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Před májovými oslavami v Československu

Akce láska - k SSSR

Květen, měsíc jara, lásky, mládí, přírody, se má letos slavit v Česko
slovensku opět "tradičně", aby jasně zazářila narmalizace života, kterou
režim dosáhl. Horečné přípravy ke všem květnovým událostem začaly už
v polovině dubna, kdy se konala zvláštní Směna Národní fronty (o víkendu
15. a 16. dubna), která se měla starat o všestranné zkrášlení měst a obcí.
Počasí se sice v těchto dnech přiřadilo k zbytkům reakce, co normalizaci
nepřeje, ale přesto se prý všude horlivě nejen metlo a čistilo, ale došla i
hrdá hlášení o tom, kolik šrotu bylo brigádnicky svezeno, hřišť oploceno a
kanálů zbudováno. Někde pomáhaly dobrovolně brigádnicky i jednotky Čs.
armády. Celkový úspěch byl ta,k pronikavý; že se občané rozhodti vyhlá
sit dalši dobrovolnou směnu, Národní směnu, a to na sobotu 22. dubna. I
ta měla "mimořádné výsledky".
0 vlastních přípravách
k oslavám referuje Rudé
právo (20. 4.) takto:
“V závodech už májo
vé komise rozdělily jed
notlivé úkoly,
vrcholí
pracovní iniciativa, v ko
lektivech si, připravují
mávátka i nová hesla
Příležitostí k použití
mávátek má být- habaděj.
Nejprve při manifestaci
prvního máje, jejíž vše
obecné zaměření _ bylo
stanoveno takto: proletářský internacionalismus,
spolupráce socialistických
zemí, podpora mírové ini
ciativě. Pochody mohut
ných šiků v hlavních mě

stech jsou zajištěny, účast
pracujících opět kontrolo
vána.
Na Svátek práce navá
ží oslavy 27. výročí Praž
ského povstání, totiž ofi
ciálně výročí osvobození
Československa
Rudou
armádou, jejichž hlavní
část byla přeložena na
sobotu 6. Května, a bu

dou pokračovat k výro
čí Dne vítězství 9. květ
na, kdy budou zvláště v
Praze a Bratislavě velké
“mírové slavnosti” za účasti sovětských i česko
slovenských souborů, při
nichž mají zaznívat dělo
vé salvy jako připomín
ky vítězství a večer se
rozzářit ohňostroje, které

připomenou radost a ště
stí těch, kteří se dneš
ních slavných dnů dočka
li.
Májové oslavy jara ma
jí nepothybně přispět i k
tomu, aby potřely pozů
statky osmiměsíčního Jara
které nechce ani pó čty
řech letech.zcela vymizet
z myslí lidí doma a kte
ré působí stále plno mrzu
tostí v cizině. Oslavy bu
dou však především ve
znamení lásky - lásky
bezvýhradné, na věčné
časy, lásky větší, než ja
kou má mít dítě k znovu
objeveným pěstounům.
Činnost Svazu československo-sovětského přátel
ství se rozjela v minulých
(Pokračování na str. 2)

Pred cestou prezidenta . Nixona do Moskvy

Obchod na politickú notu

Prípravy pre vrcholnú májovú americko-sovietsku konferenciu v Kremli
pokračujú napriek tomu, že vo vzťahoch oboch krajín panuje nateraz znač
ná podráždenosť a nervosita v dôsledku zvýšenej vietnamskej krízy. Tieto
prípravy sú najmä v oblasti hospodárskej.
_______________________Vo Washingtonu je v
Súčasne v Moskve pre
prúde rokovanie o likvi biehajú iné hospodárske
dovaní pohľadávok u So rokovania, ktorých cie
liIIOS l e t a d l a
ľom je dohoda o náklad
Dne 18. dubna donutili dva čs. občané, 281etý K. vietov z druhej svetovej
Doležal a 24letý A. Lerch, pilota letadla čs. společ vojny, ktoré vznikli v nej námornej doprave.
nosti Slovair, aby při letu z Prahy před_ přistáním rámci známej akcie: pô Je to príprava pre nádej
v Mariánských Lázních zmenil směr a pristál s le žička a prenájom. Ame ný rozvoj obchodnej čin
tadlem v Norimberku. Jmenovaní z letadla vystou rika si pole žila podmien nosíi medzi oboma kraji
pili, zbylých 7 cestujících a jeden pilot se vrátili
téhož dne s letadlem zpět do ČSSR. Druhý pilot Ro ku urovnať túto dlžobu nami. V Moskve sa zdržu
bert Pfleger, kterého podle zpráv ČTK jeden z u- prv ako by sa mala pre- je zástupca amerického
prchliků postřelil, byl dopraven zvláštním letadlem hľfaiť hospodárska spolu ministra zahraničia prs
do Prahy, kde se podrobil operaci. Československo práca.
záležitosti
ktorú
ponúkla ekonomické
požádalo o vydání obou uprchlíků. Rudé právo píše
Nathan
Samuels
so sku
Moskva.
Za
tovar,
vojen
19. 4., že oba uprchlíci už byli čtyřikrát trestáni,
ale neuvádí, za co. Německé bezpečnostní orgány ský a technický materiál pinou odborníkov v ná
zahájily vyšetřování celého případu a oba uprchlí a za potraviny, ktoré mornej doprave. Pôjde
ci budou souzeni německým soudem pravděpodobně Amerika dodala v prie najmä o to, aby americ
v červnu tr.
behu druhej svetovej voj ké nákladné lode mohli
I když nynějši snahy o dorozumění Západu s Vý ny v celkovej hodnote vy prichádzať do soviet
chodem za každou cenu mohou mít neblahý vliv na
spravedlnost při rozlišování mezi zločinnými a poli še desať miliárd dolárov, skych prístavov a soviet
tickými pohnutkami k podobným činům, lze doufat, žiadala v roku 1945 dve ske do amerických. Na
že se uprchlíkům dostane u německých soudů spra miliardy a 600 miliónov teraz je praxe taká, že
vedlnosti. Nemůžeme a ani se nechceme zastávat dolárov. V roku 1960 zní sovietske lode majú prí
těchto uprchlíků, o nichž nic bližšího nevíme. Bezpeč
ně však víme, že by se u čs. soudů spravedlnosti žila svoj nárok na 800 mi stup do amerických p rí
nedočkali. Stačí poukázat na to, co dnešní čs. soudy liónov dolárov a Sovieti stavov a túto možnost aj
považují za zločin. Letos např. bylo souzeno v Ostra ponúkajú 300 miliónov. využívajú v prístavoch na
vě osm herců divadelní skupiny Waterloo za prove Ak má amerícko-soviet- západnom pobreží, zatiaľ
dení nové dramatizace "Syna pluku" (v roce 1969).
čo sovieti to rôznymi do
čímž se dopustili zločinu snižování hrdinského boje ska spolupráca prejsť do
sovětské armády a byli odsouzeni do vězení v trvání novej éry, musí byť doho pravnými predpismi zne
tří až dvaceti měsíců. V Plzni zase byl odsouzen da o tomto starom dlhu možňujú. Americké ná
nedávno jakýsi Zdeněk Šumavský k 16 měsícům vě dosiahnutá do príchodu kladné lode preto prichád
zení za to, že loni v listopadu nabádal další občany
Nixona do zajú do sovietskych prík odeslání blahopřání Dubčekovi k jeho padesáti prezidenta
Moskvy.
(Pokračovanie na str. 2)
nám . . .

POSELSTVÍ K DOMOVU
Nevěřte, že jste zapomínáni. Nemyslete si, že
jste opuštěni. Nedejte na námluvy, že jste osamo
ceni. My všichni, kteří pocházíme z téže krve
jako vy, stojíme na stráži, aby nikdy, nevešla v
zapomnění křivda na vás spáchaná. My všichni,
kteří střežíme odkaz našich společných předků,
nikdy nedopustíme, aby Západ kdy zapomněl, že
v srdci Evropy žijí Češi, Slováci a Podkarpatští
Rusíni, hodní téže svobody a neodvislosf!/ které
se těší národy ve svobodném světě. My všichni,
kteří známe vaše utrpení, nikdy nedovolíme,: aby
byla zastírána skutečnost, že vám jsou upírána
základní lidská práva, plynoucí ze samotné dů
stojnosti lidské: že vám byla vzata svoboda poli
tická i svoboda náboženská a že vám není dovole
no těšit se z výsledků vaší práce. Postaráme se
o to, aby se Západ nikdy nesmířil s přítomnosti
cizáckých vojsk na území Československa a s
Brežněvovou naukou omezené svrchovanosti. Věr
nost za věrnost:' vězte, že vás nikdy neopustíme!
Z "Poselství k domovu", přijatého na. sjezdu
ČSNRA v Chicagu dne 16. dubna 1972

PROČ LIDÉ NEZPÍVAJÍ?
V rámci různých akcí a dnů konala se v Českoslo
vensku v dubnu i jedna užitečná — Den ptactva.
Mezi nabádavými články typu “Ptáci pomáhají druž
stevníkům bránit úrodu” a “Přínos vlaštovek pro
zvyšování hektarových výnosů” se v tisku objevil i
jeden hodný povšimnutí. V nadpisu měř otázku: Proč
ptáci zpívají? Redaktor odpovídal: Zdá se, že ptáci
zpěvem chválí. Chválí rozbřesk dne i jeho zakonče
ní, dovedou být vděčni matičce, přírodě,' která zázrač
ně oživuje haluze stromů, zemi dá 'vykvést květy
a vzduch provoní šeříkem a konvalinkami.
Zato lidé nezpívají, pokračoval redaktor v úvaze.
Nezpívají po ránu ani navečer. Leda bychom:- za
zpěv vydávali nerudná rčení v přeplněných doprav
ních prostředcích, že bychom jim troufale označovali
ranní vrčení nedobře se vyspavšího spolupracovníka
nebo spolužáka, nebo přiopilý pokřik v hospodě.
Lidé za sebe nejvýš nechají zazpívat své oblíbené
pěvce z tranzistorů.
Zde úvaha končí. Bylo asi příliš nebezpečné ptát
se, proč občané Československé socialistické republi
ky netryikují, proč neoslavuj! svůj ranní nástup do
práce, proč místo zpěvu jen trpně mlčí ve frontách
před obchody. Český a slovenský národ, národ mu
zikantů, ztratil své písně. Ztratil je stejně jako při
šel o svou prestiž výrobců vynikající obuvi nebo
broušeného skla, či o své místo mezi nejvyspělejší
mi národy světa. Ekonomické ztráty jsou zcela lo
gické, možno je vysvětlit a zdůvodnit čtvrtstoletím
komunistického plánovaného hospodářství. Také. ztrá
ta písňového bohatství v sešněrovaném světě ostna
tých drátů je celkem logická, přitom však nesko
nale bolestnější. Zasahuje totiž bez rozdílu nás všech
ny — ty, kteří zůstali v republice i ty, kteří zvolili
odchod ze země. Myslím, že právě my v. exilu by
chom sé měli — k užitku svému i vlasti — pokusit
úpadek zastavit. Situace je zatím neradostná.- Je«
se, maminky a tatínkové, zeptejte svých dětí, kolik
znají písniček! Pohlédnou na vás nechápavě, nanej
výš dají dohromady dva - tři výtvory známé zásluhou
Waldemara vMatušky nebo Karla Gotta, nepůvodní,
přeložené z angličtiny. I starší lidé, kteří ještě ne
zapomněli na krásu národních písniček, mlčí. Snad
se obávají, že Pasol Jano tri voly nebo. Sivá holuběnko kdes byla patří mezi vykopávky a jejich zpě
vem by se zesměšnili? Díky laskavosti známých se
mi dostalo mnoha pozvání na různé společenské ve
čírky a párty. Jen na jedné, jediné se zpívalo!
Když jsme před třemi lety přijeli do Austrálie,
vzal každý pro začátek -práci, kde nevyžadovali pří
lišnou znalost jazyka. Mne osud zavál k běžícímu
pásu jedné továrny. Bylo to úděsné — osm hodin
mechanicky opakovat tytéž pohyby, jednotvárně, be
ze změny. Ty tolik zesměšňované národní písničky
mne zachránily před naprostým vyčerpáním. Sta
čilo třeba zahrát si takovou hru: v kolika národních
(Pokračování na str. 2)
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HL AS D O M O V A

Akce láska—k SSSR
(Pokračování se str. 11
týdnech na plné obrátky
a to nejen náborem tisíců
nových členů ä- sjezdy na
úrovni míst, okresů a kra
jů, jakož i přípravou sjez
du celostátního, ale zvláš
tě zahájením dalších akcí,
které mají vyvolat ještě
hlubší lásku k velkému
protektoru na východě.
Akče se soustřeďují pře
devším na školy, pionýry.
CHARLES ANTAL
tel. 62-0411, 53-6981
. po hod. 781-2141
N. M. L. A.
447 Collins St.
Melbourne
životné poistky
a 'v
pôžičky na domy
Dôverne
a spolehlivo

Džetem 707
do EVROPY od
$ 370.do VÍDNĚ
,í 399.proštřednictvím

ALMA
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.
Melbourne, 3000
(roh Elizabeth St.)
Telefon:
63-4001, 634002

Svaz socialistické mláde
že apod., a všechny stát
ní a stranické orgány se
při jejich provádění cho
vají jako odbočky Svazu
čs. - sovětského přátel
ství.
Všechen tisk dělá pro
lásku k SSSR ovšem nej
víc., Banální historky o
věrném přátelství kdysi,
dnes i v budoucnosti se
střídají se zapřisaháním.
že náš vřelý poměr k
bratrskému Sovětskému
svazu je věcí “srdce i ro
zumu” .
V rámci akce “láska k
SSSR” vydalo Rudé prá
vo koncem dubna zvlášt
ní přílohu nazvanou “Po
litika přátelství a spolu
práce” , která má přispět
ke stranickému vzdělává
ní. Na 15 stránkách se též
vysvětluje, proč je nutné
“podřizování boje proleta
riátu v jedné zemi záj
mům boje ve světovém
měřítku” nebo “dobrovol
né podřízení se jednotli
vých stran kolektivně vy
pracovaným
společným
rozhodnutím” . Tato přiká
zání vysvětlují ovšem i
události ze srpna 1968, i
když je zvláštní příloha
nepřipomíná. Vysvětlová
ní “pravého vlastenec

tví” , “zájmů a, potřeb
Československa” ,
“boje
Sovětského svazu za po
krok, mír a bezpečnost
národů” atd. jsou podá
vány místy tak krkolom
ně a naivně, že to až čte
náře musí bolet.
" Jak daleko sahá otroc
ká podlézavost režimu"
dokazuje i běžné' zpravo
dajství ze všech oborů
života. V referátech o ho
spodářských
událostech
dočítali se např. 'čs. obča
né v posledním roce často
n stavbě plynovodu přes
šs. území, největší stav
bě čs. pětiletky. Ze zpráv
a komentářů vysvítá, že
je vlastně velikou milostí,
když Sovětský svaz dovo
lí, aby se sovětský zem
ní plyn dopravoval na zá
pad a na jih přes čs. úže
ní. O skutečných “výho
dách” tohoto plynovodu
jsme už psali (HD 20.
12. 1971).
V denních listech sě ob
jevují nyní častěji zprávy
o stavbě pražského metra.
Je hodně pamětníků ve
řejných debat o možnosti
použít při stavbě metra
výhodnějších
nabídek
švédských, britských ne
bo německých firem než
dávají nabídky sovětské.

