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Chci se zmínit o vztazích na našich pracovištích,
o vztazích mezi komunisty a jiekomunisty. Někdy
nejsou právě nejlepší. Jestliže má člen strany tam,
kde pracuje, uplatňovat stranické zásady, vychá
zet z vedoucí úlohy strany, musí také vědět, že
kolem něho existují soudruzi, o které se může opřít,
že mu budou v jeho snaze nápomocni. Dnes je
však ještě situace taková, že na mnoha místech
se soudruzi raději stáhnou do ústraní a mlčí, ne
podpoří komunistu. Dokonce trpí i to, že hlavní
slovo nechávají lidem, kteří nenávidí naši stra
nu a Sovětský svaz a snaží se pří každé příleži
tosti hanlivými slovy znevažovat vše, co my s
takovým úsilím budujeme a dáváme dohromady.
H. Čermáková, Tesla Strašnice,
Rudé právo 9. dubna 1971
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Před sjezdem KSČ

Od čistek až k internacím?
V Československu se znovu pěstuje soutěživost, novátorství, stachanovština,
zlepšovatelská hnutí, akce Z ke zkrášlení obcí a měst, stavby mládeže, mimo
řádné směny atd. a to vše vždy k poctě někoho nebo něčeho. Spolehlivou oslavenkyni je v každém čase Rudá armáda-osVoboditelka, pro niž náš pracující lid
měst i venkova vždy rád napne síly k mimořádnému výkonu. Nejvíce tun navic
narubaného uhlí, nasbíraných odpadků, opravených rynků a nových teletníků
si však může letos připsat k dobru Strana. Pracuje se totiž horlivě v celé zemi
buď k oslavě 50. výročí založení KSČ nebo nejnověji k poctě připravovaného
sjezdu strany. K této oslavné akci přidali se i normalizovaní čs. novináři, kteří
soutěži v denním zaplňováni stránek listů články v tom smyslu, že sjezd strany
koncem příštího měsíce bude vpravdě událostí světovou.
Podrobné referáty z místnich a okresních konferenci strany dokazují, jak jen
ti nejlepší, nejuvědomělejší soudruzi dostávají důvěru členstva á jak všude pa
nuje vzorná jednota v názoru na pokusy o kontrarevoluci v roce 1968.
U zvolených funkcio
nářů p an u je v té věci
skutečně jed n o ta - je to
totiž jediné
hledisko,
které b ero u vedoucí sou
druzi p ři výběru kandi
d átů n a vědomí. N ad ěji
na funkci m ají je n spo
lehliví členové, slepí za
stánci nynějšího^ kurzu,
ti, kteří dokáží blahoře
čit Sovětském u svazu za
bratrskou pom oc p ři zá
chraně socialismu v ze
mi v srpnu 1968.
S referáty o p říp ra 
vách pražského sjezdu
se ovšem vhodně snoubí
podrobné zprávy a otroc
ké úvahy o sjezdu Ko
munistické strany Sovět
ského svazu v M oskvě,
na němž prý lze získat
m nohá ponaučení, co a

ja k zařídit dom a v příš
tím měsíci. Po vzoru
M oskvy lze skutečně p o 
čítat, že i K SČ věnuje
nejvíc času při sněm ová
ní otázkám h o sp o d ář
ským, pětiletce atd,
V jed n é věci se však
bude sjezd ve Španěl
ském sále Pražského h r a 
du lišit o d svého velké
ho vzoru: v M oskvě bylo
rozšířeno předsednictvo
ústředního výboru a to

gická.
I když p ů jd e na praž
ském sjezdu KSČ spíše
je n o form ální požehná
ní k znovu získanému
statu tu věrného satelita,
i když se nečekají žádné
velké převraty, jsou v
pro u d u přípravy, které
předčí vše, co bylo pod
nikáno p řed sjezdy m i
nulým i.
D ůvodem je
sn a d snaha zahladit de
finitivně vzpom ínky na
skutečně X IV . sjezd stra
ny, konaný v srp n u 1968.
S jezd bez hum buku mu
sí být asi považován za
sjezd kontrarevolucionářů a jeho usnesení, musí
b ý t zam ítnuta. S jezd pat
náctý se z moci .víc než
úřední jednoduše pře
jm enovává na čtrnáctý.
V lastním sjezdovým pří"
právám předcházely d al
ší čistky, při nichž už
došlo i na soudruhy,

vesměs o příznivce gene
rálního tajem níka Brežněva, jehož pozice se tím
d á le a podstatně upevni
la. D o jd e-li však v Praze
k rozšíření předsednictva
tJ V KSČ, může být H u 
sák jist, že b u d e doplně
no soudruhy, kteří m ají
blíže k Bilákovi nebo k
In d ro v i než k němu.
D alší norm alizace dle
pokynů K rem lu je za n y 
nější situace docela lo í M n i t v i s l M i » — | £)

Úsilie preklenúť rozpory medzi Východom a Západom sa nepodarilo

Problém Berlín a
Štvormocenské rokovanie o dohodě o západnom Berlíne prebiehajú už niekol'ko mesiacov, ale bez zjavného pozitivneho výsledku. Na poslednej "schódzke
vel vyslancov 26. marca předložil sovietsky velvyslanec Abramisov nový soviefsky návrh, ktorý je vlastně odpoveďou na návrh troch západných spojencov
— Spojených šfátov, Vel'kej Británie a Francúzska, z februára.

ZRUŠENÉ REHABILITACE
Již před několika měsíci začaly docházet soukro
mé informace o zrušení rehabilitace některých lidí,
jak byla provedena v letech 1968-1969. Nešlo o osoby
veřejně více činné a zprávy proto nevzbudily větší
pozornost. Teprve počátkem tohoto měsíce došla zprá
va, že čs. Nejvyšší soud zrušil rehabilitaci dr. Proko
pa Drtiny a upozornila tak výrazněji na skutečnost,
že dochází na jeden z posledních výdobytků Českoslo
venského jara-. Čas tehdy zdaleka nestačil k tomu,
aby byli rehabilitováni všichni protiprávně odsouzení
lidé — hlavně ti z padesátých let —-, přece se však do
stalo na mnohé, ty šťastnější, kterým byla úředně
vrácena čest a evenf. slíbena peněžitá náhrada. Těm
má být nyní znovu vrácena vina, přiřknutá jim sta
linskými soudy — se všemi následky osobními, v za
městnání, majetkovými . . .
Dnes 71letý dr. Prokop Drtina, známý z válečného
vysílání londýnského rozhlasu jako "Pavel Svatý",
pozdější čs. ministr spravedlnosti, byl zatčen krát
ce po puči v roce 1948 a vězněn bez soudu téměř pět
let. V té době došla jen nejasná zpráva o jeho vy
skočení nebo vyhozeni z okna a o jeho zranění. Ter
prve v roce 1953 byl odsouzen — prý za velezradu
— na 15 let žaláře. V roce 1960 byl propuštěn se
značně podlomeným zdravím na svobodu a v roce
1969 uznal soud, že jeho obviněni bylo nepravdivé.
Jeho rehabilitaci bude projednávat znova městský
soud . . .

Vo W ashingtone štud u jú sovietsky návrh a
7. apríla sa veřejnost’ z
význam ných
úradných
pram eňov dozvěděla, že
vývoj v berlínských rokovaniach sa dostal do
slepej uličky.
Rozdiel
medzi februárovým ná-vrhom troch spojencov
a marcovým
protinávrhom Sovietskfeho zvázu j e značný, n a prvý
pohPad
n ep řek o n atel
ný. Optim izm us, ktorý
Sovieti vzbudili na začiatku
rozho.vorov, je
neoprávněný.
Berlín sa stal základ
ným problém om i skúšobným kam eňom pre
celú
oblast’ vzťahov
medzi V ýchodom a Z á 
padom . Stalo se ták jed
nak preto, že západonemecká vláda urobila vý-

sledok svojej ostpolitiky
závislý na rokovaní o
Berlíne a jed n ak preto,
že aj členské státy N A
T O považujú d o h o d u o
Berlíne za předpoklad k
zvolaníu ¡konferencie o
europskej
'bespečnosti,
ako ju M oskva navrhla.
'' V amerických diplo
matických kruhoch p ře
vláda těraz názor, že S o.
vieti nem ajú záujem o
dohodu o Berlíne, pretože sa obávaju dósledkov,
k to ré by prinieslo uvol’nenie politického napátia v Europe a k to ré by
zasiahlo citel’ne do ich
oblasti. Z toho podPa
názoru am erických ú rad 
ných kruhov vyplývá ten
neústupčívý postoj Sovietov v berlínských rokovaniach.

O SPOJENÍ S DOMOVEM
Východoevropská politika německého kancléře Villy Brandta — dělaná nepochybně s vědomím Washing
tonu —, jeho snaha o dorozumění se Sovětským sva
zem a jeho satelity, vyvolává stále pochopitelný
mimořádný zájem na Západě. Vždyť trvalé rozdělení
Evropy na dva nesmiřitelné tábory je nepřirozené a
oběma stranám škodlivé. Západní zastánci dohody
za každou cenu zdůrazňují, že jde o velký cil, který
žádá a zasluhuje naše oběti.
Sověty, které nejsou pod tlakem domácího veřejné
ho mínění jako vlády západní, reagují dosud z . po
zice silnějšího, který si chce diktovat podmínky even
tuálního dorozumění.
Jednou z podmínek, jejíž splnění by prý mělo před
cházet vážnému jednání o dohodu, je zrušení cizích
rozhlasových stanic, které operují z německého úze
mí. Jde o Rádio Free Europe, zaměřené na poslu
chače v satelitních komunistických státech a Rádio
Liberty, které vysílá pro Sovětský svaz. Platnost
stávající licence k provozu obou stanic vyprší 10.
července tr. a sověty žádaly, aby ji Brandtova vlá
da neobnovovala.
Podle smlouvy o zřízení obou stanic je třeba k je
jich zrušení německou vládou tříměsíční výpověď
před vypršením platnosti licence. Do 10. dubna k
výpovědi nedošlo a zatím ani není v dohledu dale
kosáhlejší dohoda obou stran — sověty o ní nyní
příliš nestojí.
Přece však je nejvýš nutné, abychom si včas uvě-~
domili, že zrušení těchto stanic může být pojato kdy
koli do dohody Spojených států se Sovětským svazem.
Zdá se stále častěji, že stanice jsou nadále v pro
vozu spíše proto, aby byly příští obětí dohody obou
velmocí, která by si vyžádala mírnou protislužbu
druhé strany.
Rozhlas Svobodné Evropy začal vysílat česky a
Slovensky, relace v dalších řečech přišly později.
Českoslovenští zaměstnanci měli velký podá na sprá
vě stanice a celé organizace v Mnichově i v New
Yorku. Za léta její existence se vyskytlo v česko-'
slovenském exilu i doma dost kritiků, kterým se ne
líbil ten či onen vysílaný program, kteří měli výhrady .
k personálnímu obsazení či dokonce k duchu celé
ho vysílání. Přes to vše lze dnes právem napsat, že
Rozhlas Svobodné Evropy byl dosud nejdůležitějším’
bojovým prostředkem, který náš exil měl, protože
udržoval nejúčinněji spojení s domovem. Možnost vy-.i
sílat 20 hodin denně pro československé posluchače je
veliká zbraň.
Těchto pár řádek psaných na druhém konci světa,
plně nezávislým časopisem by chtělo upozornit exu- ■
lanty a exilové organizace na celém světě, že je nej- vyšší čas uvažovat o tom, jak eventuální ztrátu spo
jení s domovem nahradit. Předtím však bychom měli použít všech dosažitelných prostředků k přesvědčení:
západních vlád, že pronikání svobodného zpravodaj- ství k poddaným totalitních režimů by mělo pokra
čovat v nejvyšším zájmu celého demokratického světa.
Shoduje-li se dnes většina lidí v názoru, že změna
vlády ve střední a východní Evropě se může stát jen
zvětšeným tlakem zevnitř, je povinností politických
uprchlíků starat se o to, aby svobodným informová
ním takový tlak podpořili.
Zastavení vysílání do Československa bez vhodné
náhrady by nepochybně vyvolalo pocit opuštěnosti
a zvýšenou resignaci lidí doma.
-sv-
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Od čistek až k internacím ?
třwkračování se star. 1) pinky kom unistů,
ikteří se sice v roce 1969
přeorientovali a ještě ne
dávno sami zabírali mí
sta uprázd n ěn á aktivní
mi Dubčekovci, ale svou
m inulost docela zakrýt
nedokázali. N ejp o zo ru 
hodnější takovou obětí
se stal p ředseda Ü R O
Ja n Piller, na jehož mí
sto přišel věrný služeb
ník M oskvy K arel H o ff
man. No.vý předseda
Ú R O h rál ošklivou roli
v roce 1967 svými akce
m i pro ti Svazu čs. spiso
vatelů a ještě horší v
srpnu 1968, kdy byl ve
řejně obviňován ze zra
dy. Podle několika p ra 
m enů byl jedním ze sku-

kteři
věděli předem o sovět
ské okupaci Českosloven
ska.
č istk a ve vedení o d
borů p ostihla krom ě Pil
lera i několik dalších ne
dost spolehlivých sou
d ru h ů (À. Pokorný, D o
utas, K im lík Šlapka, Kubica, Eichenberger J o z e.
fek, M archalin; K utálek
a j).
N a veřejnost pronikly
i jin é zajím avé sjezdové
přípravy. Koncem břez
n a rozhodlo presidium
Ü V KSČ, aby v p řípadě
potřeby byli ve dnech
sjezd u vzati do ochran
n é vazby vedoucí přísluš
níci reform ního h n u tí z

roku 1968. Sekretariát
Ú V KSČ spolu s vedou
cími so udruhy z mini
sterstva vnitra vypraco
vali tři seznamy reform istů, kteří by byli interno
váni: v prvním je 30
jm en, ve druhém 200 a
Ve třetím tém ěř tisíc. N a
stupni nebezpečí by prý
záviselo, který seznam
by byl použit. K interna
ci těchto osob se narych
lo upravují tábory ve
Štěchovicích, u J áchymova a u Příbram i. H u 
sák prý docílil kom pro
misu tím , že tábory m ají
být upraveny tak, aby ne
dělaly dojem koncentrač
ních táborů.
T yto přípravy, dělané

Problém Berlína
(Pokračování se str. 1)
Z d á sa, že v M oskvě
dobré nezvážili, aké d ů 
sledky b y m ala úspěšná
B randtova
ostpolitika,
ako by sa vo :východnej
Europe zvýšil vplyv Z áp ad n éh o N em ecka, n a j
ma v ekonomickej obla
sti. Vysoký americký úrad n ík poukázal ešte na
jeden
význam ný m o.
ment. Vyslovil názor, že
kedysi prevažujúci fak
to r v sovietskom postoji
k ostatném u světu, ideo
logický strach, u p adá a
vystupuje obava z kontaktov s vyspělým tech
nologickým
Z ápadom .

