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Znamená Gomulkovo odstranění skutečné uvolnění v zemi?

Změny v Polsku
Pád Wladyslawa Gomulky vyvolal hodně dohadů na Západě, trochu
obav v Kremlu a dost nadějí mezi lidem východoevropských států. Při po
zornějším pohledu na okolnosti, které změnu provázely a na nástupce, kteří
vystřídali Gomulku a část jeho blízkých spolupracovníků, nelze však zatím
objevit vážný dújvod k jásotu ani ke smutku všech zainteresovaných. U dá
losti v Polsku Se hnuly, to je zatím vše, co se dá říci o tamní situaci. Hnuly
se, ačkoli demonstrace mezitím ustaly.
Nelze jistě popřít, že k změně v Polsku dochází za jiných podmínek než
před 14 lety, i když přímý popud k výměně osob daly události nápadně po
dobné: nepokoje obyvatelstva v roce 1956 v Poznani pomohly do sedla
populárnímu komunistovi, který předtím seděl /v žaláři za svoje "nacionali
stické úchylky’’ a který sliboval "polskou” politiku zaměřenou k prospěchu
lidu. Loňské předvánoční nepokoje v baltských přístavech .uspíšily jeho pád
a pomohly novému muži k funkci pomocného kormidelníka polské země.
I Edward Gierek počí
tá podle svého nástup
ního projevu s pomocí
polského nacionalismu,
jako s ním na začátku
počítal Gomulka, a při
tom se dušuje svou loa
jalitou k Sovětskému
svazu - vždyť sovětské
tanky byly tehdy i ten
tokrát připraveny k zá
sahu.
Jenže situace za těch
14 let značně uzrála. Go
mulka si mohl dovolit
přitahovat
pozvolně
uzdu . často za pomoci
strašáka západoněmeckého revanšismu - a nepři
pustit pokusy s hospo
dářským
ozdravěním
ráznější reformou řízení

polské ekonomie, jak se
o to pokoušelo Českoslo
vensko, nepřipustil ani
mírnější pokusy po vzo
ru Liebermannovy skupi
ny v Sovětském svazu.
Když pak se hospodář
ská situace země dále
zhoršovala, byl ochoten
vzdát se výhod strašáka
v domácí propagandě
náhradou za očekávanou
hospodářskou
pomoc
Německa a k tomu ješ

tě byl rozhodnut "dočas
ně’’ rázněji postihnout
obyvatelstvo mimořád
ným zvýšením cen život
ních potřeb bez zvýšení
mezd, aby tak získal po
třebný hospodářský od
pich pro zanedbaný pol
ský průmysl. Jeho akce
nevyšla, nespokojenost
obyvatelstva, která se už
delší dobu stupňovala podobně jako se stupňo
vala v Československu v

posledních letech Novot
ného vlády - vyhnala li
di do ulic a přivodila
napětí v celé zemi. Zvý
šení cen byla poslední
kapka, kterou přetekla
netrpělivost lidí s dnes
už krajně nepopulárním
režimem.
O Edwardu Gierkovi
je známo hlavně to, že
byl při prosincovém jed
nání politbyra proti dra-,
stickému zvýšení cen, že
nesouhlasil s nastoupe
nou taktikou Gomulkovy
většiny ve vedení strany
a státu. Není však dost
jasné, jakou roli u něho
přitom hrála taktika ná
padníka trůnu a jakou
skutečné přesvědčení o
správnějším postupu při
řešení nashromážděných
hospodářských problé
mů. Po svém nástupu k
moci ohlásil pomoc po
četným rodinám s nízký(Pokračování na straně 2'.

Jak se slavily minulé vánoce v Československu

Svátky míru ale práce

O (vyvolání vánoční nálady se nejvíc staralo počasí. V noci na 24. prosin
ce napadl téměř po celé zemi první sněhový poprašek a na Štědrý den k
večeru .začalo sněžit tak hustě, že zem byla pokryta bílým hávem, který se
udržel přes celé svátky. Na horách to počasí při
vyvolávání zimní vánoční nálady na začátku do
konce přehnalo. Zvláště v Krkonoších provázela
husté sněžení na Štědrý den prudká vichřice, kte
rá nedovolovala lidem vyjít z domů a chat. I ta
se však příští den uklidnila a umožnila lyžařům a
ostatním návštěvníkům hor, aby užili do sytosti
spousty prachového sněhu.
Štědrovečerní stoly by rých druhů textilu, bot,
ly tentokrát o něco bo dovezeného ovoce apod.
hatší než před rokem.
Soukromé zprávy po
Předvánoční zásobování
tvrzují shodně, že mezi
se zlepšilo, na trhu . se
lidmi byla nápadná sna
objevovalo i dost zboží
ha uzavřít se o vánocích
dovezeného z Maďarska
do úzkého rodinného
a Polska. V některých
kruhu. Z jednoho dopi
místech byly však i le
su citujeme:
tos zásobovací potíže,
"Kdo se dovede nad
které často způsobila
okrášleným
špatná organizace odby chnout
stromkem,
deskou
s ko
tu. Např. vánočních kap
rů byl v některých mí ledami nebo pohledem
stech přebytek a jinde se na zasněžený les, kdo
na trh vůbec nedostaly. přitom dokáže zapome
Z mnoha míst docháze nout na "realitu’’ všed
ly stížnosti na nedostatek ního života, měl pár hez
masa, hlavně vepřového kých chvil. Ale jen
a poptávka daleko pře pár . . .”
' Eto vaše dělo . . . ale žádné Polské jaro, G ierku!" vyšovala nabídku někte- (Pokračování na str. 24

Vykročili jsme opět směle vpřed. Zvítězili
jsme ve velké a bolestné bitvě se zarputilým
nepřítelem, který se dosud neivzdal. Hledá a čí
há na skulinu, kterou by opět mezi nás pro
klouzl, aby mohl znovu začít své zhoubné dílo.
Chtivost, ješitnost, kariérismus, strach o ztrátu
postavení, obavy z kritiky a desítky dalších
vlastností nehodných skutečných komunistů,
jsou ony skuliny, jimiž nás maloměšťák znovu
napadá. Zkoumejme proto neustále každou svou
myšlenku a každé své rozhodnutí, zda byly
myšleny a učiněny jen v zájmu naší společné
věci. Najdeme-li iv nich jen zlomek něčeho ji
ného, zavrhněme je dříve, než se plně zrodí. . .
Shodli jsme se v hodnocení1charakteru kontrarevoluce v Československu <v roce 1968. Bylo by
zradou na dělnické třídě i světovém revolučním
hnutí, kdybychom neudělali vše, aby se stejná
chyba již nikdy nemohla opakovat . . .
Z e státnického projevu s. Drahomíra Koldera
na prosincovém zasedání Ú V KSČ

PŘED DVĚMA LETY
Při sledováni denních událostí ujde nám často vzdá
lenost, kterou dosáhne vývoj za rok, za dva či ještě
za delší dobu. Nový rok dává pak zvláštní příležitost
k ohlédnutí se zpět. Udržíme í tentokrát tradici, ale
trochu jiným způsobem: ponecháme Vám, abyste si
udělal úsudek sám. Sledujeme přece všichni dost
podrobně situaci v Československu, jak nám ji popi
sují soukromé zprávy, ale i československé noviny.
Změny v psaní tamního tisku jsou jistě obrazem změn
celého života v zemi.
Co bylo dovoleno otisknout v Československu před
dvěma lety - - přesto, že už tehdy byla okupace —
a co je dovoleno dnes, si posuďte z několika citátů
z přesně dva roky starého Dikobrazu.
NOVOROČNÍ

I když o tom co nás čeká nemám ani zdání
Dovolte mi vysloviti aspoň vroucí přání
Aby si byl v tomto státě každý člověk jistý
Aby směl číst Reportéra, Roháče i Listy
Aby ještě před tím než si vůbec sedne k vínu
Neměl z toho co se děje těžkou kocovinu
Aby bylo pro každého dost čistého vzduchu
Aby došlo k oživení v turistickém ruchu
Aby ovšem všichni hosté až na věčné časy
Jezdili k nám přes hranice s cestovními pasy
Aby na nás nesvolával hromy nebo blesky
Právě ten kdo odjakživa nedofédla eésky
Aby nikdo nevnucoval lidem vroucí city
Aby časem změkly všechny tvrdé reality
Aby i ten nejmocnější chápal aspoň zpola
Že se z lesa ozývá jen co se do něj volá
A i když nás přirozeně není jako smetí
Aby každý ráčil uznat že jsme plnoletí
Aby bylo méně bouří otřesů a vzruchu
Abychom se za rok smáli od ucha až k uchu
Aby s námi neorali pokrytci a lháři
Aby bylo čím dál víc — lidí s lidskou tváří
(Vladimír Vališka)
ir Včera se v ulicích hlavního města pohyboval muž,
který se představoval jako hloupý Honza. Tvrdil, že
jde rozesmát smutnou princeznu a potom že osvo
bodí království od zlého sedmihlavého draka. Pří
slušníci VB nebezpečného provokatéra okamžitě zatkli.
★ Nezodpovědní jedinci rozšiřují mezi pracujícími
paniku . . . že zase přijde leden.
★ Už máme všechno, východoněmecké záclony, pol
ské husy, sovětskou rudu, maďarské ovoce, bulhar
ské víno, ale jsme šťastni . . .
★ Nejrychleji jsme dosáhli normalizace u hokeje:
diváci nadávají hráčům a ti musí mlčet.
ic Zbohatli jsme: stali jsme se majiteli reality.
■Je A než přistoupím k rozboru ekonomické situace
našeho podniku, navrhuji malou přestávku, abychom
posvačili, dokud je co.
Do vašich věcí vám nechceme zasahovat, ale ta
dy by byl překrásný pracovní tábor . . .
★ (Před odjezdem do ciziny): Buď bez obav, díky
našim informacím nemohu nikde nic vykecat!
(Pokračování na straně 2)
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Změny v Polsku
(Pokračování se str. 1)
mi příjmy - nízkými i
podle všeobecně nízkého
polského standartu, ale
zase neřekl nic, co by ukazovalo na vážný plán
k nutné hospodářské re
formě. Všeobecné tráze
na téma "věřte straně a
pracujte” nejsou lákavé,
rozhodně ne na delší do
bu.
Optimisté
mohou
ovšem poukazovat na zá
padní nákazu, kterou
Gíerek získal za svého
pobytu na Západě, ve
Francii a Belgii, kde žil
s matkou od roku 1923
až do roku 1948 (s vý
jimkou čtyř předváleč
ných let, kdy byl z Fran
cie vykázán zpět do Pol
ska), pesimisté zase na
dosavadní zkušenosti s
horlivým stranickým bo
sem polského Slezska.

mluvil při nástupu k mo
ci podobně.
Pro nás, kteří jsme sle
dovali projevy českoslo
venských komunistických
reformátorů na rozhraní
roků 1967 a 1968, je jistě
zajímavá formulace Gier
kova nástupního pro
jevu k lidu, zdůrazňu
jeme, jen formulace:
"Základem současné
situace v naší zemi jsou
příčiny, jež vyplývají ze
skutečných obtíží. Máme
právo doufat, že dělnic
ká třída a všechen lid ty
to obtíže pochopí. Exi
stují však i takové příči
ny, jež vyplynuly z ne
promyšlených koncepcí
v hospodářské politice.
Tyto příčiny budeme'odstraňovat. Železným zá
konem naší ekonomické
politiky a naší politiky
vůbec musí vždy být
ohled na skutečnost, roz
sáhlé konzultace s děl
nickou třídou a inteli
gencí, dodržování zásad

Optimisté budou čerpat
naději z Gierkova pro
hlášení o ochotě k jed
nání o větší náboženské
svobodě v Polsku a ostat
ní budou poukazovat na
příklad Gomulky; který (Pokračování se str. 1)
I režimní tisk se zapo
jil do akce, která měla
vyvolat dobrou náladu
SKUPINOVÉ
lidí, i když se to dělo
LETY
někdy způsobem velmi
do Frankfurtu a Vídněi svérázným. Skoro se zdá
pro
lo, že někteří novináři se
spolkové příslušníky
pokoušeli vyvolat do
za $ 690.00
jem, že i vánoce jsou vý
Podrobné informace
dobytkem socialistického
ochotně sdělí
státu.
Vedle toho se objevo
ALMA
valy články, které chtě
TRAVEL
ly naladit čtenáře "na
SERVICE
měkko”. Tak například
330 Little Collins St.
Mladá fronta se rozepsa
MELBOURNE,
la 23. prosince o zvlášt
Vic., 3000
ních "dávkách radosti’’ Telefon:
o "metráku voňavého
63-4001, 63-4002
dřeva”, po němž dostalo
6.000 starých občanů v

kolektivnosti a demokra
cie v životě strany i v
činnosti jejích řídících
orgánů . . . Musíme v so
bě najít dost sil, rozumu
a odpovědnosti, abychom
zkoncovali s chaosem a
abychom palčivé problé
my, před nimiž stojíme,
vyřešili klidně, v soula
du se zájmy země . .
"Budeme muset znovu
pečlivě projednat otáz
ky národohospodářského
plánu. Musíme začít vy
pracovávat takové plány,
uskutečňování takových
změn a reforem, které
zajistí dynamický a zá
roveň harmonický roz
voj vlasti. K tomu je nut
ná tvůrčí diskuse a záro
veň velký pocit odpověd
nosti. Vyzýváme dělní
ky, inteligenci, vědce,
všechny vrstvy veřejno
sti, aby se zúčastnili ře
šení těchto závažných
problémů. Pro toto vzá
jemné působení budeme
vytvářet politické a orga

nizační podmínky a ve
všech oblastech života
budeme dodržovat zása
dy socialistické demok
racie . . .”
Gierek se obracel ke
všem složkám polské
Fronty národní jednoty,
k straníkům i nestraní
kům, věřícím i nevěřícím
a sliboval, že se při řeše
ní problémů "najde m í
sto pro každého obča
na’’.
Budoucnost by teprve
ukázala, kam by skuteč
ně začaté reformy Gierkův režim zavedly a ja
ké místo by si při tom
vývoji našel občan Gie
rek, kdyby byla dán*,
svobodnějšímu
vývoji
možnost. Nedávné zku
šenosti, které měl Sovět
ský svaz s Českosloven
skem, nepomohou těm
optimistům v Polsku,
kteří doufají , že si ho
spodářské reformy vynu
tí i politické uvolnění v
zemi.

