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Události v zemích socialistického společenství

Nedostatky, letormy a popravy

. . . V různých oblastech měří lidé události vlast
ní, vyzkoušenou škálou hodnot —• a neústupně,
sebedůvěřivě je soudí podle své škály,
nikoli
podle cizí.
A není-li v našem světě takových hodnotových
škál celá řada, je jich několik: je škála pro blíz
ké události a pro vzdálené, škála starých spo
lečností a škála nových, škála prospívajících a
škála strádajících. Hodnotové škály si křiklavě
odporují, bijí nám do očí, a aby nás to nebolelo,
zbavujeme se všech cizích škál jako nerozumu,
klamu a důvěřivě soudíme celý svět podle své do
mácí škály. Proto považujeme za větší, bolestněj
ší a nesnesitelnější ne to, co je ve skutečnosti
větší, bolestnější a nesnesitelnější, nýbrž to, co
je nám bližší. Vše vzdálenější, co nehrozí, že ?e
už dnes přivalí k prahu našeho domu, má pro
nás celkem snesitelné rozměry, byť by v tom
byly vzdechy, udušené výkřiky, utracené životy a
třeba i milióny obětí . . . Jsou různé škály pro
trest a pro provinění. Podle jedné škály měsíční
vězení, vypovězení na venkov nebo arest, kde věz
něné krmí bílými houskami a mlékem, rozdírají
fantazii a plní sloupce novin hněvem.
Kdežto
podle druhé škály se snáší jako cosi obvyklého i
tresty dvaceti let vězení, i cely,, kde je na stěnách
led, ale přesto tam vězně svlékají do prádla, i
blázince pro duševně zdravé, i to, že pohraniční
hlídky zabíjejí nesčetné lidi, kteří z jakýchsi dů
vodů někam prchají . . .
Alexandr Soiženicyn |

li zatčeni loni v srpnu a
jsou dosud drženi ve vy
šetřovací vazbě.
Ve vyšetřovací vazbě je
od loňska mezi jinými i
matematik dr. Juri Šichanovič, který měl letos
přednášet na universitě
v Leeds, ale o němž bliž
ší zprávy chybí - zřejmě
dosud odmítá usnadňovat
práci KGB. Došla však
Z československých no sti budí větší pozornost na vedce, 47ieteh0 Gregory zpráva z Kyjeva, že tam
vin jsme se dozvěděli též Západě nebo ne.
Podjapolského, do ústavu ní soud poslal 12. dubna
V Sovětškém svazu ze pro choromyslné. Podja- na 5 let do žaláře literár
o “aktivním a -činorodém
rázu naší zahraniční poli sílil v minulých týdnech polský byl nedávno zvo ního kritika, 421etého Iva
na Dziubu, kterému vy
tiky”, což znamená v běž tlak KGB proti kritikům len za člena výboru Spo
týká ukrajinský naciona
Jiří Sýkora:
režimu
z
řad
sovětské
in
lečnosti
pro
lidská
práva.
né mluvě zahraniční poli
lismus.
KGB
operuje
“přiznání
teligence.
Jedna
zpráva
tiku přesně takovou, jak
DOPIS DO STUDENÍ ZEMĚ
Větší pozornost budí
říká, že se začalo jedná mi” historika Petra .Ja:
si ji představuje Sovětský
Vážený pane,
obchody,
které
ní, které má skončit pře kira a národohospodáře další
svaz. Toho času není měl jsem až nyní tu čest přečíst si text pro
dáním dalšího význačného Viktora Krasina, kteří bv- (Pokračování na str. 2)
snad kromě Mongolska jevu, který jste chtěl pronést při převzetí Nobelovy
ceny za literaturu. Převzetí jste se však, bohužel,
spolehlivější satelit, než
Nové krizové obdobia v najbližšej budúcnosti?
z důvodů dostatečně známých nemohl osobně zú
kterého reprezentuje v za
častnit.
hraničí B. Chňoupek.
V některých částech svého projevu projevujete ne-,
Všimněme si proto, co
libost, údiv a znechucení^ nad dvojím metrem, jímž.
se děje v jiných státech
V týchto dňoch sa konali dve významné medzinárodné porady: jedna menová intelektuálové světa (zvláště západního) měří úroveň
sypbod v ^té-které zemi. Proto Vás pravděpodobně
“socialistického společen a oficiálna vo Washingtone za účasti ministrov financií mnohých členských příliš
nepřekvapí, že Váš projev nedoznal takové
ství” , ať už tamní událo- krajín Medzinárodného menového fondu, druhá, neoficiálna v Amsterdame, za publicity jako jiné Vaše projevy, . dopisy či knihy:
. účasti popredných národohospodárov, politických a (Zvláště pak knihy, neboť ty byly od počátku před
I vojenských stratégov a bývalých členov vlád v Euro- mětem Mobrého obchodu.)
Postih autoru
Objevily se již výtky, že jste staromódní, že přes
■ pe i v Spojených štátoch.
ruské roviny, jež jsou nekonečné, nemůžete dohléd
Husákův režim ustavičně tvrdí, že dodržuje záko
j Prvá, washingtonská po- niké len toľko, že nový nout^ a poznat problémy západního světa; že jste
nitost, byť i tu socialistickou. Potíž je v tom. že si
příliš poplatný svému prostředí, že Váš úspěch a
zákony — včetně ústavy — a různá nařízení vyklá i rada, sa sústredila len na menový systém má byť
kvalita Vám nedávají právo, abyste vyslovoval sou
dá pc svém a že ši je bez jakékoli opozice podle i užší problém medzinárod- vytvorený na pevnom ho
dy nad tím, čemu jste fysicky vzdálen.
okamžité potřeby mění.
j nej spolupráce, na meno- ci hodne pružnom .mecha
Zdáte se příliš přímočarý, a přiznejme, že i trochu
Opatření z počátku tohoto měsíce se týká někte
i vé pole. Druhá mala šir- nizme valutových parít. selsky tvrdohlavý v tom, jak se snažíte vypovídat
rých neposlušných spisovatelů. Podle zákona je ovšem
pravdu.
každý z nich naprosto svobodný psát a vydávat co ! ší rámec a debatovala o Rozpory a neistota medzi
Otřel jste se i o Organisaci Spojených- národů —
chce, ale . . . Těch "ale" je mnoho a začínají cenzu všetkých aspektoch trans účastníkmi okolo problé
a to v současné době je též proti kroku módy.
rou v zájmu lidu a končí přídělem papíru v zájmu atlantickej spolupráce, te  mov sú ešte stále veľké.
Začal jste psát mohutné dílo z historie Ruska, a
plynulého zásobování nebo tak nějak.
Na amsterdamskej po první díl už vyšel. Jmenuje se Srpen 1914. Napadlo
da
práve
tak
o
oblasti
me
Po 69. roce začali psát neposlušní spisovatelé,
už někoho, že budete 'psát také o dalších létech, a že
kteří nebyli ochotni plodit agitky, do šuplíku. Tak novej, ekonomickej v tom rade bol aj generálny ta se nemůžete vyhnout těm létům, jež budou počítána
se stalo a už několikrát to bylo řečeno, že v cizině najširšom zmysle slova, jomník NATO J. Luns, od roku 1917? Ovšem, mohl byste se těmto letopočtům
vyšlo po roce 1969 víc původních kvalitních českých ako o oblasti politickej a ktorý pripomenul na adre vyhnout. Jenže, to Vy neuděláte. Pravda musí být
děl než v Československu (na Slovensku je situace
su nielen prítomných, lez vyslovena — tak se na svět díváte Vy. Modlím se,
brannej.
jen trochu jin á). Některým z odbojných spisovatelů,
hádam celej verejnosti abyste pravdu vyslovit mohl.: Jenže, právě proto, že
i
Medzi
komentármi
k
jejichž díla ,nesměla vyjít doma, se podařilo umístit
tentokráte se pravda nedá obejít, i kdyby se o to
menovej toto:
je v překladu na zahraničním knižním trhu, což . washingtonskej
autor třeba i snažil, může se stát, že Vám tato mož
ovšem vyvolalo značnou nelibost vládnoucího reži porade sa vyskytla aj
“Nemôžem si spomenúť nost, možnost vyslovit pravdu, nebude dána.
mu. Vždyť jde o díla s hlediska vlády nevhodná,
Vážený pane, napsal jste již tisíce stránek a to
otázka, či vôbec bola tá na iné také obdobie, ako
špatně propagující socialistickou vlast a socialismus
za okolností, kdy mnohý jiný by se už dávno vzdal.
je
toto,
keď
sme
svedka
to
schôdzka
účelná,
kedvůbec. Kromě toho autorské honoráře z ciziny umož
Kdy mnohý jiný by raději odvolal a stal. se pěvcem
ňují nenormalizovaným spisovatelům další nevhodné že svetová konkláva ' mi mi takej obrovskej diplo a oslavovatelem tyrana, jen aby dostal větší porci
psaní, aniž mohou být pohnáni k zodpovědnosti pro nistrov financií nevykona- matickej aktivity,
toľ z kýty, jež jest pohříchu i tak dost ohlodána.
"příživnictví" či jiné přečiny, kterých se dopouštějí
Vsadil bych se, že píšete perem a ne na psacím
j la nič, len vzala na vedo- kých schôdzok, medziná
ti, co "řádně nepracují".
stroji, že píšete perem v době; kdy i okresní novinář
rodných
konferencií,
toľ
'
mie
to
provizórne
rieše
Protože přímé zákroky proti jednotlivcům, kteří
používá diktafonu.
......
jsou v cizině známí, by vzbudily nežádoucí pozor nie menovej krízy, ktoré kého cestovánia a vzá
Vsadil bych se, že šedáte u stolu, jenž^není "osví
nost světové veřejnosti, rozhodla vláda 2. dubna, že vytvorili porady v Bruse jomných
návštev hláv cen elektrickým světlem. Možná,- ba jistě, jste. ně
odebere všem spisovatelům, jejichž díla jsou vy
štátov alebo predsedov která svá díla napsál při petrolejce, protože na Sibi
li
áv
Paríži.
Schôdzka
dávána v cizině, další, podstatnou část honoráře.
ři a ve vyhnanství, na zapadlých ruských vesnicích,
Z autorských honorářů za knihy vydané v cizině jsou ministrov financií k tomu vlád.”
tam se ještě svítí petrolejovou lampou — á je-li -někde
(Pokračovanie
na
str.
2)
spisovatelé povinni nadále odvádět nejen velkou daň dodala v úradnom komu
elektřina, pak jen k tomu, aby nabila dráty kolem
z příjmu a vládní agentuře Dilia platit komisi, i
koncentračních táborů.
když "obchod" nezprostředkovala, ale se zpětnou
Píšete v zemi, kde hned za humny, jak se říká,
platností od 1. března tr. odvádět 40% z autorského
PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St.,
je polární noc, v zemi, kde i jenom žít není daleko
honoráře na zvláštní kulturní fond. Až dosud odvá
od hrdinství, v zemi, kde bahno ruských stepí je
Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Unlflcation
děli do tohoto fondu pouze 2% honoráře.
prosáklé krví, bratru, třiceti miliónů lidí, . v zemi.
Pty. Lfd., 497 Collins St., Melbourne, Vic. 3000
Snad to konečně poučí i ty neposlušné. A vše se
(Pokračování na str. 2)
"Československá socialistická republika je pevnou součástí socialistického spo
lečenství", konstatuje Rudé právo (4. 4.) a kdo sleduje zpravodajství ze světa,
dá mu za pravdu. Je tak pevnou, nevýraznou součástí, že jí sdělovací prostřed
ky v ostatním světě věnují jen minimální pozornost. V jiných částech zeměkoule
totiž.lidi tolik nezajímají dubnové směny Národní fronty, tedy práce o víken
dech zdarma, či obnova Jičínského hnutí v zemědělství, nebo skutečnost, že
okresní stranické konference "vyzněly v plnou podporu" Husákova vedení, že
se připravuje další rozvoj hnutí Reflektor mladých, které učí mladé lidi "obje
vovat nešvary" v podnicích a hlásit je výše a že se ve všech oborech života
plní dále závěry X IV . sjezdu KSČ. To byly hlavní zprávy — vedle referátů o
cestě čs. delegace na Kubu —, kterými se zabýval v minulých týdnech čs. tisk
a rozhlas.