LETADLEM
do Anglie nebo Belgie
za $ 450.v kteroukoli
roční dobu.
Reservujte u

ALMA

A m erické k ru h y považujú kom unistických predákov za realistov, ktorí už nesnívaju o plánoch na bezprostředné
ovládnutie světa. U vedom ujú si, že ich systém
zlyihal najm a v oblasti
hospodárskej.

TRAVEL
SERVICE
330 Little Collins St.
m e l b o u r n E.
V íc ., 3000

Telefon:
63-4001,

63-4002

PŘEKLADY
z češtiny do angličtiny
a němčiny nebo opačně
RUDOLF HELLER '
1 Norbert St.,
Balwyn, Vic. 3103
Telefon: 80-4944

ŠVADLENY — KREJČÍ — ŠVADLENY
ořijmeme pro všechny oddělení výroby pánských
šatů. Obleky, sportovní saka, pláště do deště.
Výtečné podmínky, mzda od kusu. V pátek se
tončí ve 3.30 hod. odp. Hlaste se u p. A. Kolrose,
STAFFORD ELLINSON PTY. LTD.
71Z Swanston St.ř Carlton, Vic.
Telefon: 347-2222

SKUPINOVÉ
LETY
do Frankfurtu a Vídně
pro
spolkové příslušníky
za $ 690.00
Podrobné informace
ochotně sdělí

ALNA

kontaktov každého d ru 
h u a otvorenie východoeuropských trhov pre
všetkých. A le neúspěch
tejto politiky
nebude
p o d l’a názoru americ
kých úradných kruhov
znam enat’ n ávrat do studenej vojny, lež len teď
ko, že terajšie úsilie pře
klenut’ rozpory medzi
V ýchodem a Z ápadom
bolo předčasné a nevy
dařilo sa.
D ušan Lehotský, N . Y .

V ýchodná E uropa p o
třebuje západnú technológiu a to si vyžaduje
lepšie vzťahy m edzi V ý
chodem a Z áp ad o m v
oblasti politickej. J e to
začarovaný k ru h , v kto- I
rom sa te ra z ' sovietska I
diplom acia
nachádza. '
T o znam ená, že polític- ;
ké uvol’nenie v Europe
by nepracovalo v pro- i
spěch konsolidácie Východnej E uropy p o d lá 1
predstáv M oskvy,
lež
právě opačné.
Ak
západonem ecká
politika vůči europsfcemu
východu zaberie, bude
to znam enat’ rozšírente

d o st otevřeně' a lehce
"prozrazené’’ vyvolávají
spíše dojem , že režim
ehce pouze postrašit zby
lé Dubčeko.vce i jiné k ri
tiky. Č trnáct m iliónů
m ožných kritiků nyněj šího vedení státu je si
přece vědom o, že za
dnešní
situace
nem á
možnost cokoli docílit
otevřenou rebelii-

TRAVEL
SERVICE
330 Little Collins St.,
MELBOURNE
Vic., 3000
Telefon:
63-4001, 63-4002

PRAVÝ ČESKÝ CHLÉB
denně čerstvý dostanete v obchodě
1094 High St., Armadale, Vic.
Dodáváme též do ochodů a restaurací.
Volejte: ZOLTÁN BAKERY, tel. 50-1314

OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE
ve velkém výběru na skladě
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVÁNÍ rámů
i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

J. KOŠŇAR PTY. LTD.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
Telefon: 37-3109
jakož i v č. 42 Howard St., North Meibourne
(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevu

ČESKOSLOVENSKÁ RESTAURACE
134 Cariisle 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.

| Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně, provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421]
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189

FIGHT

TB
Roentgenováni
pllC;
je povinné
PRO VŠECHNY OSOBY STARŠÍ
21 LET. VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOSTI,!
KDYŽ JE ROENTGENOLOGlCKÁf
JEDNOTKA VE VAŠÍ OBLASTI I*

Přesvědčte se, zda mají všichni členové vaší rodiny včas
roentgenovány plíce. Provádí se ZDARMA. Kdokoli může mít
tuberkulózu — můžete být jejím nosičem a přenášet ji na jiné.
Je zvlášť důležité, aby se starší členové rodiny podrobili
tomuto rychlému a jednoduchému zjištění. T. B. se dá zpra
vidla léčit snadno a rychle. V případě potřebí delšího léčeni
vyplácí se živitelům rodin STÁTNÍ PENSE. Dozvíte se, kdy
bude roentgen prováděn ve vašem okolí, nebo můžete zajít
kdykoliv do Mass X-Rays, 25 Flinders Lané, Melbouroe-Cíty.
Telefon 63-4191

The Victorian Tuberculosis Association, Lonsdale Street, Melbourne, 3680 TB515
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P A SEK A

dováním oDecm kanaliza Jiří Voldán (Práce 20. 3.).
Kolem politiky
ce. (SS 16. 3.)
Jeho písničky Klatovští
Z aspektu uplatnění
dragouni, Mysliveček, MaMinistr školství SSR ing. Dojní mistři zítřka
Budu vám vyprávět pohádku. Stala se za devatero horami a devatero řeka
“Hnutí mistrů zítřka” rión a Jetel voněl, zrály
š. Chochol a náměstek mi
mi, v říši, kde lid sužuje devitihlavá dračice zvaná Strana, Ta dračice se
je
název
soutěží,
ve
kte
klasy
a
mnohé
jiné
pro
nistra školství čSR prof.
dr. K. Angelis odjeli do rých letos změří své od nikly daleko za hranice.” nespokojí s krásnými dívkami, žádá si něco mnohem cennějšího — lidské duše.
Zpracovává je do formy vhodné k pozření mnoha způsoby. Dovolujeme si zde
SSSR, kde budou studovat borné znalosti zemědělská Laboři a Roboti
aktuální otázky školství a lesnická mládež. K orbě
U příležitosti premiéry volně přetlumočit příběh,, uveřejněný v Rudém právu známým milovníkem
‘‘z aspektu uplatnění jeho kolovým traktorem a. jízdě hry Karla Čapka R. U. R. stalinských časů soudruhem Miloslavem Hájkem pod názvem Paseka.
zkušeností ve vývoji na traktorem se letos řádí i na Vinohradech uvádí SŠ
Ú vod je prozaický. starý, nikam se stěhovat nestará, zdi by potřebo
šeho školství v příštích soutěž v technice dojení. (24. 3.) zajímavý detail o
(SS
18.
3.)
Vesnice
měla být po zří nebudem e! H ospoda se valy něčím
podepřít.
vzniku
slova
Robot.
“Ka
letech” . (SS 13. 3.)
rel čapek chtěl původně zení nové p řeh rad y zato otřásla v základech. S tu . U v n itř je tolik pěkných
Na štíru s kvalitou
Aspoň si počtou
Tak je nazván článek nazvat umělého dělníka pena a protože p ro ti roz. dováli plánek a měli d ů  věcí, n ád h ern é stropy.
Brožura “Do zahraničí
71” shrnující nejnovějši (SS 19. 3.) o lednovém Labor, ale když se přišel
informace, rady a pokyny hodnocení kvality 260 při poradit se svým bratrem hod n u cí dračice není od vod k pořádném u napi Přece to takhle nem ůže
pro zájemce o cestu do hlášených (!) výrobků. malířem Josefem Čapkem, volání, lidé sm utně čeka tí. K dyž se vřava trochu me n echat.”
zahraničí bude k mání za “Drtivá většina z nich ten mu poradil slovo Ro li na ortel:
utišila, vzal si Ludvík
"Z ám eček není ze sil
lidový obnos 2,50 Kčs ve (209) dosáhla jen drúhého bot, dnes běžně užívaný
znovu slovo: T eď však nice vidět. S tojí n a m alé
.
.
D
ivte
se,
že
hýly
termín
po
celém
světě.”
stupně
kvality
a
dalšich
všech novinových Stán
m arné výživy okresního m usím e d á t vesnici do m ýtině jako jed n a z por
cích. “Nezapomeňte si za 31 výrobků jen stupně tře
A nakonec trochu . . .
náro d n íh o výboru k ú- pučů. C htělo by to bí sledních pam átek n a ro d
jistit tuto brožuru včas” , tího. Jen 18 dosáhlo jako Hokejový útlum
radí SS 19.3., “neb se vám sti výborné, z toho 13 v
Sportovní redaktor P rá  pravě dom ků a ke zpev lit, natírat, vzít d o rukou h rab at C olloredů _ mož
stane spolehlivým rádcem textilní výrobě (punčocho ce referuje (20. 3.) z mi nění vozovky na "hlavní lopaty. N ěco udělat s ná, že právě n a něj
při vaší připravované le vé kalhotky Jitka, sypko- strovství světa v ledním
močůvkbu, aby netekla si vzpom něl A . Jirásek,
tošní cestě do zahraničí.” vina Fatima a kombiné hokeji v Bernu: “ČSSR - tříd ě’’, k terá se nejm éně
po návsi.’’
když psal svoji Lucerdvakrát
ročně
prom
ěňo
Pák že vymírá smysl pro Kleffientajn).”
USA 1 : 5 - švýcarská pre
humor.
"Souhlasili. K Ludví nu.
Málo se nakupuje
miéra zastihla naše hoke vala v proklínané bah
Úzce spjatá inteligence
Tak si stěžuje SS 13. 3. jisty v hlubokém útlumu nisko. N ejistota, co bude kovi si přisedl Křem e"U ž jsem jed n al s re
Na prvním aktivu ze V důsledku “nevýrazné (!) fyzickém i duševním.” dál, svazovala
tém ěř ň ák , d ru h ý ze tří kom u ferentem k u ltu rn í správy
mědělské ■ inteligence v poptávky” byl plán vnitř Prchá nápadně pomalu
stovce obyvatel
ruce. nistů, kteří ve vesnici n a okresním národním
P laň za účasti ministra ního obchodu splněn jen
VB pátrá po nebezpeč Z p ráv y od zeměměřičů bydlí.’’ (V ida, na stovku výboru. Z atím prý s tím
zemědělství dr. B, Večeři na 97,2%. V obchodech s
a dalších 300 inteligentů, textilem očividně nepo ném recidivistovi J. Léb- m noho nad ěje na přežití obyvatel tři kom unisté - nem ůžou nic d ě la t. N e 
konstatoval ministr, že y mohla ani jakost kombiné rovi. Obchoduje s Tuze- nedávaly. P očítejte spí jeden vede n áro d n í vý m ají peníze, lidi, není
našem zemědělství pracu Klementajn,
poněvadž xovými bony, v čemž mu
je 18.000 vysokoškolsky obrat proti loňskému roku napomáhá jeho znalost ja še se stěhováním , říkali. bor, druhý J Z D a třetí rozhodnuto.”
zyků: hovoří (podle Práce A b uď te rádi, že za ty je "přes.osvětu” . a ohlí
vzdělaných lidí a 42.000 se klesl na 93%.
"Z ám eček o p ravdu už
z 9. 3.) “perfekt” fran
středním vzděláním. “Při I slepice se zapojily
své barabizny dostanete d á jf to všecko).
sotva držel pohrom adě.
couzský,
německy,
anglic
tom podstatná část je již
Křem eňák, ja k se do T rh lin am i ve zdích se
nové. Jin d e.”
Podle Rudého práva z
“těsně spjata” s dělnickou 26. 3. činila průměrná ky a ruský. Má tmavokaštanové
vlasy
a
vyznačuje
vídám
e z RP, ve volných dala prostrčit paže. Plí
Člověk
se
však
těžko
třídou” , prohlásil dr. Ve snáška na slepici v če
se tím, že nápadně pomalu loučí s místy, která měl chvílích m aluje, sbírá seň n a em pirovém ná
čeřa. (Práce 11. 3.)
ských zemích loňského ro chodí.
Deset deka agitace
různé pam átky, takže je bytku.”
rád.
ku 200 - 250 vajec, zatím
Ty časy už bohdá minu co slepice kapitalistické Dívčí defenestrace
ho dom eček připom íná
"V
neděli
ráno
vrazil
"K luci
starý,
řekl
V nemocnici na Františ
ly', kdy se z maloprodejen v roce 1938 snesly průměr
m
alé.
m
useum
a
um
ělec
do
přeplněné
hospody
předseda
Ludvík.
T
cň
ku
se
dvě
Pražanky
zota
odcházelo s prázdnou. ně jen 80 vajec.
vují ze zranění, která si m ladý předseda n á ro d  kou galerii zároveň.
Přes 150 funkcionářek
zámeček po třeb u je p o de.
samy přivodily. Vjely si ního výboru, kom unista
ROH a nejlepších pracov Doktorát pro částečně
"H ěleď ^předsedo, co přít. K de však vzít klá
^¿.doma do vlasů a jedna vy
nic obchodu z Čech a Mo Zachovalé
bu d e s tím lesním zá d y ? ”
Ludvík.
U
ž
to
přišlo,
“Doučovací kurs” mate-l chodila druhou oknem na
ravy se sešlo na aktivu
MZ mával papírem . Kluci mečkem? N ikdo se o něj (Pokračování aa sér. 8)
k 50. výročí KSČ a usne matiky pro posluchače, ¡ulici. (MF 25. 3.)
slo se na provolám ke přihlášené na Vysokou|
všem ženám v prodejnách: školu dopravní v Žilině,
“Ať se každá prodejna pořádá Středisko pro stu
stane agitačním středi dium pracujících v Praze
skem, kde budete doku I. (SS 16. 3.)
"Jako by se v posledních letech na tyto třídní
mentovat uvědomělý po Sneseme světová měřítka
Přes všechno úsilí strážců staronového pořádku
Tak mladé čtenářky ustoj k socialistické vla
srážky pozapomnělo. Ale nezapomnělí příslušníci
zůstalo
zřejmě
v
redakcích
čs.
novin
ještě
dost
jišťuje
M.
fronta
(18.
3.)
sti!” (Pr. 11, 3.)
někdejších vykořisťovatelských tříd, nesmířili s e ve zprávě o módní pře
zavilých nepřátel, kterým není nic svaté — ani
Zvelebená Praha
se svou porážkou. To nám ukázalí i v roce 1968 . . .
hlídce
dámské
konfekce
snaha
ukázat,
jak
ti
nejzdatnější
jdou
vždy
s
tou
Pokud se nedávní ná ve výloze Domu módy v
Někdy jako bychom zapomínali, že existuje třídně
nejsprávnější
odrůdou
nejlepší
strany.
Nejhorší
je,
vštěvníci Prahy nepovšim Praze.
“Dvacet sedm mo
rozdělený
svět. Že musíme být bdělí."
li, byl zvelebovací plán delů tuzemské
že
ani
list
velkého
formátu,
který
by
mě!
jít
vzorem
výroby
Prahy, podle předsedy ko předvádějí prodavačky
a I ostatním, nevyčistil řady svých redaktoru způso
Pak se dovídáme na příkladu, jak je problém
mise rady NVP F. Šimeč
učednice kolemjdoucím. 1 bem, který by zaručil stranickou Jakost. Ale po aktuální, jak bdělí musíme být, jak musíme umět
ka; splněn v r. 1970 na 178 Střihově
snese kolekce1 suďte sami, co záludnosti sé dnes, dva roky po přesvědčovat a získávat lidi:
( !) procent. U příležitosti
světová
měřítka.”
.i
příslušných oslav byly za Sekaná bez uzardění
Dubčekovi, předkládá v miliónovém nákladu
"Scéna rozhořčeného protestu matky, že její
sloužilým kplektivům a
dychtivé
veřejnosti.
dcera
píše slovo lávka s ef, protože ji k tomu
Potravinářský
obchod
ujednotlivcům předány u- spořádal včera (MF 25. 3.)
V seriózně vyhlížejícím článku "Až na další se
nutí učitel, který sám má jen několik tříd základní
pomínkové dary a uznání. výstavku nekvalitních vý
píše lávka s ef" na místě vyhraženým pozoru školy . . .má svůj hluboký smysl. Starý učitel šel
(MF 26. 3.)
robků, které inspektoři
Tipy na víkend
hodným aktualitám (RP 16. 3., str. 2) si pochvalu do penze, druhý byl nacista, učit nemůže — a
. Svět práce ve spolupráci jakosti sebrali dopoledne
je redaktor Hf sérii východoněmeckých filmů, kte ten, který teď přišel, pokrokový člověk, nemá do
.
po
četných
pražských
pro
s,českým výborem pro ce  dejnách. “Vedoucí prode
ré nyní předvádí Čs. televize. Dovídáme se, že
sud patřičné vzdělání. Za dva roky to musí dohnat,
stovní ruch začíná otisko
dali bez uzardění i do
v těch filmech vystupuje Gertha, Juergen, statkdyž ne, půjde taky pryč. Ale zatím, do odvolání,
vat tzv, “Tipy na víkend” , jen
výloh starou sekanou,
které (podle Práce z 16. 'oschlé
kářka, hraběnka a rudý starosta a že "celé dílo
se prostě lávka bude psát s ef. Tak nějak to říká
chlebíčky
a
závad
3.) mimo jiné seznámí s né saláty, Takovéto vý
straní pokroku" tak přesvědčivě, že í ve scénách,
komunistický funkcionář buržoazní, nacismem na;
přírodními krásami, histo stavky jsou rozhodně uži
"kde
pro
svou
vtípnost.
krásu
a
roztomilost
má
sáklé paničce."
rickými pamětihodnostmi
tečné a včerejší potvrdila,
na chvíli divákovu sympatii paní hraběnka, ztrácí
Jak pěkné, názorné poučení a varování pro naše
a “místy bojů dělnické že
i sám (!) obchod a je 
třídy a KSČ” .
ji v okamžiku, kdy jde o,to, kdo s koho: zda ona,
umělce, vědce, učitele, kteří stále tvrdošíjně od
ho provozovny máji ve
Kolem budování
reprezentantka vykořisťovatelské třídy, či rudý
mítají překročit láfku vedoucí k normalizaci, odúsvé práci cú zlepšovat” ,
zakončuje na -mírné notě
Kanalizační oslava
vodňnuje asi své psaní pan Hf. Ale já myslím, že
starosta a bezzemci, třída proletariátu".
Na/ Rokycansku získala MF.
pisatel je zakuklený reakcionář, který se pokouší
"Ten, kdo vybíral seriál pro naši televizi, měl
Kolem kultury
v soutěži k 25; výročí ovskutku
šťastnou
ruku",
píše
dále
RP
a
dodává,
zesměšňovat práci hrstky těch, co to myslí s
svobozehí vlasti Sovětskou Jetel voněl daleko
přesvědčováním lidu vážně. Asi ví, že iid má taky
že filmy přišly na čs. obrazovky zrovna v době,
armádou prvenství malá za hranice
obec Svojkoviče, jejíž ob
fkus.
-svkdy jé třeba přlpamatovat minulé třídní boje.
“Dnes se dožívá osmde
čané oslavili výročí vybu sátky písničkář a zpěvák