Po roce 1968 podobné de
baty ovšem přestaly. Mí
sto nich se dočítáme o
“velké sovětské pomoci
pražskému metru” - ne
tedy o sovětských dodáv
kách a stavbách draze
zaplacených a méně vhod
ných;
Zato
pompu
nabízí
SSSR větší. Dovídáme se
např., že byl jmenován
“zvláštní zmocněnec vlá
dy SSSR pro výstavbu
pražského m etra” . Svo
bodné slovo informuje
(20. 4.); že byl přijat s
náležitými poctami vlád
ními a stranickými potentáty a že mu byly vyslo
veny díky za pomoc SSSR
při stavbě metrá. Zmoc
něnec české vlády řekl
při této příležitosti, že
“celkový rozsah sovětské
materiální pomoci dosáhl
v minulém období hodno
ty 2.2 mil. rublů” . To te
dy není špatný obchod
pro SSSR.
I když se zdá, že úřed
ní ohlupování veřejnosti
v akci “láska k SSSR”
nezná mezí, s ta č í' malý
ventil, jakým bylo např.
hokejové mistrovství svě
ta v Praze, aby čs. veřej
nost projevila svou “lá
sku” veřejně.

Obchod na politickú notu
(Pokrac. zo str. 1)
stavov len ..veľmi zried
kavo. Táto prax by však
nebola možná, ak by sa

-ANZAC DAY V MELBOURNE
Přeď svátkem australské armády a australským ná
rodním svátkem vzpomnělo v neděli 24. dubna přes
50 bratří z viktoriánské jednoty Čs. obce legionářské
m padlé čs. kamarády položením věnce u hrobu
Meznámého vojína v Melbourne. P ři slavnostním ce
remoniálu vlála na velkém stožáru před mauzoleem
ís. vlajka. Poté odjeli bratři na hřbitov v Kew, kde
joložili věnec k urně s popelem bývalého předsedy
Jednoty br. J Picka.
Všechny potřeby pro lyžaře
Velký- výběr importovaného zboží.
t Půjčování a opravy lyží, výměna
BRUCE BRETHERTON SKI SHOP
majitelé rodina Blahovcova
TOORONGA VILLAGE Shopping Centre,
(roh Toorak & Toronga Roads) — obchod 21
Telefon: 20-7437
' Odborné porady a všechny informace
o lyžaření v Austrálií ochotně a zdarma.
Obchod je otevřen vždy v pondělí, úterý
a ve středu od 10 hod. dop. do 5.30 hod. odp.,
ve čtvrtek a v pátek od 10 hod. dop. do 9 hod. večer,
1 v sobotu od 9 hod. dop. do 1 hod. odp.
(event. dle předběž. telef. ujednání)

obchodne vzťahy podla
očakávaného plánu rozší
rili. Očakáva sa, že aj
táto dohoda by mala byť
hotová do príchodu prezi
denta Nixona do Moskvy.
Stredobodom hospodár
skych rokovaní je však
nákup amerického krm
ného obilia a soje. Z
Moskvy sa práve vrátila
odborná delegácia a mi
nister Butz zoznámil ve
rejnosť
s
výsledkom
prvého kola rokovaní. Po
vedal, že Sovietsky zväz
má v úmysle uzavrieť
zmluvu o odbpre americ
kého krmného obilia na
desať rokov, pričom by
odobral každoročne kuku
rice a soje v hodnote 200
až 250 miliónov dolárov.
Rokovánie ša prerušilo
na podmienkach, za kto
rých by Amerika mala
obilie predať.
Spojené štáty predáva
jú mnoho krmného obilia
a obchodné podmienky sa
už ustálili. Japonsko kúniln vlani za 1 milión do

lárov krmného obilia a
buď platilo v hotovosti,
alebo dostalo trojročný
úver na 6% úrok. Tiež
•Izrael a iné štáty takto
v Amerike nakupujú.
Sovieti však žiadajú
10-ročný úver a ponúka
jú 2 či 3 percentá úroku.
Spojené štáty sotva môžu
uzavrieť zmluvu za pod
mienok, ktoré by boli pre
Moskvu výhodnejšie ako
Amerika poskytuje svo
jim spojencom,
alebo
osvedčeným odberateľom.
Minister Butz zároveň
spomenul, že je ťažko si
predstaviť, že by Moskva
mohla kupovať americké
obilie podľa dlhodobej
zmluvy a že by sama ne
umiestnila nič na americ
kom trhu. Otázka je: čo
môže dodať?
Ponuka
energetických palív síce
stojí zo strany Moskvy,
alé minister Butz pohoto
vé poznamenal, že na Si
biři môžu byť veľké zá
soby palív, lenže dostať
ich k snotrebiteľovi. to
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PROČ LIDÉ NEZPÍVAJÍ?
(Pokračování se strany 1)
písničkách, českých či slovenských, se vyskytuje ko
níček, pes, Anička, Dunaj? Krákorám strašlivě, ale
při hučení pásu to tolik nevadilo a brzy se, to i
Australanům začalo líbit, žadonili o přídavek. Písnič
kou se člověk dostane k srdci bližního dřív a často
snadněji, než sebelíp vybraným proslovem nebo psa
ným slovem.
Řeknete možná, že ani v exilu nemá člověk proč
zpívat, když svět kolem něj se hroutí, pln mravních
zpotvořenin, hamižnosti a zloby. Jenomže svět je
takový, jaký jsme jej udělali a jaký jej děláme,
nepomůže zavřít se do ulity čtyř stěn a bědovat.
Zpívat si je někdy těžké, rozhodně je to však ta
nejlepší tvář, jakou můžeme zlému světu ukázat.
M. Čechová
MALÍŘ

A NATĚRAČ,
sterý pracuje odborně
a levně kdekoli v
Melbourne
Petr PEITHNER
2/31 Larbert Rd.,
Noble Park, Vic.
Tel. (po prac. době)
547-2629

PŘEKLADY
z češtiny do angličtiny
a němčiny nebo opačné
RUDOLF H ELLER
1 Norbert St.,
Balwyn, Yic. 3103
Telefon: 804844

Kdykoli můžete
štět luxusním džetem
do FRANKFURTU
lebo do VÍDNĚ a zpět
za pouhých
$ 697.90
Rovněž levné lety
ve skupinách
prostřednictvím

ALMA
TRAVEL SERVICE
339 Little Collins St.,
Melbourne, 3000
Telefon:
63-4001, 634082

Malv oznamovatel
MALOVÁNÍ —
TAPETOVÁNÍ —
DEKORACE
všeho druhu
provádí odborně a
se zárukou
JIŘÍ ZEMAN
137 Argyle St..
St. Balda, Vic.
Volejte laskavě
po 5. hod. odp.
944635
stojí peniaze.
Okrem toho v komentáři
časopisu Washington Evening Star sa objavila úvaha o tom. do akej mie
ry si Spojené »štáty mô
žu dovoliť býť odkázané
na sovíetskyth dodáv
kach. V tom istom úvod
níku washingtonský časo
pis poznamenáva, že vy
hliadky na rozvoj obcho
du so Sovietskym zväzom
sú síce veľmi vábne, ale
že realizovať ich je nie
ť ak ľahké ako keď sa
uzaviera obchodná zmlu
va s tradičným partne
rom, alebo spojencom,
ktorého obchodné zvyklo
sti a potreby sú totožné
s americkými. Minister
Butz to vyjádřil slovami,
urobili sme sice určitý
pokrok v rokovaniach o
nákupe krmného obilia,
ale realizovanie tohoto
obchodu
pravdepodobne

MANŽELA kolem 50 tet
hledá zn. “Vysokoškoláč
ka bez závazků” do HD.
PRONAJMU dívce pokoj
v Moorambeena (Melbour
ne). O bližší informace
volejte v prac. době: tel.
211- 2020.

SOUTH YARRA
CHAPEL STREET
Dům v bezvadném pořádsu, pěkně vybavený k
okamžitému používání je
oa prodej.
Ideální jako privátní klub
Aklimatizační
zařízení.
150 sedadel. Oblast vše
obecně industriálni,, asi
4.600 sq. ft.
Možnost výhodných splá
tek. Podrobnosti sdělí Mr.
G. Gay,
Kay & Burton P/L.
165 Toorak Road,
South Yarra, Vic.
Tel. 26-6701, a. h. 211-6676
Redakci došlo :
Radmila Lexová: Písně
stesku. (Z deníku exuantky 1947-1949).. Sbírka
básní, která vyšla jako
54. svazek edice Sklizeň
svobodné tvorby. 49 stran,
oena $ 1.25. Objednávky
sa adr. kanceláře SVU,
Room 1121, 381 Park. Ave.
South, N. York, N. Y.
L0016, USA.
bude závisieť na dosiah
nutí dohody o mnohých
politických problémoch.
Dušan Lehotský
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"Zásady a metody stejné jako v SSSR"