Svátky míru ale práce

JEDNOTLIVÁ ČÍSLA “HLASU DOMOVA”
můžete kupovat v těchto prodejnách:
ADELAIDE:
G. Pipinas, Club, 131 Hindley S t, Adelaide, S. A.
MELBOURNE:
Novinový stánek na Elizabeth St., poblíž rohu Flin
ders St. (proti Commonwealth Bank), City
McGill’s Newsagency, 183 Elizabeth St., City (pro
ti GPO)
Village Belle Newsagency, 161 Acland Street. St.
Kilda
SYDNEY:
Porter & Co., Newsagency. 203 a Castlereagh St.,
Sydney - City
MALA’s Delicatessen, 203 Hay Street, Sydney-Haymarket.
Little Europe Inn, 274 Victoria St., Kings Cross

Praze, na které se nedo
stal příděl uhlí. Dříví
zpracovali v listopadu
pražští vysokoškoláci na
brigádě v polesí Mníšek.
"Tito potřební, osamělí
lidé zůstali u vytržení,
překvapeni tou nenadá
lou návštěvou”, - která
znamenala, že si mohli o
vánocích zatopit.
Dobrovolné brigády
studentů nekončily naře
záním dřeva u Mníšku.
0 vánočních svátcích na
stoupily opět skupiny vy_
sokoškoláků, aby brigád
nicky pomohli pracovní
kům Pražských komuni
kací odklízet sníh z ulic.
Noviny si pochvalovaly,
jak dobře působilo, když
1 pražský primátor přišel
o vánocích - obhlédnout
práce s odstraňováním
sněhu.
V povánočních referá
tech o událostech proš
lých dní dostaly nejvíc
publicity dělníci, kteří
"svátky míru a radosti’
oslavili prací na mimo
řádných směnách. Měli
důvod k práci: plnili zá
vazky, které si dali v od
pověď na závěry prosin
cového zasedání Ú V
KSČ.
Po válce se často vzpo
mínalo na zaměstnance

libeňské Pragovky, kteří
poslechli výzvy nacistic
kého vedení a přihlásili
se k práci o vánocích: za
tučný plat a za mimo
řádný příděl rumu. O
rumu se - pokud víme mezi pracujícími zaměst
nanci v minulých váno
cích nemluvilo - snad
proto, že se ve světě neválčilo. Tentokrát se jen
dovídáme z prvních strá
nek novin, že královo
polští kováči splnili o vá
nocích plán, že pracov
níci této brněnské stro
jírny vypravili na Štěd
rý den 13 vagónů zboží
a v obou svátečních
dnech dalších 20 želez
ničních vozů - zakázky
pro Sovětský svaz, Jugo
slávii a Irák, že ve VSŽ
v Košicích vyrobili o vá.
nocích a ve zbytku roku
zboží za 50 miliónů Ksč,
že mostečtí havíři už o
vánocích překračovali ce
loroční plán,' stejně jako
pracovníci překládkové
stanice v Čierné nad Tisou překračovali plán
překládky
sovětského
zboží. V Ostravě jely o
svátcích naplno zejména
vysoké pece, ocelárny,
koksovny a některé vál
covny a blokovny a vyro
bily- spousty tun oceli,

11. 1. 1971

Velký výběr rín , lihoví* » piv*

dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Cenit na požádáni
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1 er. Jona« A Victoři* Sta., Richmond, Vie.
>
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Müler« R<L, Nth Altona, Vic. (314-0281) |
\ Máme na skladě též orig. Plzeňský prazdroj

Před dvěma léty
(Pokračování se strany 1)
★ U lékaře: ‘‘Nedělejte, člověče, z vaší zácpy tako
vou tragédii. Mám tušení, že. dříve nebo později se
celej tenhle svět po . . .”
★ Máme tolik brambor! K čemu potřebujeme zahra
niční politiku?
★ Místo akčního programu navrhujeme akční po
grom!
★ Tak konečně máme ten rok lidskejch práv za
sebou!
SLOVA

Slovo, to znamená cokoli,
všechno se za ním schová.
Ať fakta tolik nebolí!
Od toho jsou tu slova.
Hned uvedu vám důkazy
až historické ceny.
Jinde tě prostě vyrazí.
U nás jsou kádrové změny.
Slova nám na pomoc spěchají,
my s nimi hrdě vpřed jdeme.
Jinde? Tam ať si zdražují!
My ceny upravujeme.
Slovo je nejlepší poradce.
Jak člověk rád po něm sahá!
Říkají jinde inflace?
My řeknem nerovnováha.
Vdžyť slovo slouží zároveň
co důkaz bouřlivé síly.
Neklesá životní úroveň.
Jen růst jsme zpomalili.
I když byl někdo dřív popraven,
slovo to vysvětlí krátce.
Že by byl vinen ten či ten?
Chraň pánbu! Deformace!
Pro slova nutno je mít cit,
nenechat pravdu nahou.
I potopu lze označit
například úrodnou vláhou.
Slovo má význam nemalý.
Jak je to nám všem známé!
To, eo jsme před rokem začali,
v podstatě doděláme!
(Karel Bradáč)
★ "Podstata svobody tisku zůstala nedotčena! Ne
musím číst, co nechci!"

Což je jedna z mála svobod, na které narážel dva
roky starý Dikobraz a kterou si zachoval Českoslo
venský občan dodnes.
surového železa atd. Po
dobné pracovní nadšení
o vánočních svátcích hlá
sily v Práci (27. prosin
ce) i jiné podniky ze
všech koutů republiky.
Rudé právo si svůj refe
rát o výkonech o mimo
řádných vánočních smě
nách zpestřila ještě pou
kazem na jiné zasloužilé
pracovníky, např. na do
jičky Švantnerovou a
Kováčovou z JZD Krá
lová, co pracovaly o vá
nocích ve stáji stejně vý
tečně jako ve všední dny
a nadojily dokonce mlé

PŘEKLADY

z češtiny, do angličtiny
a němčiny nebo. opačně
RUDOLF HELLER
1 Norbert St.,
Balwyn, Vic. 31,03
Telefon: 80-4944

ka víc než jindy.
Myslíte, že to jsou, p o 
divné vánoční zkazky?
Naštěstí to vědí lidé do
ma taky- a většina, si tím
své vánoce pokazit neda
la.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Český ministr vnitra Z zde občané slíbili odpra — Svaz slovenských spi
Josef Jung dal čtyřem covat 38.289 brogádnie- sovatelů udělil tyto ceny
za rok 1970: za poezii ná
tvůrčím svazům, které už kých hodin.
byty zeormalizovány, dá — Ústřední výbor Komu rodnímu umělci J. Kostro
rek: den před vánočními nistické strany Slovenska ví za sbírku Len raz, -J.
svátky doručil výnos o jednomyslně zvolil novým Lenkovi za sbírku Objatie,
schválení stanov zástup tajemníkem ÚV KSS Já  za prózu V. Mináčovi za
cům Svazu českých spiso na Janíka. Tuto funkci už knihu Dúchanie do pavatelů,
Svazu českých vykonával od roku 1964 hrieb a V. Šikolovi za kni
dramatických
umělců, až do srpna 1968, kdy jí hu Povetrie. V oboru li
Svazu českých výtvarných byl zbaven. Je nositelem teratury pro aéti dostala
umělců a Svazu českých Řádu práce, Řádu 25. ú- cenu za prózu K. Jarunkoskladatelů a koncertních nora a vyznamenání Zja vá za knihu Brat mlčanlivého vlka, za poezii M.
umělců. Ve svém projevu zásluhy o výstavbu.
přitom řekl: “Očekáváme — Před vánocemi pode- Válek za sbírku Do Tramod českých tvůrčích sva psali v Moskvě sovětský tárie. Za literárněvědní
zů, že budou svým tvůr ministr zahraničního ob tvorbu získal cenu A. Ma
čím a ideovým působením chodu Patoličev a čs. mi tuška za monografii o J.
účinně podporovat úsilí nistr A. Barčák dohodu o Cigerovi - Hronském a
KSČ a orgánů státu za výstavbě tranzitního ply prof. dr. J. Felix za kni
překonání přetrvávajících novodu na území ČSSR. hu Modernita súčastnosti.
negativních jevů v naší Plynovodem má být do Herecké ceny dostali: V.
společnosti. . . ” Několik pravován sovětský zemní Záborský, M. Prechovská,
dní předtím
podepsalo plyn do západní Evropy, L. Holoubek, O. Malachovský a režisér J. Pálka.
127 umělců a “umělců” Rakouska a Itálie.
kolaborantské prohlášení. — Federální shromáždění — Podle rozhodnutí 14.
— Od 1. ledna tr. zvýšilo schválilo nové zákony, z kongresu . Mezinárodní
Československo drasticky
unie v
nejzávažnější je zá astronomické
poštovné a telefonické po nichž
Brightonu ve V. Británii
kon,
kterým
se
mění
a
do
platky do ciziny (mimo plňuje ústavní zákon č. bylo šest kráterů na od
komunistické státy). Poš 143/1968 Sb. o čs. federa vrácené straně Měsíce po
tovné je nyní troj- až čtyř ci
a ústavní zákon o opat jmenováno po českých
násobné, telefon na západ řeních v soustavě federál vědcích. Jsou to: Jan
stojí nyní dvakrát až tři ních ústředních orgánů, v Evangelista Purkyně (1787
krát tolik jako dříve. K jejichž čele stojí člen vlá —1851), Jan Marcus Mar
odůvodnění zvýšení vymy dy ČSSR. MF odůvodňuje ci (1494 - 1557), Vojtěch
slely si čs. úřady “vyrov
(1829 - 1902),
úpravu takto (23. Šafařík
nání sazeb podle zlatého novou
František Nušl (1887 12.
70):
“Dvouletá
praxe
franku” . Jde zřejmě o po
že se nám nepo 1951), Vincenc Nechvíle
kus podstatně omezit styk ukázala,
dařilo zcela
překonat (1890 - 1964) a Antonín
s nekomunistickou cizi některé
návyky dřívější Bečvář (1901 - 1965).
nou.
uspořádání výkonné — Na funkci poslance Če
— Dr. Jan Bureš a inž. ho
moci a správy a že zejmé ské národní rady rezigno
Pavel Hirš z Fyziologic na
ve vztazích federálních vali další osoby: W. Pá
kého ústavu ČSAV vyna a národních
orgánů exi nek, E. Frank, inž. V.
lezli jednoduchý přístroj, stovaly nevyjasněné
Černovský, prof. inž. L.
který zjišťuje první pří petence, nedostatečnákom
ko Veltruský a M. Icha. Za
znaky spánku a probouzí ordinace a překrývání
poslance byl “zvo
usínajícího, tzv. spánkový činností, což často vedlo nového
len” inž. Kurt Rozsypal,
detektor.
nežádoucím průtahům který se hned stal předse
— Sedmého kongresu ko ¡k
při
důležitých otá dou výboru pro plán a
munisty ovládané Meziná zek řešení
.
.
.”
Jde
o krok k rozpočet a členem před
rodní organizace noviná
centralizaci moci, i sednictva ČNR. ČNR sou
řů, který se konal od 4 větší
časně schválila návrh miledna tr. v Havaně na Ku rdyž to režim popírá.
bě, se zúčastnila delegace
čs. novinářů vedená šéf
redaktorem Rudého práva
M. Mocem.
— Předsednictvo ústředí
novinářů. ČSSR ustavilo
Akce československých úřadů s lákáním pe
22. prosince komisi, která
něz
za "obhajobu” posrpnových uprchlíků (viz
má připravit nové stanovy
H D č. 22 a 24/1970) vyvolává nadále zájem
ústředí novinářů, “protože
některé formulace stanov,
zahraničního tisku a očekává se v té věci ‘v příš
přijatých v létě r. 1963,
tích dnech rozhodnější protest vlád států, které
odporují principům čs. úuprchlíky přijaly.
stavy a marxisticko - le
Mezitím se hlásí z Kanady a U SA projev dal
ninským zásadám".
—; V rámci normalizace
šího "zájmu” čs. úřadů o "posrpnové” : tamní
života konal se opět po
čs. zastupitelské úřady zaslaly části čs. uprch
devíti letech v Praze ce
líků dotazníky v souvislosti se sčítáním lidu v
lostátní aktiv vedoucích
ČSSR a to i těm, kteří žijí v cizině "ilegálně”.
jednotek Pomocné stráže
Veřejné
bezpečnosti.
Z dopisu velvyslanectví ČSSR v Ottawě citu
Zvláštními rozkazy mini
jeme:
strů vnitra - federálního,
"Vážený občane!
českého a slovenského Podle usnesení vlády ČSSR č. 41 ze dne 5.
byla, náležitě oceněna dob
rovolná spolupráce p ří
3. 1970 je třeba provést též sčítání čs. občanů
slušníků Pomocné stráže
v zahraničí. Jelikož sčítání se týká též Vás a
s policií: 1.200 jednotek a
příslušníků Vaší rodiny, zasíláme Vám k vy
jednotlivců Pomocné služ
plnění příslušné formuláře, tj. formuláře, kte
by dostalo čestná uznání
a 94 osob věcné dary.
ré v ČSSR se používají pro osoby sčítané v
— Obyvatelé Mariánských
ubytovacích a lůžkových léčebných zařízeních.”
Lázní jsou prý zvlášť pil
Vyslanectví nevysvětluje, proč mají být čs.
ní: na počest 25. výročí
občané v cizině sčítáni na formulářích vyda
osvobození Rudou armá
dou vytvořili za loňský
ných pro osoby nemocné, ale připojuje podrob
rok při brigádách dílo v
né pokyny, jak formuláře vyplnit. Je zřejmě
hodnotě 27,347.747 Kčs.
důležité udat na sčítacím archu rodné číslo, kte
Na počest 50. výročí za
ré má provázet čs. občana od kolébky aě do
ložení KSČ vyhlásil. zase
Měst. NV celoměstský zá
hrobu:
vazek na .rok 1971. V akci

