medzi konárikmi žiari
teplá, pableskujúca hmla detstjva.
Zostárlí sme.
N a strunu husliček chlad padol
z vesm íru, šlová sa rozbili ako tie křehké sklíčka.
Z památi vyberáš len čriepky
pre Ježíška.
Vychladli sme.
Mnoho sme skúsili a mnoho pretrpeli,
ťažko sa vrátit’ k tebe zaisa celý,
vianočný stromček, spomienka
a zvonček,
začiatok rozprávky, ktorú si nevypočul,
výčitka najtichšia zo zahmlených očú,
lúbosť, čo rozvial sejverák.
A predsa dobré vieš, tu niekde
plynie sladko
tá vlna hladkajúca pacholiatko,
tu niekde zakliate spí tvoje slovo dobré,
len třeba prerěbať Padovu jaskyňu,
len třeba rozlúsknuť škrupinu.
Tu niekde spf, tu niekde čičíka
schúlené jadierko slovo a muzika,
tu niekde blízko na dosah.

se potřebují k něčemu upnout, na něco se připravo
vat, na něco se těšit a mít jasný a konkrétní cíl. Naše
vláda nemůže zaručit perspektivu pro tento a příští
rok. Ale může navodit atmosféru roku 1980 a dát
lidem před oči jasný cíl. Totéž udělal Pater a já jsem
mu za to velice vděčen.
I když to pak dopadlo všechno jinak. Kolem šesté
hodiny byl nástup před baráky. Zbyly nás tam dvě
třetiny vězňů z našeho baráku. Ta jedna třetina do
stala dovolenku. Nastoupili jsme, byli jsme odškrtnu
ti, a protože měl službu bachař s kterým byla řeč,
dovolil nám do každé cely přinést kbelík uhlí navíc.
Pak nám popřál klidné vánoce a zamkl za námi mří
že. Ve všech třech celách bylo zatopeno a na všech
kamínkách se vařil pravý čaj. Služba přinesla veče
ři. Pamatuji se, že byly velké řízky a bramborový
salát. V tom salátu bylo moc cibule, a protože jsem
měl nějaké potíže se žaludkem, nejedl jsem ani sma
žený řízek ani salát. Nicméně mi bylo relativně dob
ře a divil jsem se, jak i ti vyložení kriminálníci jsou
změklí a jak se od nás, politických, nedistancují.
Zasedli jsme ke stolu.
A pak začala ta věc s jesličkami a se zpívaným
Betlémem. Pater postavil jesličky na stůl, všichni
jsme si nalili čaj a Pater se začal modlit. Bylo to
velice dojemné a při«ná#i se, že jsem litoval, že ne
jsem věřící. Z Patera přímo vyzařovala úžasná du
ševní síla a víra, tak čistá a tak nakažlivá, že by
si nikdo netroufal tento náboženský akt porušit nebo
dokonce zesměšnit.
Náhle zarachotily klíče a dovnitř se vřítilo šest
příslušníků se psem a bez jakékoli výstrahy začali
obracet celu naruby. Patera postavili če^m ke je?.
sebrali se stolu jesličky, necitelně je zmuchlali. is :
čtyřiapadesátkrát trestaný cikán protestova*. a p?
dezolaci lůžek odvedli Patera do korekce. Už jsem
ho od toho večera nespatřil. Nikdy se už na wašélení nevrátil. Možná, že kdybych ho dnes spaížl.
někde na kazatelně, že bych ho nepoznaL Určsě jasm
si ho zidealizoval. Ale provždycky mně zůstane
bí přípravy vánoc spojené s ním. P ate-_ a ě ?SEa£~
těšit se i na dny, jichž se bojíme, a nauča
ře a úctě.
(Z knihy “Presidesážr 'ssaeSTS
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DOMOVA
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Silvestrovský oznamovatel
* Ústředí československých demokratických organi
zací v Austrálii a na Novém Zélandě vypisuje kon
kurs na místa guvernérů.krajanských kolonií v QueerslandU, N. S. W., A. C. T., W. A. a ná Tasmánii za
vysoce zlevněných podmínek. Žádosti do atl. pod znač
kou “Doživotí není podmínkou” .
* Úřední sdělení: Jedinečná příležitost pro českoslo
venské podnikatele v Queenslandu, Ugandě, Bolívii.
Ruanda Urundi a Horní a Dolní Voltě! českosloven
ský zastupitelské úřady tamtéž vykupují za normali
zované ceny neomezený počet krokodýlích slz a hro
ších kůží. Důležité! Nepřehlédněte! Přiložené žádáte
sej přiložili notářsky ověřenou frakturu podle vyhláš
ky! ministerstva zahraničního obchodu č. Cz/IIIa/452/
7 0 j Sb. (žlutý formulář s modrým okrajem) ve výši
$ 535.23 vaší měny nebo Tuzexových bonů za frankovainé úkony kolkovného pod zn. “Výměna stranických
legitimací” . Za správnost vyhotovení: nečitelné. Ne
zodpovědnost se tresce.
*|Ye Olde Czeche Shoppe — krajanský delikates a
lahůdkářství. Naše specialita: pastrani, vlašský sa
lát;, sauerkraut.
*<Bývalý filmóvý režisér - artista pořádá pouze pro
zvané a jimi přivedené přátele a známé Novoroční
krajanské vepřové hody pod zn. “Ve zvuku i v obra
zech” do atl.
*1Hlas domova, časopis tatarských intelektuálů, vy
dá v novém roce zjednodušená pravidla českého a
slovenského pravopisu s názvem “Pravopis jako levopis” . Obj. hromadně do atl., připomínky vítány.
*j Dramatický kroužek Merenda připravuje veřejné
prpvození čtverylky. Po zkouškách lehké občerstvení,
načež krajanská beseda.
" i Kouzelné obálky, žertovné obrázky, dárkové před
měty z pryže dodá obratem krajanské studio “Kings
Cijoss” .
“i československá obec legionářská v exilu pořádá
na Silvestra tradiční tryznu. Přihlášky do. atl. na zn.
“R. Š. L. — Jedová chýše” .
* j Vážný — krajan, člen odboru pro míry a váhy,
hledá přívětivou dívku vážnější povahy na zn. “Váž
né úmysly” do atl.

Úsmev
do roku 1971

* Aukce starožitností — prvotřídní kusy — blondý
ny s rodokmenem, brunety též kupírované. Poste re
stante Andamooka, zn. “Za důvěru jakost” .
* Có letos na pláž? Krajanské bikini! Velikosti
SW — W s malým státním znakem, X — XOS pano
rama Hradčan nebo Nízké Tatry v českých a slo
venských barvách. Aztec Productions — váš doda
vatel.
* Krajané! Navštivte známé společenské středisko
v Zaječích horách! Nové ředitelství, stará obsluha.
Mírná vyhlídka, nepřekonatelné ceny! V zimě skan
dinávské polévky, řízný ležák, teplé nápoje po celý
rok. Pište poste restante na “R aJ” do atl.
* Duševně založený pracovník ministerstva vnitra
by si rád dopisoval s upřímnou krajankou podob
ných zájmů. Zn. “Pražské jaro” .
* Architekta - parašutistu, okamžitý nástup za vý
borných povětrnostních podmínek, přijme firma Westgate Bridge Constr. Ltd.
* Horoskopy, optické klamy, Jiříkovo vidění — od
borně provádí krajan — okultista. Pište na zn. “Též
daňová přiznání” do atl.
fI Textilák z domova, praxe v přízi, kanafasu, indic
kém konopí, zprosředkuje obchodní spojení pod zn.
“LSD z JZD” do atl.
* Kdo zapůjčí krajanu-sirotkovi šestitunku (i oje
tou) k založení podnikatelské činnosti? Zn. “Fotku
čestně vrátím” .
* Majitel dolů přijme ihned zkušenou hospodyňku
na lehkou stravu a celé zaopatření. Pište na zn. “Vzá
jemné pochopení” do atl.
* Vánoce jako u maminky — meluzína, sníh, koks
v diskrétním balení. Nab. pod zn. “Sen noci svato
jánské” do atl.
* Syn volnosti hledá družku z polnosti. Zn. “Vilnost
i pilnost” do atl.
'■ Fotbalový internacionál — repatriant, přijme ne
zištně zastoupení hodinek švýcarské výroby za úče
lem vývozu do ČSSR. Zn. “Výměnou za klubové od
znaky” .
* Indispozice, nervové poruchy, deprese — zaručeně
vyléčí Singer - Kysibelka. Záruka od Silvestra do Tří
králů.
jun

Ján Smrek
Zakryme ruže, ak ich dáke máme —
spáliaj ich mrazy, ani nezbadáme.
Schovajme dcery, ak ich dáke máme,
schvátia ich větry, ani nezbadáme.
Ak máme žiale — ako ich aj máme! —
skryme ich a sa robme, že sa hráme.
Žial’u má kdekto, ledvaže ho vláči,
protijed k němu: úsměv, čo sa páči.
Kto se vie usmiať, nech to nezakrývá,
úsměv, jak nádej, blahodárným bývá.
Oj, krásavica, aké máte zuby!
Neskrývajte ich, rozsievajte sťuby!
Máte aj hrud’, aj boky, čo sa vlniá,
aj chodit’ viete, ako v háji srna.
aj oko jvaše hřeje ako síňce —
ostaňte tu, nech pokochá sá srdce!
A kvóli vám nech nezakryje ruže,
veď bez ruží, čím pozdravit’ vás z duše?
A pozdravit’ vás třeba, keď ste krásna.
Bo bez krásy je každá chvíl’a prázdna,
jak jeseň bez krásy je cnenie,
stesk života, nie jeho naplnenie.

FERDA A VĚRAXHERZOVI
přejí všem svým přátelům
a známým

Která je ta vaše koleda?
(Pokračování se str. 10)
byly. přerušovány salva
mi: ze soudků a vinných
laliví. Na pódiu dívka
odkládala své blyštivé
cetky, až tam stála jako
odstrojený v á n o č n í
strom. ■. ■
..Jakýsi muž mě sebevě
domě vyzval k tanci. Ale
neshodli jsme se. Je tro-

chu těžké tančit na me
lodii koledy hranou v la
tinském rytmu. Ale přes
to nás paprsek házený
s jeviště po ztemnělém
parketu bíle oblil a ozna
čil za dokonalý pár. By
li jsme za to i příleži
tostně odměněni obrov
skou punčochou. Obr,
kterému by padla taková

VŠECHNO NEJLEPŠÍ K SVÁTKŮM
VÁNOČNÍM A VESELÝ A ŠŤASTNÝ
: N Q VÝ ROK
V
, , - ' SRDEČNĚ, PŘEJÍ VŠÉM SVÝM
:; PŘÁTELŮM A Z Á K AZNÍKŮM
; ;
SLÁVEK A TONIČKA
KÁL US K O V I
PRVNÍ K O NTINENTÁLNÍ
LAHŮDKÁŘSKÝ
L A E,

NEW

OBCHOD

GUINEA

V

ponožka, musel mít opravdu mílové boty. Pak
se nás pořadatelé zepta
li, co bychom si my dva
přáli k vánocům. Můj
partner si položil ruku
na klopu kabátu a do
jemně prohlásil, že bo
hatého Ježíška všem dě
tem na světě. Na důkaz
toho se zřekl své polovi
ny punčochy ve prospěch
potřebných. Nevím, jak
si představoval dělení.
Odměnil ho náruživý po
tlesk.
Já jsem honem nevě
děla, co si přát. Jak taká
rozjařeným mozkům sdě
lit touhu po tichu, sněhu
a vůních, či klidu někde
na travnatých horských
kopcích. A tak jsem řek
la, že bych ráda, kdyby
se lidé vždycky a všude
1milovali, jako my při
oné veselici a aby pořád
byli jeden druhému pří
telem. a ne sokem. Muse
la jseny lidem padnout
do noty, protože všichni
moc dupali, tleskali a ob
jímali se. A na-důkaz
pochopení mě můj part
ner vřele políbil. Nená
padně jsem si otřela

VESELÉ
VÁNOCE
A
H O DNĚ ÚSPĚŠNÝ PŘÍŠTÍ ROK

ústa a blahosklonně mu.
darovala svoji polovinu
punčochy.
TICHA NOC,
SVATÁ NOC. . .
Jak řečí a šprýmů ubývalo a veselí houstlo v
únavu, rozjížděli se lidé
domů. Nocí jasnou a
prosvětlenou, ale ne odkleskem hvězd. Ani ta
jediná, nejjasnější té no
ci, nevzešla. Ani pastýři
netroubili, byl by je ostatně přehlušil hluk ci
vilizace. Ani ty zvony
velebně
nevyzváněl^.
Však by zněla jejich
hudba spíše jako hrana
než aleluja.
Auta vyrazila na silni
ce jako světelné šípy. Li
dé byli znovu pobídnuti
ostruhami spěchu, které
na chvíli ztupily zábava
a smích. Spěchu za bo
hatstvím a úspěchy a dů
ležitostí. Více — rychleji
— výše — dál. To zítra,
to další měsíc, ono do
příštích vánoc. Jako kdy
by na tom záleželo - což
ví kdo z nás, budou-li ja
ké příští vánoce?

j
i,
;
;
?