Jaký má být novinář?
Československá oficiální místa se v poslední době opět častěji zmiňují o úko
— Z podniků a závodů — Do chmelařské oblasti zdobu spíše karnevalo
docházela v minulosti na Lounsku přijelo v po vou, stromeček pouze v lech novinářů a pracovníků ostatních hromadných sdělovacích prostředků. Má
často hlášení tamních orL lovině dubna 900 žáků lépe situovaných vrstvách, to svoji dobrou příčinu. Čistky a prověrky v období konzolidace zanechaly v
ganizací o činnosti, která škol a učilišť z Prahy, nejspíš listnatý. Naštěstí
se vůbec nekonala. Aby aby pomáhali při zavěšo jde v našem případě o ro řadách schopných novinářů znatelnou mezeru, vždyť prověrkami neprošlo více
se tomu napříště zabráni vání vodícího drátku ve dinu milionáře, který si než 40% novinářů a to samozřejmě těch nejtalentovanějších. Jejich násilný
Pracovali může dovolit z Evropy odchod z redakcí — i když byl uskutečňován postupně a na uvolněná místa
lo, hlásí denní listy^ že chmelnicích.
se nyní postupně všude týden v zemědělských zá importovaný stromek jeh byli dosazováni lidé straně oddaní, leč netalentovaní a' novinářsky nezkušeni —
podpisují tzv. trojdohody, vodech v Lubenci, Žatci, ličnatý."
způsobil takový pokles úrovně novin, rozhlasu i televize, že si toho povšimla i
tj. dohody mezi stranic Velké černoci a Sádku a — čs. vládní delegace,'
strana, která jinak na kvalitu příliš nehledí. Bylo nutné zakročit, neboť ne
vedená
ministrem
zahra
byli
vystřídáni
dalšími
kými, odborovými a svazáckými organizacemi o levnými pracovními sila ničního obchodu A. Bar- inteligentně servírovaná propaganda proti sobě obracela i minění čtenářů zcela
čákem se vrátila z Alží průměrných. Lidé to vyjádřili lapidárně slovy:, "Dělají z nás voly", noviny
vzájemné kontrole nebo o mi.
společném politickém po — Ve skalním městě ru, kde podepsala smlou přestali číst a v televizi sledovali téměř jen sportovní zpravodajství.
stupu. RP komentuje toto Adršpachu a Teplicích vu, podle níž republika
Jak ze zpráv vysvítá, z něj, že sovětský režim
Dopisovatel Mladé fron
opatření zjištěním, že “ko připravují pro novou se poskytne Alžírsku dlouho
ráb nemá být zakotven zónu turistickou atrakci: dobý úvěr na nákup čs. strana ’ - na přímý popud dává přednost vyškolová ty se v rozhovoru otázal
v prostoru Skalního dó strojů a investičního za sovětského vedení - vzala ní budoucích redaktorů Aleksejeva, zda přeci jen
jen jednou kotvou” .
— V Praze zemřel ve vě mu se zvláštní akustikou řízení. Splácen prý bude nyní věc do svých rukou.
pro
Československo a není styl československé
ku 74 let bývalý komuni budou skrytým hudebním dodávkami ropy, fosfátů
“Vyškolování” čerstvých ostatní satelitní země pří a sovětské žurnalistiky
stický poslanec a člen ÚV zařízením rozehrávat var a rud.
KSČ Josef Nepomucký. hanní koncert.
— českoslovenští odborá novinářů probíhá nyní jak mo na svém území. Počet poněkud rozdílný a zda
— I na státních statcích — Na přehlídce autor ři předali slavnostně do na frontě domácí, v rám
mentalita českých a slo
se začínají tvořit jednot ských filmů, konané v rukou vietnamského vy ci okresů, krajů i celo studujících z Českosloven
ky Lidových milic. Jedna italském Bergamu repre slance další - v pořadí
ska je na leningradské venských čtenářů není
z prvních byla utvořena zentoval čs. produkci ce už druhý - penéžitý dar. státně, tak i přímo v So novinářské fakultě vyšší trochu jiná než mentali
ze zaměstnanců Státního lovečerní film Jiřího H a Tentokráte to byla část větském svazu.
ta sovětsko vo čelověka.
‘než kdykoliv dříve. Stu Byl rázně usazen slovy:
statku ve Strede nad nibala Velikonoční dovo ka přes 800.000 korun.
Dne
12.
dubna
přinesla
lená.
Do
Teheránu
na
I.
Bodrogem na východním
— Veřejná bezpečnost
duje zde 34 posluchačů,
Slovensku. Noví milicio mezinárodní filmový festi zveřejnila výsledky d i  Mladá fronta rozhovor s z nichž 17 bylo přijato do “I když je ve stylu mezi
sovětskou a v daném pří
novinárske
náři složili slib do rukou val poslalo Českosloven kové silniční kontroly, ko proděkanem
zástupce krajského štá- sko film Jana Schmidta nané 31. března. Podle ní fakulty v Leningradě V. prvního ročníku, 16 je ve padě
československou
bu LM na východním Slo Luk královny Dorotky a bylo zjištěno 3.148 přípa A. Aleksejevem. Vysvítá druhém a jeden ve třetím žurnalistikou jistý rozdíl,
slovenský
snímek
Jána
vensku J. Uhra v tamním
dů porušení pravidel sil
ročníku a počítá se s vět pak to neplatí pro .zásady
Lacka Páni se zabávajú. ničního provozu a vybrá
kulturním domě.
—
šachový
velmistr
Lu
— K opětnému zdokona — V neděli 9. dubna byl no 135.000 korun pokut. děk Pachman, který byl ším počtem dalších stu a metody novinářské prá
lení v letech 1968-1969 po podle zprávy ČTK “pra Zpráva CTK uvádí, že vzat v lednu tr. opět do'' dentů v budoucím studij ce.”
rušené kádrové práce v covníky čs. bezpečnosti dvakrát, kdy byli viníky vazby pro obvinění z ním roce. Kremlem škole
Podle soudruha Alekse
oblasti zahraničního ob přistižen tajemník fran občané NSR, neskončila ‘‘poškozování republiky’’. ní českoslovenští noviná
chodu konal se v Praze couzského velvyslanectví věc jen pokutou. Řidiči které prý způsobil svým ři stráví v SSSR pět let jeva je nezbytně nutné,
celostátní aktiv za účasti v Praze pan Georges Vau- prý se chovali hrubě a
rozhovorem, a procházejí praxí v re aby žurnalista - jehož po
vedoucích hospodářských gier v okamžiku, kdy urážlivě a byli proto vy dřívějším
poskytnutým
zpravodaji
volání je vlastně politic
převzal
přísně
tajné
do
hoštění z ČSSR.
pracovníků a stranických
holandského listu, držel dakcích sovětských novin kou funkcí - pracoval
funkcionářů federálního kumenty, obsahující úda — Po dlouhotrvající ne podle
zprávy zahranič a časopisů. Loni byla při
ministerstva a podniků je o pětiletém plánu a o moci zemřel v Praze ve ních listů v dubnu dvou škole zřízena také zvlášt určitou dobu ve stranic
Radě
vzájemné
hospodář
zahraničního
obchodu.
věku 96 let národní umě denní hladovku na protest
kém aparátu. Jinými slo
Zdokonalené kádrování má ské pomoci” . Pan Vau- lec Rudolf Deyl, jeden z proti nezákonnému jedná ní studijní větev pro re 
zabezpečit plnění závěrů gier byl z ČSSR okamži nejpřednějších herců Ná ní čs. bezpečnostních or daktory rozhlasu a tele vy: novináři se budou
XIV. sjezdu KSČ a bude tě vypovězen. Kdo mu rodního divadla v Praze. gánů.
Č/HD vize.
(Pokračování na akr. 8)
mít za následek další tyto dokumenty předal muselo
jít
o
dobře
infor
čistku ve vedoucích kád
movaného soudruha - se
rech.
— V Brně zemřel ve věku ve zprávě nepraví.
88 roků význačný slavista — O “nadšení” , s jakým
prof. dr. Josef Jirásek a je přijímáno mužstvo So
v Bratislavě ve věku 85 větů na světovém mistrov
Kdosi už "venku" napsal, že v posledních dvou jak jsme se poučili z poezie nedávno uplynulých
let dlouholetý předseda ství v hokeji, . svědčí i
letech vyšlo za hranicemi víc původních kvalit let. A protože takoví autoři v dnešních dnech
Slovenské archeologické zpráva v Mladé frontě.,
společnosti při SAV prof. podle níž se při utkání
ních českých a slovenských děl než v samotném
vůči většině kulturní veřejnosti nemohou obstát,
ing. dr. Štefan Janšák. čs. reprezentantů se so
Československu
a
dodal,
že
by
jich
mohlo
být
snad proto ono tvrzení o krizi české poezie."
větskými
vybavili
na
síd
— Zájem o sovětský tisk
ještě víc, kdyby Češi a Slováci v cizině věnovali
Ve zmíněné úvaze se dovídáme i jak na to:
na školách prý rok od lišti v Proseku sportovní
novým dílům větší pozornost a podporu. Litera
roku stoupá. Zatímco v nadšenci bouchavými ku
"Krizi české poezie" nevyřeší sebeduchaplnější
loňském roce dosáhl od ličkami a startovacími
tura v Československu prodělává nepochybně kri diskuse, ale daleko větší příležitost publikování
pistolemi.
Při
zápase
kaž
běr sovětského tisku v
zi, i když by režimu přijatelná díla mohla počítat
pro ty, kteří svým talentem jsou schopni přinést
českých zemích 278.000 dou .branku v síti sovět
s jeho největší podporou. Většina tamních básní člověku i české literatuře trvalejší hodnoty, než
výtisků, v prvním čtvrtle ského mužstva oslavili
ků a spisovatelů, kteří jsou hodni toho jména,
tí letošního roku předsta salvou, odpálenou z bal
je přechodná módnost, atraktivní odlišení za kaž
vuje už více než 388.000. kónu. Tři občané ve stá
píše do šuplíku. Jen několika se podařilo vydat
dou cenu, dekorativnost i na úkor zdravé životní
ří
23,
26
a
40
let
byli
vza
“Zájem” poroste jistě dá
překlady svých děl v cizině.
filosofie . . ."
le . . . Rovněž zájem o ti do vazby “pro výtrž
Nynější československý režim ovšem krizi po
Aby se v budoucnu' vyskytlo víc výrobců trva
letní tábory s výukou ruš nictví” .
tiny prý stoupá takovou — V Bratislavě byla slav
pírá, ale dělá to takovým způsobem, že se sám
lejších hodnot, informují nás pražské denní listy
měrou, že jejich počet nostně otevřena m . me
usvědčuje z nepravdy a současně naznačuje, ja
(18. dubna), že Ústav pro kulturně výchovnou
bude o letošních prázdni zinárodní výstava květů.
ký druh literatury je asi dnes k dispozici.
činnost v Praze vydá pro potřeby krajských a
nách podstatně zvýšen.
sadovnictví a zahradnic
Značka B. Š. ve výrazně vytištěné úvaze na okresních středisek sborníky poezie a prózy so
— Jakýsi Karel Jiráček ké mechanizace. Květy
složil báseň El Cara, vě zde vystavuje 29 zahra
zvané "Je česká poezie v krizi?" píše např. v větských autorů a že další sborník se bude "te
novanou Angele Davisove. ničních firem ze 16 států
Rudém právu 12. dubna:
maticky vázat k únorovému vítězství".
Zdeněk Heller složil k a 25 čs. podniků.
"Přesvědčují mne o tom (že česká poezie není
V těchto dnech jsme se také dozvěděli, jaký
básni promptně hudbu, — Režizér Jan Matějovv
krizi,
p.
r.)
porůznu
a
velmi
sporadicky
uve
druh
"krásné" literatury je dnes žádán: první
ský
natáčí
televizní
film
kterou M. Dvořák upra
vil pro sbor a orchestr. z Austrálie podle románu
řejněné básně, které si vystřihuji . . . Tuto poezii
cenu Socialistické akademie Slovenska za litera
“Pánkovci” a Taneční Franka Hardyho Moc bez
tvoří básníci, kteří se nezkompromitovali v šede turu za rok 1971 získalo dílo Vasila Biľaka Prav
orchestr Čs. rozhlasu pak slávy. Protože v Austrá
sátých letech, známí i neznámí. Mnozí literární
da zůstane pravdou. Porota prý ocenila mimořád
předvedli
“Píseň
pro lii nikdy nebyl, musí se
teoretici, kteří jsou na tomto směru se svým svě ný přínos knihy k pravdivému pochopení příčin
Angelů”
posluchačům. spolehnout na “znalce” ,
Refrén: “Ulicemi, námě kteří mu radí například
domím nevalně, raději by snad viděli autory tem krizového vývoje v Československu v letech 1968
stím nesou' hesla, křičí takto: “Jedna z klíčových
né, nemocné, vnášející do literatury spíše chaos
a 1969. Vyšla současně česky i slovensky.
slova: Na svobodu! Na situací se odehrává o vá
a nepoužitelnost, odvažuji se říci i hypochondři!.
—
0 —
0 svobodu! Angela Daviso- nocích, jenže australské
vánoce, to znamená vý
vá!”

Je literatura v krizi!
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Plánujete eestu do zámoří nebo máte v ^úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obrat te se s
důvěrou na
>
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Konferencia v Santiagu

aby konferencia vytvorila
Peter Račkovský
V Santiagu, v hlavnom meste Čile, začala "Tretia konferencia Spojených ná nový systém medzinárod
rodov o obchode a hospodárskom napredovaní". Otvoril ju vyše hodinovým pre ných vzťahov na zásade
311 Latrobe S t., Melbourne, 3000
javom
čílsky prezident Salvador Allende. Allende vášnivo bičoval hospodársky rovnosti a vzájomného
Telefon 67-9454
vyspelé krajiny, lebo vraj vytvorili svet, v ktorom — podľa neho — "mozole osohu.
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro a prírodné zdroje chudobnejších národov platia za prosperitu bohatých ľudí".
Ale okrem toho čínski
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem
Pred 1.300 delegátmi zo 142 krajín marxistický prezident Čile si vzal na delegáti, na čele s Chou
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
mušku najmä Spojené štáty — i keď ich pritom výslovne nemenoval —, medzi Hua-Mín-om, prejavili mi
"
Letenky do Evropy a zpět
; ^ jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
národné spoločnosti a GAT {Medzinárodnú dohodu o clách a obchode). Svoju moriadnu aktivitu ešte
Zasílání dárkových balíčků — ceník zašleme
reč Allende zakončil však poukazom na všeobecnú situáciu, ktorá je vraj pred otvorením konferen
'
.
požádání obratem.
"priaznivá na to, aby sa mohol vytvoriť nový medzinárodný hospodársky cie. Podarilo sa im za ku
koncept".
lisami uchlácholiť zúrivé
Po Allendovi sa nakrát ni predstavitelia zo zápa tom, zaistenie slušných a hádky, ktoré vznikli pre
ko ujal slova generálny du i východu, juhu a se pevných cien za ich su nich, pre Číňanov, o tom,
aká má byť ich úloha na
roviny.
tajomník svetovej organi veru.
pomoci manželů a manželek v Austrálii
Program Tretej medzi
zácie Kurt Waldheim,
Pravda, riešenie“ nie je konferencii.
Číňania sa dávnejšie
Vedle podrobnosti o prvních známých krajanech, ktorého reč mala zrejme národnej konferencie o také ľahké. Na příklad
kteří žili v minulém století v Austrálii — Lhotskem, zmierniť kriticizmus za obchode a hospodárskom otázka surovin. Suroviny vyhlasujú za súčasť tak
Pácaltovi, Longovi a dalších — dozvedeli jsme se měřený na vyspelé prie pokroku zahrnuje také predstavujú, stále trištvr zvaného “tretieho sveta”,
z přednášky M. Ciglera (který vyučuje pedagogickou myslové krajiny, spolu všeobecné témy, akou je tiny vývozu vývojových
teda skupiny vývojových
sociologii na Technical Teachers College v Melbour
dôležitosť,
aby
chudob
práca
ktorých
je
nezbyt
krajin.
Popyt
po
nich
vo
štátov. Lenže podaktoré
ne) na ustavující schůzi pracovní skupiny cs. spo
lečnosti pro vědy a umění v Melbourne i nekolni ná, ak konferencia má nejšie krajiny hrali vý svete naozaj stúpa. Len delegácie vraj netajili po
zajímavých dat z historie nedávného čs. přistěhova dosiahnuť svoj cieľ, to znamnejšiu
úlohu pri že o mnoho pomalšie ako dozrenie, že by Peking
lectví na tento kontinent. Uveřejníme aspoň data, tiž vytvoriť vyrovnanejší medzinárodných rozhodo stúpa priemyslová výroba chcel hrať na konferen
která, dosud nebyla nikde jinde zpracovaná, totiž jafc
si “poúnoroví” přistěhovalci do Austrálie volili sve pomer medzi “majúcimi” vaniach vo vzťahu k fi v pokročilých krajinách. cii dominantnú úlohu.
a “nemajúcimi” krajina nancovaniu, ktoré ich V šesťdesiatich rokoch Chou Hua-Min zástupcov
životní partnery.
Australské úřední statistiky vykazují, že se do mi sveta, ktoré predsta priamo, alebo nepriamo export industriálnych vý vývojových krajín jednoho
této země přistěhovalo v letech 1948 - 1950 9Mh vujú dovedna okolo mi tanguje, - až po jednotli robkov sa vo svete zvý za druhým ubezpečoval,
Čechů ä- Slováků, a do roku 1964 celkem 12.680 osob, liardy a tristo miliónov vosti, ktoré treba zahrnúť šil o 155%, ale export su že jeho krajina sa uspo
z nichž .bylo velké procento svobodných. Do roku
do smlúv s dopravnými rovín za ten istý čas vzrá kojí s akýmkoľvek posta
1964 se zde oženilo 3.652 mužů a 1.397 žen naroze duší.
loďami.
stol iba o 63%, a ak odrá vením - buď ako riadný ,
Odborníci, najmä tí, čo
ných v Československu (tato statistická cpla za
chycují .osoby, přistěhovalé do Austrálie už ^od r sú priamo zasvätení do
Základným
poslaním tame naftu, tak iba o člen, alebo i bez člen
1945, ale počet přistěhovalců v letech 1945 az 1948 pomerov tejto organizá konferencie však zostáva 37%. Takto sa priepasť stva v organizácii, - a bu
byl nepatrný, takže se dále vykázaná čísla praktic
ky týkají téměř jen “poúnorových” přistěhovalců). cie so sídlom v Ženeve, v podstate to, čo si vyty místo zužovania medzi de pomáhať takým spô
Z uvedeného počtu 3.652 zde se ženících čs. mužů majú vážne obavy, že čila prvá konferencia v “majúcimi” a “nemajúci sobom, áký tieto štáty
si vzalo 1.701 Australanky (přesněji osoby narozené konferencia v Santiagu roku 1964 v Ženeve a k mi” naopak ešte viac budú považovať za najprospešnejší.
v Austrálii) a z 1.397 čs. žen se 189 provdalo za neprinesie pozitívne plány čomu sa vrátila i druhá rozširuje.
Australany, .
Najpozoruhodnejšia je
a konkrétne riešenia. A to konferencia, konaná v
Iste stojí v tejto súvi
Na těchto, číslech podílejí se jednotlivé australské napriek tomu, že konfe roku 1968 v New Delhi v však zmena medzi teraj
slosti za zmienku, že ko
státy takto: NSW. 721 čs. mužů a 78 žen, Viktoria
Indii, a to najmä: zvýše šou a oboma predchádza munistická Čína v týchto
453 mužů (64. žen), Queensland 175 (16), Jižní Austrá rencia bude trvať päť
lie 192 (13), Západní Austrálie 71 (14), Tasmánie týždňov a že medzi jej nie hospodárskej pomoci júcimi konferenciami Spo dňoch poskytla Guyane
80
Severní teritorium -4 muži a A. C. T..■1 muz. tritisícmi expertmi a po Vývojovým krajinám bez jených národov o obchode technickú pomoc v rozsa
4 čs. muži si vzali ženy narozené na Austrálii spra zorovateľmi sú prezidenti, ohľadu na ich politicko- a hospodárskom pokroku
hu dvadsiatichpiatich mi
vovaných ostrovech:
y
ministri a významní vlád - ideové zameranie, a po- v tom, že v Santiagu je liónov dolárov, a to bez
4.847 čs. mužů si vzalo ža ženy Evropanky a 1.179
dnes už komunistická Čí úročné. Ako sa verí, toto
žen Evropany.
na.
Neobjavila sa na kon je prvá hospodárska po
Čína
16
5
Čs. muži se. oženili
čs. zeny se provdaly ^ * Hong Kong
ferencii potichu a nená moc, ktorú komunistická
1
1
s ženami narozenými
za muze narozeno^ Indie
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I když počítáme např. i nevěsty narozené n;
švýcarsko
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4
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic
Austrálií
spravovaných
ostrovech
v
celkovém
počti
SSSR
53
36
nevěst a ženichů z Austrálie, zjišťujeme, že si če
Jiné evropské země
Telefon: 42-4782
{
ši a Slováci v Austrálii volili své manželské prc
(přesný původ ,neuveden) 67
‘
nebo:
104
Millers
Rd.,
Nth.
Altona,
Vic.
(314-6281)i
Své manželky nebo manžele narozené v Asii si tějšky z 52 zemí. Australanky si vzalo za manželk;
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj 4
novomanželů, zatímco 13.5% čs. novomar
vybralo 48 čs. mužů a 21 čs. žen a to narozené v tech- 47% čs.
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Vietnamisace o americké volby
FERDINAND

