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Sjezd Komunistické strany SSSR

Normalizace v Moskvě
Minulý týden se sešlo v Moskvě na pět tisíc sovětských komunistů a několik
set zahraničních hostů ze soudružských stran, aby s obvyklou pompou zahájili
dvacátýčtvrtý sjezd Komunistické strany Sovětského svazu. Daleko větší počet
— milióny lidí ve všech částech světa — sleduje moskevské sněmování s mimo
řádným zájmem: vzejde ze sjezdu něco, co by pohnulo dalšími událostmi ve svě
tě, jako se stalo Chrusčovovým odhalením Stalinových zločinů na sjezdu dvacá
tém? Projeví se nějaké změny v myšlení kremelských vůdců pří jednání ve
Sjezdovém paláci v Moskvě?
Sledování
prů běh u
sjezdu se ovšem d ěje ča
sto z odlišného zorného
úhlu. A m eričan se ptá,
zda sjezd b ude dalším
krokem n a započaté i
když stále d o st neschůdn é cestě vedoucí k sm ír
ném u dohadování K rem 
lu se Z ápadem . Čech,
Slovák, Rum un či pří
slušník ostatních po d m a
něných států bude ú„
zkostlivě h le d a t známky
uvolnění režim u u v n itř
Sovětského svazu. N e
jsou totiž pochyby o
tom,' že se n a sjezdu v
M oskvě jed n á i o blízké
budoucnosti středo a vý
chodoevropských států.
Posuzovat toto m o
skevské rokování - dva
k r á t odložené, o ro k
opožděné _ v době, kdy
delegáti ještě zásedají, je
dost riskantní. O ficielní
sjezdové projevy, cenzu
rované zprávy o nich,
nebývají spolehlivým ukazatelem n ejp o d statn ěj
ších problém ů, kterým i
se sjezd zabývá nebo k te
ré jej nejvíce ovlivňují
a výsledky jedině důle
žitých zákulisních jed n á

ní p artajn ích vůdců p ře d
sjezdem i po dobu jeho
zasedání pron ik ají n a ve.
řejn o st zpravidla až po
zději, daleko po skonče
n i sjezdu.. Přece však
m ůžem e
poukázat n a
okolnosti, které už na
počátku sjezdu naznaču
jí příští sm ěr sovětské
politiky.
P odle nich může h le
d ět A m eričan na vývoj

styků obou velmocí cel
k em
s
uspokojením .
Brežněvův štestihodinový: projev v zahajovací
den sjezdu přinesl n á
znaky, že K rem l je při
praven k dohodě se Spo
jeným i státy, k terá by
m u dávala větší volnost
k m anévrování pro ti tla
k u kom unistické Číny,
eventuelně která by om e
zila m ožnost pozdější do-

hody U S A s Čínou.
S trach z Číny může m ít
stoupající v liy 'n a sovět
skou politiku.
Brežněvovy návrhy na
řešení
m ezinárodních
problém ů nejsou nové:
zrušení V aršavského pak
tu za zrušení N A T O ,
konference nukleárních
mocností, likvidace vo
jenských základen na ci.
.zim území, úplná likvi
dace kolonialism u.
Sověty
ovšem m ají
dost možností zajistiti si
i bez form ální smlouvy
vliv v členských státech
Varšavské smlouvy a Ru_
d á arm áda v Polsku, vý(Pokračování na str. 21

Rázný krok mexickej vlády

VYPOVEDENIE SOVIETSKYCH DIPLOMATOV
Sovietská diplomacia, kiorá prejavovala v posledných mesiacoch zvýšenu a
vcelku i úspešnu aktivitu v Latinskej Amerike, utrpěla značné na svojej presti
ži tam, kde sa to najmenej očakávalo. V týchto dňoch mexická vláda siahla
totiž k ráznému kroku, neobvyklému v mexickej diplomacii: vypověděla platich
sovietskych diplomatov, ktorí už odchadzali. domov za doprovodu policie.
K tom uto rázném u
kroku sa mexická vláda
o d h o d lala hned’ po tom,
čo jej bezpečnostně orpány odhalili protívládn y k o m p let teroristic
kých skupin, ktoré boli
vycvičené v Sovietskom
zváze a v Severnej K o 
rei. D vadsiati příslušní
ci týchto skupin študova.
li v M oskvě n a univer
zitě, pom enovanej po
ikonžskom
1’avicovom

Názory z r. 1968 jsou trestné
_ Ještě nedávno ujišťoval generální sekretář KSČ
československou veřejnost, že nebude nikdo trestán
za své činy a názory, které projevoval v letech
1968-69, pokud bude nadále zachovávat zákony a na
řízení nynější vlády. Odsouzeni novináře a bývalého
televizního komentátora škutiny nebylo prý za činy
dřívější, ale za jeho psaní z doby pozdější, které moh
lo mít vliv na tradiční přátelství k Sovětskému sva
zu. Soud s levicovými úchylkáři (viz str. 3) byl pak
za porušování zákonnosti rovněž v době po skončeni
Československého jara.
Hlavním bodem žaloby proti bývalému politickému
šéfovi čs. armády, gen. Václavu Prchllkovi, byl jeho
rozhovor s novináři dne 15. července 1968, při němž
kritizoval strukturu vedeni Varšavského paktu. Po
rušil tím prý své povinnosti, protože si měl být vzhle
dem ke svému postaveni a veřejné činnosti vědom,
že jeho kritika může dále komplikovat již tak dost
nesnadnou situaci země. Vyšší soud v Příbrami mu
vyměřil dne 26. března trest žaláře v trváni 3 roky.
Generál Prchlik byl tpké degradován na vojína v
záloze.

předákovi Lumumbovi.
D ostali se tam v rámci
oficiálně organizovanej
študentskej výměny. P o 
tom však boli prem iestnení na Severnú K oreu
za účelom zdokonaleni^
sa v záškodnickej činno
sti.
Mexická vláda vo svojom úradnom vyhlášení
nedala vyhostěm e soviet
skych diplom atov do
priam ej súvislosti s od
haleným
protivládnym
kom píotom , ale ďalšia
okolnost’, že totiž hned’
po vypovědění diplom a
tov odvolala svojho vel’vyslaníca z M oskvy, túto
súvislosť jasné potvrdzu,
je.

cie možno d a ť ešte do
širšieho rámca, do poku
su sovietského vel vyslanca v Brazílii Sergeja
M ichajlova, zakryt’ túto
činnost’
predstieraním
odporu proti akciám záškodníkov všade v latin
ských republikách. V e l 
vyslanec M ichajlov mal
totiž ešte 10. januára
rozhovor s brazilskými
■novinármi (ale zverejne.
ný akoby na zavolanie
len minulý tyžden), v
ktorom odsůdil terori
stická činnost’ záškodnífcov. Rozhovořil sa o obvyklej tém ě kom unistickej propagandy o tom ,
že revolučně myšlienky
sa ned ajú exportovat’,
pretože to nevedie k želateFnom
výsledkom.
Přítom ní novináři malí
dojem , že hovořil proti
Castrovi a jeh o d o b ro 
družném u spolupracov
níkovi, bývalém u revolu
cionářovi C h e Guevarovi, ktorý zahynul v U ru .
guaji, kde organizoval
' ilegálnu teroristická čin
nost’.

P ozoruhodné je, že
sovietsky velVyslanec v
M exiku Ig o r Kolosovski
bol už od febru ára na
dpvolenej. H ád ám tušil,
že mexické bespečnostné
orgány přišli na stopu
takto za pomoci sovietskeho vyslanectva orga
nizovanej
protištátnej
činnosti. Ba, hádám , že
toto zneužitie diplom a (Pefepačovfeif na straně 2)

DISKUZE O MNOHEM
Vážení přátelé,
před časem jsem četl v americkém listě Times
článek, doprovázený dvěma fotografiemi a pištci o
hrůzách, prováděných Vietkongem. Nezávisle na tom
jsem dostal z domova článek uveřejněný v Rudém
právu — úryvky z knihy M. Lana "Rozhovory s
Američany", který přikládám. Můžete namitnout,
že jde o komunistickou propagandu. Jistě, je to svým
způsobem propaganda, zrovna tak jako článek v Ti
me je propaganda zase druhé strany a každá stra
na chce dokázat, že právě ta její idea a její "boj za
svobodu" je správný. Žijeme ve 20. století, pyšníme
se kdejakou technikou, lety na Měsíc, a mimo jiné
se také oháníme Deklaraci lidských práv.- Paradox
je v tom, že podstata lidské koexistence je utopii,
kdežto lety do vesmíru skutečností. Proč příslušnici
"osvobozeneckých" jednotek, ať té či oné strany,
provozují vzájemné sadistické hrátky, odpovídající
spíše rejstříku duševních chorob?
V roce 1948 mi byly teprve dva roky. Byl jsem vy
chován ve víře, že v Únoru zvítězila dělnická třída
a kdyby prý bývala nezvítězila, došlo by k občanské
válce. Dělnické třídy, budování socialismu a přátel
ství s SSSR byly plné noviny. Nakonec jsme si už ne
uvědomovali, že nás ani nezajímá, jak to vlastně
bylo, jen když o tom pořád nemusíme slyšet. A tak
jsem se v roce 1968 ocitl poprvé a natrvalo na Zá
padě. Protože jsem zažil srpen 1968, začaly mne
všechny souvislosti zajímat. Ovšem výsledkem mého
přemýšlení je jen dokonalý zmatek. Všechno, co se
dozvídám tady, je jen pravý opak toho, co do mne
14 let vtloukali doma. A stydím se k tomu zmatku
přiznat, protože, jak se zdá z dopisů Hlasu domova,
každému je všechno jasné. Nikdo se na nic neptá.
A já bych byl rád, kdyby mi mohl někdo všechny
souvislosti vysvětlit, aniž mne bude odkazovat na
různé knihy.
Četl jsem Hovory s TGM. Věřím, že TGM byl velká
a geniální osobnost. Ale musím také věřit tomu, že
za jeho presidentství byla v republice bída a do Udí
se střílelo. A musí mne nutně napadnout, zda Karel
IV. nebyl přece jen lepším otcem vlasti — viz Hlado
vá zeď. První republika, Masaryk — jak to vlastně
bylo? Mnichov — musel být přijat jako diktát? Únor
1948 — co si o něm myslet? A dnes — Vietnam —
jak to vlastně je?
Mohu vám připadat hloupý a naivní, ale mně zase
připadá divné, že všem našim vrstevníkům, kteří
přišli po Srpnu, je zřejmě všechno jasné. Nikdo se
na nic neptá a tak mám skoro chuť se zeptat já
— není to jako doma, že se prostě raději nechceme
ptát?
Váš Pavel Kyral, Lané Cove
-

★

-

Milý pane Kyrale,
ve svém dopise žádáte o vysvětlení mnoha
problémů, poněvadž po čtrnáctileté komunistické vý
chově si nyní na Západě připadáte zmaten. Z Vašeho
dopisu však není docela jasné, zda opravdu chcete
všechno vysvětlit nebo zda už to vysvětlujete sám.
Mám dojem, že jste v podobném duševním rozpolo
žení, v jakém byl sovětský důstojník v této anekdotě:
Na konci druhé světové války se domluvil s fran
couzským důstojníkem, že se vzájemně navštíví, až
se poměry uklidní. Ten ruský bydlel v jedné místno
sti se čtyřmi spolubydlícími, takže pro něj bylo obtíž
né si ještě pozvat hosta. Uvítal proto pozvání do P a
říže. Na letišti ho očekával jeho francouzský známý,
posadil ho do auta a jeli do města. Rus se ptal, jak
to, že má auto? Francouz mu odpověděl, že ve Fran
cii každý může mít auto. Host na to, zda je potřeba
bumážka. Není třeba, podivil se Francouz. Zastavili
u benzínové pumpy, Francouz zaplatil a pokračovali
v jízdě. Rus byl překvapen, že prodavač nežádal na
benzín bumážku. Francouz opět vysvětlil, že se to u
nich nedělá, šli do restaurace na oběd, zaplaceno —
a žádná bumážka. Rus už to nemohl vydržet a zvo
lal: Bumážek nět — kakyj to u vás chaos!
Vidíte — i_ na svobodu si musíte zvyknout. Nej
horší je, že jste začal az u Karla IV. a kdybych se
chtěl pokusit ten proces vyjasňovat od té doby, vza
lo by to nějaký čas než bychom se dostali k Vietnanu. Konečně je jisté, že Karel IV. měl vládu lehčí
než Masaryk, protože do jeho rozhodovaní mu neza
sahovalo zkomunisované vedení odborů, které by mu
např. nedovolilo, aby dělníci zvedali na Hladovou zeď
tak velké kameny ručně. Ona ta Hladová zeď nebvla ani tak dobročinná záležitost, jak Vám snad na
první pohled se zdá. Mzdy, které tenkrát za Hlado
vou zeď vypláceli, šly z konta na zbrojení, protože
to byla jakási pevnost proti nepříteli.
(Pokračování na straně 2)
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H L A S DO M O V A

Normalizace v Moskvě
(Pokračování se str. 1)
chodtiím N ěm ecku, Če
skoslovensku atd. nezři
zuje tam vojenské zá_
kladny jako Am eričané
v různých částech světa.
O dsun části svých jedno,
tek n a východ může pro
d o brou vůli přesto na
bídnout.
N a S tředním východě
n echtějí sověty zatím
zcela dom inovat, spokojí
se partnerstvím , a v jiho
východní Asii jsou d o 
konce připraveny um ož
n it A m eričanům odchod
. tak, aby m noho neposí
lil vliv Číny v tam ní čá
sti světa.
T o jsou návrhy pro
Západ většinou nepřija
telné, ale přece umožňu
jící další jednání.
Lidem kom unistických
zemí d áv ají však první
dny sjezdu málo naděje.
Pozice Brežněva (a a r
m ádních velitelů) je sil

nější než dříve, jeho
d o k trín a o omezené stát.
n í suverenitě byla p řijata
metzi základní poučky
praktického kom unism u.
N a věci nic nezm ěnil
o p atrn ý hlas rum unského
Ceaucesca,
žádající
větší volnost p ro kom u
nistické strany a vlády

socialistických států, ani
podobný jasnější hlas
vedoucího delegace ital
ské kom unistické strany
Berlingueťa. G ustav Hu_
sák ve svém pozdravném
p rojevu nezapom něl po
děkovat za přátelskou
pomoc, ktero u poskytly
sověty Československu v

sřpnu 1 9 6 8 .. .
Celkem se zdá, že nejbližší politiku krem el
ských vůdců bude ovliv
ňovat snaha po norm ali
zaci - uchovat im périum ,
zam ezit dom ácím rebe.
liím, získané pozice ve
světě udržovat a rozšiřo
vat jen opatrně.