K R A FK A U LÁFKY
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Americko-sovietske vztahy

OČI ?

Bolí V ít htara?
' N»ste brýíe od O P T A l

OPTO
Capitol House, 113 Swanston St.
i
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
I
.

8. poschodí

Telefon

63 - 2231

BODÁME LÉKY VŠÉGH D RU H É

I
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Vaíim příbuzným i bez lékařského předpisu
v nutných případech i telegraficky

PROKLAMACE
Jsme demokraté, poněvadž píokládáme ideový, po
litický a sociální systém demokracie jako ucelený ná
zor na život a na svět mravně a filosoficky za dosud
nejlepší.
člověk, lidský tvor, je mu absolutní hodnotou a
mírou života a světa.
Zdokonalování společnosti zlepšováním a změnou
společenských institucí všeho druhu principů demok
racie pokládá rovněž za naprosto podstatné a stejně
důležité; nepřikládá však žádné instituci, žádnému
sociálnímu zařízení absolutní hodnoty. Je to vždy člo
věk, který všem institucím dává směr, charakter,
ducha, funkce a cíl. Demokracie celou svou podsta
tou, svým spiritualismem a idealismem, svým huma
nismem a zásadou o zdokonalování člověka až k
vrcholnému stupni mravního ideálu je ve srovnání
s ostatními politicko-sociálními systémy systémem fi
losofickým, který má největší a nejoprávněnější ná
rok na to, aby byl pokládán za správný.
Jsouce vedeni demokratickými ideály navrhují ti
světoobčané, kteří celý svůj život zasvětili demokra
tickým zásadám a kteří museli z politických, nábo
ženských či rasových důvodů opustit svoji vlast, aby
byl každý 21, SRPEN vyhlášen
MEZINÁRODNÍM d n em e m ig r a n t ů
V každém státě by měl být založen státní výbor
Mezinárodního dne emigrantů. Světový výbor Mezi
národního dne emigrantů by sídlil při Organisaci
spojených národů. Všechny výbory by vydávaly spo
lečně vždy k 21. srpnu bulletin, ve kterém by světo
vá veřejnost byla upozorňována na existenci těch
spoluobčanů, kteří musí žít odloučeni od svých rodin,
příbuzných, přátel a své vlasti. Každý 21. srpen by
měl sloužit i jako vážná výstraha pro ty, kteří svojí
lehkomyslností, lhostejnosti, neodpovědností, zvůlí,
násilím, touhou po moci a svým egoismem pohrdají
úctou k bližním, vzájemnou láskou a přátelstvím me
zi všemi lidmi na světě.
Proklamaci vydal sjezd čs. novinářů v exilu, který
se konal na pozvání klubu CESTY 68 a kterého se
zúčastnili zástupci listů české slovo, FranKturtský
kurýr, Okno dokořán, Text a Zpravodaj ve Frankfurtu/M. ve dnech 13. a 14. března 1971.

Dr. Martin Kvetko
Po posledných prejavoch představitelův americkej vlády: prezidenta Nixona
a ministra zahraničia Rogersa, sú americko-sovietske vzťahy predmeiom ď alšich úvah a diskusi!. V Denvere sa o nich debatuje na konferenci! Amerického
združenia pre štúdium slavistiky a senátor Jackson prišiel v televíznom rozho
vore so závažným návrhom. V Amerike si pozorné všímajú aj sovietsku reakciu na pokus americkej vlády o zbliženie s komunistickou Čínou v rámci Nixonovej koncepcie zahraničnej politiky.
Na konferencii v Denvere mal významný přejav bývalý americký velvysla
nec v Moskvě a politický poradca štyroch prezidentov Charles Bohlen. Zmienil
sa o historickom vývoji americko-sovietskych vzťahov od prvej světověj vojny
a o meniacom sa vplyve komunistickej Ideologie na ne. Zdůraznil, že problémy
zbrojenia a dohoda o nich móře ovplyvrriť sovietsku ídeoiógiu a tak vyvolat'
změny vo vzťahoch oboch mocností.
P řed vstupem do ato
mového veku, v období
rokov 1919 áž 1945 sovietska politika podPa
vď vyslanca Bohlena bu
dovala na zásadě, že voj
na, k to rá b y nastolila
v lád u kom unizm u na
svete, je nevyhnutná. V
krátkom období 1945 až
1949, keď A m erika mala
a Sovieti nem alí atomo
v á zbraň, Stalin bol vo
vzťahoch s A m erikou
vePmi opatrný. A táto
opatrnost’ s nedověrou
určovali sovietsku politi
ku až do roku 1954, až
do příchodu Cfituščova.
M oskva vybudovala svo
ju vojenská silu, stala sa
rovnocennou
nukleárnou moonosťou s A m eri
kou a táto skutočnosť
postupné prinášala změ
nu. VePvyslanec Bohlen
připom enul, že po dosiahnuití
rovnováhy v

BYTY

;
;

PRO

nukleám om zbrojení sa
Sovietsky zvaz přestal
báť, že bude napadnutý
zo
strany
Ameriky.
C hruščov ponúkol koexistenciu. Koexistencia je
teda dókaz sovietskej sebadóvery, zbavema sa
historického strachu o
m ožnosti prepadnutia zo
strany západného světa.
V elvyslanec
Bohlen
považuje za najm arkantnejší dókaz sovietskej
změny situáciu na Blízkom východe. H ovoří,
že M oskva m á vojenské
jed notky n a území nekom unistického státu len
v Egypte. V ysunula ich
tam , lebo sa nebojí, že
by m ohla byť n a p a d n u 
tá. Ale k taikémuto činu
by sa M oskva nebola
podPa Bohlena odvážila
este před piatim i rokm i
Je v tom určité riziko,
a vel Vyslanec Bohlen

SVOBODNÉ

nebo bezdětné manžele
$ 7 týdně ($ 1 za den)
5 minut z City
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skom. H ra la tu svoju la
lo k u aj okupácia Česko
slovenska, ktorú obe k ra .
jiný: Juhoslávia i A lbán
sko odsúdili.
V tejto
súvisíosti třeb a zaznam e.
n a ť , že časopis N ovoye
V rem ya, sovietsky týždenník p re zahraničně
politické otázky, sa po
zastavil n ad snahou p re
zidenta N ixona na zbííženie s Čínou, vytýká
m u, že předpokládá, že
jeko usm ievavá diplom á.
cia voči Pekingu přispě
je k zhoršeniu vzťakov
m edzi M oskvou a Pekin-

připustil, že k podobným
rizikám sa M oskva aj v
budúcnosti odhodlá, neodváži se vsak k tak zá
važnému riziku, ako bola gom.
kubánská kríza v roku
V zkode s názorom
1962.
v ď v y slan ca Bohlena o
dósledkoch
VePvyslanec
Bohlej. m ožných
urobil zo svojej analýzy americko - sovietskych
tento uzávěr:
vzťahy rozkovoroch o obmedzem edzi tým ito supervel’- n í strategického zbroj emocami nebudu srdečné niá n a americko-sovieta úprim né, dokiaP sa ske vzťahy, n avrhuje se
M oskva bude pridržia- n á to r H en ry
Jadkson
vať
m arxisticko-lenin- jednoročné m oratórium
skej ideologie a dokiaP vo výstavbě ántibalisticsovietsfca spoločnosť zo- kék o interkontinentálnestane tak uzavretá ako ko
systému.
Senátor
je dnes. Je však možné, J ackson předloží svoj
že politika koexistencie návrh senátu. D oporučí
vnesie u rč itá dávku dó- jednoročný
provizórny
very do americko-soviet p a k t medzi W ashingtoskych vzťahoV.
nom a M oskvou, podPa
ln i prednášatelia po k toréko A m erika i So
ukázali na to, ako ideo vietsky zváz by nepokra.
logický konflikt medzi čovali vo výstavbě toho
M oskvou a Pekingom to systému, provizórna
ovpíyvňuje vývoj vo Vý- d o h o d a by překlenula
chodnej E urope a odrá- slepé uličky v doterajža sa aj na americko-so šícb rozkovoroch v H e l
vietskych vzťahoch.
sinkách a Vo V iedni a
Z a pozoruhodná u- obe mocnosti by získali
daíosť tohoto vývoj a sa čas p te ďaišie stádium
považuje zbliženie medzi problém u a pre jeho d e 
-Juhosíáviou a A lbán- finitivně riešeníe.