PEROUTKA

President Nixon byl v Číně a vyjednával. Chystá se, že za několik týdnů pojede vyjednávat do sověb
ského Ruska. Severní Vietnam zahájil velkou ofensi vu, praví se, že dvanáct z jeho čtrnácti divisí vtrhlo
do jižního Vietnamu. Musí se zdát, že za Nixonovy návštěvy v Pekingu nic nebylo vyjednáno o Vietr.amu, žádný umírňující vliv Číny se neukázal. Pokud Nixonovy návštěvy v sovětském Rusku se týká,
hraje se ve Vietnamu ouvertura: je obecně známo, že sověty dodaly severnímu Vietnamu zbraně> kteréumožnily tento útok. Snad je to sovětská odpověď na Nixonovu návštěvu v Pekingu. Jestliže 'útok- se
podaří, zbytky americké armády ve Vietnamu budou vydány velkému nebezpečí. Ale někteří praví,
že,studená válka už neexistuje,
/ >„> f s
§§§£*), *„
■' •
V Paříži prý mírová konference o Vietnamu ještě nedodýchala, prý se zase jednou bude vyjednávat.'
Tato konference měla už 147 zasedání. Někdy, když bylo nutno říci ano nebo ne, hlavní severovietnamský
delegát ochuravěl, nemohl vycházet z domu. Když do šly instrukce z Hanoje, Uzdravil se a řekl: ne. Sotva
je třeba, aby tuto situaci zkoumal výjimečně vyso ký intelekt, Stáčí průměrný intelekt na úsudek, že
konference, která půl třetího roku a ve 147 Zasedá nich bez výsledku vyjednávala, byla někým odsou
zena k nezdaru, a že nějaká velká, veřejně nevyšlo vená překážka existuje.
V prosinci president dy na obnovu; Amerika nějakou politickou doho v Asii. Ale také. v Ame
Nixon považoval za nut nechť zaplatí válečnou dou. Pokládá za důležité rice se ozývají kritické
no odhalit veřejnosti stav náhradu. Až toto všechno pro další vývoj v Asii uká hlasy, zda ohledu na způ
vyjednávání. Odhalil to se stane, jižní’ Vietnam, zat, že Amerika je papí sob odchodu je třeba, zda
to: Amerika nabízí úplný za pomoci severního Viet rový tigr. Jsou státy v není lépe odejít “bez
odchod amerického voj namu dostane vládu, jež jihovýchodní Asii, snad i ohledu na následky” . Zda
ska z Vietnamu; pak vol dá vietnamskému lidu v Africe a Latinské Ame se této části amerického
by pod mezinárodní kont demokracii, svobodu, vlíd rice, jimž má být vzata veřejného mínění, že- od
rolou rozhodnou o jižním nost, sebeurčení, což ko chuť spolčovat se s Ame chod “se ctí” (a co k ně
Vietnamu:. president již munistické vlády vždy rikou a spoléhat na jej; mu patří), by prý mohl
ního Vietnamu resígnnje dávají.
pomoc.
vzbudit “nové mezinárod
ještě před volbami: Ame
President Nixon se sna
Amerika stahuje své ní sympatie a podporu”
rika dá jižníma a sever žil oznámit americkému vojsko z Vietnamu. Na pro severní Vietnam,
nímu Vietnama dohroma veřejnému mínění, že vy vietnamské půdě zbývá
Ubohý, pronásledovaný
dy dvě a půl miliardy jednávání není možné, kapka z toho, co bylo, severní Vietnam. Jeho
dolarů n a obnova toho. jestliže
druhá
strana pouhých 6.000 amerických divise, které vpadly dc
co válka zaiäia.chce něco jiného než vy vojáků, kteří jediní jsou jižního Vietnamu, stále
Zásmpci sev-emibo Viet jednávání. Od určité čá schopni pozemního boje. ještě, nejsou zcela bezpeč
namu odpověděl:, že ne sti amerického veřejného ale dokonce mají zakázá ny, ještě je proti nim od
chtějí ani to ani ono. a míněni dostal odpověď; no se ho účastnit. Jaká to por. Marně po celou do
ani to třetí a čtvrté. Anse vyjednávejte dále. snad příležitost!
bu hledáme, co by snac
rika:nechť:-prosté bez fe- se 1» podaří v stočíyiicáSeverní Vietnam by mohlo vzbudit sympatie
íéiMsssésB sezení; zapo- mohl se svými plány po pro napadeného- pro již
konírola voieb je nějaké wsmssís* Je severní Viet- čími až i těchto ztrace ní Vietnam. .“Mezánárod
zastaralé- zařízená: aesta- r a a žádá. ještě- fe- a oe®. ných SJWi -odejde. Ale to ní sympatie” jsou dobře
čí,- aby presfciest IM ea
Nesa třeba yýpaeGÄs setá o brat, jehož st se- <ggar;isováay.
sám resignevai. nasiio by ikÉeieiiEL a&y j- w H ■až- -vesá 'fsetesam. patzaě ta
Amerika mA mnoho ro
vypadat, jakoby -to áěfei "iäsšf säižaae- P w síý ; --saar- k é smuči* a čäoa přeji
,-ih rffrsnryiů aby Sí
« jrogriipfe :áesiS dáv
dobrovolná; Amerika sa
vy-nanäa. z YieiB>aiBsk.i
ma, ho musí sviimmĚ. d ří no 'zb ě í Ě' -ebjesik. c® d n - .Jwatarflca. má. ade^t z. Víet- *áBqr.. Otázfan je.-zda je
“se r r
Amí rg-ferv m-ľ’.-y
ve -než- odejde: a rse á ss
-jsic trr. m&ž
l ý ■p a š stasg^ se "i r t e i •lat,-—je sfetM á:yý ín tt
se, aby Amerika jaksi
dobrovolně dávala miliar e£ i a a S j . asxasSfeB®« ■ámkffifa«B«žsáežé sirsfelSs íífeáaačsrvŠEÍ aa..sfe.®>
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Další svaty?
Celkem nedávná novinová zpráva, že v ČSSR byli
zatčeni a v zápětí na to opět propuštěni '.synové
popravených prominentů KSč (Rudolf Slánský ml.
a Jan šlink) mi připomělo knihu .Josefy Slánské
Zpráva o mém manželovi. Někteří čtenáři"si vzpo
menou, že stejnojmenný-seriál'vycházel v roce-1981
tuším že v Literárních novinách. -S vdovou pe >po
praveném generálním tajemníkovi KSČ -Rudolfu. Slán
ském na textu knihy spolupracoval Pavel Kohout,
kniha byla napsána již někdy v roce. 1964. V době,
kdy tato “story” vycházela v Československu na po
kračování to bylo neobyčejné čtení a odkrylo mnohs
ze špinavého zákulisí a dravčího. mocenského • boje
ve straně,.která má přesto odvahu se nazývat mim*
jiné “spravedlivá” a “humánní” .
Nemám v úmyslu se publikací zabývat; nakonec
ten, o kterém byla napsána, se nijak nelišil od toho.
který je na jeho místě dnes. Stal se jenom nepo
hodlným a obětí stejné zvůle, kterou sám vyznával.
Totéž ,se ovšem může stát, jak již je. zvykem, i jeho
dnešnímu následovníku a do Rudého práva se na
píše několikastránková zpráva, že likvidace byl*
nutná a ode dneška bude již vše :v pořádku, bytů
dost, vepřového ještě více a uhlí nadbytek.
Způsob, jak o Slánském píše jeho manželka, se
diametrálně liší od názoru našeho. Kniha je ať Již
chtěným nebo nechtěným dokumentem o lidech, pře
něž byla strana vším a kteří se skutečným lidem
neměli nic společného. Diktatura nemůže být jin í
než nelidská, i když je to diktatura proletariátu.
Tam je člověk člověku vlkem, jak o tom svědčí ' i
zpráva Josefy Slánské.
-IP

Veáoae: kontinentální pekárna v Melbourne
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p M p í w ., na jaký jste byli zvyklí, doma.
Přesvědčte se!
Žádejte chfete značky ATLANTIC,
která je zárukou nejlepší kvality.-

Provádíme veškeré práce optické
přesné, rychle a za levné ceny
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Vietnamisace a americké volby
(Pokračování se str. 5)
A zda, aby ve světě bylo
lépe, je třeba, aby Ame
rika se přiznala, že ved
la válku z nemorálních
příčin a zasluhuje trest.
Zda také jižní Vietham
má být potrestán za to,
že invasi odporoval. Me
zi požadavky severního
Vietnamu je také, aby
Amerika přestala podpo
rovat jižní Vietnam byť
i jen hospodářsky.
President John Kennedy řekl, že válka ve Viet
namu musí být válkou
vietnamského lidu, ne vál
kou Ameriky. Ale vůdcové
jižního Vietnamu tvrdili,
že jejich země bude
schopna sama se bránit
teprve za dvacet let
Američtí poradci, ■' kteří
byli na místě, uznávali,
že je to snad pravda, a
americká pomoc narostla
až na půl milionu vojá
ků.
S Nixonovou vládou na
stoupil směr, jenž americ
kou účast ve Vietnamu
omezoval. Mělo to být
vyvrcholeno některého le
tošního data odvoláním
posledních zbytků ame
rického vojska. Odcháze
jící Amerika měla zane
chat jižní Vietnamce v ta
kovém stavu a s takový
mi prostředky, aby se sa
mi .mohli bránit. Název
pro tento plán byl “viet
namisace” .
Je těžko proniknout
všechny Nixonovy myš
lenky,
odhadnout,
do
jaké míry sám v úspěch

vietnamisace věřil. Snad
to byl jediný kompromis,
který mu zbýval se sil
nou a nemilosrdnou do
mácí óposicí.
Jestliže přese všechno
jižní Vietnam se ukáže
neschopným sám se brá
nit? Pak snad musí na
stoupit nutnost. Amerika
nemůže věčně bránit jed
nu slabou zemi na Dál
ném východě. K tomu
mimo jiné Amerika nemá
dost trpělivosti vlastního
obyvatelstva. Tato per
spektiva byla pravděpo
dobně i v Nixonově my
sli. Severní Vietnam pře
rušil tyto úvahy tím, že
nečekal a udeřil ihned.
Nechtěl přijít o svůj obraz
vojenského vítězství nad
Amerikou.
Od té chvíle každý 3S
zabývá osudem vietnami
sace - zvláštním způso
bem. Na podzim bude v
Americe volen president
četli jsme ted’ nejméně
dvacet článků v americ
kých novinách. Žádný z
nich se nezabýval otáz
kou, jaký význam bude
mít pro mezinárodní po
stavení Ameriky, jestliže
její poslední plán v těch
to končinách se nezdaří,
a co to může znamenat
pro malé státy vedle vel
kých, nebojovné vedle bo
jovných,
demokratické
vedle diktátorských. J a 
koby žádný jiný zájem ne
existoval, všechny ony
články spěchaly, aby se
dostaly k otázce, co osud
vietnamisace oude zna

( CHCETE Sl ODPOČINOUT
l
.

v době dovolené nebo o víkendu?
O všechno pohodlí a výbornou stravu je
postaráno v

( PENSIONU A RESTAURACI
l Y O S E M I T E , KALORAMA,

VIC.

I v Dandenong Ranges, 28 mil z Melbourne
1

K zpříjemnění pobytu je k dispozici kou

1

paliště, stolní tenis a odbíjená.

1

volejte 728-1298, po 8. hod. več. 728-1105

K

reservování pokojů nebo jen obědů
Jan a Štěpánka Pospíchaltm

menat pro volební vyhlíd
ky presidenta Nixona.
Bylo to až nepříjemně
monotonní.
Demokratické
volby
jsou štěstím obyvatelstva,
v nich jeho vůle se pro
jevuje a brání vládě, aby
se brala směrem obyva
telstvu nepříznivým. Vol
by se však mohou také
změnit v něco, co je mno
hem méně než štěstí, ve
vášnivý stranický boj.
Nikdo nemůže vyjít ze
sebe, a exulant nese v
sobě svou tradici a dívá
se kolem sebe vlastníma
očima. Přišel s uctivostí
z mladé demokracie do
staré, pln ochoty dát se
poučit, jak demokracie
prakticky funguje. Co sám
neví, bude zde vědět Mr.
Smith nebo Mr. Brown
nebo Mr. Jones.
Exulant přišel do Ame
riky v periodě, kdy zvlášt
ní horečka se zmocnila
demokratického západu,
horlivé hledání nového,
štítivá netrpělivost k sta
rému a podezření ke všem
institucím. Chvílemi se
zdálo, že je jen krok k
chaosu. Duchovní i hmot
né příčiny toho budou
teprve jednou důkladně
analysovány, zatím ne
zbývá než s tím žít.
Všechny konflikty se přiostřily a nové byly nale
zeny, starými demokra
tickými zásadami je Opo
vrhováno. Vystupují do
popředí směry, jež celé
minulé lidstvo pokládají
za ignorantské. Existuje
prý nová politika, která
vše rozřeší, stačí strhnout
roušku. Rouška byla po
odhalena, a objevila se
nespoutanost,
prudkost
stranické a osobní váš
ně.
Exulant snad přichází
ze země. v níž kdysi vůd
cové pěti politických stran
se spojili, aby prokormidlovali stát kritickými do
banu. Nevidí, že by něco
takového existovalo v
tomto okamžiku v staré
a zkušené demokracii, jež
ho přijala. Cítí, že se mu

Veškera POJIŠTĚNI odborne provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABB1N, Vic., 3189

nedostává onoho poučení,
v něž doufal: jak demok
racie spolehlivě funguje
v praxi. Mr. Smith, Mr.
Brown, Mr. Jones krčí
rameny.
Exulant
nepochybuje,
že kvas a hledání nového
přinesou jednou velké vý
sledky, otevřou nové ob
zory - bude-li čas. Avšak
vedle stojí diktátorské
státy, které dávají velký
pozor, aby horečka nové
ho do nich nepronikla, a
utužují disciplinu. Mají
své plány, naléhají, a ne
ní vyloučeno, že za takové
dvojité situace se bude
rozhodovat osud demokra
cie. Vyjednává se mezi
západem a východem, a
prostá pravda je, že ne
ní možno nic jiného. Ne
bezpečí je příliš veliké,
aby obě strany světa be
ze všeho styku stály ved
le sebe.
Poslanec australského
parlamentu kdysi řekl:
“Jak mám být proti ko
munismu, když jej znám
jen z. knih?” Exulant ne
zná komunismus jen z
knih. Snad dokonce udě
lal zkušenost s dvěma totalitárními systémy, také
s nacistickým. Bylo mu
dáno poznat, že totalita,
má-li dost síly, nenasytí
se ničím jiným než vším,
co sousední národ má.
Exulant sám byl z prv
ních obětí koexistence s

PŘEDPOVÍDÁNÍ
Z RUKY
Chcete vědět o svém
životním štěstí? Vaši
budoucnost Vám před
povím a v různých
životních problémech
poradím osobně bez
platně. Otevřeno o so
botách
a
nedělích.
F. Jokel, F. 4,
5 Raleígh St.,
Windsor, Vic. (4. dům
od Punt Rd.)