-3Soudruzi přešlapovali

Kolem emigrantských bytů
Jestli si někdo z nás v emigraci myslí, že upadáme |v zapomenutí, mýlí se.
Naopak: matička vlast a její (vládnoucí strana se o nás starají. Nejdojemněj
ší péči nám věnuje Rudé právo. Dne 8. prosince 1970 například přineslo
velký článek pod názvem "Přešlapování kolem emigrantských bytů”. Autor
ka soudružka Zdena Štěpánková se |v článku rozhorluje nad tím, že mnohé
z našich bývalých bytů, které jsme po okupaci opustili, jsou dosud prázdné
nebo dokonce obsazené našimi blízkými. Co musí — a| (také bude — strana
proti tomu dělat, článek podrobně rozvádí.
jejich starý byteček, ne kteří v bytech bydlí "na
Současný stav
ní už s byty počítáno. základě dohody s býva
Rudé právo informu Což je- celkem pochopi lým uživatelem bytu’’.
rozhodnuto, že
je. že na jednotlivých telné. Z článku Rudého Býlo
.
.
tito
občané nemají
práva
vyplývá,
že
otáz
obvodních národních vý
borech museli vyhotovit ka našich bytů bude teď nárok na žádnou náhra
du, do bytu šli s vědo
hlášení o bytech, uvolně řešena velmi svižně.
mím, že o jejich bydle
Co už se udělalo
ných emigr 3.C í jejich uDoposud se přešlapo ní národní výbor neví a
živateíú. Souhrnný pře
hled je na Národním valo, věci se neřešily se že tedy k nim nebude
výboru hl. m. Prahy. Ke socialistickou rázností a mít také žádné povinno
konci listopadu minulé nekompromisností, stě s t i . . . ” Co to znamená?
ho roku bylo na tomto žuje si Rudé právo. D o Rudé právo říká, že oseznamu 1.526 bytů. Ru konce i otrlí funkcionáři byčejný rozum napovídá
dé právo však vyslovuje bytových odborů propa řešení: exekuce bez ná
naději, že se číslo zvýší. dali nezdravému huma hrady, vystěhovat na uli
Na krajské správě pasů nismu a váhali s rozhod ci. Předpisy jsou prý pří
a viz Leží prý' ještě pěk nutím hlavně v přípa liš ostýchavé, příliš hu
ná kupa případů čekají dech, kdy třeba byt po mánní. Pro "uvolňování”
cích na posouzení. Jde o uprchlém synovi zabrali emigrantských bytů má
to, jak rychle sebou sou staří rodiče nebo vdaní- být vytvořena zvláštní
druzi mrsknou a potvrdí a ženatí sourozenci s ma funkce státního exekutonáš pobyt v cizině jako lými dětmi, kteří před ra a to nejen pro vyře
protiprávní. Zatím jím to tím s uživatelem bytu šení emigrantských by
jde dobře. Ovšem ani sdíleli společný byt. Ta tů, ale pro všechny po
pro ty z nás, kteří by kových případů je v Pra- dobné případy do bu
se snad chtěli vrátit a je zatím 175. Dalších doucna. Že by Rudé prá
doufají, že na ně počká 300 bytů bylo "proti vo počítalo s další emig
právně’’ obsazeno pří rací lidí?
Vyhlídky
nistra spravedlností na buznými uprchlíka, kteří
Do konce listopadu
zproštění a odvolání někte se sem přistěhovali z ji
rých soudců z povolání ze ných
nevyhovujících minulého roku bylo ná
soudcovské funkce a ná prostor. Nyní O N V pře rodními výbory "práv
vrh předsednictva ÚV NF
ČSR na volbu nových dávají soudům žádosti ně” znovu obsazeno 447
o zrušení smlouvy lidem, našich pražských bytů.
soudců z povolání.
O obsazení 719 bytů se
jedná, další byty přibý
vají do soupisu. Není po
chyb, že podobným způ
sobem budou obsazová
"Pokud neznáte své rodné číslo (rubrika č.
ny opuštěné byty i v ji
2), je třeba, abyste si je ihned vyžádali z ČSSR
ných místech republiky,
(prostřednictvím svých příbuzných či známých).
neboť záležitost se stala
Je třeba uvést též rodné číslo dítěte, které ještě
"vážnou politickou otáz
nemá občanský průkaz. V některých případech
kou’’. Dosud si "proti
je rodné číslo uvedeno na rodném listu. Pokud
právním’’ obsazením by
rodné číslo dítěte neznáte, musíte si je vyžá
tu (rozuměj: tím, že se
dat v ČSSR od matričního úřadu, kde je dítě
nastěhoval do uvolněné
zapsáno. Pokud budete do ČSSR v této věci
ho bytu emigrovavšího
psát, je třeba dopis tam i zpět poslat letecky,
přítele nebo rodinného
abyste odpověď obdrželi včas.’’
příslušníka) občan po
Následují podrobné pokyny, jak formulář
mohl. Podle zákona ho
vyplnit: poslední bydliště v ČSSR, školní vzdě
mohli sice opět násilím
lání doma i v cizině, národnost, zaměstnání
vystěhovat, ale museli
("skutečně nyní vykonávaná činnost, nikoli
mu dát alespoň jednu
obor, 'v němž např. sčítaný je vyučen, avšak ne
zdravotně
nezávadnou
pracuje v něm. Druh zaměstnání uveďte přesně,
místnost, šlo-Ii o rodinu.
nikoli všeobecně.’’) atd.
Občan zaplatil pokutu
Torontský "Klub nových” i další čs. organi-,
do 500 Kčs . a získal
zace vyzvaly Čechy a Slováky v cizině, aby'
kýženou střechu nad
podobné dotazníky důsledně ignorovali a aby se
hlavou. Tomuto stavu
vyhnuli jakékoli spolupráci s ěs. zastupitelský
bude nyní učiněn konec.
mi úřady.
Rudé právo říká, že už
Zatím se nám nepodařilo zjistit, zda došly
je neivyšší čas. Vystěho
sčítací formuláře a pokyny zastupitelských úřa
vat rodiny pod širé nebe
dů k jejich vyplnění též některým Čechům nebo
pat“í přece také k socia
Slovákům v tomto koutu světa.
listické realitě.

SČÍTÁNÍ NA ZÁPADĚ ?

*

*

*

M arcela Čechová
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V Latinskej Amerike

Rozklad medzi komunistami
V uvolnujúcich sa politických podmienkách pre činnosť komunistických novať. V oktobri členostráň v Latinskej Amerike uvolňuje sa aj stranická disciplina a prehlhujú via sovietskej misie roz
sa rozpory. Vznikajú nové frakcie, pokusy o založenie nových marxistických dávali medzi venezuel
Stran. Nateraz sa tento rozklad komunistických stran manifestuje najvýraz- skými komunistami koňéjiie vo Venezuele a v Čile, teda v dvoch latinských republikách, kde je piu článku, publikované
činnost’ komunistov bud’ legalizovaná, alebo kde dokonca su k h predstavi- ho v moskovenskej Prav
dě o venezuelských rebetelia vo vládě.
„ ,
lantoch, v fctorom sa doKed’ sa v marci před
Komunistická strana radikáinejüe teroristické
■konca doporučovalo, aby
rokom vo Venezuele u- vo Venezuele je rozdvo akcie, ale soto krýdlo po
Petkoff bol zo strany vyjal vlády nový prezident jená od bóra až nadol. posledoej prestrelke s
lúčený.
¡Caldera, ponukol amne- Dva tábory sú v jej šest- armádou, pri ktorej pri
Samozřejmé pokus nostiu róznym skupinám násťčlennom predsedníc- šiel o život jeho vodca
vej generácie na čele s
, komunistických záškod- tve právě tak ako v jej major Montenegro a 7
Teodoro Petkofíom o
nikov, ktorí až do toho oblastných a miestných jeho su žov, bolo prak
založeni novej strany ne
Rozpor ticky zlikvidované.
času ohrožovali veřejný organizáciach.
bude 1’ahhy. Lebo aj keď
Na poslednom zaseda
pqíiacjpk v krajině viac má aj generačne pozadie,
im v tom nemóže Moskva
, alto bocikde inde v latin lebo stará garda komuni ní výbora mala pro-mo- zabránit’, nedá im na
posluchajúcich skovska skupina v pláne
ských .republikách. Ve- stov,
činnost’ finančně fondy,
nezuelskí komunisti po Moskvu,
stojí
proti vyhodit' zo sírany Teo ■na ktoré su všeíky komu
nuku prezidenta Caldera',
šej liberálně nala- dora Petkofta pre jeho nistické hnuitia v Latinlad
m
přijali a rozhodli sa bo-| denej generácii, ktorá útoky proti. Sovietskému skej Amerike odkázané.
. jovať za svój programl Moskvu kritizuje. Jed- zviza a pre knihu, ktoV Čile . ako sme už
na pode parlamentu. Odj ným zo základných bo- ru nedávno vydal a v referovali - rozohráva sa
toho času je komunistic-J dov rozporu je aj postoj fctorej kritizuje Moskvu. podobna roztržka medzi
ká ' strana vo Venezuele! k sovietskej invázii do V poslednom okamihu - mládežnickou organizápovolená. Ale změněnáI Československa.
Stará hadam aj přelo, že ne ciou komunistickej a pro.
situácia jej činnosti ako-l garda sa Moskvě aj v tej. bole íste, či stará pro- sovietskej strany, ktorá
si neprospieva, nevedela to věci podrobila, mladá moskovska garda, by do- je zastúpena vo vládě
.ju.udržať pri jednote.
generácia ju odsudzuje. stahla p a hlasovaní vač- prezidenta Allende-a a
Koncom novembra sa
Predstavitďmi mladé šmo. _ od svojho úmyslu radikálnymi komunista
zišiel jej výkonný výbor ho krýdla venezuelských upustila- Tým sa však mi procastrovského zaa zasedal celých pat dní.. komunistov sú Teodoro len kriza, ktorá sa víečie merania. Po incidente,
Ale za pohnutej á mie- ¡Petkoff a Pompeyo Mar- už výše roka, len znova pri ktorom prišiel jeden
stami bojovnými potička. ques a podl’a správ z oddálila.
študent o život, došlo k
.mi spestrenej rozpravy hlavného města CaracaPodi'a venezuelského uzavretiu primeria medzi
dve krýdla strany, na ysiu je rozpor v straně tak m agasnu "Este y Oeste’’ týmito dvorná frakciami.
ktoré ,sa výbor rozdělil, vážný, že tito dvaja piá- Moskva sleduje tento Ale aj v Čile existuje
sa dohodli len na tom, nuju založit’ novů stranu frakcaý boj velmi pozor skupina komunistov, ktoze předsednictvo má při pod názvom: Komuni né. SÉnžam Moskvy je ri su privržencami násil
pravit’ b.ehom decembra stická strana 1’udovej Eduardo Machado, kto- né} taktiky a to zname
oblastné porady strany, jednoty. Až donedávna rý pripata čnštrckcie od ná, že je tu potenciálny
na ktorých sa zvolia de bolo tu aj tretie krýdlo sovietskej diplomatické] nositel dalšieho rozkladu
legáti na zjazd, zvolaný . obdivovateba Castra, misie- Moskva sa dokon medzi komunistami.
■nu ¿3. januára 1971.
ktoré .organizovalo naj- ca snaží pešamo interveDušan Lehotský
"Dopisy z ciziny’’ — propaganda pro prosťáčky
počujeme robit’ tu najšpinavejšiu propagandu
voči nasej vlasti. . . A
čo u nás chýbalo: prá
"Těší tntte, že z Československa nám v posledním čase n epS d ÚK jt tak čů mal každý, jest’ mali
špatné zprávy jako v roce 1968. Ač nejsem žádný vyškolený diplomat, vě čo, obliecť tiež. A tu ne
řím, že zkušenosti mnohdy nahradí vysoké školení. Jsem jist. že naňá- Česko-' má každý na ružiach
slovensko za každou cenu musí se držet s Ruskem neb od Ruska vždy mo ustlaté - niekto má a
hou očekávat pomoc a ne od západních velmocí. M y, co tuto politOtu sledu niekto nemá. Som už
starý, mám 73 rokov . .’’
jeme a máme Československo rádi, věříme, že je na správné cestě.”
Paní V. A. z Holand
To je jeden z "úcty pustilť"’, ale i pro nás je každému poctivému na
hodné hromádky’’ dopi zajímavé, co se dnes u šemu člověka nad tón, ska píše konkrétněji:
"I já jsem myslela, že
sů s předvánočními zdra nás nosí, jaké rady z ci jak mohou někteří _ "též
vicemi, které prý poslali ziny jsou přijatelné, jak naši lidé’ - připravovat Dubček něco zavedl . . .
Češi a Slováci žijící v jednotný je názor "děl pro náš národ doma dru Ale když jsme byli v
zahraničí, jeden z těch, níků i intelektuálů, kteří hou Bílou Horu, druhé ČSSR v r. 1968, dost
•které uveřejnilo 16. pro žijí v zahraničí a nepat Lipany, druhý Mnichov. jsem pozorovala a novi
since m. r. Rudé právo. ří k poúnorovým ani pot Vím, že u vás v ČSSR ny psaly v Č. Budě
Psali vesměs krajané, srpnovým utečencům”.
jsou lidé moudří a čest jovicích věci, z čeho vla
•''jejichž srdce nezapomTak tedy krajané vzka ní, kteří svůj lid doma sy stávaly. Úplně napí;,něla’’,
kteří "zůstali zují z ciziny našim lidem i čestné krajany v cizi nalý. A lidé věřili. Není
•spjati s rodnou zemí vše- doma ještě toto:
ně nezklamou . .
píše div, že lidé se obraceli
:m i‘těmi-pouty, jimiž obe"To, co se dělo v na prý nějaký pan Č. N . z od vás a šli s literáty. To
-píná každého člověka je ší rodné vlasti v r. 1968 Kanady. Jiný "Novoka- vše zavinily noviny, rá
ho vlast, pokud se na ní a v březnu a srpnu 1969, naďan”, prý jakýsi pan dio a televize. A stejně
se ukázalo, že Dubček
nedopustí zrady”, pozná, to nebylo ku cti. Nad J. R., píše.
menává RP. My jsme těmi událostmi v naší
"Viete, nás roduver- za nic nestál. Byl slabý
ovšem odešli "ilegálně’’, rodné zemi v r. 1968 a ných tu za hranicami a liberálové byli silní . .”
Velký znalec nálady
takže jsme se "zrady do- 1969 lítost sevřela hruď vel’mi bolia srdcia, keď

