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Výklad čs. ministra zahraničních věcí

Historie pro zahraničí
“Vzor soustavného u-'
Postupné usměrňování života v Československu po okupací v roce 1968 mu
platňování
leninských
selo být ovšem všestranné. Muselo se tedy týkat i československé zahraniční
politiky — nebo spíše především zahraniční politiky —, jejíž opravdová nezá pricipů v zahraniční poli
vislost po mnoha letech začala a skončila protestem proti okupací, přednese tice dává především prv
ným ve Spojených národech. Úkolem československého ministra zahraničí, kte ní socialistický stát světa,
rý vystřídal prof. Hájka, bylo pak už jen provedení takových změn na mini Sovětský svaz” , zjišťuje
sterstvu a na zastupitelských úřadech — především osobních — aby nebylo ru pan ministr a dále doka
šeno plnění pokynů, které přicházejí z Moskvy: je nutno souhlasit; protestovat, zuje “nepopiratelnou hi
navrhovat, zkrátka jednat v mezinárodním životě vždy tak, jak vyžaduje zá storickou skutečnost”, že
to byla Velká říjnová re
jem sovětů.
voluce a její mezinárodní
. Tím spíše je třeba oce situace je charakterizová rialistických sil, k jejímu
vliv, které způsobily roz
nit výkon nynějšího zahra na ostrým třídním bojem odhalení před světovou ve pad Rakousko - Uherska
ničního ministra Jána mezi silami pokroku a řejností a tím k vytvoření a vznik nezávislé Česko
Marka, kterému se poda reakce. Byli jsme svědky podmínek pro míroyé bu slovenské republiky. Mí
řilo zaplnit úvahou o če rostoucí agrese v různých dování socialismu
sto vděku dočkal se však
částech zeměkoule a im
Marko říká dále, že
skoslovenské zahraniční
první socialistický stát
perialistických útoků pro ČSSR méla před několi
světa toho, že se v nové
politice
osm
stránek
ti pokrokovým silám v ka lety potíže, které způ
anglicky psaného měsíč různých formách, pohybu sobily pravicové a kontra- republice ujala moci burníku International Affairs, jících se od přímých vo revoluční živly v.-zemi. žoasie a celá zem se stala
který vychází v Moskvě jenských akcí až k vysoce ale dělá se vše 'k tomu, pro imperialisty důležitou
(5/71, str. 44 - 51). Jeho záludným metodám psy aby se znovu plně uplat částí protisovětského se
výklad stojí za přečtení chologické války. Hlavním nily leninské principy. skupení.
“Tato fakta nelze zapopředevším tomu, kdo si obsahem zahraniční politi Sovětský zákrok v srpnu
chce připomenout způsob ky socialistických ■ států 1968 nebyl- ovšem impe . menout zvláště v souvislo
psaní čs. novin v padesá je zásadní a rozhodný boj rialistický akt, ale-naopak sti s událostmi v roce
tých letech. Ale i některá proti této politice impe akt bratrské pomoci.
(Pokračování na str. 2)
tvrzení pana ministra i když se netýkají oboru,
Statistická ročenka Spojených národov
který nyní spravuje - mo
hou zaujmout čtenáře
svou nehorázností. Celá
úvaha je psána stylem,
V týchto dňoch bolí zverejnené sumáře štatistickej ročenky Spojeních nárokterým začíná:
dov na rok 1970, kforá dává vel'a zaujímavých dát a stojí za to sí ju prešfu“Nynější
mezinárodní dovať.
*

N IE K O Ľ KO D Á T O SV ETE

Další rozsudky
V minulém čísle HD jsme se na tomto místě zmí
nili, že dne 5. července byl v Praze zahájen proces
se šesti osobami, které údajně. sdělovaly v roce
1968 - 1969 tajné informace zahraničnímu tisku apod.
Dne 9. července vynesl senát Městského soudu, v Pra
ze rozsudek, o němž vydaná úřední zpráva říká:
"Soud dospěl k závěru, že obžalovaní dr. Hubert
Stein, Milada Kubiasová a inž. Václav Čeřenský se
dopustili trestného činu vyzvědačství, obžalovaný
dr. Jaroslav šedivý trestných činů ohrožení státního
a služebního tajemství, obžalovaný Alois Poledňák
á dr. Edita Čeřenská trestného činu ohrožení služeb!ního tajemství a všichni obžalovaní spoJečně též trest
ného činu podvracení republiky. Za tyto trestné činy,
spáchané některými obžalovanými již počátkem jara
1968 a dále v letech 1969 a 1970, uložil soud obžalo
vanému dr. Steinovi nepodmíněný trest odnětí svo
body na 12 let, obžalované Kubiasové na 10 let, obža
lovanému inž. čečenskému na 7 let, obžalovanému
Poledňákovi na 2 roky, obžalovanému dr. šedivému
.na 18 měsíců a obžalované dr. čečenské na 1 rok a
některým obžalovaným ještě další tresty. Rozsudek
zatím není pravomocný."
Současně došla zpráva, že se v Praze připravuje
/soudní přelíčení s bývalými pracovníky Historického
ústavu československé akademie věd, kteří se zú
častnili na vydání publikace "Sedm pražských dní",
/v níž je podrobný popis skutečných událostí kolem
obsazení Československa vojsky Varšavského paktu.
V předmluvě k této publikaci se říká, že má sloužit
jako studijní materiál pro historiky v budoucnosti.
/Žalováni mají být Milan Otáhal, Vilém Prečan, Ire,’na Seidlerová a Viktorie čočková. Žaloba má znít
na "hanobení socialistické společnosti".

Hospodářsky volumen
světa sa podlá ročenky
stále zváčšuje, ale na po
div,- celková produktivita
sa v roku 1969 proti roku
1968, na hlavu znížila o
dve percentá.
Na celkovej priemyselnej produkcii světa sa ko
munistické krajiny podlé
hali 30.7 percentami. Najváčší vzrast priemyslovej
výroby za obdobie 19581969 zaznamenává Japon
sko s 372 percentami.
Světová obchodná výmě
na dosiahla v roku 1970
vrchol: vyvezený tovar
představoval hodnotu 311
miliárd dolárov, čo v po
rovnaní s predchádzajúcim rokom představuje
zvýšenie o 14% - najváč-

šiě ročné zvýšenie za posledných 15 rokov. Na tej
to obchodnej výměně nekomunistické priemyslové
krajiny spolu s vývojový
mi krajinami participova
li ' 276 miliardami' dolárov.
Zbytok 33 miliárd dolárov - pripadol na obchod
ná ' výměnu -komunistic,kých krajin/ ale bez komunistickej Číny, o ktorej
žiadna dáta v rbčenke
Spojených národov nie sú
zahrnuté.
•814stranová Ročenka ob
sahuje medzi iným takéto
zaujímavosti:
V roku 1969 celkový svě
tový produkt - súhrn výro
by a služieb - bol o 270%
vyšší ako v roku 1950.
(Pokračování na str. 2)
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Žádný z těch, kteří se provinili, si nemůže my
slet, že se sebekritikou všechno smaže. Jsou tací,
kteří mají sklon k tomu, vydávat sebekritiku za
jakýsi veliký čin. Vzdávejte nám hold, děkujte
nám, uctívejte nás za to, že jsme se přihlásili k
chybám, že jsme sebekriticky zhodnotili své po
stoje! Ale vždyť to bylo zatím to nejsnadnější,
co mohli učinit! Při veškerém uznání se jím při
pomíná, že sebekritika byla především jejich po
vinností, a ne zásluhou. Mimochodem — sebekri
tika a přiznání k chybám má stát nejméně v ro
vině s natropenými škodami a zosiouzením . . . .
Mnozí lidé si ještě dnes povzdechnou nad těmi,
kteří je vědomě v létech 1968-1969 ohlupovali a
sváděli z jediné správné socialistické cesty. Mí
nili a soudili podle frází a demagogických hesel,
jež tito organizátoři "obroditelského procesu" do
lidí zanášeli . . .
Jiří Svoboda v Rudém právu, 10. července 1971

NEJEN
PRO NAŠI GENERACI . . .
Slovo “normalizace” má zvláště v Československu
špatný zvuk, protože znamená návrat k zlým dnům,
v nichž je svoboda jednotlivce bezohledně podřizo
vána “vyšším zájmům”, nejčastěji zájmům zemi ci
zím. Toto oblíbené slovo z komunistického žargonu
se dostalo v minulých dnech na první stránky novin
celého .západního světa, když president Nixon drama1
tieky oznámil, že pojede ještě před květnem příštího
roku do čínské lidové republiky, aby “normalizoval”
styky obou velmocí a zajistil mír ve světě “nejen pro
naši generaci” . . .
*
Pokusy o určitou dohodu nebo i jen o jednání s re
presentanty vlády největší země světa jsou pro nyní
nejmocnější stát pochopitelné a mohou být lidstvu
prospěšné. Předpokladem úspěšného jednání však je
dobrá vůle obou jednajících stran k dosažení rozum
ného kompromisu, při němž by nebyly dotčeny zá
kladní principy, o něž se opírá svoboda všech lidí
na zemi.
Tak vážné jednání musí však vzbudit obavy osob,
které dosud nezapomněly n a více dohod “na věčné
časy” / při nichž mluvčí svobodného světa ustoupili
“jen z malé” zásadní věci či obětovali jen' “nevý
znamného” partnera.
. Především způsob, jakým byla cesta oznámena ve
řejnosti, připomíná spíš předvolební kampaň než in
formaci o pokusu, který může a nemusí mít vliv ná
další vývoj událostí ve světě. Mnohé komentáře ame
rického, australského a jiného tisku přimíchávají
pak k informacím neopodstatněnou slávu a daleko
sáhlé růžové závěry, k nimž není důvod.
Dojde-li k cestě — měla by být snad počátkem
příštího roku — bude president Nixon začínat jedná
ní s nevýhodou prosebníka k silnějšímu partnerovi,
který ví přesně, jak host po dohodě touží. Zkušenost
zase dokazuje, že podobnou situaci dovede náležitě
zneužít diktátorský režim, který není závislý ani na
veřejném mínění ve své zemi.
Zatím Peking dostává za každý náznak ochoty k
dohodě vysoké ceny: za pozvání amerického pingpongového družstva k zápasům v čině zrušení em
barga na vývoz velké části strategického materiálu,
za přijetí amerických novinářů ochotu k vědecké
pomoci atd.
Na mysli americké diplomacie je zřejmě dosažení
aspoň částečné dohody, která by zamezila opětné
mu sblížení nejpočetnější komunistické země_ se So
větským svazem a pak umožnila, aby se ’ Spojené
státy staly rozhodující silou při územních a jiných
sporech obou komunistických velmocí. Rovněž snaha
o ukončení vietnamské války s pokud možno malou
ztrátou americké prestiže bude nutit Nixona k ústup
kům. Musíme jen doufat,- že nepůjdou tak' daleko,
aby při nich byly obětovány morální principy svo
bodymilovných lidí.
Dohoda “za každou cenu” by jen pomohla diktá
torům k upevnění svých, režimů a její platnost by
stejně nepřežila ani naši generaci. V sázce je víc
než jen příští presidentské volby, dokonce víc než
Formosa a Vietnam — v sázce je důvěra lidí. -tp-
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V PŘÍŠTÍM ČÍSLE ZAČNEME UVEŘEJŇOVAT
EPISODU "MATURITY V KOSTELCI" Z DOSUD
NEVYDANÉHO NOVÉHO ROMÁNU JOSEFA ŠKVORECKÉHO
"M IRÁKL".
HD
V rámci činnosti schvá
lené nejvyššími místy vy
konali president L. Svo
Z L O B Í VÁS O Č I ?
boda, ministr Marko a řa 
Bolí Vás hlava?
da dalších potentátů v miculých dnech oficielní ná
Noste brýle od! O P T Á
vštěvu Maďarska. Pom
pa, s níž byli přijati ma
ďarskými soudruhy a vře
lost projevů dokazují, jak
Capitol House, 113 Swanston St.
si byly obě strany vědo
Melbourne, (vedle kina Capitol)
my, že se Kreml rozhodl
8. poschodí
Telefon 63-2231
pro “maďarský postup”
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
v Československu.
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
Ejhle, zahraniční čin
v nutných případech i telegraficky
nost!

Historie pro zahraničí
(Pokračování se str. 1) čele s A. Dubčekem, kte
1968, kdy se mluvčí pravi rá přejala názory pravi
cových sil snažili ddealizo-; cových sil a byla zaslepe
vat předválečnou česko-- na revisionisty a utopistic
slovenskou • republiku a kými iluzionisty, nechtěla
-vynášet její diplomacii! v id ě t,ani rostoucí nebez
kontrareyolučního
jako vzor tvořivého a ne-j pečí
závislého přístupu-k řeše-l převratu v zemi ani sku
ní spletitých mezmárod-] tečné mezinárodní důsled
nich otázek”, říká své-' ky československé krize.
rázný historik Marko.
i Země se ocitla na pokra
Popisem provokací im-| jí občanské války. Zástup
perialistů a vždy dobré ci zdravého jádra strany
vůle Sovětského svazu proto začali prosit vedení
přechází pak Marko k vy bratrských stran a vlád
světlení historie zcela ne I našich spojenců o meziná
dávné:
' rodní pomoc k záchraně
“Sekce vedení strany v socialismu. Vstup spoje
neckých sil do Českoslo
venska dne 21. srpna 1968
SPOLEČNÉ
; rozhodl otázku moci v ze
mi ve prospěch sociali
LETY
smu . . . ”
do Frankfurtu a Vídně
Tvrzení
“mezinárodní
' -A ZPĚT
reakce”, že je suverenita
Zvi. (“Charter”) $ 715 Československa a dalších
Skup. (“ Groups”) $ 730 zemí nyní omezená, je
Podrobné informace
ochotně sdělí

BYTY

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

Marko připojuje ke kon
ci také pár návrhů k ře
šení evropských a světo
vých problémů: svolám
celoevropské konference,
. . . ne, není třeba je vy
jmenovávat. Ani jeden se
ani v nejmenším neliší od
návrhů, podaných dříve
Kremlem.

OPTO

Pseudohistorický
roz
vláčný výklad ministra ■
Marka tedy mnoho nepro
PŘEKLADY
zradil dychtivým čtená
z
Češtiny
do angličtiny
řům moskevských Inter
national Affairs o čs. za a němčiny-nebo opačně
RUDOLF HELLER
hraniční politice, ale za to
budiž omluven. Kdyby
1 Norbert St.,
chtěl nějakou.českoslovenBalwyn, Vic. 3103
skou politiku dělat, nebyl
Telefon: 30-4944
by už ministrem.

Niekoľko dát o svete

ALMA
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.
Melbourne, 3000
Telefon:
63-4001, 63-4002

podle autora absurdní. Ve
skutečnosti
společenství
socialistických zemí je jen
“konsolidováno na vyšší
úrovni” .

(Pokračování se str. 1)
miliónmi) v Ázii. Ročně
Světová priemyslová vý prírastky za obdobie 1960roba v období 1958-1969 1969 predstavujú dve percentá. čiže: ak sa 1’udsá zvýšila o 114%.
stvo bude množit’ týmto
V roku 1969 svět vypro 'tempom, v roku 2.004 sa
dukoval o 4% menej obi počet l’udí na svete zdvoj
lovin ako v roku 1968, a násobí.
Najváčšie
populáčné
to napriek tomu, že; světo
prírastky
2.9%
ročně vá populácia sa zvýšila v
zaznamenává
Latinská
tom istom čase o 2 perAmerika, nulové či skoro
centá.
nulové sa udávajú iba pre
Podl’a odhadu, počet
Maďarsko, Východně Ně
l’udí na svete v polovici
mecko, Škótsko a Maltu.
roku 1969 představoval 3 Europa ako celok vykazu
miliardy 561 miliónov - s je prírastkový koeficient
viac ako polovicou (2.0009 0.9%, Sovietský zváz 1.3%.