Všetko je v pohybe

d |je podle zákona!
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Reformy a popravy
(Pokračování se strany 1)
uzavírá SSSR se západní
mi státy, resp. se západ
ními obchodními společ
nostmi. Tak 13. dubna
hlásila americká Occiden
tal Petroleum Corporation
of California uzavření
předběžné dohody s Mosk
vou o vzájemných do
dávkách (výrobky z USA
za suroviny z SSSR) v
příštích dvou desetiletích,
které mají mít hodnotu
5% miliardy dolarů. Bý
valá obilnice Evropy .je
též už delší dobu význač
ným zákazníkem kanad
ských,
amerických ' a
australských
farmářů.
Ani rozsáhlé dodávky ze
mědělských produktů z
těchto států však nestačí
krýt domácí potřebu, tak
že muselo být zavedeno
ve velké části středního
Ruska a v oblastech za
Uralem přídělové hospo
dářství (týká se též měst
Gorkij, Volgagrad - tj.

CHARLES ANTAL

N. M. L. A.
447 Collins St.
Melbourne
telefon 62-0411
po hod. 781-2141
životné poistky
a
pôžičky na domy
Dôverne
- mnlehlivo

Malý emamevatel
VDOVA intel.

v Austrálii by ráda pozna
la charakt. a upřímného
muže bud’ k seznámení
nebo k dopisování kdekoli
na světě. Nab. na zn.
“Středních let” do HD.
HLUBOKÝ KOČÁREK

(i se sedačkou, z ČSR),
domácí houpačku, postýl
ku, koš, vysokou židli,
příp. i oblečky, vše zacho
valé, výhodně prodám.
Fiat 2/124 Perry SU
Collingwood, Vic. 3066

bývalý Stalingrad, Tog
liatti - kde je nová auto
mobilka Fiat, aj.). Chybí
hlavně máslo a brambo
ry, ale nedostává se i
mouky a masa.
Z Budapešti došla zprá
va o demonstracích při
oficielních oslavách 125.
výročí revoluce z r. 1843
a 150. výročí narození ma
ďarského básníka a revo
lucionáře Sandora Petofiho. Policie demonstranty
rozehnala, při čemž bylo
41 mladých lidí zatčeno.
Velký zájem zatím ne
budí zprávy z Polska o
připravovaných hospodář
ských reformách, i když
mohou mít v zemi daleko
sáhlejší následky než ma
jí jinde okamžité demon
strace. V zásadě jde o po
dobné reformy, jaké se
snažilo uskutečnit Česko

Slovensko už před 5 - 5
léty, změny systému říze
ní, které mají především
vzbudit zájem zaměstnan
ců o výsledek hospodaře
ní. Poláci chtějí dát vět
ší pravomoc vedoucím
podniků, rozhodnější slo
vo zaměstnaneckým ra
dám, větší volnost rolní
kům zrušením povinných
dodávek atd. Zatím vyka
zují úspěchy, produkce se
zvedla, vývoz se zvýšil
Neprojevily se však dosud
plně potíže, s nimiž se
potkali čs. reformiste.
Dáte-li totiž někomu vět
ší pravomoc, musíte tu
pravomoc někomu jinému
vzít. Prakticky: má-li v
továrně ve všech záleži
tostech hlavní slovo ředi
tel - odborník, nemůže je
mít tajemník strany. Jde
pak o problém, kolik moci

Předběžné oznámení
Čs. obec legionářská ve Viktorii

si muze dovolit tajemmk
ztratit.
V australské veřejnosti,
už dost pobouřené způso
by,.. jakými zasahoval mi
nistr Murphy proti míst
ním “chorvatským terori
stům” a australské tajné
službě, vyvolaly úžas a
znechucení zprávy z Bě
lehradu, dle nichž byli
popraveni tři Chorváti australští státní občané,
kteří přijeli loni z Austrá
lie a byli dva dny po přijezdu u příbuzných zatče
ni a obviněni z příprav k
teroristickým
akcím.
Australská vláda protesto
vala, při čemž, zdá se,
projevuje překvapení a
tedy i neznalost metód
všech diktátorských reži
mů. Přátelské gesto je pi\.
diktátora jen znamením
slabosti.

Všetko je v pohybe
iPokr. zo strany 1)
A táto všestranná akti
vita jednoznačne nazna
čuje, že vo vývoji západíého sveta je všetko v poíybe. V časopise Wall
Street Journal píše šéf je10
európskej redakcie
rtay Vicker o “veľkom
:ápase o celý svetový po
riadok” .
Ray Vicker pripomína,
ze nejde len o nový me
nový systém a o novú
medzinárodnú dělbu prá
ce, ktorá by sa prejavila
v nových cestách sveto
vého obchodu, ale že ide
aj o revíziu vo vzťahoch
medzi Východom a Západom,
o reorganizáciu
obrany, o svetové energe
tické hospodárstvo ľ. o
formovanie mocenských
sil, a presunutie stredísk
tejto rovnováhy.
Starý svetový poriadok
vytvorený hneď po druhej
svetovej vojne alebo čia
stočne aj za nej, je v rui
nách. Prežil sa. lebo svet
prešiel zmenami, na kto

AUSTRALSKO-ČESKA FIRMA

A R C H I D O M DESIGNS
Vám nakreslí plány a vybaví
stavební povolení pro
* obytné a průmyslové stavby
* přestavby a přístavby
* sanitární zařízení
* interiéry bytů a kanceláří
Pomůžeme Vám připravit rozpečet oprav
při koupi staršího domu
Volejte: 64-1267, nebo večer 356-26SS
131 BRIDGE STREET, PORT MELBOURNE

ré staré inštitúcie neve
dia reagovať, nevedia no
vé problémy riešiť. To
jednoducho preto, lebo
menový systém, vytvore
ný v r'oku 1944 v Bretton
Woods ríestačil zachytiť
pre menovú oblasť dô
sledky všetkého toho, čo
éa stalo vo svetovej eko
nómii od skončenia voj
ny. Generálna dohoda o
clách a obchode sa síce
uznáša o nových opatre
niach pre rozvoj medzi
národného obchodu, ale
členské štáty riadia svoju
hospodársku politiku často
proti týmto uzneseniam.
Tieto dve medzinárod
né ekonomické inštitúcie
ako aj tretia: Organizá
cia ,pre ekonomickú spo
luprácu a rozvoj pri
Atlantickom spoločenstve
vznikli v celkom inom ve
ku. Bolo to v čase, keď
Spojené štáty nemali pa
sívnu medzinárodnú pla
tovú bilanciu, keď dolár
bol pevnou a stabilnou
medzinárodnou menou a
keď nebolo krízy v ener
getickom
hospodárstve
západného sveta. Vtedy
tieto inštitúcie fungovali
bezvadne. Dnes nemôžu.
Dokonca aj názory o cie
ľoch obrany západného
sveta sa menia, pripomí
na Ray Vicker, preto je
všetko v pohybe, preto
ten čulý zápas o nový
svetový poriadok, ktorý
pravdepodobne - ako sa
už dnes ukazuje - bude
svojimi niektorými pilie-

rami prekračovať dote
raz ustálené predstavy o
Východe a Západe ako o
dvoch celkoch rozpoltené
ho sveta.
Na. amsterdamskej po
rade sa o všetkých týchto
problémoch hovorilo a
uvažovalo sa o tom, ako
sa dostať zo slepej ulič
ky, v ktorej sa Západ
ocitol. Otázka je, či bu
de dosť rozhodnej vôle a
ochoty vytvoriť nový sve
tový poriadok kooperá
ciou, alebo či sa všetko
ponechá na samovoľný
vývoj, či sa nové pravid
lá diplomatickej aj eko
nomickej hry dohodnú,
alebo budú vynútené uda
losťami.
Ray Vicker zakončil
svoj referát, že keď po
čúval v Amsterdame tri
tucty odborníkov hovoriť
o dnešných problémoch,
získal jasnú predstavu c
tom, že sa pripravujú ale
bo sú v prúde v medziná-

pořádá v neděli 27. května 1973 v moderních
místnostech TOP—HAT—CABARET,
141 Bourke Sť, Melbourne
ČAJ