RADY Z CIZINY

Provádím e v cikeré p rim optické

přesně, rychle a za levně ceny

M . C HRPA

572 H am pton St.
H am pton, Vio.
Telefon 98-5758.

Optical Service
Obavy z útekov umelcov
Podl’a odborníkov z okolia amerického zateaničného ministerstva, odvolanie zájezdu sovietského Bolshoi baletu a opery do Spojených štátov móže byť
skór prejavom obáv sovietskych činitefov -z možných
útekov než z protestných demonštrácií radikálnych
židovských organizácii.
Tito znalci poukazujú na fakt, že v poslednom čase
bolo vel’mi mnoho útekov sovietskych artistov. Najpozoruhodnejší je případ Natalie Makarovej, primabaleríny leningradského Kirovovho baletu. Okrem mej
Kirovov tanečný súbor prišiel ešte o dvoch ďalších
svojich členov, keď sa tito rozhodli zostať v Mexiku.
V Mexiku požiadali o azyl i dvaja členovia Moisejevovho baletného súboru.
Tito defektori podlá analytikov sú dókazom stúpajúceho nepokoj a v sovietskej kultúrnej pospolitosti,
ktorý je dósledkom dusivého tlaku na tvořivých umelcov.
, „
Analytici poukazujú na skutočnosť, že zatial’ eo
zájazd Bolshoi súboru, ktorý mal povodně do Spoje
ných štátov dorazit’ 1. mája, bol odvolaný v dósledku údajných obáv, že by tu musel čelit’ nepriateTskému privítaniu. Moskva neodvolala, ani nezměni
la plány pre příchod iných uměleckých telies do Spo
jených štátov, a to napriek tomu, že tieto majú v
Amerike vystúpiť skoršie.
Medzi týmito sú Omský sbor, húslista Leonid Kogan, ktorí majú účinkovat’ v Spojených státech celý
január, ďalej pianista Gregory Sokolov, ktorý má
tu vystupovat’ od 4. januára do 6. marca, čelistka
Natalija Gutmanová má do Spojených štátov dora
zit’ 10. januára na 50dňový zájazd, a napokon húslista
Igor Ojstrach, ktorý má prísť do Ameriky 4. januára
na 45dňové turné.
Ameriekí odborníci uzatvárajú, že sovetskí predstavitelia majú váčšie obavy z možných útekov umel
cov z Bolšoja, a to preto, že cestovný rozvrh tohoto
súboru po Spojených štátoeh je o mnoho rozsiahlejší
ako ostatných spomínaných skupin a jednotlivých jumelcov zo Sovietskeho zvazu a preto je vraj váčšia
možnost’ ich kontaktu s domácím obyvatelstvom,
vačšia možnost’ “nákazy” .
A pokial’ ide o demonštrácie židovských radikál
nych skupin, znalci poukazujú na fakt, že takéto
nepriatelské výstupy sovietskí diplomati, sovietské
umělecké zbory zažili v Spojených štátoeh v uplynulom roku mnoho rázy, najma od židovských organizácií, ktoré protestujú proti tomu, že sovietska
vláda nedovoluje Židom, aby sa mohli vysťahovať
do Izraele. A Moskva to brala chladnokrvne na vedomie. To platí i o sovietskom 1’udovom cirkuse, kto
rý je právě na turné po Spojených štátoeh, proti kte
rému boli tiež demonštrácie. A z Moskvy nepřišíel
příkaz na prerušenie americkej túry, ani sa nezměnil
v žiadnom smere póvodný rozvrh cirkusu.
Sovietsky ludový cirkus bol na návštěvě v Spoje
ných štátoeh od 6. do 30. decembra.
P . Račkovský

československého dělnic
tva v roce 1968, jakýsi
-pari F. A. z USA, uva
žuje ve svém dopise:
"Anebo mělo dělnictvo
vyrukovati do ulic, jako
to učinili v r. 1948, s
heslem - Ekonomické
změny ano, ale pryč od
Ruska ne! Proč jste tak
v ten čas neučinili?’
Jiný, ten co zastupuje
"inteligenci” v USA, ně
jaký p. R. B. je velmi in

formovaný:
"A tomu se velmi di
vím, že náš národ se ne
chal nachytat na ty sli
by a věřil svým nepřáte
lům. A též bych rád vě
děl, kdo vám toho Dubčeka tam nastrčil a kdo
ho udělal hrdinou, když
pro národ nic dobrého
nevykonal. A co ta schů
ze v Čiernej a potom v
Bratislavě. Vaši se velmi
(Pokračování na str. 6)
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Záloho - za co a na co?
FERDINAND

Potřebujete vymalovat
byt, dům, podnik — kdekoliv v Melbourne?

PEROUTKA

Režim připravuje procesy proti těm Čechům a Slovákům, kteří v srpnu 1968 nebo krátce po nem
opustili zemi a dopustili se tím prý trestního činu podle paragrafu 109, odstavce druhého trestního
zákona. Režim ve své svrchované moci přidělil už uprchlíkům podle vlastního výběru domácí advo
káty, aby je zastupovali a patrně i před soudem hájili. A uprchlíci aby prý okamžitě těmto nezná
mým jim adjvokátům poslali zálohu. Jestliže tak neučiní, budou prý zálohu musit zaplatit příbuzní.
V exulantském časopise v Kanadě jeden z uprch líků uveřejnil text dopisu, jímž odpověděl nebo
hodlá odpovědět na ižaíobu a na žádost o zálohu. Vybíráme z dopisu hlavní body:
"Ve zmíněném paragrafu nejsou uvedeny mimořádné okolnosti, jež mne donutily opustit uzenu
republiky. Tato mimořádná okolnost je vpád sovětských vojsk, zavraždění a poranění stovek ne
ozbrojených lidí, únos českoslotvenskýcíi státníků do Moskvy, násilný diktát cizí vlády ve všech
odvětvích života republiky. Žádný soud, založe ný na morálních principech, nemůže odsoudit člo
věka, jenž uprchl z území, ohroženého činností nepřítele. Nemá žádné ochrany proti nepříteli a
nemůže se spoléhait na nepřítelovy sliby, jež už to likrát v minulosti nebyly splněny. Soud, jenž vznáší proti mně žalobu, je de facto i de jure soudem protistátním, zaměřeným proti samostatnosti če
skoslovenského státu. Z uvedených důvodů považuji Vaši žalobu za bezpředmětnou, neboť nevy
jadřuje skutkovou podstatu ve smyslu vykonávání práva podle vůle československých občanů.
Generální sekretář če stí od pocitů obyvatel Československa své od
Nevíme, zda autor to
hoto dopisu je právník skoslovenské komunistic stva režim nechápe, že borníky, aby bděli nad
nebo zda se poradil s ké strany byl zajat ve zmínka o sovětech oby detaily teroru, nad fysic
místnostech, vatele ještě více postra kými a psychickými útra
právníkem. V každém vládních
případě dopis obsahuje postaven ke zdi, pak ší místo aby je uklidnila. pami, jimž obžalovaní
závažné právnické argu spoután a dopraven do Nebo to chápe, ale nedbá byli podrobeni. To je nevymazatelná vzpomínka,
menty a nadhazuje, že Moskvy. S ním několik toho.
a není racionelní způsob,
komunistických
není třeba přijm out žalo jiných
Vztahy mezi Českoslo
bu zcela pasivně. Obraz politiků, členů vlády. venskem a Ruskem ne jak přesvědčit Čecha ne
ně řečeno, otázka je, zda Auta projížděla ulicemi jsou od roku 1948 nepo bo Slováka, že se nemá
právo, jakékoli právo, a pátrala, kde je ta nebo psaný list. Když 21. srp čeho obávat, když se ob
jeví sovětští poradci.
může odsoudit člověka ona osobnost.
na se sovětskou armádou
za to, že uprchl z pokoje,
Když hlavni politická přišli také sovětští porad
V komunistickém řá
kde hoří. Jestliže nemů osobnosti, jejichž jména ci, v mnohých myslích du generální tajemník
že, zbývá otázka, zda ■v byla v ústech všech, byly nastal stav blízký zoufal komunistické strany je
pokoji hořelo. Fakt je. zatčeny a odvezeny, oby ství. Otázka je, zda práv nejmocnější osobou ve
že odjakživa lidé utíkali, čejnější občané dosti při ní systém režimu (nebo státě. Od roku 1948 by
když do země vtrhlo ci rozeně myslili na to, jak co to je) připouští, aby li čtyři generální tajem
zí vojsko a střílelo.
bude s nimi, jejichž osud lidé se poučovali ze zku níci. První z nich, Rudolf
Vraťme se v mysli k nezpůsobí žádný roz šeností, jimiž už jednou Slánský, byl oběšen zá
noci a k ránu 21. srpna ruch. Bylo jim naprosto prošli. Falešné procesy v roveň se zahraničním mi
1968. Vojsko jiného stá neznámo, co je ještě letech padesátých byly nistrem, když přišli so
tu přišlo, zatýkalo, obsa chrání, který zákon země sovětským dílem. Sověty větští poradci a zosnovazovalo veřejné budovy, je ještě v platnosti. Měli už měly za sebou své fa li falešný proces. Druhý,
zmocnilo se rozhlasu, na dojem, že se ocidi upro lešné procesy a uložily Antonín Novotný, byl
sadilo posádky do novin. střed naprosté nejistoty. československé komuni si vědom situace a švejMuseum bylo prostřííe- Někteří uprchli za hrani stické straně, aby je také koval na všechny strany,
no. Studentka stála na ce s jasným pocitem, že uspořádala.
až se všestranně znelíbil
schodech právnické fa utíkají před nebezpečím.
Bylo Stalinovou theo- a byl svržen. Třetí, Ale
kulty a byla zastřelena. Prostě - upřímně se báli.
tů, že komunistická stra xander Dubček, byl vy
Střely ze strojních pušek To v každém normálním
na se zoceluje prolitou loučen ze strany, když
vnikaly okny do bytů, v právním rádu je uznává
krví. Sověty poslaly do (Pokračování na str. 6)
bytě spisovatele Jana no, aspoň za polehčující
D rdy kulka uvázla v kni okolnost- Bát se bvvá po
hovně.
važováno za přirozené a
Další vojsko se hrnu právně přípustné.
lo. a nebylo českoslo
Avšak režim nechce
venského občana, jemuž znát polehčující okolno
by se mohlo zdát. že je stí. Je známo, co řekne:
normální den. Musilo se nikdo se nemusS. bát. to
mu naopak zdát, že nor přece přišlo přátelské so
málnost byla vyvrácena, větské Rsssko; i když se
že se vhm ulo něco cizí snad. střílelo a zatýkalo,
ho, zcela nezávislého na bylo to z přátelství, jež
právním řádu země a na by každému zdravému a
tom. nač občané dosud čestnému
českoskrsyse»spoléhali. Ž e nikdo neví. skému občanovi mělo být
co bude.
známo. Ve své vzdáleno

Obraťte se s důvěrou na odborníka! Doko
nalá znalost řemesla umožňuje pracovat
lépe a přitom za levnější eeny