Pokládání keram.

DLAŽDIC
všeho druhu,
obklady koupelen a
kuchyní provádí
odborně a levně

J. HANKA
Box 214, P. O.
Springvale, Víc.
tel. v prac. době 95-5897
jindy: 544-9203
Rozpočty zdarma

komunisty. Chce se mu ř í 
ci panu Smithovi, Brownovi a Jonesovi: pozor a
opatrnost - i ve vyjedná
vání, pozor i na stav
vlastní země.
Před sto lety Henrik
Ibsen hovořil s dánským
kritikem Brandesem. ro
sen chválil Rusko. “Bá
ječná země” , řekl s úZLOBÍ

VÁS

směvem, “pomyslete na
báječný útlak, jaký ma
jí.” “Co tím myslíte?”
ptal se Brandes. “Po
myslete na slavnou lásku
k svobodě, již to plodí.
Rusko -je jedna z mála
zemí na světě, kde lidé
ještě milují svobodu a
jsou ochotni pro ni něco
obětovat.”

OČI?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od! O P T Á

OPTO
Melbourne, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisi
v nutných pŕzeadech i telegraficky

Sjezd ČSN RA

československá národní rada americká konala svůj
sjezd ve dnech 15. a 16. dubna 1972 v sále budovy
ČSA v Ciceru, Illinois.
Sjezdu se zúčastnili delegáti ze všech^ oblastí _Spo
jených států a kromě nich též Dr.- Ján Papánek,
poslední velvyslanec svobodného Československa u
Spojených národů, dnešní ředitel Amerického fondu
pro čs. uprchlíky v New Yorku; Dr. Martin Kvetko
z New Yorku za- Radio Free Európe a Stálou konfe
renci slovenských demokratů; J. G. Com z Toronta,
předseda Čs. národního sdružení v Kanadě aj.
Delegáti zastupovali oblasti čs. národní rady: New
York, Michigan, Pacific, Illinois, a Krajanský výbor
v Clevelandu, — a dále 16 odboček ČSNRA. Zastou
peny byly národní organizace, čs. spolky v Ameri
ce, Slovenský Sokol, Společnost pro vědy a umění.
Z hostů oslovil sjezd Dr. Ján Papánek. Promluvil
o své účasti na nedávných konferencích ve Washingtóně na. State Department. Za dlouholetou spolupráci
s Čs. národní radou americkou udělil sjezd Dr. Jánu
Papánkovi čestné členství v ČSNRA. Dr. Martin Kvet
ko se zúčastnil několikrát debaty a mimo jiné se
rozhovořil o české a slovenské otázce, o záchraně
ohroženého Radia Free Európe, atd. Na nedělním za
sedání promluvil starosta Americké obce sokolské
Stanley Barcal o významu ČSNRA za první a druhé
světové války. Připomenul, že příštím rokem bude
slet Americké obce sokolské v Chicagu a projevil
též přání, aby se spolupráce Americké obce sokol
ské a čs. národní rady americké co nejvíce prohlou
bila.
Pro příští dvouleté období byli zvoleni tito funkcio
náři: předseda prof. V. Bušek; první místopředseda
Dr. Mikuláš Ferjenčík: druhý místopředseda Dr.
František Schwarzenberg; třetí místopředseda Ing.
Štefan Papánek; tajemník Dr. Vlastislav Chalupa;
pokladník br. James V. Krákora; právní poradci:
Dr. Karel Kohler-Rausch z Chicaga a Dr. Josef Ha
šek z Washingtonu, D. C.
členy předsednictva zvoleni: Vlasta Vrázová, Sta
nislav Brym, James V. Čihák, Ed. Dellin, Karel
Kohler-Rausch, Olga Kovářová, František Kalkus,
Alois Šalomoun a Štefan Kopecký.
Do oblastních výborů ČSNRA byli zvoleni: Jan
Babinec a Andrew Valušek za New York; Martin
Hrabík a Přemek Kocián za Krajanský výbor v Cle
velandu; Anton Čech a Jan Sklenář za Michigan; za
Velké Chicago Miroslav Mejzr a Stanislav Jančík;
Jiří spánek a Frank Kratochvíl za Pacifickou oblast.
Ze sjezdu byl zaslán telegram presidentu Nixonovi, vyslovující souhlas a morální podporu jeho ener
gickému postoji v zastavení a odvrácení komunistic
ké agrese v jihovýchodní Asii.
Tisková zpráva ČSNRA

HLAS

i. 5. 1972

DOMOVA

Ota Filip: Cesta ke Hřbitovu. (S. Fischer Verlag, Frankfurt/M., 1968)

Protektorát v Ostravě _ _

Jednou z prvních obětí husákovské nivelizace československé kultury byl spisovatel Ota Filip. V úno
ru 1970 byl odsouzen za "podvracení republiky" k trestu na svobodě v trvání půldruhého roku. Filip
není v kriminále poprvé. Už za panování Antonína II., řečeného Novotného, byl vyloučen ze strany
a musil se vzdát činnosti jako novinář a spolupracovník rozhlasu. Později strávil několik let v pra
covním táboře. Po propuštění se protloukal životem jako pomocný dělník, až mu "československé jaro"
umožnilo návrat k literatuře, k vlastní tvorbě.
Neznám bohužel jiná Filipová díla, nemohu posoudit, jak se vyvíjel. Buď jak buď, román Cesta ke
hřbitovu je literatura vyzrálá, moderní a náročná. Vyžaduje zkušeného čtenáře, ne prolo, že by nebyla
napínavá, nýbrž proto, že autor odbíhá od přímého děje do minulosti, vysvětlující povahy, chování,
pohnutky, motivy; obklopuje hlavní postavy houfcem postav vedlejších, do všech podrobností vybar
vených, ale i tyto zdánlivě nedůležité detaily jsou nezbytné pro pochopení osudů hrdinů. Celek je velmi
komplikovaná mosaika, v níž ústřední motiv často překrývá barvitost kamínků, tvořících pozadí.
Tématem po celých 450 - a snad právě nejzají vují po straně: přichází musil sám odvrhnout,
stránek zůstává osud ro mavější. Musím se - už sem fa rař Kempf, který mnoho však zůstalo ve
dnešního
diny ostravského kavár- pro omezenost místa - za měří sflu své židovsko- mně až do
níka 'v době nacistické bývat jen hlavními posta křesťanské víry s ideolo dne . . . ” přiznává Jan.
okupace, od vpádu němec vami, členy rodiny maji gií komunisty Franty a
Tuto různorodou společ
kých oddílů až do pří tele kavárny na ostravské který řeší příchod němec nost obsluhují jeho rodi
ké armády skokem z če. Otec je především kajezdu sovětských jedno Cestě ke hřbitovu.
tek. Domnívám se, že ješ
Vypravěčem je šestnác okna; zajde sem i jemný vámík a potom teprve
tě žádný český autor ne tiletý chlapec Jan, jediný profesor Klimesch, Ně manžel a otec:
zachytil tuto dobu tak ob kavárníkův syn. Vysedá mec, hovořící krásnou
“Byl to můj otec, a
jektivně jako Filip. Až vá v kavárně vedle po němčinou, který učí kamnohdy
jsem ho měl do
várníkova
syna
lidovým
dosud jsme četli hrdinské kladny, zná hosty, zná
konce
rád,
byly okamži
epopeje o českých lidech, návyky pozůstalých, kteří písním a německým kla
ky,
kdy
jsem
ho nemilo
o zvrácenosti okupantů, se po pohřbu přicházejí sikům, a nadutý učitel
srdně
nenáviděl,
neboť
malby černobílé, v nichž do podniku jeho otce po Válek a četnický stráž
to
byl
slaboch,
posera,
a
nebylo místo pro šedivé silnit kořalkou, slyší mlu mistr 'Flanderka, který
odstíny - až snad na škvo- vit štamgasty. A scházejí slouží všem režimům, a měl přesně takovou pova
reckého Zbabělce, kde se se tu všechny možné od pan Houžva, kapelník; hu, která mi je nejodpor
ovšem líčilo bezohledně růdy
československých který chtěl na každé změ nější: tvrdou bezohlednost
chudého chlapce z vesni
jen několik posledních občanů: fašisté, kteří cí ně režimu vydělat.
ce, který se vypracoval;
“Příliš
mnoho
lidí
mě
dnů Protektorátu.
tí, že s Němci přišel je
Vyprávět děj v celé je jich čas, nadšení bolše vychovávalo, naše celá byly však také okamžiky,
ho šíři a rozvláčnosti bych vici, jejichž zástupcem je kavárna, každý štamgast kdy jsem mu záviděl: za
asi beze zbytku nesvedl, jeho strýc Franta, nadutí ve mně zanechal nějakou čínal s pěti stovkami,
jistě bych něco vynechal “benešovci” , kteří si ule- stopu, tolik z toho jsem (Pokračování na str. 8)
Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

Případ kulturního přidělence
Seděl chmurně naproti mně a já věděl proč. To,
že chce napsat knihu o kultuře země, kde jsem kul
turním ataše, byla ovšem jen záminka. Bylo mi jasné,
že tenhle člověk v životě nic kloudného nenapíše
prostě proto, že sotva sesmoíi protokol o výslechu
nějakého diversanta. Poslali ho na mne z minister
stva vnitra. Asi je nějaký dobrák upozornil, že se
přespříliš zajímám o umění a to jsou bezesporu
buržoasní choutky. Prověrka to byla a já jsem si
umínil, že budu mírný jako holubice a lstivý jako
had, i když tato směs byla vynálezem Bible.
“Tak co tíyste chtěl vědět především, soudruhu
spisovateli?” zeptal jsem se tak účastně, že jsem
si zájem málem sám uvěřil. “Leccos,” pravil zasně
ně. “Začněme třebas s hudbou. Co byste řekl o
zdejší hudbě?” “Hudba . . . , nu, pěstuje se, což o
to. Nedávno tu dostavěli novou moderní koncertní
síň. Hned naproti kasárnám. Je tam umístěno dělostřeléctvo.” “V koncertní síni?” “Ne, v kasárnách.
Tankové'dělostřelectvo. Druhý pluk. Má tři baterie
o , šesti dělech. Tuhle jsem je slyšel v cvičné akci.
Znělo to jako Wagner s nádechem Weberna.”
“Hmmm . . . ,” řekl po chvíli v zadumání. “Jak to
tu vypadá s novinami?” “Vycházejí, o tom není
sporu. Je možno z nich hodně vyčíst. Například ve
včerejších byla zpráva, že byli jmenováni noví dů
stojníci generálního štábu. Chcete vidět seznam?”
Zakroutil hlavou: “Ne. Zajímá mě kultura.” “Ostatně
jsem tó už hlásil,” nedal jsem se pomýlit. “S přesný
mi životopisy. Zejména jeden je zajímavý. Má rád
holčičky a sází na dostizích. Nebude zatěžko se k
němu dostat.”
Nehnul ani brvou. Tušil jsem, že jdu správnou
cestou. “A knihy?” začal odjinud. “V poslední době
vyšla jedna velice poučná, “Nová strategie našeho
vojska” . Vysvítá z ní, že'se zdejší vojenská doktrina
od základu mění. Také poezie se zabývá vojenskými

tématy.. Tu mam na stole sbírky versu^ Barikada
srdce” a “V zákopech lásky” , které^ svědčí o tom,
že se země chystá na válku. Od naší mírumilovné
republiky ji sice dělí moře, ale i vzdálený nepřítel
je nepřítel nebezpečný.”
|
“Pokud se nemýlím, pronesl tuto poeticko-vojen-j
skou poučku náš básník v uniformě soudruh gene-l
rál Egyd Pepych,” doplnil mé informace s lehkými
úsměvem soudruh z Prahy. “Tak to by tedy byla
literatura. Co takhle film?” “Film?” povídám, “už
tu není na takové úrovni, jako býval, člověk musí
být zatraceně opatrný, aby mohl nafilmovat vojen
ské manévry nebo výrobu součástky pro daleko
nosnou raketu. Oni jsou na to dost choulostiví a]
hned střílejí. Hlídky jsou za každým rohem a takj
filmová produkce klesá.”
Zachmuřil se a tak jsem honem přispěchal s ro-l
žínkou: “Zato náš fotograf se činí, pořídil tuhle moci
hezký snímek nejmodernější ponorky. Z mé inicia
tivy — a snad to nevypadá jako přílišná sebechvá
la — zacvičujeme teď .ve fotografování dva albatro
sy, kteří budou mít za úkol pořídit snímky celého
varovaeího systému proti leteckým útokům.”
Pohnul se, zdálo se mi, trochu nervózně a proto
jsem pospíšil uklidnit ho: “Samosebou, soudruhu,
vybrali jsme albatrosy spolehlivé, z dělnických kád
rů a teď právě — ještě dříve, než budou nasazeni —
prodělávají kurs marxismu-leninismu.”
“Mohl byste podat zprávu o výtvarném umění ze
mě?” “Nedávno pořádali soutěž na sousoší letce.
Mají tady osm tryskových eskader. Jsou rozmístěny
takto . . .” Zastavil mě velitelským pohybem ruky:
“Na jakém stupni je malířství?” “K malířství je,
jak známo, zapotřebí dobrého oka. Při posledních!
odvodech nebylo odvedeno 2.567 branců pro vadu
zraku. To oslabuje obranyschopnost státu. Také sluch
tu mají mladí lidé dost špatný. Pro sluchovou vadu!