O

PÁTÉ

s tancem a programem, účinkují prvotřídní ka
baretní umělci. Podává se svačina a výborná
večeře. Podnik má vlastní likérovou licenci.
Vstupné $ 6.-, studenti a pensisti $ 4.50. Začátek
v 5 hod. odp., konec v 11 hodin.
Reservování míst: tel. 58-7361 (Silvan),
95-6048 (Tůmová).
Jindřich Silvan, předseda společ. odboru

Dopis do studené země
(Pokračování se strany 1)
kde volání po svobodě je projevem a symptomem
duševní choroby, ba šílenství.
Žijete přímo ve středu žaláře národů — a píšete
pravdu. A co víc, píšete onu pravdu krásně.
Píšu Vám dopis, který nikdy nedostanete. Píšu
Vám ze země, která je symbolem svobody, ze země,
kde je tolik svobody, že se mnozí touto svobodou
přejedli a teď říhají revoluční antiquity. V zemi,
kde svoboda projevu je zaručena i duševně méně
cenným a morálně narušeným, a kde úspěch je zá
rukou kvality.
Tak tomu však bylo vždy. Síla slabých je jediná
síla přemáhající silné, nejlepší umírají první, úspěch
patří hlučným a pot poctivých hlupáků světu páchne.
Dej Vám Bůh sílu a možnost pokračovat v práci
Dej Vám Bůh zdraví a dlouhý život.
Vážený pane, Vy jste však již dávno ukázal, že
člověk může být silnější než smrt.
Váš vděčný čtenář.
(Viz "Solženicynova moudrost" na str. 5, p. r.)
TÁBOR
PRO NAVRÁTILCE

Podle zprávy z Vídně
převzalo zvláštní oddělení
čs. federálního minister
stva vnitra ubytovací tá
bor u české Lípy, kam
mají být dáváni k prově
ření navrátilci ze Zápa
du. Správa tábora podlé
há vedoucímu odboru mi
nisterstva pro vyšetřová
ní činů protistátní povahy
pplk. Řezníčkovi.
rodných vzťahoch značné
zmeny, zmeny, ktoré nie
je ľahko zladiť a na nich
vytvoriť nový svetový po
riadok. Je nebezpečie, že
v boji o tento poriadok
nebude dosť sporiadaného úsilia a kooperácie a
že sobecké záujmy jednot
livých národov môžu vy
volať nové krizové obdo
bia v najbližšej budúcno
sti.
Dušan Lehotský

TRAGEDIE
V MELBOURNE

V Melbourne vzbudila
zvláště mezi místními Če
chy a Slováky mimořád
ný rozruch rodinná trage
die, která si vyžádala tři
lidské životy. 271etá J.
Kulstrunková, která se
přistěhovala do Austrálie
po srpnu 1968, vyhodila z
okna svého bytu v 6.
poschodí své dvě děti tříletou dcerku a pětileté
ho chlapce - a sama vy
skočila za nimi. Děvčátko
i matka byly na místě
usmrceny, chlapec zemřel
po převozu do nemocnice.
Matka spáchala čin po
delších rodinných nesvárech. Uvažovala o vráce
ní se s dětmi do Česko
slovenska, nakonec však
volila toto hrozné řešení.
Pohřeb tří obětí tragedie
se konal za hojné účasti
krajanů a byl tím smut
nější, že se nezúčastnil
nikdo z blízkých příbuz
ných.

ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ VE VIKTORII
svolává
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU

na pátek 4. května 1973 v 7.30 hod. večer do sálu restaurace Rhineland,,
9 Drewery Lane, Melbourne (Drewery Lane je malá ulice odbočující z,
Lonsdale St. mezi Elizabeth a Swanston Streets).
Nesejde-li se ve stanovenou dobu dostatečný počet členů, bude se valná J
hromada konat od 8. hodiny za každého počtu přítomných.
Všichni krajané, kteří mají zájem o práci nebo členství ve Sdružení, ^
jsou vítáni.
Nominace na funkce a členství ve výboru, podepsané jedním platným 5
členem Sdružení, musí být v rukách jednatele 27. dubna 1973.
Václav Vodička , předseda
Zdeněk Soleh, jednatel
P. O. Box 6, St. Kilda, Vic. 3182
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iv e zk ra tc e
— Sovětský velvyslanec
S. V. červoněnko, který
se zasloužil o SSSR v srp
nu 1968 a po něm, byl ko
nečně vyměněn. Zpráva
z Bratislavy uvádí, že se
přijel 5. dubna loučit do
slovenského hlavního mě
sta a že schůzku s ním
“charakterizovalo srdeč
né ovzduší” .
— Od 2. dubna dlela na
Kubě československá stra
nická a vládní delegace,
vedená Gustavem Husá
kem. čs. noviny píší, že
návštěva dala příležitost
k “mohutné manifestaci
čs.-kubánského
přátel
ství” .
— Den před odletem na
Kubu předal Husák za
přítomnosti členů a kan
didátů předsednictva ÚV
KSČ prvnímu tajemníku
ÚV KSS Jozefu Lenártovi
v předvečer jeho 50. na
rozenin Řád republiky.
— Na pravé straně Duna
je začala počátkem dub
na
stavba
rozsáhlého
městského sektoru Brati
slava - Petržalka, kter,i
má mít téměř 50.000 bytů
pro více než 150.000 oby
vatel.
— Novým čs. velvyslan
cem v Norsku a na Islan
dě je ing. Zdeněk Roškot.
— Dne 5. dubna vydala
Vedoucí

ČTK tuto zprávu: “Včera
byli vyhoštěni z ČSSR
Artur Laufer, nar. 13. 11.
1902, Hana Lauferová,
nar. 12. 6. 1939 a Eva
Crsweová, roz. Laufero
vá, nar. 30. 5. 1943, všich
ni bytem Frankfurt n. M.,
bývalí českoslovenští stát
ní příslušníci, nyní obča
né NSR. Jmenovaní v do
bě turistického pobytu od
24. března do 30. března
1973 vyvíjeli nepřátelskou
činnost proti naší republi
ce.”
— V Praze je 54.881 obyt
ných budov a v nich
383.177 bytů, Z těchto
pražských bytů je plných
28.106 zařazeno do čtvrté
kategorie - nemají tedy
základní hygienická vyba
vení jako samostatný kloset, vanu, tekoucí vodu a
topení. I když je život
nost bytů počítána v Čes
koslovensku na 100 let, je
už 70.000 bytů v Praze v
takovém stavu, že i úřa
dy uznaly nutnost jejich
okamžité opravy.
— Zemědělští novináři by
li povoláni na ÚV KSČ,
kde jim vedoucí zeměděl
ského oddělení ÚV KSČ
J. Varga a ředitel odboru
federálního ministerstva
J. Kočí přikázali sledovat

kontinentální pekárna

v Melbourne

ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd.
8-10 Helen St„ West Heidelberg, Vic. 3081

bedlivěji efektivnost a
rentabilitu v zemědělství.
V posledních třech letech
totiž stoupají náklady v
zemědělství rychleji než
výkony a výroba.
— Od 1. dubna začala
Česká státní spořitelna
poskytovat půjčky na byt
a na zařízení mladým
manželům do 30 let. Jed
nou z podmínek poskytnu
tí půjčky je, aby mladá
dvojice “vedla řádný ži
vot pracujícího člověka”
což musí potvrdit stranic
ká a odborová .organizace
na pracovištích manželů.
— Na 14 let odnětí svobo
dy byl odsouzen zaměst
nanec AZNP v Mladé Bo
leslavi,^ ktedý využil ne
pořádků ve výrobní kont
role a vyvezl ze závodu a
pak^ soukromě prodal 5
nových osobních aut.
— Velkou pardubickou,
populární koňský dostih,
běželi letos poprvé lidé.
Na startu se sešlo 176 zá
vodníků ve věku 18 až 62
roků, které k závodu na
této trati přiměla - podle
čs. tisku - snaha “prožít
malinký okamžik radosti
a závrať z vlastní síly” .
— Lavina v masivu Gerlachu ve Vysokých Tat
rách zavalila 4 mladé ho
rolezce z Povážské Bystri
ce. Tři z nich - M. Ďurkech, M. Turan a M. Poliačik - pád strmou skal
natou stěnou nepřežili.
Vyvázl jen 191etý I. Meš
ko. který utrpěl těžká zranení.
Č/HD

Proti církvi
Československo má papežem jmenovaného kardinála, jémuž režim nyní do
volil, aby jmenování oznámil veřejnosti, a má i čtyři nově vysvěcené biskupy.
Mohlo by se proto zdát, že vláda polevila ve svém proticírkevním tažení, že
kněží ani věřící nebudou již špiněni, pronásledováni, vězněni a utiskováni, jako
tomu bylo v letech padesátých. Domnívat se něco takového by byl ovšem vélký
omyl. Stále ještě existuje listina nepohodlných duchovních, kteří by mohli mír
na "lid " neblahý vliv a jež je proto nutno odstranit. Dne 24. března přinesla
pražská Práce článek, dle něhož byl ze seznamu duchovních, určených k lik v i
daci, vybrán doktor teologie Jaroslav Studený, bývalý administrátor římskoka
tolického farního úřadu v Bělotíně na okrese Přerov. Článek je psán zcela ve
stylu senzačních odhalení, která kdysi přinesl komunistický tisk o "čihošťském
zázraku" a faráři Toufarovi. Tentokrát se ovšem STB nezdržovala instalací
drátů ke kostelním soškám, ale použila metod mnohem modernějších.