EMIL ZÁTOPEK
podlehl nátlaku a v rozhovoru s redaktorem Rudého
práva (20, 7.) se omluvil za svůj postoj v letech 1968
a dalších a provedl perfektní sebekritiku. Těmi, kte
ří Zátopka znali, byla přijata se stejným překvape
ním, jako jeho náhlý obrat a pak odvážný postup
před třemi léty. Snad mnozí z těch, kteří vzpomínají
na slavného sportovce jako na zaníceného a obáva
ného komunistu, prohlásí vítězně: “Neříkal jsem, ja
ký skutečně je?” Domníváme se však, že Zátopka
za jeho opětný obrat kritizovat nemůžeme,_spíš poli
tovat. Tlak režimu na něho byl příliš velký, dokázal
by zlomit i silnější charaktery.

VAŠE DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

i

zhotoví,
vedení Vašich obchodních knih obstarají
Dr. P. & E. M. KEMENY
registrovaná daňová kacelár
7 Draper St., Ormond, Vic. 3204
i
Volejte po 7.30 hod. večer (možno česky nebí
Slovensky) telefon 58-4917
j

Spojené štáty 1.4%.
V roku 1969 bolo na sve
te v prevádzke 181 milió
nov osobných motorových
vozidiel - 11 miliónov viac
ako v roku 1968. Skoro
polovina z nich je v Spo
jených štátoch, kde ich v
období 1961-1969 pribúdalo
v priemere po 3 milióny
ročně.
V rokoch 1958-1968 pro
duktivita práce v kraji
nách s centrálnym piáno■váním - teda najma v
' komunistických krajinách
-- sa zvýšila o 48%, v ostatných priemyslových kraji
nách o 70% a vo vývojo
vých oblastiach o 37%.
Najváčšiu
spotřebu
elektřiny na svete rátané
na osobu majú Spojené
štáty. Na druhom mieste
je Kanada, na treťom Če:
skoslovensko.
Vývojové

-krajiny s populáeiou viac
ako dvojná_sobnou v po
rovnaní s krajinami vy
vinutými, spotřebovali v
roku 1969 iba sedminu eelkovej světověj produkcie
elektřiny.
Ročenka Spojených národov je zostavená na zá
klade statistických údajov, dodaných viac ako
150-timi krajinami a teritóriami.
V okolnosti, že váčšinu
dielčích údajov udávajú
jednotlivé státy, je nebespečie, že niektoré údaje
ročenky
sú podstatné
skreslené. ZatiaTčo v de
mokratických krajinách
sa miestne štatistické úřa
dy snažia zisťovať skutočné fakty, statistiky dik
tátorských režimov sú ča
sto upravované tak, aby
slúžíli propagandě domáceho režimu. Už sám sposob, aký mnohé diktatury
používajú k zisťovaniu
štatistických dát, je po
chybný. Stačí spomenúť
ako sa vyrábajú najróznejšie “statistiky” - o
priemyslovej výrobě, spot
řebě, plnění plánu atď. v Československu.
Peter Račkovský
Malý oznamovatel

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— čsl. obec legionářská,
odbočka Chicago, zvolila
nový výbor: předseda dr.
L. Rozbořil, 1. místopr.
gen. dr. M. Ferjenčík, 2.
místopř. plk. O. Pejša,
jednatel íng. A. Pachner,
delegáti do čs. Národní
rady americké: plk. O.
Pejša a dr. K. Rausch.
— Nakladatelství Robert
Luce ve Washingtonu vy
dalo knihu plukovníka
americké armády J. E.
Mrázka Pád
pevnosti
Eben Emael (The Fall of
Eben Emael). Pojednává
o pádu belgické pevnost:
ve dnech 11. - 12. května
1940. Plk. Mrázek je ame
rickým občanem, ale po
chází z jižních Čech. V r.
1950 byl americkým vojen
ským atašém v Praze.
— Ve-Phoenixu v Arizoně
v USA zemřel 2. května
plk. Jaroslav Skála, svě
toznámý letecký akrobat,
jeden z nejvíce dekorova
ných čs. letců. Bojoval už
v české družině u Zborova, za druhé světové
války byl nacisty uvězněn,
po válce byl velitelem 2.
čs. letecké skupiny (Jižní
Čechy).
— : V červnu pořádal vý
stavu svých akvarelů v
Orangerie
de
Villed’Avray Jaro Hilbert.
— Skladba Karla Husy
“Apotheosis
of
this
Earth” byla poprvé pro
vedena na universitě v
Michiganů.
— Profesor Státní univer
sity v Albany, N. -Y., Jo
sef F. Žáček- vydal u Moutona v Haagu knihu: “P a
lácky: The Historian and
Seholar and Nationalist” .
— Malíř Alois Kohout-Lecoque obdržel ke .své osm
desátce též gratulaci pre
sidenta Nixona.
r—Nakladatelství Stanford
University Press vydalo
knihu “The Czechoslovak
Political Trials 1950-1954” .
Hlavní část tvoří zpráva
Pillerovy vyšetřovací ko
mise. Knihu redigoval Ji
ří Pelikán a stojí $ 10.95.

MLADÝ MUŽ 26 ROKŮ,
175 cm vysoký, abstinent,
34-LETÁ (v Austrálii)
nekuřák, hledá touto ce
stou dívku podobné pova hledá seznámení se sluš
hy. Zn. “Svobodný do ným přítelem. Zn. “Foto
mov" - adresa v redakci. vítáno” do HD.

— Český sochař Miloš
Borč, který žije od roku
1968 v Trentu v severní
Itálii, měl v červrru výsta
vu svých prací v Ukrajin
ském ústavě v New Yor
ku.
— Svaz čsl.-polsko-ukrajinského
přátelství
v
Chicagu, USA, zvolil na
valném shromáždění pro
další období tento výbor:
předseda dr. L. Rozbořil
(ČSR), 1. místopř. dr.
Pawlo Turula (Ukrajina),
2. místopř. plk. Piotr Harcaj (Polsko), jednatel Ro
man Dmytrenko (UkrD,
pokladník
Mír. ■ Mejzr
(ČSR), redaktor Bulletinu
S. Jaworski (Polsko),
archivář Orest Horodyskyj (Ukr.), členové vý
boru: zá ČSR: dr. M. Fer
jenčík, dr. A. Hřebík a
J. Jakl, za Polsko: dr.
Jan Morelewski a dr. Witold Borysiewicz, za Ukra
jinu: Erast Dziubynskyj a
Vasyl Rostun.
— Nina Brzorádová, Kle
tá dcera dr. V. Brzoráda
a vnučka zemřelého spi
sovatele Zdeňka Němeč
ka, která dosud navštěvu
je Školu amerického bale
tu, měla mimořádný úspěch v roli primabaleriny v baletech “La Sylphide” a “Doodles” v new
yorském Lincoln Center.
SVU/HD

KTERÝKOLI MĚSÍC

letadlem
do Vídně za $ 428,
do Bruselu za $ 463
atd.
Reservujte si letenky
u

ALMA
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.
Melbourne, 3000
Telefon:
. 63-4001, 63-4002
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V
EZ
K
R
A
TC
E Když Rusové přišli do Evropy

(Rozbor básně Borise Sluckého)
— Ve dnech 5. až 12. čer dálnice prodloužena db poslance SNR a Sněmov
Za starých, již dávno nemoderních časů, se ve školách místo marx-Ieninismu
vence se konalo na území Lokte (celkem 68 km) a ny národů FS a doporuči
Československa a Polska •v pozdější budoucnosti má lo zbavit Ladislava Dobo- učili studenti vnikat do tajů básnického jazyka. Ovidius, Rimbaud, Mácha i
cvičení. leteckých sil a spojovat Prahu s Brnem se jeho. poslanecké funk Byron úpěii pod náporem uměnímilovného žactva, snažícího se porozumět kráse
vojsk protivzdušné obra a Bratislavou. Na dálnici ce v SNR a Sněmovně ná
ny, kterého se zúčastnily bylo až dosud vynaloženo rodů FS. Plénum SNR p ři myšlenek i srov. Dnes už se v socialistické části světa Ovidiovy ani Rimbaudovy verše ve školách nerecitují a studentům zbyla jen politická výchova. Což
útvary Sovětského svazu, 1.4 miliardy Kčs. V pro jalo “návrh” aklamací.
Polska a Československa. jevu při otevření dálnice — Bratislava jako hlavní vlastně ani tak moc nevadí, protože z básníků se mezitím stali agitátoři a z
Řídil je čs. ministr národ řekl Gregor, že se očeká město Slovenska má být básní zmizela jak krásná slova, tak i myšlenky. Ačkoliv rozbor takové básně
ní obrany M. Dzúr a mělo vá velký vzrůst počtu mo správně rozdělena do 5 jako je Borise Sluckého "Když jsme přišli do Evropy" by mohl přinést studen
přispět k “zdokonalení torových vozidel. Letos obvodů a její celková plo
metod součinnosti mezi má být prodej osobních cha bude rozšířena o tům mnohé poučení. Báseň byla otištěna v sobotní příloze R. P. (12. 6. 71).
spojeneckými vojsky a k aut 113.000 a v r. 1975 už 16.000 hektarů.
Rus, když "mu to nedá". Děvčatům v ústech bílé
Přišli jsme do Evropy
prohloubení bojové družby 170.000. Sliboval, že na
nože svítí,
Rus - když se nestřílí a
všecko
nám
bylo
divné:
—
Na
červnové
schůzi
konci
pětiletký
bude
jez
mezi bratrskými armáda
přípravného
výboru
Sva
zpívá.
země
jak
pětník
a
ze
vsi
dit
na
čs.
silnicích
1,400.
obchodník
zve
tě
k sobě
mi” .
— V místech Bývalého 000 osobních vozidel a zu českých spisovatelů se do druhé vsi - jako když Před ztečí píšeme domů
do
domu,
“plácku” Kotva v soused 300.000 autobusů a náklad jednalo o tom, jak je nut
a
pijem
skleničku
lihu.
plivne.
pop
nosí
popít
dobré
no aplikovat závěry sjez
ství Čs. aerolinií v Praze, ních vozů.
Úvod básně je tedy cha
vínko mešní
bylo při stavbě obchodní — Předseda federální vlá du KSČ v oblasti literatu Za den jsi na hranicí,
"velikovo v duchu však klne:
ho domu nalezeno pohře dy L. Štrougal, místopřed ry a o povinnostech spiso- když jédeš v džípu starém. rakteristikou
russkovo čeiověka". Dru
biště řádu “Německých sedové vlády Gregor, Hů- vatele-komunisty. Jednání Ve městech - “pod
Rudým - Sodomu!
rytířů” , který byl přesíd la, Korčák a Zahradník, se nezúčastnil žádný vý
há část Sluckého poemy Rotačka chrlí:
petlicí”
znamnější
spisovatel.
ministr
zemědělství
a
vý
len z Prahy v roce 1233.
je pak básnickým popisem
správě dlivý stát!
— Při oslavách tisíciletí živy Večera a další si Zpráva uvádí jen jména má smetánka svůj harém.
sovětských metod zteče
.města Domažlic byla otev udělali výlet do Marklee- těchto “spisovatelů” : Jan Vláček tu supí a funí,
A
v
úvodníku,
který
řena knihovna Boženy bergu ve Východním Ně Kozák, Alena Vrbová, Ale lidé však ve vlaku nespí, přátelských zemí:
vítá
den,
xej
Plůdek,
Bohumil
Ří
mecku,
kde
se
zúčastnili
Němcové.
Bulhaři mají slovanská
čteš ruské slovo
— V Praze byl podepsán zemědělské výstavy a mě ha, Miroslava Tomanová, každý si v polštářích
jména
trůní,
pracovní protokol mezi li porady se svými výcho Donát Šajner a Rudolf
proletariát.
Kalčík.
Svazem novinářů SSSR a doněmeckými protějšky.
jede jen pár hodin cesty. Řekové mají jména
Boj
pokračuje.
Skrytý,
podobná
Ústředím novinářů ČSSR — Předseda Státní banky — Stavby mládeže se za Ne, tohle Rusovi nedá.
Strašlivý.
československé
S.
Potáč
na léta 1971-72. V proto
se rozjely naplno. V po
Pop zapaluje těžkou svíci,
V p rv n ích dvou s tro fá c h
kolu se mj. praví, že “rok jednal v Moskvě o . po předí zájmu je mládežnic
zvon
sní a pláče v tichu Už rozumíš. Už víš, že
1970 zaznamenal všestran skytnutí investičního úvě ká stavba 2. elektrárny v n ám b á sn ík o d h a lu je kus
bratrství
nad námi.
ný návrat k bratrským ru.
Tušimicích u Chomutova. p ra v é so v ě tsk é d u še : p ri
je
pouze
v
slově
třída.
Děvčata
mají
oči
vztahům mezi novináři — V Praze náhle zemřel 11. července přijelo tam
obou zemí” . Zástupce architekt barrandovských pracovat též 50 sovětských m itiv ism u s (v šech n o n ám
Jak pěkné je přinášet
povědomé
obou svazů přijal tajemník ateliérů ing. Karel Škvor. komsomolců. Ti si ovšem bylo divné) sm íše n ý s v e tváře jak eben. spánky civilizaci ze stepí do Ev
ÚV KSČ a bývalý šéfre — V Karlových Varech o- chtějí vedle práce též pro lik á šstv ím
(zem ě
ja k o
mandlové. ropy' Chce to jen vínka
daktor Rudého práva slavili dosažení nového re hlédnout Prahu. K. Vary
k
d
y
ž
plivne)
a
n
aiv
ito
u . Pres noc se tisknou první popít, děvušky pomilovat,
Oldřich švestka.
kordu: závod Becherovka Mariánské Lázně atd. a
— V Háji u Opavy byla u vyrobil za I. pololetí tr. týden strávit v nektarem D a lší, tř e li sto k a , rozvíjí
noviny na popa a na obchodníka
příležitosti
nedožitých 86 várek tohoto žaludeční rekreačním středisku.
n a č a tý m o tiv - b á sn ík v a jsou v nich naše
ho
likéru
Ještě
v
r.
1965
osmdesátá!
Vladislava
HB/HD n í v y sv ě tlu je , co dělá
fotografie. (Pokračování na str. 8)
Vančury otevřena výstava se prý tolik nevyprodukoo jeho životě a díle- Ver valo ani za rok.
nisáže se zúčastnila jel» — Rudé právo se snaží
manželka dr. - Ludmila informovat lid skutečně
Vančurová.
všestranné. Tak např. 13.
— Dne 28. června zemřel 7. čteme mezi vážnými
slovenský malíř národní krátkými zprávami: “Na
Mnohým lidem se zdálo, že dozor nad školm
též členem ideologické komise ÚV KSČ a v le
domnělou škodnou v jete
umělec Martin Benka.
výchovou v českých zemích nemůže být v hor tošním roce k tomu přijal státní vyznamenání "Za
li
střelil
u
Gottwaldova
— V Československu je
ších rukách než má vyhlášený stalinista, olomouc zásluhy o výstavbu".
značný nedostatek ovoce 32Ietý člen myslivecké
ký profesor dr. Jaromír Hrbek. Jeho stranická
a zeleniny. Rudé právo z společnosti. Zasáhl však
Od počátku své veřejné činnosti vynikal Hav
13. července o tom píše: dva mladé lidi, dívku do
hvězda
zářila
na
čs.
komunistickém
nebi
tím
jasně
lín
svou bezohledností, osobním prospěchářsfvím
“Ještě minulý týden šlo nohy a mladíka do ruky” .
ji,
že
byl
uváděn
mezi
pravověrnými,
kteří
v
roce
(o
němž
vykládají dobře informovaní lidé hodné
téměř na prstech vypočí — Čs. vojenský přiděle1968 podepsaii žádost Sovětskému svazu, aby za historek) a s tím souvisící naprostou oddaností
tat vše, co nám mohli v nec v SSSR generálporusáhl vojensky proti čs. revizionistům. Znovu se straně.
obchodech ovocem a ze čík V. Raichl odevzdal v
leninou nabídnout. Sem Moskvě prvnímu náměst
však potvrzuje, že nikdy není tak zie, aby nemohlo
Lze očekávat, že změna v osobě českého mi
tam nějaká ta mrkev, ci kovi ministra obrany SSSR
být
ještě
hůř.
Jaromír
Hrbek
měl
sice
nesporné
nistra
školství bude znamenat další usměrnění
bule, někdy kapusta, zelí generálu armády S. L.
stranické zásluhy a dostatek energie i zlé vůle vyučovacích praktik a větší postih učitelů a žá
a brambory, kompoty a - Sokolovovi medaili za uk normalizaci českého školství, ale přece jen si ků, kteří se plně nepřizpůsobí. Oblíbené téma no
konec. Od tohoto týdne se pevnění přátelství ve zbra
situace o něco zlepšila. ni 1. stupně. Předtím pře
asi uchoval víc inteligence než má mít poslušný
vého ministra je boj proti "zbytkům náboženských
Na pultech se objevil kvě dal v Praze G. Husák
vykonavatel
vyšších
pokynů.
Svou
taktikou
ne
pověr" v zemi. K osvětlení jeho názorů můžeme
ták a rajská jablíčka . . .” množství pamětních me
uspěl především mezi vysokoškolskou mládeží. např. citovat, co napsal už v "umírněné" době
RP vysvětluje, že ovoce a dailí k 50. výročí založení
Proto vydalo předsednictvo České národní rady
zelenina potřebují slunce, KSČ ‘‘význačným sovět
v r. 1967 v životě strany (č. 17):
kdežto v zemi bylo až do ským vojenským činite
dne 9. července zprávu, že hp na návrh předsedy
"Protože naše ideologie je marxismus-leninismus,
sud zvlášť mokré léto. Si lům” , příslušníkům oku
vlády uvolnilo "na jeho vlastní žádost" z funkce
musíme i z tohoto hlediska posuzovat stoupající
tuace prý se zlepší také pačních vojsk v ČSSR.
ministra školství ČSR a novým ministrem jmeno účast naší mládeže na výuce náboženství a častou
tím, že ministerstvo ze — Za přítomnosti-mongol
valo ing. Josefa Haviína.
mědělství uvolňuje mimo ského velvyslance Žambynetečnost některých učitelů k takovým je v ů m ...
řádné prostředky na do na Njamy a čs. potentátů
Havlín se narodil v roce 1924 v Holšicích u Kut Je nezbytné, aby část mladých lidí vstupovala
voz zeleniny a ovoce z dostala bývalá Technická
né Hory. Vyučil se sousfružníkem, později navště na vysokou školu či do praktického života už ja
ciziny.
ulice v Praze Dejvicích
voval průmyslovou školu a pracoval jako mistr ko členové strany a byla mezi všemi ostatními
— Člen činohry Národní jméno “velkého revolucio
v. Stalinových závodech v Záluží u Mostu. Protože mladými lidmi skutečně tou mladou směnou, kte
náře
Suechbátara”
.
ho divadla v Praze, osvěd
se osvědčil v stranické práci, byl poslán na stu rá již od studentských let jde jasně a pevně se
čený straník Josef Mixa — V Brně zemřel ve věku
byl jmenován ředitelem 59 let malíř a grafik, za
die na pražskou techniku, po nichž byl přijat za stranou a dokáže ostatní mladé způsobem jim
sloužilý umělec Bohdan
Divadla E. F. Buriana.
zaměstnance
ústředního výboru KSČ. V roce 1965 vlastním strhnout a nadchnout pro úkoly, které
— Dne 12. července pře Lacina.
se
tam
stal
vedoucím oddělení školství a vědy. strana řeší. Potřebujeme, aby na vysokých ško
střihl místopředseda fede — Předsednictvo české
Za československého jara byl mezi odstavenými lách pracovalo od prvého ročníku mezi studenty
rální vlády J. Gregor na národní rady “vzalo na
okraji Prahy pásku, čímž vědomí” rezignaci ing. J.
straníky, ale koncem roku 1968 se už dostává
silné stranické jádro, aby mladí komunisfé-stubyl formálně otevřen prv Tomana a dr. O. Sobotníznovu do popředí — byl jmenován hlavním českým
denti přebírali na sebe velikou odpovědnost vůči
ní úsek dálnice, končící v kové na poslanecký man
cenzorem
(předsedou
Českého
úřadu
pro
tisk
a
všemu studentstvu a za přímé pomoci učitelů-koMirošovicích, tj. 23 km na dát. Předsednictvo Sloven
informace). Rok nato převzal funkci prvního ná munisfů se rozvíjela jejich přirozená revolučjih. Odtud je už vybudo ské národní rady “přija
vána spojka do Benešova. lo písemnou rezignaci” dr.
městka ministra školství ČSR, v roce 1970 se sta)
nost . . ."
-svDo konce pětiletky má být Rudolfa Szabó na funkci