Chór kamenů
Š. J. Agnon
MY KAMENY
kdokoli nás zvedne
zvedá pravěk —
Kdokoli nás zvedne
zvedá zahradu Eden —
Kdokoli nás zvedne
zvedá poznání Adama a Evy
a svádění hada živícího se prachem
Kdokoli nás zvedne
zvedá v ruce bilióny vzpomínek
které se nerozpustí v krvi
jako večer.
Neboť my jsme pamětní kameny
obsahujíc! všechno umírání.
Jsme ranec plný žitého života.
Kdo nás zvedne, zvedá ztvrdlé
rovy země..
Vy hlavy Jakobovy
pro vás v úkrytu schováváme sny
dáváme růst vzdušným andělským
žebříkům
jako šlahounům svlačce
Kdokoli se nás dotkne
dotýká se zdi nářků.
Váš nářek jako diamant řeže naší
tvrdest
až se rozpadne a na srdce změkne —
zatímco kameníte.
Kdokoli se nás dotkne
dotýká se půlnočních rozcestí
zvučících rozením a smrtí.
Kdokoli nás hodí —
vrhá zahradu Eden —
víno hvězd —
oči milenců a všechnu zradu —
Kdokoli nás hodí v hněvu
vrhá Aeony zlomených srdcí
a hedvábných motýlů.
Střežte se, ztřežte se
házet v hněvu kamenem —
naše hmota je dechem prostoupena.
Ztuhla v tajemství
ale v polibku se může probudit.
Přeložila Hana Žantovská

nebylo uznáno schopnými služby ve zbrani 1.843 bran
ců, Není pochyby, že tím trpí úroveň hudby.” Jen
pokývl a potom se ptal dál: “A jak tam drama,
jak si vedou divadelníci?” “Zdatně: Z hlavního di
vadla se nám o minulých divadelních prázdninách
podařilo prokopat podzemní chodbu do přilehlého
ministerstva vojenství a ted’ čekáme jen na dallí
prázdniny, abychom odtud mohli odnést tajné doku
menty. Kdyby se každý činil tak jako naši divadel
níci, měli bychom po mnoha starostech,” povzdechl
jsem ulehčené, domnívaje se, že jsem z . prověrky
vyvázl se zdravou kůží.
Zahleděl se na mne dlouze a zpytavě a potom řekl:
“Vaše údaje, soudruhu kulturní přidělenče, jsou vy
soce informativní. Musím navrhnout vaše odvolání.
Na kulturního atašé se nehodíte.” “Jak to?” po
dařilo se mi hlesnout. “No tak se podívejte,” na
hlédl do záznamů, které si o mé výpovědi dělal.
“V kasárnách naproti koncertní síni je, pravda, umístěno protitankové dělostřelectvo. Ale je to třetí
pluk, nikoli druhý a má čtyři baterie, každou o sedmi
pancéřových dělech bez zákluzu. Ten nový důstojník
generálního štábu, kterého jste chtěl. . . ” tu se iro
nicky pousmál, “získat, pracuje pro nás už dávno.
Kniha “Nová strategie' našeho vojska” je překlad
tajné zprávy našeho ministerstva vojenství, která
před nedávném zmizela z našich trezorů. Obě poe
tické sbírky jsou apoteózou zbožnosti. Albatrosové
jsou vesměs nespolehliví, ať nedím přímo pravico
vě oportunističtí ptáci. A konečně: Je tu pouze šesl
eskader tryskáčů, nikoli osm . . . Vidíte sám, že sí
za kulturního přidělenče nehodíte. Nicméně máte fan
tasii!^ Snad se uplatníte jako český spisovatel.”
Svěsil jsem hlavu a začal jsem balit kufry.
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JAKÝ MÁ BÝT NOVINÁŘ?
Protektorát v Ostravě
ti iesávislý” ÁLéks«i-£T
(Pokračování
se str1. 3)
"Řekněte to květinami
es rekrutovat pouze z řad také dovodil, jak scestné (Pokračování se str. 7) vých idejí. A - jak jinak
Váš. květinář,
p
aktivních aparátčíků a byly snahy našich novi jednou byl bankrot, něko - i partyzáni, ale jiní,
spolupracující s INTERFLORA, Éj
každý mladý člověk by nářů v roce 1968 vymanit likrát na pokraji zhrouce než jaké je liči Mňačko v
může zařídit dodávku
j§ si měl odsloužit ve straně se z úzkého kanálu Krem ní, ale vždycky znovu se “Engelchenovi”,
vážně
květin a věnců
i několik let než se naučí lem poskytovaných infor zase postavu na nohy.” svůj úkol berou jen drob
* Československu nebo v jiných státech i dostatečně politicky my mací a vytvořit si svobod
Tak líčí svého otce syn. ní chalupníci, kteří je
Chcete-li uctít narozeniny, svátek,' výročí sňatku g slit, aby mohl být připuš ný, nezatížený názor na Pan kavárník je prototyp skrývají, drobní lidé, kte
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
těn k nejmasovější propa společné otázky. Podobné oportunisty, který v záj ří podnikají přepady na
květinářství INTERFLORA.
gační práci. Přitom mu snahy sovětská strana u mu obchodu obsluhuje německé jednotky: jejich
sí ovládat základní teorie nově vy školováných novi jak Čechy, tak i německé vůdce Nikolaj je alkoho
Poznáte je podle obrázku Merkura
okupační důstojníky, je lik, který důvěřuje jen
ve výkladní skříni
marxismu a leninismu a nářů zcela vymýtí.
Má se tedy český a slo hož zbabělost jde tak da své pobočnici, sadistce, a
vnitřní i zahraniční poli
INTERFLORA —
tickou situaci podle linií venský tisk i jeho čtenáři leko, že trpí nevěru své Pastuchovovi, který je
KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA
nač těšit!
-mě- manželky, která, aby za zrádcem, spolupracuje s
strany.
chránila z vězení Gesta Gestapem a tak také skon
Použitím Leninova ci
Malý oznamovatel
pa svého bolševického čí.
!
tátu “Není možné žít ve
JEDNOTLIVÁ ČÍSLA “HLASU DOMOVA”
bratra, udržuje poměr s
společnosti a chtít být na
Hrdinou je tu vlastně
můžete kupovat v těchto prodejnách:
NOVĚ PŘÍCHOZÍ do jedním z velitelů ostrav
jen Janův strýc Franta,
Austrálie, 36 letá, 175 cm
ADELAJDE:
vysoká, výborná kuchař ského Gestapa Bergerem, ale synovec ho neobdivu
O. Pipinas, Club, 131 Hindley St., Adelaide. S. A.
NAUČTE SE
ka, šetrná, pracovitá, se a porodí z toho tajného a je proto, že by* v něm vi
smyslem nejen pro rodin přece veřejného poměru děl zachránce republiky
RYCHLE
MELBOURNE:
ný život, ale i společen- dcerku.
ANGLICKY!
před “prušáckou botou” ,
Novinový; Stánek na Elizabeth St., poblíž rohu FlinI ský, praktický a obchodCelodenní studium
Ne, není to vskutku po nýbrž proto, že je to jeho
(áers St. (proti Commonwealth Bank), Čity
] ní, by se ráda seznámila
po 10 týdnů.
McGilľs Newsagency, 183 Elizabeth St., City (pro
s mužem, který si chce vznášející pohled, který strýc, kterého má věro
Příští kurs začíná
založit nový domov. Dětí se před .čtenářem Filipo lomná matka nejraději.
ti GPO)
29. května.
nejsou překážkou. Prosím
Village Belle Newsagency, 161 Acland Street, St.
The English Teaching zašlete foto, čestně vrá vy knihy otvírá: maloměš Jan není vůbec pro vla
Kilda
___
La hora tory,
tím. - Samota v cizině ťáci v nejhorším slova stenectví, posmívá se i
113-115 Oxford St.,
tíží, a proto toužím mít smyslu, nehrdinové, cha svému profesoru, který
SYDNEY:
' '
'* •
Sydney7, tel. 31-7589
domov, štěstí a spokoje meleoni, i když většinou je nutí za okupace o pře
PORTER & Co., Newsagency, 203 a Castlereagh St.
nost. Zn.: “Nedostatek
Počet míst je omezen.
Sydney r City
neškodní, beroucí na se stávce cvičit ve stylu So
Přihlaste se okamžitě. příležitosti k seznámení ’
MALA’s Delicatessen, 203 Hay Street, Sydney-Hay
be mimikry jen pro svou kola, a když ho Němci
do HD.
market
*- &
bezpečnost, po svůj pro popraví, pocítí Jan jen
spěch.
STEINDLEROVA restaurace, 197 Campbell Str.
nakrátko soucit. Ani on
Darlinghurst, NSW
Na druhé straně němeč není hrdina, zrádce PaPřípravný výbor Společnosti pro vědy a umění
I
RESTAURACE “ZLATÁ PRAHA” , 235 Oxford St., ř5í
v Sydney
j tí důstojníci, kteří pro stuchova zastřelí spíše v
^
I lásku k paní kavámíkové sebeobraně, partyzánům
Darlinghurst, NSW.
£>zve zájemce na přednášku dr. O. Fialy7, Senior- drží ochrannou ruku nad
dodává zprávy jen kvůli
School of Drama, University of NSW,' celou rodinou nebo z pro milovanému strýci, mar
f
Nová nauka pro občany | ^Lecturer,
2
na tema
stého člověčenství pijou ku chápe, i když se tak
V rámci kulturní revoluce se mladí Číňané před
raději
koňak, než by se provinila proti maloměst
í
VÝVOJ
AUSTRALSKÉHO
DIVADELNICTÍ
několika lety přestali učit historii, filosofii a podobné
buržoazni vědy a nahradili je studiem moudrosti jkonanou v pátek 19. května 1972 v 7.30 hod. večer; starali o čistotu Adolío- ské morálce.
předsedy Maa. V rámci téhož druhu úpadku, který
Filip spravedlivě soudí
má v Československu název konsolidace, jsou mladí 5 na University of Sydney, Law School, 173 Phillipj
MALUJ I
pronásledované
i proná
češi a Slováci přinuceni študovat něco, co se obsa 3St„ Sydney (.6. posch. Common. Purposes Room).'
sledovatele a tu a tam v
pro krajany české a
hem velmi podobá rudým knížkám. Vláda oficiálně
slovenské krajiny, mě jeho poctivé a neprikráš
oznámila, že-na středních školách v Československu gP ři této příležitosti _budou podány informace o!
sta, ^hrady nebo jiné
skončila výuka základů filosofie a psychologie. Na 3 další činnosti Společnosti pro vědy a umění v;
lené, rozvětvené a napí
náměty, které si vybe
hradí ji nový předmět — občanská nauka.
navé zprávě probleskne
^Sydney.
Těšíme
se
na
Vaši
účast.
rete,
případně
k
nimž
Podívejme se, co o celé věci říká oficiální tisk a
kterého
jsou
můžete zapůjčit před humor,
bude nám jasné, že tato občanská nauka se velicí § Dotazy na SVU adresujte na: Czechoslovak Solohu. Moje obrazy' je
schopni pouze lidé bez
liší od dřívější “občanky” , ktérou jsme jako studenti
možno vidět v restau předsudků.
považovali za oddychovou hodinu. Pracovník mini §ciety of Arts and Sciences, P. O. Box 258, Bondi]
J. S
raci Zlatá Praha, 235
sterstva školství k tomu vysvětluje:1
^Beach, NSW. 2026.
Oxford St., Darling
“Osnovy občanské nauky na středních školách pro p
i hurst
(Sydney). Infor
cházely četnými úpravami a změnami, v roce 1960
Prohlédněte si veikeu
mujte se písemně nebo
byla sekrétariátem ÚV KSČ schválena nová koncep
řadu nejnovějších
osobně
na
adrese:
ce. Pak však přišla éra pravicového oportunismu
VOLTA
Karel
Sýkora,
1 a dobře míněná koncepce, která měla vést mladého
vysavačů
Ičeská restaurace
64 Ligar St., Fairfield,
člověka k socialistickému cítění a k internaciona
a všeho
NSW. 2165 (Sydney)
lismu, se začala deformovat. Pomalu, ale jistě se v iConfin. "GOURMET"
elektrotech. zboží
ní úsídlovaly módní směry buržoazni filosofie, ustv IRestaurant "LABUŽNÍK"
■! poválo se od třídního hlediska, zkresloval se pohled
na historii KSČ a mezinárodní dělnické hnutí. Tako ,129 Bayswater Rd.
vým způsobem pojatá občanská výchova v té době Rushcuíters Bay
ZLATNÍK *
narušila nemálo i myšlení mladých lidí. Proto bylo Sydney, tel. 317393
HODINÁŘ *
nutné-pro konsolidaci našeho politického a hospodář
ského života přistoupit k nové výuce tohoto předmě
ŠTEVEN VARDY
Otevřeno denně od 10 dop. do 10 večer
tu tak, aby byla v souladu s usnesením XIV. sjez
590 George St.
Přijďte určitě, budete spokojeni!
du KSČ, To byl aké důvod, proč vznikly nové osno
DISCOUNT HOUSE
Sydney
vy občanské nauky.”
Na Vaši návštěvu se téší rodina Novotných
241A Oxford Street
, . V novém předmětu se studenti tedy nejen sezná(proti Trocaderu)
, mí se všemi stranickými sjezdy a s “bojovou histo
BONDI JUNCTION
Velký
sklad
zlatých
aj.
rií KSČ”, ale budou studovat i filosofy typu Vasila
(proti kinu Metro),
šperků, hodinek atd.
Biľaka a Aloise Indry. Každý uzná, že po tomto
Tél. 389-1222
Opravy se zárukou.
Vaša lekáreň: FORDOVA LEKÁREŇ
studiu je již výuka pravé filosofie zcela nepotřebná.
POZOR: Náš obchod
Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
Tvarování mladých českých a slovenských mozků je
Mluvíme česky
je POUZE na uvedené
Ph. C., M. P. S. (Sydray)
v osnovách nového předmětu dokonale vypracováno
a slovensky.
adrese!
Lieky, francovka, kozmetičke a fotografické
a ' spočívá na stejných principech jako tvarování
Telefon: 61-8579
potreby. — Zasielame lieky do cudziny.
mozků čínských. Jenom jedna obava soudruhy trápí:
FORD'S PHARMACY
‘•zatímco Číňané mají už oči správně na šišato, mla
■■■■■■■■■■■■■■■■■a
mmss
133 Marrickville Ŕd., Marrickville
dí Češi a Slováci se stále dívají na věci rovně. Je
Telefon (Sydney): 56- 6956
1prpto vážná obava, že i tu novou “internacionální’'
S Y D N E Y
. společenskou nauku přežijí bez úhony.
-mč-
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ČSR mistrem sveta

yfLAS D O M O V A
P Ř Á T E L É

H LED A JÍ

SVU V MELBOURNE
Ustavující schůze pracovní skupiny Společnosti
pro vědy a umění v Melbourne, která se konala 20.
dubna v síni Royal Society of Vietoria, sé zúčastnila
44 osob. V první části zasedání byla zajímavá před
náška M. Ciglera o českém a slovenském přistěho
valectví do Austrálie (o níž se zmiňujeme na 4. stra
ně HD) a diskuze na toto téma. Poté informoval
předsedající dr. O. Sitnai přítomné, o účelu a stano
vách SVU a rozpředla se debata o pracovních .mož
nostech v Melbourne. Po přestávce a vyplnění p ři
hlášek do SVU se konala volba prozatímního výboru
(do schválení přihlášených za členy SVU). Byli zvo
leni: předsedou dr. Oto Sitnai (17 Meadow Crs., Mt.
Waverley, Vic. 3149, tel. 232-7929)., členy výboru:
dr. Milan Hemala, Aleš Nebeský, dr. Juraj Virsik
a arch. ing. Josef Zlý.