V článku, nadepsaném
Jak “chudý” farář k, mi 
liónu přišel se dovídáme,
jak to tentokrát STB na
vlékla. Páter Studený byl
obviněn, že “v krizových
letech 1968 - 69 v tiskárně
objednal protizákonně bez
úředního povolení vydání
náboženských obrázků a
tiskopisů v nákladu 6 mi
liónů kusů” . Potom je roz
prodával a za tři roky do
sáhl obratu 2,344.029 Kčs.
Komunistický
stát
ovšem považuje za nezá
konné a socialismu škodí
cí vydat obrázek s nábo
ženskou tématikou a na
víc neoštemplovaný razít
kem tiskového dohledu.
Podle socialistické zákon
nosti faráři Studenému
také přítížilo, že “použí
val skladové prostory v
domovech řádových se-

desátiletá paní nepotřebu
je, aby za ni někdo pla
til pojištění. STB potom
jen stačí předložit vklad
ní knížku, na kterou si prý
farář uložil na jméno ho
spodyně
100.000 Kčs.
Soud radostně odsoudí fa
ráře Studeného na 4% ro 
ku do vězení (nikdo se
nebude zajímat, zda je
přežije, to už je věc STB)
a hlavně vysloví propad
nutí celé zásoby už řád
ně farářem zaplaceného
náboženského zboží v hod
notě víc než třičtvrtě.m i
liónu. Náboženské obráz
ky jsou tedy už ve šrotu.
O křesťanech, rozsápa
ných divými šelmami, se
učí děti ve škole. Kdo si
však vzpomena na křesťa
Soud, předem instruova ny, “rozsápané” komuni
ný, se ovšem nepozastaví stickou policií?
nad skutečností, že sedm
M. Čechová
ster, sestry mu zdarma
vedly i korespondenci,
balily a odesílaly balíky".
Šlo zřejmě o rozesílání
náboženské literatury a
obrázků s vědomím vyš
ších církevních úřadů.
U soudu pak nechyběla
ani
hospodyně,
která
přesně podle scénáře pro
hlásila:
. Je mi nepříjemné o
tom mluvit, ale byl ke
mně dost hrubý. Delala
jsem mu hospodyni, uklí
zela kostel a denně hrála
na varhany, a za to mi
platil 200 Kčs měsíčně.
Říkal, že více nemá. Ne
platil za mne pojištění,
takže za tu dobu nemám
nárok na důchod.”

Telefon 459-3672
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvědčte se!
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je zárukou nejlepší kvality.
»Hiiim iiim iPM iiHtJim iiM m inuimim iiHiiniHim itii.

ČS. RESTAURACE V Z IM N Í ZAHRADĚ

nad bruslařským stadiónem
ICELAND — W INTERGARTEN

Eda Honkyš — D’Hora
28 Whitehorse Road, Ringwood, Vic.

Telefon 879-1467
Česká domácí kuchyně — denně knedlíky,
vepřová atd.
Pivo neb likéry si možno přinést
Otevřeno 7 dní v ..týdnu od 11. hod. dop.
do 11. hod. noční
.HniiiiiniMiiuiiiiiiiiiimiiiHiiHiHnniiHiHUHiiiiHiiiiHi
' “ "^OBRAZY^TlM ĚLECKÉ^
ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí .
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZ LACOVA N í rámů
)
i nábytku odborně provádí
S
první pozlacovačská firma v Austrálii
\

J. KOŠŇAR PTY. LTD.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.

Telefon: 37-3109
Jakož i v č. 42 Howard

St.,

North

Melbourna

(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevu

Odjezd a návrat
Od vyhlášení amnestie

presidentem

republiky

až mptymaly tém ěř dra měsíce, ale stále nedochá
zejí zprávy o tom, že by jí hodlal využít větší po
čet osob, které se provinily neoprávněným poby
tem v cizině, československá propaganda "na vě
ci" ovšem dáte pracuje. Nedovídáme se však po
čet těch opět šťastných, tj. těch, kteří se vrátili,
ačkoli desítky tisíc uprchlíků žijí nedaleko čs. hra
nic — v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Francii
3íd. — a jejich návrat by mohl být otázkou ně
kolika hodin. Místo referátů o čerstvých navrátil
cích shánějí proto čs. sdělovací prostředky aspoň
povídání z doby minulé, před vyhlášením amne
stie, aby povzbudili eventuelní nerozhodné.
Jak pracuje taková propaganda? Bodré histor
ky o šťastných navrátilcích připomínají předvá
lečná díla, která vycházela pro "dámy a dívky" v
Červené knihovně. Neznáte sloh románů z Červe
né knihovny? Tedy . . .
"Člověk se někdy plahočí za svým štěstím bůh
víkde po světě a teprve řada trpkých lekcí a zku
šeností ho poučí, že je může naleznout jen doma,
mezi svými. K emuto poučení dospěla i paní Ja
na, hezká, asi Kletá žena, z jejíchž upřímných
slov ještě dnes, mnoho měsíců po návratu do vla
sti, zaznívá hořký tón prožitých zklamání a bo
lestí . . . Jana vystudovala střední školu, získala
dobré úřednické místo a zdálo se, že jí nebude
nic scházet ke spokojenému životu. Poznala mla
dého chlapce a bez dlouhého rozmýšlení — hurá
do vdavek, ještě jí nebylo dvacet a už byla bo

hatší o malého Michala. Zdálo se, že jí nic ne
schází ke štěstí."
"P ak však poznala pana Jaromíra. Byl chytrý,
galantní, omračoval ostatní svou vzdělaností a
rozšafným rozhledem. Příliš dlouho neoddávala.
Její muž se jí ve srovnání s panem Jaromírem za
čal náhle zdát příliš přízemní. Byla to prostě jed
na z těch lásek na první pohled. Co na tom, že
pan Jaromír byl o dvacet let starší než Jana? Ja
ně se zdálo, že teprve teď se jí otevírá cesta k
opravdovému štěstí. Nevadilo jí, i když léta utí
kala, že s panem Jaromírem žije pouze jako druž
ka. I Míša si zvykl na nového "tátu " . . . "
Takovým stylem pokračuje celé dlouhé vyprávě
ní. Pan Jaromír, paní Jana a Míša odjeli v r.
1969 do Itálie a na zpáteční cestě se zastavili ve
Švýcarech, kde podlehli svodům utečenců a zůsta
li v cizině. Jenže paní Janě začaly brzy vadit "zá
sady vlčí kapitalistické morálky" a začala toužit
po návratu. "Bylo mi vždy nejhůř, když jsem si
vzpomněla na Staré Město, na Hradčany, na má
mu a sestry, — věděla jsem, že mě ve Švýcarsku
nic neudrží," ujišťuje nyní. Navíc pak se v cho
vání pana Jaromíra objevila — vlivem kapitali
stického prostředí — hrubost, což uspíšilo Janino
rozhodnutí: v červenci 1970 popsala své útrapy
čs. velvyslanectví a v listopadu 1970 se vrátila
domů, kde jí vše "dává zapomenout na všechny ty
trpké zkušenosti".
Svou zpovědí po půldruhém roce si pani Jana
chtěla zřejmě ulevit — tak nebo tak.

•
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Dubnové paberky
Jarka Vlčková

— Vítězslav Nezval, hlavní představitel poetistů v
české literatuře, zemřel před patnácti léty — 6.
dubna 1958 — v Praze. Nezval byl především básník
silné smyslovosti s prudkou a bohatou obrazotvor
ností. Hledal a nalézal nové smyslové seance ať v
rychlém velkoměstském životě nebo v bohatých vzpo
mínkách na dětství a v přepodstatňování skutečno
sti v sen a pohádku. Surrealismus, od něhož si zpo
čátku velmi sliboval, nepřinesl v jeho pracech ký
žené výsledky, a sám se z něho brzy vymanil.
Zvláště balady Roberta Davida a knihy odporu proti
fašismu a básně o domovině (Sbohem a šáteček,
Praha s .prsty deště, Pět minut za městem) svědčí
o tom, že básník překonal surrealistické období své
tvorby. Básně Stalin-, Zpěv- míru, Z domoviny aj
jsou poplatný své době a dokazují “přizpůsobivost”
nesporně velkého básníka, který však ochotně pro
půjčoval svůj talent i k oslavám nespravedlnosti a
zla.
— 7. dubna 1348 založil Karel IV. Zlatou bulou praž
skou universitu podle vzoru university v Paříži a
Boloni, “aby se nemuseli naši věrní obyvatelé krá
lovství, již bez přestání lačněji po plodech věd, doprošovati v cizích zemích almužny, ale aby nalézali
v království stůl k pohoštění připravený” .
— Jaroslav Havlíček, syn českého kantora z Jilem
nice, zemřel v Praze 7. dubna 1943. Do literatury
prorazil pozdním debutem s názvem Neopatrné pan
ny. Jeho románová tvorba byla pod vlivem natura
lismu K. M. Čapka-Choda a vyniká z ní zvláště
první díl zamýšlené trilogie Vyprahlé touhy (pozděj
ší název Petrolejové lampy), Ta třetí a Helimadoe.
Celým dílem J. Havlíčka se zabýval K. Sezima v
knize Mlází.
— Štorchova povídková a románová tvorba pro mlá
dež, těžící látkově z prehistorie a historie, se zrodi
la z jeho úsilí postavit školní dějepis na základy
vědecké, historiografie. Eduard Štorch, autor Lovců
mamutů, Život v pravěku a dalších románů, se na
rodil 10. dubna 1878 v Ostroměři u Hořic.
— 12. dubna jsme vzpomněli stého výročí narozenin
hostivařského sedláka, státníka a politika ČSR, Anto
nína Švehly, který stál od převratu až do své smrti
v popředí politického života naší osvobozené vlasti
(min. předseda od roku 1922 až do roku 1929 s krát
kou přestávkou v roce 1926).
— Rakouský ministr zahraničí hrabě Czemin měl k
vídeňským radním řeč 2. dubna 1918, v níž reagoval
prudce na chování českých politických vůdců a Ma
saryka nazval “der elende armseelige Masaryk” . Dr.
A. Rašín jako odvetu za hanebné označení Masary
ka začal organisovat projev i na venek okázalý.
Spolu s J. Kvapilem a Ant. Švehlou se zasloužili o
manifestaci důstojnou národa, na niž přizvali vedle
Slovinců i Chorváty. Byla jí národní přísaha 13.
dubna 1918 v Obecním domě pražském, kdy národní
manifestační přísahu přečetl spisovatel A. Jirásek,
který její text zpracoval s dr. Fr. Soukupem.
— Před dvaceti léty, 20. dubna, se rozloučil se svě
tem spolupracovník Voskovce a Wericha, režisér
divadelní theoretik Jindřich Honzl. r?a jehož režie
zvláště vzpomínají ti, kteří za války navštěvovali
Divadélko pro 99 u Tcpičů. Po převratu r. 1945 se
stal ředitelem ND.
Před 135 „léty — dne 21. dubna — se narodil v
Praze František Ferdinand šamberk. jehož diva
delní hry jsou ještě dnes na repertoáru divadel
(Jedenáct.é přikázání), ač mnohé z jeho divadelních
her vznikaly překotně, často jako reakce na sou
dobé události (Sedmašedesátníci, 6. červenec). Na
odpočinek odešel jako člen ND a L. Novák vzpomí
ná jeho a jeho éry v knize Stará garda Národního
divadla.
— Exulant Egon Hostovský, autor pozoruhodného psy
chologického románu Případ profesora Komera. se
dožije 23. dubna pětašedesáti let. Od roku 1937 pra
coval ve službách min. zahraničí ČSR. Za války
zastával různé funkce v čs. zastupitelských úřadech
ve Francii a USA. Roku 1946 se vrátil do vlasti, v
květnu 1948 byl opět jmenován do diplomatické služ
by, ale již roku 1949 resigncval a emigroval do
USA. Jeho divadelní hrou Osvoboditel se vrací a
novelou Epidemie se zabýval IP v HD (č. 6 — 19. 3.
1973) pod názvem Symboly.
— Herečka Jarmila Svatá (vl. jm. Jarmila Fuksová)
debutovala románem Andělčina kariéra. Po válce
napsala podle vyprávění vězně z Mathausenu romá
novou reportáž Milenci SS smrti. Zemřela před 10
léty — 29. 4. 1963 v Praze.
— Dne 30. dubna 1883 se narodil v Praze Jaroslav
Hašek, autor Dobrého vojáka Švejka.
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Prvá fára normalizácie
a československí novinári
Dr.