VYPOVEDENIE SOVIETSKYCH DIPLOMATOV

p ln é ináč ako iné sociali.
stické krajiny. M al na
V el’vyslanec M ichaj.
mysli tých, čo sú podl a
lov tvrdil, že sovieti nejeho názoru v službách
p o d p o ru jú takéto hnutia
M ao-ce-tungovho
řeži.
a obm edzujú sa len na
m u a sú naň odkázaní.
pom oc krajinám , ' ktoré
Svojich posluchačov soo sovietsku pomoc pozia.
vietsky vyslanec infor
d ajú , ale přitom vraj
m oval tiež o tom , že vraj
VelVyslanec M ichaj.
nikdy nezasahuj ú do rečínská robotnicka trieda
volučných predstáv do- lov poučoval, že M oskva trp í buržoáznym kom ple.
tyčných krajin. Spom e- si v tejto věci počíná ú- xom, zakořeněným v čínn u l přík lad v Brazílii,
skom vidieckom prostře
k d e sovietska vláda po
dí a že preto čínsky re
skytne m ateriálnu i techžim
nem ožno považovat’
LETADLEM
iiologidkú pom oc pri vý.
za socialistický m odel.
do Anglie nebo Belgie
A le sovietskí diplom a
za $ 450.ti
v
M exiku zrejm e neve.
v
kteroukoli
OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE
děli, že sa do mexických
roční
dobu.
. ve velkém výběru na skladě
Reservujte u
pom erov nem ají miešať.
RÁMOVANÍ obrazů a POZLACOVÁNÍ rámů
Z rejm e holi zam ěstnaní
i nábytku odborně provádí
ALMA
viac exportom revoluč• první pozlacovačská firma v Austrálii
ných m yšlienok ako h i’aTRAVEL
daním rozvoja dosial
nevyužitých obchodných
SERVICE
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Víc.
možností. Robili to ta
Telefon: 37-3109
330 Llttle Collins St.
kým spósobom, že p ří
m e l b o u r í TEí
jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne
m ili aj tak á vládu, ako
Víc ., 3000
(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
je mexická, k to rú nem ož
Krajanům poskytneme 15% slevu
no obvinit’ z oívoreného
Telefon:
antikom
unizm u, k dra
63-4001, 63-4002
stickým
diplom atickým
opatreniam , ktoré nie sú
dalek o od priam eho p re.
rušenia vsťahov.
SKUPINOVÉ
M exiko pre svoju ne
Mezinárodní investiční společnost přijme vzdělá
LETY
závislá zahraničnú poli
té, nejméně 251eté muže nebo ženy k vysvětlování
do Frankfurtu a Vídně
tiku má vel’kú prestiž v
jejího investičního a úsporného programu pří
pro
celej Latinskej A m erike,
slušníkům slovanských skupin ve Viktorii. Na
spolkové příslušníky
fctorá teraz s neobyčajskýtá se tím mimořádná příležitost pro osoby,
za $ 690.00
ným zaujm om sleduje
které se dovedou společensky pohybovat mezi
Podrobné informace
blam áž sovietskej diplo
ostatními, které mají ambice a jsou připraveny
ochotně sdělí
macie. Baví sa p ri tom aj
usilovně pracovat, aby získaly větší než běžný
n
a přej ave velVyslanca
příjem. Úspěšným uchazečům poskytneme plné
ALNA
M
íchajiova. U vědom uje
školení.
TRAVEL
si,
čo všetko sa móže p ři
O podrobnější informace telefonujte:
SERVICE
h o d it’ pod zámienkou
The Manager,
330 Little Collins St.,
k u ltúrnej a vedeckej spo.
I. O. S. (AUSTRALIA) PTY. LTD.
MELBOURNE
lupráce s Moskvou.
Víc., 3000
379 Collins Street
M exiko
bolo
totiž
Telefon:
Melbourne
prvým
latinsko-americ63-4001, 63-4002
Telefon: 62-5071
kým štátom , ktorý uznal
Sovietsky zváz. U robilo
tak už v roku 1924 a udržavalo ich neustále, aj
Veškerá POJIŠTĚNÍ odberaě prewiWu
vtedy, keď iné latinská
republiky ich přerušili.
M exiko sa nepodrobilo
Injmranos B u ta n , TOefte ( M r neb slov.) B5-3421
ani rozhodnutiu O rgani.
958 N a m m M & hk« * J9QQKAHBSN, Víc., 3*89
zácie amerických štátov

(Pokračování se str. 1)

stavbě atómovej elekt
rárně, pretože bola o to
brazilskou vládou požiadaná. A pri tom sóvietska vláda sa vraj zdrží
všetkého, čo by m ohlo
ovplivniť vnútropolitic.
ký vývoj Brazílie.

J. KOSŇAR PTY. LTD.

ZAM ĚSTNÁNÍ

R. C. Kugler & Associates

5. 4. 1971

Diskuze o mnohém
(Poteraibvání se strany 1)
Poněvadž Masaryka celý svět uznával za- jednoho
z největších humanistů na světě, museli si na hěho
přisluhovači Moskvy vymyslit, že za jeho presidentství byla v ČSR bída a že se střílelo do lidí. Je prav
da, že před válkou bylo v ČSR méně ledniček a žád
né televizory a dnes tam jsou. Je však stejně pravda,
že svou životní úrovní se Masarykovo Československo
řadilo mezi nejvyspělejší státy světa a dnes kleslo
mezi státy “vyvíjející se” . Pokrok v Československu
zůstal daleko za pokrokem světovým.
Asi jste se také ve škole neučil, že Masarykova re
publika zavedla jako první stát v Evropě' už v roce
1926 nemocenské a pensijní pojištění a že takové so
ciální zařízení komunisté za dvacet let své vlády ne
zlepšili. Za Masaryka byla také provedena pozemko
vá reforma, při níž byla rozdělena panství a velké
statky, aby se dostalo půdy malým sedlákům, půdy,
kterou jim komunisté zase zabrali do. JZD. Ve škole
Vám asi také neřekli, že nezaměstnanost, která se
vyskytla v Československu počátkem 30. let, byla svě
tovým jevem, když technika doznala tak rychlý roz
voj, tak prudké změny v hospodářském životě, že se
nenašli ve světě zkušení odborníci, kteří by je do
vedli zkonsolidovat. Marx se svými výmysly řešení
vzniklých problémů neprospěl, jen zapálil neuvědo
mělé hlavy k rozbíjení a ničení. Kdyby tehdy celou
situaci u nás nezhoršovali komunističtí štváči, kteří
vybízeli k hromadnému ničení továren a zařízení, ne
bylo by třeba tehdejší policii zjednávat pořádek vý
střely. I to se stalo zcela ojediněle, výjimečně. Po
řádková opatření místních policejních velitelů nelze
ani přirovnávat k mocenským zásahům, vraždám,
násilí, které páchal a páchá na lidech komunistický
režim. Kolik mrtvých bylo například v Praze, Brně
i jinde p n prvním výročí Srpna? Kolik bylo zastře
leno polských dělníků před minulými vánocemi?
Západní demokracie nemá koncentrační tábory, ko
munistická “demokracie” jich má tisíce. Kdyby Vám
to nedalo vysvětlení, o něž jste žádal, vzpomeňte si
na články z období “Československého jara” , o tom,
co se dělo za komunistického režimu v Ruzyni, na
Borech, v Leopoldově a ve stovkách jiných věznic.
Zvěrstva tam páchali Češi a Slováci na Češích a
Slovácích. Tyto události jste už mohl prožít a po
soudit sám bez jakékoli propagandy. Posoudil-li jste
je, pak proč se Vám zdá situace zde tak zmatená?
Napadlo Vás už, že jižní Vietnamci se brání úto
kům se severu na vlastním území? že oni nepřepadli
severní Vietnam? Že zákeřníci ze severního Vietna
mu přepadají lidi v jejich domovech, na ulicích, v
kinech? Že komunistické zákeřnické jednotky nenosí
uniformy?^ Neroyný boj jě v ' tom,. že severní Viet
namci vidí, kdo je voják, ale jižní Vietnamci a Ame
ričané nevidí, kdo je zákeřník. Když pak Američan
zastřelí civilistu, vypadá to zle. Nenapadlo Vás však,
že severovietnamské jednotky nemají co dělat v Již
ním Vietnamu?
Nikdo však asi nebude popírat, že se ve všech a r
mádách, ^tedy také v americké, nacházeli a nacházejí
lidé, kteří se v návalu lítosti nad zabitím přítele, ve
strachu o vlastní bezpečnost nebo ze zcela surového
sadismu dopouštějí brutálních činů na skutečném neT.
bo domnělém nepříteli. Nám .by mělo záležet na tom,
jak se k surovým “hrdinům” zachdvá režim, které
mu slouží, zda je odměňuje hodnostmi či zda je staví
před soud.
Není-li Vám stále ještě jasný rozdíl, pak Vás odká
ži na- knihu, na níž nás sám odkazujete: M. Lané
si dovolil napsat a uveřejnit věci, které jsou neuvě
řitelné — a přece se mu nic nestalo. Představte si,
že by R us, popsal zvěrstva, která jsou páchána na
vojácích v severním Vietnamů! Byl by postaven ke
zdi asi dřív, než by mu kniha-vyšla.
Je mnoho dalších důležitých rozdílů -ve vládních
systémech. K jejich posouzení se stačí dívat, pozná
vat a porovnávat s vlas.ními zážitky, nepodléhat žád
né propagandě.
Váš J. Kárnet
a udržalo diplom atická
spoluprácu s Castrovým
režimom. P ri tom pozorovatelia
latinsko-am e.
rického vyvoja pripom in ajú, že M exiko neuzná,
lo Frankov režim vo
Španielsku a udržuje
diplom atické styky so
španielskou. republikán
skou vládou v exile.
D. Lehotský, N . Y ork

Malý oznamovatel
Hledám bývalé vězně,
kteří byli v roce 1943 - 45
v nacistickém koncentrač
ním táboře Flossenburg
okres Wieden (nyní Zápodní Německo), ať - žijí
kdekoli. I za upozornění
nebo sebemenší zprávu do
redakce HD bude vděčný
nejstarší pozůstalý syn po
Miroslavu Stavinohovi z
Kroměříže, který je tč. v
Austrálii.
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ČESKOSLOVENSKO
VE ZKRATCE
s n. p. velveta Varnsdorf
Katem politiky
Agentážni činnost
Do Moskvy odcestoval
(Pr. 11. 3.) náměstek mi
nistra kultury ČSR inž.
J. Štěpájoek. Bode se v
Sovětském svazu zabývat
studiem otázek “ekono
mického řízeni kultury a
problematikou agentážni
činnosti” .
Ocenění minutých postojů
Hlavni štáb Lidových
milic dekuje veřejnosti v
R P z 10. 3. za projevená
\ blahopřání a oceněn “mi
nulých postojů a čtou”,
která obdržel a příležitosti
“Vítězného února” .
Jen tesat
Formou žertovně - po
učných ®jplůovaček s ta
jenkou pro děti i dospělé
udržuje soudruhy čtenáře
ria politické úrovni Práce.
“Kupředu cestou lidové
demokracie, cestou pokro
ku, cestou prospěchu pra
cujícího lidu a republiky,
kupředu . . cituje nehy
noucí výrok V elká» Kle
menta. Dokončeni v násle
dující tajence.
Husák v zajetí žen
Pod tímto titulkem refe
ruje Práce 6. 3. na první
straně o mejdánu, který
se konat na Pražském
hradu u příležitosti uvítá
ní zástupkyň žen MSŽ pre
sidentem Svobodou a Gu
stavem Husákem- "Po
slavnosti v Trůnním sále
upadli soudruzi do zajetí
žeň. Kolem soudruha Hu
sáka Je chumel zrovna
těch
nejvýřečnějších:
“Když jste v přesile, to
se osmělíte,” odráží je
hbitě; J é řeč o populaci,
jestliže prý nejsme na vy
mření. ‘ To záleží na Če
ších a Slovácích, jak se
budou činit,” mrká vý
znamně na dámy soudruh
Gustav. Nakonec besedu
uzavírá: “Ještě rok, dva
budeme mít řádnou fuš
ku, potom by to mělo být
lepší.”
Asi umění se domluvit
Nepochybně z toho dů
vodu byl vybrán zaslouži
lý umělec V. Mihálik, aby
přijal nového velvyslance
Islámské republiky pana
Kamáluddína Ahmada u
příležitosti jeho nástupu
do funkce (Pr. 5. 3.).
Vytlačila je tapeta
“ Prožíváme jubilejní rok
1971 - a není materiál na
výzdobu a propagaci ve
vývěsních
skříňkách” ,
alarmuje soudružská svě
domí J. Langer z Prahy 5
v RP z 10. 3. “V roce
1968 přes noc dokázali pra
vičáci zaplavit naši vlast
propagačním jedem a my
slyšíme jen odpovědi - ne
máme,, nevyrábí se, snad
příští měsíc. Plakáty, zna
ky a jiný propagační ma
teriál byly z prodeje vy
tlačeny “tapetovým papírefti”, zřejmě, aby se lé
pe plnil plán.”
Kolem budování
Aspoň že někdo!
“Manšestr vítězí” - pod
tímto názvem zahájil 1.
března obchodní dům P er
la v Praze ve spolupráci

prodejní výstavu manše
strů (Pr. 2. 3.).
Kravský úvazek na
počest KSČ
“S mlékem jsou při jeho
výrobě starosti” , stěžuje
sí RP z 2. 3. “A tak zá
vazek, o němž bude řeč,
má obrazně řečeno cenu
zlata: Na počest 50. výro
čí založení KSČ se rozhod
lo JZD Rovnost v Kloužovicích-Dobronicích zvý
šit v letošním jubilejním
roce dodávku mléka nad
plán nejméně o 10.000 lit
r ú .”

Já na bráchu . . .
“Nedůsledná a místy
vyloženě nedbalá činnost
kontrolních orgánů podni
ků umožňuje značnou část
hospodářských trestních
přestupků” , píše SS z 2. 3.
“Za loňský rok bylo odha
leno 1.116 případů a vznik
lá škoda přesáhla 10 mi
lionu Kčs, a to jen ve Vý
chodočeském kraji. Jde o
používání
podnikových
mechanismů pro soukro
mý výdělek, černé jízdy
a především o rozkrádání
materiálu ve velkém.”
Četné urgence na pomoc
požárníkům
“Ve vokovickém podni
ku Aritma vypukl včera
požár, plamenům podleh
ly 2 budovy a jen dík
včasnému příjezdu požár
níků nedošlo k větším ško
dám” , referuje SS z 1. 3.
“škoda”, dodává SS, “že
to muselo trvat půldruhé
hodiny než po četných urgencích byl upraven tlak
vody natolik, aby požární
ci mohli použít účinně
hydrantu.”
Vyvinuté dámské hodinky
“První čs. dámské ná
ramkové hodinky vyvinuli
v Novém Městě nad Metu
jí. V menším množství je
chtějí dodat již na vánoč
ní trh” (P. 5. 3.).
Švadlenky si užljou
V závodě šumavan v
Klatovech dostaly ávadlenky pěkný dárek k Meziná
rodnímu dni: závodní sau
nu (Pr. 8. 3.).
Sladké zmetky
Tak doslova nadepisuje
Práce z 8. 3. článek o
“neobvyklé výstavce” vý
robků cukrovinek ústavu
kontroly a vývoje jakosti
potravin v Praze. “Vysta
veno” je téměř 300 zmet
ků, které “proklouzly”
přes kontrolu výrobců do
prodejních skladů. “Pro
klouzly” rozlepené a po
trhané sáčky, cukrovinky
nechutně slepené, rumové
pralinky s vyteklou náplní,
poloprázdné balíčky s ka
kaem a jiné “chuťové
zmetky” . Rekord drží
Orionka, ale statečně se
drží i Zora,.Diana, Velím
a další.
Nedáte si řeřichu?
Tak se ptá čtenářů SS
z 21. 2. “Jaro se blíží a
vitamínů je v něm třeba
jako soli. Na to pamatuií
pracovníci školního statku
SZTš v Mělníku, kteří za
čali ve své prodejně nabí
zet nový náhradní zdroj