K vánočním svátkům a do nového roku
přejí všem krajanům
hodně radosti a spokojenosti.
MANŽELÉ KOPECKÝCH
majitelé firmy

KEW CONTINENTAL
BUTCHERS
?
\

326 High Street, Kew, Víc.
Telefon 86-7178 -

Všem přátelům a hostům
srdečně přejeme
'příjemné prožití vánočních svátků
a hodně zdaru do nového roku
ŠTĚPÁNKA A JAN POSPÍCHALOVI

Yosemite Tourist House
Bárhers Road
' K A L O R A M A , Vie.
. Telefon: Kalorama 728 1298

Příjemné vánoce

a
mnoho spokojenosti v příštím roce
srdečně přeje všem přátelům a zákazníkům
EXQUISITE FURNISmNG CO.
OTTO VANĚK
la Carters Ave., Toorak Vfliage, Víc.
Telefon: 24-2044
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Svědectví o zákulisí pražského povstání v květnu 1945

Ne němá - ale umlčená barikáda
I sovětizovaný tisk v Československu byl nezvykle skoupý na slovo, kdy
koli přišlo nai přetřes pražské povstání v květnu 1945. Přes" všechny možné
způsoby cenzury slova i přsma bylo poměrně brzo objeveno, že komunistic
ká verze povstání má nevysvětlitelné trhliny. Bylo příliš mnoho očitých svěd
ků, bylo příliš mnoho verzí sledu (událostí od 5. května do 9. května, než aby
přežila legenda o zázračné záchraně Prahy na přímý rozkaz generalisimd
Stalina. Komunistická propalganda spáchala hned zpočátku školáckou chy
bu tím, že se snažila zcela potlačit podíl, který v povstání hrály oddíly Ukra
jinské osvobozenecké armády generála Vlasova.
Druhou smrtelnou chybou — v níž komunistům zdatně pomáhaly demok
ratické strany -— bylo nadhodnocení významu povstání jak vojensky tak po
liticky. Pražské povstání, podobně jako slovenské, bylo především míněno
jako politické gesto. Rozdíl mezi prvním a druhým je v tom, že zatímco
praižské povstání neznamenalo vojensky pranic, mohlo slovenské povstání —
aktivně podpořeno spojeneckou pomocí .— znamenat jvojenský přínos. Tře
tím omylem, daleko nejhrubějším, bylo připsání tohoto pochybného vítěz
ství na vrub nepřemožitelné Rudé armády, jež spěchala, osvobozovala a ví
tězila k nepopsání.
Časopis "Přehled’’ (Survey — A Journal of Soviet And East European
Studies, č. 76, 1970) uveřejnil dokumentární studii Ewalda Oserse s názvem
"Osvobození Prahy: Skutečnost a fikce”. Autor se v ní opřel o nejzáklad
nější materiál, jaký může historik m ít; o odposlouchaná rozhlasová hlášení
v kritických dnech začátkem května. Je to svědectví, jak říká autor, z doby,
kdy se ještě nemohla překrucovat a přepisovat historie. Opírá se o česko
slovenský, německý, spojenecký i sovětský monitorovaný materiál, plasma
dějin.
Rozborem tehdejších
Pražské povstání bylo
Česká národní rada si
rozhlasových
hlášení, řízeno až do konečných byla. plně vědoma, že
soustřeďujících se kolem fází různými orgány Če americká Třetí armáda
pražských událostí, do ské národní rady. Také generála Pattona se za
chází autor jednoduchým první verze povstání a stavila v prostoru Roky
způsobem k pevným zá pozdravné telegramy, za cany - Beroun. Průzkum
věrům:
sílané jménem České ná né jednotky vedené ČeVolání České národní rodní rady ještě před choameričany z Office of
rady o pomoc Stalin ne koncem povstání, mluví Strategie Services, sku
vyslyšel, jak komunisté jednoznačné o Praža tečně projely až do Pra
tvrdili, osobním rozka nech, kteří vítají spojen hy samé. Severně od
zem gardovým divizím v ce, kteří dorazili po nich hyly oddíly ukrajin
ské divize Vlasovovy ar
Šašku a v okolí Berlína, konfliktu.
aby přitrhly Praze na po
Refrén
oficielních mády, s níž ČNR vyjed
moc.
zpráv se začal měnit te návala o pomoc.
Pražský rozhlas vysílal
Pomoc
Vlasovových prve s příletem zástupců
žádosti
o podporu a zá
oddílů byla podstatná, Košické vlády v čele s
sobování
jak Američa
nastrčeným
ačkoli se ji komunisté tehdejším
nům
tak
sovětskému
ve
předsedou
vlády
Zdeň
snažili zamlčet a někomu,
lení. Protože Česká ná
kem Fierlingerem.
nisté se za ni styděli.

Nestojí o nic víc
použít všestrannou
bankovní službu v National
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Šekové účty
Osobní zápůjčky
Vkladní knížky
Cestovní šeky
Služby cestujícím
Zařizování investic
Plán osobního spoření "Kapesní banka
Vklady s výpovědní lhůtou na vyšší úrok
Pravidelné poukazy a inkasa
Úschova cenin
Služba pro zahraniční obchod

National B a n k
Používejte raději N ational Bank
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Žurnalistická sekce SVU
Na pátém sjezdu SVU v New Yorku byla řádně
ustavena žurnalistická sekce, do které se přihlásilo
už na 70 členů. Předsedou sekce je V. Nevlud-Duben.
místopředsedy dr. B. M. Lajda a J. J. Lorenc. Jednatelkou-pokladnicí je: Anna M. Faltusová, 1315 16th Street N. W., Washington, D. C. 20036. Ve ve
dení sekce je dále Josef žanda (1773 Campbell Ave.,
Thousand Oaks, Calif. 91360), který povede pod zá
štitou sekce archiv SVU a výstřižkovou službu. Dále
bylo rozhodnuto, aby sekce měla jednak poradní
výbor, ■složený ze zkušených aktivních novinářů, a
síť oblastních jednatelů. Seznam členů obou sborů
bude předložen písemně všem členům sekce. Dopo
ručuje se, aby se v místních pracovních skupinách
SVU organizovaly místní žurnalistické sekce. Jejich
členem může být každý člen SVU, který je žurnali
stou nebo který má o žurnalistiku zájem. Sekce se
má věnovat zásadně těmto úkolům: a) Vzájemná in
formace a profesionální pomoc, b) Propagace činno
sti SVU. c) Zájmové věci žurnalistiky, pokud se dají
zvládnout, d) Iniciativa a podpora studijní, novinovědné činnosti, e) Pomoc při udržování českého a
slovenského novinového tisku v zahraničí; aktivní,
pomoc, konstruktivní kritika a evidence.
První místní sekce žurnalistů se ustavila při míst
ní pracovní skupině v Mnichově a přihlásilo se do ní
25 členů. Předsedou sekce byl zvolen Pavel Pecháček. Další místní sekce bude ustavena počátkem
příštího roku ve Washingtone.
Jako svou první publikaci ústřední žurnalistická
sekce vydala seznam všech českých a slovenských
časopisů v zahraničí. Cena výtisku je $ 2.00 a je
možno si jej objednat na této adrese: Mrs. Anna
M. Faltus, 1315 - 16th Street N. W., Washington, D. C.
£0036, USA.

rodní rada věděla, že so
větská armáda je v Sasku
a ve Slezsku. kde svádě
la ostré boje s ustupují
cí armádní skupinou
maršála Schoernera, žá
dala na Američanech
tankovou akci proti ustu
pujícím německým kolo
nám.
Je známo, že sovětské
velení zamítlo návrh ge
nerála Eisenhowera na
další postup Třetí armá
dy napříč Českosloven
skem.
Za situaci v Českoslo
vensku byl odpovědný
sovětský štáb v Kijevu.
Také to vedoucí ČNR
věduli a výslovnb žádali
tento štáb o vyslání pa
rašutistů a shození zbra
ní v prostoru kolem Ol
šanských hřbitovů. Jedi
ným výsledkem bylo so
9. května 1945 v 07.18 bert Pražák a Josef Smtvětské mlčení.
6. května se začaly v ráno vysílal pražský roz fcovský podepsali listinu,
jásavé
hlášení: v níž se říká:
Praze objevovat Vlasov- hlas
"Slavná
Rudá
armáda
",Česká národní rada,
ci. Bylo to po úmluvě
vstupuje
do
svobodné
která
představuje lid,
s Českou národní radou,
který v povstání osvobo
která také tuto skuteč Prahy.”
Od tohoto okamžiku se dil Prahu . .
nost sdělila obyvatelstvu.
Nadsázka, zajisté, ale
Němci kontrolovaný roz začal tón prohlášení mě
hlas se snažil apelovat nit. Podplukovník Zaj- ne taková, jako ta sovět
na "vojenskou čest a ka cev, zástupce sovětského ská. Neboť jak reagoval
marádství ve zbrani’ , velení, vešel ve styk s sovětský rozhlas na udá
aby odvrátil Vlasovce od členy ČNR a sdělil jim, losti v Praze? Nijak.
že Rudá armáda "přijela
pomoci povstání.
Osers suše komentuje:
Vlasovův štáb (Vla- osvobodit Prahu ’. V té "9. května, v den, kdy
sov sám za povstání v době byli v Praze jenom Rusové vstoupili do Pra
Praze nebyl) na to odpo. nacističtí ztracenci, kteří hy, byl v SSSR slaven
věděl výzvou, aby se tu a tam kladli odpor. Den vítězství. Sovětský
Němci vzdali. Téhož
Autor studie je patrně rozhlas přenášel reportá
dne však tehdejší neko- na omylu, když líčí akci že o podepsání kapitula
munistický ministr v ko sovětských tanků proti ce, spoustu vlasteneckých
šické vládě Hubert Rip-’ tankům německým u básní, vítězoslavný úvod
ka apeloval na Českou Klárova ráno 9. května. ník, z Pravdy a reportáž
národní radu, aby spoje Zdá se mu podivné, že o kapitulaci v Berlíně.’’
ní s Vlasovci přerušila. této aikci "velel’’ na so O Praze byla tato zprá
Vlasovci se potom stáhli větské straně velmi nízký vička vrchního velení:
na jih od Prahy. Ale je- důstojiiík . - praporčík
"Oddíly První ukra
I jich zásah stačil, aby si Devit.
jinské fronty po rychlých
německé posádkové ve
nočních přesunech tanků
Jde tu zřejmě o nelení v Praze uvědomilo,
a pěchoty zlomily nepřá
'. správný překlad. Anglic
že jediná naděje je v do
telský odpor a osvobodi
ký překlad zprávy mluví
hodě o odchodu z Prahy.
ly od nepřítele Prahu,
takto: " ..T h e Russians,
Dohody bylo také do
hlavní město našeho spo
i led by Ensígn Devit of
saženo. Němci opouštěli
jence.” Nařízeno obligát
the Government troops,
ních 24 salv z 324 děL
Prahu smluvenými výpa
crossed the bridge to the
Asi proto teprve 12dovými silnicemi, kde
Chamber of Deputies . .”
května 1945 přibyly do
pbyvatelstvo uvolnilo ba
Praporčík Devit byl
Prahy první oddíly "svorikády.
^ patrně příslušník protekAle o tom, kdo řídil torátního vládního voj bodovců’’, jaksi pod ru
do poslední fáze povstá ska a nevelel, nýbrž kou a pokoutně.
Ale to ještě nebylo nic
ní, svědčí další rozhlaso "vedl” ruské tanky přes
proti tomu, jak byla úvé pokyny. Česká národ most k parlamentu.
ředně přivítána čs. obr
ní rada vyzývala Praža
Také zdravice České něná brigáda z Anglie
ny, aby zachovali bariká
dy i po odchodu Němcůi národní rady vládě v Ko- českoslovenští leteL
Historie, uzavírá Osers
a otevřeli je jenom tam, šicích nemluví o osvoboironicky,
je vždycky psá
ézení
Prahy
sovětskou
kde se objeví sovětské'
-tparmádou. Profesor Al na vítězi.
jednotky.
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NÁMĚT K DISKUSI :

Komplex méněcennosti ?
Problém svobody lidské osobnosti je problémem
starým jako lidstvo samo. Je to otázka věčně živá a
aktuální, která hloubkou svoji nenaplnitelnosti neustá
le trápí, avšak současně i inspiruje myšlení člověka.
Uskutečnění tohoto problému je pak možno nalézti v
procesu poznávání nedosažitelnosti ideálu svobody
dichotomicky fixovaném ve vědomí člověka spolu se
strachem z obecné možnosti potvrzení tohoto ideálu.
Jde o bolestnost věčného konfliktu neuspokojení lid
ské suverenity s pokusy o její zvnějšnění v “reali
tě” okolního světa.
Jedním ž výsledků tohoto sisyfofského zápasu ne
uspokojeného člověka se svým vlastním lidstvím je
pak pohyb v ethice a způsobu hodnocení skutečnosti
nejen u jedince, ale i u celé skupiny. Lidství jako
takové není tedy nic daného jednou provždy a to
právě proto, že lidskost naší existence vzniká jed
náním, neklidem, vzpourou. Vývoj naší doby určil
další členitost této komplexní otázky; v oblasti so
ciální psychologie jde o úzce navazující problemati
ku odhalující rozporuplnost moderní civilizace, kde
nejde pouze o hlediska odcizujících vlivů technické
ho pokroku a organizace či o odlidšťující institucionalizaci života společnosti, ale i o hlediska existen
ce politické sféry neodpovídající současným huma
nistickým potřebám života jedince i celých národů.
Objevování nových forem zkoumání role existenciální
absurdity v běžném životě, intelektuální protest sku
pin či jedinců existující v různých podobách — od
krajní, pasivity až po extrémy násilí — jsou příklady
lidské snahy po konečném vlastním uskutečnění.
Instituce demokratického státu se ztotožňuje s ob
sahem pojmu svoboda jedince více nebo méně v po
době statické. Je přirozené, že poměrná omezenost
a ohraničenost byrokratické státní struktury je ne
ustále překonávána . neohraničenou dimensí pojmu
svoboda individua. Vzniká tedy. permanentní určenosť Strukturálních změn, která je dána působením
jedince či skupin jedinců na příslušnou státní insti
tuci. Úkolem skutečně demokratické politiky je tedy
nalézti optimální proporce, v kterých jedinec by byl
účinně chráněn před státem, stejně jako stát chráněn
přeď jedincem. V této-souvislosti je přirozené, že v
podmínkách existence státních forem totalitních je
zmíněné působení záměrně potlačeno, takže vznik a
vytváření .'(nebo spíše nevytváření) institucionálních
změn je záležitostí rozhodnutí pouze vládnoucí sku
piny. ,
Problém osobního -sebevy tváření jedince v jeho roz
pornosti a .v jeho vztahu k existenci státu je pod
statnou Částí myšlenkového odkazu T. G. Masaryka.
Není tedy divu, že bylo napsáno ohromné množství
těch" nejprotiehůdnějších Studií, co se týče názoru na
tohoto význámného myslitele a státníka, jehož trvale
kritický přístup k okolnímu světu učinil jeho dílo
neustále kladoucí otázku. Uluboký smysl pro krizovost lidské situace z něho vytvořil filosofa a politi
ka konfliktu, čímž překračuje úzký rámec nejasných
legend o “Masarykově velikém humanismu” . Umlčo
vání kritiky a nedostatek tolerance vůči jiným ná-