CENA 21. SRPNA
Sdružení Čechů a Slováků v Holandsku “Nederlandse Stíchting Comenius” ve snaze posílit kulturní, vě
decký, odborný a politický rozvoj českého a sloven
ského hnutí ve svobodném světě se rozhodlo udělit
“Ceny 21. srpna” . Za tím účelem vyzývá všechny
Čechy a Slováky k podání návrhů na osoby, které
se dle jeho názoru vyznamenaly svou spisovatelskou,
výtvarnickou. básnickou, hudební nebo jinou kulturní
činností, které obohatily emigrantský život svým vě
deckým dílem nebo se zasloužily svým politickým
vystoupením, hájením demokratických zásad a jiných
dobrých národních tradic nebo odbojem proti tota
litním. režimům. Budou uděleny tyto ceny: 1. za kul
turní* činnost, 2. za vědeckou a odbornou činnost, 3.
za politickou činnost.
Každý nárh na udělení ceny musí obsahovat jméno
(adresu) navržené osoby, podrobné odůvodnění zá
sluh, pro kterou cenu je navrhnuta, podpis a adresu
navrhovatele. Návrhy nutno podat tak, aby došly
do 31. května 1971 na adresu: Nederlandse Stichting
Comenius, Muzenlaan 84, Eidhoven, Nederland. Došlé
návrhy posoudí porota složená z těchto členů: 1. před
seda Naardenského výboru ve Vídni, 2. sekretář Fe
derace bezdomovců a uprchlíků v Holandsku, 3. před
seda Nederlandse Stichting Comenius. V případě nut
nosti vyhrazuje si Sdružení Čechů a Slováků v Ho
landsku přizvat další členy poroty. Udělení cen bude
vyhlášeno v září 1971.
Dr. Th. J. Vondráček, předseda NSC, Holandsko
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Nikdo neví, co se stane včera
F E R D IN A N D

PERO U TK A

Jestliže stát rozpustí své důležité vědecké středí sko a dá jeho budovu, uprostřed hlavního města, k
disposici jinému, většímu a silnějšímu státu, aby v ní zřídil své vlastní neurčité kulturní středisko — tu
sotva může být mnoho polemik o tom, že takový stát se ocitl ve zlé situaci. Zejména, jestliže cizí stát má
už v této zemi i své vlastní vojsko. Havlíčkovým stylem řečeno, sešli se kocouři, aby se poradili, jak
dát myším vědu a blahobyt.
Byl v Praze Ústav dějin socialismu a už není. Lo ni předsednictvo československé komunistické strany
jéj rozpustilo, nyní> aby rozpuštění mělo pečeť definitivnosti, darovalo jeho budovu sovětům, a Čecho
slováci nemají kde studovat dějiny socialismu. Jestli že socialisté se bojí studovat vývoj socialismu, je to
při nejmenšim pozoruhodná událost.
Předsednictvo pravilo, že ústav hluboce zklamal důvěru strany a postavil se dokonce v čelo boje o
socialismus s lidskou tváří. To neznamená, pravilo předsednictvo, že v Ústavu nebyly také zdravé ele
menty, které se k bojí o socialismus s lidskou tvá ři nepřipojily. Ale předsednictvo zjistilo, že tyto zdra
vé elementy jednak byly v menšině, jednak se vyskytovaly zejména mezi technickým a administrativním
persopálem, "jakož i mezi pomocnými silami", mezi topiči a uklízečkami. Pokud se však týkalo histo
riků samotných, kteří snad původně měli být páteří ústavu, tu poměry byly žalostné s hlediska před
sednictva. Při čistce vé straně se ukázalo, že jen dvanáct ze stopadesáti historiků, zaměstnaných y Ústa
vě, nezklamalo hluboce důvěru strany. Snad je možno najmout nový vědecký personál? Není to možno,
v tomto oboru sí předsednictvo nemůže být jisto ničí loyallfou.
T ak nezbývalo než
Ustav zlikvidovat, jeho
archivy p řestěhovat do
budovy ú středního výbo
ru. T am , aby zrada se
neopakovala, b u d o u p ří.
stupny dotyku p ánů BiIáka, In d ry , Švestky, V i
lém a N ového. N ež se n a .
ro d í nová československá
inteligence, ja k
roku
1968 žádal a předvídal
Brežněv, nechť m ateriá
ly Ú stavu pro d ějin y so
cialismu jso u zavřeny v
■bednách, z nichž část je
nyní ve sklepě a část na
dvoře .
N oviny režimu praví
celkem otevřeně, co se
stalo; historický ustav
měl být "jedním z p rv 
ních pom ocníků ú střed 
ního výboru strany’’ . a
nebyl. "P ln it svůj odpo
vědný úkol Ú stav bude
moci jen v úzké jednotě
se stranou a ústředním
výborem .’’ Z této úzké
jednoty historikové zmi
zeli, a ústřední výbor v
ní zůstal.

K onflikt zrál pom alu.
Roku 1966 ještě dožíva
la Chrusčovova destalinisace, a bylo dovoleno
českému historikovi, aby
napsal o práci své a
svých d ru h ů :
"V m inulosti - a to byl
důsledek dogm atism u jsm e často zcela suve
rénně a bezstarostně uží
vali kategorií historické
h o m aterialism u a málo
jsm e se starali o jejich
reálnou, konkrétní ná
plň. M luvili jsm e o zá
konitosti společenského
vývoje, o třídách, tříd 
ním boji, národech, n a
cionalism u, úloze lidu,
revoluci, a zřídka kdy
jsm e se odvážili dovnitř,
za o h ra d u těchto slov,
abychom zvážili prom ěn
livost a historické já d ro
těchto po jm ů .”
H isto rik m luvil tak
diskrétně, ja k bylo tehdy
nezbytno. M luvil o kate
goriích, a a ť neučení li
dé h led ají, co to je. K a
tegorie jsou, ja k historik

diskrétně
naznačoval,
určité pojm y m arx-leninism u, k teré vznikaly v
době m inulé, možno ří
ci dávné, a které se pře
žily. H isto rik zvolil slo
va: které m ají "historic
k é já d ro ’’. Z kategorií se
stal žargon stranické p ro .
pagandy, slova znovu a
znovu bez nového zkou
m ání opakovaná.
Čím více se historiko
vé blížili ro k u 1968, tím
více se odvažovali "za
o h rad u těchto slov’’ a
zkoumali, jaká je za ni
m i konkrétní -přítomná
skutečnost.
V ycházela
najevo fakta, jež ústředh í výbor nelibě snášel.
Badání odnášelo histori
k y jinam , než si ústřed 
n í výbor přál.
M im oto
historikové
začali psát o svých them atech do novin. T o o d .
poroválo zásadám sekre
tariátu strany, a on roku
1966 upozornil historiky,
že "není vhodno, aby n o 
vé otázky, které jsou hi-

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

* V kladní Vmfffcy

* Osobní, zápůjčky

* Cestovní šeky

* Služby cestujícím

* Zařizování iovootk

■ ?• Poukazy všeho d ru h u do zámoří
* Vfclátly s výpovědní Ihůtou na vyšší úeok

* Pravidelné poukazy a inkasa

* Úschovacenin
* Služba pro zahraniční ofcehad

National Bank

storickou vědou nastolo.
vány, byly publikovány
v masových časopisech” .
Jd e -li o základy m arx.
leninské theorie nebo o
to, jak se ta to theorie
setkala se skutečností,
kom unism us
projevuje
naprostou n ech u ť k ča
sopisům, k teré čte více
lidí. T o je jeden z jeho
nem ěnných a internacio
nálních rysů. N yní v
Polsku oznám il sekreta
riát, že není vhodilo,
aby o příčinách G om ulkova p ád u se p o jed n á
valo v populárních časo
pisech.
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CHVÁLA SLOVNÍKU
Není to tak dávno, kdy jsem četl článek v jednom
menším neperiodickém exilovém časopisu a napočí
tal jsem v něm 16 gramatických chyb, více než deset
anglikanismů a mnoho nečesky znějících slovních a
větných vazeb.' Nebyl to příjemný pocit, autor musí
pociťovat zodpovědnost ke čtenáři i z hlediska správ
nosti jazyka, ve kterém píše a měl by si uvědomit,
že pro naši mladou generaci jsou tyto tiskoviny často
jediný zdroj českého či slovenského tištěného slova.
Chápu, že odstupem let a při nedostatku kontaktu s
živým spisovným jazykem se slovní zásoba ztrácí,
stejně jako znalost gramatiky a smysl pro větnou
stavbu, chce-li však někdo být publicisticky činný,
musí moderní češtinu či slovenštinu studovat tak,
jako ostatní předměty profesionálního nebo osobního
zájmu. Jazyk podléhá vývoji a změnám tak jako
ostatní vědní obory a není snad nikoho, kdo by po
píral nutnost sledovat trend jednotlivých vědeckých
odvětví a dosažených výsledků. Tuto okolnost tedy
musíme akceptovat i ve sféře pravopisu, syntaxe
a vývoje slov a to tím spíše, že jde o naši mateřštinu.
Pravidla českého pravopisu či ještě lépe Slovník ja
zyka českého jsou v tomto směru vhodnými zdroji
informací.
Pokud potřebujeme poučení ve sféře našeho zdej
šího druhého jazyka, angličtiny, která se dostává
na první místo při komunikaci v prostředí, kde ži
jeme, nutnost informace ve fundovaném slovníku čí
gramatické příručce je nabíledni. I lidé, kterým je
angličtina rodným jazykem, používají tento druh pří
ruček zcela běžně a denně. Pro toho z nás, který
je již v angličtině solidně orientován, vyhovují slov
níky jako The Concise Oxford Dictionary (některá
jeho vydání mají i australsko-novozélandský doplněk).
The Penguin English Dictionary, či některý z doko
nalých slovníků řady Webster, které jsou koncipo
vány z hlediska americké angličtiny. Podobných slov
níků je však mnoho — od kolibřích až po mnohasvazkové, které zcela vyčerpávají slovní zásobu
anglického jazyka. Pokud někdo pracuje nebo se za
jímá o specializované vědní odvětví, mnoho cenných
informací najde ve slovnících se širším záběrem,
např. The Science Dictionary in Basic English nebo
v jiných, které jsou věnované terminologii jednotli
vých oborů např. lékařství, chemie, biologie, archi
tektury, geografie, politiky, ekonomie, filosofie atd.,
zejména je známá levná edice “Penguins Referrence
Books” . Slovní zásobu podstatně rozšiřuji přiručky
jako Usage and Abusage, Rogeťs Thesaurus a slov
níky synonym a antonym. Studium příruček anglic
kých idiomat je z hlediska znalosti hovorového ja
zyka nejen důležité, ale i zábavné. Pomůcka, dopo
ručovaná při studiu angličtiny jako druhého jazyka,
je The Advanced Learner’s Dictionary of Current
English, používaná na celém světě. Pokud vůbec lze
získat znalost výslovnosti tištěnou informací, poslou
ží nám známý Jonesův Everyman’s English Pronoun
cing Dictionary. Základní poučení o anglické grama
tice najdeme např. u Zandvoorta (A Handbook of
English Grammar), Allena (Living English Structu
re) atd., anebo i Duškové (Stručná mluvnice anglič
tiny).

Když v d u bnu 1969
nastoupil nynější režim,
historikové snadno byli
přem oženi, kom unistický
m ythus (čili kategorie)
měl všechny tesáky. N e 
zabýval se ani jednou
konkrétní
historickou
otázkou, aby n a ní uká
zal, že historikové se
mýlili. O dpovídal jen
dalším citováním "kate
A to se již dostáváme ke slovníkové a učební lite
gorií’’. Z ad ru h é, ani se ratuře česko-anglické. V tomto směru má čs. filo
nezabýval zajím avou o- logie a anglistika dlouhou a solidní tradici. Sem tam
tázkou, proč právě h i ještě uvidíme v použití kapesní česko-anglický a
anglicko-český slovník, který vydalo ještě před vál
storikové to lik podlehli kou známé Lorencovo nakladatelství v Třebíči, jinak
svodům socialismu s lid již převládá Haisův Anglicko-český a česko-anglický
skou tváří a propadli kapesní slovník vydaný v roce 1967. V témže roce
proti-sovětském u smýšlen byl vydán Poldaufův Česko-anglický slovník středního
nL Z atřetí, režim (sově rozsahu a ještě větší slovní zásobu přinášejí Anglic
ko-český slovník od Osičky — Poldaufa a Cahy —
ty jsou jeh o součástí)
Krámského. V roce 1970 byly v Praze vydány dobře
d a l dostatečně najevo, zpracované Malý anglicko-český a česko-anglický
že sice o tom nebude technický slovník a Střední technický slovník anglic
debatovat, ale nikdy ne ko-český. V posledním desítiletí byla vydána řada
odpustí historikům , že i velmi specializovaných (často jen rotaprintem pub
poodhalili některá ta likovaných) slovníků a slovníčků pro různá vědní
odvětví. Nedávno byl vydán i rozsáhlý slovník při
jem ství let padesátých.
nášející zemědělskou terminologii v devíti jazycích.
Sovětští
plukovníci Snad ještě stojí za zmínku uvést některé z učebnic
jso u nyní všude, a za ji angličtiny, které se v poslední době objevily na čs.
sté je m ožno pokládat, knižním trhu. Kromě školních příruček (pro děti
předškolního věku, devítiletky, střední, odborné, ja
že sověty trvají na tom, zykové i vysoké školy) byly vydány angličtiny pro
aby m ethody jejich hi samouky (Kollmannová, včetně gram. desky), eko
storické vědy se n astěho. nomy (Irgl), pracující (Kollmannová), zemědělce
vály do Československa. (Kocourek) atd. Docela vyhovující příručku česko-anglická konverzace sestavila Kollmannová a A
T oho si patrn ě žádá pro- Handbook of English Conversation je dílem Gottheiletářský
inteen acio n ali.! merové.
smůs. Jaké jsou to me
Vidíme tedy, že studijní prameny jsou. Pokud ovšem
thody?
nemluvíme a nečteme, nezachrání nás ani nejlepši

(Pokračováni na kr. i) slovník či příručka.

IP
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Nikdo neví, co se stane včera
(Pcfcrréováaí se itr. 5)
Ž ád n ý nezávislý histo.
rik, který zaslouží svého
titu lu , nem ůže říci nic
shovívavějšího, . než že
jso u to m ethody lup iče/
jeiiz čeká ú silnice. Jako
■lupič se zm ocňuje nákla
du. ň a ...voze, tak pravot
věrný historik se zmoc
ň u je fak tů a historické
h o m ateriálu a odnáší to

do svého tajného skla
diště, o d kud to snad je d 
nou vydá předělané.
Se sovětskými historie-,
kými m ethodám i se vrátí
do. Československa je d 
n a část- stalinism ů. S ta
lin to byl; kdo je z či
stě osobních d ůvodů za
ložil. -Našel dveře k to 
mu otevřeny. Lenin s ce
lou svou au toritou vy

hlásil pro literaturu a
vědu povinnost neobjektivnosti, partijnost. O b
jektivnost není snadný
. cíl, každý člověk j e pln
Sebe a vědec mívá chví
le, kdy zápasí o objek
tivnost se svými přáním i.
A le to je něco jiného
než když politická stra
n a nakáže
povinnost
stranickosti.