vitamínu C - řeřichu za
hradní.”
Ale co pak s jablky?
Vedle řeřichy zahradní
jsou konkurencí českého
ovoce i dovážené jonatány. “Jak to udělat, aby i
česká jablka šla na odbyt,
mohou se všichni zájemci
dovědět na přednášce
zlepšovatele J. Čermáka”,
píše MF z 19. 2.
Kolem kultury
Pravdivý postoj osobnosti
Rozhlas připravuje se
riál “Proti legendám a
mýtu”, v němž bude kon
frontovat “pravdivý sled
událostí i postojů jednot
livých osobností” naší kul
tury s jejich vystoupeními
v seriálu “O avantgardě”
z roku 1968. (SS 2. 3.)
Přemýšleni na schodech
Pražští madrigalisté uspořádali v pražském Mu
zeu další úspěšný koncert
“na schodech” . Podstatou
cyklu “Toulavé písničky”
je přimět (podle MF, 8. 3.)
posluchače k “přemýšlení
o stěhování” hudebních
motivů.
Palčivě aktuelní
Windiškréc
L. Lipský vnitřně emig
roval až k “jenerálu” Windiškrécovi, o kterém zpí
vá píseň v rámci “Krám
ku s písničkami” v Divad
le komedie. Je to inscena
ce vojenských písniček od
Marie Terezie po 19. sto
letí. (Pr. 12. 3.)
A nakonec trochu . .
První nejen v syrečkách
Olomouc drží příjemné
prvenství ČSSR: každý ob
čan (nehledě na věk) utrácí ročně přes 106 korun
za květiny. (MF, 9. 3.) Triková módní přehlídka
Televizní diváci viděli
8. 3. (RP) neobvyklou
módní přehlídku, vyznaču
jící se nápaditým triko
vým zařízením, umožňují
cím sledovat detaily, které
jinak zanikají.
M Z
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Rozhovor se studentkou
Hana se narodila v Austrálii. Ačkoliv její rodiče hovoří česky a než šla
do školy, anglicky vůbec neuměla, přece jen v dospíváni se pro ni stalo při
rozenějším vyjadřovat se anglicky než v mateřském jazyce svých rodičů. Zem,
v níž vyrůstala, formovala její názory a Československo pro ni bylo pouze ro
diči opěvovaným koutkem světa, k němuž neměla hlubšího citového vztahu.
V minulých týdnech Hanka, dnes studentka university, navštívila vlast svých
rodičů a měla možnost konfrontovat na vlastní oči své představy se skuteč
ností.
Nejprve jednu otáz
ku trochu odlehlejší,
Haničko. Rodiče říkali,
že asi tak do svých sedm
nácti let jsi s nimi ráději
hovořila anglicky než če
sky. Oni na tebe mluvili
česky, ty jsi jim odpoví
dala anglicky. Myslíš, že
znalost češtiny má pro
tebe ivýznam?
Když jsem přijela do
Prahy, vrhli se ke mně
příbuzní - a všichni byli
hrozně překvapeni, že
mluvím dobře česky. By
lo na. nich vidět, jakou
z toho mají radost a já
jsem byla také ráda. U ž
proto to stálo zato. A i
kdybych neměla v Če
skoslovensku žádné pří
buzné - neví-li člověk, co
si lidé povídají, zůstává
v zemi cizincem. Myslím,
že právě pro znalost ře
či se mi zdálo Českoslo
vensko tak blízké jako
domov. Ostatní děvčata,
která byla se mnou a če
sky neuměla, tyhle poci
ty neměla.
V jednom ze sivých do
pisů z Československa
jsi napsala domů: Teď
už vím, proč máte svou
vlast tak rádi. Napsala
jsi také, že Praha je
krásnější než Řím. V

čem spatřuješ krásu a
kouzlo Československa?
T o se nedá dost dobře
vysvětlit. Stará pražská
architektura je nádher
ná, ale nejde jen o archi
tekturu. Když jsem byla
v Praze, hrozně bych si
'byla přála bydlet na Ma
lé Straně. V Římě nebo
v Řecku jsem také obdi
vovala architekturu, ale
spíš jako turistickou
atrakci, neměla jsem tou
hu tam žít.
Uvědomila sis, že Če
skoslovensko není jen
Malá Straina se svou
spletí kouzelných uliček
a že bez dolarů by tam
život byl dost těžký?
Myslím, že jsem si to
uvědomila. Můj dědeček
s babičkou bydlí ve ven
kovském městě, strávila
jsem u nich Štědrý den.
Musela jsem tam jet vla
kem, protože žádný z
mých příbuzných nemá
auto, jen jeden strýc má
stařičkou rachotinku a ta
stála, protože do ní ne
mohl sehnat náhradní
součástky. Také jsem se
do sytosti najezdila v.
pražských tramvajích a
žasla jsem, jaké množ
ství lidí se do nich vejde.
Australský občan by se

takovém u
cestovnímu
"p o h o d lí” dost divil. O
výdělcích a co se za ně
k o upí jsm e moc nem lu
vili . příbuzní d áv ají a
ukazují návštěvě je n to
nejlepší. V šim la jsem si
ale bytu dědečka a babič
ky. Říkali, že nebydli
n ejh ů ř, ale k o u pelnu n e.
m ěli a topili v plechovém
sporáku. Bavila jsem se
příležitostně i s cizími
lidmi. Když spolucestují.
cí ve vlaku zjistili, že
jsem z A ustrálie, hn ed
se začali vyptávat, jaké
by tad y byly výdělkové
m ožnosti. Jed en p án byl
řidič náklaď áku, o d p o 
věděla jsem m u, že by
si vydělal kolem 60 do
larů týdně, zdálo se mu
to strašně moc, když to
přepočítal na koruny.
T y jsi ovšem svých
povinně vym ěněných 5
do larů denně po 16 ko
runách ani neutratila,
viď.

Ta povinná výměna
je opravdu hloupá. Snad
kromě jídla v restaura
cích, které se mi zdálo
levné, se dá za dolar do.
stát v Austrálii víc. Pří
buzní mi všechno dali a
ani jsem nevěděla, zač
(Pokračováni na lir. t)

Rozsudky nad trockisty
Pražské soudnf přelíčeni se skupinou 19 osob
žalovaných pro podvratnou činnost, o němž jsme
referovali v minulém čísle (str. 1), skončilo celkem
podle očekávání: profesor střední průmyslové ško
ly v Praze Petr Uhl, kterého žaloba označuje Z3
hlavu celé skupiny, byl odsouzen na 4 roky žaláře,
dalších 15 osob na jeden až i'/í roku žaláře a tři
osoby byly osvobozeny. Obžalovaná Sybille Plogstedtová ze západního Berlína byla odsouzena na
roku žaláře, po jehož odpykání má být vyhoště
na ze země (14měsičn! vyšetřovací vazba se jl
započítává do trestu). Klausule o vyhoštění ze ze
mě není v rozsudku nad španělem Filipem Serrano, protože jeho rodiče bydlí v Československu.
Dostal nejnižší trest — 1 rok žaláře.
Plukovník Jiří Hečko podal čtenářům Rudého
práva (23. března) zprávu o přelíčeni, v níž říká,
že obžalovaní utvořili ilegální protistátní organi
zaci rozdělenou na jednotlivé tajné buňky, které pak
vyráběly ve velkém propagační brožury a letáky,
hanobící režim a snažící se zamezit normalizaci
poměrů ve státě. Obžalovaní se hájili tím, že ne

šlo o ilegální organizaci, ale jen těžko o něco vfc
než debatní klub. Podivnou logikou dospívá Jiř*
Hečko k názoru, že nešlo o politický proces nýbrž
jen o kriminální.
Rozsudky nenabyly dosud právní moci, jak stát
ní zástupce tak i odsouzení podali odvolání proti
výměru frestů. Státní zástupce žádá pro Petra
Uhla trest vězení v trvání pěti let, pro 12 dalších
vězení od tří do pěti let a žádá i vězení pro Matyldu Brožovskou, která je jednou ze tří obžalo
vaných, kteří byli v tomto přelíčení osvobozeni.
Před vyhlášením rozsudku dostavilo se do cho
deb soudní budovy pět uniformovaných příslušní
ků STB vedených osobou v civilu a po prohlídce
osobních průkazů shromážděných asi 30 osob je
vyzvalo k odchodu z budovy, protože stejně ne
mají propustky ke vstupu do jednací síně po dobu
zmíněného veřejného procesu. Když se přítomní
— většinou studenti — smáli při zmínce o "veřej
ném procesu", nastala vřava, při níž byl zatčen
Ullrich Groethmann z Kolína n. R. (který studo
val na Karlově universitě).
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Československo po II. svě to vé v álce
HšstorStoré se časfo pozastavují nad tím, proč Če ši a Slováci museli ve svých dějinách zažít tolik tra nejen v komunistické východní Evropě, včetně ne
gických změn. Jeden z nich to snad nejlépe vystihl, když roku 1921 napsal: "Zkoumáme-li příčinu jejich závislé politiky, které sledují Jugoslávie a do jisté
míry i Rumunsko — ale i přímo v Sovětském svazu.
útrap a politických porážek v minulosti, najdeme ji, jakkoliv to snad zní paradoxně, v mravní a politic Hodně
napovídají přibývající projevy nesouhlasu v
ké převaze českého a slovenského národa. V politice se často stává, že ten či onen národ dosahuje do sovětských republikách a autonomních oblastech,
časného úspěchu, protože přišel v pravý čas. Snad nejlépe si vysvětlíme leccos, co nás jinak mate v stupňující se protesty příslušníků národních menšin
dějinách Čechů a Slováků, uvědomíme-li si, že se dostavili na scénu příliš časně a že je stihl osud a stále častější procesy s disidentskými intelektuály.
Československé jaro, dodává Szulc, se proto neniátěch národů, které náhodou razí cestu dřivé, než jiné národy jsou připraveny kráčet v jejich šlépějích. a nesmí vykládat ani jako náhodná historická ka
V politice Češi a Slováci vždy byli národem p io n ý rů ..."
pitola, která vznikla ve vakuu, ani jako něco. ryze
Nejméně třikrát ve své historii se češí a v moderní kdekoliv ve světě — a ovsem také s jejich nezlom- československého s pomocí obvyklých klišé o českých
době s nimi i Slováci, jak správně píše Tad Szulz, nou vírou v první zemi komunismu.” Nakonec se a slovenských politických tradicích, tužbách a o ná
■postavili proti vládnoucí moci a státně-politickému ovšem Moskvě nepodařilo zlikvidovat jugoslávskou rodní povaze.
.systému, který představovala. Nejdříve to byl Jan tak zvanou rakovinu; jelikož si však začala uvědo Historie se může ubírat křivolakými a tragickými
Hus a povstání jeho stoupenců proti církevní hierar movat, že by mohla nakazit celý komunistický tá cestami, avšak podle názoru Tada. Szulce ve vývoji
od roku 1945, kdy bylo Československo osvobozeno
chii patnáctého století, které vyvrcholilo invasí ci bor, snažila se ji .alespoň izolovat.
Avšak ani tato alternativa neměla podle Szulce na od nacistů, až do roku 1969, kdy byl odstraněn Ale
zích vojsk. Za druhé to byla porážka protestantských
reformačních sil cizími invasními silami roku 1620 v ději na úspěch. Nákaza soustavně propukala na ji xander Dubček, je vidět nevyhnutelný logický kurs.
.])itvě na Bílé hoře, o které Szulc píše jako o jedné ných místech a stavěla před dilema jednu sestavu A není důvodu pro to, aby se myslelo, že tato logika
sovětských kolektivních vůdců za druhou. Aby izo nebude platit v budoucnosti..
z největších tragedií českých dějin.
lovaly
tuto hrozbu alespoň ve východní Evropě, So K těmto závěrům autora knihy je třeba dodat, Se
..Szulc přechází letmo krátkou nacistickou okupaci věty zahájily
ďábelskou inkvizici, tedy nový kurs, Szulc dokončil svou knihu několik měsíců před pro
z druhé světové války a soustřeďuje se na nej- který
za následek největší komunistický masovy sincovými demonstracemi v polských přístavních mě
hovější příklad: na osm měsíců roku 1968, kdy se teror měl
sovětských čistek v třicátých letech. Ani stech. které vyvolaly krizi v Polsku.
v Československu usilovalo o socialismus s lidskou jedna od
země komunistického bloku nebyla ušetřena
Szuíeova kniha je přímo pokladnicí podrobných
tváří. Jak dnes víme, Kreml odpověděl na českoslo této sovětské preventivní pomsty. Je velkým parado
venské jaro, jež považoval za hrozbu svému ideolo xem. že právě Československo,. bývalý přítel a nyní informací z historie Československa' v létech 1945 až
gickému monopolu a mocenskému systému, vojen vzorný satelit, dostalo tu nejborší ránu. Szulc tvrdí, 1969. Avšak kapitola první, která se zabývá léty
skou invasí, kterou se později snažil ospravedlnit že hlavním cílem Moskvy při inscenování této bez 1945-1948, se přímo hemží zbytečnými chybami.. Ty
tzv. Brežněvovou doktrínou omezené svrchovanosti. ohledné a kruté protiofensivy proti titoismu,- troc- pickou ukázkou je Szulcovo tvrzení, že Pražské po
. Redaktor Szulc sledoval dramatické události let kismu, sionismu a jiným tak zvaným k ard in áln ím vstání řídil český národní výbor v čele s gen. Lvem
1968 a 1969 přímo v Praze a — jakmile byl z Česko ideologickým hříchům oné doby bylo zlikvidovat kon Prchalou. Nutno se pozastavit také nad tím, že Szulc
slovenska vypověděn — sledoval je z Rakouska a cept národního komunismu všude, kde by se mohl v této kapitole nekriticky přijímá režimistické tvrze
Jugoslávie. Dospěl k přesvědčení, že přes sovětskou objevit a zničit ho v zárodku všude tam, kde by se ní. že na Pražském i na Slovenském národním povstá:
ní měli největší zásluhu komunisté; mimo to ši neinvasi, vývoj, ke kterému dalo podnět Českosloven mohl později rozvinout.
prosíudoval americké prameny historie osvobozování
ské jaro, není u konce, a že československý obrodV tomto smyslu byla sovětská politika podle Szul
ný proces je jen začátkem základní proměny komu ce vždy důsledná: jakmile si za jugoslávské krize Prahy v květnu 1945. Přijímá jako fakt ničím ne
nismu, jak jej známe v tomto století, ne-li jeho konce. let 1948 a 1949 Moskva uvědomila, že se v každé podložené tvrzení Josefa Smrkovského z r. 1965
■ Aby dokázal správnost své these, Szulc sleduje nezávislé Versi komunismu skrývá pro ni nebezpečí, (Szulc zná jen jeho druhou versi z r. 1967), že prý
podrobně historii ■Československa od skončení druhé rázně proti ní zakročila: roku 1956 v Polsku a Ma jéhó zásluhou nepřišly americké tanky v květnu 1945
světové.války. Vysvětluje, jak tato země, známá ďarsku a roku 1968 v Československu. Takovou inter do Prahy. Szulcovi sé ovšem Smrkovského tvrzení
svého času jako středoevropský ostrov demokracie, pretací se Moskva snaží řešit dva vzájemně závislé hodilo k dalšímu ironickému paradoxu (ve kterých
byla; třikrát v uplynulých 50 letech opuštěna svými problémy: problém. nacionalismu v satelitních stá si.v knize libuje), že totiž týž Smrkovšký, -který-r.
přáteli a ponechána na pospas dobyvateli. Popisuje těch, který_ ohrožuje monolitickou jednotu komuni 1945 zachránil Prahu pro sovětské tanky, r. 1968 se
vývoj. osvobozeného Československa na cestě k so srnu za sovětského vedení, a problém nacionalistické nechtě přičinil o to, že tam sovětské tanky přišly
cialismu a zdůrazňuje, jak se z jednoho z nejupřím nákazy, která se přenáší do Sovětského svazu Sa znovu.
. Také Szulcovo tvrzení, že slovenčina má blíže k
nějších přátel ruského národa stal jeden z nejservil mého.
.
polštině než k češtině, zbytečně zmenšuje hodnotu je
nějších sovětských satelitů. Nakonec na základě
Československé události let 1968 a Í969 nutno proto ho jinak velmi cenné a čs. věci celkem sympatické
svých osobních zkušeností vykládá nejnovější kapi
V. N, DUben
tolu v československých dějinách: vysvětluje, jak to hodnotit ve světle hlubokých změn a nových proudů práce.
též bezbarvé komunistické Československo začalo v
šedesátých letech tvořivě zkoumat a nově interpre
tovat theoretické i praktické aspekty komunismu a
ják se za obrodného procesu pokusilo o synthesu
demokracie a svobody s marxistickým socialismem.
To byla pravděpodobně poslední historická příležitost
přo stagnující marx-leninismus, aby se mohl obrodit.
Szulc nevidí nic nového ani v Brežněvově doktríně
o omezené svrchovanosti komunistických států, ani
v nynější snaze Kremlu udržet si komunistický ideo
logický monopol. Vysvětluje v této souvislosti, jak
"rusofilské Československo bylo roku 1948 donuceno
statuse vzorným sovětským satelitem, protože Moskva
nedůvěřovala žádnému nacionalismu a ani třeba jen
náznakům zvláštní cesty k socialismu, a v Česko
Slovensku preventivně zasáhla. Stalin, který byl teh
dy v čele sovětského politbyra, předstíral roku 1948,
že brání socialismus, činil to — podle Szulce — s
podobnou logikou jako Brežněv v roce 1968, když
tvrdil, že západní imperialisté chtěli zneužít Česko
slovenska ke svým ^ agresivním plánům. Rozdíl je
jen y tom, že Brežněv roku 1968 stál před zkušeněj
ším. a jednotnějším národem, a proto se uchýlil k
drastičtějším prostředkům, aby zajistil uskutečnění
svého cíle.
' Po únorovém komunistickém puči z roku 1948 v Če
skoslovensku následoval spor Sovětského svazu s Ju 
goslávií. Také v tomto případě Stalin vysvětloval
Přesvědčte se, zda mají všichni členové vaší rodiny včas
spor jako ideologický konflikt, zatím co jugoslávští
roentgenovány plíce. Provádí se ZDARMA. Kdokoli může mft'
komunisté podobně jako nekomunističtí Češi a Slo
tuberkulózu — můžete být jejím nosičem a přenášet ji na jiné.
váci považovali tuto věc za spor mezi dvěma svrcho
Je zvlášť důležité; - aby se . starší členové rodiny podrohíR
vanými státy. Podle Tada Szulce tohoto přístupu,
tomuto rychlému a jednoduchému zjištění. T. B. se dá zpra
označovaného znovu a znovu jako obrana socialismu,
vidla léčit snadno a rychle. V případě potřebí delšího léčení
Sověty užily vždy, kdykoliv začal některý vasalský
PRO V ŠE C H N Y O SO BY ST A R ŠÍ
vyplácí se živitelům rodin STÁTNÍ PENSE. Dozvíte se, kdy
stát zvedat hlavu. “Sovětskému svazu se propagač
21 L E T . V Y U Ž IJ T E P Ř ÍL E Ž IT O S T I,
bude roentgen prováděn ve vašem okolí, nebo můžete, zajít
ně prostě nehodilo,” píše autor knihy o Českoslo
kdykoliv do Mass X-Rays, 25.Flinders Lané, Melboume-CityK D Y Ž J E R O E N T G E N O L O G IC K Á
vensku, aby se- dostal do otevřeného mezinárodního
Telefon 63-4191
JED N O TKA V E VAŠÍ O BLASTI !
sporu s některou komunistickou zemí: na druhé stra
ně však ideologický zápas měl tu výhodu, že Moskva
The Victorian Tuberculosis Association, Lonsdale Street, Melbourne, 3000 TB515
mohla počítat se sympatiemi a zmatkem komunistů
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“Výcho d nílidé” ve středu Evropy
FERDINAND