DOM OVA

Po nástupe prezidenta Allende v Čile
(Pokračování se str. 9)
Do Santiaga přišla už
dávnejšie obchodná misia komunistickej Číny,
jediná v Latinskej Amerike. A _ ako píše čínská
tlač - přišla tam bojovat’
proti "americko - sovietskej exploatacii”. Dá sa
preto očakávať, že Pe
king bude ochotný táto
misiu změnit’ za normál
ně diplomatické zástupe,
nie.
Na úseku domácej po
litiky došlo v Čile k prvé
mu stretnutie medzi mar
xistickou koaliciou a
křesťansko - demokratic

kou opozíciou. Dopiso
vatel’ časopisu New
York Times, Jozef Novitski píše že sa tak sta
lo pre dve otázky: pre
postoj k štátnym zamést,
nancom a pre vol’by v
študentskom univerzitnom spolku.
Dá sa pochopit’, že
marxistická koalicia by
rada čo najviac zmien,
nových - svojich . l’udi
vo štátnom aparáte. Kře
sťansko - demokratická
strana trvala na záruke,
na akomsi pragmatikálnom zaistení štátnych zamestnancov. Vláda sa

zorům není však pouze výsada mocenských elit ve
státech s potlačenými demokratickými právy. Obec
ně vzato, jestliže určitý názorový systém počne ztrá
cet iniciativu k dalšímu vývoji a to ať z přílišné se
bedůvěry nebo z pohodlnosti či z jiných důvodů, je
možno říci, že zrod dogmatu je zajištěn.
Stupeň intelektuální sklerózy takovéhoto útvaru je
pak přímo úměrný velikosti obavy o zachování své
priority “býti pravdivým” . Může jiti o demagogii
provázející rituál vládnutí stranických kněží v zemích,
kde myšlenka pluralitního uspořádání politického ži
vota společnosti je považována za nejtemnější ka
cířství. Může však jiti i o křižáky honosící se místo
maltézským křížem heslem demokracie. Zbraní je'
pak bezhlavý antikomunismus,. který jako většinou
každá |^kováto doktrína útočí i tam, kde myšlenka
jim kritizovaná vůbec neexistuje. Výrok vytržený z
myšlenkového kontextu (což odporuje zásadám ja
kékoliv seriózní argumentace v diskusi) se stává
střelou největšího kalibru drtící oponenta, jenž nemá
býti tolerován, nýbrž zničen. A Masaryk se pak stá
vá tím neomylným arbitrem, jako autor “Kapitálu”
v ústech jeho jediných a pravých interpretů kdesi
na opačné straně zeměkoule.
Dovolávání se Masaryka (někdy i bez jeho _důklajinější znalosti) je věc zajisté snadná. Nelze však při
tom bohužel zapomenout na jednu nepříjemnou sku
tečnost. U tohoto muže totiž existovalo silné demok
ratické cítěni, jež vyrostlo z jeho filosofického pocho
pení dialektiky lidské suverenity. Současným opisovaielům jeho citátů však toto cítění jak se zdá —
chybí. Kdyby totiž nechybělo, tak pak je dostý mož
né. že by neexistovala historická posloupnost česko
slovenských exilů a diskuse o Masarykovi by postrá
daly příchuť komplexu méněcennosti.
Robert Kuklík. Sydney

S O U D N IČ K Y FRA N TIŠKA N ĚM CE
Když, přestaly deště
Jistá odbarvená slečna, která si dávala říkat Bet
sy, ušetřila si na chlebník a vydala se v neděli do
chaty. Barometr klesl a lze prý čekat déšť. Slečna
Betsy hlásá, že prý to je to pro takové odrostlé od
barvené- slečny, Jako je ona, právě ten nejlepší
čas. To bude všude bláto, z chaty nebude lze vyjít, a
tak slečna Betsy doufá, že zrzavý Jimmy, takto
Alois Kačírek, příručí .z koloniálu, přece jenom se
konečně vyjádří. Ale takovou už má Betsy smůlu.
Byla v chatě, sluníčko výšvitlo, až srdce zabolelo.
Kdekdo; rychle utíkal, z chat k vodě a oddal se pří
rodě". Inu. co. se dá dělat.- Slečna užila krásného' po
časí a'znechucena se vracela zpět.
Správcová už čeká v průjezdu: “Dítě zlatý, vy ale
máte pech! Tolik jste' se těšila na trochu toho deště
— a zatím takový v á sn ý čas.” Pak na sebe vezme
soucitnou tvář: “Zaseje nic — co?” — “Helejte se,"
odpovídá slečna, “starejte se o sebe. Já jsem se vyluftovala a taky je to dobrý. Mně to stačí.” — Správ
cová na to: “Inu, postačí, postačí — ale není to
ono. Ono se, pravda, řekne, příroda. Ale vy už ve
syejch letech jen tak na přírodu nemáte čas! Vy už
abyste Se přece jenom vo trochu toho deště opravdu
modlila!” A správcová soustrastně dokládá: “Poví
dal tuhle trafikant, má synovce, tohodle Divokýho
Billa, dělá někde na poště — a loni, jak tolika prše
lo. tři obsílkv přej dostal. Tři obsílky pro nedodržení
tohodletoho slibu manželství!” A správcová vzdych
la: “Jo, to byla konjunktura! Tenkrát. To jste pro
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hrála pravou dobu!"
Pak chodí po domě. a kudy chodí, tudy slečnu li
tuje: “Takový děvče jako obrázek a ne se dočkat
pořádnýho deště, aby se to muselo bejt v chatě. Tuhle
zaseje přijela taková osmahlá, vyfoukaná — ale co
je to platné . . . není to ono . . .”
Ta jistá slečna Betsy nejprve dala za to tu správ
covou k soudu. Několikrát bylo to jednání odročeno,
neboť bylo třeba nových a nových svědků — a ta
odbarvená slečna navrhla i znalce — meteorology.
To' víte, to pak trvá. A když po měsících mělo při
jít k rozsudku — kde nic tu nic — slečna Betsy nikde.
Nepřišla. “Oni ji včera vezli k Apolináři,” povídá
obžalovaná. “A v noci přej se to narodilo —” . A
správcová dodává s vítězným zadostiučeněním: “To
víte, pršelo!”
Inu, ^nepřišla, to ’e, jako kdyby vzala žalobu zpět.
Venoušek má doma
To . vždycky s prvními pěknými dny začnou tako
véhle příběhy. Zasvítí sluníčko a pan Diblas s paní
a se synem Venouškem se ubírají na procházku. Ve
noušek dychtivě přitiskl nos na cukrářskou boudu.
Vidí nažloutlé mléčné karamely, dlouhé gumové hady
a rudé jahodové želé. A v příhradách se sladce usmí
vají — likérové kafíčko, mátové zoubky, sladová drť.
Venoušek se lačně tiskne k výkladu. Ale tohle paní
Diblasová nesnese — pořád se takhle na něco kou
kat. Hfted je u výkladu a vzápětí se rozléhá její pro
nikavý hlas: “Venoušku, copak je to? Máš doma!”
Těžce a neochotně Venoušek odvrací hlavu. Sladce

podrobila.
Rovnako vláda, respek
tive prezident Allende sa
zachoval v otázke volieb
vo študentskom spolku.
Ked’ totiž křesťansko demokratickí
študenti
napadli vol’by pre údaj
né falšovaníe výsledkov
zvolený
představitel’
marxistickej lavice sa
podrobil kritike a Stu
dentstvo přijalo výzvu
prezidenta Allende-a i
jeho predchodcu, vodcu
Křesťansko - demokratickej strany Freia, aby
sa volby konali znova a
aby sa zadržali všetky
demokratické poriadky.
Tieto dve události boli
prvými skúškami o tom,
do akej miery marxistic
ká koalicia bude naslúchať křesťansko - demokratickej
opozicii,

ktorá jej pomohla k mo
ci a bez ktorej podpory
demokraticky
vládnut’
nemóže.
Obe otázky. sa však
móžu zdát’ malicherné v
porovnaní s připravova
nými navrhmi hospodárskej a sociálnej povahy.
Ale znova třeba pripomenúť, že v týchto veciach je a móže byť viac
sporu medzi vládou a
opoziciou ako vo velkých
zásahoch - reformách společenského života.
Nateraz sa zdá, že
osud čilského vývoj a sa
dostává do rúk dvoch
l’udí: prezidenta Allende-a
a ex,prezidenta
Freia. Mnoho bude záležatf na tom, ako si tito
dvaja budu rozumieť.
Dušan Lehotský, N. Y.
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MARIA B00KBIND1NG
16 Brunnine St., ST. KILDA, Vie.
Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně do 9 hodin večer,
v sobotu po celý den.
se usmívají mátové zoubky a sladová drť — ale
rázně a rezolutně se ozývá hlas paní Diblasové: “Tak,
Venoušku, slyšels? Copak je to? Máš doma!”
Taky starý Diblas je jménem Václav — ale kde
jsou ty doby, kdy i jemu říkávala paní “Venoušku” .
Už si ani vzpomenout nemůže. V teplé sluneční lázni
se dovlékli až k řece a starý Diblas se rozhlíží po
obsypaném břehu. V šortkách, pěkně připasovanýeh
do boku, pobíhají tu ženy, štíhlé, mladistvé, radost
né. Ve žlutých, modrých, červených koupačkách.
Jsou pružné jako hadi — mátové zoubky, sladová
drť . . . Starý Diblas se rozhlíží a jen se tak kolem
sebe dívá. Paní Diblasová tohle nemůže vidět. Pořád
se na někoho takhle koukat — a vzápětí už se rozlé
há hlas paní Diblasové znova: “Venoušku, copak je
to? Venoušku, slyšels? Máš doma!”
Venoušek udiveně poulí své dětské oko — široko
daleko není ani jedna cukrářská bouda, aby se na
ni,mohl podívat. Venoušek se nedívá, opravdu ne.
A přece volání nepřestává a paní Diblasová ječí pro
nika věji: “Tak, Venoušku, slyšíš — copak je to?”
Starý Diblas pořád ještě nic netuší a dívá se po
obsypaném břehu, na mou věru, jako ten kluk před
chvílí u té boudy. Taky je jména “Václav”, ale
kdypak mu paní řekla “Venoušek” . To už ani nepa
matuje. A jak se tak rozhlíží, syčí to kolem něho:
“Slyšíš? Slyšíš? Máš doma!”
Lidé kolem se chechtají a starý Diblas, vytrhnuv
se z dum, vidí, že je třeba zachránit situaci: “Co
pak,” jme se roztrpčeně mumlati, “copak pořád pro
háníš — to dítě? Ani podívat se ho nenecháš.” —
Paní pronikavě měří pana Diblase: “Má doma!” ,
odpovídá břitce. — “Jakpak doma,” na to mumlavě
pan Diblas: “Podívat se přece jen taky trochu mů-
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Význačná obchodna konferencia
Dr. M. Kvetko
Za přítomnosti jvyše jdvoch tisíc 'učastníkov — delegátov obchodných firiem, expertov z vládnych úradov a univerzit ako aj zahraničných hosťov
zasedala! v New Yorku výročná konferencia americkej obchodnej komory.
Z o zahraničných učastníkov třeba spomenuť aspoň kanadského ministra
priemyslu a obchodu Jean-Luc Papina, obchodného ataché britského velvyslanectva Donalda Tebbita a italského odborníka Paola Rogersa. Z americ
kých yládnych kruhov nal konferencii prehovorili velvyslanec Carl Gilbert,
zvláštny prezidentov zmocněnec pre obchodné rokovania, a asistent ministra
zahraničia pre ekonomické záležitosti Philip Trezise.
Toto velké zhromaž- práce a obchod medzi stal kongres aj od kanad
denie odborníkov sústre- Východem a Západom. ského ministra priemyslu
V americkom kongrese a obchodu Papina a brit
dilo sa nielen na všetky
su časné problémy světo sa právě pracuje na ú- ského obchodného ata
Britský
vého obchodu, ale aj prave nového obchodné, ché Tebbita.
světověj
ekonomickej ho zákona, ktorý svoji hosť připomenul na ad
spolupráce, medzinárod- mi možnými dósledkami resu Ameriky, že jej ob
nej dělby práce, ktorej sa népriaznivo odrazí aj chod so šiestimi krajina
světová výměna tovarov lna obchodnej spolupráci mi Europského hospo
spoločenstva
je len výslednicou. Preto so západnou Europou i dářského
pod záhlavým ústrednej s Japonskom. Lebo zá sa v období rokov 1958
témy konferencie: ob kon má zaviesť obmed- až 1969 rozvijal rychlejchod a investicie V me- zenie - dovoznej kvóty šie ako s ostatným svě
niacdm sa svetovom ho na textil a obuv a zmoc tem. Vo výhlade je, že
spodárstve, venuje sa ní prezidenta zaviesť rokovaníe o rozšířeni
rovnaka pozornost’ aj kvóty podlá potřeby aj Europského hospodář
investičnej politike. Pri na iné druhy importu ského spoločenstva budu
tom základným tónom ako ochranu domáceho úspěšné, že sa jeho čleodbornej rozpravy j e priemyslu. Je to krok nom stane aj Velká Brisnaha zachovat’ doteraj- spát, zasah proti dote- tania a iné západoeuropské státy. Tak vznikne
ši liberálny kurz světověj ■rajšej liberalizácii.
obchodný
Vláda aj na tejto kon najsilnejší
obchodnej politiky, varo
vat’ před pokusmi zmařit’ ferencii ústami preziden partner na svete. Ame
ho a zaviesť obmedzenia te vho zmocnenca pre rika tieto snahy podpo
do terajšej praxe, ktorá_ obchodné rokovaníe, vel. rovala a preto by mala
sa osvědčila a za posled- vyslanca Gilberta varo teraz, ked’ sa zjednotenie
ných tridsať rokov pri- vala kongres, poukázala realizuje, památať i na
niesla tak obrovský roz na nepriaznivu reakciu to aj vo svojej obchod
voj ríiédzinárodného ob obchodných partnerov. nej politike.
Velvyslanec Gilbert při
chodu.
Asistent ministra za
Z tohoto hladiska sa pomenul, že zákon može hraničia pre hospodář
rozprava sústreduje naj vyvolat’ obchodnú voj ské záležitosti Philip Trema na tieto tri problé nu, ktoru nikto nemože zize poukázal na iný
my: americké obchodné vyhrať a ktorá može po aspekt rozvinutej ame
styky so západnou Euro škodit všetkých účastni- rickej spolupráce so zá
pou,' súčastňý stav ame kov.
padnou Europou, na to,
Podobnu výstrahu do že europské investicie v
ricko - japonskej spolu
že, ne? A ostatně — všechno taky nemá doma!” —
“Všechno má doma!”, drtí paní prudce mezi zuby.
“Říkám, že všechno — rozumíš?”
Starý Diblas odvrací hlavu. Sladce se usmívají
mátové zoubky, sladová drť . . . žlutými, modrými,
červenými houpačkami — totiž papíry skví se vše
lijaké dropsy. Snad to bylo prvním sluníčkem, kdo
ví — starý Diblas se najednou divoce rozbouřil: “ Co.
má? Jen řekni. Starou kvedlačku má. Pořád jen to
dítě p ro h á n íš..!” A zatímco se lidé okolo smějí„
huláká starý Diblas po břehu: “Starou bélu má
doma, tak je to!”
Tak s těmi prvními pěknými dny přišel taky ten
podivný příběh zlého nakládání mezi manžely, z
kterého šé měla odpovídat paní Diblasová. Ale k lí
čení, "nedošlo
to víte, sluníčko zašlo, starý zase
zkrotí a vzal rychle oznámení zpět. Tak, teď pěkně
Venouškovťdomluvit! Kluk jeden, kouká se — a má
doma.
Dáma a stoletá
Dáma již užila všeho. Nebylo tajemství v životě,
aby je neprobádala. Nebylo jediné jednací síně, v
níž by neprodlela. Vedla spory o možný i dovolený
obsah smluv, o odvolání daru, o přijetí hosta, o hru
a los neboli o koupi naděje. Pro urážku na cti pohna
la před soud i pekařského učně, který si před ní
hvízdal: “Andělí, kam půjdeš v neděli?”
A kdo jednou pil, chce znova — praví přísloví. A
nenasycena, bloudí dáma po pavlači a lačně nahlíží
do pootevřených dveří. Tam, dole v přízemí, žije
stará, prastará žena — stoletá. Vyschlé tělo je pota
ženo šedou a vráščitou kůží, jako je kůže želvy, a
t.vář je rozryta stržemi a průrvami jako mapa hór.
Dáma chtivě hledí na stařenu. Ještě nikdy se neža-