Existuje oficielní so
větský časopis "O tázky
historie’’, a má svou
vlastní historii. Jeh o per
sonál už několikráte byl
celý vyměněn, poněvadž
se nedovedl u b rán it oh led u na fakta. N ěkteří
historikové p ři tom zmi
zeli beze stopy. Byly do
by, kdy historikovo p o 
volání v sovětech bylo

Co c h c e t e

od

své banky?
Nejdůležitější služba, kterou může
poskytnout banka, je pro většinu lidí
• půjčka, která jim umožni koupi domu
pro rodinu. Je Vám známo, že THE
STATE SAV1NGS BANK půjčuje
7daleko víc peněz na domy než kterákoli
jiná banka ve Viktorii? Ve skutečnosti
STÁTNÍ BANKA půjčuje téměř tolik
jako všechny ostatní brníky dohromady.
Nemáte-li Vy sám .
dosud konto u THE .
STATE SAVINGS
BANK, bylo by ve
Vašem zájmu poho
vořit si s ředitelem
Vaší místní odbočky
STATE SAVINGS
BANK. Ten Vám
ochotně vysvětlí
podmínky stavební
půjčky STÁTE
SAVINGS BANK.

Ten Vám může také říci o osobních
půjčkách, které oanka poskytuje k
různým účelům za velmi výhodných
podmínek. Zjistíte asi také, že je pro
Vás levnější mít své šekové konto u
STATE SAVINGS BANK.

Máte-li přátele nebo
příbuzné, kteří přicházejí
ze zámoří a usazují se ve
Viktorii, uděláte jim
velkou službu, doporučíte-li jim THE STATE
SAVINGS BANK hned
po jejich příjezdu. Může
se na ně vzít zvláštní
zřetel při poskytování
půjčky na dům.

Ačkoli je STÁTNÍ BANKA největším
půjčujícím ústavem na stavbu bytů,
nemůže poskytnout půjčku každému,
kdo o ní požádá. Ředitel odbočky Vám
vysvětil, za jakých okolností budete
způsobilý jak k přijetí půjčky tak i daru
vlády ve výši $ 500 na stavbu domu.

Můžete-li dát stranou
peníze na krátkou dobu,
uložte je do STATE
SAVINGS BANK DEPO
SIT STOCK, kde jsou k
dispozicí na jednoměsíční
výpověď a přinášejí 4J%
úrok. Zjistíte také, že je
THE STATE SAVINGS
BANK velmi nápomocná,
chcete-li posílat peníze do
zámoří.

Uvědomte si, že všecfníy”peníze Ve STÁTNÍ BANCE
jsou naprosto bezpečné. Banka je zaručena vládou
státu Viktoria.
Xe všemu, co potřebujete od bankovnictví, použijte

The State Savings Bank
of Victoria

tak riskantní ja k vyko
pávat bomby, zaryté do
země.
C o Lenin zamýšlel ve
prospěch strany, to Sta
lin obrátil ve prospěch
svůj, v osobní partijnost.
Falšování sovětské histo
rie začalo ve velkém,
když v letech zápasu o
Leninovo dědictví S talin
pocítil potřebu po d ep řít
své postavení povídkou
o m inulostí. V e dnech
Říjnové revoluce jm éna
Lenin a T rocký se roz
léhala po celém světě,
jm éno Stalinovo bylo
poněkud znám o odbor
níkům . P o vítězství revo
luce prokázané styky s
Leninem m ěly takový
význam jako dříve- pů
vod šlechtický. Stalin" za
čal tím, že posunul da
tum svého seznám ení 9
Leninem o několik let
d opředu. Skončil tím, že
■v oficielních dějinách
sovětské
kom unistické
strany stojí: "L enin a
Stalin vedli revoluci” .
Stalin sám napsal ty to
dějiny.
Americký historik so
větského
kom unism u
W o lfe sebral přívlastky,
přidávané k jm énu Sta
linovu, jak postupně vy
růstaly v sovětských n o 
vinách, když jeho moc
vyrůstala. N a začátku
byl - soudruh Stalin.
Potom se objevil "sou
d ru h Stalin - věrný žák
L eninův’’, což zakrátko
Se změnilo v "nejíepšího
žáka Leninova’’. P ak
přišel "jediný věrný Le
ninův žák” , potom "věr
n ý d ru h v b o ji” , na k o 
nec "m oudrý Leninův
rádce’’. Z (nějakých důvodů
bylo pro Stalina důleži
té, kdy M axim G orký se
seznámil s Leninem. T a 
ké toto datum bylo po
sunuto. Leon T rocký ja 
ko kom isař arm ády stál
v popředí za civilní vál
ky , kdy šlo o osud celé
revoluce. Stalinská histo.
rická věda svedla mluvit
o těchto dějích a ani jed 
nou nevyslovit jm éno
Trocký.
Lenin zavrhoval o b jek .
tivnost a "p řehnanou
příchylnost k faktům ’’.
Sám se stal toho obětí.
Když ležel na sm rtelné
posteli, Stalin to obrátil
p ro ti něm u. Po celou d o 
bu Stalinova života n e 
byla v Rusku publiková
n a Leninova závěť, v
níž radil straně, aby S ta
lin a zbavila místa gene

rálního sekretáře. Z áv ěť
nejuetívanějšího
muže
m ohla by být pokládána
za důležitý dokum ent v
dějinách sovětské strany.
Ale dokud Stalin žil,
nikdo se neodvážil p ro 
jevit "p řehnanou pří
chylnost k fak tu ” . Ko
respondence Lenin-Trocký, také význam ný d o 
kum ent, byla publiková
n a v A nglii, ne v Rusku.
Stalin zemřel, ale zů
stala po něm tradice, že
s historií je možno u d ě 
lat cokoli. Jakoby sovět-,
skou historii, psali lidé,,
kteří m ají d íru v hlavě.
A le tato d íra je vyžado
vána. Roku 1946 sovět
ský ústřední výbor se usnesl, že historikové bu
dou m ít svou vlastní pě
tiletku. Bylo jim ulože
no, aby během pěti let
se postarali o to, aby n á 
zory ústředního výboru
byly historicky dostateč
n ě dokum entovány. Jak
patrno, bylo přikázáno,
aby historikové s badá
ním došli k tom u, k če
m u ústřední výbor došeí
bez badání. A le byl to
přísný rozkaz, n eboť ústřední výbor pravil, že
by vznikla "zcela n e p ří
pustná situace” , kdyby se
tak nestalo.
Poněvadž však ú střed .
ní výbor a s •ním linie
strany a sm ěr partijností
se často mění, "zcela ne
přípustná
situace’’ je
■každou chvíli jiná. M uži
jsou dováženi do m auso
lea: a vyváženi z něho,
ten nebo onen najednou
nesmí být jm enován, z
fotografií skupin nejd ří
ve je vymazán jeden
muž, pak druhý. P odle
toho jm éna ulic jsou
přem ěňována, továrny a
sportovní, kluby dostáva
jí jm éna po tom něho
onom vůdci, ale sotva si
na to zvykly, .je jim ulo
ženo se přejm enovat,
encyklopedie je perm a
nentně
korigována,
stránky vyndávány a nahražovány jinými. Bylo
by praktické, kdyby ta
bulky s jm ény ulic byly
na provázku, jejž lze
snadno přeříznout.
U ž jsm e jed n o u cito
vali, že sovětští občane
říkají' o historické vědě,
jíž
jsou
podrobeni:
"N ikdo nem ůže vědět,
co Se stane včera.’’ Jestli
že československým ob
čanům nějaká historie
bude nyní předkládána,
m ají si být vědomi, jaká
je to historie.

19. 4. 1971
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Případ Mslislava Rostropoviče

Nedávná novinová zpráva, že světoznámému sovětskému čelistovi Mstislavu
Rostropovičovi bylo sovětskými úřady odepřeno povolení k výjezdu do několika
západoevropských států a USA, kde měl sjednáno koncertní turné, bylo odůvod
něno tím, že Rostropovič musí nejprve splnit své kulturní závazky vůči sovět
skému obecenstvu a teprve pak opět vystoupit před publikem na Západě.
Pravý důvod tohoto administrativního opatření je ovšem zcela jiný. Rostropo
vič nabídl před časem svoji daču (rekreační domek) nedaleko Moskvy svému
přiteli, spisovateli Alexandru Solženicynovl, který po propuštění z vězení se svou
literární práci znelíbil Kremlu, byl vyloučen ze Svazu sovětských spisovatelů,
byla mu zakázána Moskva a byl postižen dalšími diskriminacemi. Solženlcyn
napsal kromě menších povídek sice jen tři knihy (anglická vydání se nazývají:
One day in the lite of Ivan Denisovitsh, Cancer Ward, First Clrcle), získaly
mu však světový ohlas a za První kruh získal Nobelovu cenu za literaturu v
roce t970. V SSSR byl vydán pouze Jeden den Ivana Denisoviče, ostatní Solženicynovy literární práce tam cirkulují rozmnožované na cyklostilu Jako zaká
zané tiskoviny.
M stislav Rostropovič současné restrikce k perse Solženicyna veřejně sekucím za Stalina.
zastal a nab íd l m u ú tu 
44letý Rostropovič, vy
lek. D ne 31. března 1970 znam enaný Stalinovým i
poslal čtyiem vedoucím cenam i v roce 1951 a
sovětským redakcím (L i. 1953, tvoří s houslistou
teratu rn a ja gazeta, So- D avidem O istrachem a
větskaja k u ltu ra, P ravda pianistou Svjatoslavem
a Iz vestija) otevřený d o  Richtě rem vrchol sou
pis s žádostí o publika časného instrum entální,
ci. M im o jin é R ostropo h o a interpretačního uvič označil sovětské ú řa  mění, které je respekto
dy, které řídí kulturu, váno na celém světě. N a
za zcela nekom petentní a, světovém žebříčku viodiletantské a p řip o d o b n il, ločelistů je n a d Rostro-

KNIHA JAROSLAVA BRODSKÉHO
"ŘEŠENI GAMMA"
!
(viz recenzi v HD č. 1/71) vyvolává právem mi-!
mořádný zájem čs. čtenářů. Autor — politický vě-<
zeň v padesátých letech, tajemník K 231 v roce'
1968 a dnes knihovník v Torontu, je nazýván “če-l
ským Sollenicynem” za své autobiografické svě-l
dectví o Československu. Kniha vyšla během 5|
měsíců ve třech vydáních, překládá se do mnoha]
jazyků, kanadská CBC si zajistila právo k rozhla-j
sovému zpracování atd.
\
Cena knihy je 5 kan. dolarů, v Austrálii $ 4.50.1
Knihu možno objednat na adresách:
j
Gamma, Box 2, P. S. “M” , Toronto, Ont., Ca-j
nada, nebo: Postbus 68, Amsterdam-Niewendam,]
Holland, nebo v Austrálii: Mrs. Dáša Šimková,]
131 West Parade, Mt. Lawley (Perth), W. A. 6050.!
“Řešení Gamma” by nemělo chybět v knihovnách]
všech, kteří se zajímají o Československo. HD

nostalgie

ditě vykonavatelů "vůle
lid u ”, i když tento lid
m á nepochybně n a mysli
něco jiného než zaplňo
vat sibiřské pracovní tá
bory.

Těžiště Pasternakovy
literární práce tkvělo v
do b ě p ře d revolucí, Solženicyn je m ladší a nep í
še o ničem jiném , než o
dnešku. A to není v Rus
ku snadné, poněvadž
všechno, co není v zákry.
tu s často se měnícími
oficiálním i liniemi poli
poviče kladen snad je
tického a státního ap ará.
diný _ dnes již přestárlý
tu, je nu tn o vym ýtit.
genius Pablo Casals.
Z řejm ě i boj za lidská
Rostropovič v otevře
práva,
poněvadž dle po
ném dopise, který nikdy
sledních
zpráv byla za
nebyl v SSSR zveřejněn,
kázána
činnost
Sovětské
uvádí zajím avý pozna
tek že v posledním desí m u kom itétu za lidská
tiletí byli tři sovětští spi práva, k terý byl loňské
sovatelé
vyznam enáni ho září založen vynikají
cím atom ovým fyzikem
N obelovou cenou a pou
ze jed n o m u ji bylo po Andirejemi Sacharovem a
voleno přijm out, oblí A lexandrem Solženicy.
benci K rem lu M ichajlu nem . R eform átoři sovět
Šolochovi. Boris Paster- ské společnosti, která by
nak ji musel odm ítnout a dbala o lidská práva,
Solženicyn d o Stockhol jsou nevítaným i elemen
IP
m u nejel pro obavy z ty.

další persefcuce.
Z neuznání
literární
práce Pasternaka a Solženicyna O lym pem Ú V
KSSS připom íná dobu,
kdy kom unistický tisk
zatracoval Šostakoviče a
Prokofjeva. Sovětský ab.
solutismus
nezasahuje
jen do politiky či n á ro d 
ního h o sp o d á řstv í ale i
do kultury, sportu a
všech ostatních oblastí
lidského života.
K do četl Solženicynovy knihy, ví_ že krom ě
své literární h o dnoty ve
smyslu koncepce děje a
stylistiky jsou
nabity
kriticismem proti stupi-

na milostné písně
nezbyl čas
na zdi zbyly graffiti
co vůně kdysi paprsků
slunečních
natropily
bezevřesé jsou
doliny prvního
slabikáře
a dítě nečte
my máme mámu
máma má maso
bože přebože
kam jsi se
poděla
kráso
sydney 1971

REVMATISM KLOUBOVÝ RĚVMATISM
FIBROSA A ISCHIAS
Poprvé

v Austrálii

LÉČENÍ THERAPETICKÝM BAHNEM
V Evropě používají tisíce lidí každoročně léčivé
bahno v známých lázeňských místech, aby se
zbavili bolestivých poruch svalstva nejen na čas,
ale aby se soustavnou léčbou plně vyléčili z mnoha
druhů revmatismu, ženských nemocí a dermatolo
gických poruch.