Provádíme veškeré práce optieké
přesně, rychle a za levné eeny

PEROUTKA

V MUVUnlI * Mh'RMÍ iMMMffffirtCtili převratu roka 194# pražský rozhlas promluvil o "odkazu Julia
Fučíka". PravB, ie iwawiv i aWčiBtvS bylo také vítězstvím ideí, jimž Fučík zasvětil svůj život. Jaké
ta byty Hel*? Pwribfcf m Mu
ie sewtrati štol! a soudružka Gusta Fučíková v doslovu k se
braným F acB anýa vpis^n piiypmaiS Jebe vývak: "Stávám se východním člověkem." Pražský rozhlas
mé pravda: í mravy převrat mima pmé byl také vítězstvím té ideje, že obyvatelé Československa se
* *jl stát výrhoiáaípai ;MWL. WyaíJI» režim také trvá na tom, aby nastal takový obrat v československých
dějioácti. Paa Hasák ae m ta prtailaw i pokud možno bodře, pan Btlák to vyžaduje beze vši bodrosti.
Nebudeme se tvvtakrát zabývat FaSkevaa legendou. Není to naléhavý úkol, legenda je již oblévána
všeobecnou acd icirea. Někteří vědí a mnozí tuší. Je dost materiálu, který dosvědčuje, že Fučík na ge
stapu podlehl mačem a ptuzradB gestapu svě druhy. Nikdo, kdo nebyl na gestapu v podobné Situaci, ne
má práva se uad ihu čňtít seudkeue. Na druhé straně, ovšem, neiií to dobrý materiál pro legendu. Ta
je dnes adráowáaa xtSmémm átiHm perní Fučíkové, která má obchůdek s Fučíkovou pověsti, vedený s
V tScátých letech za zprávy a Gide podávali.
čaly z Ruska do Ertopy Tamo četa měla za sebou
pronikat zprávy © tnou pozoruhodné
výkony.
co pak bylo nazváno sta Jeden její člen s potěše
linismem: o hromadném ním spatřil z okna svého
teroru, o faieaaýtb pro hotelu, jak policista pře
cesech. o močení věsnň. vádí stařenu přes ulici.
o vraždách ve é íe p e d t U dělal z toho důkaz ne
tajné policie, o nesmír otřesného
humanismu.
ném počta &ŽÍ, odváže Napsal o tom domů ob
ných na Sibiř. Vězňové šírnou zprávu: zde vidí
prý pSí na stěny svých te, k čemu je sovětská
cel: "V Rodeu, se naro policie, je k tomu, aby
dil fašismus.** Francouz převáděla stařeny přes
ský spisovatel André G i- ulici.
de, do té dohy vlivný
V historickém museu
sympatisér s komuni mu řekli, že si tady mů
smem, jel do Ruska se že všechno prohlédnout.
podívat, vrátil se rozči Po té zkušenosti napsal
len a napsal o tom kni triumfální článek o tom,
hu. Od té chvíle bylo ko ' že: sovětské Rusko <ym á
munistickým ideálem na řádná
tajem ství, že
lézt - nebo vyrobit - všechny dokumenty a in
antt-Gkla, někoho, kdo form ace jsou volně pří
by vydal o Rusku svě stupny, že Stalinovo
dectví příznivější. Jako Rusko je otevřená kniha.
vše v komunismu, také
Kdysi člen podobné
toto bylo pečlivě organt- agitační čety referoval
sováno.
domů, že je už v Rusku
Julius Fučík patřil k tři neděle, ale ještě ne
československé
úderné byl venku, poněvadž čte
ágkační četě, která byla a čte a je čím dále tím
komandována do Ruska, více nadšen tím čtením.
aby neviděla, co je, a po Jestliže zdvihne oči ód
dala jiné svědectví o knihy, nebo brožurky a
Rusku než pronikající přece se podívá ven, vidí
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idylický obraz: na Ru kem východním. Pan
dém náměstí kůzle oku profesor N ejedlý uvedl
tuto ideu až do zámezí.
suje stromek.
Pan F. J. Kolár v le Vyslovil se, že se neslu
tech třicátých nejel do ší, aby Československo
Ruska, ale přece také po mělo, co sovětské Rusko
dal svědectví. Řekl, že je nemá, a že tedy je třeba,
vědecký socialista a jako aby českoslovenští lidé
takový m á'spolehlivé in se třeba padesát let dob
formace o Rusku z rus rovolně omezovali ve své
životní úrovni a čekali
kých film ů a románů.
Julia Fučíka nakoman- se svými požadavky, až
dovali, aby se šel podí také sovětské Rusko bu
vat do vězení Lefortovo, de mít slušnou životní
a pravděpodobně mu úroveň.
předvedli u vchodu ně
Tu se ukázalo, co mů
jaké mírumilovné divad že znamenat být východ
lo. Fučík ihned psal do ním člověkem: může to
mů, že Lefortovo je nej- znamenat zříkat se vlast
humanímějši zařízení na ních možností, ucpávat
světě, a ie všichni by si vlastní prameny a čekat,
ta m ěli brát příklad. Po až Rusko dospěje- Pro
Chruščovově protistaiin- Čechy a Slováky být vý
ské řeči hledání faktů se chodním člověkem je
v Rusku poněkud uvol risuiktiv uí idea: zname
nilo, a Lefortovo bylo ci ná seš roubovat domácí
továno jako jedno z vě poměry na sovětský vkus
zení, kde političtí vězni a na sovětskou úroveň,
byli nejvíce týráni.
v jídle, jak jsme viděli,
Avšak pražský rozhlas ve vzdělání, umění a ve
soudí, dnešní režim sou řejném životě, jak nyní
dí, paní Fučíková soudí, každý den vidíme. Zříci
m inistři K opecký a N e se vlastní tradice a při
jedlý soudili roku 1948, jmout cizí. Nacpat so
že český a slovenský člo větské poměry do českověk m ají se stát člově (Pokračování na str. 6)

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

M. CHRPA
Optical Service

Můžete
pomoci!

Ve 4. čísle Hlasu domova jsme uveřejnili dopis
p. Hermana o zlém osudu paní Marie Zenáhlikové,
jejíž manžel zemřel loni v Rakousku. Někteří čtenáři
na dopis okamžitě reagovali: dotazovali se, zda a ják
pomoci, někteří poslali Hned příspěvek. Podle zprá
vy, kterou jsme dostali později z Evropy, jde sku
tečně o mimořádně smutný případ. Paní Zenáhlíková, ochromená dřívějším zraněním, nemocí a v ne
poslední řadě pobytem v komunistických žalářfch,
odkázaná na vozík, dostává malou sociální podporu
a občas pošlou příspěvek přátelé, většinou bývali po
litičtí vězňové, s nimiž se poznala ona nebo její
manžel v komunistických věznicích v padesátých le
tech, nebo solidární bývalí vězňové z nacistických
koncentráků. Paní Zenáhlíková snáší svůj osud s odr
vahou: ve svém dopise píše o štěstí, které ji potka
lo — z tamní nemocnice dochází nyní jedna stará
sestra, která se snaží zařídit hlavně pro malého syn
ka mnohé, co matka na vozíku zařídit nemůže.
O paní Zenáhlikové napsala nám víc čtenářka pí,
A. V. ze Sydney. Z jejího psaní citujeme:
"Po přečtení výňatku z dopisu Marie Zenáhlíkové jsem byla zdrcena a poprvé jsem litovala, že ne
oplývám statky pozemskými. S Maruškou — jak jsme
ji říkaly — jsem se setkala v ženské věznici v Par
dubicích. Bydlely jsme na stejném bloku, pracovaly
v téže dílně u stejného stolu. Budu vždy hrdá na to/
že jsme se staly přítelkyněmi, dávala ml pocit ště
stí a hrdosti, že v našem národě jsou ženy tak čisté
ho charakteru. Jsem přesvědčena, že její osoba ne
unikla pozornosti žádné z 1.600 obyvatelek komunjstické ofrokámy. Byla milována a ctěna všemi sluš
nými mukliněmi a nenáviděna kolaborantkami a bouzačkami, kterým dávala pocítit své opovržení. Tato
něžná žena byla světlým zjevem a opěrným sloupem
pro mnohé z nás. Nikdy se nezalekla ani nejhrubšiho
násilí, nikdy neváhala vystoupit na obranu těch, jimž
bylo ubližováno, ačkoliv si byla vědoma následku.
Hladovky, které kolikrát zahájila na protest proti
surovostem, jichž se příslušníci M. V. dopouštěli a
nesčetné korekce podlomily její zdraví. Trpěla otoky
z podvýživy — často se vzdávala svého jídla pro sta
ré a nemocné — a v r. 1961 se u ní dostavila ztráta
rovnováhy. I tehdy, fysicky oslabené, ale duševně
pevná, posilovala jiné. Slova vězeňské modlitby:
"Pane, dej nám sílu, abychom pomáhaly těm, kteřf
Jsou slabší" denně proměňovala ve skutky. Jejího
manžéla, lékaře, jsem poznala ve vězeňské nemoc
nici na Pankráci, kam Jsem byla převezena téměř
v beznadějném stavu. Mohu říci, že on, sám také
vězeň, ml zachránil život.
Marušce jsem napsala do Rakouska dopis a někde
v koutku srdce jsem si dělala naději, že se snad
našel zámožný krajan-mecenáš, který se ujal nemoc
né matky s dítětem. Bohužel nic podobného se ne
stalo. Opisuji několik vět z její odpovědí: "Tenkrát
v Pardubicích žádná z nás nevěděla, co na. nás v
životě ještě čeká. Byly jsme plny nadějí ve šťastnou
Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. NAŠE SPECIALITA: uzena šunka a budoucnost až jednou všechno skonči. Je to tak dob
ře, protože pohled do budoucnosti by mi vzal silu k
||í v '
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
boji. Zbyl ml jen Pavel, který je ještě tak malý,
bude mu teprve v červnu 5 let, drží mě vlastně'při
DOM ÁCÍ JATERNICE, JELÍTKA A SM ETANOVÉ I V IN N É KLOBÁSY
životě, musím žít pro něj, aby alespoň měl mámu,
která, I když nechodí, přece se mu snaží dát lásku,
Elektrika z Gtty: číslo 4 7 (z Collias St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38 _ >
kterou dítě nejvíc potřebuje. Po manželovi — tátovi
číslo- 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.),
zastá'-« c, 38
nám zbyl chomáček jeho vlasů . . ."
Telefon: 86-7178
it
(Pokračování na straně 8)