Cenzor české výchovy
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h l a s

d o m o v a

600 let od narození M. J. Husa

Ekonomickej kontakty medzi Spojenými štátmi a Východnou Europou

Upálení a jeho
následky

Liberalizácia obchodu

26. 7. 1971

V zabehanej liberálnej medzinárodnej obchodnej politike sa v poslednom ča technologie, pri čom prav
se objavili vážné překážky: spory medzi Spojenými štátmi a ich nejvýznamnej- děpodobně nebudú vážné
Zdenko Milevský
šími obchodnými partnermi — Japonskom, Europskym hospodářským spoiočen- překážky, lebo podobná
(Dokončení z minulého čísla)
^ťvom a Kanadou. V Bruseli sa vážné pozastavujú nad americkou požiadavkou, technológiu by Moskva
Nejprve se zdálo, že naděje na obhajobu na kost aby krajiny Europskeho hospodářského spoiočenstva dobrovol'ne obmedzili ex mohla dostat’ z VeFkej
nickém koncilu nebude klamná. Hus se v Kostnici
volně pohyboval, sloužil mše, aniž bylo dbáno jeho port niektorých druhov ípvaru, najma obuvi a textilu, kedže tento druh tovaru Británie.
klatby. Ale krátce na to Michal de Causis, jak bylo rušivo zasahuje do pomerov v americkom spotřebnom priemysie. V Japonsku,
Začiatkom juna přišla
přezděno jeho nevěrnému advokátovi Michalovi z s ktorým je Amerika už dlhší čas v spore o ten istý druh japonského exportu, do Clevelandu bulharská
Německého Brodu, a mstivý Čech Páleč upozornili ministerský předseda Sáto reorganizoval svoju vládu a novým ministrom zadelegácia. Přišla na pokoncil na nebezpečného kacíře a Mistr Jan byl na
příkaz papežův 28. listopadu 1414 zatčen a 6. prosince hraničia a zahraničného obchodu uiožli vyriešiť ekonomické problémy so Spo zvanie střediska pre Stu
dokonce uvězněn ,v nezdravém žaláři u Dominikánů jenými štátmi a tak prehrblť bospodársku spoluprácu s Amerikou. V Kanadě dium medzinárodných ho
á ihned zahájen proti němu proces pro kacířství.
vláda předložila parlamentu návrh zákona, podl'a ktorého bude usměrňovat' spodářských
problémov
Král Zikmund byl rozzuřen, když 25. prosince 1414 americké investície v kanadském hospodarstve.
pri
YMCE
a
zaujímala
sa
s chotí Barborou Celskou a celým svým průvodem
Přitom připadá ako dejnejsia bola návštěva rov. Protokol o tomto v prvom řade o technoló
přibyl do Kostnice a dozvěděl se o Husově uvěznění,
jelikož se byl zavázal glejtem, jenž Husovi zabezpe zvláštny paradox, že za sovietskych expertov na predbežnom kontrakte bol giu olejárskeho priemyslu
čoval nedotknutelnost.
tejto podrážděněj, atmosfé čele so zástupeom mini vyhotovený v angličtině i a o elektronické počítače.
Podle starodávného obyčeje sice ministroval' při
Koncom juna potvrdila
ranní mši sloužené samotným. papežem, jsa oděn ry medzi osvědčenými ob stra pře zahraničný ob ruštině. Ide o předběžný
za jáhna, s korunou na hlavě zpíval slavně “Vyšlo chodnými partnermi sa chod Komarovom, ktorá kontrakt preto, lebo defi- firma Ford svoj ďalší
hospodářsky
jest vyřčení od císaře . . .” , ale jeho další jednání s ekonomické vsťahy Ame přišla do Ameriky už v nitivná zmluva o tomto významný
Janem XXIII. nebylo příliš laskavé'a ani s otci ke riky s komunistickými prvej polovičke mája. obrovskom obchode, kto- kontakt s Rumunskom.
sboru shromážděnými, jelikož se cítil hluboce ura
Fordové podniky v Eurožen tím, že byl zrušen ochranný list, jejž byl Mistru krajinami ďalej prehlbu- Študovala technologu a rý sa v amerických -od
amerického borných kruhoch už teraz pe rokujú v Bukurešti o
jú. HTadajú sa nové ce zariadenie
Janovi vydal.
Koncil se však postavil na stanovisko, že ve svém sty ako v oblasti ekono- strojárenského priemyslu. označuje za definitívny vybudování fabriky na vý
jednání nesmí být světskou mocí omezován, Zikmund mickej překonat’ to, čo Jej prvou zástavkou bolo přelom v doteraz obmed- robu nákladních automobi
kapituloval a dokonce svolil, aby Hus byl převezen
podl’a slov senátora Ri- město Allentown v Penn- zených americko-soviet- lové Bol by to podnik, vy
24. března 1415 na tvrz Gottlieben.
Koncil nechal si předvésti 5. června 1415 Husa k bicoffa nemóže překonat’ sylvánii, kde si prehliad- sbych obchodných vsťa- budovaný v spoločnom
rumunského
slyšení do Kostnice a toto “slyšení” bylo zahájeno vždy příliš opatrná diplo la podniky firmy Mack hoch, musí byť schválená vlastníctve
ihned čtením rozsudku, proti čemuž se postavil na macia. Mesiace máj a jún Trucks Incorporations na americkou vládou.
štátu a firmy Ford, s ka
upozornění českých pánů sám Zikmund. Klidně se
Časopis Business Week pacitou ročnej produkcie
pak mohl Hus obhajovat až 7. a 8. června, kdy boli naozaj zase velmi bo výrobu nákladných autohaté
na
nové
ekonomické
mobilov. Po desaťdňovej však poznamenává, že v páťdesiať tisíc náklad
Zikmund osobně byl přítomen, ač i tu se stále pro
jevovalo nepřátelství koncilu, takže Zikmund ztratil kontakty medzi Spojenými túře sa v šak ' do tohoto Bielom dome je ochota k ných vozidiel. V časopise
na Husovi zájem, aby proti sobě nepopudil papeže štátmi a Východnou Euro- města vrátila a uzavřela
Chicago Sun - Times uďalšej liberalizácií obcho
a poradil kardinálům, aby Mistra Jana upálili.
verejnili
vyhlásenie ru
pou.
Delegácie
expertov
zmluvu
s
firmou
Mack
.. Po posledním pokusu příměti ho k odvolání (5. čer
du s komunistickými kra
munského
veTvyslanca
vence), Mistr Jan Hus dne 6. července 1415, vyslech cestovali obidvoma smera- Trucks, předběžný kont jinami a že hlavným záCorneliu Bogdana, poďía
nuv y chrámě kostnickém rozsudek a zbaven kněž mi: z Ameriky do Východ- rakt o dodávke zariadenia
stancom tohoto kurzu je
ství, vstoupil na hranici.
ktorého nový- rumunský
články, pro něž, Hus byl souzen, byly vybrány nej Europy i z Východnej pre novů sovietsku fabri nový prezidentov poraden zákon, vypracovaný podl’a
Europy
do
Spojených
štáku
na
výrobu
nákladných
částečně z jeho knih, někdy i nepřesně citovány,
Peter Peterson. Pravda,
ač i ty, k nimž se sám znal, stačily k jeho odsou tov.
áut, ktorá sa má vybudo aj tak bude třeba překo juhoslovanského zákona,
dovoluje budovat’ podni
zení, jelikož , s "duchem tehdejší církve byly nesmiři
Zaznamenajme dnes len vat’ ná rieke Kama. Ide
nat’ značné námietky, s ky v zmiešanom vlastníc
telné. Dílem pak byl- souzen na základě výpovědí
o
zariadenie
v
hodnotě
východoeuropské kroky na
svědků, kteří nebyli věrohodní a nezaujatí.
ktorými pride minister
Hus odmítal artikuly křivé, ale bez poučení o jejich americkej pode. Najvý- medzi sedemsto miliónmi stvo národnej obrany. A tve s cudzozemským kapitálom. Podnět k tomuto
nesprávnosti .nechtěl odvolat ani ty, k nimž se znal. znamnejšia ale aj najná- až jednou miliardou dolátak definitivně rozhodnu- rokovaniu prišiel vláni za
Hájil své stanovisko k některým časovým událostem,
např. když odmítal podvodné zázraky, když dokazoval,
rumunského
Hus sjednotil myšlenkově národ a odkázal mu lásku tie o tomto obchode padne rozhovoru
že musí být veřejně káráni nehodní kněží, když odů
hádám tak do začiatku prezidenta Ceausescu s
k
pravdě:
Hledej
pravdu,
slyš
pravdu,..uč
se
prav
vodňoval svůj protest proti pálení Wiklifových knih,
ježto se prý mají bludy vyvracet, nikoliv ničit knihy. dě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň septembra. Sovietska de- prezidentem firmy Henry
Ve svém spise De ecclesia (O církvi) uložil pro pravdy až do smrti. To bylo jeho krédo.
Smrt Husova dala v Čechách vznik husitskému hnu legácía prejavila záujem Fordom v Detroite.
učený svět své názory na ni. Hlavou církve je Kristus,
aj o iný druh americkej
Dušan Lehotskv
nikoliv papež, věřící jsou jen ti, kdo jsou předurčeni tí. Česká šlechta, odmítnuvší již sebevědomým pro
testem
samozvanou
autoritu
koncilu
a
slibujíc
auto
ke spáse a žijí podle bible. Písmo a svati Otcové,
kteří se s písmem shodují, jsou jedinými základy ritě papežově podrobiti se jen “ve věcech dovolených
Velký výběr jakostního masa a uzenin
víry. Ó svátosti oltářní učil jako církev. Pro tento a počestných, shodných s rozumem a zákonem Kri
stovým” , prohlašuje svou ochotu hájit zákon Kristův
spis byl hlavně Hus odsouzen.
najdete
v českém řeznictví a uzenářství
Krátce před svou smrtí — 10. června 1415 — na až do krveprolití. 5. září 1415 se slavnostně zavazuje
postárati
se
na
svých
panstvích
“aby
svobodně
slovo
psal ve vězení tklivý list “věrným Čechóm”, jenž
U FRANTIŠKA ŘÍHY
ukončil slovy: “Také prosím, aby sě (abyste) milo boží bylo kázáno” .
V té době se počalo i se zabíráním statků církev 73 Mclnfyre Rd., Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-2019
vali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každé
ních, ničením klášterů a jejich zařízení, při čemž při
mu přáli.”
Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
Význam Husův je světový, a národní. Světový vý šlo v niveč mnoho cenných památek, vyháněním a
Naše specialita: domácí jaternice a jelííka
znam je- v jeho charakteru. To, že dovedl jít za svým dokonce usmrcováním kněží, kteří zůstali věrni sta
přesvědčením proti tehdejši největší autoritě světa, rým řádům.
frankfurtské nářky, turistický salám.
středověké církvi, činí jej každému myslícímu člo ’Když král-Václav proti takovému jednání vystou
věku drahým. Mravní význam jest v jeho snaze po pil, setkal se s odporem, jenž se organizoval jednak
zušlechtění života v tom, že jeho slova i skutky se v Praze jednak v jižních Čechách v obci táborské,
K slavnému přijetí Zikmunda, který zradil Husa,
založené horlivými přívrženci nového učení, jejichž
kryjí.
, Význam národní spočívá v tom, že Hus byl neohro vůdcem se stal zkušený válečník, bývalý lapka na za krále a k vyhlášení kompaktát došlo pak v Jihla
vě roku 1436.
žený vlastenec, žádal přednost Čechů na universitě panství rožmberském, Jan žižka z Trocnova.
Všechny tyto nastavší rozbroje roztrpčovaly život
Ani církev, ani král Zikmund, ani otcové přítomní
i ve správě Čech. Vlastenectví však spojoval s mrav
ností. -Dal nám Čechům vynikající spisy (Dcerka, krále Václava IV. Poslední ránu mu dala zpráva o na kostnickém koncilu si nepomysleli při vynesení
Výklady viery, desatera a páteře, Postila), jimiž se vyhození novoměstkých konšelů z oken radnice, potupného rozsudku nad Mistrem Janem Husem, že
stal se štítným spoluzakladatelem české prósy. Hus když pohanili průvod, v němž byl i žižka; - který se ještě za téměř šest set let budou plát na všech vrchol
jediný z českých universitních mistrů píše své spisy vracel od sv. Štěpána k Panně Marii Sněžné dne 30. cích naší vlasti hranice, jimiž bude ■vzpomínáno toho,
také česky ve prospěch lidu a tím se stává pokračo července 1419. Když se zpráva o této události donesla jehož kněžské roucho a jiné památky po něm byly
na hrádek Kunratice, kam se král z Prahy uchýiil s ním upáleny, jehož popel byl rozmetán do Rýna,
vatelem Tomáše ze štítného.
Hus si žískal velkou zásluhu o český jazyk. České do samoty a klidu, byl z rozčilení raněn mrtvicí a aby Čechové jich nectili jako ostatky. Dnes je vidět,
že to byla opatrnost zcela zbytečná.
spisy psal živým jazykem pražského okolí, zbavoval zemřel 16. srpna 1419.
A brzy nastaly husitské války, jež po prolití mno
Nebylo relikvií třeba. Ten. jenž umíral na kostnic
jej zastaralých tvárů a položil základ k jednotné
spisovné řeči doby střední a nové a svým spisem “De ha krve a po barbarském ničení mnoha význačných ké hranici, se postaral celým životem a smrtí' o to.
Ortographia bohemica” založil český pravopis diakri památek, skončily bratrovražedným bojem v bitvě u aby nikdy nemohlo být zapomenuto, čím přispěl k
osvobození lidstva.
tický.
............
. ,. ,.x$£l Lipan 30. května 1434.
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H L A S