americkom hospodárstve
su váčšie ako americké v
europskom . a poznáme,
nal, že je to vítaný vý
voj.
N aproti tomu bývaly
americký velvyslanec v
Japonsku a teraz profe
sor na Harvardskej uni
verzitě,
Edwin
Reischauer varoval před
rozpormi v obchodnej
spolupráci s Japonskom.
Zdóraznii, že nejde len
o Japonsko, lež aj o po
moc národom v Juhovýchodnej Azii, ktoré dob
ré prosperujúce japonské
hospodárstvo može najlepšie viest a včelnit do
světověj dělby práce.
Otázok
obchodncj
spolupráce medzi Výcho
dem a Západom. sa
dotkli dvaja řečnici: asi
stent amerického mini
stra zahraničia Trezise a
italský odborník Paolo
Rogers. Asistent Trezise
spomenul, že zo známých
dóvodov obchodné styky
s Východnou .Europou
su ešte stále minimálně,
ale že v americkom kong
rese dnes je ochota uva
žovat’ o
liberalizácii
predpisov vzťahujúcich
sa na obchod s touto časťou Europy. Italský od
borník Rogers sa vyjád
řil v tom zmysle, že nateraz zo spolupráce zí
skává Východ viac ako
Z ápad a to preto, že
medzi západnými pártnermi niet spoločný prí-

lovala se stoletou.
A začíná řeč: “Podívejte se — vy jste přece už
taková stará rozumná dáma, snad jedna z nejstar
ších v domě?” — “A to jo,” přisvědčuje stoletá. “To
já budu tady z nejstarších — a jestli ne z celého
domu, tak z přízemku určitě.” — Dáma měkce po
kračuje: “Vy přece jste už jistě taky měla co dělat
— se soudama, co?” — Stoleté zasvítily oči: “Se
soudama? I bodejž že jo. Taky jsem už byla na rych
tě. Taky, taky.” — Dáma se zarazila: “Na rychtě?
Totiž — já myslím — no, jistě jste už taky byla tre
stána, že?” — Stoletá se stydlivě usmívá: “I toť že
jo. Taky, taky. Také jsem už byla k právu přidržena.”
“K právu přidržena?” zamyslí se dáma a sklání
se důvěrně ke stoleté, “no a — to bylo jako . . . pro
hubu, pyb hubu?” — Stoletá se zapýřila: “I toť že
pro hubu. Ta přece vždycky jednoho proti druhému
prosazuje a proti sobě kyselí — a živé i mrtvé sou
dí, abychom jeden k druhému žádné chuti neměli.”
— Dáma zdvořile naslouchá- “No a — co tedy vlast
ně tenkrát bylo?” — “Ale co bylo,” mávla rukou
stoletá. “Ten můj divous tenkrát — tak trochu z
truňku, víme, a trochu taky jako světu na pochlu
bu . . . No, a pustil se do mne. Ty netrefo ošemetná!
Badikužko a slídikvásku! Nešváro brltwoká — která
jsi lidskou personu v sobě porušila . . .”
Dáma žasne: “Božíčku, to jsou věci! Vy jste jistě
bodně stará.” — Stoletá potřásá hlavou: “To už je
nějakých l e t . . . Aby přej ti vokruží u krku zvarhanělo! Aby ti košile z necek vyběhla! Abys pro vostudu bez fěrtochu na koňku stála! A aby žádný pardus
ti nebyl vyšoustnut!” — “To jsou věci — to jsou vě
ci” , spíná ruce dáma. Stoletá se zasněně usmívá: “To
víte, že jsem taky nemlčela! Taky jsem vedla pěknej
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“Zbabělci” anglicky
Ještě před slavným a dnes již historickým IV.
sjezdem čs. spisovatelů v roce 1967, v době kdy bylo
v Československu “ticho p o ' pěšině” , vyšla tam
kniha, která vzbudila světovou pozornost — román
spisovatele Josefa škvoreckého ZBABĚLCI. Sotva
se kniha tehdy objevila v knihkupectvích, začaly se
tvořit fronty. Rychle se rozkřiklo, že se zrodila lite
rární senzace, která nemá v poválečných letech ob
doby. Kniha pochopitelně vzbudila opožděný zájem
vrchních cenzorů, kteří se zhrozili, co se to dostává
čs. čtenářům do rukou. Československo se stalo prv
ním satelitním státem, který vydal knihu zesměš
ňující “Rusáky” .
Akce, která následovala, byla rychlá a důsledná.
Román “Zbabělci” byl okamžitě stažen z prodeje a
komunistický tisk zahájil ostré útoky na autora Škvo
reckého, které vrcholily projevem stalinisty Štolla
a prohlášením Karla Nového, že Škvorecký je “pra
šivým kotětem české literatury” .
Mezitím zprávy o knize pronikaly na Západ a byly
uveřejněny ukázky některých kapitol. Také mezi čs.
-krajany a exulanty byl o knihu mimořádný zájem
a výtisky, které se dostaly z ČSR do zahraničí, šly
z ruky do ruky. Ferdinand Peroutka vysoce ocenil
literární hodnotu tohoto románu a napsal, že Josef
.Škvorecký je nejnadanějším poválečným čs. spisova
telem. S takovým hodnocením asi souhlasí každý,
kdo tento román četl. Pro Škvoreckého. však na
staly zlé časy a jeho nejslavnější kniha se dočkala
nového vydání až v době liberalismu. Následovala
řada publikací v zahraničí v různých jazycích. Nyní
Zbabělci, vycházejí anglicky a knihu možno objednat
v kterémkoli lepším knihkupectví nebo přímo v na
kladatelství GROVE PRESS, lne. 214 Mercer Street,
New York. N. Y. 10012, nebo též Victor Gollancz Ltd.
14 Henrietta St., Covent Garden, London W. C. 2,
England. Nám Čechům a Slovákům, žijícím v anglic
ky mluvících zemích, se naskýtá jedinečná příležitost
zakoupit toto vysoce hodnotné dílo pro své anglicky
mluvící přátele, neboť tato kniha patří k těm, které
se čtou jedním dechem,
Miloš Zelka
D Á R E K K VÁNOCŮM,
na který se celý rok nezapomíná:
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
letošní v á n o č n í číslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
Zasíláme do celého svobodného světa
stup k otázkám obchod
nej spolupráce s Východom a Východ ťaži z
konkurencie, která je
medzi nimi, pri využívá
ni obchodných příležito

sti na Východe. . Táto
konkurencia totiž umož
ňuje vychodoeuropským
krajinám výběr partnera
s naj výhodnějšími podmienkami.

lament. šelmo elementská — povídala jsem mu zase
já — hleditruňku a voškrde! Mě tadyhle ,s poctivostí
na fasuňku vezli — ale ty na Pankráci erbuješ . . .”
Stoletá sklopila hlavu: “No, a za tohle jsem pak jaké
přestupnice přikázání božího k právu přidržena.” —
“A co vám tenkrát za to dali?” ptá se dychtivě dá
ma. — “Inu, rychta jako pak v sermonu vyřkla,
abych jako svého pana manžela v tom světě znejmilejšího už nikdy nekyselila . . . ” — “Hm” , míní
dáma uznale. — “Abych také ten lahodný dar řeči
v uctivosti více měla — a vždycky už jen jazykem
přirozeným manžela soudila a život chválila.”
Stoletá se odmlčela a dáma zasmušile přemýšlí:
“No a — \od těch dob nic?” — “I kdežpak,” hrozí
se stoletá, “kdežpak ještě jednou něco takového —
ještě jednou na ry ch tu . . . ” — Dáma si dodala od
vahy: “Podívejte se, stará paní, když už jste jako
s tou rychtou obeznámená . . . nechtěla byste přece
jednou někdy takhle — zkrátka, že bychom si někdy
také spolu vynadaly! Co myslíte . . .”
Stoletá mlčí a dáma naléhá: “Třeba jak vás s
tou poctivostí na tom fasuňku vezli. . . ” — Ale sto
letá odmítá: “I toto! Kdežpak ještě jednou na rych
tu ! Ten krásný lahodný dar řeči v uctivosti chovám
a už jenom jazykem přirozeným život chválím a
jednoho i druhého soudím.” — Dámě se zaWyštělo
v očích: “Tak vy si nechcete vynadat? Vy — netre
fo ošemetná! Hadikužko a slídikvásku! Nešváro
brlovoká! Aby ti, babo, vokruží u krku zvarhanělr!
Aby ti košile z necek vyběhla! Abys bez fěrtochu
všem pro vostudu na koňku stála! A aby ti neb5’l
žádný pardus vyšoustnut!”
Stoletá se rychle belhá odtud a dáma se dívá za ní
rozlícené: “A na tohle, prosím, žijou lidi sto let!”
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ČEŠI A SLOVÁCI
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V MELBOURNE
Půlnoční letos nebude (vzhledem k přestavbě kaple)
Hoď Boží vánoční:
í, V 10 hodin v bývalé St. Patridťs College
' V 11.30 hodin v kapli Bethlehem Hospital, 476
Kóoyohg Rd., South Caulfield.
Nový rok: ‘ ■
; V 10 hod. v bývalé St. Patricťs College . .
• V 11.30 v Bethlehem Hospital.
Na uvedených místech jsou slouženy mše sv. pro
krajany každou neděli.

RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE,
JAKOŽ I MNOHO ŠTĚSTÍ
DO ROKU 1971
přeje všem krajanům
P. Josef Peksa

Šťastné prožití svátků vánočních
á mnoho zdraví a spokojenosti do nového roku
přejí všem přátelům a zákazníkům
KOŠŇAROVI
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
Telefon 37-3109

VŠEM ZNÁM ÝM A PŘÍZNIVCŮM
přejeme
PŘÍJEMNÉ VÁNOCE
A HODNĚ ZDARU V NOVEM ROCE
A. K O L R O S

S

CHOTI

: 10 McLeod. St., Doncaster, Vic.

GREEN GABLES CHALET
Warburton
MANŽELÉ Z D E N A A FRANTA
KŮRKOVÍ
'

SRDEČNĚ PŘEJÍ
VŠEM PŘÁTELŮM A HOSTŮM
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A MNOHO ZDARU
DO NOVÉHO ROKU
Telefon: Warburton (059) 66-2077

VE SVĚTĚ
— Ve štefánikově dvoraně konané dne 23. listopadu,
v Chicagu se konal 42. Slo byl zvolen
předsedou
venský národný deň. jehož Emil Royco a tajemnicí
:výtěžek byl věnován sta- Anna Faltusová.
;vebnímu fondu Sloven — Při havarii auta u Newsko - americké dobročin- castlu, NSW. se zabil po
íné společnosti.
srpnový čs. přistěhovalec
:— Krajanské divadlo v Petr Hatala.
New Yorku uvedlo před — Dne 2b. listopadu na
stavení “Cvrček na krbu’’. stal z nezjištěných příčin
V hlavní roli vystoupil výbuch v dole v Mt. Isa,
arch. V. Kalous (místo Qld., při čemž byl zabit
náhle onemocnělého Járy elektrikář, čs. přistěhova
Kohouta).
lec Antonín Staropražský,
;— V Ženevě zemřel dlou- který byl v Austráli 2 ro
íholetý předseda tamní Čs. ky. Zanechává manželku
ibesedy Slovan Josef Ku- a 4% letou dcerku. Jeho
bec. Byl též po řadu let pomocník T. Arnold byl při
předsedou Svazu čs. spol- výbuchu zraněn.
ků ve Švýcarsku.
— Dr. Karel Holbík byl v
V Curychu tragicky za akademickém roce 1969 hynul Jaroslav Hruška, 1970 hostujícím profeso
majitel restaurace “P ra  rem na Institutu pro ev
ropská studia při univer
h a” poblíž Kunsthausu.
— V právě vyšlém 12. sitě v Bruselu.
vydání knihy “Who’s Who — Holandské nakladatel
in the United States of ství A. W. Sijthoff v LeiAmerica apd Canada - denu vydalo knihu prof.
the Midwest” je zařazeno dr. Radomíra Luži o hi
také jméno starosty Čs. storii mezinárodního so
Sokolstva v zahraničí dr. cialistického hnutí mláde
A. Hřebíka z Berwynu, že, která pojednává na 336
111. Je tam uveden jeho stránkách o vývoji v le
životopis, přijatá vyzna tech 1944 - 1966.
menání a sokolská literár — Xng. Karel J. Staller
ml., absolvent pražské
ní činnost.
— Dne 24. prosince slaví techniky, ředitel výzkumu
pětašedesátku bývalý čs. a výroby firmy AMF In
poslanec Alois Čížek, re ternational Ltd. v Londý
daktor humoristického ča ně, byl poctěn cenou pro
sopisu ve Francii “Bič” , technika nezvyklou: “Pro
— V Torontě zemřel ve davač roku” a to za úvěku 64 let inž. J. Pro spěch s konstrukcí a pro
dejem strojů na automa
cházka.
— Slovenský literárny krů- tické krájení a balení chle
žok Národ v New Yorku ba. Jeho bratr Jiří Staller
uspořádal oslavu 150. vý byl v červenci tr. pový
toči narozenin slovenské šen na řádného profesora
ho básníka Andreje Slád- národního hospodářství na
Coroell University v Itha
koviče.
— Akademický malíř Z. ce.
Budínský, bývalý člen Má — Dr. Andrej Eliáš byl
nesa, nyní člen holandské jmenován profesorským
Federace výtvarných u- lektorem zeměpisu aa
mělců a čs. Společností George Washington Uni
pro vědy a umění v New versity.
Yorku, prodá zájemcům — Koncertní pianistka Lysvá mělecká díla. Adresa: die Smutná - Štěrbová by
Z. B., Jan Steijnstraat 55, la vybrána Americkým
Zaandijk Roosvijk, Hoi- bibliografickým ústavem
za “Osobnost západu a
land.
— Ve Whitney-ově galerii středního západu Ameriky
v Montrealu měl samo pro rok 1970 - 71”.
statnou výstavu obrazů a- — La Monnaie de Paris
kademický malíř Pavel vyrazila u příležitosti 300.
Skalník, absolvent pražské výročí smrti J. A. Komen
AVU a pařížské skolv vý ského zvláštní medaili
tvarného umění, který se podle návrhu slovenského
přistěhoval po Srpnu do sochaře W. Schiffera. Ce
na v bronzu 35 Fr., ve
Kanady.
— Na valné hromadě od stříbře 220 Fr.
bočky čs. národní rady — Po ing. Ametovi je Mi
americké ve Washingtonu, roslav Vitouš druhý mla-

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
■ srdečně zve na veselou .