Ivan

Cik I,

Wellington, N. Z.

Tzv. "normalizácia" v Československu, tedy prechod do stavu opätovnej podriadenosti veľmocen
ským záujmom Sovietskeho zväzu, má v oblasti oznamovacích prostriedkov zhruba dve hlavné etapy, tak
isto ako aj pookupačný politický život krajiny. Sú od seba zhruba oddelené aprílovým plénom ÚV KSČ
a nástupom G. Husáka do najvyšej politickej funkcie v krajine a kým základným rysom prvej je boj o
normalizáciu, druhú charakterizuje upevňovanie normalizácie na všetkých úsekoch oznamovacích pro
striedkov.
Táto štúdia chce sa zaoberať stručne niektorým:
na poli novinárskej činnosti.
význačnými rysmi obdobia boja o "normalizáciu"

Normalizácia de iure začala sa v Československí,
podpisom Moskovského protokolu. To bol počiatočný
bod normalizácie de iure i pre československé ozna
movacie prostriedky. Podľa bodu 4. sa predstavite
lía strany a vlády zaväzujú, že urobia “prednostné
opatrenia k ovládaniu oznamovacích prostriedkov,
aby plne slúžili veci socializmu, proti antisociaiistickým vystúpeniam v rozhlase, televízii . . . Stra
nícke a štátne orgány upravia situáciu v tlači, roz
hlase a televízii pomocou nových zákonov a opatre
ní . . . V mimoriadnej situácii bude nezbytné, aby
sa k splneniu týchto úloh uskutočnili niektoré do
časné opatrenia, abý vláda ovládala pevne prostried
ky proti antisocialistickým jednotlivcom alebo kolek
tívom. Urobia sa nezbytné kádrové opatrenia vo ve
dení tlače, rozhlasu a televízie . . . ”
Normalizácia československého politického života
de facto sa začala uvedomelým prijatím už podpísa
ného Moskovského protokolu.
Na pôde československej žurnalistiky (s výnimkou
špecifickej situácie na Slovensku, napr. v bratislav
skej televízii) prvý krok vnútornej normalizácie de
facto nastal 17. márca 1969, ked’ Rudé právo uverej
nilo tzv. Slovo do vlastných radov. Medzi týmto
dňom a prijatím Moskovského protokolu na mimo
riadnom straníckom zjazde v Bratislave sa rozprestie
ra relatívne dlhé obdobie. Vyplňuje ho na jednej
strane postupné vytrácanie sa demokratizačného ob
sahu “Pražskej jari” z práce straníckych a štátnych
orgánov ustupujúcich pred sovietskym tlakom a pred
aktivitou domácich marxisticko-leninských dogma
tikov. Na druhej Strane — pokiaľ ide o českosloven
skú žurnalistiku — charakterizuje ho urputná snaha
nevzdať sa .humanistického základu Pražskej jari a
pokúsiť sa o udržänie spojenia medzi ľudom a poli
tickom vedením, ktoré vzniklo v prvých mesiacoch
roku 1968 za podstatného príspevku československých
oznamovacích prostriedkov.
Novinári prijali priestor vymedzený Moskovským
protokolom ako nedobrovoľný prechodný stav, ktorý
sa má postupne rozširovať v prospech štátnej samo
statnosti. Zriadenie Úradu pre tlač a informácie pri
jali tiež podľa toho ako dočasné opatrenie, “ale
ihneď nato zástupcovia z ústredia novinárov ČSSR
vyslovili Smrkovskému svoje negatívne stanovisko k
preventívnej cenzúre. Cenzurne opatrenia a niektoré
kádrové zmeny považovali za prechodnú etapu, ktorá
sa pomerne čoskoro prekoná” . (Novinář, č. 9/71)
Moskovský protokol a nariadenia a pokyny vydané
v súvislosti s jeho prijatím, vytvorili však základňu
pre sovietsku kritiku čohokoľvek, čo znamenalo po
kračovanie. v myšlienkach Pražskej jari. Už prvý od
stavec pokynov vydaných Úradom pre tlač a infor
mácie 3. septembra 1968 napr. stanoví:
“Nepublikovať nič, čo by mohlo vyznieť ako kri
tika Sovietskeho zväzu, Poľskej ľudovej republiky,
Nemeckej demokratickej republiky, Buľharskej ľu
dovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a ko
munistických strán v týchto krajinách, čo by sa
mohlo vysvetľovať ako útoky proti základom socializ
mu. KSČ, ostatným politickým stranám, systému a
postavenia Národného frontu a postavenia našej ar
mády a bezpečnosti. To sa týka i informácií prebe
raných zo zahraničia.”
Je len pochopiteľné, že takáto formulácia umož
ňovala dvojaký výklad v dôsledku rôzneho chápa
nia pojmov “socializmus” a “priateľstvo” v piatich
krajinách, ktoré sa zúčastnili na okupácii Českoslo
venska na jednej strane a hnutím Pražkej Jari na
strane druhej. Podobné sémantické rozdiely sa pre
javili už napr. v prípade bratislavského “Prehláse
nia komunistických a robotníckych strán socialistic
kých krajín” zo začiatku augusta. Väčšina českoslo
venských predstaviteľov považovala vtedy toto pre
hlásenie za víťazstvo myšlienok Pražskej jari, kým
protivníci ho považovali za svoje vlastné víťazstvo

a pri tom za výbornú udicu: na ktorú so českoslo
venská ryba chytí — čo sa aj stalo.
Táto taktika, ak by nemala opäť priniesť prospech
sovietskej strane, musela by byť podložená cieľave
domou činnosťou ústredných orgánov strany a štátu
— za žiadnu cenu nepripustiť prechod rozhodujúcich
pozícií dq rúk dogmatikov, nepristúpiť na nijaké
kompromisy a tvrdo, a pri tom z rozmyslom brániť
ducha a obsah Pražskej jari. To sa, žiaľ, nestalo,
ako svedčia postupné ústupky a kompromisy väčši
ny československých predstaviteľov a ich neschop
nosť bojovať.
Možno povedať, že novinári, ktorí sa počas Praž
skej jari a počas vojenských akcií piatich krajín pro
ti Československu zžili hlbšie ako kedykoľvek pred
tým so svojimi čitateľmi a poslucháčmi a naučili sa
cítlovo reagovať na pohyb hore v straníckych a štát
nych orgánoch a súčasne dole medzi českosloven
ským obyvateľstvom, zachovali si v poaugustovom
období obdivuhodnú jednotu a vyradili zpomedzi svo
jich radov tých niekoľko jednotlivcov, ktorí otvorene
okupantom pomáhali (napr. M. Sulek, J. Lukáš).
Oznamovacie prostriedky využívali dôkladne priestor,
ktorý im zostal a bojovali na dvoch frontoch: jednak
živili ducha odporu v obyvateľstve a jednak podpo
rovali progresívne akcie československých predsta
viteľov, pričom ich neváhali upozorňovať na pod
ceňovanie nebezpečenstva a na výčiny prosovietskych
dogmatikov.
Novinári a ich orgány trvali ha Akčnom programe
a na zásadách, ktoré prijali pre svoju činnosť v ob
dobí Pražskej jari a odmietali kritiku z dogmatic
kých pozícií, ktorú im adresovali oznamovacie pro
striedky a novinári piatich okupačných krajín. Zväz
českých novinárov (ZČN) sa zaoberal i otázkou, ako
riešiť ťažkosti, ktoré by mohli vzniknúť niektorým
jeho členom, ak by sa im v budúcnosti znemožňovala
práca v určitých redakciách. ZČN pokračoval v úzkej
spolupráci s výbormi na ochranu tlače, ktoré sa za
čali zakladať ešte v predaugustovom období a vo
Fučíkovej súťaži vyhodnotil tých svojich členov, kto
rí sa vyznamenali v auguste 1968.
Jednoznačný postup novinárov znemožnil okupač
ným vojskám a dogmatickému československému
krídlu získať akýkoľvek vplyv v redakciách novín a
časopisov, televízie a rozhlasu. Takáto situácia bola
nepriaznivá a neprijateľná pre sovietske vedenie,
ktoré sa popri aktivizácii tzv. “internacionalistickej ľavice” snažilo ovplyvňovať československú ve
rejnosť vlastnými kanálmi oznamovacích prostried
kov. Boli to popri rozhlasovej stanici Vltava a ď a l
ších vysielaní okupačných krajín v češtine a sloven
čine, predovšetkým časopis “Zprávy” , ktorí vydávali
priamo sovietske okupačné vojská. Tento časopis,
hoci znamenal vmešovania sa Sovietov do českoslo
venských vnútorných záležitostí a teda bol formálne
proti Moskovskému protokolu, vychádzal od okupácie
až do 10. mája 1969 a československým orgánom sa
ho, pochopiteľne, nepodarilo zastaviť. •
Neskôr bratislavská — už znormalizovaná — P rav 
da o dôvode ich vydávania napísala: “V tomto ošiali
antisovietizmu nebolo u nás novín, ktoré by rovna
ko organizovane bojovali za socializmus, za prole
társky internacionalizmus, za marxisticko-leninskú
politiku strany. Tlačené slovo, ktoré vychádzalo v
republike, či slovo hlásané cez rozhlas a televíziu,’
bolo plné jedu antisocializmu, organizovane znevažo
valo každú snahu zdravých síl v strane a v spoločno
sti po normalizácii. . . V tejto situácii začali vychád
zať “Zprávy”, ktoré od svojho prvého až po posled
né 61. číslo boli verné heslu v ich hlavičke “Proletáři
všetkých krajín, spojte sa!” (9. 1. 71)
Za svoju činnosť bol ich šéfredaktor Jiří Lukáš vý
nosem Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR vyzname
naný Radom červenej zástavy práce. Zprávy sa stali
(Pokračovanie na str. 10)
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Byl to ovšem puč (lil.)
Ferdinand