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

VYH LÁ ŠEN Í
V New Yorku, 18. decembra 1970
Předsednictva Výboru pre slobodné Československo
a Stálej konferencie slovenských demokratických
exulantov rokovali o rafinovanom vydieračstve na
exulantov zo strany Husákovho režimu a uzniesli
sa na tomto
vyhlášení :
československý trestný zákon č. 140 z roku 1961,
po dl’a ktorého (paragraf 109) sa rozhodol Husákov
režim súdiť nových ubehlíkov pre takzvaný ilegálny
odchod z domova a pře takzvané ilegálně zdržovanie
sa v cudzine, odporuje deklarácii o 1’udskych právach
z roku 1948, ktorá v par. 15 jasné hovoří:
“Každý má právo opustit’ hociktorú krajinu, i
svoju vlastnú a vrátit’ sa do svojej vlasti.”
Preto tuto akciu. založenu na takomto medzinárodným zvyklostiam sa protiviacom zákone, třeba odsúdiť
a zavrhnut’.
Rovnako je právně nepřípustné bez předběžného
súdného šetrenia o finančnom stave obžalovaného
vymáhat’ súdom či obhájcom úhradu súdnych výdavkov obhájců, ktorého obžalovaný obhajobou ani
nepoveril. A už v nijakom pripade nemá nikto ani
sud, ani advokát právo požadovat’, byť poverený
přijímat’ úhrady súdnych výdavkov od příbuzných
obžalovaného. Celá akcia Husákovho režimu nemá
morálneho ani pevného právneho podkladu. Má len
politický ciel’: zastašovať ubehlíkov a ešte viac ich
příbuzných doma.
Proti tomuto nehoráznému vydieraniu je narychlo
po ruke len jedna obrana: totálně a solidárné ignorovanie akcie so strany ubehlíkov. Naše organizácie
pripravujú o věci memorandum pre americké úřady
a generálneho tajomníka Spojených národov, aby tak
zainteresovali medzinárodnú veřejnost’ na ochraně
nezadatelných práv ubehlíkov a pomocou ich donútili Husákov režim akciu zastaviť.
Václav Majer, Dr. Martin Kvetko

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
(JZENÁŘSiVÍ
HW CONTIMNTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLflOODS Pty. Ltd.

RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
České
knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Bnmnine St., ST. KILDA, Vie.
Telefon 91-4164

|

Otevřeno denně do 9 hodin večer,

1

v sobotu po celý den.

3 2 6 High Street, Kew, Vic.
Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. NAŠE SPECIALITA:
¿omásá. sekaná. * Vše ve velkém výběru.
DOMÁCÍ JATERNICE, JELÍTKA A SMETANOVÉ KLOBÁSY
Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.}, zastavka č. 38
číslo 48 (z Flínders St. po Bridge Rd.), zastávka č. 38
Telefon: 86-7178

uzena šunka a
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Jaroslav Brodský: Řešení gama.
Adresa: 14. H igh Park Blvd., Toronto 3, Ont., Canada, cena $ 5.00

Od socialismu ke komunismu
Doma byl Jaroslav Brodský ředitelem školy v Ústí nad Labem. Až do
roku 1950 rtetušil, že je nebezpečný živel a Sokrates y jedné osobě. Hleděl
si školy, byl předsedou odborové organizace učitelů a byl dokonce přizván
k tomu, áby spolupracoval na vypracování školského zákona. Když si pro
něho přijeli soudruzi z ústecké bezpečnosti, ukázalo se, že být odborářem
může znamenat zradu socialistického zřízení, vyučování že je horší než pou
hé kažení mládeže. Svých 15 let žaláře dostal v podstatě proto, že se komunistická strana; rozhodla uspořádat cirkusový proces s učiteli, aby se česko
slovenské mládeži názorně ukázalo, že myslit je trestné a že vzdělání škodí’
v každém věku. Částečně taky proto, že tenkrát bylo třeba pořádat trestní
procesy s každou profesí, aby se lid dozvěděl, jak lstiví imperialisté na Z á
padě rozvrátili třídní povědomí truhlářů, kominíků a jiných podvratných
řemesel.* To bylo zaviněno tím, že reakce se vetřela do československého
školství.
Nejlepší na tom bylo, že když přišel bývalý politický vězeň Brodský do
exilu, vzniklo podezření, že to nemůže být jenom tak, když tenhle člověk v
době Dubčekovy éry založil K 231, organizaci osvobozených vězňů. Kde na
to bral penfce? A když to dělal niezištně z jakýchsi pokoutních důvodů, jak
si niohl dovolit jít do exilu? Aby se nějak pomstil, dal nám doposavad nejžájítnávější a nejobsáhlejší popis komunistického knmmalního systému a
radu, podle níž se stejně nikdo nebude řídit. Ž ijí mezi námi všelijací po
divíni.
Nikdo ze čtenářů (mě milióny otroků nesvede ramidy, zbyla by na
lo by jich být co nejvíce) zorganizovat nic reali onom staveništi pro bu
není přinucen přijm out stičtějšího než doly na doucnost pouze cedulka:
Brodského "řešení ga povidla a továrnu na ab Z d e by měla stát Cheop
sova pyramida.
m a”, které bych já zá solutno.
svoji osobu považoval za
Jak to Brodský lapi
Z de je vtipný portrét
jakouisi moderní směs ro- dárně říká. Starověcí mo jednoho z budovatelů
sikruciánství s utopií. narchové alespoň jednali socialismu v českosloven
Každý z nás si však musí s otroky jako s otroky- ském koncentráku:
se zájmem a s chutí pře V sovětském systému je
"N a tábor byl přidě
číst "Řešení gama” pro otrok jednotka zcela po len jako zdravotní refe
pronikavý pohled na ko myslná, kterou je sice rent neuvěřitelný blb.
munistický systém budo možno zkopat, umlátit, Byl hned v prvních
vání na základě nuce dohnat k šílenství, ale je dnech postižen čínskou
ných prací.
jíž hospodářská produk ideou, že tábor zbaví
Nejtragičtější je, že ce je blízká nule.
krys. Dostal jméno gene
Kdyby sovětští techni rál Myšiiov.”
se ukazuje, že sovět
ský systém se svými ci a manažéři stavěli py
"Jeho případ si vyžá

dá nutnou konzultaci s
psychiatry dříve, než se
kdokoli pokusí tohoto
straně oddaného idiota
spravedlivě
vykreslit.
Zařazovat ho jako figur
ku do dokumentace do
ky znamená vystavovat
se podezření, že historky
jsou smyšlené.”
"Proto jen tolik o něm:
zatímco nižší inteligen
ční koeficient byl vždyc
ky doporučením pro
službu ve sboru národní
bezpečnosti, on, jeden z
nejoddanějších, byl jed
noho dne ze sboru pro
blbost propuštěn.’
"Nedočkal se pochodu
na Trafalgarském námě
stí, jen hořce plakal v
den, kdy zemřel Stalin.
A řekl mi, že ve mne vi
dí chlapa, protože jsem
se slzám ubránil.’’
V "Řešení gama” na
jdeme -celou galerii po
stav
československých
dějin i postav z přítom
nosti. Brodský nám kre
slí jednu zajímavou mi
niaturku z Leopoldova:
"Četli jsme dychtivě
noviny a dohadovali se,
co přijde dále (v roce
1956 - p. r.). Byl jsem
v té době na cele číslo
dvacet sedm se vzděla
ným marxistou, dokto
rem Gustavem Husá-

Bajky, průpovídky, aforismy
Z ČESKOSLOVENSKA

KRÁVA: Žít na svobodě? V lese? Jako jeleni? Ne
chápu, jaké to může mít výhody.
KOHOUT: Slepice jsou pitomé, připouštím, alel
tvrdí-li to nahlas někdo jiný, uráží tím všechny p ři-|
slušníky drůbeže.
!
CHAMELEÓN: Obrodný proces? Nic snazšího! Bo
dů teď prostě hrát všemi barvami.
MOUCHA: To jsou ale poměry! Technika, civili
zace — a koní ubývá. To oni kvůli nám. kvůli mou
chám, naschvál!
LEV: Dohola ostříhané ovce, tomu řikám dokonalá
Organizace práce.
PAPOUŠEK: Jak už správně řekl předřečník . . .
PAVOUK: Zbavit tu mouchu života byla prostě
společenská nutnost.
MQTÝL: Já — já, že pocházím z housenky? Pomlu
vy, nic néž pomluvy!
KROKODÝL: Vyčítáte mi, že jsem ho sežral? A
slzy, hořké slzy, které pro něho prolévám, ty nevi
díte?
TYGR: Ovce jsou určeny k zániku. Nejsou dosta
tečně civilizované. Vždyť nemají ani tesáky.
(Pavel Grym)
— Rozhodli jsme se jednomyslně, že budeme myslet
individuálně.
— Stydlivě tajeným otcem pokroku je génius lidské
lenosti.
— Blbec je idiot, který neudělal kariéru.
— Nemusíte se stydět, já jsem sám z jedné čtvrtiny
inteligent!
— PrOČ? — otázka, při které prozíravý četník sahá
po pendreku.
— Improvizujeme přísně podle pokynů.
— Kdo je jen jedničkou a chce být víc, musí za se
tbou shromažďovat nuly.
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— Konference o negramotnosti — jediná instituce,
kde negramotní zaručeně nerozhodují.
— Mám si vážit paralýzy protože je progresivní?
(G. Laub)
— S likvidáciou kultu osobnosti začali doma — roz
hodli sa mať druhé dieťa.
— Kedj pátolízač zistí, že sú márne jeho snahy, zatne
zuby. Často do právě oblizovanej paty.
— Ani dve polopravdy nedajú do kopy jednu celú.
-- Rozdiel medzi múdrym a múdro sa tváriacim bývá
nepatrný. V spoločenskom postavení.
— Bol taký zaujatý písaním, že mu už nezostal čas
na premýšlanie.
— Svoje nedostatky by každý l’ahko odstránil. Ťažko
si ich iba přiznává.
— Korzet — jednoduché zariadenie, ktoré dává formu
obsahu.
— Defekt — urážka pnéumatiky do hlbky duše.
— Keď sa zbabělec už nemá vonkoncom čoho báť,
život pre něho strati zmysel.
— Nestačí mať takt, třeba byť dirigentom.
(K. Bakoš)
— Vždy je lehčí než sa na něco zaměřit, vzít někomu
míru.
— “Co jste dneska tak zaraženej?”, řekli a přitáhli
mi roubík.
— Zajímalo by mne, zda může mít dobrou pohodu i
pohodný.
— Jedině při sklizni brambor je nevhodné postupo
vat nevybíravým způsobem.
— I čerstvé dojmy mohou být nechutné.
— Nejpádnějším argumentem je klacek.
— Zajímalo by mne, zda může mít i pradlena nevy
máchanou hubu.
(J. Štětina)

LIDOVÁ PÍSEŇ
R. M. Rilke
Mne dojímá
písnička z českých polí1.
Až srdce z toho bolí,
co tíhy má.
Ten dětský hlas,
jenž z brambořišť se nese,
ve tvých snách rozlehne se
za noci zas.
I po letech
za horami a lesy
každý z nás vzpomene si
a ztají dech.
Přeložil J. Pokorný
kem.’’
"Byl náruživým šachi
stou a politikem. Hráli
jsme spolu jednu nebo
dvě partie denně a pak
jsme debatovali o socia
lismu a dvacátém sjez
du (KSČ - p. r.).”
"V šachu neměl úspěch; byl úporný hráč,
ale chyběla mu předsta
vivost, kterou měl při
hře například kasař Fia
la. Ani v politice nebyl
úspěšný, protože seděl a
ti druzí vládli. Nikdo ho
na cele neměl rád; nebyl
kamarádský, byl to vlk
samotář.’’
Myslím, že je to moc
dobré ohodnocení vlast
ností, schopností a vyhlí
dek nynějšího generální
ho tajemníka Komunisticé strany Českosloven

ska. Na chvilku se doč
kal, protože je úporný.
Ale jak dlouho se udrží
"vlk samotář’’ ve společ
nosti, kde je zákonem
honit ve smečkách? '
Můžeme-li něco dát na
Brodského
pranostiky,
má velkou budoucnost
ve straně Alois Indra,
zasvěcenci zvaný "Všivák
Lojza”. Ani se nemusí
me příliš bát o zdravé
názory pracujícího lidu,
jak o tom svědčí tento
záznam:
"Kdysi jsem poslouchával u Palivce při pi
vu úvahy dělnické třídy,
která mne převychovávala, že v socialistické
společnosti má bejt děl
ník silnej a blbej, politickej pracovník blbej a
(Pokračování na str. 8)

— Uměl v tom chodit a nakonec v tom lítal.
— Protože měl oči všude; zbyly mu nakonec jen pro
pláč.
— Kde ruka ruku myje, bývá všecko v pořádku.
— Jsou lidé, kteří mají vítr z toho, že nevědí, kam
zrovna vane.
— Přihříval si svou polívčičku na plamenných vý
zvách.
— Nikdy mu nestálo za to, za něčím stát.
— Nazřídka platí: čím užší obzor, tím širší vy
hlídky.
— Nejsem přece dnešní, tvrdil, a byl vskutku včerejší.
(Jappy)
— Měli na pracovišti holubník, proto se naučil vrkat.
—- Po dvouletém manželství prohlásil, že svou man
želku zná jen povrchně.
— Třebaže měl klobouk na tři facky, dostal jen dvě.
— Teprve při pitvě zjistili, že byl vnitřně nevyrov
naný.
PLUH: Já jsem dobrej, jen když všechno zvorám!
(Bulánek & Kopáček)
DEFINICE