D O M O V A

Zpráva Pilleiovy komise
FERDINAND PEROUTKA
V lednu 1968 československá komunistická strana celkem jednomyslně povalila po všech stránkách vy
čerpaný,, utahaný režim Antonína-Novotného. Přišel duben,-a strana ještě nebyla rozdělena na budoucí
pronásledované, a budoucí kolaboranty. Mohlo se zdát, že je v ní společná vůle. Tisk byl uvolněn, pří
stup do archivů ulehčen, a dosti přirozeně vyšlehlo plamenem thema, které po patnáct let doutnalo pod
povrchem: jak nelidskost let padesátých byla možná, falešné procesy, justiční-vraždy ¡-obyčejné vraždy
ve vězeňských kobkách, jak se stalo, že občané ztratili ochranu zákona a musili se bázlivě ohlížet na
všechny strany, jak to, že komunistický režim zdegeneroval už v druhém roku své existence. V dubnu
ústřední: výbor strany se opět celkem jednomyslně usnesl, že příčiny toho mají být zjištěny, nějaký úsu
dek vypracován a nějaké záruky navrženy, áby podobné události se neopakovaly. Nebylo nikoho, kdo
by se byl odvážil postavit se proti vášnivé.vůli celé země v tomto ohledu. Ústřední výbor pověřil tímto
úkolem zvláštní komisi pod předsednictvím svého člena Jana Píllera, muže nepochybného dělnického pů
vodu i nepochybné dělnické minulosti. Komise pracovala s pomocí značného počtu právních a histo
rických odborníků. Bylo jí uloženo podat zprávu do konce roku 1968.
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Tak doopravdy jací jsme?

První osoba množného čísla se až příliš často mě
ní v plurál majestic, takže otázka by spíše měla znít:
jaký jsem? Jenže popularita takto položené otázky
není právě největší — přestože člověk snad nejraději obelhává sám sebe — takže bude lépe, zůstaneme-li u oblíbeného “my” . Potíž ovšem vyplývá^ z
toho, že celek je přesně takový, jaké jsou_ jeho čá
sti, přičemž ty hlučnější — prý v menšině — jsou
slyšet víc. Z toho vznikl problém “tiché většiny” .
To vše pak vyúsťuje do velmi užitečných debat
0 tom, do jaké míry oni “hluční” mohou posloužit
jako měřítko těch “mlčících” . Stanoviska se ovšem
liší přesně podle toho, co ten který “diskutující”
potřebuje prokázat, přičemž pravda zůstane nepo
znána — konečně o ní vlastně ani nejde. Najevo by
mohla vyjít — řekněme — výzkumem veřejného
Než se tak mohlo stát, dvě události se odehrály. Předseda komise předběžně oznámil předsednictvu
mínění, ale to by s ita k é přál málokdo, neboť proti
faktům se diskutuje špatně (což samozřejmě nezna
ústředního výboru, že zpráva obsahuje fakta, která mohou Otřást autoritou strany i funkcemi některých
jejích čelných představitelů. Když předsednictvo to slyšelo, zavřelo zprávu do svého safu a doufalo, že mená, že to snad někdo nedělá).
Před časem mi přítel poslal časopis, o kterém
čas snad přinese radu. V srpnu sověty vpadly do země. Zpráva, nikomu nepřístupná, tím spíše zůstala
zprvu předpokládal, že je to jakási varianta
v safu. Další její historie jé jen ta, že byla propa šována do zahraničí a tam vyšla v několika jazycích. jsem
Dikobrazu. Smích mi poněkud zamrzl, když jsem do
Zpráva má přes dve ste koněm a mělo i zločinný vynuceno tím nebo oním “Mít agenturu . v bratr šel k článku o emigraci', ke kterému přítel připojil
ských stranách, provádět tři slova: je to pravda? Přesněji řečeno, šlo o “No
způsobem mučení.
stran. Na začátku let pa charakter.”
rozvědku
proti těmto stra vou mysl” s podtitulkem “teoretický a politický ča
Ladislav Kopřiva, býva
desátých vytvořil se me
V době,, kdy komise, pra
sopis ÚV KSČ”, a přítelova otázka patřila.k odstav
nám
a
hlavně
rozvědku ci, kde se pravilo, že “není třeba se emigrace straně
chanismus na výrobu po lý ministr národní bezpeč covala ¡na své zprávě, v
litických procesů, pravilo nosti: “Ano, to zatýkání zemi bylo už sovětské voj proti vedoucím těchto obávat” , neboť mimo několika “bezvýsledně se na
se ve zprávě: mecha odporovalo zákonům, ale sko pod záminkou manév stran, to je nejtěžší naru máhajících, renegátů” ostatní se o_ nic^ nestarají. Pak
jsem si vzpomněl. na článek uveřejněný v HD pod
nismus ten nebyl nikomu tenkrát se na to nebral rů. I když ji to snad stálo šení norem mezi bratrský -názvem “Morální povinnost?” , kde se pravilo, že
odpověden, stál nad zá zřetel.”
chvíli -rozmýšlení, komise mi stranami a státy. Tato hrstka lidí dělající Hlas domova to nedělá pro ukrá
kony a nad společností.
Ministr Jaromír Dolan- nezamlčela, že na proee. činnost nakonec může při cení dlouhé chvíle, ale pro čtenáře, kteří svým ne
zájmem onu hrstku lidí jejich morální povinnosti
Do tohoto mechanismu ský. stálý člen oné úzké sy měli rozhodující vliv vodit konflikt.”
zbavují. Autor článku se pak poněkud poopravil, ne
Sovětský
ústřední
výbor
patřili agenti státní bez skupiny: “Ve straně, ve sovětští agenti, kteří byli
boť zájem čtenářů se projevil v diskuzi nad “P ár
pečnosti . a úzká, asi sed které se bojovalo s bur- vysláni do Prahy za tímto schválil Chruščovův refe kem v Koruně” .
mičlenná skupina hlav žoasíí. byli jsme zvyklí na účelem. Jak zpráva pra rát. a někteří agenti, kte
V posledním čísle se objevila nová “diskuze” , ten
ních komunistických vůd věci se neptat. Když ně ví. cítši se odpovědni jen ří měli za sebou dvě léta tokráte nad dopisem p. Karneta, který využil — čí
ců, Gottwaldem počínaje. kdo dělal něco ilegálního, svým j představeným v činnosti v Praze, byli po spíše zneužil — svého nepochybného práva svobod
praveni. Chruščovův vý ně vyjádřit svůj názor k tomu. aby osobné napadl
Aby objasnila
věci. bylo proti mravům ptát Moskvě. Představenými
rok odhaluje se vší jasno p. Brodského. Nesouhlasící pak projevili stoj nezpráva cituje několik vý se. co to je a jak to je. byli Stalin a Beria.
! souhlas se stejnou vervou slovy’ “imbecilní, rošťák.
stí. oč šlo tenkrát na za
špína, sprostota”, neboť na hrubý pytel,
roků. Karel šváb. šéf To byly ty konspirativní
Aby -Beistisíla říci vlast čátku let padesátých • 1' hrubost,
hrubá záplata a se slušností se nikam nedojde. Přistátní bezpečnosti a ná metody.”
ními slovy, jaké bylo po Stalin vedl tajnou válku : tom se operuje s “národní povahou’ . patrné zase jen
městek ministra vnitra,
“Monstrosní proces Mi slání sovětských agentů v
proti československé ko proto, aby se ukázalo, že neumíme nic jiného, než
který pak zahynul v pro lady Horákové” , praví Českosiovensku.
zpráva munistické straně, aby ji s: nadávat.
cesu spolu se Slánským, zpráva Píllerovy komise, cituje Chruščova. Tři ro
— nejen nějaké dva dopisy, ale toto vše
rozmělnil, zbavil vůdců s !: je Skutečně
“zrcadlem” (jak napsala jedna čtenářka), které
prohlásil: “Osvojil jsem rozbírá pak ostatní velké ky po -Stalinově smrti, ro
sí, že to, co provádíme - politické procesy a dospí ku 1955. ústřední výbor tendencí k samostatnost: ! “dává pohled skoro otřesný” . S tím rozdílem, že si
a učinil ji povolnou vůči ; nastavujeme toto zrcadlo sami. Lidé. kteří vytýkají
úzká skupina představu vá k výsledku, že byl}’ sovětské
komunistické všem sovětským přáním. »HD otiskování podobných názorů čtenářů, by měli
jící vedení strany - je založeny na falšovaném stranv* dodatečně jednal
j sednout a psát rozumně a k věci. neboť jediná cesta,
Hlavním nástrojem byi i jak napravit to, co se mi nelíbí, je dělat to lépe.
správné, i kdyby to tisíc materiálu a na doznáni o těchto agentech. Refe
strach.
krát bylo v rozporu se zá obžalovaných, které bylo rát měl Chruščov. Pravii:
Samozřejmě, pak jediná naše naděje je ona “mlčí
(Pokračování na sír. 6) cí většina”, bezpochyby plná rozumných lidí. Je ale
taková? A jací vlastně jsme “my” staří, kteří se
cítíme unaveni dlouhou a zdá se bezvýchodnou emig
rací. na kterou jsme si postupně zvykli, a teď se
díváme s nedůvěrou na ty “nové". Kteří si ještě ne
zvykli a nad kterými nám dochází trpělivost?
Jací vlastně jsme “my” noví. kteří jsme nespoko
jeni při probouzení se z iluzí, do kterých nás uvrh
la letitá izolace od světa, kteří jsme znechuceni tím,
co se nám zdá být pod úrovní všech těch velkých
slov, jako je svoboda a demokracie a smutných sku
tečností, jako je okupace naší vlastí?
Je-li pravdivé - rčení, že k nátuře moudrosti patří
mlčení, pak ona “mlčící většina” si libuje v nebez
pečné nátuře — svět, jak známo, je měřen těmi hlu
čícími, Vůbec nezáleží na tem, co si jako exil — ať
ten "starý”, či ten “nový” — myslíme a můžeme
se stokrát zapřísahat, že nám záleží na svobodě naší
a lidí doma, můžeme se tisíckrát ujišťovat, jak vy
soko míří'naše ideály. To vše nám nepomůže, člověk,
jak známo, je měřen svými činy.

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZENÁŘSTVÍ

KEW CONTUNIM MJTCHERS Pty. Ltd.
KOPECH SMALLWIIlIlS Pty. ltd.
3 2 6 High Street, Kew, Vic.

Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. NAŠE SPECIALITA: uzená šunka a
'■'«'SillMl
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
DOMÁCÍ JATERNICE, JELÍTKA A SMETANOVÉ I V IN N É KLOBÁSY
- -C\<4i3|

Elektrika z C\ty: číslo 47 (z Cóllins S t. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.), zastávka i
ť
_ Telefon: 86-7178

38

A položil-ii jsem svou otázku špatně, měla-li znít:
co vlastně dělat, pak se — doufám — mýlím. Čekáme-li ale, že nám někdo řekne, co máme dělat,
pak se nemýlím. Snad ani nemusím podotknout, že
bych se mýlil rád a to nejen proto, že onu přítelovu
otázku jsem stále ještě nezodpověděl — nevím totiž,
jaká ta pravda skutečně je. Věřit mohu — samozřej
mě — čemu se mi věřit líbí. Já chci ale vědět.
Jan Vlk
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Zpráva Pillerovy komise

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

jPtiBOBMME se str. 5) ně z vlastní touhy po mo du; strana by měla vy rychlostí vyhlazoval svým
W *mmňmí bezprávnosti ci skupina několika lidí, hlásit za svůj program, že vitriolem protilátky.
Počet sovětských agen
pravila komise, převzala už nebude uplatňovat ve
Tscmeatémi hlavní česko- funkce státu, porušila su doucí svou roli v rozporu tů, kteří byli v zemi v le
537 Hampton St.
sferpsíští komunističtí vůd verenitu ústavy a státních s ústavou a platnými zá tech padesátých, byl ho
Hampton, Vic.
cové se nestrachovali o orgánů, hlavně v justici, kony.
lé nic proti jejich počtu
Telefon:
98-5756
nic méně než jejich pod- zavrhla představu o odpo
Toto všechno pravila dnes. Sovětské tváře se
vůdcové a prostí občané. vědnosti straně i voličům. komise a pokračovala: nyní objevují na každé
Stalin napsal v dopise Procesy, pravila komise komunista má mít nejen tribuně. Důstojníci Rudé
Gottwaldovi, aby neza dále, přispěly ke ztrátě právo, nýbrž i povinnost armády volně promlouva
pomněl, že je také odpo hodnot, k snížení ceny lid neplnit ta stranická usne jí o vnitřních českosloven
věden. Gottwald pozoroval ského života, cti, odpověd sení, která jsou v rozporu ských záležitostech. Roku
dění a nalézal v této po nosti, soudružnosti, přá s ústavou; ústřední výbor 1968 ústřední výbor česko
komunistické
by měl na příštím sjezdu slovenské
známce hlubší význam. telství, pravdy.
Po dobrodružných stezkách
Patrně Gottwald se začal
Na konec zpráva pře tuto zásadu ve stanovách strany poručil vypracovat
strachovat v pravý čas, chází k závěru, pro který přesně zakotvit. Komise PíHerovu zprávu, doku
Již před časem jsme referovali o špionážním ro
snad Slánský trochu pozdě byla utvořena: co dělat, se domnívá, že každý ko ment o příčinách zla, aby mánu Lionela Davidsona The Night with Wenceslas,
- nebo snad by mu bylo aby se neopakovaly udá munista a socialisticky ji předložil čtrnáctému který nás zavedl na Václavské náměstí a dal nam
prožít napětí mladého Brita pátrajícího po tajemství
nic nepomohlo. Clementis losti, na něž komise žalo smýšlející občan považu sjezdu, čtrnáctý sjezd se výroby speciálního druhu skla. Tato knížka byla na
se nestrachoval před tři vala na více než dvou je za nezbytné vybudovat sešel a nikdo se neodvážil psána obratně. To bohužel nemohu potvrdit u dal
nácti a čtrnácti lety, když stech stránkách? Tu ko systém záruk; komunistic zeptat, co se s dokumen šího dobrodružného příběhu — Brian Cleeve. Exit
from Prague (Gorgi Books, 1970, str. 1/4, cena $ A
kritisoval sovětsko-naci- mise pravila: to nemůže kým poslancům by mělo tem stalo, kde je.
0.65). Hrdina knížky Tony Brett, celým světem pro
Původ tohoto všeho je třelý
stický pakt a sovětskou záviset na dobré vůli příslušet právo hlasovat
televizní reportér, se zajímal o československé
starý
padesát
let.
Roku
*
válku proti Finsku. Sta-, funkcionářů, nýbrž musí proti zákonu, který je v
jaro a dychtivý po reportáži se odebral do Prahy.
lin měl dlouhou paměť.
se to opírat o záruky, jež rozporu s ústavou. A ko 1921, při založení česko Tam jej zastihly ruské-tanky. Byl zapleten nejen do
komunistické milostného románku s českou dívkou, ale naraz i do
“Před tímto ústrojím dá jiný politický systém, mise doporučila, aby ti slovenské
wzvědačské aféry, musí tedy i se svou milenkou
nikdo nebyl bezpečen” , jiné uplaťňování vedoucí političtí funkcionáři a ti strany, dr. Bohumír Šme- ihned zmizet, útěk se přirozeně neobesel bez mno
ral
marně
se
bránil
tomu,
bezpečností,
pravila zpráva Pillerovy role strany; jedině systém pracovníci
hých nervy drásajících dobrodružství. Ty mne ale
komise, částečně ze stra záruk uchrání před opa kteří měli podíl na proce aby nová strana bezpod patřičně nevzrušily a knížku jsem dočetly jen s pře
chu před sověty a částeč kováním deformací; třeba sech, už nikdy nezastáva mínečně přijala podmínky máháním a zařadil jsem ji mezi jalovou četbu.
Další dobrodružný román bych považoval o stupí
dosáhnout toho, aby spo li vysoké stranické státní Internacionály. Podmínky
nek kvalitnější, Peter Brent: No Way Back From
tehdy
znamenaly,
že
če
funkce
a
nepracovali
v
lečnost získala co největ
Pragoe (wdalo nakladatelství Hodder and Stougfaší množství protilátek, oblasti policejní a justič skoslovenská strana ztrá too. London, 1970, str. 221, cena $ A 3.65) Česka
ZUBNfHO
cí samostatnost duchovni dívka Eva Dalerová telefonuje časně zrana dne 22.
které by ji učinily odol ní.
TECHNIKA
taktickou
i organisačni srnna 1968 do Londýna svému milenci Barry FernJe
třeba
si
uvědomit,
nou proti deformacím:
Od
roku
1948
podmínky sovi, že mu dává kvinde. Tento _neúspěšný básník
jak
tento
dokument
vznikl.
přijme na prothetické
potlačení demokracie ve
a úspěšný majitel inzertní kanceláře nelení a téměř
práce zubní laboratoř
společnosti skončilo potla Byl objednán ústředním znamenaly, že samostat bez rozloučení se svou manželkou se vydává do P ra
BUCKLEY — '
čením demokratičnosti i výborem československé nost ztrácí i českosloven hy Ve Vídni ho zastihne zpráva o okupaci, srdce
HUTTON P/L.
ve straně: nekontrolova komunistické strany, kte ský stát. ovládnutý komu mu však velí dorazit do Prahy ilegálně. Kromě _mi
lenaria náručí se mu však dostává poznat ^tehdejší
167 Collins St.,
telnost moci byla v rozpo rý celý byl zvolen ještě nistickou stranou.
vzrušenou atmosféru Prahy a prožit příslušné ¿r^-.-£..
Melbourne-City
Sověty, které se r.azý
ru s ústavou a zákony a za orthodoxního režimu
,
Volejte 63-2508
Do třetice se zmiňuji o paperbuku spisovatelky
byla jedním z hlavních Antonína Novotného. Ne vají Internacionálou, drží Helen Macinnes The Salzburg Connection (Fontana
a žádejte p. S. česala
mohlo
mu
být
vytýkáno,
se podmínek jako Sfayioek Coflins, 1971, 2. vyd., str. 378, cena S A 1.10). Pří
zdrojů nezákonnosti: ztrá
cela se odvaha řikat prav že byl sestaven z těch, se držel přiřčené mu libry běh se rozvíjí zejména v Rakousku a je reminiscenci
kdo byli nakaženi bur- masa z cizího těla. a tre na záhadné a veřejnost vzrušující aféry s nacistic
žoasní ideologií. Dokument stají nyní československou kými dokumenty ukrytými v šumavských a bavor
ských iezerech. Tomuto románu nemohu upřít jiskru
vyjádřil vůli českosloven komunistickou stranu, jak poutavosti, autorčinu znalost prostředí i některých
OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE
ské komunistické strany, kdysi trestaly polskou a historických aspektů. Několik českých postav, které
ve velkém výběru na skladě
jak ji tehdy určité zkuše maďarskou stranu. óesk> wstupují v tomto dobrodružství, není vylíčeno příliš
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVÁNÍ rámů
představují příslušníky rozvědky ve služ
nosti zformovaly.
slovenský pokus o vlastni svmpatickv.
bách moskevského centra. O dokumenty v truhle na
i nábytku odborně provádí
Tím hůře však pro do cestu k socialismu poklá dně jezera vede litý boj americký špión, komunističtí
první pozlacovačská firma v Austrálii
kument i pro českosloven dají za nejnebezpečnější, agenti a dokonce i tajná r.eo-nacistická organizace.
IP
skou stranu, která jedna poněvadž 'byt nejintelek
J. KOŠŇAR PTY. LTD.
la bez sovětského schvále tuálnější a nejtfaeoretič112 Maribymong Rd., Moonee Poods, Víc.
ni. Sověty vtrhly do země tějši Vybírají jedince a
Velký výběr vín, lího ván a piva
Telefon: 37-3109
s nesmírnou záští proti trestají je za celou stra
dodáme kamkoli v Austrálii
tomuto
dokumentu,
a
od
nu. Právem, řekl generál
jakož i v č. 42 Howard Sf., North Meiboume
za velkoobchodní ceny
té
chvíle
dělo
se
vše
mož
Prc-hlťk
před
soudem:
(pokračování William Sti). Tel.: 323-SS38
né proti tomu. co doku “Jestliže jsem dnes sou
Ceník na požádání
Krajanům poskytneme 15% slevu
ment doporučoval, a proti zen. není to proto, že jsem
lidem, kteří na něm pra jednal v rozporu s pokyny
J. KINDA & CO. PTY. LT DJ
covali.
své vlády, ale naopak, že
cr. Jonas & Vicforia Sfs., Richmond, Víc,
Zpráva Pillerovy- komi jsem tyto pokyny vykoná
Telefon: 42-4782
se doporučovala, aby do val a dostal se tím do nebo: 1M Miilers Rd,, Nth. Aitona, Vic. (314-6281)]
RESTAURÁCIA
systému byla vbudována konfliktu se sovětskými
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
GOLDMARK EATING HOUSE
235 Carlisle St., St. Kilda, Vic. protiopatření. Jakže, pro vojenskými činiteli.”
tiopatření, protilátky pro
telefon: 52^4328
ti následkům marx-leniPOD NOVÝM VEDENÍM ’
nismu? Od vstupu sovětů
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
Najlapšie slovenské, české a maďarské jedlá
téměř nic jiného se nedě
Otvorené od pondělka do soboty
R. C. Kugier &
lo, než to, že nový domácí
10 h. ráno — 7 h. večer
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-24211
režim,
v
nejužší
spoluprá
; Krajanov srdečne pozýva
951 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
ci s režimem sovětským,
Olga Polyakova
postupně a se vzrůstající

M . CHRPA

Optical Service
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D O M O V A

Alexander Solženicyn: Srpen 1914 (I. díl), YMCA PRESS, Paříž

Literatura v tísni
Solženicyn není neznámý autor a je paradox dnešního světa, že je známější a nesrovnatelně čtenější
na západě než v Sovětském svazu, kom svým původem a bydlištěm patří. "Jeden den Ivana Denisoviče", " p rvní kruh", "Rakovinový pavilon", "Průvodní dopis", se staly součástí světové literatury ještě
dříve než mu loni ve Stockholmu přiřkli Nobelovu cenu za literaturu. Jeho nový román Srpen 1914, je
hož první díl vyšel v těchto dnech v Paříží, potvrzuje, že je mnohem lepším romanopiscem než básní
kem, a také to, že mu Nobelovu cenu udělili právem. Ke knize se vrátíme obšírně později, dnes jen tol:k:
pojednává o vojenské porážce ruské armády pod generálem Samsonovem v bitvě u Tannenberku; no
sitelem děje, polohistoríckého a polofiktivního, jsou skutečné a vymyšlené osoby, vojáci, politici i prostí
civilisté. Vyprávění barvité a místy velmi napínavé prolínají montáže z novinových výstřižků, z mani
festů a citáty z jiného dokumentárního materiálu, které ruší tradiční běh historického románu právě
tak jako pasáže, psané ve stylu filmového scénáře a případně nazvané "Plátno". Román vyšel zatím
jenom — na autorův výslovný příkaz — ruský ve 20 tisících výtisků, ale brzo vyjde i v západoevropských
jazycích. Solženicyn myslil tedy především na čtenáře ruské a věří, že se aspoň některý exemplář
dostane přes sovětskou censuru do jeho rukou.
Proč autor nevydává V žádném sovětském knih ře. A tak se musí rozmno novali ji "samizdat” , to je
tuto epopej v Sovětském kupectví je nedostanete, žovat jedinými rozmnožo "privátní nakladatelství” .
svazu, je známo. Solženi pod rukou stojí takové vacími přístroji, které Vydávají tak i díla, která
cyn sám v průvodním li exempláře velmi mnoho, jsou k disposici: psacími nevyšla na západě: spiso
stě napsal, že mu censor právě tak jako Bible, pro stroji, fotoaparáty, mag vatel dá číst svou práci
- mezi jiným - přikazo pašovaná ze západu. P a netofony. Tyto přístroje přátelům, aniž ji zakáže
val, aby všude napsal šování je jeden způsob se tu a tam ve velkomě opsat nebo jinak rozmno
jméno Bůh s malým přepravy těchto zakáza stech přece jen dostanou, žit, a dává ji tak automa
písmenem. S tímto příka ných nebo nevydávaných také papír, filmy a zvuko ticky k disposici samizda
zem však autor nesouhla tisků přes sovětské hrani vé pásky. Někdy je však tu: přitom ví že se je
sil a poslal proto rukopis ce. Jindy se posílají nor dokonce problém sehnal den exemplář může do
na západ.
mální poštou na různé obyčejný papír. Proto je stat na západ, kde ji
To je typický a zatím, adresy a doufá se, že hodné podivu, že v Sovět některý nakladael rád vy
nejčerstvější příklad toho, aspoň některý výtisk pro ském svazu obíhá poměr dá.
čemu se v Sovětském sva jde. Obvykle jich unikne ně dost takových do-itAnatollj Marčenko na
zu říká “tamizdat” , zkrat bdělému oku censorovu yourself výtisků zakáza psal svou knihu, která
ka pro “ruské knihy vy víc a pro zájemce je už ných nebo gossizdatera vzbudila - politicky i lite
dané v cizině” . V Solženi- potom maličkost rozmno ignorovaných spisů. Vlá rárně - zasloužený obdiv,
da reaguje na tuto konku poté. co se vrátil z trest
cynově zemi je po tako žit takový poklad.
renci
jen- váhavě. Sa ného tábora. Věděl, že
Maličkost jsem to na
vých exemplářích velmi
živá poptávka. Nejlepší zval, a to je nepřesné. V mizdat je jí nepříjemný, mu zveřejnění může vy
díla ruských nebo, chce- ráji dělníků a rolníků ne ale právě tak nechce u- nést kriminál. Největší
te-li, sovětských autorů vlastní žádný soukromník věznit básníka Jevtušen- strach však měl z toho,
vyšla na západě: básně tiskárnu ani normální roz- ka za to, že v jeho kni že jeho přátelé knihu ne
o xerox- hovně je několik čísel zveřejní. Několik set stro
Mandelstammovy a Ach- množovačku,
časopisu jem psaných stránek pro
pochopitelně exulantského
mátové, Pasternakovy a přístrojích
Jesenina - Volpina a Cho- ani nemluvě. Každý, kdo Graní nebo Doktora živa- šlo Železnou oponou a vrá
tilo se ve formě řádně tiš
dasjevičovy tak vyšly, ro něco, ať je to třeba jen ga či První kruh.
Toto rozmnožování je těné knihy zase do Sovět
mány Nabokovovy, Alda- visitka, natiskne bez úřed
novovy, Pasternakovy a ního povolení censora, vy druhá obdivuhodná strán ského svazu.
V samizdatu vychází ta
Solženicynovy
spatřily dává se v nebezpečí, že ka ilegální činnosti sovět
světlo světa na západě. skončí v pracovním tábo- ských intelektuálů. Pojme- ké časopis. Původně měl
k tomu všechny předpoklady. Ne nadarmo tvrdil ve
doucí československého týmu nějaký pan Jan Hlu
chý, že závidí brazilskému družstva mnoho věcí. Ze
El a , S a o P a u l o
všeho nejvíc fanoušky. Kdyby prý měla košíková v
Bude to vlastně trochu opožděný referát o šestém Československu tak nadšené fandy (Torcida), jako
mistrovství světa v košíkové žen, které se u nás představovalo denně těch nejméně dvacet tisíc di
konalo, avšak zpoždění snad omluví okolnost, že váků u nás, tak prý by se československým košíkářchvíli trvalo, než sem došel Hlas domova z poloviny kám-jinak hrálo!
minulého měsíce. V něm totiž byla uveřejněna o ta- československých vedoucích i všech hráček je vybokové události jen holá fakta, takže je třeba je do- nicky, vyspělou hru a zachovávají při zápase obdi
plnit. Je jistě záhodno sdělit lidem na celém světě, vuhodný klid — zdá. se, že je nevyvede nic z rovno
co jsme tomu všemu říkali my Braziliání, jak si váhy, Jejích souhra pohybů je téměř perfektní a
Braziliánky a čeehoslovačky v košíkové opravdu sto československé selecao má několik velmi zkušených
hráček, které dovedou házet přesně do koše z které
jí a různé okolnosti kolem těch významných dnů.
Už na počátku jsme věděli, že Československo má koliv vzdálenosti. Celek je skoro perfektní taky pro
na šampionátu jeden z nejsilnějších týmů. Jeho hráč to, že postupuje přesně podle pokynů svého technic
ky jsou vysoké postavy, jsou výborné' jak na blízké kého vedoucího Jiřího Óoskočila. Možná taky pro
tak i na daleké házení do koše a v Evropě je to je svou životosprávu. Kromě spousty ovoce dává česko
diný celek, jehož styl hry tvoří více méně souhrn slovenská výprava přednost čerstvým zeleným papri
všech evropských škol, což značí, že jeho hra je prvo kám. Z 25 kg paprik, které odebírá denně hotel, v
třídní. Věděli jsme, že hráčky mají fišico (postavu) i němž jsou ubytovány cizí týmy, jde více iež polovi
techniku, že jsou rychlé, že tým pracuje velmi přesně, na lidem z Československa. Ti vůbec dávají přednost
jako celek že na nás dělá dobrý dojem a žé přáním jídlům s divnými příchutěmi a hojně používají koření,
československých vedoucích i všech nráček je vybo- ' které je málo známé u nás v Brazílii.
čeehoslovačky jsou taky nejhezčí ze všech cizích
jovat si třetí místo. O vítězství ruských mužatek.není
totiž třeba příliš mnoho diskutovat. Věděli jsme, že hráček. Mají krásné obličeje. Však jejich družstvo
by mohly nastoupit proti jakémukoli mužskému tý- bylo zvoleno za celkově nejhezčí, a nejženštější mezí
mu a lehce vyhrát. Jedině naše hráčky, Braziliánky, hostujícími týmy. Není také divu. že známý saopauli když neměří přes dva metry, by je mohly svou ský průmyslník! se vážně zajímal o jednu českou hráč
technikou a celkově inteligentním pojetím hry pře ku. Bylo veřejně řečeno, že ji v Recife požádal o
konat. V každém případě budeme aspoň druhé, máme ruku. Jsou také velmi sympatické a kdyby k těm