Václava Hersta-Hrstku, jehož poslední adresa by
la v Launcestonu, Tas., Jiřího Urbana (snad USA)
(Pokračování se strany 10)
s. hokejisté zvítězili vysoko- 12 : 2, po třetinách hledájí kamarádi Otty Kaliny z Melbourne. Fran
: 1, 5 : 0 a 4 : 1, dostali však dva góly, které na- tišek Popovský (snad Sydney) má dopis v redakci
rosto nemusely být. První už 54 vteřin po zahájení
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
ry (Švýcaři vedli 1 : 0) a pak hned ve 23. vteřině »e na ně dotazuje. 'Bez výslovného pokynu hledaného
oslední třetiny, kdy brankář Dzurilla nedával vů- lesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD
ec pozor. — Branky ČSR:' Klapáč 3,^ Horešovský a
taas po 2, šťastný, Nedomanský, Jiří Holík, Jarolav Holík a Machač po jedné.
Večer mužstvo SSSR porazilo hokejisty NSR 7 : 0.
LETOVISKO
" Š U M A V A ’^
6. dubna: Rekordní vítězství Finů
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
Finští hokejisté se rozehrávají: po velkém souboji
srdečně zve všechny krajany na
Čechoslováky “vylili si zlost” za, své dosavadní
eúspěčhy v Praze na týmu NSR, nad kterým zvíšzili rekordním brankovým skórem ve vzájemných
ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ VE VIKTORII
tkáních s Němci 13 : 3.
K OSLAVĚ SVÁTKU MATEK
koná
řádnou valnou hromadu v sobotu 27. květn*
Švýcaři statečně odolávali Švédům, se kterými prov neděli dne 14. května 1972
1972 v 7 hodin večer v sále skautské klubovny, 702
ráli velmi čestným výsledkem 5 : 8.
Inkerman Rd., Caulfield (naproti parku, poblŠ kři
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
r pondělí 17. dubna: Vítězný boj se švédy
žovatky s Hawthorn Rd.). Nesejde-li se ve stanove
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Čs. hokejové národní mužstvo udělalo další krb
nou dobu dostatečný počet členů, bude se konat
ek k získání alespoň stříbrné medaile, když pora
J í d l o
— Pití
.valná hromada o hodinu později za každého počtu
do své odvěké rivaly Švédy 2 : 0, po třetinách 0 : 0,
přítomných členů. Zveme na valnou hromadu srdeč
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje
: 0 a 0 : 0. Na rozdíl od prvního zápasu, kdy čs.
ně všechny krajany, kteří mají zájem o čs. veřejný
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
ým vyhrál naprosto suverénně, musel tentokrát o
život v Melbourne a v celé Viktorii.
vé vítězství tvrdě bojovat, švédové měnili taktiku Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní teni
iry, chvílemi skvěle forčekinkovali, aby se v zá
ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE
letí snažili rozbíjet čs. útoky na vlastní obranné čáZatím
se bohužel opakuje situace z minulého roku:
■e, odkud vyjížděli k rychlým protiútokům. Přesto
mtno říci, že Čechoslováci zvítězili naprosto zaslou- tiútoky. A při jednom z nich, bylo to v 10. minpte mužstvo neprohrává, ale také nevyhrává, nejvíce
;eně, vypracovali si vice brankových šancí, Jbyli i druhé třetiny, napravil Jaroslav Holík svou chybu zápasů je nerozhodných. Ztracené body ovšem chybí
:ondičně lepší a střelecky pohotovější. — Střetnutí a po sólovém úniku zvýšil stav na 3 : 1. Ve 13. mi k tomu, aby mužstvo mohlo vést tabulku, jak si na
Švédska s ČSR nepřineslo líbivý hokej, byl to však nutě sice SSSR při čs. oslabení (trestnou lavici za počátku sezóny předsevzalo. V týmu chybí stále
íemilosrdný boj, bojová hra obou mužstev, často hříval Jaroslav Holík) opět snížil Charlamovem na dobrý střelec branek.
Proti Springvale byla Slavia téměř po celý zápas
2 : 3 , ale tato branka byla pro Čechoslováky signá
■ychlé akce jak Čechoslováků tak i švédů.
Ve večerním utkání Finové zklamali a prohráli lem znovu se pořádně zformovat. — Na rozdíl od v jasné převaze, ale podařilo se jí nakonec dát jen
prvního zápasu se SSSR v Praze, neuchýlili se ten jedinou branku a to ještě z trestného kopu. Vý
le SSSR dosti vysoko 2 :7.
tokrát čs. hokejisté v závěrečné třetině k obranné sledek 1: 1.
8. dubna: ČSR vítězí nad NSR znovu 8 : 1
Proti silnému ^soupeři S. C. Frankston podala Sla
Čs. tým zahrál v odvetě s Němci lépe než v prvém hře, dokázali udržet “otevřenou hru” a měli v zá
via
na jeho hřišti opět dobrý výkon v poli, byla v
věru
několik
šancí
(Farda^
nastrelil^
jen
tyčku
už
střetnutí. Pravda, mnohdy se nedařila kombinace,
íedokázal využít celé řady brankových šancí, na brankářem Treťjákem opuštěné sovětské branky). převaze a zasloužila si vyhrát. Dobře se uvedli i
Iruhé straně však bylo dobré, že se čs. hokejisté Závěr zápasu byl pochopitelně ještě dramatický, hlav dva noví hráči z Anglie J. Howey a zvláště Stewart
vyhýbali zbytečným soubojům s Němci u mantinelu, ně po té, kdy na hanbu byl ve 14:58 min. poslední Gilmour, který vstrelil dvě regulérní branky, z nichž
aždyť každé zranění by bylo před zápasem se Soj třetiny poslán brněnský Machač; čs. hokejisté se však jednu rozhodčí pro domnělé postavení mimo
/ěty velmi nepříjemné. Němci totiž hráli — hlavně však ubránili a když šel' 3 minuty před koncem na hru neuznal. Konečný výsledek opět jen 1: 1.
Dne 6. května hraje Slavia na Esther Parku v
r závěru zápasu — velmi nevybíravě. — V utkání trestnou lavici pro změnu sovětský obránce Ragulin,
;e opakovala historie z prvého zápasu v tom, že čs. chlapci se už ani .nesnažili vstřelit další gól. Mooroolbark-u proti místnímu klubu a 13. května ha
STěmci po vedoucí brance ČSR (vstřelené Kochtou drželi celé 2 minuty kotouč ve své moci, neriskovali. domácím hřišti v Como Parku proti mužstvu Altona
" J. K.
až v 2. minutě) vyrovnali na 1 : 1, rozdíl je však ten, 25 vteřin před koncem střetnutí nový sovětský tře -: City. Přijďte hráče povzbudit.
nér
(až
dosud
nejlepší
sovětský
hokejista)
Bobrov
íe už ve 13. minutě Paleček získal znovu vedení. Čs.
THE INLIBRUM BOOKSELLERS
nužstvo nastoupilo bez Nedomanského, jeho nepří- odvolal brankáře a mužstvo SSSR se^ pokusilo o 5
;omnost však ani nebyla znát, Němci byli příliš sla- lidech v poli o vyrovnání, ale nepodařilo se jim to.
mají na skladě tyto nové knihy:
Když zazněla siréna, oznamující konec střetnutí, pro
aým soupeřem, své neumění vynahrazovali fauly.
Lion
Feuchtwanger:
Bláznova moudrost $ 2.70,
měnila
se
hrací
plocha
pražské
Sportovní
haly
v
ta
Branky ČSR: Kochta a Jaroslav Holík po 2, Pale
neční sál, v karneval, hlediště bouřilo nadšením. A Ignát Herrmann: U snědeného krámu $ 4.10, Dušček, šťastný, Martinec a Horešovský po jedné.
když se hrála čs. hymna, nejen hráči, ale celý sta ková-Caha: Stručná mluvnice angličtiny $ 1.80, Tro
SSSR porazil Švýcarsko 14 : 0.
dión jí zpíval společně. Sportovní Praha prý takové jan: české a slovenské lidové písně $ 4.80, J. R.
19. dubna: špatný hokej
Piek:• Spolek pro ochranu zvířat 1-1.40, Karel Čapek:
veselí ještě nezažila.
Seveřané si poradili s oběma kandidáty sestupu:
čs. hokejové národní mužstvo zvítězilo nad SSSR Anglické listy $ 1.90, Cesta na sever $ 2.50, Výlet do
Švédové v procházkovém tempu zdolali mužstvo NSR naprosto zaslouženě. Patřila mu zcela první třetina, španěl $ 2.- a Italské listy $ 1.50, Josef škvorecký:
7 : 1 a Finové švýcarsko 9 : 1. Mužstvo “Suomi” se v druhé fázi hry hrálo takticky, s velkým přehledem, Tankový prapor $ 2.80 aj.
tak náležitě revanšovalo Švýcarům za naprosto ^zby a v závěru byla hra vyrovnaná, i když i potom měli _ K uvedeným cenám se při zásilkách poštou připo
tečnou prohru 2 : 3 v prvním utkání světového šam domácí více brankových příležitostí. Zápas sám o čítává 30 centů poštovné za jednu knihu. Poukazy
pionátu.
sobě nebyl tak líbivý jako střetnutý ČSR — SSSR v zasílejte laskavě při objednávce.
10. dubna: ČSR vítězí nad SSSR 3 : 2
r. 1969 ve Stockholmu, byla to. však hokejová bitva,
~~Tento den bude patřit k nej slavnějšíny v čs. spor bitva nervů, kdo z koho, vždyť v utkání si byli všich THE INLIBRUM BOOKSELLERS
tu. Čs. hokejové národní mužstvo porazilo v odvet ni vědomi toho, že kdo zvítězí, ten je -mistrem světa.
Box 1888 R, G.P.O. Melbourne, 3001
ném utkání sovětské hokejisty 3 : 2 a stahá se už Mužstvu SSSR by zřejmě stačil nerozhodný výsledek,
definitivně — potřetí — mistrem světa. Skončila tak protože mělo lepší brankový poměr.
ČSR: Holeček (vynikající, podržel mužstvo v kri říci, že švédové, kteří vedli už 3 : 1 a 3 minuty před
devítiletá doména sovětského ledního hokeje, ve
které však mužstvo SSSR mělo několikrát velké tických momentech), — obránci (všichni výborní): koncem 3 : 2, měli vítězství na dosah ruky. Celé hle
štěstí, když mu k světovému prvenství a k odsunuti Horešovský, Bublá, Machač, Pospíšil, Tajcnár; I. diště pražské Sportovní haly fandilo Skandinávcům
ČSR na druhé réspektive třetí místo dopomohli dva útok: Klapáč, bratři HoMkové (dobří), II. útok: Pa a bylo pak smutno, že neudrželi svůj .náskok nad
leček, Nedomanský, Kochta (dobrá souhra, všichni SSSR ještě 3 minuty.
krát Švédové a jednou hokejisté USA.
Ačkoli i tentokrát bylo v očích expertů favoritem rychlí, překvapil, hlavně mladý pardubický, útočník
K poslednímu zápasu světového šampionátu na
mužstvo SSSR, nezalekli se čs. hokejisté ávého sou Paleček), III. útok: Martinec, Farda, Šťastný (dra stoupili pak reprezentanti Finska a ČSR. Střetnutí
peře. Od prvního hvizdu americko-německě dvojice vá formace, nejlepší její vedoucí Farda).
ukázalo, co znamená pro čs. tým, že může konečně
rozhodčích Lee — Kompalla se pustili do boje, vy
Večerní střetnutí přineslo překvapení, když Finové hrát _bez nervavého zatížení, bez jakýchkoli zábran,
nutili si brzo převahu, aby v rozpětí 37 vteřin od 8:48 porazili mužstvo Švédska 5 : 4.
že^už má titul mistra světa v kapse. Předvedl exhi
min. do 9:25 min. prvé třetiny překrásnými branka Předposlední den: švýcarsko vyřazeno
biční hru, hokejové umění hodné mistrů světa. Če
mi Nedomanského (z přihrávky Palečka) a Fardy
Jak se víceméně dalo očekávat, hokejisté NSR choslováci^ vedli nad Finy už 5: 0, pak mužstvo
(po centru Martince) vedli nad SSSR 2 : 0 . Soupeř vyhráli existenční boj se Švýcary 4 : 1 (2: 0, 1 : 0 Suomi přišlo k dvěma laciným brankám, nakonec
pak znervosněl a už ,se do konce zápasu (i _když a 1 : 1) a tak i na příštím mistrovství světa v r. vsak vyhrál^ vysoko 8 : 2 (po třetinách 2 : 0 , 3 : .2 a
dvakrát snížil stav na rozdíl pouhé branky) pořádně 1973 v Moskvě budou hrát v A skupině. Naopak Švý 3 : 0 ) a to ještě výsledek nevyjadřuje převahu, jakou
z toho nevzpamatoval. V prvních 20 minutách hráli caři sestupují do Béčka a na jejich místo do skupiny čs. chlapci měli. Branky dali: Tajcnár, Klapáč a
Čechoslováci hokej jak z učebnice tohoto sportu a A postupují Poláci.
Kochta po 2, Jiří Holík a Farda po jedné.
při trochu větším štěstí v zakončování mohli odchá Sobota 22. dubna: SSSR se Švédy jen 3 : 3
„?o skončení zápasu se konal závěrečný ceremoniál,
zet po první třetině do kabin ještě s větším násko
pri kterém předseda mezinárodního hokejového svazu
ČSR
vítězí
nad
Finskem
8
:
2
kem.
Angličan John B. Ahearne předal kapitánu mužstva
Pravda, když mužstvo SSSR ve 4." minutě druhé jPoslední den světového šampionátu začal velkým CSR Františku Pospíšilovi trofej mistrů světa i po
třetiny snížilo Malcevem (po hrubé chybě Jaroslava překvapením. Mužstvo SSSR se zřejmě ještě nevzpa hár mistrů Evropy. Není jistě třeba zdůrazňovat,
Holíka) stav na 1 : 2 , byli sovětští hokejisté útoč matovalo z porážky s Československem a stačilo ze to v té době vypadalo v pražské Sportovní hale
nější, čs. tým však dokázal odpovídat rychlými pro- hrát se Švédy jen nerozhodně 3 : 3. A to nutno ještě jako při karnevalu v Riu.
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Velký výběr jakostního masa a uzenin
najdete v českém řeznictví a uzenářství