Věra Korenská
Nitka s perletěmi naděje
se přetrhla
(ještě pět minut)
ryby dopluly
(ještě čtyři minuty)
bříza uronila, slzu
(tři minuty)
mizí zvuk
(dvě minuty)
a světlo zůstává
(minutu)
a tma .a život
(teď)
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V hlubokém smutku oznamuji všem přátelům a
známým, že dne 18. prosince 1970 odešla na věč
nost moje drahá manželka paní
O T Y L IE OPRŠÁLOVÁ
rozená Wallenveinová
Kdož jste ji znali, prosím, abyste vzpomínali
se mnou.
Tom Opršal
Bondi Beach - Sydney

Řešení gama
f Pokračování se str. 7)
věrnej a první tajemník
strany univerzální blb.
A nej lepší že je, když to
má každý z nich od na
rození nebo pokud mož
no ještě dříve . . .”
Stejně zajímavý je
lidský a politický profil
bývalého Dubčekova mi
nistra vnitra generála
Pavla,
nesentimentáLií
poznámky na adresu na
šeho hrdiny od Dukly
na pťesidentském stolci,
' a na desítky dalších
dnešních i byvších stavi
telů 'komunistické spo
lečnosti. Ale i jtmavé lí
čení osudu slušných lidí,
které zachytilo soukolí
sovětské mašinérie.
V Brodského knize je

přirozeně mnoho strašně
smutného a otřesného.
"Řešení gama’’ dává
velkou naději, že nako
nec to golemové prohra
jí. Neboť takto si před
stavuje komunismus je
den z jeho ochránců a
sloupů:
"Osvětář mluvil o Makarenkovi a trochu si ho
pletl s Lysenkem. Pak
řekl závažnou větu: Dří
ve než přejdeme z epo
chy socialismu do epochy
komunismu, je třeba,
abyste zanechali těch Volovin, abych mohl povo
lit některým z vás balí
ček z domova.’’
Je to krásná a neodo 
latelně politická perspek
tiva.
jun

DOM OVA

ČESKÉ VÁNOCE
V AUSTRALSKÉM ROZHLASE

Na vánoce 1969 nás rozhlasová stanice Sydney po
těšila čtvrthodinkou líbezných jihočeských koled. Ani
jsem nedoufal, že bý nám ABC připravila podobný
dárek i pod stromeček 1970. V dopoledním svátečním
programu na Boží hod jsme však slyšeli pořad, kte
rý nám přinesl radost a trochu atmosféry české kul
turní tradice do horkých australských vánoc. Slyše
li jsme dvě vánoční pastorely skladatelů českého ba
roka Tomáše Skřivánka a Josefa Ignáce Linka. Kdo
zná tento druh hudby, vycházející z prvků národních
koled a komponovaný v radostných tónech oslavují
cích narození Ježíška v jesličkách českého zasněže
ného Betlému, dobře ví, že jejími autory byli vět
šinou buditélští vesničtí učitelé, kteří svou půvabnou
hudbou těšili své současníky a těší následující gene
race i podnes. ABC Sydney reprodukovala Skřiván
kovu a Línkovu pastorelu z původního záznamu, kte
rý byl dokonale připraven sólisty, sborem a orche
strem plzeňské rozhlasové stanice za řízení Josefa
Blatského.
V další sváteční den, 27. prosince, jsme slyšeli v
dopoledním hudebním mâtiné ABC Sydney málo hra
ný, ale neobyčejně jímavý Dvořákův sextet pro dvo
je housle, violy a cella. I tato komorní smyčcová hud
ba silně akcentuje svou dumkou a furiantem národní
kulturní cítění.
IP

Přijmeme

ZEDNÍKY
znalé též pokládám tvárnic
Nabízíme možnost vysokého výdělku a dlouhodobé
práce i za deštivého počasí. Zájemci hlaste se
přímo na pracovišti: Lot 54, Brighton Ave.. Smithfield (Sydney), nebo na adrese:
Fiat 732 Third Ave., Campsle (Sydney)
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S Y D N E Y
ZLATNÍK *
HODINAŘ *

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

Česká rodina,

2 měsíce v Austrálii,
mluvicí též německy,
přijme jakékoli
zaměstnání kdekoli.

Desetiletá praxe v po
hostinství, žena kuchař
ka a salátka. Celkem
4 pracovní síly. Nemlu
víme anglicky. Novot
ný, C’w. Hostels, Hammondville East, NSW
2171.

Nechcem byť vo svojích 29 rokoch ďalej
sám. Verím, že v
áustralii existujú dievčata československého
alebo iného póvodu
20 - 28 rokov (třebas i
s dieťatom). Možná
niektorá z nich bude
mať záujem soznámiť
sa so mnou (meriam
170 cm, moje povolanie
elektropremietač
filmov). Nab. na zn. “No
vý rok 1971” do HD.

Naleznu hodnou ženu
18 - 25 roků, třeba i s
dítětem, která by chtě
la začít se mnou nový
šťastný život? Je mi
26 let, menší postavy,
vyučen elektromechani
kem, s dobrými výděl
ky. Pracuji v Sydney,
ale k seznámení dojedu
autem
kamkoli
v
Austrálii. Nabídky.pro
sím na zn. “šťastná
náhoda” do HD.

[ Radia, televizory a všechna elektrická a plynová
i zařízení pro domácnost — prodej v drobném i ve
|
velkém.

FIALA ELECTRICS

'Všechny druhy domácího klimatizačního zařízení
l— včetně instalace. Specielní snížené ceny na
všechny druhy větráků.
Zaručujeme nejlepší službu a přitom
Milé čtenářky,
všech možností navazování styků, které se mu na
poskytujeme zvláštní diskont.
v zdravím vás všechny s novým rokem, ale ještě skýtaly doma. Taneční zábavy v našem pojetí se zde
Zboží dodáme na splátky BEZÚROČNĚ
nevedou,
biograf
také
oe.
na
ulici
slušnou
dívku
oslo
než spustíme jeho stavidla, musím se vrátit k roku
Navštivte nás nebo zavolejte.
starému. V odpověď na první “ženský koutek” v vit nelze, seznamovací rubriky v novinách nejsou
Mluvíme česky a slovenský.
Hlase domova (č. 24/1970) mi přišel moc hezký do v módě.
pis paní Dany A. Bylo by opravdu škoda z něj alespoň
Jediná naše adresa je: FIALA ELECTRICS,
Pročítám-li dnešní rubriky seznámení v českoslo
kousek necitovat:
venském tisku, skoro dávám za pravdu těm Austra 241 A O xford St., Bondi Junction, NSW . 2022
“Když jsem si přečetla Váš článek, měla jsem v lanům. kteří tvrdí, že dušný člověk by nešel na trh
(naproti kinu “Metro”)
duší hrozný zmatek. Mám manžela z Trenčína a na s věcí tak zásadně intimní jako je hledání životního
Slovensku jsem delší čas pracovala a žila. Nemohu partnera. Inzeráty prozrazují hodně nejen o jedin
Telefon: 389-1222 (3 linky),
stálé dobře pochopit jednu věc. A sice je-lí rada “Slo cích. ale o úrovni celé společnosti. Podívejme se tře
venky” míněna skutečně vážně, nebo je-li to ironie. ba na rubriku Seznámení v pražském Svobodném
. obrácená k žalostnému řízení a stavu v Českosloven slově:
DALŠÍ DROBNÉ ZPRÁVY Z ČSSR
sku. Je-li to ironie, pak je skuečně sestavena velmi ♦ int. bezdět. vdova 63/163. fin. zajišť. s moder,
vhodně a výstižně. Jde-li však o úplně vážně mysle raříz. bytem, hledá int. bezdět. muže nejraději ma —- Dosud nezjištěný pacha ry 305 x 305 cm.
nou radu slovenským ženám, je to prostě k pláči.”
tel vytrhl 21. prosince v — President republiky
jitele auta. není podm. Zn.: “Záp. Čechy — 9107” .
“Mně je moc líto nejen žen v ČSR. ale všech
půl 11. hod. dopoledne na propůjčil Rád práce třem
Tahle
paní
je
ještě
solidní,
majetnictví
auta
ne
tamních lidí. Vždyť jsem se tam též narodila a žíla
Národní třídě v Praze za pracovníkům z úseku škol
klade
jako
podmínku:
Druhá
už
okruh
svých
po
hodně let. Píši si s mnoha lidmi a všichni mi v do
městnankyni Fondu vý ství: prof. RNDr. Františ
žadavků
rozšiřuje:
pisech říkají: “Buď šťastna, závidíme ti, buď ráda
tvarných umělců kabelku ku Hyhlíkovi, vedoucímu
že jsi v Austrálii atd.” Kdybych měla tu moc, roz ♦ 29/170 Praha hled. nejr. staveb, technika nebo se 41.000 Kčs, které před katedry psychologie a pe
dělit se s lidmi v ČSR o svůj šťastný a bezstarostný řemesl. s autem. “Věk nerozhoduje — R17110” .
tím vyzvedla ve Státní dagogiky na. fakultě spo
život v Austrálii, udělala bych to hned dnes . . . ”
Muži ovšem nejsou skromnější, i když vědí, co se bance a zmizel v davu li lečenských věd Karlovy
“Já už si neumím ani představit, že jsem kdysi od nich čeká:
dí.
university v Praze, prof.
stávala dlouhé fronty na kousek masa, čí vatu, nebo ♦ 38leiý hledá hodnou ženu. "Vlastní auto — 97237” . — Na Barrandově se do ing. Jaroslavu Patoflíčkotoaletní papír . . . ”
♦ Seznám, se s bezd. int. paní cca 55 r., majit. pěk. končuje několik filmů, vi, rektoru Vysoké školy
Milá paní Dano, Vaše reakce na otištěný úryvek bytu
v Praze. Jsem 172/60 r. a mám krás. zd. vel. které se mají objevit le chemickotechnieké v P ar
ze Slovenky je reakcí poctivého člověka, jemuž iro chatu u lesa a řeky. Příp. bych jí vym. za nový vůz. tos v kinech. Je mezi ni dubicích a akademiku Jo
nie, lež a faleš je nepochopitelná. Proto uvažujete, Zn.: “šťastné vánoce R18599” .
mi parodie na gangster- sefu Stránskému, profeso
zda to ve Slovence mysleli vážně nebo si jenom dě
ské filmy režiséra O. Lip ru pražské techniky.
lali ze čtenářek dobrý den. Ale oni to mysleli váž ♦ 30letý hledá stihl, dívku k váž. sezn., auto mám, ského “Čtyři vraždy sta — Po vánocích odletěla z
ně a v tom je právě tragikomedie věci. Buďte však byt vítán. “Foto čest. vrátím — R18594.”
čí drahoušku” , crazzy Prahy do Kamerunu prv
ujištěna, že podobné ironie nejsou specialitou sloven ♦ Hledám svob. dívku do 45 let, jsem sv. 56/170 science - fiktion V. Vor- ní skupina pracovníků
ského tisku. Okupace a s ní spojená ztráta hodnot brun.. v dobr. postav., mám dům se zař. bytem, auto líčka “Pane, vy jste vdo královédvorské zoo k od
va” , dva celovečerní fil chytu dalších živých zví
potkala stejně Čechy jako Slováky. Podobné “neuvě a pod. “Čechy — 9214” .
řitelné” články najdeme ve Vlastě stejně jako ve ♦ 50letý slušný a upřímný bez závaz., hledá družku my J. Sequense “Partie řat. Ing. J. Vágnera do
Slovence, v Mladé frontě stejně jako ve Směně. s byt. v Praze i v okolí Prahy (domek vítán). Zn.: krásného dragouna” a provázejí jeho synové, za
“Pěnička a paraplíčko” tímco jeho manželka mu
Musíme si připomínat, že v komunistickém státě jsou “Sami pro sebe 97028”.
a dále film“Luk královny sela zůstat doma. Výpra
věci postaveny na hlavu a nazývány nepravými jmé
A
tak
nevím
—
jde
tu
o
hledání
vzájemného
lid
ny. Kdo z nich chce vykutat zrnko pravdy, musí se ského vztahu nebo o -získání auta či bytu? Žen, kte Dorotky” . K natáčení je va chce chytat gorily, šim
připraven film s proza
naučit číst mezi řádky a domýšlet nevyslovené.
antilopy a .jiná zví
ré jsou ochotny vdát se za auto nebo za byt, je v tímním názvem “Touha panze,
řata v pralese poblíž Kon
Navrhla jste dále, aby se ženský koutek zabýval i dnešním
Československu
bohužel
povážlivě
mnoho.
ga.
Sherlocka Holmese” .
seznamováním lidí, kteří nemají dostatek příležitosti
Možná, že v emigraci by to bylo jiné, žijeme přeci — Ve Valašském Meziříčí — Akademik Jan Filip
navázat známost nebo přátelství. Dobře jste vystihla,
že v Austrálii (a myslím i v jiných západních ze ve společnosti, kde vůz ani pěkný byt nejsou přepy se dokončuje gobelín pro dostal k' sedmdesátce zla
mích) je nedostatek příležitosti k seznámeni velkým chem, ale samozřejmostí. Uvažte proto, milé čtenář- Matici slovenskou podle tou čestnou plaketu ČSAV
návrhu akad. malíře K. “Za zásluhy o vědu a lid
problémem hlavně pro mladé lidi. Děvče nebo chla ky, návrh paní D. A. a napište svůj názor vaší
Barona. Bude mít rozmě stvo” .
tetě Pepičce
pec přijde do emigrace — a rázem je odříznut od