Peroutka

IčdLíditiúäiáäMi

Pokračujeme v líčeni událostí 25. února 1948.
Řekli jsme, ze změna vlády byla provedena podle litery ústavy, zároveň jsme řekli, že to byl puč.
Obojí je pravda. Proč se Gottwald držel řešení na povrchu ústavního, toho mohly být různé důvody.
Snad, aby dokázal, svou a své strany virtuositu. Jistě proto, aby mohl prohlásit demokratické mi
nistry za vzbouřence. A proto, aby mohl čelit zahra nični kritice, která přijde. Demokratičtí ministři vše
vsadili na ústavu, a Gottwald ji obrátil proti nim. Ale byla to vcelku málo mu potřebná ozdoba vítězství.
Od minulého léta mohlo být jasno, že komunisté se připravují k rozhodnému úderu, a že si při tom
budou počínat ne podle ústavních pravidel, nýbrž podle zásad leninismu a pravidel komunistické
internacionály. Demokratickým ministrům se nějak podařilo to ignorovat. Ústava není zakořeněna v pří
rodě, vznáší se v mysli lidí, kteří by chtěli žít sluš ný a důstojný život. Vyžaduje stálého úsilí a pod
pory těch, kdo v ni věří, někdy také jejich obětí. Aby byla bezpečna, ústava potřebuje, aby za ní
stála odhodlaná moc. Demokratičtí ministři ji nedodali.

Puč se neodehrál 25.
února, nýbrž už dva tři
dny předtím. Od toho
okamžiku, kdy demise.by
la
podána, komuniste
jednali od rána do veče
ra. Vpravili do země no
vý, neznámý element,
akční výbory.
Demokratičtí
vůdcové
na to nebyli připraveni,
ňeřekli svým lidem, co
mají udělat, a počiny
akčních výborů vjížděly
jako do měkkého ' těla.
Akční výbory byly někdy
složeny jen ze tří lidí,
někdy přišly jako dav,
někdy šla v jejich čele
vybraná policejní četa, to
jest muži v policejních
uniformách.
23. února obsadily tyto
akční výbory ministerstva
spravovaná demokraty ministerstvo spravedlnosti
školství a výchovy, dopravy, pošt, zdravotnictví - a
vyhnaly ministry. Když se
toto stalo, nikdo rozumný
nemohl pochybovat, že
ti*11 byl puč vykonán, že
státní moc přešla do rukou komunistické strany,
že už žádné vyjednávání
s demoKratickými min,i-

stry nebude.
Akční výbor, v jehož
čele šla policie, obsadil
sekretariát národně socia
listické strany i redakci
jejích novin. 24. února byl
obsazen také sekretariát
sociálně
demokratické
strany po rvačce, v níž
na jedné straně byly holé
pěstě, na druhé namířené
pušky specielní policejní
čety. Akční výbory vnika
ly do úřadů a redakcí a
prohlašovaly je za maje
tek lidu od této chvíle.
Komunistický ministr té
hož dne rozkázal, aby
akční výbory převzaly
správu celé země. Byl vy
tvořen akční výbor i pro
Národní shromáždění a
tím nebo oním způsobem
sé postaral, aby nová vlá
da byla přijata jednomyslné, až dojde k hlaso
’ vání. Továrny, které za
městnávaly více než padesát dělníků, byly téhož
' dne obsazeny, a ministr
informací Kopecký roze
slal novinám upozornění,
že to je svátá nacionalisace podniků a že kritisovat
ji by bylo pokládáno za
tak trestné jako je zrada.

py dělnických milicí s
puškami na ramenou. Ve
čer - skládaly pušky do
skladišť, ráno je zase vy
bíraly. Milice jen. prochá
zely městem,- nezakročovaly, ale sama jejich pří
tomnost byla zakročení.
Každý mohl vidět, že jsou
připraveny úderné a podle
vzezření málo milosrdné
čety. Theoretikové demok
ratických
stran
příliš
chvatně usoudili, že třídní
boj neexistuje, že lid jako
celek je uspokojen svobo
dami politickými. Nyní
však v městě byly vysta
veny na odiv neklamné,
pohybující se nástroje
třídního -boje, ponuré zá
stupy, které by se prav
děpodobně : neštítily ' ideje
pomsty.
Když se komunisté tak
to spikli a všechno p ře
dem takto zařídili, když
beze vší pochyby dostali
příkaz z Moskvy, aby šli
až do konce, tu s jakým
si oním černým mistrov
stvím, o němž jsme se už
zmínili, komunisté řekli,
že demokraté se spikli a
dostali rozkaz z Anglie a
Po celou tu dobu táhly Aňieríky.
městem mlčenlivé zástu (Pokračování na str. 6)

To znamenalo, že nový
trestní řád byl za jediný
den kýmsi nastolen.
Poněvadž se toto všech
no stalo už 23. a 24. úno
ra, je zřejmo, že 25. únor
je falešné, opožděné da
tum převratu. Zvláštního
násilí, krve, nebylo tře
ba. V atmosféře chvíle, v
mezidobí mezi diktaturou,
která byla, a tou, která
zřejmě přijde, stačilo dů
razné upozornění, že nási
lí je připraveno a čeká.
Na násilí bylo dost času.
Přijde, ovšem. Nebylo tře
ba ani generální stávky,
jíž komunisté vyhrožovali.
Uspořádali po celé zemi
stávku aspoň jednohodinovou, aby ukázali sílu
svého komanda. Lidi ještě
’iáce zmátlo, že se této
stávky účastnil s ostatní
mi zaměstnanci minister
stva zahraničí i ministr
Jan Masaryk. Byl osamo
cen. zmaten a asi chtěl na
chvíli taktisovat. než nprchne. Noviny citovalv
jeho výrok, že s novou
vládou “rád si zavlád
ne” .

PRAVE CESKE ŘEZNICTVÍ
UZENÁŘSTVÍ
★
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★

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
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Alexandr Solženicyn: Řeč o pravdě. Přelo
žil a předmluvu napsal Jiří Kovtum. Svě
dectví, Paříž 1972, str. 31, neprodejný tisk
pro předplatitele a přátele Svědectví.