SILVESTROVSKOU

ZÁBAVU

kterou pořádá ve čtvrtek dne 31. prosince 1970
v novém velkém sále "Riviera”, 73 Capel St., North M elboume
(Capel St. je z Victoria St., blízko tržnice)
BO HATÁ TOMBOLA
LIKÉROVÁ LICENCE
Začátek v 7.30 hodin
Likéry si možno přinést sebou
Vstupné $ 9.00
(včetně koktailu, 3chodové večere, dalšího občerstvení a piva)
Reservování míst: 69-3855 (Maciboba), 306-5803, (Košňar).
81-5272 (Ciemý) ’
DOSTATEK M ÍSTA K PARKOVÁNÍ A U T

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně
spokojenosti v příštím roce přeje všem svým
přátelům a zákazníkům
O. T r e u t l e r

SHILLABEER MEAT STORE
Islington

— Adelaide

K vánocům hodně pohody a do nového roku
zdraví, spokojenost a úspěchy
přejí všem zákazníkům a přátelům
FRANTA A VĚRA BOUBLÍKOVI

Overway Hotel
160 Hindley St., Adelaide

Vše nejlepší k svátkům vánočním a Novému roku
svým přátelům a známým přejí
Irena a Josef KADANĚ, Finance Brokers,
4 Wilkinson St., East Burwooď, Vic.
Telefon: 232-5574
Všem členům a přátelům Československého klubu
v Adelaide přeje zdar a Boží požehnání
M. Krutská-Waghorn z Perthu

Veselé
svátky vánoční
a šťastný
nový rok
přeje všem svým
zákazníkům
VAŇHA
Žádejte všude
naše výrobky
Vlašské — rybí — zeleninové — bramborové saláty
Ryby v rosolu * Rollmopsy * Ruské rybičky
Lobster mayonmaise * Prawns Americaíne aj.
dý český džezový basista,
který má úspěchy v USA.
Nedávno mu vyšla deska
s džezovými skladbami,
které sám komponoval a
nahrál spolu se slavnými
americkými
džezovými
hudebníky. Album se jme
nuje “Infinite Search”
(Nekonečné hledání).
ČS/S/NH/SVU/HD

PŘEJEME VŠEM PŘÁTELŮM, ZNÁM ÝM A KRAJANŮM
VESELÉ, PŘÍJEMNÉ A RADOSTNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A VŠE NEJLEPŠÍ
GEORGE

DUŠEK

V NOVÉM ROCE
8c

ASSOCIATES

CAIRNS, NORTH QUEENSLAND
N echť je na H o d Boží náledí a na Silvestra tradiční obleva a dýchánek!
S krajanským pozdravem (v česko-australské praxi)
Jiří Dušek
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RADOSTNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 1971
SRDEČNĚ

PŘEJÍ
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Všem svým členům i
příznivcům zde i v
zahraničí přeje ,
radostné svátky
vánoční a
šťastný nový rok
Tělocvičná jednota
Sokol,
Sydney, Austiália

všem svým přátelům, známým a zákazníkům
RODINA JIRANKOVA, Kangaroo Fur Products, JAROSLAV KAFKA, 49 Greeves St., Brunswick East
5 Field St., Bowdeň, S. A.
MILAN KANTOR S RODINOU, c/— advokátní kan
B. R. PANOCH, tesařské práce, 19 Tennyson St., celář Smith & Emmerton, 170 Queen St., Melbourne
-City, 3000
Medindie - Adelaide, 5081
ÚSTŘEDÍ ČS. DEMOKRATICKÝCH
J. KINDA & CO. PTY. LTD., Supermarket, pivo, víno,
ORGANIZACÍ V AUSTRÁLII
;
G. PIPINAS, klub, 131 Hindley St., Adelaide
likéry, 104 Milleťs Rd., North Altona, a Cnr. Jonas
A NA NOVÉM ZÉLANDĚ
P. RIESS, inspektor, AML Assurance Co., 22 Way- & Victoria Sts., North Richmond, Vic., tel. 42-4305,
přeje srdečně všem Čechům a Slovákům
mouth St., Adelaide, SA., 5081, tel. 51-4031, do by 42-4782, 42-4791 ,
ve svobodném světě
'
tu: 67-1070.
IRENA KOPÁČKOVA, hlídání dětí, la Beatrice Ave.,
příjemné vánoce a radosti plný rok 1971
■
RODINA SLADKÁ, výroba košil Bohemia, 5 Daven- Surrey HiUs, Vic. 3127
F. Nový, předseda
O. Mikulcák, jednatel,
port Tce., Magill - Adelaide
Dr, FRANTIŠEK KOPEČEK S RODINOU,
JAROSLAV UTÉKAL, 28 Tyrie Ave., Findon, S. A. Box Hill North
MANŽELÉ KRATOCHVÍLOVI, močemi keramika
ZEMSKÝ ÚSTŘEDNÍ VÝBOR CSOL
K. EBNER, Swiss Tr. Watchmakers, 19' York St., “Ellis, 86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic. 41-6973
pro Austrálii a Nový Zéland a
Sydney
MANŽELÉ KRUPKOVÍ, c/- Caroline Delicatessen,
JEDNOTA VE VIKTORn
S. HANZAL, 37 Tierney Ave., Hillsdale, NSW., Camberwell Markét, Riversdale Rd., Camberwell, Vic.
přejí všem svým členům a přátelům
JAROSLAV KŘEPČÍK S RODINOU, Glenroy, Vic. j příjemné vánoce a vše nejlepší do nového roku
tel. 34-7372
' F. SOUSTAL, psací, počítací a rozmnožovací stroje, FRANTIŠEK KŘIVÁNEK, 59 Claremont Ave., Mal-j
37 Mulách St., Cooma, NSW., tel. 21-727.
vern, Vic. 3144
;
A. FIALA, maj. firmy Fiala Electries, 241a Oxford R. C. KUGLER, pojištění všeho druhu, 958 Nepean |
ČESKOSLOVENSKÝ KLUB
!
St., Bondi Junction, NSW., teL 389-1222, večer Highv/ay, Moorabbin, Vic., tel. 95-2421
V JIŽ N Í AUSTRÁLII
J. & M. KŮTKA, builders, Doncaster, Vic. 3108
37-9333
51 Coglín St., Brompton, S. A.
JOSEF
A RŮŽENA MATYSOVI, 9 Hanson St., j
PŘEJE VŠEM KRAJANŮM
JOHN KUČERA PTY. LTD., realitní kancelář, 28
Niddrie, Vic-, tel. 379-5560
Clarke St., Crows Nést - Sydney, 2065
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
J. MELIH, malíř a natěrač, 55 Wahroonga Ave.,
LITTLE EUROPE INN, 274 Victoria SL, Kings Nofole Pairk, Vic. Telefon 546-0503
SVÁTKŮ A M NOH O ÚSPĚCHŮ
Cross, NSW., tel. 31-7977
V NOVÉM ROCE
OLDŘICH MJKULČÁK, 3 Bowen Cresc., Melbourne
PORTER & CO,, prodej novin, 203 a Castlereagh St. 3004, tel. 26-2105
Sydney
VLADIMÍR MIRVALD, Meera Ceramics Studio,
18 Stortford Ave., Ivanhoe West, Vic., tel. 49-4122.
m a l a -s d e u c a t e s s e n ,
ČESKOSLOVENSKÝ KLUB V QUEENSLANDU
OPTO, The Contin. Optical Service, 109 Swanston přeje všem krajanům v Austrálii příjemné svátky
203 Hay St., Sydney
St., Melbourne, tel. 63 2231.
vánoční a mnoho štěstí a zdraví v novém roce
RODINA SALTMANOVA,
ANTONÍN A IRENA PAVLASOVI, c/- University
Sydney
House, Melbourne University Grounds, Parkville,
Vic.,
tel. 34-3843
VLAĎA,
M ILEN A
A
ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ
PAISLEY
HOME FURNISHERS P/L., Gustav Za
HONZÍK
BENEŠOVE
VE VIKTORII
padlo,
110
Miller’s
Rd.,
North
Altona,
Vic..
tel.
Hobart
přeje všem krajanům spokojené vánoce
314-6968, po 'hod. 314-7956
a celý příští rok
Dr. ANTONÍN DIVIŠ s
MANKA PICKOVÁ, 137 Argyle St., St. Kilda, tel.
rodinou, Hobart
94-6635
DR. RUDOLF VÁCLAVÍK VIKTOR SOCHA, 155 Cecil St., South Melbourne
T. a B. STONE-ovi, Rosanna - Melbourne
Londýn
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO
’
EMIL SVOBODA, tisk všeho druhu, 30 Regent St.,
V MELBOURNE
i
přeje všem krajanům radostné svátky vánoční i
K R U H — “nezávislý exilový časopis, věnovaný North Richmond, Vic., tel. 41-5470
kultuře á Vám”, P. O. Box 402, Richmond, Víc. 3121 J. ŠAFRHANS. české knihařství ’!Maria Bookbín- a mnoho zdaru v příštím roce.
Současně používá této příležitosti, aby podě-E. A. BAŠTA, zástupce na pojištěni všeho druhu, 37 ding”, 16 Brunning Str., St. Kilda, Vic., tel 91 - 4164
telefon 95-6048
kovalo krajanským firmám i jednotlivcům í
Waiora Rd-., W. Heidelberg, Vic. tel. 45-6255
RODINA TŮMOVA, 2 Wendy St., Moorabbin, Vic.,
za dary a hmotnou podporu, poskytnutou v i
ANNY A VAŠEK BURIANOVI, Prahran
uplynulém roce. Pro nedostatek místa nelze
MANŽELÉ CELNAROV1, majitelé fy. Quick-bakery, OTTO A MARIE VAŇKOVI, 48 Pennell Ave., S t
bohužel uvést dárce jmenovitě.
Altoans,
Vie.,
tel.
396-2423,
146 Monteque St., South Melbourne
JAN A MARGITA VIOLOVÍ, 8 Cascade St., East
MILOSLAV HAJEK, Paisley Home Furnishers P/L.’ Kew, Vic., 3102, tel. 85-5040
a Decor Centre, 315 La Trobe St., Melbouroe-City,
MANŽELÉ VOBORSKÝCH, výroba ponožek, 110
tel. 67-6638.
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
Wills St., Glen Iris, Vic., tel. 25-6770
přeje srdečně všem krajanům
VACLAV A MARIE HAUKOVI, 72 Bctmje View GUSTAV ZAPADLO, 34 Irwin Ave., North Alto
radostné vánoce a mnoho zdaru v
Rd., Croydon, Vic., tel. (Croydon) 3-2863.
na, Vic., tel. 314-7956.
příštím roce
BOHUSLAV HLADKÝ, truhlář, 148 Aubum Rd., EDA ZLATÝ S RODINOU, Murrumbeena, Vic., tel.
Hawthorn, Vic;, tel. 81-7038
56-5835
M. CHRPA, optický závod, 573 Hampton St., Hampton, Vic., telefon 98-5756
Svým drahým rodičům
MIREK IIUBÁLEK S RODINOU z Caulfieldu
Příjemné svátky vánoční
Karlu a Olze Novotným a sestře Dagmar,
a šťastný nový rok
THE INLIBRUM BOOKSELLERS, maj. P. Jaborník.
t. č. v Západním Německu, přeji mnoho zdraví a
všem krajanům v Austrálii srdečně přeje
štěstí-v- novém roce.
Pavel
Box 1888 R., GPÓ Melbourne,
Frant. Ďošlík s rodinou, Mt. Gravatt, Qld.
JINDRA JANČA S RODINOU, 665 Hubert Ave..
Glenroy, Vic., 3046
Srdečně přeji šťastné a veselé vánoce i Nový rok
V. JÍLEK, Electrieal Contráctor, 752 Warigal Rd., všem svým zákazníkům i těm, kteří dosud mými
Chadstone, Vic., tel. 569-8547
zákazníky nejsou.
Veselé vánoce a příjemný celý příští rok
V. Glaser, Cont. Coffee Roasters, 323 High St.,
přeje všem svým přátelům a známým
Kew, Vic.Telefon: 86-7477
Marie a Tonda Slabíkoyi
7 Ising St., Newcomb, Geelong
Všem známým krajanům ty nejlepší vánoce přejí
Br. Josefu Harmatovi z Bankstownu, předsta
Rosťa Průdek s rodinou, St. Kilda, Vic.
venému u fy, Unicast Diecasting P/L a jeho ka
marádu dr. M. Moravcovi, advokátu v Sydney,
FRANTA HRABICA, kovodělník, z Russell Vale Manželům Matusovým z Goroky na N. G. a mah-i
jejich manželkám a rodinám přeji příjemné prožití
(Wollongong, NSW), s rodinou, přejí všem svým želům Zástěrovým z Cairns, Qld., kteří nám tolikJ
svátků vánočních a mnoho zdrávi, spokojenosti
přátelům a známým — starým i novým — požeh zpříjemnili nedávnou dovolenou na severu, přejeme]
a úspěchů v roce 1971.
nané svátky vánoční a hodně klidu a úspěchů upřímně příjemné prožití vánoc a vše hezké v ’
Otto Karnet s manž. Vlastou
. v roce 1971
příštím roce.
i
Jilma a Petr Peithnerovi a Honza Hanka, Melb. i
5 Edwin St., Regent Park.NSW.
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HLAS DOMOVA
Klid před nástupem do předolympijské sezóny — Skokani chloubou roku