Ženský koutek

11.1. 1971
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-9DĚKUJEM E SRDEČNĚ VŠEM ČTENÁŘŮM,

PŘÁTELÉ

H L E D A JÍ:

Ajitoníria. Zbořila nar. ve Zlíně, který bydlel dříve
v Mt. Gambier-u, Již. Austr., hledá sestra, tč. v Ně
mecku, Zdeňka.Kozelku — býv. zahr. vojáka v Anglii,
Aloise Mádra, který přijel do Austr. po r. 1948 a byd
lel rv ftíolbourne a dále Zdeňka' Kačerka a Tomáše
Blažka hledá Maruška ze Strážnice.
Zjistíme-U adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
*; na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresa tazateli.
HD

Dne 26. prosince 1970 zemřela po těžkém utrpení
na klinice “Peter McCallum” v Melbourne

KTEŘÍ SI NA NÁS VZPOMNĚLI LÍSTKEM NEBO
DOPISEM K VÁNOČNÍM SVÁTKŮM A DO NOVÉHO
ROKU. VELMI NÁS POTĚŠILO, ŽE NÁM TOLIK
PŘÁTEL — OSOBNĚ VĚTŠINOU NEZNÁMÝCH —
“DRŽÍ PALCE” . VŠECHNA PŘÁNÍ DO ROKU 1971
UPŘÍMNĚ OPĚTUJEME.
HLAS DOMOVA

paní M IN K A (IR M A ) GUTTMANNOVÁ

;

rozená Ashermannová z Kolína
Kdož jste jí znali, prosíme, vzpomínejte s námi.
Za všechny přátele:
Thea Kimlová a manž. Horáčkovi

NOVÉ V E D E N Í ČS. SOKOLSTVA
V ZA H RA NIČÍ 1971 — 1972

Nové dlouhohrající
SDR UŽENÍ ČECHOSLOVÁKŮ
V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII

GRAMOFONOVÉ DESKY

Na řádné valné hromadě, konané v Perthu, byl
zvolen na příští období tento výbor: předseda K.
Košiija, místopředseda A. Bubna - Litic, jednatel J.
Steinochr, pokladník V. škopek, členové výboru: J.
Zlnáji, M. Kubíček, J. Titze a P. Mareš, revizoři I.
Simkovič a A. Sas.
J. S.

BRATŘÍČKU ZAVÍREJ VRÁTKA

ČESKÁ KATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA

v Melbourne oznamuje všem věřícím, že počínaje
17. lednem bude každou neděli v Melbourne sloužena
jen, jedná mše svátá a to v 10.30 hodin v kapli v Beth
lehem Hospital, 476 Kooyong Rd., S. Caulfield. Kaple
v S t Patrick’s College bude zbourána a je těžké na
lézt jinou, zvláště když docházka našich krajanů na
mši sv. je.m alá.
P. J, Peksa
SLOVENSKÝ LIGOVÝ TÝM VSS KOŠICE

podniká zájezd kolem světa, při němž sehraje i ně
kolik utkáni š australskými mužstvy kopané. Austral
ská fotbalová federace nedodala do uzávěrky rozvrh
všech australských zápasů. V Melbourne sehrají^ VSS
Košice v neděli 17. ledna 1971 při umělém osvětlení
o 7,45 hod. večer zápas proti mužstvu státu Viktoria
na hřišti v Olýmpic Parku.
1
Malý:oznamovatel
38LETÝ Z GEELONGU,

LETADLEM

Víc., by se rád seznámil
do Anglie nebo Belgie
touto cestou s Češkou neb ;
za $ 450.Slovenkou do 35 let. Foto |
v
kteroukoli
nutné, které vyměním neb
- roční dobu.
čestně' vrátím. Zn. “SaReservujte u
motiíému těžko žít na svě
tě” db HD.
TŘ I P ĚK N Í CHLAPCI

Čechoslovák, Holanďan a
Australan rádi by pozna
li tři pěkné Češky nebo
Slovenky 22 až 30 roků.
Nab. na zn. “Náhoda Melbourne” do HD._____
Dne -21. ledna podnikám
cestu autem z Melbourne
do Adelaide a Pt. Lincoln
a rád přijmu společníka.
Do Melb. se vracím 31.
ledna tr. Tel. (čtvrtek, pátek, sobota - během dne):
86-7477.

ALMA
TRAVEL
SERVICE

330 Little Collins Si.

MELBOURNE,
Víc., 3000
Telefon:
63-4001, 63-4002

--

Karla

Kryla:

(vyšla znovu v Německu)
RAKOVINA
MAŠKARY

dostanete po DM 14.- (US $ 4.-) na adrese:
Karel Kryl, 8 Muenchen 13,
Akademiestrasse 19, W. Germany
Přijmeme

(

ŠÉFKUCHAŘE

s dobrými referencemi

<

a

POMOCNÉHO KUCHAŘE

do prvotřídně vybaveného podnikuv Melbourne.«
Zaměstnání pondělí až patek. Stálé místo. Výborné,
pracovní podmínky. Vysoký plat a předvánoční
bonus. Znalost angličtiny není podmínkou. Nab.
na zn. “Nástup 25. ledna 1971” do HD.

ZAŘIZO VÁNÍ INTERIÉRŮ
veškeré práce truhlářské a malířské
RENOVACE
kdekoliv v Melbourne provádějí
B. L INH A 8C J. POSPÍŠIL
1 Sutton St., Kooyong, Vic. 3144
Tel. 20-2327 nebo 80-4292

BYTY
PRO
SVOBODNÉ
nebo bezdětné manžele
$ 7 týdně ($ 1 za den)
5 minut z City
70 Gipps St., East Melbourne
Tel. ( do 6. hod. več.): 41-4088

DARUJTE

Češka střed, let, nová
přiátěh. do Austrálie přij
me ód 14. února tr. místo
HOSPODYNĚ

ZPRÁVY OSOBNÍ

moderní keramiku

Bývalý architekt a
stavitel z Prahy

ELLIS

Mluví též. ángí. a němec
KAREL MARŠÍČEK
ky. , Informace: telefon
(Melb.) 874-5667 (po prac. složil s úspěchem závěreč
době) i
né zkoušky a bude podru
DESKA S HLASEM T. G. hé graduovat na MelM. a s dalším obsahem, bournské universitě (Dip
vydaná Radou sv. českosl. loma of Bachelor of Archi
ve Washingtonu k 110. vý tecture, předtím: Diploma
ročí TGM, kterou jsem za of Archit. Lesign).
půjčil k dvěma oslavám v
Melbourne, se ztratila. sím ho, abv mi ji vrátil.
Pravděpodobně
ji má A. Slabik, 7. Ising St..
něktéřý pořadatel, který Newcomb, Vic. 3219. Tel.
ani neví, že rhi patří. Pro- (Geelong) 21-3021.
H L ÍD Á N Í D Ě T Í V M ELBOURNE
provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, též
po dobu škólnich prázdnin nebo dlouhodobě, v
příjemném prostředí, s výtečným jídlem a za
stálého dozoru. Informujte se.

IR EN A KO PÁČK O VA
ta Beatrlce Ave., Surrey Hills, Vic. 3127

Telefon: 88-1368

:
^

86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
Telefon

LETOVISKO

41 - 6 9 7 3

“ŠUM AVA”

Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli dne 31. ledna 1971

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

Volbami ve sdružených župách a okrscích a hlaso
váním všech členů výboru, které bylo ukončeno 31.
prosince 1970, byl zvolen nový výbor a předsednictvo
Ústředí čs. Sokolstva v zahraničí, které sdružuje so
kolské jednoty ve Vídni, v západní Evropě, ve Skan
dinávii, v Anglii, v Kanadě, v Argentině a v Austrá
lii. Na dvouleté období 1971 — 1972 byli jednomyslně
zvoleni bratři a sestry:
Starosta Dr. Antonín Hřebík, Berwyn, 111., USA;
místostarostové Marie Provazníkova, Long Island Ci
ty, N. Y., USA. Dr. Mikuláš Ferjenčík, Wadsworth,
111., USA a Bohumil Skřenek, Vídeň, Rakousko; jed
natelka a zapisovatelka Jarmila Uhlířová, New York.
N. Y., USA; náčelník Jan Waldauf, náčelnice Vlasta
Waldaufová. Islington. Ontario, Canada; vzdělavatel
Václav Chochol. Baie ďUrfe, Quebec, Canada.
Členové předsednictva: František Fiedler, Paříž,
Francie; Jaroslav Hanuš. New York, N. Y., USA;
■Václav Haramul. Sydney, NSW, Austrálie; Jozef Horvath, Paterson. N. J.. USA; Frant. Indra, Villa Dominico, Argentina: Matěj Neumann, Washington,
D. C., USA: Karel Pavel. Toronto, Ontario, Canada a
Stanislav Žmola. Vídeň. Rakousko.
Členové výboru: Dr. Miroslav Lokay, Londýn,
Anglie; Rudolf Mestek. Sydney, NSVr, Austrálie;
Ludvík Musil, Vídeň, Rakousko; Gisela Sionová, Ví
deň, Rakousko; V. F. Svoboda. Curych, Švýcarsko,
a O. Telichovič, Stockholm, švédsko.
ČS. NÁRODNÍ RADA AMERICKÁ

vydala k 300. výročí úmrtí J. A. Komenského umělec
ky provedené nálepky. Za 1 aršík (35 nálepek) pošle
te s objednávkou aspoň $ 1 na adresu: ČSNRA, 2137
So. Lombard Ave.. Cicero. 111. 60650. USA.
ČASOPIS "K R U H "

Před vánocemi vyšlo v Melbourne 1. číslo “nezá
vislého časopisu pro kulturu a civilizaci” KRUH. Je
tc 96 dobře upravených stran zajímavého čtení pro
náročného čtenáře. List bude výcházet dvakrát do
roka. Odpovědným redaktorem tohoto čísla je Matěj
Šmíd. 'číslo stojí S 1.00 a lze je objednat na adrese:
KRUH. P. O. Box 402. Richmond, Víc. 3121. Vřele
doporučujeme. HD
PONOŽKY — PODKOLENKY

všech druhů a různých vzorů
nylonové — vlněné — bavlněné
koupíte nejvýhodněji u výrobce
U N I T EX
J. & M. Voborsky
110 Wills St., Glen Iris, Vic.

Telefon: 25-6770
— Podle úřední statistiky

australského ministerstva
přistěhovalectví emigro
valo do Austrálie v době
od 1. července 1969 do 30.
června 1970 2.175 osob na
rozených v Českosloven
sku. To už bylo v době po
skončení hromadných pří
letů “posrpnových” při
stěhovalců. V poválečných
letech se přistěhovalo cel
kem 18.277 osob naroze
ných v Československu.
— Český kameraman Petr
Semelka působí s úspě
chem v televizní stanici v
Salt Lake Citu v Utahu.
— Bývalý starosta Ame
rické obce sokolské Ka
rel M. Prchal slaví v led
nu 75. narozeniny. Po 39
let byl vedoucí osobou
Amerického sokolstva.'
— Na valné hromadě od
bočky ČSNRA Masaryk v
Detroitu, USA, byli zvole-

ni: předsedou J. Sklenář,
místopř. E. Zemeneová,
tajemníkem K. Lípa a
pokl. A. Zemene. V St. Petesburgu, Fla., byl zvolen
předsedou E. Štěrba, mí
stopř. M. Voracová, ta
jemnicí J. Hanzlíková.
— Commonwealth Adviso
ry Commitee on Advance
Education udělil Václavu
Vodičková, který vyučuje
jako “Senior Lecturer” na
umělecké škole při RMIT
(Královském technickém
institutu v Melbourne),
stipendium $ 2.500 k umož
nění výzkumu umělecké
ho průmyslu v Austrálii.
Upozornění

Ve dnech 12. až 17. led
na bude kancelář Hlasu
domova zavřena. V těch
dnech nebude HD k dosa
žení ani telefonicky.
Red.
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SPORT DOMA I V CIZINĚ
Karel

Janovský

Dobrý výkon omlazeného čs. mužstva

Čs. hokejisté vítězí v Moskvě

11. 1. 1971

- - Ve zkratce - -

— Házenkáři pražské Dukly zvítězili ve své premiéře
Poháru mistrů evropských zemí doma nad dánským
přeborníkem HG Kodaň vysoko 20 : 13 a tak se dá
těžko věřit, že by dánský mistr mohl v kodaňské od
vetě ještě vyrovnat nebo dokonce překonat náskok
pražských vojáků.
— Potřetí (předtím ^v roce 1936 a 1937) stalo se fran
couzské reprezentační družstvo vítězem neoficiálního
tenisového mistrovství Evropy v halovém tenisu, když
v Kodani porazilo ve finále reprezentační tým Dán
ska 2 : 1 a získalo Pohár švédského krále Gustava.
Trofej měli obhajovat čs. tenisté, ale ti (bez Kodeše
a Kukala) prohráli už v 1. kole v Ostravě nečekaně
s Poláky 1: 4.
— “Turnaj tenisových mistrů” v Tokiu, do kterého
se probojovalo pět nejlepších hráčů tzv. Grand Prix
tenistů, navíc pak Jan Kodeš, který zaskočil za ne
mocného Američana Cliffa Richeyho (vítěze Velké
ceny), vyhrál v Tokiu 241etý Američan Stan Smith
(dostal za tokijský triumf 11.000 dolarů). Další po
řadí: '2. Rod Laver (Austrálie), 3. - 4. Američan
Arthur Ashe a Australan Ken Rosewall, 5. Jugoslávee
Franulovič, 6. Kodeš. — Finančně však na tom i v
r. 1970 byl nejlépe Australan Rod Laver, který si
jako teprve prvý tenista přišel v jedné sezóně na
200.000 dolarů.
— Západoněmecký vzpěračský sport má jednu rari
tu: otec a syn jsou mistry NSR. 401etý Guenther
Negwer je přeborníkem v bantamové váze, jeho 14letý syn Juergen Negwer juniorským vzpěračským
mistrem muší váhy.