Solžehicynova moudrost
Čtenář, který sleduje Solženieynovo dílo. (Jeden
den v životě Ivana Děnisoviče, Oddělení rakoviny.
Matrjonin dům, V prvním kruhu pekla, Srpen 1914)
s údivem zjišťuje, i když nemá podrobné informace
o Solženicynově životě a osudech, jakou má tento
ruský spisovatel vůli a schopnost přežít a ještě na
víc svrchovaně umělecky tvořit v tak nepřátelském
a krutém světě, ve kterém žije. Je to šestina světa,
pro kterou Solženicyn jako dělostřelecký důstojník
Rudé armády' riskoval život za 2. světové války, aby
byl po jejím vítězném konci pro podezření z vy
smívání se Stalinovi uvržen na osm let na Sibiř a
pak vypovězen do vyhnanství na doživotí v Kok-Těreku v jižním Kazachstanu. Autor nechce tuto šesti
nu světa opustit, třeba i jen na krátko z obavy,
že by již nebyl vpuštěn zpět, i když tam své práce
nesmí publikovat.
Alexandr Solženicyn byl vyznamenán Nobelovo-1
cenou za literaturu v roce 1971. Nemohl ji však ve
Stockholmu převzít a pověřenci, který měl řídit ce
remoniál na švédském vyslanectví v Moskvě, zase
nebylo uděleno sovětskou vládou povolení ke vstupu
do země. Solženicyn si připravil k převzetí Nobelovy
ceny řeč, která se stala y krátké době, i ,když nikdy
neproslovená, známá ve svobodném světě a byla
přeložena do mnoha jazyků, český překlad uveřej
nil ve svém posledním čísle čtvrtletník pro politiku
a kulturu Svědectví, v jehož edici také vyšla ve
sličné úpravě jako novoročenka 1973. (Anglicky ji
vydalo pod názvem One Word of Truth nakladatel
ství Bodley Head.)
\
;
Solženicyn kondensoval do tohoto krátkého proje
vu esenci své moudrosti a humanity a přidal překva
pení nad dvojím loktem, jimž měří mnozí — zvláště
též západní — intelektuálové základní svobody y
různých zemích. Solženicyn bude mít ztěží na Zápa
dě následovníky, pokud se za ně nebudou vydávat
ti, kteří s jeho dílem a myšlenkami sympatizují. Je
ho život je unikátní i když sám říká, že mnozí, kteří
jej talentem předčili, neměli to štěstí; aby přežili.
Fyzické a duševní utrpení zajisté pak dalo uzrát
dílu takové hloubky a pronikavosti. Solženicyna za
vazuje ke konkrétnímu životu křesťanský ^princip
lásky k bližnímu, nejen aby byl šťastný a -nešťastný
s druhými, ale aby i cítil zodpovědnost za vinú,
kterou spáchá jiný na jiném. Kdo žije .sám pro sebe,
žije hluboko pod úrovní, jaké je schopen.
Solženicynovi však neporozumí ten, který se ^spo
kojí přečtením si jeho neproslovené řeči k udělení
Nobelovy ceny, i když je to brilantní destilát uměl
covy intelektuální síly a imaginace. K porozumění
Solženicynovy filosofie a poznání jeho literární po
tence musíme přečíst jeho knihy.
Snad bude čtenáře zajímat, že nedávno vyšel Solženicynův životopis (David Burg, George Feiffer —
Solzhenisyn, Hodder and Stoughton, $ 10.25). Autoři
se v něm však pustili do úkolu, který nezvládli. Po
kusili se popsat na 350 stránkách Solženicynův život,
tak jak jej znali z několika kusých autobiografic
kých poznámek samotného spisovatele a zejména se
pokusili dedukovat jeho vlastní osudy z episod, které
popisuje Solženicyn ve svých románech a domnívali
se, že nesou stopy jeho osudu. To snad je pravda,
ale na fundovanou biografii to nestačí. Každopád
ně ale tento pokus o Solženicynův životopis svědčí o
zájm u,. který projevují čtenáři ve svobodných ze
mích, aby se dozvěděli něco více o člověku, který
jim tak umělecky a sugestivně poodkrývá alespoň
kousek Kremlem systemizovaného sovětského ráje a
pokračuje v tradici Puškina, Dostojevského a, Tolstého.
IP
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Byl to ovšem puč
(Pokračovaní se str. 5) nikdy neopouští své přá Československo bylo jisto
A, jak jsme se už také tele.” Podle komunistic svou zahraniční orientací:
zmínili, za devíti desítina- kých pramenů řekl Gott byla na demokratický zá
mi československých hra waldovi, že “Sovětský pad. Toho roku se však
nic stála Rudá armáda. svaz nikdy nepřipustí, aby Francie dopustila zrady
A 19. února přiletěl do do vnitřních věcí Česko -na Československu, řekla
Prahy zástupce sovětské slovenska se vměšovaly prostě, že její vojenská
ho zahraničního ministra západní státy.”
smlouva s ním neplatí, a
Zorin, aby zkontroloval,
Demokratičtí
ministři Anglie se chovala s chlad
zda sovětské dodávky pše slyšeli, s čím Zorin přijel, ným cynismem. Pak za
nice ČeskofslJoViensku do ale nemohli proti němu války západ dlouho váhal
cházejí přesně. Kontrolo polemisoyat, byli v pasti, uznat zahraniční českoslo
val to i na nepříslušných musili zatnout zuby. Když venskou vládu, a dlouho
místech. Rovnou z letiště přece promluvili, okolno váhal uznat českosloven
se odebral k zahraniční sti byli takové, že musili ské hranice. Otázka čes
mu ministru Masarykovi prohlašovat věrnost Rus koslovenské
zahraniční
a řekl mu: “Za nynějších ku. Ministr lidové strany orientace nebyla do února
okolností sovětská vláda Hála řekl: “Při všech spo 1948 rozluštěna - z toho
nemá jiné přání než vi rech však musí být So důvodu, že solidní rozluš
dět, že úsilí pana Gottwal větský svaz mimo pole tění nebylo na světě. Če
da se daří.” Promluvil s miky.” Národně sociali choslováci měli na vybra
dvěma sociálně demokra stický ministr Drtina řekl: nou mezi těmi, jichž ne
tickými ministry, Maje “Nejdůležitější
záruka spolehlivost se již jednou
rem a Laušmanem. Maje bezpečnosti a nejpevnější ukázala a jichž moc ostat
rovi řekl, aby se řídil naše jistota spočívá v ně po válce neobyčejné
Fierlingerovým příkladem úzké spolupráci se Sovět poklesla, a mezi těmi, je
a
více spolupracoval. ským svazem.”
jichž celá filosofie vzbu
Laušmanovi řekl, že “So To nebyla jen vymyšle zovala podezření, a kteří
větský svaz by mohl být ná taktika v poslední již v Polsku a Rumunsku
donucen zabezpečit česko chvíli, to vycházelo z vět ukázali, jak smýšlejí o ne
slovenskou samostatnost.” ší hloubky. Byly tu nevy- závislosti malých národů,
Mluvil i s jinými a říkal hladitelné následky Mni českoslovenští demokraté
jim, že “Sovětský svaz chova. Do roku 1938 si se cítili naprosto isolová

MOTOR PRODUCERS
OF CLAYTON
mají

LEPŠI MÍSTA
Je to společnost, která

montuje auta značky Volkswagen,

Datsun,

Volvo a nákladní auta Mercedes

Potřebuje další zaměstnance těchto oborů:

LEŠTÍCE - SVAREČE OXYGENEM
BODOVÉ SVÁŘEČE - AUTOLAKÝRNÍKY
M ONTÉRY- POVRCHOVÉ ÚPRAVÁŘE KOVU

ZLOBÍ

ni se svými slabými sila
mi. Také americké novi
ny se jen zvědavě ptaly:
“Vezme si Stalin Česko
slovensko?”
Demise demokratických
ministrů jen odhalila sku
tečnou situaci země. Cí
tili se unášeni velkými ži
velnými silami, a nepoda
li příklad, jak se' chovat
racionelně. Ale mohli? Na
začátku let dvacátých re
cítili demokraticky smýš
lející vůdcové sociální
demokracie v podobné si
tuaci, byli obléváni živel
ným komunistickým hnu
tím ve straně a nevěděli
dnes, co budou dělat zítra.
Tehdy řekl sociálně de
mokratický ministr Be
chyně: když člověk sedí
na splašeném koni, žádná
estetika neplatí, člověk se
chvíli drží krku koně, chví
li ocasu.

V AS

OČI?

Bolí Vás hlava ?

Noste brýle «d O F T A

OPTO
Capitol House, 113 Swanston Si.

Melbourne (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHÚ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

jako dříve podali demisi,
nyní demisionovali z čin
nosti. Zaměstnávali se
očekáváním toho, co se
stane. Všechny své nadě
je, byly-li ještě jaké, sklá
dali do presidenta. Očeká
vali, že on snad rozluští,
co oni sami rozluštit ne
dovedli. Pokládali to za
jeho povinnost.
President Beneš věřil my s ním - že se demok
A v demokratickém li ratický systém v Česko
du československém se v slovensku udrží, jestliže
únoru 1948 neprojevovala se udrží válečná koalice
žádná bojovná spontán sovětů se západem. Avšak
nost. K lidem pronikaly od léta všechny známky
nedobré zprávy o tom, co nasvědčovaly tomu, že
bylo usneseno na Jaltské Stalin spěchá' obnovit ne
konferenci, o sférách vli přátelství. Co v tom p ří
vu velmocí v Evropě. padě bude, Beneš nevě
Když se na jaře 1945.ame děl, měl však nejhorší tu
rická armáda zastavila šení. Byla a snad ještě
daleko před Prahou, kte bude polemika o tom, co
rou mohla snadno obsa Beneš původně řekl mini
dit, lidé začali podezírat, strům, když mu přišli
že byli dáni do sféry rus oznámit svou demisi. Ne
kého vlivu. Přišla myšlen zdá se to zcela jasné, n e
ka: co se stane, bude boť je zachován výrok
opatrného
Monsignora
Osud.
Šrámka: “Prosím, zeptej
Není možno nekritisovat te se pana presidenta ješ
demokratické
ministry. tě jednou.” Jisto je, že
Vyhnali věci na ostří, kdy president brzy začal va
komunisté sami je chtěli rovat. Ukazoval na sílu
vyhnat na ostří. Ale byli komunistické strany, kte
to nešťastní a těžce zkou rá byla první ve státě, na
šení muži v bezvýhledné dynamičnost jejího včlen
situaci. Když pomalu po stva, na .neschopnost de
chopili svůj omyl, pak, mokratických vůdců při

vést své přívržence na
ulici. Neviděl žádnou sílu,
o níž by se .mohl opřít.
Bylo známo, že je těžce
nemocen, a komunisté na
něm bezohledně pracovali
každý den. Demokratičtí
ministři zavěsili svůj plán
na tenké pouto. Beneš se
pokusil napomínat komu
nisty: “Historie nám -uká
zala, kam vede nešvár,”
říkal jim. Melancholické
poznámky tohoto druhu
neměly nejmenší vliv na
ty, kdo přísahali na Leni
novu nauku boje a milo
vali nešvár. Beneš trval
na tom, že nová vláda má
přijít dohodou všech stran,
ale vzkázal, že se mu ne
podaří vrátit odstoupivší
ministry do vlády.
Konec děje přišel, když
komunisté mu ukázali
dlouhou listinu těch ,. jež
komunisté pokládají za
reakcionáře a kdo budou
zatčeni, jestliže nepodepiše novou vládu. Mezi jmé
ny byli mnqzí jeho osobní
přátelé a političtí druho
vé. Podepsal.
(Dokončíme příště)
Odebírají všichni Vaši
čeští a slovenští přátelé
Hlas domova?
Můžete jej doporučit?