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZENÁŘSTVÍ

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Líd.
KOPECKÝ SMALLGOÖDS Pty. Líd.
3 2 6 High Street, Kew, Vic.
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" Východní lidé" ve středu Evropy
(Fotoačováňi se str. 5)
slovenského h rd la. Být
žhaven vlivu na věci ve
řejné a slyšet každý den,
že právě .to j e nejlepší
způsob, jak, mít. áta ně
vliv. Z tr a tit právo cesto
vat, nesm ět číst, co člo
věk chce, p ro spisovatele
nesm ět psát, co by chtěl.
Je libo čínskou nebo ber
línskou zeď?
V naší zemi se rozpon-

taly n átlak a násilí, a
kdo ještě čte spisy n á
rodního politického k la
sika K arla H avlíčka, m ů
že vědět, proč H avlíček
učil, že jen ta revoluce
je přirozená, k terá nevy
žaduje velkého a d lo u h é
ho násilí. N ao p ak revo
luce, k terá toho vyžadu
je, usm yslila si vpravit
do ¡národa nějakou n e
přirozenost. T o je maxi-

ma platná pro všechny ku, barok< rokoko, rene-' lem: jd i a viz. Když bylo rozlišováno mezi
časy a okolnosti.
zanci, reform aci ¿ p ro ti spatřil pyram idu ruského československým lidem
osvícenství, absolutism u,. přišel na a členy dnešního presi
Pokus vyvrátit české reform aci,
země z jejich staré sou dem okratické revoluce. něj .. údiv. .Nenašel -v , dia. ,
T urgenčv napsal o ca.
vislosti se západem a vy J e skoro frivolní, po té Rusku ani začátky ob
rábět z nich východní to historii tisíce let, p tát čanských syobod ani ví ristickém Rusku: "Ne-,
lidi vyžaduje cvičených se, kam české země patří. ru v civilisaci. T o odpor hýbná a pochm urná po
teroristů v kulturních mi Z atím Rusko s e ubíralo . rovalo českým, pudům , stava,...m askovaná;•.■jako
nisterstvech, pana H r b  svými vlastním i byzant které n a začátku devate O idipova sfínga. Pohltí
náctého století se defini mne později. . Mám. d o 
ka v m inisterstvu škol skými cestami.
K om unisté m ají dob tivně přiklonily k západy jem , že na, mne - upírá,
ství, pana Brůžka v m i
svůj hrubý, lenivý p o 
nisterstvu kultury. J e ré důvody, proč přestali ním u osvícenství.
třeba zlikvidovat Svaz připom ínat jm éno H a v 
H avlíčkova kritika, i h led , ja k se patří, na kar.
spisovatelů a rozehnat líčkovo. O d H avlíčkovy hněv, jejž Čechoslováci m enné oči,’’
N ení pochyby, že tak
A kadem ii věd. Je ne doby nebyly už žádné po invasi v sobě, mají,zbytno, aby policie byla vážné rozpaky o české snad zasluhuje poznám-, to menší sousedé dnes
rozm nožena
a občané k u ltu rn í orientaci. H av ky. C o.H avlíčka v Rusku cítí n á sobě pohled so
aby byli ustavičně hlídá líček odejel podívat se odpudilo, nebylo, dílo. větů;
ni a byli povinni se zpo do Ruska. J e l tam v pan_ ruského lidu, nýbrž cavídat ze svých myšlenek. slavistické náladě, jaká rismu, jako. invase do
byla
obvyklá. Československa . nebylo.,
A soudce je třeba vymě tehdy
PŘEKLADY
nit, a presidium ústřed K dyž se vrátil padalo le lidové dílo, nýbrž dílo
z češtiny do angličtiny
ního výboru kom unistic šení panslavism u. H avlí vybroušené. m arx-lenina němčiny nebo opačně
ké
strany musí být ček’napsal:
RUDOLF HELLER
ské ideologie. Z d á. se
svrchovanějším
pánem
"R uské m razy a ostat nám . spravedlivé rozlišo;
1 Norbert St.,
nad lidm i než kdy hyí ní ruské věci uhasily vě vat .mezi. ruským. ..lidem
Balwyn, Víc. 3103
který rakouský m onar mně poslední jiskru vše- a sovětským režim em ,,
v Telefon: 80-4944
cha. T o je jasný obraz slovanské lásky. V rátil jako my si přejem e,, aby
nepřirozené revoluce.
jsem “ se do P rah y Če
Ž e ruská kom unistic chem , pouhým neústup
ká revoluce bude užívat ným Čechem, ba s jakou
Z L O B Í VÁS OČI?
násilí v neobvyklé míře. si kyselostí proti jm énu
bylo možno vědět o d ša Slovana- Přiznávám se,
Bolí Vás hlava?
tného začátku. Stačilo že mi M aď aři co zjevný
Noste brýle od O P T Á !
číst Lenina. N a jedné nepřátelé milejší jsou než
straně Lenin s neoby Rusové, k teří s jidášským
čejnou otevřeností při políbením přicházejí znával, že Rusko je za nás strčit do kapsy. K dy
Capitol House, 113 Swanston St.
ostalá země, '"nekulturní by Rusko byla země svo
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
zem ě', jak několikrát bodná, konstituční m oh
8. poschodí
Telefon 63-2231
pravil, a nem á podm ínky li by západní Slované
DODÁME LÉKY VŠECH DKUHÚ
, Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, (
pro socialismus. N a d ru  toužit po spojení s ní.
v nutných případech i telegraficky
hé straně s neobyčejnou A le R usko je země de
rozhodností prohlásil, že spotická, a my ostatní
socialismus přes to v Slované musíme se b o 
Rusku bude zaveden. -To hužel tohoto vlastního
se vy sv ětlu je tím, že Le bratra ¿o největšího ne
H LÍD Á N Í DĚTÍ V MELBOURNE
nin spoléhal na to, že i přítele varovat.’’
provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, též
v
jiných, , vyspělých
po dobu školních prázdnin nebo dlouhodobě, v
H avlíčkovo setkání s
příjemném prostředí, s výtečným jídlem a za
evropských zemích vy
ruskou skutečností p ři
stálého dozoru. Informujte se.
pukne
a
zvítězí
revoluce,
zajistíte možnost dostat
A situace se nezmění,
neslo nejenergičtější uIRENA KOPÁČKOVA
a ony vyspělejší země že
dokud poptávka po nich půjčku od STÁTNÍ
vědom ění české indivi
__
1a
Beatríce
Ave., Surrey Hills,. Víc. 3127
zakrátko pom ohou. Když
bude převyšovat nabídku. BANKY, můžete být na
duality do té doby. V
•
Telefon: 88-1368
toto
očekávání
se
nesplní
dobré cestě dostat
Avšak Vaše možnosti
politice jako ve filosofii
lo,
sovětský
komunismus,
příspěvek federální vlády
získat půjčku na dům
H avlíček se řídil pravid
který vznikl v situaci p ři
na koupi domu v částce
nemohou být' větší než
znané nezralé pro socia-j
když máte bankovní účet $ 500.
Promluvte si s ředitelem lismus a vyhlásil dikta- ]
ušSTATE SAVINGS ..
tu ru proletariátu v. zemi :
BANK. Tato státní banka naši místní filiálky.
kde byla jen nejslabší
Může
přivést
Váš
poskytuje daleko víc
vrstva dělnická, zvykl si
vysněný
dům
mnohem
hypotekámích zápůjček- :
pohybovat se nad sku
blíže k realizaci: -vpjViktorii -než kterákoli
P o p r v é v Au s t r á 1 i 1
tečností a opírat, se o n á 
jiná" banka. Vlastně
LÉČENÍ THERAPETICKÝM BAHNEM
silí, jak se musí opírat
THE STATE
téměř.tolik jako všechny
SAVINGS BANK;
každá umělost. N ásilí
V Evropě používají tisíce lidí každoročně léči-ve,
ostatní banky dohromady. OF VICTORIA
přenesl i do styku s ubahno v známých lázeňských místech, aby se ,
Kromě toho, zatím co si
statním i komunistickými
zbavili bolestivých poruch svalstva nejen na čas,
zeměmi a vyžaduje od
ale aby se soustavnou léčbou plně vyléčili z mnoha
Přejete-li si podrobné informace o nynějších pod
nich. aby stejně nedbaly
druhů revmatismu, ženských nemocí a dermatolo
mínkách k poskytnutí půjčky Státní banky na
podm ínek svých zemí,
koupi domu, zašlete tento vyplněný kupón na:
gických poruch.
;
Marketing Department, The State Savings Bank
jak sovětští kom unisté to
of Vietoria. P. O. Box 267D, GPO., Melbourne, 3001
učinili.
Jméno: Mr./Mrs./Miss ............................................
O d začátku své exi
l a LAWES STREET, HAW THORN, VIC. 3122. Telefon: 86-5446
Adresa: ..................................................................
stence české země p a tři
i
:V-y ž á d e j t e ' s i r n á š i h r o-ž, u r u z d a r m a
ly k západu, prodělaly s
964CA ním rom ánský .styl, goti

O P TO

Půjčky na koupi domu
nelze dostat tak snadno

RÍVMATISM KLOUBOVÍ REVMATM
FIBROSA A 1MÍIIAN

THERMO-MUD CLINIC
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Alexander Solzhenitsyn: The First Circle.
Fontana Modern Novels, druhé vydání v roce 1970, 700 stran, cena A $ 1.60

Sovětský ž vočichopis
ní této rovnice v Prvním
kruhu beze sporu poda
řilo. Snad proto, že sám
osm let balancoval na Si
biří mezi životem a smrti,
uzrálo v něm mnoho
příběhů, které prožil
nebo slyšel od spo
luvězňů.
Při čtení Prvního kru
deckého pracovníka, aby hu jsem si zaznamenával,
o svých výzkumech ne co by stálo za zdůrazně
referoval na odborném ní. Po dočtení jsem po
symposiu v cizině příliš znal, že z této knihy se
detailně,, poněvadž by to nedají vytrhávat jednot
posloužilo jako corpus livosti, ať již jsou to je
dělieti k procesu, který jí ostny, skepse, zkuše
se proti němu připravu nosti, životní moudrost
je a je zapotřebí získat či třeba jen. bonmoty
alespoň nějaká průkazná Snadno zjistíme, že hod
nota této knihy nespočí
fakta.
První kruh je zaplněn vá jen v atraktivním té
jednotlivými a na sebe matu či množství sarka
'navazujícími a protína smů, výpadů a postřehů
jícími se épisodami, kte ale i v hodnověrnosti
ré se spojují v široký tok zpracování a autenticitě
vyprávění. Román je pří té téměř stovky osob,
mo nabit konkrétními a které román zalidňují.
živými postřehy o životě Nejsou to postavy jen
v SSSR, až čtenář žasne fiktivní, některé i velmi
při vědomí, že spisova skutečné, jako např. Sta
tel strávil více svého ča lin. Scéna, ve které přijí
su, v e vězení než psaním má velitele vězeňských
táborů je již otřesná jen
knihy.
Mnoho autorů zajisté pointou, že jediným člo
věří, že mohou úspěšně věkem, kterému, kdy Sta
psát o rovnici, kterou lin věřil, byl Hitler.

Sedm set stran Solženicynova románu První kruh so čte jedním dechem.
Jestliže spisovatel ve své první a v SSSR jediné vydané knize o Ivanu Deniso ■
vlčí popisuje jediný den; v< sibiřském táboře, První kruh se časově rozšiřuje na
tři dny. Je to nemalé autorské mistrovství zaujmout čtenáře v tak rozsáhlé
knize na časově a nakonec i místná tak omozoném prostoru, jako je popis tři
dnů. ve vězeni. Román však přesahuje ostnatý pléd vymezený prokurátorem a
tolstojevsky zasahuje db šířky ! hloubky politický m společenský život v dnešním
Rusku. Spisovatel sugestivně vtahuje čtenáře do mnoha, celoživotních dramat,
které yétšinnu konči tragicky. He snad jen koncem života, ale léty strávenými
většinou bez důvodu za dráty pracovních táborů.
Kniha popisuje skupi fonického rozhovoru do
nu inženýrů, specialistů vedlo identifikovat hlks
nejrůznějších
elektro tak, jak to z doteku do
technických
disciplin, káže otisk palce. Příběh
kteří byli soustředěni v *e rozvíjí kolem zachy
jednom táboře, aby pro ceného telefonátu, kte
Stalina, sestrojili snímací rým. diplomatický úřed
zařízení, které by z tele ník anonymně varuj e vě-

ŽALM
patii Valéry
Je velká žalost, vidět
jak na znnmeni,
nikoliv, pod úderem blesku,
svoboda hyne,, sila umdlévá,
hlas odmlčí se,
a celý národ ztratí důstojnost
na pouhé znamení,
nikoliv pod úderem blesku.
Kde jsou ty tvary kvetoucí,
ty oči, paže, srdci jednota,
jež, byty země byteatl?
Zavři jen oči, "znovu spatřiš je.
Hluboko pod zemi
všechno doufajfci
kvaši a silou stává se. Uvidíš,

P R A C A D A SE
Ella, Sao Paulo
Kdykoli nyní otevřu evropské nebo severoamerické
noviny, nestačím se divit, jak hodně se náhle píše
f o nás, o Jihoameričanech. Řekla jsem si proto:
což tak pohled odtud z Jižní Ameriky o Jižní Ame
rice? Jenže to je trochu velké sousto. Tedy o Brazí
lii? Na nás, co jsme přišli z Československa, je to
taky moc velký lán země. Napíši o městu — ale ne
o celém'.
—

★

—

"

> Sao Paulo se svými šesti milióny obyvatel má mno/ ho náměstí, ale Praca da Se je jedno z nejzajímavějších, snad proto, že jedno z nejštarších. Po něm
se také jmenuje, celá. čtvrť — Sé — střed Sao Paula.
Je vypočítáno, že denně projde tímto náměstím
i; přibližně jeden milión lidí — milión lidí nejrůznějí, ších ras, řečí, barev a sociálních vrstev.
Pod tuctem stromů je několik laviček — ne mnoho,
aby v noci, nelákaly k vyspání příliš mnoho vaga
b u n d ů — na kterých sedí za bílého dne většinou
starší mlžové, rokující už několik desetiletí monotónně o tom. jak se časy rychle mění. Pocestní kněží
v vykládající horlivě Písmo svaté několika -zvědavcům,
: mají už své stálé místo v jednom koutě náměstí.
. Jen kousek odtud si můžete poslechnout žalmy Armáůy spásy. Na různých místech tu pak najdete lešti" če bot, prodavače lístků loterie, kteří mají své Stán
ky nebo jsou to jen obchodníci potulní, pohybující
se po chodnících od jednoho konce náměstí k druhé
mu. Snad nikdy nescházejí ani prodavači omam
ných jedů, přestože je policie nemá ráda a občas s