V "poločase” hokejové sezóny 1970-71, tři měsíce před zahájením mistrovství světa v Bernu a v
Ženevě, došlo k měření sil evropských hokejových Velmocí na turnaji reprezentačních týmů o cenu
Izvestijí v Moskvě a při něm obstálo čs. národní mužstvo, v jehož řadách se objevilo 8 nových tváří,
nad očekávání dobře. Čechoslováci tam nenašli pře možitele, když předvedli moderní útočný, rychlý
a účelný hokej a hráli s nadšením a obětavostí. Oba trenéři — doc. V. Kostka a J. Pittner — moh
li tak sledovat triumf svého mužstva. Konečné pořadí turnaje: 1. ČSR 8 bodů, score 23 : 7. — 2.
SSSR 6 bodů (20 :7 ) , — 3. Švédsko 2 body (7 : 12), — 4. Finsko 2 body (15 :20), — 5. Polsko
2 body (score 9 :28).
dých čs. útočníků. Čs. vítězství bylo tentokrát trochu
ČSR — POLSKO 10 : 1 (3 : 0, 1 : 1, 6 : 0)
V prvních dvou třetinách si ti mladí čs. hráči se šťastné, ne však nezasloužené. Branky ČSR: Jiří
zkušenými reprezentanty nerozuměli a všichni špat Holík (v 7. minutě), Hlinka (v 35. minutě) a Farda
ně stříleli, takže se nedokázali prosadit proti silně (v 50. minutě); za mužstvo Tře Kxonor stříleli: Hedzhuštěné obraně jinak slabých Poláků. Závěrečná tře berg (v 6. minutě) a T. Abrahamson (v 23. min.).
tina však ukázala, že toto složení čs. reprezentačního Akce brankářů: náhradní čs. golman Sakač z Brati
týmu může mít “budoucnost” , že je schopno do mi slavy 34, Holmquist 37.
UKÁZKOVÝ HOKEJ S F IN Y
strovství světa ve Švýcarsku ještě stupňovat formu.
Branky ČSR stříleli: Suchý a Jiří Holík po 2, TajcPo vítězství nad Švédském stalo se mužstvo ČSR už
nár, Kužela, Novák, Klapáč, Mařík a Paleček po vítězem turnaje, a tak v posledním zápase s Fin
jedné.
skem hráli Čechoslováci nějak tak uvolněně, chvíle
Švédský deník “Dagens Nyhyter” přinesl před ně
mi předváděli úplnou hokejovou exhibici. Měli stále
T R IU M F NAD SOVĚTY V MOSKVĚ
kolika dny senzační článek bývalého trenéra švéd
hru
ve
své
moci
a
i
když
ve
22.
minutě
byl
stav
1
:
1,
Když 16 vteřin po zahájení střetnutí se už z prvníského fotbalového národního mužstva Orvara Berg, ho útoku ujalo mužstvo SSSR Petrovem vedení 1 : 0, nebylo o jejich vítězství pochyb. Branky ČSR: Hlin marka (byl to úryvek z jeho nové knihy), z kterého
ka
a
Martinec
po
2,
šťastný,
Farda
a
Černý
po
jedné.
očekával se velký debakl silně omlazeného čs. týmu.
je jasné, že ani světové mistrovství v Mexiku se ne
Jásot 15.000 diváků nad touto brankou však náhle
obešlo bez ostudné aféry, švéd Bergmark totiž na
Doma se Sověty
zmlkl, když bezprostředně potom litvínovský Hlinka
psal, že mu krátce před zahájením světového šam
překonal Konovalenka a — bylo vyrovnáno. Už v
pionátu anoným telefonicky nabídl, že jeden z rozhod
10. minutě se pak čs. hokejisté ujali vedení zásluhou
čích je ochoten pomoci reprezentačnímu týmu “Tre
Po moskevském turnaji o cenu Izvestijí přijeli Kronor” k postupu ze skupiny do čtvrtfinále mistrov
obránce Horešovského — 2 : 1 . Zdá se, že v Moskvě
mladý čs. tým nejprve podceňovali a když si trenér mistři světa v ledním hokeji — mužstvo SSSR — k ství světa. Anoným dodal, že brazilský rozhodčí De
mužstva SSSR na počátku 2. třetiny uvědomil skuteč dvěma přátelským mezistátním střetnutím do Česko Moreas, který bude řídit zápas Švédská s Uruguayí,
nou sílu čs. mužstva a poslal na led poprvé Firsovův slovenska. Impuls k těmto “přátelským” zápasům byl je ochoten Skandinávcům střetnutí vyhrát. “Já jsem
útok, bylo už pozdě. Mladí Čechoslováci do té doby ovšem především politický: představitelé čs. ledního však” — pokračuje v článku Bergmark — “nebral
už získali zdravé sebevědomí, najednou si rozuměli hokeje museli na přání režimistů pozvat mužstvo telefonát vážně, neměl jsem o věc zájem, a brzo
se svými zkušenými staršími spoluhráči a zápas už SSSR do ČSR, při čemž se “Husákovci” postarali o jsem i na celou záležitost zapomněl. Ale den před naší
“nepustili z rukou” — k žádnému zvratu ve hře iž to, aby se střetnutí uskutečnila v menších městech. kvalifikací s Uruguayí se onen muž znovu ozval v
nedošlo. Minuty ubíhaly, Sověty dostaly ve 24. minu Dostalo se nakonec na Pardubice a Ostravu, v dom telefonu a žádal ode mne pro rozhodčího tisíc dola
tě kladenským Novákem třetí gól, což je ještě víc nění, že zde je záruka “nepolitičnosti” . Ale chyba rů. Řekl mi tolik podrobností, že jsem konečně musel
znervósnilo, takže dělaly chybu za chybou a nedoká lávky. Diváci, kterých bylo jak v Pardubicích tak i v uvěřit, že nabídku myslí vážně. Pochopitelně jsem
zaly překonat skvělého golmana Holečka. ČSR vy Ostravě vždy na 12.000 (zájemců bylo dohromady znovu odpověděl záporně, už však hodinu na to jsem
hrála 3 : 1 a to zcela zaslouženě. Vítězné mužstvo: více než půl miliónu, přestože oba zápasy přenášela se dověděl, že nějací Uruguayci De Morease podpla
Holeček (Košice), — Suchý (Jihlava), Pospíšil (Klad přímo televize), utvořili atmosféru, jež dokumento tili. Ohlásil jsem celou záležitost FIFĚ. Předseda
no), Machač (ZKL Brno), Bednář (Plzeň), Horešov- vala cítění čs. lidu. Od prvé do poslední minuty — Angličan Sir Stanley Rous nechtěl sice z toho dělat
ský (Jihlava), Panchártek (Pardubice), — Paleček zvláště v Ostravě — diváci skandovali “Bijte je, aféru, zařídil však, aby zápas Uruguay — Švédsko
(Pardubice), Brunclík (Košice), Jiří Holík (Jihlava), bijte”, nenávist byla cítit na každém kroku.
řídil jiný sudí, narychlo byl jmenován rozhodčím
V Pardubicích čs. reprezentační tým měl ještě do střetnutí Američan Landauer. Naši soupeři — Uru
— Novák (Kladno), Farda, Černý (oba ZKL Brno),
— Martinec (Pardubice), Hlinka (Litvínov), Šťastný statek síly, aby dokázal zopakovat svůj triumf z guayci — protestovali, ale nevěřím — dodává Berg
Moskvy, když ve velkém boji zvítězil nad SSSR 5 : 2 mark —, že by oficiální zástupci Uruguaye o tomto
(Pardubice).
(1 :1 , 2 : 0 a 2 : 1 ) . Hrubých chyb v sovětské obra podplacení věděli.” — Už v době světového šampio
D Ř IN A SE ŠVÉDY
ně dokázali čs. hokejisté chladnokrevně využít. Vedli nátu v Mexiku napadli švédští novináři rozhodčího
Čs. mužstvo nastupovalo proti Skandinávcům vy už 5 : 1, vypadalo vše na ještě větší debakl. Velkou
síleno zápolením se SSSR, dvakrát prohrávalo, ne pochvalu zaslouží čs. mužstvo za hru v oslabení, kdy De Morease, ale funkcionáři Mezinárodního fotbalo
vého svazu chtěli celou aféru zaretušovat a sjednali
změrná vůle po vítězství však slavila úspěch, švédo skvěle bránilo a nedovolilo Sovětům rozvinout kloud nápravu
tím, že Brazilec De Moreas si už pak v Me
vé hráli o třídu lépe než v pražských zápasech (kdy nou akci. Branky ČSR: Nedomanský, černý, Paleček,
xiku
nezapískal.
FIFA oficielně požádala švéd
prohráli s ČSR 3 : 4 a 2 : 4), zachytal jim i tentokrát Jiří Holík a Suchý. I v tomto zápase — stejně jako skou fotbalovou Nyní
federaci
i samotného Bergmarka,
skvěle Holmquist, který zlikvidoval desítky střel mla- v Moskvě — Čechoslováci prohrávali (brankou čiču- aby jí zaslali přesný anglický
překlad pasáží o aféře
řina 0: 1) , nezlomná vůle však vedla k vítězství.
I s brazilským sudím De Moreasem.
P LU K O VNÍK ČS. ARMÁDY TVAROŠKA
Nečekaný debakl však se dostavil v Ostravě. Čs.1
Ve Veletržním poháru:
národní mužstvo, už unaveno seriálem sedmi před
PŘEDSEDOU ČS. FOTBALOVÉHO SVAZU
cházejících zápasů, “nezachytilo” nástup Sovětů a
Bezvládí v čs. kopané J. Korečka.
končí. Několik týdnů po
Není stále ještě vyřeše silně vyprovokováno hledištěm po sérii vyloučení
demisi čs. fotbalového na otázka nového trenéra (dvakrát tři na pět sovětských hráčů) prohrálo na
Čs. kopané v r. 1970 štěstí nekvetlo. Po neúspě
svazu jmenoval ÚV ČSTV čs. fotbalového národního prosto zbytečně vysoko 0 : 6. Mistři světa se tak po chu čs. národního mužstva na světovém mistrovství
chopitelně
rehabilitovali
za
dvě
porážky
s
Čechoslo
nové předsednictvo. Před mužstva a jeho spolupra
v Mexiku čs. fotbalisté neuspěli ani v mezinárodních
sedou fotbalového svazu covníků. Funkce byla na váky v Moskvě a v Pardubicích. Tato porážka snad soutěžích klubových celků. Poslední “želízko” v ohni
ČSR je plk. ing. Rudolf bídnuta bývalému čs. in přišla včas, aby si čs. hokejisté na mistrovství svě bylo v soutěži “Poháru Veletržních měst” , Spartak
Tvaroška, který prý ko ternacionálovi
“šedesá ta v Bernu a v ženevě nemysleli, že mají vše vyhrané. Trnava však po zbytečné prohře doma s příslušníkem
západoněmecké Bundesligy 1. FC Köln 0 : 1, podlehl
nečně udělá pořádek v čs. tých let” Ladislavu KačáHLAS DOMOVA
kopané. Ve svém “nástup nimu (hráči a později i
v Kolíně nad Rýnem v odvetě vysoko 0 : 3. Bez své
ním rozhovoru” řekl re klubovému trenéru Interu
ho “ostrostřelce” Adamce a dvou dalších posil MaVychází čtrnáctidenně, Řídí redakční kruh.
daktoru “Československé Bratislaya), ten však se
srny a Božíka, udržela Trnava v poli otevřenou hru;
A dresa: Hlas domova,
ho sportu” , že “hlavním prý nemůže uvolnit ze své
její útočné akce však končily na hranici trestného í
8. M oorhouse S t., Richmomd, V íc., 3121.
jeho úkolem je konsolido ho nynějšího pracovního
území soupeře. Němci naopak několika tahy přes celé
T elefon: 42-5980
vat situaci v čs. fotbalu, závazku.
hřiště byli v mžiku před trnavskou brankou a zdě dát jí do souhlasu se stra
dokázali tvrdě vystřelit. Po faulu záložníka Hagary
V předsednictvu Čs. fot
od 1. 1. 1971: (Austr.) $ 6.-, proměnil Biskup (v německé nejvyšší fotbalové sou
nickou a státní linií!” balového svazu není už dr. ROČNÍ PŘEDPLATNÉ
jednotlivý
výtisk
25
c.
těži má v důsledku vyloučení zastavenou činnost, ně
Velký důraz klade Tva- V. Jíra, přesto bude nadá
róška na politickovýchov- le zastávat svou funkci v PŘEDPLATNÉ DO ZAM OŘÍ: lodí za přibližně totéž mecký fotbalový svaz mu však povolil hrát meziná
né práci fotbalistů a na evropské sekci mezinárod předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, £stg. 3.-, US $ 7.- rodní zápasy) ve 32 minutě pokutový kop — 1 : (LAT
činnost nového předsedy ního fotbalového svazu.
nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého pří 60. minutě skóroval Hemmersbach — 2 : 0 , v 74. mi
politickovýchovné sekce
platku do různých zemí sdělíme na požádání obratem. nutě upravil Rutt na 3 : 0.
- ★-
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