Lehká atletika 1970

21. 12. 1970

Nová aféra lyžařů
831etý americký milionář Avery Srundage, který
je už po léta předsedou Mezinárodního olympijského
výboru, chce být za každou cenu velkým zastáncem
čistého amatérismů. Neuvědomuje si však, že se ne
píše rok 1900. ale 1970, že ryzí amatér už nemůže
mít v dnešním světovém zápolení žádné šance. Na
druhé straně však Brundage slepě věří, že sportovci
v SSSR a dalších východoevropských státech děla#
sport jen pro svou zálibu a mohou se tedy zúčastnit
olympijských her. V posledních listopadových dnech
se rozlétla do celého světa zpráva, že 43 předních
Světových lyžařů alpských disciplin, kteří letos v
červnu a v červenci strávili několik týdnů v kali
fornském Mammoth Mountain a tam prý pobírali
peníze za svou účast v tréninkovém soustředění od
jedné americké lyžařské továrny, nebude smět —
alespoň podle slov Mř. Brundage, — startovat na
příštích olympijských zimních hrách v r. 1972 v ja
ponském Sapporo. Avery Brndage už poslal připiš
mezinárodní lyžařské federaci, ve kterém žádal, aby
těmto sjezdařům a slalomářům byla zastavena čin
nost. . 0 které lyžaře jde? Prakticky o celou světovo*
elitu. Distancován má být nápř. držitel “Světové trofejů” v lyžování Rakušan Karl Schranz s řadou
svých .krajanů, mistr světa ve speciálním slalomu
Francouz Jean Noel Augert, jeho krajané Henri Duvillard, Guy Perrilat a další francouzští lyžaři, zná
mý italský álpinik Gustavo Thoni, Australan Malcolm
Milné, Švýcaři Jean-Ďaniel Dayetwyler, Dumeng Giovánoli atd., Američanka Šusy Chaffeeová, atd.
Jak celá aféra (dopadne? Těžko momentálně říci.
Zatímco předseda mezinárodního lyžařského svazu
Švýcar Marc Hodler byl ve svých prvních posudcích.,
dosti-zclržěňiivý-'-(prohlásil sice, že, nebylo moudré, že.
. lyžaři vzali v Mammoth Móuntáin za svůj pobyt pe
níze, že však -je ještě možno dát vše do pořádku, když
“provinilci” peníze 'vrátí), oznámil předseda fran
couzského lyžařského svazu Maurice Martel, že po
žádá ÍVÍarca Hodlera, áby mezinárodní federace FIS
vystoupila z Mezinárodního olympijského výboru. To
byl znamenalo, že olympijské zimní hry v Sapporo by
probíhaly bez účastí lyžařů.

Příznivci, královny sportu — lehké atletiky — byli už trochu zhýčkáni, jejich oblíbenci po dlou
hé sezóny zlepšovali světové rekordy jako na běžícím pásu, a najednou v letošním roce jako na
povel řekla většina své "stop”. Proč? Letošní období bylo sezónou klidu, odpočinku pro ty borče,
kteří u ž:v příštím roce .zahájí generální1 přípravu na olympijské hry r. 1972 v Mnichově. Přestávku*i£íěli i lehcí atleti USA, mezi nimiž je bezpochyby celá řada talentů, zdá se však, že jejich forma
je tak načasovaná, aby i v bavorské metropoli obhájili jako celek své světové prvenství, které drží
už
pňVhíctť olympijských her moderní doby v r. 1896 v Aténách. Letošní sezóna nás však pře
svědčila, že to na příštích O H nebudou mřt američtí atleti tak lehké, neboť ve světovou velmoc
se ^pracovadi |yý<diodoněmečtí reprezentanti, kteří převzali roli, jakou předtím hráli lehcí atleti
SSSR, o čemž svědčí i jejich triumf v soutěži o Evropskou trofej.
Senzací sezóny;byl výkon 28letého čínského studenta Ni-Čih-Čina, který v prvé polovině listopa
du'ba zaVÍsděch v Šanghaji skočil do výšky 2,29 m. Byl to výkon o 1 cm lepší než je oficiální svě
tový rekord sovětského výškaře Valeri Brumela vytvořený 21. července 1963 v rámci mezistátního
střetnuti SSSR — USA. Komunistická Čína však není členem mezinárodni -federace a tak 2,29 m
je ýedeno jen jako nejlepší světový výkon všech dob. Přesto za všechny komentáře hovoří slova
olýrhpijského vítěze ve skoku vysokém Američana Dkka Fosburyfao: "2,29 m, to je něco fantastickéEÍÓ, bezpochyby nejlepší lehkoatletický výkon r.1970! Nehraje podle mého názoru’’, dodal Dick
Fosbury, "žádnou roli, že výkon nebude uznán, to je už jiná historie. S hlediska sportovního jde
o žcěla regulérní výkon, .který nanejvýš respektuji!”
Letgšní,4ehkogŮetjcKá sezóna přinesla změny pou Szewinské-Kirszensieinové z finálového zápolení me
ze y^lahuÍKácÍi,.-.dvQu klasických disciplin. Tak na xické olympiády. A to ještě třeba dodat, že v Mni
olympijském stadiónu v. Berlíně zaběhl 4. července chově vál vítr o síle 0,8 m/vt., kdežto v Mexiko-City
241etWAustralan Kerry 0 ’Brien 3.000 m překážek za byl výkon Szewinské dosažen za větru o síle 2 m/vt.,
8:22|ítmin. a zíěpšiUtak dosavadní světový rekord tedy už na přípustné maximální hranici, či-čengová
RusalVladimíra Dudlná z 19. srpna mr., vytvořený (která navíc časem 11,0 vt. vyrovnala světový rekord
v Kpevě, o 0,2 v t.. Druhý světový rekord byl vytvo na 100 m) nebyla vsak sama, která letos změnila ta:
řen
skoku o tyči. Východoněmecký reprezentant bulky světových rekordů. Tak na hrách Britského spo
Wolfgang. Nordwig sice dvakrát zlepšil dosavadní lečenství národů v Edtnborghu zaběhla Jamaičanka
světpýý prim át: Američana Johna Pennela (5,44 m), Marylin NeufvBleová (19 let) 400 m za 51.0 vt., Ka
kdyfskočil 5;;45 ni- a 5,46 m, poslední slovo však měl lin Baltzerová z V. Německa vytvořila časem 12,7
28lefyi *4Řek Christos Pápanikoláu, který v celkem bez št. světový rekord na 100 m přek-, v Turíně dosáhla
významném.. mezistátním střetnutí Řecko — Jugoslá 231etá Heide Rosendahlová z NSR za světový rekord
vie ý? Aténách posunul, hranici světového rekordu na ve skoku dalekém 6,84 m titulu akademické mistryně
světa. A konečně: v Erfurtu zlepšila 191etá Burglin5,49’# .
.
z V. Německa i světový rekord v pětiDÉJtme-li hilanci r; 1970, je třeba dodat, že kromě dé Pollaková
když její výkony byly ohodnoceny 5.406 body.
těcbfd ;dvóu světových rekordů á skvělého výkonu boji,
1
Kodeš mezi elitou
zaběhla 100 m přek- za 13.3 vt., 200 m
čínski|ho sýškařeeNi-čih-Čina byT ještě vyrovnán svě- Pollaková za
23,8 vt., koulí vrhla 15,57. do dálky jí
RICHEY VÍTĚZEM "GRAND PRIX"
tový'rxekord ,na- L10 =m přek. Američan Thomas Hill hladkých
naměřili 6,20 m a ve skoku vysokém zdolala laťku
Mezinárodní tenisová federace ve spolupráci s fir
zaběhl trať za 13,2. — Zaregistrovali jsme i dva no na
1,75 m.
mou Pepsi;- Cola uvedla letos v život novou soutěž,
vé e&opské rekordy. Nejlepším Evropanem na 1.500
tzv. Grand Prix tenistů, do které se započítávají
m jffiíFrancoaží Jěan Wadoux, kterému 23. července
Všechny větší mezinárodní podniky sezóny. Nejlepší
na lehkoatletických závódéch v: Paříži naměřili 3:34,0
tenisté roku dostali pak od firmy Pepsi - Cola tučné
min#& na 5.000m se zapsal do seznamu evropských
rekqřdmanů lan Stewart z V. Británie, kterému 25.
Kdo byl nejúspěšnějším světovým sportovcem r. prémie. Pořadí “Velké ceny tenistů” , které je vlastně
červéňcg, Há hrách Britského společenství národu 1970? Stejně jako minulá léta, uspořádal i letos sekre neoficiálním žebříčkem světové elity pro rok 1970,
stopl|§13:22,8 min. Navíp dva západoněmečtí lehcí tariát tzv. Mezinárodní sportovní korespondence v vypadá takto:,
1. Cíiff Richey, USA, 60 bodů (prémie $ 25.000),
atleti^— sprintér Gerti Metz -a dálkař Josef Schwarz západoněmeckém Stuttgartu anketu nejlepšího spor
— výlbvnali eyropské- rekordy výkony rovných 10 vte tovce roku, které se tentokrát zúčastnili přední svě 2. Arthur Ashe, USA, 55 b., ($ 17.000), 3. Ken Rosetoví novináři a rozhlasoví a televizní komentátoři wall. Austrálie. 53 b.. ($ 12.000), 4. Rod Laver, Austrá
řin, resp. dálkou 8,35 m.
Jaf-'sM etos vedli Čechoslováci? Nejlepší čs. bežec 31 států. A z této v pořadí už 4. ankety vysel vítěz lie, 51 b., (S 12.000), 5. Stan Smith, USA, 47 b„ ($
Josef Plachý (který vytvořil evropský rekord na 880 ně nejlepší světový fotbalista Brazilec Pele, který 10.500). 6. - 7. željko Franúlovíč, Jugoslávie a John
yd) jfe časem .1:45,9 min. .spolu.s Jihoafričanem Bro- má bezpochyby velkou zásluhu na tom, že reprezen Newcombe, Austrálie. 35 b., ($ 9.000), 8. Jan Kodeš,
bergern ha 8. místě světového žebříčku na 800 m. tační tým Brazílie se stal letos v červnu v Mexiku ČSR, 33 b., (S 7.500), 9. Tony Roche, Austrálie 32 b.
“Próýiniíěč” Luboš Nádeníček je časem 13,7 vt. na už potřetí mistrem světa v kopané a s definitivní (S 6.500) a 10. Bob Carmichael, Austrálie, 31 b.
19. riiíšte táhiiíký nejlepších překážkám na 110 m. Na platností získal Rimetovu trofej. I na mistrovství svě (S 6.000).
1 500ůn máme 2 hezce mezi prvními dvaceti: Pěnkava ta v Mexiku obdivovali odborníci skvělé fotbalové
Škaredá středa Sparťanů
je lů jk Bláha 19. — Menší radost už v letošní sezóne umění této “černé perly” Brazílie a v anketě mu dali
udělil’- bývalý - světový rekordman v hodu diskem 79 bodů.
KONEC I V POHÁRU VELETRŽNÍCH MĚST
Další pořadí:
Ludvík Daněk. Výkonem 64,10 m je až na 5. místě
Příznivci pražské Sparty zažili už v minulosti mnor
na sýetě. A konečně: mezi výškařskou elitu se do- 2. Eddy Merckx, Belgie, cyklista (vítěz Giro ď Italia ho smutných chvil, málokterá se však dá srovnat
i Tour de France)
73 bodů se středou 2. prosince 1970. Sparta totiž prohrála v
stali -dva čs. skokani, kteří shodně zdolali 2,13 m:
Jiří íPálkovský a Jaromír Alexa, kteří se dělí o 12. 3. Christos Papaníkolau, Řecko, lehký atlet (výkonem prvém střetnutí 3. kola Poháru veletržních měst (od
5,49 m vytvořil světový rekord ve skoku o tyči) příští sezóny se soutěž bude jmenovat “Pohár UEFA”
m ístfe
• 1*4
v„
v
..
, ,
41 bodů — tedy so-i-ěž evropské sekce mezinárodního fotba
ženy byly tentokrát úspesnejsi nez_ muži a dokon
ce vyvrátily domněnku lehkoatletických expertů, že 4. Ni-čih-čin. Čína. lehký atlet (nejlepší světový vý lového svazu) na. hřišti: vedoucího týmu anglické prv
kon ve výšce 2,29 m.)
37 bodů ní divise Leeds United, rozdílem více než třídy Ó : 6,
s v ě tlí: běžecké rekordy vytvořené před dvěma roky
na CfflL v Mexiku, v řídkém vzduchu, budou mít dlou ■5. Gunnar Larsson, Švédsko, plavec (na mistrovství po poločasu 0 : 5, což je .debakl, který, má ve spar
Evropy v Barceloně získal 3 zlaté medaile a vytvo ťanských kluboých dějinách málo obdob. Před 26.000
hé tfeýání, že budou těžko k překonání. Jako první
řil dva světové rekordy)
35 bodů | diváky mělo mužstvo Leéds United velký nástup a
se o # zasloužila ,261etá reprezentantka Národní Číny
Či-Čgi&ováýjtírá žije v USA, jež 12. července právě 6. Joehen Rindt, Rakousko, automobilový závodník v rozpětí 9 minut — od 19.' do 28. minuty — vstřelilo
(první mistr světa, který se nedožil svého trium 4 góly. -Mužstvo Sparty se úplně zhroutilo, do poloča
v dějišti.příštích olympjských her, v Mnichove, za
fu)
31 bodů su prohrávalo 0 : 5. a tak nakonec z toho Pražané v
běhlá-200 m v novém světovém rekordu za 22,4 vt.,
čímžMepsila o 0,1 vt. světový rekord Polky Ireny 7. Valery Alexej, SSSR, vzpěrač (světový rekord v Leedsu .ještě .“.dobře v y š l i K druhému gólu dopoolympijském trojboji těžké váhy 612,5 kg 29 bodů mohl domácímu United sparťanský zadák Chovanec,
8. Matthes. V. Německo, plavec (světový7 rekordman ostatní branky vstřelili: Eddi Gray (2), Allan Clarke,
SKANDÁL V ADDIS ABEBĚ
a mistr Evropy)
20 bodů
Mezistátní1 ' fotbalové více postiženým byl roz 9. Cassius Clav, USA, boxer (tento bývalý dosud však Billie Bremner a Jack Charlton po jedné. V pražské
odvetě tedy už o nic nešlo a Sparta prohrála 2 : 3.
střetftutí Etiopie - Kenia hodčí, kterého jeden z fa
neporažený mistr světa vítězstvím technickým k. o.
Druhý čs. zástupce v “Poháru veletržních měst”
v Addís Abebě skončilo natiků srazil ranou židlí
nad Jerry Quarrym slavil slavný comeback do Spartak Trnava prohrál doma s předním západoněvelkým?, skandálem. V 60. na hlavu. Teprve po půl
rohovnického ringu)
15 bodů meckým týmem 1. FC Koln 0 : 1, takže jeho situace
minutě? za stavu 0 : 0 na hodině se 250 ozbrojeným 10. Kinsella, USA. plavec (světový rekordman)
není také růžová. Vítězství 1. FC Kolnu v Trnavě bylo
policistům
podařilo
vy
řídil í,rozhodčí z Ugandy
13 bodů šťastné.' Už v 8. minutě 1. poločasu si obránce Trna
trestný’?kop proti domácí prázdnit hrací plochu. V
A CO ŽENY?
vy Dobiáš srazil nešťastně míč do vlastní branky,
reprezentační jedenáctce, mezistátním střetnutí se
kterým- se.Kenia ujala/ve však už nepokračovalo. 1. či-čengová. Národní Čína. (žije v USA) lehká atlet- Trnava měla obrovskou převahu (poměr rohů 18 : 2),
ka (světový rekord na 200 m)
51 bodů kterou však nedokázala vyjádřit brankami. Navíc
dení 1 : 4), V tu chvíli vnik Zápas bude mít dohru u
36 bodů jugoslávský rozhodčí Mladenovič neuznal Trnavě dvě
lo někólik set diváků na zeleného stolu mezinárod 2. Margaret Čourtová, Austrálie, tenistka
podle jeho názoru dosažené po předchozím
hrací pipehuv zranili'hrá ního fotbalového svazu 3. H. Rosendahlová, NSR, lehká atletka (výkonem branky,
(Další zprávy na straně 20)
6,84 m vytvořila světový rekord v dálce 23 bodů faulu.
če hostujícího týmu a n e  FIFA.