THERMO-MUD CLINIC
l a LAWES STREET, HAWTHORN, VIC. 3122. Telefon: 86-3446
V y ž á d e j t e si n a š i b r o ž u r u z d a r m a

Mužovia by sa stali zbytočnými...
Americký nositel’ Nobelovy ceny biochemik Dr.
Ames Watson z Harvardskej univerzity konštatoval
před kongresným. výborom pre vedu a technológiu
vo Washingtonu, že behom dvadsiatich až pátdesiatich rokov “produkcia” nekonečného počtu identic
kých 1’udských jedincov bude vraj realitou. Ak to,
pravda, ako sa vyjádřil tento spoluobjavitel’ štruktúry dědičného faktoru desoxynukleinovej kyseliny,
Tudstvo neznemožní. A Dr. Watson si zrejme myslí,
že by sa to v záujme Tudstva málo znemožnit’. Jeho
obavy sa sústreďujú totiž na možnost’ takrečene
“pásovej výroby” l’udských tzv. “klonov” — bez
pohlavných bytostí, z ktorých by si bezohladný dik
tátor mohol vytvořit’ rozsiahlu armádu identických
superžoldnierov.
Tento vedec zrejme dobré vie, o čom hovoří. Podl’a
něho, výskům, ktorý je v běhu v Amerike i Euró-

zdeněk gruner
roztrhané rozhovory
pláčem
a smutkem posypané
rozvířily kolesami času
a paklíče k polopravdám
zamknuly
krásu
strach si pískal
a úzkou ozvěnou
jež byla na okrasu
stíny ukřižovaného jasu
závěji sněhovou
¿ochodily

pe, móže vraj mať skoro naisto taký závěr, že bude
možno vytvor;ť podťa vóle tisíce absolutné rovnakých jedincov, tak, povedzme, Picassov, svátcov,
ako bezohladných diktátorov — Hitlerov, StalinoV,
či iných zabijákov. Dr. Watson navrhuje zvolat’ medzinárodnú konferenciu, čo by túto otázku študovala.
Americký biochemik poukazuje v tejto súvislosti
najma na výskům, ktorý prebieha vo Velkej Británii.
Výskumníci na Oxfordskej universitě, hTadajúc od
pověď na otázku, či všetky telesiíé buňky májů v
sebe znaky genetického “kódu”, skombinovali nukleus, jádro z črevnej buňky jednej žáby s vajíčkom
inej žáby. Vajíčko sa oplodnilo a dorástlo na normál
ně žatíča, ktoré však nemálo ani náznak genetických
vlastností svojej “matky” , přitom však presne tie
isté genetické znaky ako žaba, z ktorej čriev sa
buněčné Jádro použilo na oplodnenie vajíčka.

AkoTkovek doterajší výskům zahrnuje iba nižšie
životné formy, nič neprekáža, aby sa po dókladnom
výskume nedošlo k rovnakým záverom i u člověka.
Pestovanie “klonov” , bytostí či tvorov určitých
identických vlastností, sa, pravda, nemusí vzťahovať iba na člověka. Takouto technikou by,bylo mož
no “produkovat” ’ na masovej základní identický dobytok, hydinu s výnimočnými vlastnost’ami, na při
klaď na maso, alebo závodně koně, čo by boli po každej stránke jeden ako druhý a mali by všetky vlastnosťi svojho “otca” , ktorý ich vóbec nesplodil. . .
U luďstva by takéto množenie podl’a Dr. Watsona
mohlo viesť ešte k jednému závěru: buněčné jádro
by mohlo úplné nahradit’ funkciu mužského semene;
mužovia by sa stali zbytočnými, zostali by na svete
iba ženy.
Nuž, ak pre dačo, tak aspoň pre toto my muži
musíme sa postavit’ za amerického laureáta Nobelovej ceny, ktorý zavčasu zdvíhá varovný prst: po
zor, možno už za dvadsať, — najviac za 50 rókov . . .

HLAS
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D opisy red akci:

DOMOVA

ČS. KLUB V QUEENSLANDU
konal řádnou valnou hromadu dne 4. dubna v Brisbane. Po referátech o úspěšné činnosti v uplynulém
období byl zvolen tento výbor: předseda F. Došlík,
místopř, J. A. Moláček a V. Husák, jednatelka V.
Moláčková, pokladník L. Vaník, členové výboru: A.
Rada, K. Bednář, O. Marek, B. Němec, J. Endlová,
E. špatný, M. Kochman, Ametová, Babej a Broza,
revisoři J. Došlík a M. Endl. Redakcí VÝZVY byl
nadále pověřen M. Kochman. Na valné hromadě byl
předložen a přítomnými členy schválen plán na stav
bu nové klubovny, která má být dokončena v letoš
ním roce.

19. 4. 1971

Paseka
(P ctartó o rán í se *tr. 8)

být hn ed zle? A le to si
DISKUZE O MNOHÉM
"C hvíli si lám ali hlavy dal: Chybí tam nejm éně
V dopise p. Kyrala (HD č. 7.) závěrečná otázka
zněla:
. . není to jako doma, že se prostě raději
a pak se ozval děda Bej- stovka strom ů. N a běhá
nechceme ptát?” Odpověď v témže čísle HD tuto
šovec: O djakživa, když n í je nová paseka - a t}'
otázku vysvětluje a ^zdůvodňuje více než dokonale.
bylo zap o tře b í. dřevo, tom u řekneš pár smrč
. Kdo se moc ptá — moc se dozví, praví české pří
'
tak se porážely soušky v ků . . . ”
sloví.
Ptal-li se člověk doma, dostal od stranických “vy
hraběcím lese.”
"Ludvík se rozhlédl.
světlovačů” odpověď, motivovanou heslem “kdo se
(Ale dědo! T en les je
ptá, je podezřelý” , zeptá-li se^ člověk zde, dostane
O či ostatních p řed ním
nyní státní . . .)
zpravidla odpověď nejen povýšeně konstatující “ve
uhýbaly. Poznal, kolik
V měsíci květnu-čermu 1971 vyjde
j
škole vám neřekli” , ale navíc také je hned zpochyb
"N astalo m lčení... H e  uhodilo: - T a k vy jste se
reportážní kniha od
<
něna upřímnost tazatele ( “. . . není zcela jasné, zda
le předsedo, je . po řád N a běhání vrátili ještě
opravdu chcete vše vysvětlit.. .”). Asi je skutečně
MILO KOMÍNKA
i
ještě zima. A pro těch jednou - a s v o z y ; . . ”
nejlépe se vůbec neptat. Je třeba přičíst mé poše
“ I POD OBLOHOU JE PEKLO"
I
tilosti, že se přesto ptám. Nevím totiž, jak uspokojila
osm nebo deset km enů
odpověď p. Kyrala — mě vůbec ne. Chápu sice, že která z části byla otiskována na pokračování v! nám lesní ani nikdo ji
"P om alu vyšel . z . ho
týdeníku Naše Hlasy v Kanadě a měla u čtenářů;
položené otázky vyžadují více než jeden novinový
stince.
V ěděl, co bude
článek, rozhodně ale není třeba, aby jedna čtvrtina veliký ohlas. Kniha přinese několik fotografií a| ný hlavu neutrhne. U fiknásledovat.
P ředvolání
nem
je
v
noci
a
pak
ať
odpovědi byla věnována starému vtipu. Srovnávání
senzačních dokumentů propašovaných z končen-j
.na
Karla IV. s Masarykem je samozřejmě pochybené,
nás někdo honí, mínili na lesní správu,
okresní národní výbor,
' právě tak jako srovnávání I. republiky s komunistic trační pevnosti LEOPOLDOV. Kniha odhaluje zlo-1 ostatní.”
kým režimem. Aby mě bylo dobře rozuměno — hltj- čince a jejich oběti a je těžkou obžalobou vražed
k soudu. Pokuta bude
"Bylo v tom nápadu
: boce si vážím díla TGM, a dokonce i vím, že Česko ného komunistického režimu.
m astná . . .’’
slovensko bylo v té době jedním z nejdemokratič- ! Zajistěte si včas tuto dokumentární knihu a obkus odvahy’’, praví Ru
■■ tějších států, ale právě tak dobře vím, že nebylo bez
N akonec to nebylo tak
d é právo. M y bychom
společenských, hospodářských a .politických problé- [jednávky s šekem zašlete na adresu: NAŠE HLASY
zlé. Jak o většina m ravo
ř
á
d
í,
že
v
něm
bylo
i
| mů a prostě nechápu, čemu může prospět svádět 177 Florence St., Toronto 3 Ont. Canada. Cena km 
kus černého hum oru. učných pohádek končí i
j: tyto problémy na “zkomunizované odbory” (které ihy včetně obalu a poštovného je 5.50 kan. dol.
jí tak jako tak byly důsledkem a ne příčinou) a Již
Jed in á možnost, ja k to tato happy^endem :
i vůbec nechápu, čemu prospívá konstatování, že bídu
"• • ■Ale neplatil p o 
udělat, ne pro sebe, ale
i; a střílení do dělníků “ . . . si museli přisluhovači bez potřebného zajištění pobytu a práce v NSR. Ta
k u tu sám. N acházel p o d 
pro
obecně
blaho,
je
d
o

Moskvy v y m y slet..." á pak napsat, že “ . . . i to kové povolení lze dostat jen v případě, že zájemce
strčené
obálky
pode
se stávalo výjimečně . .
Podceňování čtenáře je byl v NSR uznán za politického uprchlíka, byl mu pustit se krádeže.
dveřm i,
v
poštovní
udělen asyl a dostal tzv. Reiseausweis, který musí
;• to nejhorší, co se může pisateli stát.
"V šechno šlo jako po
!! Srovnávání nesrovnatelného pak zvláště vyniklo v být.dosud platný. V takovém případě musí zájemce
schránce _ v- nich stovku
másle.
V noci z pátku
jl otázce válečných zločinů: ve Vietnamu. A i když tato navštívit německý konsulát, kde předloží tento svůj
i dvě. V rátit je nem ěl
li otázka byla vlastně základní (vedle Mnichova a úno- Reiseausweis, jakož i povolení pobytu a práce, vy na sobotu strom y p o ra
II rových událostí, kterých si odpovídatel ani né- dané v místě, kam hodlá přesídlit. V případě, že zili,-v sobotu dopoledne kom u. A vesnice je, že
;! všiml), je jí v odpovědi věnováno 20 řádek z celko- -zájemce nemá taková zajištění a přijde do NSR na zabezpečili zdi lesního by ji ten, kdo v ní byl
;■ vých 112. Zřejmě — jako doma k “žhavé součastnosti” .návštěvní vízum, je nepravděpodobné, že se zde bude
loni,, nepoznal.”
moci trvale usadit, protože není považován za poli zámečku . . . a v neděli
| — je třeba být opatrný.
i Jak je patrně již jasné, jsem také jen přitroublý tického uprchlíka, ale za australského residenta a se přihnal do hospody
N u vida. Lidé zapla
posrpnový, kterému ve škole neřekli to, či ono. V nemá také možnost a právo požádat o politický asyl. lesní. T akovou škodu tili pokutu a S trana si
Evropská kancelář Amerického fondu pro čs. uprch jste udělali! T o si vypi
■ mém případě neřekli dokonce vůbec nic, hned po
na své konto přičetla zaJan Kuncíř
únoru mě další studium tzv. "nedoporučili” . A i Když líky, Mnichov.
jete! J á to tak nene se jed n u vísku se socia
nemohu svůj stav popsat jako p. Kyral: “dokonalý
chám! K rást dříví!- K ácet listicky zkrášlenou tváří.
zmatek” nad tím, s čím se tu setkávám, přesto
ZLATNÍK *
strom y! A všechno to Pěkná povídka. A do
bych se také někoho rád zeptal:
HOSPODYNI
HODINAŘ *
1. ) Demokratické idee dovolují vytváření , zatím
zpunktoval předseda n á  konce i ten její název
samostatnou
přijmou
nejlépe fungujících systémů, které však jáko každé
STEVEN VARDY
rodního výboru, který "Paseka’’ zvolilo Rudé
mladí
dosud
bezdětní
lidské dílo nejsou bez chyb a omylů.; Co prospívá
manželé za dobrých m á d b á t na dodržování právo velice přiléhavě.
590 George St.
demokracii více — vymlouvání nedostatků, zamíčopodmínek do malého
Sydney
-vání skutečností a slovní ekvilibristika kolem nich
pořádku.’’
- . V e státě, v němž se mo
domu v Double Bav.
nebo kritický pohled, který je předpokladem jejich
(proti Trocaderu)
"Ludvík ho chtěl u- ho u odehrávat takové
Včetně
bytu.
Volejte:
nápravy? Je snad kladení otázek pro demokracii
Velký sklad zlatých aj.
chlácholit:
Snad
pro příběhy, je opravdu pěk ,
také tak nebezpečné jako pro kofounistieky režim?
36-3408 (Sydney)
šperků,
hodinek atd.
těch p ár smrčků nemusí n á paseka. -mč.
2. ) Vycházím-li ze skutečnosti, že americká inter
Opravy se zárukou.
vence ve Vietnamu byla a je vedena snahou pomoci
svobodě, demokracii a spravedlnosti, mohu a . smím
Mluvíme česky
Přijmeme zkušeného •
AUTOŠKOLA
l
;; se smířit s tím, že ve jménu těchto ideálů jsou vraž
a slovenský.
automechanika k čáděny ženy s dětmi, prostým poukazem, že válku
¡Potřebujete řidičský průkaz — povolení na taxíkyS
Telefon: 61-8579
steč. zaměstnání na ví
začali komunisté a Vietkong to dělá také?
i— povolení k učení jízdy — mezinárodní řidičský!
kendy. Golden Fleece,
3. ) Když v Norimberku byly případy jako Oradur
I
průkaz? Obraťte se s důvěrou na
i
339 Maroubra Rd.,
a Lidice klasifikovány jako válečný zločin bez ohle
I
SAVER'S Driving School, •>.!
Maroubra.
POTŘEBUJETE
du ? ha vojěnSko-strategiéky motivovanou obhajobu
|
102 Burton St.. Darlinghurst
Tel. (Sydney) 34-0498
: (proti partyzánům se jinak bojovat nedá), proč v příT
i
Telefon (Sydney) 31-2220
RYCHLE OPRAVIT
pádě Vietnamu jé možné říci: “Když žastřélí Ame
AUTO?
ričan civilistu, vypadá to zle” . Nejenže americký vo
jenský soud podobné činy za válečný zločin označu-. Veškeré opravy i ge
je, ale skutečně jen “vypadá*1"’" zle střílení-eivilistů?
nerálky celého vozu
ČESKÉ O C H O T N IC K É D IV A D L O V SYDNEY
, 4.) Není omlouvání válečných. zločinů (a nyní do provádím se zárukou
sehraj* v *»boiu dna 24. dubna 1971 v í hodin večér
konce í snaha vyrobit z odsouzeného poručíka Calleye
a nejméně e třetinu
'“národního hrdinu” ) něco, z čeho bychom měli mít
levněji než v «statuích
veselohru o třech dějstvích
íi-věiší-střačh, než z toho, že demokracie,-i když hemá
wtéopravnéch
-sílu ve; svém zápase .-o svobodu podobným-zločinům
SPECIALISTA VW S
.. zabránit, má sílu je odsoudit a .potrestat? V
p r a x í v Německu
"
Jiří Virkoš,, Melbourne
A ŠVÝCARSKU
PŘESÍDLENÍ DO NĚMEČKA
Veiejte večer (po ft.M
V A N Z A C H O U SE A U D IT O R IU
1 V poslední době se na nás obrátilo několik krajanů
hed.) tel. 98-1M2
... z;, Austrálie i ž jiných zemí, že by: si přáli, přesídlit
26 College Street (H yde Park) Sydney
do NSR.. Po několika smutných případech doporučujéme všem zájemcům, aby neodjížděli z ' Austrálie
REŽIE: VLASTA VLAŽNÁ