PRODANÁ NEVĚSTA
Když jsem si prohlížel nově vydaný leták Světové
ho gramofonového klubu (World Record Club, Melbourne) uvádějícího program na rok 1971-72, s po
těšením jsem zjistil, že v ediční řadě nazvané ‘*The
Performing Arts” bude vydána i nahrávka Smetano
vy Prodané nevěsty. Kromě skutečnosti, že si zde
můžeme koupit kompletní znění naší národní opery,
nás těší i to, že Prodaná nevěsta se objevuje v této
edici po boku vrcholů světové tvorby. Program této
edice oznamuje vydání oper Haydna, Beethovena,
Wagnera, Gounoda, Bizeta, Mozarta, Pucciniho, Verdiho atd. Je zajímavé, že edice “The Performing
Arts” nabízí měsíčně výběr z tří operních děl (a
několika klasických operet od Strausse a Lehářa) a
tří nahrávek Shakespearových dramatických prací,
takže Smetana se zde objevuje ve skvělém soused
ství.
Věřím, že Prodaná nevěsta bude vydána v doko
nalém hudebním i technickém provedení. Přes tyto
klady mne mrzí, že půjde o německou versi. Rozu
měl bych, kdyby australský gramofonový klub vydal
znění anglické, německy zde však stejně většina lidí
nerozumí a typická a těžce převoditelná atmosféra
Prodané nevěsty je zajisté autentičtější, Je-li inter
pretována v originálním textu a domácím podání.
Italským operám se z obdobných důvodů dává před
nost v interpretaci Italů.
World Gramophone Club přejímá nahrávku Proda
né nevěsty (The Bartered Bride) z katalogu gramo
fonové společnosti E. M. I. se sólisty P. Lorengarem, S. Wagnerem, F. Wunderlichem atd., Kecala
zpívá známý basista Gottlob Frick, Bambergský sym
fonický orchestr a pěvecký sbor R. I. A. S. řídí Ru
dolf Kempe. Opera bude vydána na pěti stranách
tří LP stereo-desek, na šesté straně třetí desky bu
deme slyšet německé operní árie v podání G. Fricka.
Ale i přes uvedenou výhradu a nepříliš šťastnou
ediční muzikologiekou poznámku o Prodané nevěstě
v propagačním letáku je dobře, že australští milov
níci operního umění mají nyní možnost se seznámit
s naší, slavnou operou z gramofonové nahrávky. IP

;
í

BYTY
PRO S V O B O D N É
nebo bezdětné manžele
$ 7 týdně ($ 1 za den)
5 minut z City
70 Gipps St., East M elboum e
Tel. (po 6. hod. več.): 41-4088
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Povšimneme si i pře
dává život a smrt. Ale
kolik z: nich je, a to ne kladu do angličtiny, kte
jen v SSSR, úspěšných? rý je (na rozdíl od mno
Solženicynovi se vyřeše ha jiných z ruštiny pře

ložených literárních pra
cí) velmi výstižný a v
souladu s atmosférou
originálu. Solženicyno-

nimi zle zachází, a scházejí se na svém místě i ho
mosexuálové, přestože jiné náměstí je jejich místem
ještě vyhledávanějším.
Na prostranství tohoto obdélníku se provádějí v
každé, denní i roční době ty nejpodivuhodnější tran
sakce. Černý trh hlavně kradeného a falešného zbo
ží bujně kvete policii takřka pod nosem — hlavní po
licejní stanice je nedaleko Praca da Se. Zvláště roz
šířen, je prodej šperků — skoro vždy falešných. Ji
nak: tam lze dostat cokoliv — od košile až k starému
deštníku. Prodává a kupuje se vše, všechno má svou
cenu. Zprostředkovatelé “licencovaní” vám prodají
za nepatrnou zálohu kus země kdekoli a veliký podle
přání, třebas na Amazonee. Nebo je libo pěknou za
řízenou fazendu v Parana na jihu Brazílie? Zaplatíte
malou zálohu a odnesete si v dobrém případě její
obrázek. Křiž nad “nepatrnou zálohou” se dělá stej
ně až později. Pro cizince nebo toho, kdo nezná praca-da-secké poměry, stačí, abý projevil o něco jen
trochu zájem a už je ztracen — výmluvnost poulič
ních obchodníků je téměř neodolatelná;
Tři strany tohoto obdélníku tvoří staré (na rozpad
nutí), novější i moderní domy s divokými plakáty
na střechách a s obchody v přízemí, z nichž řve
buď prodavač neba amplión, aby upozornil, že jen
právě tam je zboží levnější než je cena banánu. Je
tu několik obchodů s náboženskými potřebami a kni
hami vedle obchodů pro: macumbu, tj. spiritistický
kult, a uzenářství, obchodů s obuvi a veřejné zá
chodky. Na všechno se pak vážně dívá socha zakla
datele Sao Paula padre Anchieta.
čtvrtou stranu náměstí ohraničuje katedrála. Tato
přesná kopie jedné německé katedrály vypadá chu
dák tak nějak zaškrceně, protože náměstí s tím svým
rámusem, stánky a houfy lidí je poměrně malé a ka
tedrála. jak už to musí být, poměrně velká.

Výstavba tohoto chrámu je historka sama pro sebe.
Trvala několik desítek roků — mám dojem, že ne
bude uvnitř dokončena nikdy, i když už je přístupná
veřejnosti. Povídá se, že stavba trvala tak dlouho
proto, aby se o tom v budoucnu mluvilo.
Kdysi — není to tak strašně dávno — mělo toto
náměstí poloviční rozlohu a poloviční hluk: Vycháze
lo z něj pár uliček tak úzkých, že jimi jen stěží pro
jel automobil. V tamních cafés s orchestrem jste
si mohli pohovořit se známým či dohodnout obchod
— legální samozřejmě. Z budovy divadla z doby Říše
udělali moderní kino, kde se scházela tehdejší sme
tánka města. Dnes už to kino není tak moderní a
chodí do něj ta nejspodnější vrstva, luza.
Starší historie Praca da Se je slavná. Scházívali
se tam šlechtici ze Sao Paula i okolí spolu s lidem
obecným, aby se dozvěděli novinky ze zámoří a z
královského dvora. Sa tamním prostranství zpravid
la ,rozhodovali příslušníci zámožných rodin vše, .co
se týkalo celého města. Vyřizovali se tam i mnohé
osobní a rodinné roztržky a to hned ručně a strnčhé.
„ Ano, byly to velké chvíle pro Sé, když byla prohlá
šena nezávislost země v roce 1822. Je samozřejmé,
že bylo tehdy společenskou nutností nechat se vi
dět v igreja raatrix, tj. v hlavním kostele, který stál
na místě_ dnešni katedrály. Jít tam pak na procesí o
Božím Těle nebyla jen nutnost společenská — každý,
kdo bydlel v okruhu dvou legas (asi 6 km) od ná
městí a nepřišel pa procesí, platil pokutu. ZfrrfťM
doby slavné, klidné, majestátní.
Jako pořádná saopaulanka musím ovšem *frnnXřt
vyprávění ujištěním, že Praca da Se je ze všech
náměstí na světě nejzajímavější, nejkrásnější, nej
rušnější, nej-----jako všechno u nás v Sao Paiáo*
Těm evropským, severoamerickým či australským
novinám moc nevěřte, když píší • nás.

vův První k ru h dostal
N obelovu cenu za litera
tu ru v roce 1970 zeel*
oprávněně.
IV
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Rozhovor se studentkou
(Pokraóovám *e *tr. í )
peníze utratit. Myslím,
že to je s každým n á 
vštěvníkem podobné a
jenom stát na tom vydě
lává.
K oupila sis něco v Če
skoslovensku?
K oupila jsem si ‘k abel
ku, potřebovala jsem n o .
vou. T aké boty bych si.
byla rád a koupila, proto
že Československo p rý

bývalo obuvnickou vel
mocí. K rom ě toho se v
Praze v zimě solí chod
níky a silnice, aby se
rozpustil sníh.
V zniká
špinavá břečka.
která
všechno rozežere, nejvíc
boty. Z d á lo se m i ale, že
obuvi je hrozně m alý v ý 
běr, nevybrala jsem si.
Byla jsi v divadlech a
kinech, poznala jsi k u l
tu rn í život v Českoslo-

V měsíci květnu-červnu 1971 vyjde
reportážní kniha od
MILO KOMÍNKA
"I POD OBLOHOU JE PEKLO"
která •z části byla otiskována na pokračování, v
týdeníku Naše hlasy v Kanadě a měla u čtenářů
veliký ohlas. Kniha přinese několik fotografií a
senzačních dokumentů propašovaných z koncen
trační pevnosti LEOPOLDOV. Kniha odhaluje zlo
čince a jejich oběti a je těžkou obžalobou vražed
ného komunistického režimu.
Zajistěte si včas tuto dokumentární knihu a ob
jednávky s šekem zašlete na adresu: NAŠE HLASY
77 Florence St., Toronto 3 Ont. Canada. Cena kni
hy včetně obalu a poštovného je 5.50 kan. dol.
POTŘEBUJETE SI VYDĚLAT PENÍZE?
Dobrá příležitost částečného zaměstnání
pro muže i ženy.
Výdělky snaživých až 200 dolarů měsíčně.
Potřebujeme pracovníky
V SYDNEY I MELBOURNE
Volejte večer (Sydney) tel. 42-3369
nebo pište (třeba česky neb slovenský) na:
Tom's Holdings, 34 Fox Street,
Lane Cove (Sydney), NSW. 2066
"ČESKOSLOVENSKÉ JARO 68"
se jmenuje dokumentární album (2 gramodesky s
obálkou I. Steigera, celkový poslech 100 minut), kde
najdete komentované dokumenty posledních let, uve. řejněné z velké části pouze v zahraničí, v časopise
Svědectví.
Album si můžete objednat (platí se mezinárodní
poštovní poukázkou nebo šekem) na adrese: Svě
dectví — 6, rue du Pont de Lodi, Paris 6, France.
Cena US dolarů 8, angl. liber 3.10, něm. marek 32,
rak. šil. 200, šv. fr. 32, fr. fr. 45 či ekvivalent v jiné
měně, včetně obalů i poštovného. Pro leteckou poštu
do zámoří se cena zvyšuje o 1 dolar.
!

Přijmeme

!
SPRÁVCE DOMU
i
střídmé bezdětné manžele středního věku,
!zodpovědné — pro 56 nových bytů poblíž Centennial
Park (Sydney). Povinnosti: čistění společných!
prostranství a dělání malých všeobecných .oprav.|
Žádné inkaso nájemného. Nabízíme výtečně zaří-j
zený byt a dobrý plat. Část. znalost angličtiny a;
reference jsou nutné.
|
-Volejte (Sydney) 61-3409 mezi 9. a 10. hod. dop. :

AUTOŠKOLA
Potřebujete řidičský průkaz — povolení na taxíky
— povolení k učení jízdy — mezinárodní řidičský
průkaz? Obraťte se s důvěrou na
SAVER'S Driving School,
102 Burton St.. Barlinghurst
Telefon (Sydney) 31-2220

vensku. Nejčastějším , steskem našich em igrantů je
právě to, že prý se v
exilu nem ohou kulturně
vyžívat. Souhlasíš s tím ?
N em ohu. Byla jsem
dvakrát v N árodním d i
vadle, vždycky bylo vy
prodáno, také výběr v
knihkupectvích se mi lí
bil, ale to vše máme pře
ce v M elbourne také. Jen
to N árodní se zde jm e
n u je jinak a má poněkud
jiné pořady. Asi to zase
bude souviset s pozná
ním jazyka . kdo nezná
řeč, nem ůže plně vychut
nat kulturu.
Setkala jsi se s m ladý
mi lidmi. Rozuměla sis
s nimi?
Přišla jsem do styku
hlavně se studenty, kte
ří po srpnu 1968 uteklí
a teď žijí a "studují y
Něm ecku. N evím , zda.

Přijmeme
ÚŘEDNICI
pro kancelář výrobního
plánování naší továrny
na pletené zboží, žádné
psaní na stroji, ale
dobrý rukopis je důle
žitý. Je třeba všeobec
ná (ne dokonalá) zna
lost angličtiny: Výtečné
služné, kanceláře s
klimatizovanou teplotou
STANDARD
KNITTING MILLS
15 Cooper St., Sydney
3 min. od Centr. nádr.
Tel. (Sydney): 211-3011
Přijmeme
VEDOUCÍ
STŘIHAČKU
pro pletené zboží, která
by měla na starosti
střihačské a skladova
cí oddělení (6 dívek 1
dost velké továrny na
pletené zboží. Vhodné
osobě nabídneme velmi
atraktivní plat. Továr
na má plné klimatizač
ní zařízení. Stálé místo.
STANDARD
KNITTING MILLS
15 Cooper St., Sydney
3 min. od Centr. nádr.
Tel. (Sydney) :• 21Í-3011
' Přijmeme
ŠVADLENY
k šití v našich dílnách
od kusu, znalé šití dám
šatů střední jakosti.
Týdenní výdělky $ 80
až $ 90. Stálé místo,
týden 4Vz dne.
FALUTEX FROCKS
124 Oxford St.
(Taylor Square)
Sydney
... Telefon: 31-6323

nejsou jen zvláštní sku
pinou, vynikající
íiád
p rů m ěr ostatních česko
slovenských
.stu d en tů ,
zdáli se mi ale přem ýšli
vější a víc se zajím ali o
okolní, .svět než jak to
bývá u australského stu 
dentského. průměru-. D e 
batovali jsm e třeba se
studenty
ekonom ie . kladli o p ravdu zajím avé
otázky, nezůstávali- je 
nom na povrchu. Po do
mově se jim stýská jako
p o dom ově, ale vrátit by
se 'za dnešních pom ěrů
do Československa n e.
chtěli.
A ty, H aničko?
V rtí hlavou. Jak o turistka . to ano, ráda. P ři
vezla z Československa
spousty gram ofonových
desek, teď pouští povída
ní pan ů Šimka a Grossmartna a usmívá Se m u
společně s rodiči. P ro to 
že teď už rozum í lecče
m u, čemu dříve nerozu
měla.
-mč-

Přijmeme
ŠVADLENY
dám. šatů a kabátů.
Dobrá mzda. a podmín
ky, týden 4Vz dne.
Přesčas k dispozici.
APOLLO FAŠHÍONS
místnost č. .7, 1 posčh.
617 Elizabeth St.,
Redfern
Tel. (Sydney); 69-7288.
ZLATNÍK*
HODINAŘ *
STEVEN VARDY
. 590 George Št.
Sydney .
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Telefon: 61-8579

Nádherná dovolená v subtropické krajině v Coffs
Harbour, příirio u inořé, '357 ňiil sev. od Sydney
Přepychové ubytování za mírné ceny poskytne
SANDY

BEACH

COURT

J. & M. Turecek
.

P. O. Box 406, Coffs Harbour, NSW. 2450
Telefon:. Goffs Harbour 1668

Můžete pomoci?
; (Pokračování ze strany 5)
To je osud nejlepších, nejčestnějšlch lidí,, neúnav
ných'bojovníků proti komunistické ty ran ií. . . Píše
ml bývalý politický vězeň, rovněž lékař: "Je mi
velmi líto Pepíka Zenáhlika, nedovedu si představit,
že zemřel, byl tak vitální, nikdy unavený, pořád
plný plánů do budoucna a dobrých nápadů. Snad
fen dlouholetý pobyt ve vězeni nějak působí. My
dlím, že není jednoho vězně,, který by na něj měl
špatné vzpomínky, ale tisice lidí budou na něho vzpo
mínat s vděčností, protože pro ně udělaf víc než
moc, často s velkým rizikem. Vždycky mě udivuje,
že výborní lidé mají často tak smutný osud, zatímco
tisíce bezcenných chameleónů žijí bezstarostně do
devadesátí let . . ."
Maruška Zenáhlíková se do vlasti vrátit nemůže
jíž pro svůj postoj k. režimu, který nikdy nezmění.
Bude-li však s dítětem trpět nedostatek, je to hanbou
nás všech . . . "
V další části dopisu vybízí paní A. V. všechny kra
jany k pomoci páni Zenáhlíkové."
Brzy po uveřejnění dopisu ve 4. Čísle HD došly
příspěvky čtenářů pro pí. Z. Pokud došly na adresu
HD, byly předány čs. pomocnému fondu (viz hlášení
tohoto fondu), aby se pomocná akce více soustředila.
Ten poslal pí. Zenáhlíkové. po ověření případu $ 100
a podle dalších možností se pokusí buď ve shodě s
pomocnými organizacemi v jiných' státech zajistit
pravidelné příspěvky pro nemocnou paní a jejího
synka na delší dobu zřízením zvláštního fondu v
Evropě, neBď bý posílal pravidelné příspěvky z
Austrálie. —
Můžete-li paní iZenáhlíkové pomoci; zašlete laskavě
příspěvek (který bude veřejně kvitován v HD) na
adresu: Czechoslovak Relief Fund, k. rukám správců
fondu, tj.: M. Kantor, c/- Šmith & Emmerton, Splicitors, 170 Queen St., Melbourne, Vic. 3000 nebo F.
Váňa, c/- Hlas domova, 8 Moorhouse St., Richmond,
Vic. 3121, ■
Pro čtenáře z jiných zemí světa nebo kteří by chtěli
poslat příspěvek přímo, uvádíme znova adresu pí.
M. Zenáhlíkové: 8250 Vorau, Stift, Stmk, Áustria.