Šampionát v Brazílii

L U Č N Í P O P ĚV EK
PAVOL HOROV
LOUKY JSOU POKOSENÉ
A SENEM DÝCHAJÍ.
NAD LOUKY POKOSENÉ
SE VŮNĚ SENA KLENE
A PŘIPOMÍNÁ JI,
MOU PRVNÍ LÁSKU Z MLÁDÍ,
CO V ŠERU MÁMIVÉM
ZMIZELA V STROMOŘADÍ.
A TEĎ JI CÍTÍM VŠADY
JAK TĚŽKOU VŮNI SEN.
V ČISTOTĚ ROZEDNĚNÍ,
KDY HOŘÍ V OČÍCH ŽEN
LESK NOČNÍCH POLÍBENÍ
JAK ROSA NA LUPENÍ
NA LUKÁCH V PODJESEŇ.
TY LOUKY A TA ROSA,
SVĚTE MŮJ ROZMILÝ?
BĚŽELA PŘES NÉ BOSA,
DNESKA JE STEJNÁ ROSA,
VĚTRY JI VYPILY,
ANEBO SLUNCE ŽHNOUCÍ
ČI ZEMĚ ŽÍZNIVÁ.
TO JEN JÁ CITY VROUCÍ
O LÁSCE NEHYNOUCÍ
NEUMÍM VYZPÍVAT.

složitý název: Rok lid
ských práv v Sovětském
svazu: kronika aktuálních
událostí. To proto, že je
ho vznik spadal do roku
1968, který svět slavil ja
ko rok lidských práv. Teď
koluje z ruky do ruky ja
ko několik volných strá
nek, psaných strojem,
pod názvem Kronika. Ob
sahuje eseje, povídky, kte
ré žádné sovětské nakla
datelství nepřijme, vážné
politické i filozofické úvahy, dokumenty o geno
cidě v Sovětském svazu.
Počet přispěvatelů ne
ustále roste tím tempem,

s nímž se přesunuje tě
žiště sovětské literateKy z
gossitzdatu na samizdat a
tamizdat. Zhruba je mož
no dnes říci. že v podaemí vychází všechna, e®
má nějakou cenu: v gassitzdatu jen propaganda 2.
díla.
přesně
vyžneš»
podle nejoovějskSí de
strukcí Svazu spisov^eíi
a tím i partaje,
Čínnost ssbbxů^ m se
neomezuje pooae a s vy
dávání litexaósy. SsmĚzdat v hudbě mát ož za
sebou úctyhedBos
Ve dvacátých letec h se
(Pokračováni o a ž e . Q

krásným obličejům bylo možno přidat ne tak afifetická těla, mohly by se všechny stát královnám k rá 
sy. Především však jsou velmi femínirsas. špejtdtelová byla jednohlasně zvolena za nejkrásnljs *
všech. I Barbarstvo, proslulý mnich, prohlásiL ie
nejhezčí a nejženštější je číslo pět. A představte 3 .
že číslo pět šlq na pláž v Recife v průsvitných fažkaá.
Něco úžasného! Chvála a údiv hlasatelů v hale Iberapuera neberou konce.
Zápas s československým družstvem nesplnil oče
kávání, prohráli jsme, protože naše záloha nebyla
momentálně na výši a vinu má i — jako obyčejně —
technik Valdir Pagan, jakož i neobvyklý klid če
skoslovenských protihráček. To všechno se však da
lo nakonec překonat, i pak jsme mohli vyhrát, kdy
by nebylo zmrzliny. Nejprve se zdálo, že to byl
někdo z delegace těch středoevropských hráček, kdo
hodil zmrzlinu na hřiště, aby zachránil prohrávající
čechoslovačky. Hra byla na chvíli zastavena, během
níž zchladlo nadšení nás Braziliánek a naopak nasta
lo u našich soupeřek. Později se však ukázala, že
nešťastnou zmrzlinu hodil někdo z našeho ja M t a
Není to ostatně poprvé, co jsme si zaviniS n i i í í c ť t i
katastrofu sami. Zkrátka končíme na vzdory r a n
očekávání, skutečným možnostem a š le jssssss. tím *
až třetí.
A když se to tak vezme. čecheáovaSki- aa fc m c
nebyly tak velmi společenské, jak se wm y M
zdály. Veřejnost vlastně ani moc BgařámgiSfc i e
ze svatby jedné z nich s nasas E á r r ý s . ^rssqsssEÉr
kem nakonec sešlo.
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DOPISY ČTENÁŘŮ

26. 7. 1971

HLAS DOM O VA
Nádherná dovolená v subtropické krajině v Coffs
Harbour, přímo u moře) 357 mil sev. od Sydney
Přepychové ubytování za mírné ceny poskytn*

ÚSPĚCH ČS. INŽENÝRA
V polovici července se konala v Melbourne konfe
rence australského státního výzkumného ústavu
(CSIRO), na níž byla předložena obsažná zpráva o
pokusech s novým strojem na sklizeň bavlny seté
do úzkých řádků, který navrhl čs. “posrpnový” při
stěhovalec ing. Josef Čech ve spolupráci s dalším
vědeckým pracovníkem CSIRO v Melbourne W. Rea
dern: Podle výsledků zkoušek, prováděných v sever
ním Novém Jižním Walesu a v Queenslandu lze po
čítat s tím, že pomocí nového stroje a zdokonalého
způsobu setí lze několikanásobně snížit náklady na
pěstování bavlny. N o # stroj váží 9 tun, má záběr
1214 stopy a pracovní rychlost 4 až 5 mil za hodinu.

SANDY BEACH COURT
ZÁJEM JE — JEN ZAČÍT!
J. & M. Turecek
Zarazilo mne, že na návrh pana J. Brodského v
Hlasu domova č. 11, aby se v Sydney či Melboume
P. 0 . Box 406, Coffs Harbour, NSW. 2450
uskutečnilo české vysílám, se objevila prvm odezva
Telefon: Coffs Harbour 1668
až po celém měsíci po uveřejnění a _navic to byly
pouhé dva dopisy s diametrálně se lišícími názory,
že by Čechoslováci* v Austrálii opravdu nejevili zájem o Český a. slovenský rozhlasový program. Aru
Literatu ra v tísni
bych neřekl. Plně souhlasím s dopisem p. Kohouta
(HD 13/71). Vedle nedostatečné znalosti angličtiny (Pokračování se str. 7) jar, pranýřující sovětský
KDYŽ RUSOVÉ PŘIŠLI
je to právě nedokonalá informovanost a mnoho před- skladby známých západ antisemitismus, se nikdy
DO EVROPY
sudku či falešných ilusí o životě ve _svobodném a ních komponistů, které nehrála z pochopitelných
demokratickém světě, které si naši nově příchozí kra pronikly do Sovětského důvodů v Sovětském sva (Pokračování se str. 3) Lid pracuje. Lid musí
bděle pušku. vytáhnout.
jíst,
jané přinášejí sebou do Austrálie, a které jim zpu-.
sobují mnoho potíží a nedorozumění během prvních svazu, kopírovaly na de zu. Ale hráli ji v koncert Tento oddíl básně vyzní Lid sáhl do pavoucích
měsíců a let jejich života v nové vlasti. Dochází sky, na nichž se skvěla ních síních na západě a vá jako typická ruská setenat
pak k případům, který byl výstižně charaktensovan nálepka “Stalinovy” nebo samizdat toto provedení íanka, klidné, mírumilov
a vyhnal tarantule z
dopisem p. Maška (HD 9/71). České vysílám by moh “Leninovy projevy” . Mi vydal na pásce a na de
né, pianissimo. Úmyslem
hnízd.
lo pomoci a poradit nejen “posrpnovým” ._ Jisté by
se našlo i mnoho starousedlíků, kteří by si radí po chali Goldstein, sovětský skách. Tak se také mezi básníka je ovšem vzbudit Hle - hasne kdysi mocná
slechli české zprávy z Austrálie a domova, i od na houslista, který utekl ro lidi šíří ne právě sociali dojem něžného Rusa-brattřída
šich spolukrajanů v ostatních částech světa, českou ku 1967 a nyní působí v stická písnička Bulata ra. Což je vždy v Sově
<jak
hasne
svíčka.
Rozhlas
hudbu, humor,, komentáře, atd.
Hamburku, vypráví, že Okudžavy, Alexandra Ga- tech součásti taktiky ne
hlásí:
Z posledních zpráv z Československa je jasné, že
liče a Vladimíra Vysocké- jenom básníků.
Bud’ ■konec králům! Na
s postupující “normalisací” doma, se bude komu- to nebylo pranic složité a
Zato třetí, závěrečná
; nistický režim snažit umlčet i nás, _Čechoslováky zi- že se kromě toho z návo ho, kteří si už opravdu
vesnici
; jící v exilu. Pražský režim .má zájem ^na j;oin, aby du leningradských stu neberou ubrousek před část Siuckého díla zvučí skončily “staré zlaté
československá emigrace byla co nejroztříštěnější, dentů přepisovala západ pusu. Galič napsal dokon- proletářskou tvrdostí, je
časy” .
nesjednocená á míčící, a nebude litovat^ finančních
prostředků. Nesmíme připustit, aby naši krajané, ní hudba do not a parti se jakousi hymnu na sa jíž účin je přecházejícím Rumunský kulak podřeže
nocturnem vystupňován. koně i býky. Soptí vzteky
• kteří se nebojí něco dělat pro pravdu a svobodu, tura se zachycovala na mizdat:
pro naši informovanost a pro naše sjednocení, byli vyřazené rentgenové fil “Erika dělá čtyři kopie Zde se nám široká ruská železnou kasu s penězi
umlčeni. Zdá se mi, že někdo má velký zájem na
/není to moc, ale stačí duše ukazuje opět v celé zapustil v noci na dno
' tom, aby se'české vysílání v Austrálii neuskutečnilo. my. Nyní je to ještě snaz
to.
/ Pro dnešek ať zůsta-1 kráse:
ší:
s
druhou
světovou
vál
řeky.
Mluvené slovo je nesmírně silným a účinným^ pro
středkem k ovlivňování, informování i pobavení lidí. kou se do země dostaly nou jen ty čtyři kopie, / Kdyby se jenom dovtípili! Za ránu - ránu. A kdo
Ne nadarmo se komunistické státy zuřivě snaží u- nahrávačky a zvukové je to opravdu dost!”
Kdyby to jenom tušili dřív!
mičet vysílání rozhlasu Svobodná Evropa, počínaje
bankéři,
kupci,
majetníci,
pásky
s
“kapitalistický
Je
to
opravdu
dost.
Ne
Statkář
je
spoután.
Do
jeho rušením a konče politickým nátlakem, zatímco
stoky s ním.
současně věnují obrovské prostředky na vysílání ko mi” skladbami kolují pod boť podobnou cestu našli ach, kdyby jenom
předvídali
rukou po celé zemi. Také sovětští intelektuálové i
munistické propagandy ve všech řečech světa.
Všimněme si výrazů,
Jsem nadšen myšlenkou českého vysílám v Austrá díla sovětských komponi pro zakázané divadelní komunistické “násilí” !
užitých básníkem k upou
lii a vím o pěti dalších, kteří by ho_ také uvítali. Z stů, která se nesmějí v
kusy, výtvarná díla, ba i Zlato by sami rozdávali tání naší pozornosti: te
rozhovorů se svými přáteli jsem jzískal dojem, že
zemi
provozovat,
se
tak
pro filmy. Jsem zvědav, stříbrem by krávy krmili, nata, vyhnafí, stoka, spou
mezi našimi krajany je “tichá většina” , kteraksi
myslí,' že to je dobrý nápad, čeká však — s_typickým dostávají k uchu odda zda k podobným metodám jen aby také chudí byli
tali, hasnoufí. A báseň
českým postojem — až s tím někdo začne. Jsem ných posluchačů, šosta- sáhnou i čeští a slovenští až přijde “rudé násilí” .
ústí do vítězného zvolá
přesvědčen, že se najde mnoho příznivců českoslo
ní:
venského vysílám, jen začít! Rád přispěji k ^udržo kovičova Třináctá symfo umělci, kteří zatím s ■po
vání tohoto programu a věřím, že se objeví řada nie, která byla, jak zná divuhodnou nepoddajností
Zamést, manželé
Líd sáhl do křižáckých
čtenářů, kteří budou rovněž ochotni něco dělat, a mo, komponována na Jev- vzdorují všem namlouvačpřijmou
tenat
přispět dle svých možností. Když to jde v Torontu tušenkovu báseň Babíj kám partaje. ;
J. S. SPOLEHLIVOU ŽENU a ' vyhnal tarantule z
a jinde, proč by to nemělo jít v Sydney a Melboume?
Jaroslav Pražás, Sydney
k domácím práčem.
hnízd.
idealistů žije na světě přeci jen více než. lidí
5 dní v týdnu od 7.30
HODNO PODPORY
Čtenář
je
chycen.
A
černou duší a rudým mozkem. Demokracie nemůže
Přečetl jsem si podruhé úvodník HD z 31. května být nikdy zničena žádnou totalitou na světě. Věřím, hod. ráno do 4.30 hod.
Rus? Co dělá Rus? Nu,
odp. v ROSE BAY
pod titulkem “Byla by to hloupost?” , který dopo že většina z nás neodcházela do exilu proto, aby zde
Rus je přeci v Evropě t
ručuje rozhlasové vysílání pro krajany podle návrhu tiše vyčkávala, jak se to doma vyvine. Chlubíme-Ii (Sydney). Dobrá mzda.
-mčJ. Brodského. Zjišťuji, že hlavně mezi nově přícho se někdy svými předky — a děláme to častěji než Část. znalost maďaršti
ny by byla výhoda.
zími je hodně idealistů, kteří by chtěli něco dělat je zdrávo — nezůstaňme jen u slov. Bez činů by ne
a to je třeba v každém případě ocenit. Otázka je, byl žižka žižkou, Štefánik štefánikem a Masaryk Volejte: v obch. době
zda forma vysíláiií, uskutečněná v Kanadě panem Masarykem. Ano, buďme hrdi na odkazy velikánů
211-1279 nebo po hod.:
Břodským, je pravá věc. Kdyby totiž bylo vysílání ale uvědomme si, že nám zanechali pevná mravni
Daňová přiznání
371-8541 (Sydney)
věnováno jenom krajanům, je to sice lepší než ne
(Pokračování na straně 9)
— účetnictví
dělat nic, ale my sami komunismus nepřevrátíme. K
provádí reg. daňový
tomu je zapotřebí pomoci celého svobodného světa,
poradce — G. HAMOR
jemuž je nutno stále připomínat, že náš národ je v
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V SYDNEY
80 Wycombe Rd„
porobě a že z ní chce ven. Máme idealisty, kteří
sehraje v sobotu dne 14. srpna 1971 v S hodin večer
pracují v tomto směru již 22 let. Jedním z nich je
Neutrál Bay (Sydney)
J. Josten v Londýně, který vydává neúnavně po celá
veselohru o třech dějstvích
Telefon: 90-2646
ta léta zpravodajství “F. C. I.” (Fereign Countries
kterou, napsali Arnold a Bach
Informations) v anglickém jazyce k informaci západ
ního světa, hlavně tisku. Doporučuji každému, kdo
chce podpořit naši skutečně světovou akci, aby si o
tento týdeník napsal a předplatil si ho. J. Josten
ZLATNÍK *
vlastní jedinou svobodnou čs. informační kancelář
V A N Z A C H O USE-A UDITO RIU
HODINÁŘ *
a je redaktorem Hlasu Tibetu a Hlasu svobodné Ku
26 College Street (Hyde Park) Sydney
by, které objednávající obdrží společně se zpravo
STEVEN VARDY
dajem FCI. Objednávkou nejenže podpoříte svobod
Režie: Alex Mirský
590 George St.
nou čs. informační kancelář, ale pro nové je to i
Sydney
dobrá příležitost k zdokonalení se v angličtině. Mohu
Účinkují:
každému vřele doporučit, aby si napsal o ukázkové
(proti Troeaderu)
Jiří Kačer j. h., B. Slavík, V. Čipiová, A. Novotná.
číslo FCI na adresu: J. Josten, 4. Holland Road
Velký sklad zlatých aj.
Kensington, London W 14, UK.
P. Langer, E. Faitová, H. Slavíková, J. Lapáček
šperků, hodinek atd.
i.
B. Havlík, Batehelor
a A. Mirský
Opravy se zárukou.
BĚDA MLČÍCÍM
■Mluvíme česky
Vstupné: $ 1, $ 2, S 3 (pensisté zdarma)
článek “Byla by to hloupost?” (HD 11/71, p. r.)
a slovenský.
nás chytil za srdce jako konečně každého, kdo ví,
Připravujeme na 9. října “Tři dámy s pistolí”
Telefon: 61-8579
proč do exilu odešel. Věřím spolu s mojí paní, že