PELE KRÁLEM SPORTOVCŮ

21. 12. 1970

PŘÁTELÉ

HLAS
H L E D A JÍ:

Eduarda Jílka, bývalého hodináře z Poličky, který
snad přijel do Sydney před více než 25 lety (neb ja
koukoli zprávu o něm
pro sestru), Ladislava Eliáše
ka (který je v exilu po r. 1968), manžele Dobijovy
snad Adelaide) a Milana Sobotu, 38 let, nar. v Horní
Bříze, ktérý přijel do Austr. přeď 20 lety — zpráva,
syna Karla Tomše, který přijel po Srpnu z Berlína
do Austrálie a přítel z Jižní Afriky hledá Jaroslavu
Kratiliovou a Rostislava Palaekého z Prahy, kteří
odletěli v r. 1968 do Austrálie.
Zjistíme-ii adresy hledaných, oznámíme jím, Kdo
l i lia né dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adres,, tazateli.
HD

Dopisy redakci:

DOMOVA

Prvotřídní koloniální a delikatesní obchod

ČAROU NA DELICATESSEN
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MILÍ ČTENÁŘI HLASU DOMOVA !
Na konci dvacátého ročniku Hlasu domova jsme
nuceni oznámit, že od příštího roku musíme zvý
maj. manželé Krupkoví
>
šit předplatné o jeden dolar ročně, v Austrálii te
Camberwell Markét, Riversdale Rd.
I
dy na $ 6.- ročně, v tJSÁ ha $ 7.- ročně (lodí)
C a m b e. r w e 11, Vic.
;
apod. — Za devět roků, kdy plátilo nynější před
má velký výběr dovezených i místních lahůdek;
platné, se velmi zvýšila všechna vydání'— sazba,
papír, tisk, poštovné (novinová sazba byla od
všeho druhu za výhodné ceny.
■
K října tr. zvýšena čtyřnásobně) a tato podstat
Přesvědčte se.
j
ně vyšší vydání nelze vyrovnat jen stoupajícím
zájmem o list. I tak je vydávání Hlasu domova
umožněno jen tím, že všechna redakční a admi
nistrativní práce je dělána spolupracovníky listu
Čs. pomocný fond
zdarma ve volném čase. Přesto však vezmeme
ochotně zřetel na oznámení čtenářů — zvláště z
Od minulého hlášení (HD 20/70) přijal fond: zů
řad nových přistěhovalců —, pro něž bý bylo
statek bankovního konta The Czechoslovak Club in
zvýšení neúnosné. Platí i nadále, že noví gři§|£Melbourne (podle rozhodnuti zbývajících členů výbo
hovalci do kterékoli země svobodného světa mo
ru) $ 35.05, dále $ 4.- od p. Pavla Jindry, Melbourne,
hou dostávat list první tři měsíce zdarma.’”~
$ 8.- od p. V. Vondráčka, Melb., $ 25.- od pí. H. Vo
Domníváme se, že můžeme počítat s Vaším po
dičkové, Chadstone a $ 15.- od pí. B. Sirkové, Moor.e
rozuměním a zvýšeným zájmem o udržení ne
Ponds, celkem $ 87.05. Všem dárcbm děkujeme.
závislého listu v nynějším rozsahu.
V téže době vyplatil potřebným novým přistěhoval
— Děkujeme Vám všem, kteří jste y letošním
cům ? 70.-.
roce usnadňovali práci s vydáváním Ústu za
síláním zpráv, výstřižků, komentářů, kteří jste
kritizovali nebo získávali nové odběratele. Zvlášt
Výroba umělecké keramiky všeho druhu
ní díky platí i těm čtenářům, kteří platí před
platné bez upomínání.
— První číslo XXI. ročníku vyjde dne 11. led
na 1971.
’
(majitel Vladimír Mirvald)
— Nakonec Vám přejeme ještě jednou pokojné
prožití vánoc a hezké slunečné dny ná plážích
18 S tortferd Ave., Ivanhoe West, Vic.
Austrálie “a okolí”, Afriky a Jižní Ameriky,
jakož i dobrý sníh čtenářům'na severní polokouli.
Telefon: 49-4122
Redakce Hlasů domoví
Zvlášť velký výběr moderních lamp a figur

DISKUZE "STARÝCH" A"NOVÝCH"
5?a Vá rpku pobytu v Austrálii jsem už několikrát
slyšel poznámku starousedlíků, jak máme velkou vý
hodu. že jsme se přistěhovali nyní, kdežto před 29
lety tu skoro žádní Češi a Slováci nebyli. Já jsem
však- žádnou výhodu nepoznal. Naříkat si zde nemo
hu, ale o nějaké pomoci se strany krajanů nic nevím.
Můžete mne trochu informovat? Nejsem “kverulan
tem” ale dávám přednost jasné mluvě.
V. Jirka, Chatswood
Nad článkem o emigrantském kverulantství (HD ě.
23, p. r.) stojí zato se zamyslit. Kluk sem přijede,
nip neví, o australském zeměpise, nie z dějepisu, o
politickém a hospodářském vývoji a situaci, o probito
mech a závislostech, vojenských smlouvách apod. Je
doktor, chemik, spisovatel, žurnalista, mechanik. Ne
umí anglicky ani slovo. Tvrdím, že jeho vzdělám pro
Austrálii je na úrovni páté obecné. Neumí si přečíst
é a ^ jé a a jš
ani dětskou pohádku, -neumí měřit v iněích a fíteeh
a donedávna měl pro něj šilink ne 10 ale 12 jednotek.
ČESKOSLOVENSKÝ KLUB V MELBOURNE
Kupuje mléko, pivo a benzín ne na litry ale na pinty
PPRAVY PSACÍCH STROJŮ,
a galony. Je mu to nové, nepohodlné, a v každé
a restaurace
soukromé debatě Vypadáme, že jsme
s celou
KONTROLNÍCH POKLADEN APOD.
134
Cariisle
St.,
St. Kilda (proti radnici)
australskou vládou -r- sto let za opicemi: všecko by
provádí
odborně,
rychle
a
levně
Můžete
tam
večeřet
nebo
v neděli oběďyat, avšakse mělo “zmodernisovat” pokud možno přes noc, ne li
můžete tam přijít jen posedět’mezi svými, žáhráý
zkdmunisovat pokud jde o obor sociálních “vymožer
JAROSLAV ŠESTÁK
si šachy atd„ aniž byste cokoli utratili.
' ”'
ností” . Jak je to se žádostí o místo? Pošlete ho na
74 Gipps Street, East Melbourne
Otevřeno: v pátek, sobotu a neděli od 6.30 hod.
úřad! Kotunu'tomu dala jedna dáma, která -bez oba
večer, v neděli též od 12 do 2 odp.. v pondělí,
lu prohlásila, že je naší povinností “pomáhat” . To je
Volejte laskavě po celý den v sobotu nebo v neděli,
úterý, středu a čtvrtek od 7.30 hod. večer.
vzít dospělého člověka za ruku a odvést ho někam?
v pátek po 5. hod. odp. telefon 41-4088
Dne 24. prosince od 6.30 bude y klubu společná
Kverulant má kvalifikaci dospělého, ale chce, aby
štědrovečerní večeře. Přihlaste se laskavě předem.
se ho vodilo za ruku jako děcko. Má potíže se prodat
Kdo chce přijít posedět s námi po večeři, je vítán.'
a diví se tomu . . . Jak chce prodat to “ česko” á “Slo
vensko” je mi teprve záhádou. Diktovat cizí zemi,
Jiřina Polášková '
která má systém -podložený anglickou politickou men
talitou, která se nemění bez náležitého přezkoušení
s k u p í NOVÉ
PŘ E K L A D Y
a bez aplikace demokratických vymožeností jako jsou
LETY
volby a referendum? Nevím, jaké získá přátele kveZAŘIZO VÁNÍ INTERIÉRŮ
z češtiny do angličtiny
rulantstvím, kterému říká Australan prostě “ehips
do Frankfurtu a Vídně
a
němčiny
nebo
opačně
veškeré
práce truhlářské a malířské
on the shoulders” — a které z hloubi duše nenávidí,
pro
RUDOLF HELLER
v každém — sociálním, zaměstnaneckém a jakémkoli
spolkové příslušníky
RENOVACE
1 Norbert St.,
jiném poměru k svému člověku, natož pak k cizinci.
za $ 690.00
Zde nefiguruje vláda ani demokracie, ale prostě denokdekoliv
v
Melbourne provádějí
Balwyn, Vic. 3103
Podrobné informace
denní lidské vztahy.
K. Procházka, Crpnulla
Telefon:
80-4944
B.
L
IN
H
A
8í J. POSPÍŠIL
ochotně sdělí
— Mohl bych přijmout dva i tři spolehlivé .lidi s tech
1 Sutton St,, Kooyong, Vic, 3144
nickým vzděláním a vlohami, kteří by se phtěji zapra-:
covat, ale po dosavadních zkušenostech mám obavu
ALMA
Tel. .20-2327 nebo 80-4292
zkoušet to s “novými” znova. Jen kdyby snad mohl
TRAVEL
někdo odpovědně doporučit. . .
J. Ř. W., Sydney
Malý oznamovatel
— SÍyšel a četl jsem už tolik kritiky na ty “nové".,.1
SERVICE
tolik generalizóvání, že jsem se rozhodl přidat šyě
BYTY
PRO S V O B O D N É
dosavadní zkušenosti a to zkušenosti čistě z prax.e.; 330 Little Collins Sř.
TŘI PĚKNÍ CHLAPCI MELBQURNE,
Je svém podniku mám zaměstnány fři “posrpnové” ;
nebo bezdětné manžele
Čechoslovák, Holanďan a
Češky jako prodavačky a myslím, že po dvou letech
Australan - rádi by pozna
Vic., 3000
$ 7 týdně ($ 1 za den)
Se už lidé dob,ře poznají. Mohu tedy napsat, ze jsem
li tři pěkné Češky nebo
Telefon:
5 minut z City
velmi spokojen pro jejich spolehlivost,^ pracovitost,
Slovenky -22 až 30 roků.
70
Gipps
St., East Melbourne
63-4001,
63-4002
Čistotu, přesnost: docházky i to. jůk dobré se sžily s ;
Nab. na zn. “Náhoda poměry a jak se snášejí s ostatními zaměstnanci.:
Tel. (po 6. hod. več.): 41-4088
Melbourne” do HD.
Počáteční potíže způsobené neznalosti řeči a poměrů
vyvážily jejich dobré vlastnosti, takže mohu napsat,
PRODÁM větší Zacho
že moje zkušenosti s “posrpnovými” jsou ty nejlepši
DO SYDREY!
valou
ledničku POPE za
Jiní mohou mít samozřejmě zkušenosti jiné, ale T>yl
POTŘEBUJETE
$ 45. Tel. (Melb.) 544-9203; •Z L O B t V Á S O Č I ?
bych, rád, kdyby moje řádky přispěly k tomu, že bu
RYCHLE OPRAVIT
Bob Vás hlava?
(večer).
deme každý posuzovat druhého osobně a nekritizovat
AUTO?
zbytečně celou skupinu.
J. Kopecký, Kew
Noste
brvle od O P T A !
PRONAJMU v St. KilVeškeré opravy i ge
dě
(Melb.)
pěkný
zařízj
nerálky
celého
vozu
KOLIK LIDÍ BYLO HLEDÁNO
pokoj slušnému pánovi.:
PROSTŘEDNICTVÍM HLASU DOMOVA?
provádím se zárukou
Tel.: 94-6635 (po 6. hod
1969)
2.698
pátrání
po
zná
Za přípravy studie_ o
a nejméně o třetinu
več.).
:
činnosti přistěhovaleckých mých a příbuzných, z levněji než v ostatních
Capitol House, 113 Svanston St.
skupin v Austrálii (diser nichž se ozvalo přes 80%
autoopravnách
KONTIN. CUKRÁŘKU
M ELBOURNE, (vedle kina Capitol)
tační: práce) ši dal jeden hledaných. (Z HD ovšem
SPECIALISTA VW S
přijmeme za dobrých pod
student důkladnou práci nemohl zjistit, že víc do
8. poschodí
Telefon 63 --2J531
PRAXI V NĚMECKU
mínek k stálému zaměst
DODÁME LfeKY V§EC;H DRUH©
též s Hlasem domova. tazů došlo na adresy, kte
A ŠVÝCARSKU
nání. Mluvíme česky,
Spočítal si v něm mi.,, že ré známe a taková pátrá Válejte večer (po 5.30
Vašim příbuzným i bez'.lékařského předpisu,
j BON APETITE, tel. (MelHP uveřejnil za dobu své ní vyřizujeme bez úvěřejv- nutných případech i telegraficky
hod.) MA. 50-1082
i
bouřné)
94-3188.
ho vycházení (do 31. 12. ňování.)

Meera Ceramics Studio
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HLAS

D O M O VA

SPORT DOMA I V CIZINĚ
Karel

Janovský

Plzeň "přezimuje” na konci tabulky

V E L K Á SLÁ V A V T R N A V Ě
.