U FRANTIŠKA ŘÍHY

Karel. J anovský

Hokejové mistrovství světa: 1. ČSR, 2. SSSR,'3. Švédsko

73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-2019
K valitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
Naše speciálita: domácí jaternice a jelítka
frankfurtské párky, turistický salám

nak zatím skvelá cs. obrana nechala Kusy Kroužit
v čs. třetině, kotouč dostal zpět k modré čáře Rus
Soloduchin a lacinou slabou střelou, kterou brankář
Holeček vůbec nečekal, SSSR snížil na 1 : 2 . Ve
chvíli, kdy houkala siréna, oznamující konec druhé
Praha, vlastně celé Československo žilo ve dnech 7. - 22. dubna ve znamení 38. hokejového mistrovství
třetiny, fauloval sovětský útočník Charlamov, a tak
světa, českoslovenští reprezentanti se tu postarali o velké překvapení, když na turnaji nenašli pře jsme věřili, že v nástupu do závěrečné třetiny pří
čs. přesilovce chlapci rozhodnou zápas.
možitele — ztratili pouhý bod v prvním zápase se SSSR (3 :3 ) — a stali se po 23 letech znovu mistry
Z přesilové hry 5 na 4 Rusy sice v prvních 120
světa. Dík; za to patří celému reprezentačnímu týmu, který téměř všechna střetnutí hrál s velkým
vteřinách poslední třetiny vyšli naprázdno, ale přece
nadšením, obětavostí, bojovností, který předváděl skutečně moderní hokej a světové prvenství získal
přišel okamžik, ve kterém jsme už věřili ve vítězství.
zcela zaslouženě. SSSR ztrácí tak poprvé po 9 letech světový primát v ledním hokeji.
Ve 4:35 min. dostal Klapáč nádhernou přihrávku od
a nejhezčí brankou zápasu docílil vedení 3 : 1.
První den: ČSR poráží švýcarsko 19 : 1
nádherným golem zvýšil za nepopsatelného jasotu Holíka
Přesto
čs. hokejisté nedokázali' zachovat klid. V 9.
V pátek díle 7. dubna o 16.30 hodině v hledišti stav na 4 : 1.
minutě
byl za úplně zbytečný faul u mantinelu vy
V druhém střetnutí dne SSSR porazil bez větší ná loučen Kužela
zahájil předseda mezinárodního hokejového svazu
a přesně 60 vteřin po té, co se objevil
Angličan J. Ahearne v pražské Sportovní hale 38. mahy Finsko 10 : 2. “Suomi” sice na počátku druhé na lavici hanby, snížil SSSR Blínovém na 2 : 3 . Če
třetiny
vyrovnali
stav
na
1
:
1,
pak
však
Rusové
roz
mistrovství světa v ledním hokeji a krátce nato vje
choslováci byli tímto gólem šokováni, nedokázali se
la na kluziště této největší čs. sportovní haly k prv hodli v několika minutách zápas ve svůj prospěch.
soustředit na hru, a tak 8 minut před koncem inka
nímu zápasu reprezentační mužstva Švýcarska a 10. dubna: ČSR — NSR 8 : 1
sovali z hole Jakuševa vyrovnávací branku., Závěr
Československa. Plných 13 minut dokázali Švýcaři
Když" téměř "v "polo
střetnutí ČSR —NSR byi proběhl už v nervositě, všichni diváci, jistě litovali,
udržet čisté konto, pak však to na ledě vypadalo stav nerozhodný 1: 1, nebylo nikomu z čs. fandu že vyhraný zápas se Sověty dokázali' chlapci ještě
jako na střelnici. A že výsledek nakonec zněl “pou do smíchu. Ne snad proto, že by nevěřili^ že^ nako tak zkazit.
ze” 19 : 1, na tom má zásluhu brankář Rigolet, kte nec Čechoslováci zvítězí, ale spíše proto, že čs. ná
Střetnutí mělo dobrou úroveň, byl to nemilosrdný
rý schytal desítky střel Čechoslováků. Jedinou bran rodní mužstvo hrálo momentálně špatně, nedovedlo boj. avšak bez hrubých faulů. V první polovině zá
ku dali Švýcaři za stavu 0 : 17, když už čs. chlapci si poradit s huštěnou německou obranou. Až příliš pasu se čs. hokejistům dařil forčekink, rozbíjeli akce
nebrali střetnutí vážně a jeden z nepozornosti nahrál byla na něm znát únava ze zápolení se Švédy. V mužstva SSSR už v zárodku, v závěru jakoby už chtě
kotouč volnému Dubimů, který překonaly pak už bez závěrečné třetině se však přece jen čs. hokejisté li ubránit dvoubrankový náskok, a to se jim nevy
mocného brankáře Holečka. Branky ČSR: Julius “probudili” a vyhráli ještě přesvědčivě 8 : 1 (po platilo.
Haas (Slovan Bratislava) 4, Václav Nedomanský třetinách 1 : 1, 2 : 0 a 5 : 0). O branky ČSR se roz
Mužstvo ČSR, které muselo hrát bez zraněného
(rovněž Slovan Br.) a Jiří Holík (Jihlava) po 3, dělili: Šťastný 2, Tajcnár, Machač, Martinec, Ja  Haase. nastoupilo v této sestavě: Holeček, - Machač,
Jaroslav Holík (Jihlava) a Ivan Hlinka (Litvínov)
Pospíšil, - Bublá, Horešovský, - Kužela, Tajcnax, Holík, Kochta a Nedomanský.
po 2, Klapáč (Jihlava), Martinec, Šťastný (oba Pai- roslav
Mužstvo SSSR vyhrálo nad Švýcarskem 10 : 2, po Klapáč, bratří Holíkové, - Kochta, Nedomanský,
dubicé), Kochta (Sparta Praha) a Tajcnár (Slovan dalo však jeden z nejslabších výkonů posledních let Hlinka (hrál zde v tomto útoku i obránce Kužela,.
Br.) po jedné. — Třetiny: 5: 0, 8 : 0 a 6: 1.
vůbec. Po první třetině byl nerozhodný stav7 1 : 1, neboť Kochta se zranil), - Martinec, Farda, šťastný.
Obhájci titulu mistra světa, hokejisté SSSR, za v druhé třetině Švýcaři snížili na 2 : 3, a až teprve
V druhém střetnutí šestého dne mistrovství světa
sáhli do bojů vítězstvím nad NSR 11 : 0.
v druhé polovině zápasu nestačili na mistry7 světa Švédsko s velkým štěstím porazilo Finy 2 : 1.
8. dubna:Švýcaři a Němci — "dodavatelé" bodů
13. dubna: NSR vítězí nad Švýcarskem
kondičně.
V sedmý den se hrálo jen střetnutí kandidátů se
Na mistrovství světa v Praze chybí i letos Ka 11. dubna: Švýcarsko vítězí nad Finskem
stupu cio B vskupiny:^ NSR a Švýcarska. Zápas byl
nada, i ta amatérská Kanada by byla atrakcí šam
O první velkou senzaci na 38. mistrovství sv.ěta se
pionátu, zato tam startují týmy Švýcarska a NSR. postaral právě nejslabší účastník A skupiny — Švý slabé úrovně a skončil zaslouženým vítězstvím kon
které skutečně v A skupině nemají co pohledávat. carsko. Jeho s nadšením hrající tým porazil muž dičně lépe připravených Němců 6 : 3 . .
To dokázal i druhý den pražského zápolení, když stvo Finska 3 : 2. když rozrušoval akce mužstva 14. dubna: ČSR — Finsko 5 : 3
išvýcaři prohráli i se Švédy vysoko 1 : 12 a mužstvo •'Suomi” hned v zárodku, takže Finové nebyli schop
Mužstvo “Suomi” se poprvé představilo jako vy
NSR podlehlo Finům 5 : 8. Tým “Suomi” vedl v ni se rozehrát; a když se jim přece jen podařilo nikající celek, a až teprve po velkém, nemilosrdném
první třetině už snadno 5 : 0 , pak polevil.
ohrozit švýcarskou branku, golman byl k nepřeko-- boji prohrálo s čs. hokejisty 3 : 5, po třetinách 1 : 1,
9. dubna: ČSR — Švédsko 4 :1 (2 : 0, 1 : 0 a 1 : 1)
nání.
111 : 2 a 1: 2. Finové ukázali poprvé drápky, byli
rychlým, tvrdým celkem, který přinutil ČechosloŠlágrem třetího dne bylo střetnutí dlouholetých
V druhém střetnutí dne se Švédové mužstvu NSRl
rivalů Švédů a Čechoslováků, které začalo pro čs. revanšovali za loňskou porážku 1 : 2 na mistrovstvíl Iváky, aby do hry dali všechny síly. Když ve druné
tým skvěle. Už ve 36.- vteřině vsítil Jiří Holík nád jsvěta v Ženeve í s úroky, když vyhráli jasně 10 : 0| [minutě poslední třetiny Turonenem vyrovnal na 3 : 3,
asi v hledišti málo těch, kdož věřili, že ČSR
hernou branku, která zřejmě otřásla sebevědomím^ (3 : 0. 5 : 0 a 2 : 9).
I[bylo'
[zápas ještě vyhraje. Situaci však zachránil kapitán
Švédů. Čs. chlapci si vynutili i územní převahu, lé-j
pe kombinovali, byli rychlejší, nápaditější, střelec-1 12. dubna: ČSR — SSSR 3 : 3 (2 : 0, 0 : 1 a 1 : 2) I•čs. národního mužstva František Pospíšil, kterv na
ky přesnější. V sedmé minutě první třetiny byl toj Celým česfeosiovesiskem dlouho očekávaný den na počátku čtvrté minuty závěrečné třetiny sólem "přes
znovu Jiří Holík, který po sólovém úniku zvýšil stavi dešel- Šestý des světového šampionátu se v7 továr- celé kluziště a za menší asistence jinak skvělého
na 2 : 0. Po první třetině, která přinesla hokej své I Ináeh. obchodech a kancelářích od ranních hodin o finského golmana Valtonena upravil stav na 4 : 3 .
tové úrovně, se tempo v druhých SS) minutách hry ničem jiném nemluvila než o střetnutí ČSR — SSSR, Hra se pak priostrila, rozhodčí vylučovali hráče obou
trochu zpomalilo. Za "všechny peníze'" stál však které začalo už o 17. ixxiině. Třebaže vstupenky na mužstev. Vyhráno měla ČSR až 15 vteřin před kon
okamžik ve 36. minutě (v 16. minutě druhé třetiny), otkání byty "pečlivě” rozdSeny, připravilo hlediště cem, kdy Martinec při čs. přesilovce vstřelil 5. gól.
kdy bratislavský Haas po spolupráci s Nedomar.- čs. BáiwfcínBi .mužstvu dohrou atmosféru, po celý V čs. týmu tentokrát totálně zklamal Nedomanský
ilským a Kochtou překonal potřetí jinak nejlepšího zápas je m otatně povzbuzovalo. Už při nástupu na s Haasem.
Večer porazil pak tým SSSR švédské hokejisty
muže mužstva Tre Kronor brankáře Abrahamssona. kluziště uvítalo je přes 1A.9M diváků (dalších asi
3 0 — to už mělo být rozhodnutí. Sprcha však přišla 4.500 vstupenek bylo d ám k disposici ekupantské so dosud největším brankovým poměrem ve vzájemných
hned po zahájení poslední třetiny, čs. obrana, která větské armádě a sovětským turistom) velkými ova stycích na mistrovství světa 11 : 2.
15. dubna: Tucet gólů Švýcarům
se až do této chvíle nedopustila jediné chybičky, cemi.
“zaspala” , a Švédi Palmquistem snížili ve 43. mi Úvod byl oboustranně nervozah Už však když ho
Je škoda, že ČSR dostává zbytečně branky, které by
nutě na 1 : 3- Plné 2 minuty zle zatápěli našim, diny na stadiónu okazovaly 1:41 min. první třetiny, při rovnosti bodů a vzájemných nerozhodných utká
-usadili se v čs. obranné třetině, zdálo se, že nastane bylo celé Československo u vytržení. Brněnský Ma ních mohly být rozhodující. Platí to především o
ještě zvrat ve hře. V pravý čas však přišla spása. chač vyslal na sovětskou branku bombu a kotouč odvetném střetnutí se Švýcarskem, nak kterým sice
V 5.^ minutě 3. třetiny se vyznamenal Nedomanský, skončil za zády brankáře Tretjaka. ČSR vedlo 1 : 0.
(Pokračování na straně 9)
který, ač tísněn robustním švédským obráncem Sovětští hokejisté znervosnilL čs. hráči přebrali zceI la hru do své moci. Sověty se na počátku 5. minuty
H L .-. S D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
1. třetiny ubránily jen za cenu faulu. Byl vyloučen
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
Konečná tabulka MS v Praze
Michajlov a za této přesOovky brněnský Richard
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.\
Farda
nádhernou
střelou
zvýšil
stav
na
2
:
0
.
Za
1* ČSR
19 bodů, skóre 72 : 16
střídačky se na led sjeli všichni hráči a Fardu mohli
Telefon: 42-5989
2. SSSR
16
78 : 17 umačkat. Čs. chlapci pak útočili, bombardovali so
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
(Austr.) $ 6.-, jednotlivý
3. Švédsko
11
49:33
větskou branku, neměli však štěstí, výsledek mohl výtisk 25c. PREDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
4. Finsko
8
47 : 48 být po první třetině přesvědčivější než 2 : 0.
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-,
Hned od začátku druhé třetiny bylo znát, že se čs.
5. NSR
4
21 : 76
£stg. 3.-,. US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně.
hokejisté až příliš spoléhají na dvoubrankový ná
6. švýcarsko
2
19 : 96 skok. Polevili ve hře a zápas byl dlouhé minuty vy Výši leteckého příplatku do různých, zemí sdělíme
na požádání obratem.
rovnaný. Na konci 16. minuty prostřední třetiny ji-

ČSR potřetí mistrem světa