C U D N Ý DON JU A N

2 6 . 7 . 1971

ČÁSTEČNÉ NEBO PLNÉ ZAMĚSTNÁNÍ

H D A S

PŘÁTELÉ
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D O M O V A

HLEDAJÍ:

SPORT V AUSTRÁLII

Josefa Krištofa, který odejel v dubnu 1970 z Itálie
do Austrálie, Frant. Jakoubě, 451etého z okr. Jablo
S. K. SLAVIA MELBOURNE
nec n. N., který odešel z Českosl. v r. 1952 a H. Ku
Proti týmu Altona City předvedla Slavia velmi dob
bika (dř. Melbourne) — má dopis v redakci.
rý výkon, zvláště kombinačně byla od počátku zá
pasu na výši. Brzy po změně stran se po několi
kerém obléhání branky soupeře ujala vedení a krát
ce potom, kdy se domácím podařilo vyrovnat, skóČs. pomocný fond
rovala opět vedoucí branku. -Když už se zdálo, že
Pro pí. Zenáhlíkovou a jejího synka došel další zápas skončí vítězstvím Slavie 2 : 1, došlo k nedo
příspěvek a to $ 20 od Anonyma, Ashburton (stvrz. rozumění a tři minuty před koncem vstřelila si Sla
via vlastní, vyrovnávací gól.
64). Děkujeme.
Na rozbláceném terénu a za deštivého počasí před
vedla Slavia proti Sunshinu opět líbivou hru v poli.
(Pokračování se strany 8)
ale nikomu z jejích hráčů se nepodařilo zakončit
Oznamujeme- všem přátelům
kréda a ne-li dnes, kdy je vlastně vyplníme? Mistr
množství útočných akcí brankou. Zápas skončil 0 : 0.
Jan Hus před soudem v Kostnici řekl: "Běda ..mně,
zesnulého
Tabulku první divise vede stále Elwood-Austria s
budu-li mlčeti, neboť lépe mi_ jest zemříti, než se ■
25 body, před Altonou (23) ‘a Sunshinem (20 bodů).
ARNOŠTA SYKY,
nestavěti proti veliké špatnosti, jež by mne učinila
Slavia má 19 bodů a je na čtvrtém místě.
architekta z Melbourne,
účastníkem viny a pekla.”
J. S., N. S. W.
Dne 31. července hraje Slavia na vlastním hřišti
[že odhaleni.jeho náhrobního kamene se bude konat
OTEVŘENÝ DOPIS MARCELE ČECHOVÉ
v Montgomery' Park-u, Albion St„ Essendon se Springv neděli dne 8. srpna 1971 ve 2.30 hod. odp. na
Milá Marcelo, musím se přiznat, že tento dopis
vale a 7. srpna s Prahran City na hřišti v Como
byl napsán již před několika týdny, hned po vyjití [hřbitově Adass Chevra Kadisha, Dandenong Rd.,
Park-u v Prahranu.
J. K.
Tvého článku “Atentát” . Celou dobu jsem čekal na
Springvale
(blíže
přejezdu
na
Sundown).
Bývalý
trenér
fotbalového
oddílu
Baníku
Ostrava
výsledek vyšetřování podivuhodných okolností “aten
František Bufka (který žije v zahraničí) podepsal
tátu” , který Tě dovedl k neméně podivuhodným tvrze
trenérskou smlouvu s klubem nováčka 1. švvcarské
ním a závěrům. Víš velmi dobře, že patřím k těm,
fotbalové Iigy_ FC Grenchen. 541etý Bufka, který se
kteří — jak píšeš ve zmíněném článku — “se ohání”
TANEČNÍ KR0UŽEK V MELBOURNE — POZOR1
může pochlubit tím, že pod jeho vedením se v r.
Voltairovými slovy, vyjadřujícími zjednodušeně ^či
Další schůzka je VE ČTVRTEK 29. 7. 1971 (mí 1965 stal Linzer ASK jako první “nevídeňský" klub
— chceš-li — propagandisticky, jeden ze základních
sto ve středu) ve “sklípku” u Edy Zlatého, 9.' Dře-' fotbalovým mistrem Rakouska, působil až dosud ve
principů demokratického systému. Připomínáš také,
Stuttgartu (NSR).
že po srpnové invazí většině z nás bylo vcelku jedno,
wéry Lané, Melbourne-City po 8. hod. več.
kam pojedeme, jen jsme chtěli “tam, kde vládne
Event. informace: tel. 396-2068 (Dobešová)
demokracie a svoboda slova . . . ” Nuže jsme tm Ty
“poněkud vystřízlivělá” a jak'vyplývá z Tvého člán
Profesionální, nevšední, černobílé
ku po dvou a půl letech, právě tato svoboda Tě začí
a barevné fotografie
ná děsit.
Eva Vavrušková
Na stránkách HD jsem četl již ledacos. Dokonce
SVATBY
svá vlastní slova, která byla poznamenána amatér
a
stvím a nezkušeností, což mě — mimo i*1}® —_doved
Petr J. Greig
.DĚTSKÝ PORTRÉT
lo k starému dobrému českému přísloví o šejci a
oznamují, že jejich sňatku bude požehnáno
jeho kopytu. Uvědomil jsem si, že systematické psa
REKLAMA, ILUSTRACE
v sobotu dne 31. července ve 4 hod. odp.
ní znamená odpovědnost a vyžaduje široký rozhled,
vzdělání, systematické pročítání informačních zdrojů,
v Trinity Chapel, Parkville.
MILAN BABINEC, fotograf v Melbourne
detailní studium problémů tohoto světa a z toho vše
Melbourne, červenec 1971
ho vyplývající profesionální úroveň. Začal-li jsem hle
tel. 41-1927 po 6. hod. večer a víkend
dat možnosti haně přiměřené, neznamenalo Jo, že
jsem přestal sledovat to, co se kolem mě děje.
Proto i mě se hluboce dotkla zpráva o atentátu v
Kanadě. Na rozdíl od Tebe mě nepřekvapila a pou
HLÍDÁNÍ DĚTÍ V MELBOURNE
Přátelé,
čen atentáty na Lincolna, Kennedyho nebo Luthera
provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, též jistě každý z nás často něco kutí v gaxáži nebo ve
Kinga jsem si neříkal, že “ve svobodné zemi se nic
své třeba i provizorní dílně. Jiný zase spěchá na
podobného stát nemůže” . Nikdy jsem si také nedě po dobu školních prázdnin nebo dlouhodobě, v
víkend do přírody nebo na chatu. Někteří z nás však
příjemném
prostředí,
s
výtečným
jídlem
a
za
lal přílišné iluze o “národní jednotě” a .při odjez
při práci pospíchají, protože je večer brzy tma, druzí
du z domova jsem nepochyboval, že s námi — vedle
stálého dozoru. Informujte se.
zase proto, že je jim zima a tak by šálek horkého
značného počtu lhostejných — pocestují “vyslanci
čaje nebo teplé jídlo přišly vhod všude tam, kde není
IRENA KOPÁČKOVA
socialismu” — jak Ty říkáš komunistickým ^agentům
elektrický proud nebo jiný zdroj energie.
1a Beatrice Ave., Surrey Hills, Vic. 3127
Snad proto mě nepřekvapily hlasy “vykašli se na
Máte-li tyto nesnáze, nemeškejte a zavolejte nás
Telefon: 88-1368
to, je to stejně k ničemu” nebo “ oni přijedou i sem
večer na telef. (Melb.) číslo 81-8557 — J. Kroupa
a pak si to s tebou vyřídíme” či dokonce “ty chceš
Máme pro Vás připraveny jednoduché i dvojité
přes ní dostat, ty komunisto” . Ba ani se mi neudě
vařiče, teplomefy a lampy ZA VELKOOBCHODNÍ
CENY.
la lo '“zle” nad tím, že “vrah hovořil česky” — bo
hužel, v tomto jazyce byly oslavovány zločiny pade
- Všechna jídla jako doma
i Vybrané spotřebiče Vám ochotně předvedeme.
sátých let a dnes je jím oslavována okupace. Po^
někud mi uchází, co jsi tím vším chtěla říci, nehledě
RESTAURACE
na to, že znám mnoho lidí, kteří nemuseli z podobPotřebujete opravit auto?
134 Carllsie St., St. Kilda, Vic.
nýých iluzí “poněkud vystřízlivět” — neměli je.
Ty ale píšeš “my” — kdo vlastně? V minulém čísle
(proti radnici St. Kilda)
Obraťte se s důvěrou na
HD byla uveřejněna zpráva o podání žaloby na p.
Večeře se podávají každý den, v sobotu a neděli
Neuhofra-Třebíčského na základě uzavřeného vyšet
ROBERTA ŠTERCLA
též obědy. Různé české, slovenské a maďarské
řování případu. Zpráva o zahájení vyšetřování byla
30
Regent
St., North Richmond, Vic.
uveřejněna v kanadských novinách přibližně deset
speciality — Dršťková polévka
(proti
nádraží
Nth. Richmond)
dní před uveřejněním Tvého článku. Chápu, že ově
Srdečně zve
rodina Hrabovszká
řování zpráv v exilových podmínkách je obtížné, jen
Odborně — rychle — levně
poněkud nechápu, že po téměř dvou měsících jsi svůj
článek dodnes neuvedla na pravou míru se stejným- toho, kdo zájem projeví, obviníš z komunismu. To
Rovněž opravy sekaček trávy,
zápalem, který jsi projevila v počátku. Nešlo m i"a mu skutečně nerozumím — či si doopravdy myslíš,
praček, ledniček atd.
nejde mi ani tolik o to, zda “atentát” byl “nafilmo že demokracie je tak slabá, že se musí bát pravdy,
ván” , či nebyl, i když bychom měli podobné počínání či dokonce že Ty sama budeš moci být svobodna,
bez výhrad a bez ohledů ná pohnutky odsoudit. Da když budeš svobodu upírat druhým? Krize, o které
leko důležitější jsou pro mne závěry, ke kterým jsi píšeš, samozřejmě existuje — dokonce již řadu de
dospěla. Osobně se mě nedotýká, že ze všeho viníš setiletí. Je to krize člověka, jeho morálky, jeho lid Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
“marxistické intelektuály” o kterých navíc říkáš, ství. Demokracie jako lidský výtvor může být jen
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
že se jimi doma “cynicky chlubí” , aniž jsi napsala, taková, jací jsou lidé té které země, té které doby.
důvěrou na
0 kterých je řeč. Zajímavější je Tvůj “objev”, že Totalitní režimy čerpaly a čerpají svojí sílu nikoliv
"Demokracie je opravdu v krizi” a hned prozrazuješ ze svobod, které demokracie poskytuje a které sou
ODRA TRAYEL SERVICE
1 proč: to vše “kritici” a “ohaněči” Voltairem. Usu časně jsou snad jedinou nadějí, že ona krize bude
311 Latrobe St., Melbourne, 3000
zuješ, že právě' oni dávají “marxistům” sílu k ná překonána. Totalitní režimy čerpají svou sílu z lho
Telefon 67-9454
silným činům. “Jezinky” — říkáš nad tím, že někdo stejnosti a také z aktivity těch, kterým skutečně ná
žádal psát o zaostávání sociální péče v Austrálií, leží označení Dona Quijota, kterým jsi obdařila de Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
či o.My-Lai. Nuže, i já se domnívám, že o tom všem mokracii. Nenáleží jim pro jejich lehkověrnost, ale
bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
se má psát, že exil se má pokoušet o formulování protože bojují proti větrným mlýnům a ve svém svá středkujeme
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
stanovisek ke všemu, co se kolem nás děje. Jsem tém nadšení vylévají s vaničkou dítě — demokratické
Skupinové lety (chartered) $ 715.20
proto také “komunistická jezinka” , či je jí snad autor principy. A začala-li jsi řeč o Donu Quijotovi, pak
Hromadné lety (groups) $ 728.20
článku Analýza chudoby v předposledním čísle HD? mi dovol připomenout, že Cervantes vložil do úst
Zasílání
dárkových balíčků — ceník zašleme na
Závěrem svého článku vyslovuješ přesvědčení, že svého hrdiny také větu, že každý člověk je synem
požádání obratem.
každý z nás se má o politiku zajímat, současně ale svých činů.
Aleš Nebeský, Melbourne
Hledáme snaživé muže a ženy — věk nerozho
duje —, kteří jsou připraveni usilovně pracovat
v rámci nové mezinárodní společnosti, která
rychle vzrůstá. K ujednání nezávazné schůzky
volejte (Melb.) 874-4832 nebo pište na adresu:
Josef Borovec, 41 Thames St., Box Hill, Vic. 3128