PRO LH AN Á KATTY

f i ESKÄ

AUTOSKOLA

- JAN W ISZ .
8/37 B Herbert St., Summer Hill, NSW. 2130
Telefon (Sydney): 797-6879 i;

SWISS TRAINED
Wa t c h m a k e r s
K. E b n e r
19 York St„
V
SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti ,pohyb, scho
dům). Telefon: 29-7543

Účinkují:
Jarmila Caroll, Hana Slavíková, Vlasta Vlažná,
Věra Čiplová, Hilda Domabylová, Alex Mirský,
Běda-Slavík, Jan Domabyl, Ivan Bičiště:
Vstupné: $ 1.-, 2.-, 3.-

19. 4. 1971

HLAS DOMOVA

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ

Čs. pomocný fond

Víta Wagnera (jehož matka byla rozená HantákoPro pí. Zenáhlíkovou, o jejímž osudu psal HD v č.
vá z Tábora), bývalého účetního v Internacionálu v
Praze Svobodu (hledá Jirka Znamenaný), Lajo Ober- 4 a 7, došly další dary: pp. J. Klimeš N. Cobuřg $ 5,
nauera z Trenčína (hladá kamarád) a Antonína Zbo Anon. Moorooduc $ 9, O. Zevel Paddington $ 10, Z.
řila nar. ve Zlíně (dř. Mt. Gambier) - hledá sestra. Fiala Carlton $ 2, Anon. Annerley $ 5, “Naučme se
dělat radost jiným” Liverpool $ 5, M. Hájek Rocklea
$ 10, celkem $ 46.00. Podle hlášení v min. čísle HD
bylo vybráno $ 58, dohromady tedy $ 104.00. Všem
Velký výběr vín, lihovin a piva
dárcům děkujeme.
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Provádíme veškeré práce optické
deník na požádání
přesně, rychle a za levné ceny

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
cr. Jonas & Victoria Sfs., Richmond, Víc.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd.ř Nth. Altona, Vlc. (314-0281)
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
ČsOL V ZAHRANIČÍ, JEDNOTA VE VIKTORII
vyzývá všechny členky a členy, jakož i své přátele,
aby se dostavili v neděli dne 25. dubna 1971 na
ANZAC DAY v 11.20 hod. dopoledne k obřadu po
ložení věnce v Památníku padlým (Shrine of Re
membrance), St. Kilda Rd., Melbourne, k uctění
padlých čs. vojáků v obou válkách. Sraz jako obvyk
le na severním nástupišti (pod schodištěm).
E. Leiss, jednatel
V provolání čs. OL ve Viktorii, uveřejněném v mi
nulém čísle HD, je chybná adresa (telefon) nového
předsedy. Na přání ČsOL přetiskujeme proto znova
celé úvodní prohlášení:
VOLÁME VŠECHNY
P 9 SRPNOVÉ PŘISTĚHOVALCE,
politické vězně, souzené státním soudem, bojovou
mládež Československa z r. 1968 a všechny osoby,
které^nebyly členy KSČ! Nedejte se odradit od svých
ideálů, za které jste tolik trpěli. Sdružte se a vytvoř
te si vlastní vedení pod záštitou československé obce
legionářské, která chápala vás boj doma a chápe
vás i nyní a proto vám nabízí mimořádné členstvu
ve své stavovské organizaci. Osoby organizované v
KSČ nebudou přijaty. Hlaste se u předsedy Jednoty
Victoria, br. M. A. Grubnera, 9/58 Lansdowne Rd.,
East St. Kilda, 3183, telefon večer: 52-6405, v Geelongu u br. A. Slabika, 7 Ising St., Newcomb, Vic. 3219,
tel. 21-3021.

M. CHRPA

537 Hampton St.
Hampton, Vic.
Telefon: 98-5756

Optical Service
Velký výběr jakostního masa a uzenin
najdete v českém řeznictví a uzenářství

U FRANTIŠKA ŘÍHY
73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-2019,
Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka
frankfurtské párky, turistický salám.

H L ÍD Á N Í D Ě T Í V MELBOURNE
provádíme po celý den I noc, včetně víkendů, též
po dobu školních prázdnin nebo dlouhodobě, v
příjemném prostředí, s výtečným jídlem • za
stálého dozoru. Informujte se.
IR EN A KOPÁČKOVA
fa Beatrlce Ave., Surrey Hills, Vic. 3127
Telefon: 88-1368

Přijmeme
MLADÉHO KREJČÍHO
pro oddělení pánských obleků a sport, sak, k
stříhání vzorků. Toto místo skýtá dobrou příleži
tost k postupu v oboru návrhů pánských obleků.
Znalost kreslení vzorků je výhodou, ale ne nutností.
Hlaste se lask. u p. WíMMERa,
STAFFORD ELLINSON PTY. LTD.
723 Swanson St., Carlton, Vic. 3053
Telefon: 347-2222

KONTINENTÁLNÍ PEČIVO
všeho druhu a výtečné jakosti
MILENA CAKE SHOP
maj. M. Pajanková a Libuše Stará
476 Glenhuntly Rd., Elsternwick, Vic.
Telefon: 53-7044
Dodáváme pečivo n a svatby a jiné hostiny
Otevřeno 7 dní v týdnu do 6. hod. več.

REDAKCI DOŠLO:

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

Čtyři knihy náboženské edice vydané Křesťanskou
akademií, Via Concordia 1, 1-00183 Roma, Italy, v
roce 1970 a 1971:
Marie Holková “čao, Niku!” — 220 stran, (1.200 lir)
Blažek Ráček “život Kristův” — 692 stran. (3.500 lir)
“Hlasy otců” — uspořádal Pavel Strachota — 190
stran a
Romano Guardini: “Křížová cesta našeho Pána a
Spasitele” — 44 stran. (600 lir)
PALETA,
české ochot, divadlo
měsíčník čs. mládeže v
exilu, hledá nejen nové _____ v Melbourne
hledá další talenty pro
předplatitele, ale i spolu
pracovníky. Potřebuje če
připravované revuální
ské a slovenské povídky
vystoupení.
pro mládež, reportáže a
Muzikanti,
herci, zpěváci,
kresby. Pište na adresu:
Miroslav Fišera, Postfach
kouzelníci apod.
236, 8033 Zurich, Švýcar volejte po 6 hod. večer B.
sko. Předplatné na rok:
dol. 5.00.
SVU-Ž Tomečka, tel. 419-1930

TANEČNÍ ZÁBAVU

K OSLAVĚ SVATKU MATEK
která se koná v neděli dne 9. května 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
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
Pište na: LANGUAGE LABORATORY, BOX 449_C,
GPO, Melbourne 3001 nebo volejte po 5. hod. večer
tel. 37-2468.

-9 ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE
V prvním mistrovském zápase prohrálo oslabené
mužstvo Slavie — bez brankáře O’Hary, zraněného
Zannaty a Schleicherta — s Dandenongem 1 6. Ve
druhém utkání, i když dosud v neúplné sestavě, hrá
lo mužstvo klidněji a remisovalo 0 : 0 s dobře hra
jícím týmem Elwood-Austria. Za Slavii hraje nyní 6
Čechů a Slováků. .
K zvýšení zájmu o klubové záležitosti uspořádal
výbor S. K. Slavie dne 14._ dubna přátelský večírek
s hráči obou mužstev, kteří se na něm dozvěděli o
dobách, kdy klub dosahoval největší možné úspěchy
v australské kopané. Rozpředla se velmi plodná de
bata o chybách hráčů i vedení, které zavinily sestup
mužstva ze státní ligy, í o možnostech, ktéré má
mužstvo v budoucnosti. Všichni přítomni se shodli
v názoru, že slíbená větší obětavost hráčů při hře a
jejich věrnost klubu spojená s dobrou spoluprací
výboru Slavie, umožní klubu návrat mezi špičkové
týmy v Austrálii.
Příští zápas bude hrát Slavia na domácím hřišti
(Montmorency Park, Albion St., Essendon) dne 24.
dubna s Altonou a potom 1. května hraje s mužstvem
Sunshine City v Gardens Reserve, Anderson Rd.,
Sunshine. Přijďte mužstvo povzbudit.
J. K.

Mistrovství světa v hokeji
(Pokračování se strany 10)
který “bombou” překonává Konovalenka. Vedeme
3 : 2, je už 7. minuta poslední třetiny. Sovětské muž
stvo znervosňuje, Farda, Černý a spol ukazují kabinetní kousky své techniky: Vyznamenává se rych
lými akcemi i třetí mladý čs. útok, který dává^Sovětům rozhodné k. o. čas: 47:21 Martinec nezištně
přihrává svému klubovému spoluhráči šťastnému, a
je to 4 : 2. To už je na nervy sovětských hráčů mnoho.
Nejsou schopni už pořádně ohrozit čs. branku, čtyři
minuty na to zesměšňuje brněnský Farda hvězdu so
větského hokeje Firsova, když mu dvakrát za sebou
háže kotouč mezi nohy, zůstává však stále u něho,
dostává se do bezprostřední blízkosti sovětské bran
ky: vedeme nad SSSR 5 : 2. To je už na kluzišti i v
hledišti “boží dopuštění” . Pět minut a 13 vteřin před
koncem zápasu je vyloučen Brunclík. Ubránili jsme
se a sovětští hokejisté mohou být rádi, že nedostali
v posledních minutách branku navíc.
Vyprodané hlediště (10.000) nemohlo věřit svým
očím. Diváci připravili Čechoslovákům ovace, že by
•se jim už větších nemohlo dostat ani v Praze. Stov
ky, možná tisíce exulantů (v Bernu však jich bylo
na prvé střetnutí ČSR — SSSR více), spolu s čs. ná
rodním mužstvem zpívali hymnu. Byla to skutečně
“noc splněných snů” Čechoslováků. Podle prvních
zpráv z Prahy mladí Pražané přišli znovu v noci na
Václavské náměstí a mohutně skandovali: “Jedna,
dvě, tři, čtyři, p ě t. . gól!” — Stejně jako v Bernu,
ozývalo se i v Ženevě při utkání ČSR — SSSR mo
hutné “Do toho, do toho”, “bijte je, bijte, okupan
ty!”. Nadšení nebralo konce.
O tento největší triumf nad SSSR se zasloužili: Ho
leček, — Suchý, Horešovský, Machač, Pospíšil, Bub
lá, — Kochta (Brunclík), Nedomanský, Jirka Holili,
— Novák, Farda, Černý, — Martinec, Hlinka, Šťastný.
Sedmý den: USA vítězí, přesto sestupuje
Hokejisté USA, kteří dosáhli na mistrovství světa
dosud jen dvou bodů (vyhráli jen nad ČSR), pora
zili mužstvo NSR 5 :1, přesto však sestupují do Bé
skupiny. Při^ rovnosti 4 bodů s Německem rozhodla
vzájemná střetnutí a v těch (Němci vyhráli první
souboj s USA 7: 2) , je NSR o jediný gól lepší. Ame
ričané vedli nad Němci po dvou třetinách už 5: 0,
zdálo se, že se zachrání, ale stačila jedna střela sou
peře, a bylo po iluzi.
Poslední den: ČSR vítězí nad Finy 4 : 2
Při svém posledním zápase na 37. mistrovství svě
ta museli čs. hokejisté s Finskem tvrději o vítěz
ství bojovat, než se předpokládalo. Nejprve jakoby si
chlapci řekli: “Triumfem nad SSSR jsme splnili nor
mu, budem? hrát klidně, jsme bruslařsky i technic
ky lepší než Finové — co už se nám může stát? ’
Pěkně kombinovali, měli velkou převahu, kterou také
Nedomanský^a šťastný vyjádřili dvěma ukázkovými
brankami. Těsně před koncem prvé třetiny však po
hrubé chybě obránců inkasovali z hole Murta bran
ku a od té chvíle dosud laxní Skandinávci se probudili.
Začali šikovně rozrušovat akce soupeře a náležitě
využívat chyb v čs. obraně. Čs. chlapci však nakonec
přidali a pak zvítězili zcela zaslouženě 4 : 2 a stali
se mistry Evropy. Potom čekali ještě na zázrak.
Kdyby totiž sovětské mužstvo prohrálo v posledním
zápase se švédy, bylo Československo mistrem světa.
Po dvou třetinách švédové vedli nad SSSR 3 : 2, v
závěru však už mužstvo Tre Kronor nestačilo na Ru
sy kondičně a prohrálo ještě poslední třetinu 0 : 4,
celkově tedy 3 : 6 . Rusové se tak stali znovu mistry
světa.
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Plánujete cestu d® zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte s® s
důvěrou na

ODRA TRAVEL SERVICE
Karel Janovský
Československo hokejovým mistrem Evropy

Hokejové mistrovství světa

9 — 29 Elizabeth St., Melbourne, 2009
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.