ČESKÁ: A U T O Š K O L A
JAN WISZ
8/37. B Herbert St., Summer Hill,. NSW. .2130
Telefon (Sydney): 797-6879

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V SYDNEY
sehraje v sobotu, dne 24.dubna 1971 v 8 hodin véčer
veselohru - o třech dějstvích

PROLHANÁ KA TT*
V ANZAC HOUSE AUD ITO RIU
26 College Street (Hyde Park) Sydney
'S x
I

W /S v -

y* Y / —

V

' REŽIE: VLASTA VLAŽNÁ
•••

- Úťl/.
č i n k. u j í :

,

yý'/ .'■.•.' Jařniila -Čarolí,. Hana Slavíková, Vlasta Vlažná,
Věra Čiplová, Hilda: Domabylóvá, Alex_Mířský,
.
Běda Slavík, Jan Domabyl, Ivan.Bičiště.
Vstupné: $ 1.-,

3--
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Čs. pomocný fond

PŘÁTELÉ

HLE DAJÍ:

Bohumila Hrabala z Prostějova (snad Melb. —
Od minulého hlášení (21. 12. 70) přijal fond tyto zpráva od příbuzných), Ladislava Reichela, elektri
dary: pp. J. A. Peel, Jindabyne $ 20, Společnost káře z Plzeňska, který odjel v říjnu 1968 do Jižní
PIŠVAZ Sydney (u příležitosti 3. vánoc v Austr.; Afriky a Josefa Nedvěda (Sydney?).
$ 10, Anon. Hawthorn $ 6, J. Klimeš Coburg $ 20,
celkem $ 56.- a dáde přijal dary určené pí. Zenáhlíkové v Rakousku: J. Košňar, Moonee Ponds $ 10, ¡Dne 1. dubna 1971 nás navždy opustila ve věku
Anon. Blacktown NSW. $ 10, J. Novotná Wollongong
77 let naše dobrá maminka a babička
S 5, Anon. Mt. Waverley, Vic. $ 30 a Anon. Waverley
pani ANNA SALCMANOVÁ
NSW. $ 3, celkem $ 58, takže dohromady přijal $ 114.-.
dříve bytem v Melbourne, nyní v Sydney
V téže době odeslal $ 100 do Rakouska a vyplatil
Kdo jste jí znali, prosíme, pomodlete se za ní.
$ 7 potřebné čs. přistěhov. v Austr., celkem $ 107.-. iKarel
Saltman
Rodina čáslavova,
js manželkou Zinou
San Francisco,
ISydney, Australia
California, USA
Yelfcý výbér via, lihovia a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
la velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD
•r. Joaas * Vietoria Sta., Rlchmond, Vle.
Telefon: 42-47*2
nebo: 104 MUlers Rd„ Nth Alton», Vic. (314-62*1)

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
THE LIBERAL SPEAKERS' GROUP V MELBOURNE
- pořádá v neděli 18. dubna 1971 od 10. hod. dop.
do 5. hod. odp. v “Twenty-six” , 26 Nicholson St.,
FoOtscray, konferenci a diskusi na téma “Přistěho
valectví — co dál?” . Přednášejí přední odborníci v
otázkách přistěhovalectví včetně ministra R. Lynche.
Vážní zájemci volejte J. Kadaně tel. 232-5574, který
dá podrobné informace.
UČTE SE ANGLICKY
Pořádáme večerní kursy pro začátečníky i pokro
čilé a speciální kurs pro pokročilé v sobotu odpoled
ne. Máme též na skladě české učebnice angličtiny
I. a II. díl, jakož i technické slovníky česko-anglické
a angl.-české.
Pište pa: LANGUAGE LABORATORY, BOX 449 C,
GPO, Melbourne 3001 nebo volejte po 5. hod. večer
tel. 37-2468.
Přijmu spolehlivého
SKLEPNÍKA — POMOCNÍKA V BARU
k stálému zaměstnání pondělí až pátek.
Dobrý plat i podmínky.
Je třeba znát aspoň trochu anglicky.
Telefon: 347-29261.
A- Pavlas, University House, Melbourne Unversity
VOLÁME VŠECHNY
POSRPNOVÉ PŘISTĚHOVALCE,
politické vězně, bojovou mládež Československa z
r. 1968 a všechny osoby, které nebyly členy KSČ!
Nedejte se odradit od svých ideálů, za které jste
tolik vytrpěli. Sdružte se a vytvořte si vlastní vedení
ppd záštitou československé obce legionářské, která
chápala váš boj doma a chápe vás i nyní a nabízí
vám mimořádné členství ve své stavovské organizaci.
Hlaste se u předsedy Jednoty Vietoria br. M. A.
Grubnera, 9/18 Lansdowne Rd., East S t Kilda, 3183.
telefon (večer) 12-6401, v Geelongu u br. A. Slabika.
7 Ising St., Geelong-Newcomb, Vic., telefon 213021.
, Pro informaci uveřejňujeme zápis ze schůze:
čs. obec legionářská, Jednota ve Viktorii se roz
hodla ná ustavující schůzi svého výboru přijmout do
svých řad jako mimořádné členy všechny osoby, kte
ré emigrovaly do Austrálie po srpnu 1968, pokud ne
byly na území ČSR členy komunistické strany. Odů
vodnění: Rádnými členy čsOL jsou pouze aktivní
bojovníci za svobodu Československa, kteří se zú
častnili bojů v cizině nebo doma během 1. a 2. svě
tové války. Z toho důvodu považuje čs. OL všechny
osoby, které se zúčastnily aktivně či pasivně bojů
proti barbarské okupaci ČSR sovětskými jednotkami,
zvláště pak osoby z aktivních bojů r. 1968 a všechnu
mládež, která se postavila na odpor ruským okupan
tům, za osoby splňující podmínky pro přijetí za mi
mořádné členy ČsOL.
^
ČsOL umožní všem těmto mimořádným členům, aby
se zorganisovali ve vlastní složce a pod vlastním ve
dením, s podmínkou, že nebudou narušeny stanovy
čsOL pro přijetí mimořádných členů.
ČsOL, která je nezávislou stavovskou organizací,
považovala za_ nutné učinit toto prohlášení a dát ve
řejně najevo, že se staví plně za všechny čs. občany,
kteří pokračovali v boji za svobodu ČSR proti komu
nistickým okupantům i po roce 1948 . . .
E. Leisí, jednatel
M. A. Grubner, předseda
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LETOVISKO

“ŠUMAVA”

Locke’s Way, poblíž Belgrrve 2eu4h
srdečně zve všechny krajany na
VELIKONOČNÍ

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli dne 11. dubna 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

mm

Klub čtenářů v exilu
Nakladatelství CCC-Books v Mnichově přichází se
zajímavým námětem, který nebude snadné realizo
vat a úspěch bude záležet na každém z nás. Nakla
datelství zakládá čtenářský klub, tato^ akce nemá
žádné dotace a uskutečnění je podmíněno takovým
počtem zájemců, aby prodej knih uhradil jejich vý
robu a distribuci. Snad ani není zapotřebí zdůrazňo
vat význam snahy publikovat a rozšiřovat českou
knihu tam, kde je téměř nedostupná. Nemějme na
mysli jen poučení či chvíli pohody nad_ dobrou kni
hou pro nňs dospělé, ale povinnost k našim dětem a
umožnit jim kontakt se spisovným Jazykem a sezná
mit je alespoň s některými význačnými díly naší li
teratury.
čtenářský klub při CCC-Books oznámil pro údobí
1971-1972 vydání šesti titulů v povinné řadě a dva
nácti knih výběrových, dohromady tedy 18 knih. Při
hláška na nejméně čtyři knihy povinné řady oprav
ňuje ke členství, dále odběru jakéhokoliv titulu z vý
běrové řady a zaručuje obdržení knižní prémie zdarma
vždy jednou za dva roky. členové budou dostávat
dvakrát ročně informační prospekt. Nakladatelství
oznámilo, že knihy budou vydávány v jednotném for
mátu 15 x 21 cm, kartonované a při větším rozsahu
budou vázané ve tvrdých deskách. Cena knihy se
bude podle rozsahu a vybavení pohybovat mezi dvě
ma a pěti dolary. Odběratel zaplatí knihu až po ob
držení. Distribuční střediska byla ustanovena v Mni
chově a Stockholmu, ale je možno je zřídit všude
tam, kde se najde dostatečný počet odběratelů, čin
nost tohoto klubu má reálnou možnost pozitivně ovliv
nit nejen kulturní, ale i politický život Čechoslováků
žijících za hranicemi a rozvíjet jejich snahy.'
Výběr knih v čtenářských klubech vždy nese pečeť
osobnosti, která jej realizuje a tím je i do Jisté míry
subjektivní. Vydávání národní literatury v zahraničí
není jednoduché a tak mám dojem, že výběr v prv
ním ročníku klubu uspokojuje mnohé aspekty jak
čtenáře, který začíná s dobrou literaturou, tak i toho,
který má své zkušenosti. Evidentní je prvek zajistit
přístup ke klasikům našeho písemnictví, přinést po
učení z naší historie i současnosti, nezapomínat na
specifiku našeho života mimo vlast, nabídnout zá
bavné čtení a seznámit s českou knihou naše děti.
Všechny tyto a jistě i další důvody nás přesvědčují
0 smyslu, proč se stát členy tohoto klubu. Naklada
telství rozesílalo leták, který stanovil uzávěrku při
hlášek k 15. dubnu 1971, pro těsný termín snad bude
tolerovat i přihlášky, které přijdou o něco později.
Nakladatelství pak do 15. května rozešle potvrzení
obdržené přihlášky a první expedované knihy možno
očekávat do konce tohoto roku.
Přihlášku se seznaměm vybraných knih a vyzna
čením expedice leteckou či lodní poštou pak pošlete
aerogramem či dopisem na adresu: CCC-Books, 8
Muenchen 13, Arcisstr. 42-IV, West Germany. Uve
dení čtenářského klubu v život a dodržení edičního
plánu nyní záleží jen na nás. Knihy potřebují své
čtenáře.
Povinná řada:
Ludvík Aškenázy: Dětské etudy, Karel Čapek: Po
vídky z jedné kapsy, Karel Čapek: Povídky z druhé
kapsy, Claire Sterlingová: Případ Masaryk, Vladimír
škutina: Presidentův vězeň, Václav Beneš Třebízský:
Povídky karlštejnského havrana.
Výběrová řada:
Karel Jaromír Erben: Kytice, Eduard Fiker:
Ochránce nebohých, Karel Friedrich: Cvokárna, Bed1řich Golombek — Edvard Valenta: Eskymo Welzl,
Alois Jirásek: V cizích službách, Jaroslav Kučera:
Pražský srpen, Fráňa Šrámek: Stříbrný vítr, Eduard
štorch: Lovci mamutů, Jan Schneider: Salonek do
časně uzavřen, Karel Poláček: Bylo nás pět, Rudolf
Těsnohlídek: Liška Bystrouška, Michail Zoščenko:
Svérázná společnost. — členská prémie: Ivan Diviš:
Teorie spolehlivosti.
IP

ČESKOSLOVENSKÁ RESTAURACE
134 Carlisle St., St. Kilda, Vic.
(proti radnici)
je otevřena každý víkend
— pátek, sobota, neděle —
od 6. hod. večerní. Nedělní oběd se podává od 12.
do 2. hod. odp. Od pondělí do čtvrtka je restaurace
k dispozici pro schůze, hudební kroužky apod.
Objednávky místností v době, kdy je restaurace
otevřena nebo písemně.

SPORT V AUSTRÁLII
S. K. SLAV1A MELBOURNE
Výbor S. K. Slavie se snažil již od minulého roku
získat zpět hřiště v Port Melbourne, ale zatím bez
úspěchu. Rovněž jednání o hřiště v Sunshine nebylo
skončeno do doby stanovené federací klubů kopané.
Zvláštní porozuměni pro okamžité potíže klubu pro
jevilo vedení klubu Lyons^na jehož hřišti v Essendonu bude hrát Slavia letošní domácí utkání.
Slavia zahájila sezónu dvěma zápasy v soutěži o
Dockertyho pohár a v obou příjemně překvapila
dobrým výkonem. V prvním porazila na hřišti sou
peře brankami Paula, Traina a Harrise mužstvo
Prahran 3 : 2 , ve druhém porazila doma AJAX vy
soko 5: 1.
Příští zápas hraje Slavia s Elwood Austria v Essendonu a 17. dubna bude další mistrovský zápas v Keiloru.
MISTROVSTVÍ SVĚTA V HOKEJI
(Pokračování se strany 10)
po vynikající premiéře s našimi chlapci, byli zřejmě
všemi experty po jednom střetnutí až příliš přece
něni. Na mistrovství světa jim docházejí síly, do
pracovali to tak daleko, že utrpěli debakl í s nejslab
ším mužstvem šampionátu, s NSR, 2 : 7 ( 0: 2, 1 : 3
a 1 : 2).
9. den: ČSR — Finsko 5 : 0 (0 : 0, 3 : 0 a 2 :0 )
Porážka s mužstvem USA v zahajovacím střetnutí
bude zřejmě stále více mrzet. Čs. hokejisté mají
vzestupnou formu a mohli v Ženevě bojovat o titul
mistra světa. Že umí hrát hokej, dokázali v zápole
ní se SSSR, a i v dnešním střetnutí s Finskem dali
jasně najevo, kdo je pánem situace. Porazili Finy
5: 0, revanžovali se tak i s úroky za loňskou porážku
na mistrovství světa ve Stockholmu a ■postoupili na
3. místo v tabulce. V zahajovací třetině se čs. hoke
jistům nevedlo. Finové precisně obsazovali čs. hráče,
rozrušovali jejich akce už v zárodku, takže se ne
mohli dostat do tempa. Kochta a po něm šťastný
“spálili” dvě velké šance, prostě nešlo to. V závě
ru třetiny udělali čs. obránci několik Juksů, Holeček
však tým “podržel” a navíc Finové špatně stříleli.
Od počátku 2. třetiny se však zlepšila jejich kombina
ce a dali do hry více elánu. V 8. minutě Josef Černý
vystihl výhodné postavem Fardy, a bylo to 1 : 0. Od
této chvíle už byla převaha Československa jasná.
Branky mužsta ČSR: Farda, Nedomanský, Kochta
a Jiří Holík. 6.100 diváků vidělo celkem dobré střet
nutí.
Hokejisté SSSR deklasovali nečekaně v posledním
utkání v Bernu národní mužstvo Švédská 8: 0, po
třetinách 4 : 0 , 1 : 0 a 3 : 0 a zůstávají v “poločase”
světového mistrovství jako jediní bez porážky. Střet
nutí s týmem Tre Kronor rozhodli už v zahajovací
třetině. Pak byl zápas, který měl být klíčovým střet
nutím šampionátu, jen jakýmsi tréninkem SSSR. Švé
dové vypadali na hrací ploše trapně, nebyli schopni
i prorazit sovětskou obranu.
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Plánujete cestu d® zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
důvěrou na