Dopisy redakci:
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DOM OVA

SPORT
Karel Janovský
Výškař Matzdorf skočil 2,29 m

V B E R K E L E Y : USA - SSSR 126: 110

21. 7. 1971

ROZLOSOVÁNÍ V ŽENEVĚ
ČS. KLUBŮM KOPANÉ NEPŘÁLO
Zatímco většina předních evropských fotbalistů trá
ví v těchto dnech dovolenou, odpočinek po tak namá
havé sezóně, sjeli se do ženevy funkcionáři jednot
livých národních svazů, aby byli přítomni rozlosování všech 3 nejpopulárnějších evropských fotbalo
vých soutěží klubových celků. Čs. mužstva při tomto
vylosování neměla štěstí, dostala za soupeře týmy,
s nimiž by se měla utkat až tak ve čtvrtfinále, a ne
hned v zahajovacím kole.
čs. fotbalový přeborník Spartak Trnava se ve své
premiéře 17. ročníku Poháru mistrů- evropských ze
mí střetne ve středu 15. září v Bukurešti s rumun
ským mistrem Dinamem Bukurešť, odveta se hraje
o dva týdny později ví Trnavě. V řadách Dinama hra
jí reprezentanti rumunského národního mužstva,
přesto by Trnava mohla zdolat tuto překážku. — V
daleko horší, přímo beznadějné situaci je čs. zá
stupce v druhé nejslavnější evropské fotbalové sou
těži, v soutěži “držitelů trofejí” : Škoda Plzeň. Plzeň
ští fotbalisté, kteří sestoupili do .2. ligy, dostali v
1. kole vysokého favorita Bayern Muenchen, muž
stvo s nejlepším střelcem posledního mistrovství svě
ta Gerdem Muellerem a dalšími hvězdami západoněmecké kopané.
V 1. ročníku fotbalové soutěže UEFA, která je
vlastně pokračováním soutěže Poháru veletržních
měst, jsou dva čs. zástupci: mužstvo VSS Košic se
v 1. kole střetne se Spartakem Moskva (první zá
pas se hraje v Košicích) a Union Teplice nastoupí
v zahajovacím kole proti třetímu týmu Polska Zaglebie Walbrzych.

Ačkoli k jubilejnímu X. mezistátnímu lehkoatletickému střetnutí s týmem SSSR nemohlo družstvo USA
v kalifornském Berkeley nastoupit v nejsilnějším složení (po neshodě s funkcionáři americké federace
dali někteří atleti jako např. mílař Marty Liquori, světový rekordman v hodu diskem Jay Silvester,
George Frenn a další, přednost zájezdu do Evropy), zvítězilo nad družstvem SSSR přesvědčivě vysoko
126 : 110 bodům. Pro příznivce lehké atletiky v USA je potěšitelná ta skutečnost, že to bylo nejmladší
družstvo Ameriky, které se kdy se SSSR střetlo. Z 22 disciplin vyhráli atleti USA 13, SSSR 9.
O senzaci v tomto zápolení gigantů se postaral lérních podmínek, nebyl by výkon uznán za světový
outsider 211etý americký výškař Pat Matzdorf, který rekord, neboť Čína není členem, mezinárodní lehko
zdolal laťku na 2,29 m, čímž zlepšil o 1 cm téměř atletické federace.
Ve stínu senzačního rekordu Pata Matzdorf a pro
8 let starý světový rekord Rusa Valeri Brumela
(vytvořený 21. července 1963 při mezistátním střet bíhaly v Berkeley všechny ostatní disciplíny mezi
nutí USA — .SSSR v Moskvě). P at Matzdorf skáče státního střetnutí USA — SSSR, přestože — i přes
“stradle” stylem a jeho vzorem je bývalý evropský nepříznivé počasí — bylo zde dosaženo několika dal
mistr Švéd Bengt Nilsson. Dosáhl výšky 2,_29 na na ších vynikajících výkonů a došlo i k překvapení. O
třetí pokus, když už skákal sám. Jeho největší rival největší (pochopitelně po Matzdorfovi) se postarali
'krajan Reynaído Brown skočil jako druhý J ‘pouze” američtí vytrvalci, kteří v závodě, na 5.000 m obsa
'2,21 m. Nový světový rekordman se pokoušel ještě dili dvě prvá místa: zvítězil Prefontein v novém
UWE BEYER KLADIVEM 74,90 M
o výšku 2,32 m, ale ta už byla nad jeho síly. Je americkém rekordu za 13:30,4 min. před Stageber.třeba dodat, že už 8.-listopadu minulého roku skočil gem (13:35,6 min.). Nečekalo ..se.ani. vítězství .sovět
V
zahajovací
den 71. lehkoatletických přeborů NSR
Číňan Ni-Čih-Čin 2,29 m, ale — jak se později uká- ského sprintéra, mistra Evropy Borcova na 100 m ve Stuttgartu vytvořil 261etý západoněmecký kladi(ale
v
slabém
čase
za
10,5
vt.).
O
světový
rekord
' žalo — stalo se tak na neregulérních závodech (ex
vář Uwe Beyer z družstva USC Mohuč nový světový
hibice), bez konkurentů, Ni:čih-čin skákal sám, na se zde chtěl pokusit Američan Milburn (týden před rekord. Na druhý pokus kvalifikace, která probí
víc i kdyby byl býval dosáhl výšky 2,29 m za regu- tím zaběhl světový rekord na 120 yd překážek za hala na vedlejším kolbišti, téměř bez diváků, hodil
rovných 13 vteřin), ale špatné počasí mu v tom udě
lalo škrt přes rozpočet. Vyhrál běh na 110 m přek. 74,90 m, čímž zlepšil o 22 cm světový rekord Rusa
Anatoliho Bondarčuka, vytvořený na mistrovství
jen za rovných 14 vteřin.
: : Fotbalová liga : :
Další zajímavější výsledky: tyčku vyhrál Ame Evropy v září- 1969 v Aténách. Tohoto světového re
ričan Roberts (zdolal 5,31 m), kouli Američan Mat- kordu dosáhl Beyer po čtyřotáčkovém hodu.
DOZVUKY
Přesně 4 týdny po vytvoření evropského rekordu
' Když po třicetikolovém maratónu skončila 1. čs. son (20,17 m), skok daleký Američan Robinson (7,89
fotbalová liga ročníku 1970-71, oddychli si. zřejmé m), disk Američan Vollmer (62,64 m), á v běhu na na 5.000 m zaběhl 211etý britský vytrvalec Dave Bed' nejen hráči, ale i funkcionáři klubů (jejichž muž 4 x 400 m stopli vítěznému kvartetu .USA nejlepší ford v Portsmouthu v rámci mezistátního lehkoatle
stvo se zachránilo) a pokládníci. Ti poslední si uvě letošní světový čas 3:02,9 min. Dobrou úroveň měla tického střetnutí Francie — Y. Británie (Francouzi
domili, že jejich schodek nemůže být větší než je. soutěž v hodu oštěpem (vyhrál ji výkonem 89,33 ni vyhráli 206,5 : 201,5 b.) i evropský rekord na 10.000
Finančně byla na tom totiž. většina klubů velmi špat sovětský reprezentant Donins), v hodu kladivem m. Časem 27:47,00 min. překonal dosavadní "evrop
ně, neboť na ligová střetnutí přišlo jen 1,800.000 di (zvítězil světový rekordman Rus Bondarčuk- — 70,92 ský primát východoněmeckého běžce Juergena Haase
váků," což je v porovnání s předešlou sezónou o m) a v trojskoku (první byl olympijský vítěz Sanějev hned o 17,4 vt. Rychlejší než Dave Bedford byl už
jen Australan Ron Clarke, kterému 14. července 1965
‘221.000 méně, průměr pouhých 7.500 diváků na jedno ze SSSR — 17,00 m).
Současně v Berkeley probíhalo střetnutí žen, které stopli 27:39,4 min.
mistrovské střetnutí. Horší návštěvy už. byly jen v
r. 1961. Znovu se potvrdilo: když utkání nemají zvlášť vyhrály Rusky nad Američankami podle očekávání
dobrou úroveň, dají lidé v sobotu a v neděli přednost 76 : 60 bodům.
NÁDENÍČEK — LETOS NEJLEPŠÍ EVROPAN
výletu do přírody před nudou na fotbalových hřiš
_ Zlatým hřebem H. lehkoatletického mistrovství
tích. Úbytek návštěv je hlavně v Praze a v Bratisla
Čech a Moravy v Praze na Strahově byl bezpochyby
DOUBLE TRNAVY
vě, naopak v Trnavě, Košicích nebo v Teplicích, kde
Po získání třetího titulu fotbalového mistra repub finálový běh na. 110 m překážek, jehož vítězem" se
"se hraje lepší kopaná, mohou být s návštěvami spo
stal^podle očekávání Luboš Nádeníček. Třikrát už v
kojeni. Nejvíce diváků přišlo na střetnutí Sparta P ra liky vyhrál Spartak Trnava potřetí i “ Československý letošní
sezóně Nádeníček z Třince vyrovnal časem
pohár”
:
po
vítězství
v
Plzni
nad
škodou
Plzeň
2
:
1,
ha — Trnava — 36.000, nejméně na Dukla Praha —
13,5
vt.
svůj vlastní čs. rekord, tentokrát však na
vyhrál
^dovetu
doma
vysoko
5
:
1
.
Trnavské
odvetné
. Trnava — 431, což svědčí o'tom , jak je mužstvo
strahovském tartanu předvedl dokonalou ukázku pře
{pražských vojáků nepopulární. Největší návštěvy mě- finálové střetnutí se hrálo na kluzkém terénu za kážkové
techniky, přidal ostrý doběh a mohl se ra 
-.:1a pražská Sparta, jejíchž 15 domácích mistrovských neustálého deště, přesto 4.000 fanoušků připravilo i dovat z nového
rekordu 13,4 vt., který je letos zatím
{zápasů vidělo 232.000 diváků (loni 268.000). Zajímavé tentokrát svému mužstvu velké ovace. Trnavští fot nejrychlejším časem
v Evropě. Vítr na Strahově se
balisté
ani
v
zápase
s
Plzní
nezklamali
a
měli
proti
je však, že střetnutí Trnavy vidělo 182.000, zatímco
pohyboval
v
limitu
(1,7-3
pligová střetnutí pražské Slavie navštívilo pouze defensivně hrajícímu hostujícímu týmu drtivou pře cestě uznání jeho rekordu.m/vt.), takže nic nestojí v
vahu, která není ani pěti góly správně vyjádřena.
. 172.800 diváků.
Na výši jsou letos i čs. výškařky. Po olympijské
Branky Trnavy: Kuna 2, Hrušecký, Martinkovič a
-; Velká většina účastníků 1. čs. fotbalové ligy hrála Adamec po jedné. Za Plzeň scóroval za stavu 0 : 1 vítězce Mileně Huebnerové-Rezkové a mladé Karba
systémem 4 - 3 - 3 ; branek padlo méně: průměr 2,3 (už v 8. minutě) Hoffmann. Paradoxem je, že z 1. nové z Jablonce skočily na mistrovství historických
.na ligové střetnutí. Porovnání: 1963 — 2,9 branek, ligy sestupující Plzeň jako vítěz “českého poháru” zemí v Praze 1,80 m i Valentová a Prosková, takže
1968 — 2,7; 1969 — 2,5. Nejčastějším výsledkem bylo a poražený finalista “Československého poháru” bu pro stavitele reprezentačního družstva pro mistrov
. ( 1: 0 (48krát), 2 : 0 (35krát), 0 : 0 (28krát), 2 : 1 de reprezentantem čs. kopané v druhé nejslavnější ství Evropy v Helsinkách bude problém, které 3 z
(23krát) a 1 : 1 (22krát). — Nejlepší kopanou hrál evropské soutěži klubových celků, v soutěži “držite těchto 4 skokanek vzít sebou do Finska.
.bezpochyby Spartak Trnava, mužstvo s nejmladším lů trofejí”, protože vítěz “ Československého poháru”
' trenérem, přestože v závěru i na trnavské fotbali Spartak Trnava dá pochopitelně přednost hrát v nej
DAVISCUPOVÉ ZMĚNY
s ty dopadla únava a prohráli na hřišti Interu Brati populárnější evropské soutěži, v Poháru mistrů
Od založení nejslavněj-p ;i obhájce trofeje od saméslava 0 : 4, v Žilině 1 : 3 a v Prešově 0 : 3 . — Trnav- evropských zemí.
ší světové soutěže teniso-i ■iho začátku soutěže. Tým
- ský Jozef Adamec obhájil se 16 brankami titul střevýeh
reprezentačních! [USA nastoupí tedy letos
; leckého krále Československa, tentokrát však se o
HLAS DOMOVA
družstev Davisova pohárul [naposled až ve finále.
> prvenství musel dělit s Nehodou z mužstva sestupu
zasáhl vždy obhájce “Sa-i v Delegáti dále rozhodli,
Vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh.
jícího Gottwaldova. — Hra na čs. hřištích se při
látové mísy” do bojů ažl že se utkání Davisova po
Adresa: Hlas domova,
; ostřila a "i rozhodčí byli tentokrát velmi přísní, nenakonec, ve vyzývacím| háru mohou od příštího
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121.
. kompromisní. Vyloučili za sezónu 34 hráčů (před rostřetnutí, obhajoval trofeji [roku hrát i v hale- a na
Telefon: 42-5980
. kem_ pouze 9). — Podle názoru expertů týmy budouc; nosti jsou: VSS Košice, Union Teplice a Třinec. Ten ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý v jediném utkání. Napříš-I [dvorcích s umělým potě však tomu už tak ne-J [vrchem. Pořadatel střet
; však bude v příští sezóně asi oslaben odchodem devýtisk 25 c.
bude. 82 delegátů výroč-j n u tí musí však dát hostu■ butanta v národním mužstvu Fr. Karka, kterému PŘEDPLATNĚ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž rního
zasedání stálých ú-l Jjícímu soupeří tenisový
v Třinci končí smlouva. — V příštím ročníku bude předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, £stg. 3.-, US $ 7. častníků
Davis Cupu v| [dvorec k disposici 8 dnů
mít slovenská kopaná proti týmům z Čech a Moravv nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého pří
Londýně rozhodlo, že už| [před utkáním.
. převahu 9 : 7 .
platku do různých zemí sdělíme na požádání obratem. v příštím roce bude h rát' 1