"Stejně jako před deseti lety, získalo Československo i tentokrát v ženevské hale Les Vernet titul
mistra Evropy. Po špatném startu na 37. mistrovství světa se čs. hokejisté vzchopili a dokázali, že patří
KDO V SEMIFINÁLE PMEZ?
skutečně k světové elitě. Čs. trenérům doc. VI. Kostkovi a Jar. Pitnerovi to s omlazením čs. národní
O největší překvapení letošního ročníku “Poháru
ho mužstva vyšlo. Po premiérové porážce s USA, způsobené podceňováním soupeře, a nešťastné pro mistrů evropských zemí” v kopané se postaral pře
hře s týmem Tre Kronor, se čs. mužstvo vypnulo k vrcholnému výkonu a v osmi zbývajících zápasech
možitel Slovanu Bratislava Panathinaikos Atény, kte
rý vyřadil ve čtvrtfinále ze soutěže anglického pře
"pustilo" svým soupeřům jediný bod (hrálo v Bernu s-SSSR 3 : 3 ) . Byl to pak skutečně mistrovský
borníka Everton: hrál sice s ním dvakrát nerozhod
kousek. Po jedenácté se mistry světa stali hokejisté SSSR, stejně však jako na OH v Grenoblů v r.
ně 1 : 1-a 0 : 0, branka řeckého mistra na hřišti sou
1968 a o rok později ve Stockholmu dopomohl jim k světovému prvenství i letos třetí tým. Tentokrát
peře platí však v tom případě dvojnásob. — V semi
Američané.
finále PMEZ jsou i fotbalisté Crvené zvezdy Běle
Zajímavý a krásný byl večerní zápas USA — SSSR. hrad (vyřadili mužstvo Carl Zeiss Jena-2 : 3 a 4 : 0),
První den (27. 3.) v Ženevě
Hokejisté SSSR sice zvítězili 7 : 5 , po celých 60 mi Ajax Amsterodam (porazil Celtic Glasgow 3 : 0 a
ZDAŘILA REVANŠ V UTKANÍ S USA
Na stadiónu Les, Vernet v Ženevě byla v sobotu nut čisté hry se však museli bát o vítězství. Draví 0 : 1) a Atletico Madrid (vyhrálo doma proti . Legii
27. března odstartována druhá část 37. hokejového a bruslařsky skvělí Američané dvakrát vedli ( 1 : 0 a Varšava 1 : 0, v odvetě ve Varšavě stačila, k postupu
mistrovství světa. Ze dvou utkání, která se tu hrála, 2 : 1) , jindy však tak skvělý brankář Wetzel mé! 1 prohra 1 : 2).
nás pochopitelně v prvé řadě zajímalo, jak čs. ho tentokrát “černý den” — kdo ví, jak by bývalo střet
kejisté obstojí v odvetě se svými prvními přemoži nutí dopadlo. Třetiny byly: 1 : 1, 5 : 2 a 1 : 2.
Fotbalová liga
teli na světovém šampionátu — s Američany. Vyhráli Pátý den: Senzace: NSR poráží Švédsko 2 :1
S nadšením a do posledních sil bojující reprezen
nad týmem USA 5 : 0, po třetinách 0 : 0, 3 : 0 a 2 : 0,
Přestože mužstvo VSS Košic zastavilo doma ví
ale po pravdě řečeno, velká sláva to přesto nebyla. tační tým NSR se postaral v Ženevě o největší pře tězné tažení Spartaku Trnava (VSS zvítězily 2 : 0) ,
Až téměř do poloviny 2. třetiny čs. hokejisté bezrad kvapení, když poprvé v historii světových šampionátů kráčí zřejmě fotbalisté trnavského Spartaku za přeně jezdili po kluzišti, nepřesně si přihrávali, byli porazil vysoce favorisovaný tým “Tré Kronor” 2 : 1 , bornickým titulem. Po 21. kole má Trnava už šestiaž příliš pomalí — a když přece jen si vypracovali po třetinách 0 : 1, 2 : 0 a 0 : 0. švédové sice měli po bodový náskok před mužstvem Baníku Ostrava. Kdo
brankové příležitosti, nedokázali dlouho překonat vy celé střetnutí velkou převahu, Němci však skvěle však sestoupí z ligy? Nejhůře jsou na tom fotbalisté
nikajícího Wetzla> v americké svatyni. Když však v bránili, do střel Skandinávců se vrhali těly, a jen TJ Gottwaldov a Škody Plzeň, kteří uzavírají tabul
6. minutě 2. třetiny po ideální přihrávce kladenského rychlými brejky se čas od času dostali do třetiny ku, ovšem vyhráno nemají ani slovenské týmy Žilina
Nováka se Josefem černým ujali vedení 1 : 0, chlap Švédů. — V druhém večerním utkání prohráli Ame a Lokomotiva Košice.
ci se konečně uklidnili a pak už o jejich vítězství ne ričané svůj zřejmě existenční boj s Finy vysoko 3 : 7.
Tabulka po 21. kole: 1. Trnava 32 bodů, score 42 : 12;
mohlo být pochyb. — Branky: Černý, Pospíšil, Bub po třetinách 1 :1 , 1 : 3 a 1: 3.
2. Ostrava 26 b.; 3. Teplice, 4. Sparta Praha (.po 24 b .);
lá, Novák a Farda.
Šestý den — 1. dubna: ČSR vitězí nad SSSR 5 : 2
5. Slovan Bratislava, 6. VSS Košice (po 23 b.j; 7.
V utkání SSSR — NSR Němci stačili s “dechem”
Není to aprílový žert, ale nečekaná a velmi příjem Trenčín 22 b.; 8. Třinec, 9. Prešov (po 21 b.j; 10.
pouze první třetinu, která skončila nerozhodně 1 :1 , ná skutečnost. Čs. hokejové národní mužstvo zopako Inter Bratislava 20 b.; 11. Dukla Praha, 12. Slavia
pak však se sovětská “mašina” rozjela naplno, a valo v ženevské hale Les Vernet svůj triumf z r. 1961 Praha (po 19 b.); 13. Žilina 18 b.; 14. Lokomotiva
mistři světa dali Němcům tucet gólů. Vyhráli 12 : 2, (kdy vyhrálo 6: 4) , když po vynikající taktice, tech Košice 17 b.; 15. Plzeň 14 b.; 16. Gottwaldov 13 bodů.
po třetinách 1 : 1, 7 : 0 a 4 : 1.
nické perfektnosti, skvělé kombinační hře, bojovno
Druhý den: Nešťastná porážka USA se švédském
sti, nadšení, vůli po vítězství, zdolalo tým SSSR do touč Nedomanskému, který jede sám na brankáře
Hra reprezentantů USA na mistrovství světa je sud největším výsledkem na mistrovství světa 5.: 2, Konovalenka — a ČSR. vede 1 : 0. Sověti oplácejí ne
skutečně nevyzpytatelná. Američané, kteří se minu po třetinách 1 : 1, 1 : 1 a 3 : 0. Úspěch je tím cenněj-;š bezpečnými útoky, v 17:30 prvé třetiny mají štěstí,
lý čtvrtek rozloučili s Bernem truchlohrou (prohráli ší, protože trenéři Kostka a Pitner měli v tomto z á ’ když Malcev ranou z modré čáry překonává překva
i s NSR), “udělali” dnes v Ženevě v utkání se Švédy pase věkově nejmladší tým ze všech utkání letošního peného Holečka 1 : 1. Třetina, která měla vysoké
velký zápas. Nakonec po dramatickém závěru pro světového šampionátu. Zranil se totiž pravý křídelní| tempo, končí nerozhodně.
hráli s týmem Tre Kronor nešťastně 3 : 4, po třeti útočník Pražan Kochta a tak do prvé útočné forma
Počátek prostřední třetiny se nevyvedl. Už totiž
nách 0 : 1 , 3 : 1 a 0 : 2. Američané se znovu před ce přidělili mladíčka Brunclíka.
ve 4. minutě Charlamov z přihrávky Kuzkina získává
stavili jako rychlý, bojovný tým, vedli ve 28. minutě
Hrdinou zápasu byl bezpochyby brankář Holeček] mužstvu SSSR vedení 2 : 1. Nálada v hledišti klesá,
nad švédy 3 : 1 , v poslední třetině však už ne (i když na prvním gólu mužstva SSSR není bez viny) zdá se, že přichází rozhodující chvíle Sovětů. Čecho
stačili se silami. — O třídu horší úroveň měl odpo který hned v nástupu zneškodnil několik nebezpeč-| slováci jakoby odpočívali, útoky SSSR maří výborná
lední zápas, ve kterém faverisovaní Finové zdolali ných střel sovětských hokejistů. Když hodiny na čs. obrana. V 17. minutě druhé třetiny veterán so
hokejisty NSR 7 : 2 (3 : 0, 0 : 1 a 4 : 1).
stadiónu Les Vernet ukazují 10:42 min. je hlediště: větského týmu Ragulin, který už nestačí na rychlé
Třetí den: Konečně — triumf nad Švédy
u vytržení. Spart’an Kochta posílá bleskurychle ko čs. útočníky, fauluje. Rozhodčí ho posílají na 2 mi
nuty na lavici hanby. V závěru sovětského oslabení
Po sedmi neúspěšných startech na vrcholných svě
se usazují čs. hokejisté. před jejich branku a 19 vte
tových podnicích hokejistů, — 4 porážkách a 3 remi
Konečná tabulka mistrovství světa:
řin předtím, než se Ragulin měl vrátit na led, sta
zách —, které stály Československo v r. 1968 v Gre
1. SSSR
17 bodů, score 77 : 24
dión bouří. Suchý vyrovnává na 2 : 2. 2. třetina byla
noblů olympijské “zlato” a o rok později ve Stock
2. ČSR
15
44 : 20
jen průměrem, povolilo tempo, oba týmy jakoby če
holmu titul mistra světa, dokázali čs. hokejisté muž
3. švédsko
11
29 : 33
kaly na chyby soupeře.
stvo Tre Kronor konečně položit na lopatky. Vyhráli
4. Finsko
9
31 : 42
Začíná poslední třetina, která je skutečným vrcho
3 : 1, po třetinách 1 : 0, 1 : 0 a 1 : 1 , a to přesto, že
5. NSR
4
22 : 62
lem světového šampionátu. Od počátku je jasné, že
— podle trenéra Seveřanů Arne Stromberga — Švé
6. USA
4
31 : 53
čs. hráči setřásli ze sebe nervositu, že si věří. Dříve
dové “zahráli proti ČSR svou nejlepší hru na mi
Do Bé skupiny sestupují hokejisté USA, kteří sice však, než přichází “jejich hodina” , prožíváme na
strovství světa ve Švýcarsku” .
I když jistě o vítězství nad Švédském se zasloužilo mají stejně bodů jako NSR, rozhodla však mezi nimi stadiónu kruté chvíle. Rozhodčí skutečně pro nic za
celé mužstvo, hrdinou zápasu byl brankář Holeček, vzájemná střetnutí: první utkání v Bernu vyhráli nic vylučují ve 43:05 obránce Bublu, avšak chlapci
z kterého švédové byli v druhé třetině, v době.kdy Němci nad Američany 7 : 2, odvetu v ženevě prohráli brání výborně. Pak Staršinov' zachraňuje za cenu
měli převahu, úplně bezradní — zlikvidoval i dvě je Němci “jen” 1 : 5. Jediná branka tedy rozhodla o faulu. Jsme v početní převaze. Přijde rozhodná chví
le? Hrajeme na Sověty “zámek” , Jiří Holík vy
jich “Sóla” . ČSR mělo daleko lepší obranu, a i po tom, že mužstvo NSR zůstane v A skupině.
stihuje výhodné postavení obránce Horešovského,
Pořadí mistrovství Evropy:
taktické stránce se švédové čs. hokejistům nevy
(Pokračování na str. 9)
rovnali.
1. ČSR
13 bodů, score 38 : 15
2. SSSR
13
60 : 17
V odpoledním střetnutí ne naplno hrající sovětský
HLAS DOMOVA
3. Švédsko
7
21 : 28
tým zvítězil nad Finy 10 : 1, po třetinách 5 : 1, 1 : 0
4.
Finsko
5
17
:
35
Vychází
čtrnáctidenně,
Řídí redakční kruh.
a .4 : 0.
5. NSR
2
14 : 55
Adresa: Hlas domova,
Čtvrtý den: ČSR vítězí nad NSR 4 : 0
8. Moorhouse St., Richmond, Víc., 3121.
Mužstvo "All stars"
21 hodin po triumfu nad Švédy muselo čs. národní
Telefon: 42-5980
mužstvo nastoupit proti hokejistům NSR, nad který
Novináři, rádioví a televizní komentátoři, akredi
mi zvítězilo 4 : 0 , po třetinách 1 :0 , 1 : 0 a 2 : 0. tovaní na mistrovství světa v Bernu a v Ženevě, ROČNf PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
Byla to nemastná, neslaná hra, čs. národní mužstvo zúčastnili se i tentokrát ankety “nejlepšího týmu
výtisk 25 c. .
hrálo “na půl síly” . Dvě branky ČSR dal kapitán světového šampionátu” . Nejúspěšnější “šestka” by PŘEDPLATNĚ DO ZAMOŘÍ: lodí ža přibližně totéž
Josef Černý , (v 10. a v 41. minutě), po jedné pak podle nich vypadala takto: Holeček (ČSR), — Suchý předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, £stg. 3.-, US $ 7.Václav Nedomanský (ve 36.) a Vladimír Martinec (ČSR), Koskela (Finsko), — Vikulov, Malcev, Fir- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého pří
(v 53. minutě).
sov (všichni SSSR).
platku do různých zemí sdělíme na požádání obratem.