ODRA TRAYEL SERVICE
3f

Karel

J a n o vský

SSSR sahá znovu po titulu mistra světa

Hokejové mistrovství světa
Nestane-ii se už nějaký zázrak — a zázraky se neději každý den — pak hokejoví reprezentanti SSSR
kráčí zde ve Švýcarsku za titulem mistrů světa. Jediný tým, který podle názoru odborníků je mohl
ohrozit _ tým ČSR — prohrál nečekaně svou premiéru v Bernu na 37. mistrovství světa, s mužstvem
USA, a pak nešťastně se Švédy, a nemá tak už šanci na "zlato"'. Doufejme jen, že v II. části světového
mistrovství, která se hraje už v Ženevě, bude čs. mužstvo úspěšnější.
Přesto však do 59. minuty bylo střetnutí “otevřené” ,
Studená sprcha v zahajovací den
ČESKOSLOVENSKO — USA 1 : 5 (1 : 3, 0 : 1, 0 : 1) a teprve branka Haakana Wiekberga dosažená po
Viděl jsem téměř všechna poválečná mistrovství hrubé chybě druhého amerického golmana Mike Cur
světa v ledním hokeji, na tak špatnou premiéru Če raría rozhodla o vítězi. V poslední minutě zápasu do
choslováků se však nepamatuji. Čs. hokejisté, kteří šlo na kluzišti mezi hráči USA a švédská k prvním
pět dnů předtím v Praze ve dvou přátelských zápa rvačkám.
sech zvítězili nad mužstvem USA 6 : 0 a 5 : 3, nastu
V odpoledním “předzápase” vyhráli Finové nad
povali 19. března na hrací ploše překrásného bern- hokejisty NSR až po dramatickém závěru, i když za
ského stadiónu “Allmend” v roli vysokého favorita, slouženě 4 : 3, po třetinách 2 : 1 , 1 : 1 a 1: 1.
než se však pořádně vzpamatovali, američtí hokeji 3. den: Prohrané drama se Švédy
sté vedli ve 14. minutě dvěma brankami obránce
Dát vynikající švédské obraně pět branek a ještě
Riutty-ho (při kterých nehrál čs. golman Jiří Hole utkání prohrát, to už je skutečně na pováženou! Čs.
ček z Košic dobrou figuru) 2 : 1, namlsali se a pak hokejové národní mužstvo v utkání se svými dlouho
zle zatápěli reprezentačnímu týmu Československa, letými rivaly čtyřikrát vedlo ( 1: 0, 3 : 2 , 4 : 3 a
aby nakonec zcela zaslouženě vyhráli vysoko 5: 1. 5 : 4) , nakonec však zcela nezaslouženě, nešťastně
Je to prvé vítězství hokejistů USA nad ČSR po 11 švédům podlehlo 5 : 6. Zatímco čs. útočné formace
letech (naposledy vyhráli na olympijských hrách ve hrály moderní, rychlý hokej, čs. obrana kupila jednu
Squaw Valley 9: 4) .
školáckou chybu za druhou. Bratislavský brankář
Mužstvo USA si svou tvrdou hrou získalo respekt, Sakač pak od Švédů dostával branky, jaké jsme ne
výhrálo většinu buly, bylo bruslařsky perfekt viděli ani v zápasech Cé skupiny světového šampio
ní, skvělým forčekinkem rozrušovalo akce Čechoslo nátu. I když tedy výkon čs. obrany rozhodl o poráž
váků už v jejich třetině. Obě prvé branky mužstva ce se Seveřany, přece jen čs. reprezentanti mohli
USA byly pro čs. hokejisty psychickým k. o., nevi vyhrát. V druhé třetině (za stavu 3 : 2 pro ČSR)
děli jsme od nich jednu pořádnou kombinační akci, Suchý a šťastný dvakrát byli sami před švédským
jednotlivci se sólovými úniky neprosadili proti řízné golmanem Christerem Abrahamssonem (jednou F ar
obraně Američanů. Špatně stříleli (čs. brankáři - da), ani jeden, však nedokázal scorovat. škoda, Če
Holeček, od druhé třetiny chytal Marcel Sakač ze skoslovensko bylo lepším mužstvem, výkon hráčů od
Slovanu Bratislava — měli dohromady 31 zásahů, zahajovacího střetnutí s USA stoupl o třídu. Vynika
hrdina mužstva USA Caři Wetzel musel zlikvidovat jící hru předvedl zvláště mladý čs. třetí útok Marti
43 střel), ještě hůře hráli přesilovkou (třikrát vyšli nec — Hlinka — Šťastný. Litvínovský Hlinka dával
naprázdno). Byla to hra bez jakékoli koncepce, pro sám Švédům 3 góly (po jednom Nedomanský a Panstě hrůza se na to dívat. Jedinou branku ČSR dal v chártek). Poprvé vyprodané hlediště bernského sta
10. minutě 1. třetiny (na 1 : 1) vedoucí prvé útočné diónu s 11.000 platícími diváky, z nichž dobrá polo
formace Václav Nedomanský.
vina byli naši exulanti žijící ve Švýcarsku a v jiných
Už 4 hodiny před střetnutím USA — ČSR byl na západoevropských státech, vidělo drama, střetnutí
stadiónu Allmend v Bernu slavnostní ceremoniál, zvratů, na jaké asi budeme dlouho vzpomínat. Čecho
při kterém švýcarský spolkový president Hans-Rudolf slováci přišli na utkání s desítkami čs. vlajek, od
Gnágl prohlásil světové mistrovství za zahájené. počátku do konce skandovali “do toho, do toho” ,
V prvním střetnutí zvítězili obhájci titulu mistra svě “všichni máme pevnou víru, že vezmete Švédům mí
ta, hokejisté SSSR, nad Německou-spolkovou repub ru ”, atd., prostě naši hokejisté by asi větší oporu
likou vysoko 11 : 2. Němci si sice vedli až do 6. mi v hledišti neměli ani kdyby hráli v pražské Sportovní
nuty 2. třetiny znamenitě (stav byl 2 : 2) , pak však hale; ale ani to nepomohlo. — Třetiny 1 : 2, 2 : 0 a
jim ubývalo sil a nakonec si s nimi Rusové dělali 2 : 4.
na ledě co chtěli. Jednotlivé třetiny: 2 : 2 , 3 : 0 a
Ve večerním utkání zvítězilo mužstvo- SSSR nad
6 : 0.
Finskem vysoko 8 : 1. Třetiny 1 : 1, 2 : 0 a 6 : 0 jasně
2. den: Američané porazili málem i Švédy
24 hodin po triumfu nad Čechoslováky svedli ho mluví o tom, jak Finům ubývalo sil, a naopak, jak
kejisté USA velký souboj i se Švédy, s kterými pro kondičně dobře připravení Rusové ovládli hru, která
hráli tak trochu nešťastně 2 : 4. Prvé dvě třetiny byl se v poslední třetině, změnila v exhibici.
nováček A skupiny Švédům úplně rovnocenným sou 4. den: Vítězství bez lesku
peřem (vedl ve 24. minutě dokonce 2 : 1) , v poslední ČSR — NSR 9 :1 (1 : 0, 3 : 1 a 5 : 0)
na 37. mistrovství světa stoupala na sto
fázi utkání mleli však už reprezentanti Spojených žárKonečně
vítězů
čs.
vlajka. Vítězstvím 9 : 1 nad hokejisty
států z posledních sil, aby nakonec prohráli 2 : 4.
NSR získala ČSR prvé dva body, více však potěšil
výsledek než předvedená hra. — Až do 30. minuty,
tedy do půlky zápasu, byl stav 1 : 1 . Pak však ve sto
vteřinách byl pro čs. hokejisty “případ Německo”
17. kolo: Trnava — Třinec 2 : 0 , Slovan Bratisla vyřízen. S rukama i nohama bránící Němci už byli
va — Lok. Košice 2 : 0, Slavia — Žilina 3 : 0, Plzeň pomalí, nestačili reagovat na hru svého soupeře. O
— Sparta Praha 1: 3, Dukla Praha — Gottwaldov branky ČSR se rozdělili: šťastný 2, Martinec, Koch2 : 1, Prešov — Ostrava 2 : 1, VSS Košice — Tepli ta, Farda, Brunclík, Horešovský, Jiří Holík a Havel
po jedné.
ce 2 : 0, Trenčín — Inter Bratislava 3 : 0 .
18. kolo: Trnava — Plzeň 5 : 1 , Teplice — Slavia
HLAS DOMOVA
Praha 3 : 1, Žilina — Dukla 0 : 0, Gottwaldov — Slo
van Bratislava 1: 1, Lokomotiva Košice — Tatran
Vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh.
Prešov 0 : 0, Baník Ostrava — Trenčín 1 : 1, Inter
Adresa: Hlas domova,
Bratislava — Třinec 2 : 1 a Sparta Praha — VSS
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121.
Košice 1 : 0.
Telefon: 42-5980
Tabulka: 1. Trnava 28 bodů, score 37 : 10; 2.
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
(Austr.) $ 6.-, jednotlivý
Ostrava 23 b.; 3. Teplice, 4. Trenčín, 5. Sparta Praha,
výtisk 25 c.
6. VSS Košice (po 21 b.); 7. Slovan Bratislava 20 b.;
8 Dukla Praha, 9. Prešov, 10. Inter Bratislava, 11, PŘEDPLATNĚ DO ZAMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
Třinec, 12. Slavia Praha (po 17 b.); 13. Žilina 14 b.; předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, £stg. 3.-, US $ 7.
14. Lokomotiva Košice 13 b.; 15. TJ Gottwaldov 11 b.; nebo ekvivalent v jiné měně. — Výíi leteckého pří
platku do různých zemí sdělíme na pežádání obratem.
16. Škoda Plzeň 10 bodů, score 15 : 37.

::

Fotbalová liga

::

— 29 Elizabeth Si., Melbourne, 3800

Telefon 62-2908
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
kamkoli. Za hotové nebo na splátky. Skupinové
lety (chartered) $ 679.00.
Zasílání dárkových balíčků — ceník zašleme na
požádání obratem.
Ve večerním zápase stačilo mladé mužstvo USA
hokejistům SSSR jen ještě v 1. třetině, pak se so
větská “mašina” poprvé zde na mistrovství světa
rozjela naplno, aby nakonec zvítězila vysoko 10 : 2,
po třetinách 1 : 0, 7 : 1 a 2 : 1.
5 den: Unavení Američané prohráli s Finy
Už odpoledne v procházkovém tempu hrající repre
zentační celek švédská zvítězil v dosud nejnudněj
ším střetnutí světového šampionátu nad Německou
spolkovou republikou 7 : 2 (3 : 0, 2 : 1 a 2 : 1) a ve
čer úplně vyčerpaní hokejisté USA prohráli s tento
krát velmi rychlými Finy 4 : 7 (0 : 2, 3 : 3 a 1 : 2).
6. den: ČSR — SSSR 3 : 3 (1 : 1, 1 : 1 a 1 : 1 )
Bernský stadión Allmend se už krátce po střetnutí
SSSR — ČSR ponořil do husté mlhy, dávno poslední
divák opustil jeho brány, v bernských ulicích však
postávaly hloučky hokejových fanoušků, kteří ještě
dlouho po půlnoci prodiskutovávali hokejové drama
večera. I všichni odborníci se shodli v tom, že viděli
dosud nejlepší utkání letošního mistrovství světa^ a
jeden z nejlepších zápasů v dějinách hokejových
šampionátů. Po celých 60 minut čistého času mělo
střetnutí vysoké tempo, útoky se střídaly na obou
stranách, viděli jsme rychlé a plynulé akce, pěknou
kombinaci, bojovnou hru obou mužstev, napětí, dramatičnost, vynikající taktiku, — prostě divák nevy
cházel od první do poslední vteřiny z úžasu. Vypro
daný stadión (11.000 diváků) a milióny na televiz
ních obrazovkách ve všech koutech Evropy i Kanady
se nestačily divit, — nikdo tak skvělý výkon od Če
choslováků po neslavné premiéře -s Američany ne
očekával. Všichni byli přesvědčeni, že zápas bude
hladkou záležitostí mistrů světa. Byla to nádhera,
snad vrchol “amatérského” hokeje.
čs. národní mužstvo mělo blíže k vítězství. Třikrát
se ujalo vedení: v 8. minutě kladenským Novákem
(v 19. minutě Martiňuk vyrovnal na .1 : 1), ve 27.
minutě bratislavským Nedomanským (ve 34. minutě
při oslabení o Panchártka Firsov vyrovnal na 2 : 2)
a v 41. minutě Jiřím Holíkem (SSSR vyrovnal ve 44.
minutě Petrovem). V čs. týmu nelze tentokrát najít
slabinu, všichni hráli na “jedničku” , i brankář Ho
leček (i když druhou branku mu dal Firsov skrz
nohy). Nepoznávali jsme např. Suchého a Jiřího Ho
líka, kteří předtím hráli slabě.
Už několik hodin před zápasem to před bemským
stadiónem vypadalo jak před pražskou Sportovní ha
lou. českoslovenští exulanti, kteří se sem sjeli ne
jen ze všech krajů Švýcarska, ale i z NSR, Holand
ska, švédská, Itálie atd., přišli na utkání se stovka
mi vlajek a vlaječek, desítkami transparentů, po
vzbuzovat své hokejisty. Odhaduje se, že v hledišti
zaplněném 11.000 diváky, byla dobrá polovina Čechů
a Slováků. Po celý zápas se stadiónem ozývalo “Bijte
je,, bijte!” , “Bijte je, okupanty!” , “Bolševik — zachvatčík” , bylo to pro mužstvo SSSR úplné peklo.
Nadšení našich exulantů, nebralo konce. Byla to i
velká protisovětská manifestace, jaká nemá v po
sledních měsících obdoby. Před stadiónem rozdávali
švýcarští studenti letáky, velmi slušně stylisované,
ve kterých bylo asi toto: “Patříte mezi ty šťastné,
kteří mají vstupenku a mohou být svědkem utkání
SSSR — ČSR. Ti, na které se lístky nedostali mohou
vidět zápas na televizi. Ale ani toto není dopřáno
desetitisícům v ČSR, a v dalších komunistických stá
tech, neboť jsou za své přesvědčení ve vězení. Uvě
domte si to, nezapomeňte na lid ve východní Evro
pě, který trpí pod nadvládou bolševismu, atd.”
V “odpoledním předzápase” remisovali Finové se
Švédském 1 : í. “Suomi” vedli od 4. až do 58. minu
ty 1 : 0, a zdálo se už, že dojde k senzaci, švédové s
velkým štěstím Abrahamsonem vyrovnali.
7. den: NSR poráží USA 7 : 2
Dosud největší kuriositou MS je smutná skutečnost,
že jediný tým, který Američané v Bernu (v prvé
polovině MS) porazili, je tým ČSR. Hokejisté USA
(Pokrčování na straně 9)