21. 12. 1970
Dobrý nástup, špatný závěr

ČESKOSLOVENSKO — ŠVÉDSKO 4 : 3 A 4 : 2
Pražská Sportovní hala ve Stromovce byla 2. a 4
prosince dějištěm dvou mezistátních střetnutí tra
dičních hokejových soupeřů Čechoslováků a Švédů.
Obě utkání byla dobré úrovně a skončila vítězstvím
čs. hokejistů 4 : 3 a 4 : 2 . Společným znakem obou
zápasů byl dobrý nástup Čechoslováků, kteří však v
závěrečné třetině odpadli.
V prvním utkání (95. zápas švédská s ČSR od r.
1920, kdy jsme se poprvé v mezistátním střetnutí
utkali se švédy na olympijském turnaji v Antverpách
— vyhráli jsme tehdy 1 : 0 ) vedlo ČSR po prvé tře
tině brankami Suchého, šťastného a Fardy 3 : 0, pak
však převzali — zvláště v závěrečné třetině — hru
do své moci hokejisté Tre Kronor. — V odvetě hrané
rovněž v pražské Sportovní hale před vyprodaným
hledištěm vedla ČSR v druhé třetině třemi góly Jiří
ho Holíka a jedné branky Fardy už 4 : 0 (všechny
branky padly v rozpětí 12 minut od 25. do 37. minu
ty), závěr však patřil znovu Skandinávcům.
Trenéři čs. národního mužstva docent VI. Kostka
a jihlavský J. Pitner zařadili do týmu pro tyto cvič
né zápasy několik nováčků, z nichž se někteří osvěd
čili. Potvrdila se skutečnost, že čs. lední hokej má
velkou zásobu talentů.

Trnavský Spartak je bezpochyby nej vyrovnaně] ším čs. fotbalovým celkem posledních sezón. V
kqnečném pořadí čs. nejívyšší soutěže ročníku 1966-67 obsadil velmi čestné 3. místo, následující sezó
ny byl dvakrát za sebou přeborníkem republiky a v lize 1969-70 druhý (za Slovanem Bratislava).
Na počátku sezóny 1970-71 se zdálo, že mužstvo bude prodělávat hráčskou krisi. Spartak Trnava
šel od porážky k porážce, nikdo s ním už na prvenství "podzimu” nepočítal. Spartak Trnava pod Ivedeňím svého "náhradního trenéra” Valeriána Ševče (loni byl ještě aktivním hráčem Trnavy) se však
rozehrál k vynikajícímu výkonu, aby nakonec ještě strhl prvenství na sivou stranu. Velkého rivala
bude vvšak mít "podzimní” fotbalový mistr ČSR ye fotbalistech Baníku Ostrava, kteří za celou pod
zimní část sezóny prohráli pouze jednou (ve třetím kole v Trenčíně 0 : 1 ) , osmkrát remizovali a šest
ligových zápasů vyhráli.
•Obhájce mistrovského titulu Slovan Bratislava v kteří podlehli v Košicích v poslední době tak slabému
závěru podzimu nasbíral dosti bodů. nemohl však už domácímu týmu 1 : 3. V Gottwaldově potvrdil Spar
dóhnať ligovou : ztrátu z počátku sezóny, českomo tak Trnava, že je nejlepším mužstvem podzimu: vy — Fotbalisté pražské Slavie byli už vyřazeni z kdysi
ravský venkov tentokrát zastínil Prahu (kromě Ostra hrál brankou Fandla v 79. minutě nad zlínskými šev slavné soutěže o Středoevropský pohár. V odvetě
vy'’ :ťff- bylí it fotbalisté Teplic a Třince, kteří spiril: el 1 : 0 a do jarních ligových bojů půjde s náskokem sice dokázali hrát s příslušníkem maďarské 1. ligy
očekávání svých fandů). Sparta a Dukla jsou ve dvou bodů před Ostravou. Ta tentokrát hrála v Tep Csepel Budapešť v maďarské metropoli 0 : 0 (nastřestředu’tabulky, Slavié bude muset asi na jaře znovu licích znovu nerozhodně ( 0: 0) . Své příznivce zklamal lili břevno a nebyla jim uznána branka), ale postup
bojovat' ó\ záchranu. Zatímco nováček Třinec nesta Třinec, který prohrál na Tehelnom poli v Bratislavě propásli už v prvém utkání v Praze, kde prohráli s
čil' až ve finiši, je druhý nováček Plzeň v situaci ne se Slovanem až příliš vysoko 0 : 3, Inter Bratislava maďarskými fotbalisty 0: 2.
záviděníhodné.
zvítězil v Košicích nad Lokomotivou 1: 0, a 1 : 0 — Na předolympijské zimní hry do japonského Sapi Prešov nad Trenčínem.
poro (od 7. do 14. února 1971) pojede 5 Čechoslováků:
. 14. kolo přineslo cenné zisky Dukle a Slavii na ci vyhrál
tabulka podzimní části: 1. Trnava 22 bo lyžařský skokan Jiří Raška, sdruženář T. Kučera,
zích hřištích. (Slavia uhrála bezbrankovou remizu v dů.Konečná
score 28 : 9: 2. Ostrava 20 b.; 3. Trenčín 18 b.; běžkyně šikolová a trenéři Ciller a Olekšák.
Košicích s ’ňiístní Lokomotivou, vojáci remizovali v
4.
Teplice.
5. Slovan Bratislava. 6. Třinec, 7. VSS — Po vítězství doma nad Anglií 5 : 2 prohráli čs. stol
Ostravě s oslabeným Baníkem 1: 1) . Suverénní však
tenisté ve Stockholmu v druhém střetnutí evropské
byl Spartak. Trnava, který brankami Kuny, Martin- Košice (po 17 b.); 8. Sparta Praha 15 b.; 9. Dukla ní
ligy s reprezentanty švédská 2 : 5. Bo
kpyiče a Valentoviče porazil doma defensivně hrají- Praha. 10. Prešov (po 14 b.): 11. Inter Bratislava, 12. tabletenisové
Žilina. 13. Slavia Praha (po 13 b.); 14. Zlín, 15. Lo dy pro ČSR získali: Orlowski (porazil Bengtssona
cíýPřěšóv 3 : 6. Nováček Třinec prohrál v Košicícii komotiva
21 : 14 a 21 : 12) a Ilona Voštová (která zdolala AnKošíce. 16. Plzeň (po 10 bodech).
s, mužsivem VSS Košice dosti nešťastně 0 : 1, Sparta
derssonovou 21 : 18, 18 : 21 a 21 : 12).
n'ů; těžkém terénu sna Letně vyhrála nad Jednotou
—: Evropská fotbalová federace UEFA má celkem
Tféňčíh ’s ’ Velkou námahou 3: 2, žilina ponechala
Hokejová
liga
8,300.000 registrovaných hráčů v 31 členských zemích
oba body vé Zlíně (prohrála s TJ Gottwaldov 0: 2) ,
Dříve než čs. hokejové národní mužstvo zahájilo starého kontinentu, Z toho nejvíce — a to 2 milióny
Plzeň hrála s Teplicemi doma za umělého osvětlení
v NSR, 1,700.000 v SSSR, 750.000 v Anglii. Fotbalová
li; 1 a bratislavské derby Inter —- Slovan skončilo seriál devíti mezistátních utkáni, absolvovala muž střetnutí
v Evropě řídí 160.000 rozhodčích.
stva
1.
čs.
ligy
22
z
celkového
počtu
36
kol
sezóny
smírně T : 1; 10.000 diváků vidělo tentokrát velmi sla1970-71. Po počátečním zmatku, kdy outsideři udá — V sále Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově
bbu hru obou týmů.
probíhalo mistrovství ČSR ve vzpírání pro r. 1970,
('Největším překvapením 15. kola (posledního ligové vali tón na čs. hokejových stadiónech, se už znovu které přineslo celou řadu dobrých výkonů. Dobře při
prosazují
skuteční
aspiranti
na
mistrovský
titul.
Platí
ho kola podzimu) byla návštěva. Pouze 18.672 platí
pravení závodníci vytvořili celkem 10 nových čs. re
cích diváků vidělo 8 ligových zápasů, což je skuteč to zvláště o mužstvu ZKL Brno, které ještě po 10. kordů. Snad nejcennějším je výkon Pavláska z RH
kole
bylo
na
posledním
místě
tabulky,
pak
však
se
ně neslavný rekord. Na střetnutí pražské Dukly v
Praha, který v olympijském trojboji těžké váhy vze
Praze na Julisce s Plzní přišlo pouze 584 lidí, kteři projevila přece jen jeho kombinační schopnost, tech přel 530 kg, čímž zlepšil svůj vlastní národní rekord
nická
vyspělost,
a
tak
brněnská
“Kometa”
je
zase
viděli vítězství, domácích 4 : 0. Úspěšná byla tento
c 7.5 kg.
krát i pražská Slavia (porazila doma VSS Košice vážným uchazečem o titul. Překvapením jsou však
dobré
výkony
kladenských
a
košických
hokejistů,
21: 1), zato však pod svou úroveň zahráli Spart’ané,
RAČTE K POKLADNĚ,
kteří dělají vše, aby ze závěrečných bojů 4 nejlep
PÁNI FOTBALISTÉ !
ších
týmů
republiky,
vyřadili
například
Bratislavu,
í:
BRNO NA CESTĚ DO LIGY ?
Pardubice či Spartu, a sami mohli bojovat o, přeborIX. mistrovství světa v na. Pochopitelně nejvíce
-.(Příznivci sportu v moravské metropoli těžce nesou, nický titul. Hvězdou kladenského mužstva je obránce kopané, které probíhalo v dostanou mistři světa Braže) v Brně, není už po několik let prvá liga, vzpomí čs. národního mužstva František Pospíšil, který ve červnu letošního roku v zilci, pak poražení finali
nají na to, jak skvělou roli hrály v nejvyšší čs. sou- de i po druhé čtvrtině sezóny, tedy po 18. kole. sou- i Mexiku, se pořadatelům sté Italové, dále mužstvo
ťlži kdysi žideňiče. Letos na podzim však jejich na těž o Zlatou hokejku.
zdařilo i po finanční strán NSR, atd., prostě podle
děje pa ■znovuvzkříšení brněnského fotbalu znovu
Tabulka 1. čs. hokejové ligy po 22. kole: 1 . Jihla-' ce. Podle zpráv předsedy toho, kdo jak byl v Mexi
stouply. Zbrojovka Brno, jejíž velkou posilou je bý va (obhájce mistrovského titulu) 27 bodů, score mezinárodního fotbalového ku úspěšný.
valý čs. reprezentant a hráč Slovanu Bratislava Ján 80 : 52; 2. Kladno ’26 b., 3. ZKL Brno 25 b., 4. Ko svazu FIFA Angličana Sir
Pópluhár (který se vrátil z angažma v Lyonu), vy šice 24 b., 5. Pardubice, 6. Slovan Bratislava (po 23 Sta-Iey
Rouse, čistý vý
hrála podzimní část II. čs. celostátní ligy ročníku b.), 7. Sparta Praha, 8. Litvínov (po 21 b.), 9. Plzeň. těžek tohoto
vrcholného
1970-71 a tak v Brně se doufá, že tato sezóna i dobře 10. České Budějovice (nováček) po 15 bodech.
světového podniku fotbali
s$jpnčí. Návštěvy’ zde byly daleko větší než jinde na
stů je - přepočteno na záMA R K O V' S
prvoligová střetnutí, 20.000 diváků nebylo žádnou
KONEC S PŘESTUPY DO ZAHRANIČÍ
padoněmecké marky - 32
Pharmaey
zvláštností. Zbrojovka Brno získala v 15 zápasech 23
V Evropě snad není jedné země. kde by legálně imiliónů marek. -Nyní už
bodů a score ,26 : 9. dvoubodový náskok před druhým
144
Elgin St.
týinem tabulky Libercem (který je bezpochyby rov nepůsobili čs. sportovci, kteří si “na stará kolena” ■funkcionáři FIFA propočí
CARLTON, Víc. 3053
távají,
.kolik
který
ze
16
vydělávají
nějakou
tu
cizí
valutu.
Ať
už
to
jsou
ho
něž' překvapenim II. ligy) a tříbodový náskok před
Telefon: 347-2505
fotbalisty Nitry. Mužstva Bohemians a Kladna, která kejisté (Golonka a spol v NSR, Jarda Walter a další účastníků mistrovství svě
Mluvíme česky
séstoupila z I. ligy, jsou zatim na 5. resp. 6. místě. v Rakousku, Dolana a Pavlů v italském Bolzanu, ta dostane za svůj start
atd.), plochodrážní závodníci (Kasper v Anglii), fot a výsledek oznámí 6. led8
balisté (Mráz v Holandsku, Alexander Horváth v Bel
NESLAVNÁ BILANCE
gii), či sportovci dalších odvětví, všem legální pobyt
ČS. FOTBALOVÉHO NÁRODNÍHO MUŽSTVA
H L A S DOMOVA
v cizině končí. Podle interview, které měl místopřed
účeskoslovenské fotbalo prohrálo s Brazílii 1 : 4, s seda ÚV ČSTV soudruh Oldřich Hradec s redakto
Vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh.
vé hárodní múžstvo sehrá Rumunskem 1 :2 a s rem Československého sportu Pavlem Novotným,
Adresa: Hlas domova,
lo: y:\ letošním roce, roce Anglií 0 : 1 . Na podzim koncem letošního roku (k 1. 1. 71) vstoupí v platnost
8.
Moorhouse
St., Richmomd, Vic., 3121.
syětového šampionátu, 9 pak remizovali v premiéře nové směrnice, které zakazují start aktivních čs.
Telefon: 42-5980
mezistátních utkání. Tři mistrovství Evropy s Fin sportovců a sportovkyň v zahraničí. Trenéry bude
krát vyhrálo: ve Vídni skem 1 : 1 a v přátelském ŮV ČSTV posílat do socialistických států a do rozvo ROČNÍ PŘEDPLATNÉ od 1. 1. 1971: (Austr.) $ 6.-,
tfad Rakouskem 3 : 1, v mezistátním utkání s Pol jových zemí, a v úvahu přicházejí — podle Oldřicha
■jednotlivý výtisk 25 c.
Lucembursku nad domácí skem 2 : :2. Mají tedy p a Hradce — jen “ti, kdož jsou zastánci našeho spole
mi fotbalisty 1|: 0 a v sivní bilanci: a vítězství, čenského zřízení”. Hradec označil období 1967-69, PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
Oslo nad Norskem 2 : 0. 4 porážky a 2 remizy se. kdy'celé řadě “přestárlých sportovců” byl povolen předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, £stg. 3.-, US $
start za zahraniční kluby, za “úplnou anarchii”, .a nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého pří
Ňa mistrovství, světa v se scorem l l : 14.
platku do různých zemí sdělíme na požádání obratem.
s tím se vším se prý už konečně musí skoncovat.
Mexiku, (v- Guadalajafe)

- - Ve zkratce - -

LÉKÁRNA