KONTROLORY-SKLADNÍKY
Pracovní doba: Denní směna 7.05 ráno — 3.35 odp.,
odpolední směna 3.20 — 11.50 večer
v

MOTOR PRODUCERS NABÍZEJÍ
★
★
★

LEPŠÍ MÍSTA
★ LEPŠÍ PŘESČASY
LEPŠÍ PLATY NAD STANOVENÉ SAZBY
LEPŠÍ (A SPOKOJENĚJŠÍ) PRACOVNÍ PODM ÍNKY

Chcete-li dosáhnout všechny tyto podmínky, dostavte se do naší osobní
kanceláře (proti železn. stanici Westallh„kdykoliv v dále uvedené době:
ve všední dny od 8. hod. ráno do 4. odp.
v úterý a ve čtvrtek též od 5 do 6.30 odp.
v sobotu od 9. do 12. hodiny polední
MOTOR PRODUCERS LIMITED
“SKVĚLÉ MÍSTO PRO ZAMĚSTNÁNÍ”

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA

srdečně zve na

nedeľní ta n eč n í

ZÁ B A V U “ PO NAŠEM”
kterou pořádá v neděli dne 13. května 1973

ve všech prostorách restaurace “Rheinland”
9 — 13 Drewery Lane, Melbourne-City

(poblíž rohu Lonsdale & Swanston Sts.)
Začátek v 5.30 hod. večer, konec o půlnoci
‘

Hraje známý orchestr Edy Zlatého

Vstupné včetně prvotřídní české večeře $ 7.00
Reservování míst: tel. 306-4202 (J. Křepčík), 49-3294 (V. Frencl)
Očekáváme velkou účast, i když jednotlivé pozvánky nerozesíláme

16. 4. 1973'
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Petr Pasek: K životu odsouzení (Sager, Kreuzlingen, 1971)

Nepříjemný svědek
velmi
stručně
uvádět
všechna zastavení křížové
cesty generála Přikryla,
jak je jednak přímými ci
táty z generálových zá
znamů, jednak vlastními
slovy Petr Pašek uvádí,
zabralo by to víc místa,
než máme k dispozici.
Stál za čtyři leta svého
ztrávíli klidně a v ústran- věznění v komunistických
ní, šťastněji, než dopřáli žalářích třikrát před vo
oni nám. Odsuďte je k ži jenským soudem, byl od-'
votu! 'Aby se naši potom souzen celkem na devět
ci mohli podívat do očí let, prošel dobrou desítkou
historii přímo, jak to už ’ trestnic, od garnizonního
nemohou udělat mnozí z vězení na Loretánském
mé a ‘mladších genera náměstí v Praze přes
Pankrác, Ruzyni, Leopol
cí.”
V mnohém se zážitky dov, Vilémov. Bory až po
generála Vladimíra Při opětovný pobyt na Pan
kryla podobají Londonovu kráci a v Leopoldově- Po
Doznání. Táž nejistota líčky a kopance nebyly
před zatčením, nfesmyslné nejhoršími ‘‘polepšovada surové výslechy, poni mi” metodami, které na
žování, beznaděj. Liší se něm komunisté vyzkouše
tím, že Přikryla nezlomi li. Jeho ruce a nohy byly
jako ve středověku uko
ly . . .
Byl vylákán v květnu vány do želez, pánev n u
pravoverní
1949 ze svého soukromé sešněrovali
soudruzi
ocelovým
pancí
ho bytu v Milovicích pod
záminkou, že musí učinit, řem tak důkladně, že si z
na ministerstvu obrany kriminálu odnesl trvalou
důležitou svědeckou výpo škodu na zdraví. Pod neh
věď. Protože právě tehdy ty mu zaráželi sirky, kte
ležel v posteli s reuma- ré potom zapalovali.
tismem, poslali pro něj
“Ti, s nimiž se až do
sanitku. Už se nevrátil. sud dostal do styku.” pí
Kdybychom měli i jen še Pašek. ”bvli všichni

stíny smrti. Jednou spadl
kus klenutého stropu do
cely. Pak to zase byla těžká cihla: ta nespadla asi
sama od sebe z masivní
kamenné obruby cimbuří
jednoho vězeňského hradu. Dvakrát mu dali otrá-

otce kynula, nebyla k zahození. Leč. bohužel, níMo
z uchazečů neprojevil takovou schopnost ve lhaní,
jakou se mohl pochlubit stařičký otec tajemník. Vy
mýšleli si hory a doly, ale tatík pokaždé dokázal
zalhat něco neuvěřitelnějšího. Hromada sťatých Hav
se vršila na popravišti stále výše. mládenců, sňatku
schopných ubývalo a ubývalo. Doma zůstávali jen
bábovky nebo neumětelové, kterými kdekdo opovrho
val. Každý statečný se pokusil získat ruku krásné
Republiky, ale marně. Katovi pacholci měli v době
námluv plné ruce práce.
Když už proud uchazečů vyscH docela, ubytoval
se v podhradí sekretariátu jeden cizinec. Byl podiv
ně oděn: měl na hlavě jakoby vojenskou čepici, ko
šili přes kalhoty opásanou řemenem. Jeho nohy vě
zely v rozšmaťehaných holínkách. Zkrátka nastojaščí cizinec. Hostinskému v hospodě, určené cizin
cům. řekl. že zaplatí později, až se ožení s Republi
kou a jeho námitky, že jeho vítězství nad králem
lhářů není nikterak jisté, odbyl mávnutím ruky a
jediným slovem “Ničevo!” . Když .se o jeho příjezdu
dozvěděli v sekretariátě, vyslali k němu posly, kteří
ho pozvali, jen ať prý přijde, ať se pranic nebojí,
že všechno s jejich pomocí dobře dopadne. Slíbili
mu dokonce, že když generálního tajemníka ve lhaní
nepřemůže, že mu dají klíče ke komnatě Republiky
a když bude jednou ruka v rukávě, že i otec musí
dát svolení ke svatbě, aby dceru nenechal v hantíě.
Cizinec na jejich sliby zase jen mávl rukou a řekl:
“Nenáda!” Přesto si však klíče od nevěstiny kom
naty vzal.
Na druhý den šel na sekretariát a tam oznámil
oficiálně, že se chce ucházet o ruku Republiky. Ge
nerální tajemník zajásal a hned dal připravit klání.
Než se začalo, upozornil cizince, že nebude-li lhát
lip než on, otec, bude o hlavu kratší. Cizí mladík.si
však povytáhl kalhoty a děl: “Vót, starik, davaj!”
A spustil:
“Můj otec měl vola a ten chtěl vstoupit do strany.”
— “Byl tam skutečně přijat,” kontroval generální
tajemník. — “Ten vůl kandidoval za partaj na po-

slance.” — “To není lež, to je pravda,” řekl otec,
“to se u nás stává dost často. Ale on byl skutečné
taky do parlamentu zvolen.” Cizinec jen odfrkl: “To
se stává zase u nás. Protože však to byl inteligentní
vůl, stal se profesorem na Vysoké škole stranické.”
— “To má být nepravda?” tázal se pohrdlivě ta
jemník. “To je u nás přec,e běžné. Ten vůl tvého
soudruha otce ale začal psát knihy o tom, jak dobře
strana hospodaří.” — “My takových děl máme plné
knihovny,” poznamenal ledabyle cizí jinoch. “Není
však pravda, že ten vůl bral několik platů. A
přesto to tvrdím.” — “Chacha,” zasmál se tajem
ník, “podívej se okolo sebe. Všichni funkcionáři
tady kolem jsou mnohoobročníci.” — “Ten vůl, ačko
liv byl vůl, bral však taky přídavky na děti,” přidal
cizí nápadník.v— “Znám i takový případ. Ale on do
stal byt v novém paneláku, kde nebyla ani jedna
vada a kde se dalo dokonce bydlet,” — “To se stává
občas i u nás,” řekl cizinec a v oku mu blesklo
předtuchou vítězství, když pokračoval: “Kdykoli si
vzpomněl, měl dostatek banánů a pomerančů, boty
mu opravili v komunálech v hodině, bez úplatku
sehnal stavební mat eriál . . . ” — “Tak to teda pře
háníš, cizinče, tohle přece není možné v žádné li
dové demokracii,” vzkřikl tajemník, aniž si uvě
domil, že tím vlastně přiznal porážku.
Chasník se už hrnul k Republice, které se moc ne
líbil, protože nemluvil pořádně ani její mateřštinou,
ale otec pokynul drábům, aby ho jali, třebas nad
ním zvítězil ve lži. Dráhové však byli podplaceni,
zatkli tajemníka, a cizinec ho po krátkém mučení
přesvědčil, že je nejlepším ochráncem pro' jeho dce
ru Republiku. Ostatně prý včera v noči dosáhl její
ho svolení. To řka, zacinkal mu výsměšně před no
sem klíči od dceřiny komnaty.
Otec vida, že se nedá pranic zachránit, že Repub liku doopravdy prohrál, dal konečně. svolení k. sňat
ku, který se konal za nepopsatelného jásotu podda
ných. Aspoň o tom vyprávěli takto dějepisci a vy
dávali to za pravdu. Svět tomu po čase chtě nechtě
uvěřil, protože už sám nerozeznal lež od skutečnosti.

'K nejčastěji vyznamenaným vojákům nové doby patří nesporně českosloven
ský generál Vladim ír P řikryl. Byl nositelem pětapadesáti vysokých řádů, mezi
jinými francouzského Croix de Guerre, britského Victoria Cross, sovětského
řádu Velké vlastenecké války a řádu Suvorova. Přesto se stal tento hrdina
první a druhé světové války jednou z obětí takzvané socialistické spravedlnosti.
Po návratu z vězení se setkal se spisovatelem Paškem a vyprávěl mu své osudy.
"Jeho vyprávění mnou otřáslo. Upoutalo mne bezohlednou pravdomluvností,
která se mnohdy dotýkala i jeho vlastní osoby a ne vždycky ji stavěla do přízni
vého světla," řekl Pasek v interview s redaktorem Zpravodaje, časopisu českých
a slovenských exulantů, kteří se usídlili ve Švýcarsku.

Generál Přikryl si ne
hrál před svým “zpověd
níkem” na hrdinu. Líčil
mu, jak to bylo v roce
1948. Nezamlčel ani svou
vinu, když vyprávěl, že
jeho tanková brigáda mě
la po předběžné dohodě
s presidentem Benešem
přijít Praze na pomoc a taky, proč nevyrazila.
Přikryl čekal lehkomyslně
na presidentův rozkaz,
aniž věděl, že na hradě
byli zrádci už dávno při
práci.
Generál Přikryl byl vě
říci křesťan a s komuni
sty naprosto nesympatizo
val. Po prohrané bitvě o
Francii na Marně sloužil
u československé jednot
ky v Anglii a, odtud ho po
slala československá exi
lová vláda do Sovětského
svazu, aby jako zástupce
Ludvíka Svobody řídil bo
je o Kijev a Bílou Cerkev.
Nebyl- komunista, přesto

však si vážil celé řady
svých-druhů z rudé armá
dy. Mnozí z nich se pozdě
ji ukázali docela v jiném
světle.
Pasek jeho vzpomínky
nikterak
nepřičesával.
Pouze ho interpretoval,
tohoto generála, který
prošel oběma světovými
válkami, aniž přestal být
humanistou. V závěru
svých zápisků, které slou
žily Paškovi za podklad
knížky, se vyznává:
“Bude-li někdo soudit
'mé mučitele a jejich inspirátory, prosím za ně:
Zneškodněte je, odstraňte
je z vysokých míst, aby
nemohli zvěrstva minulo
sti opakovat. Nevymlouvejte se na- to, že jejich
zločiny jsou promlčeny,
jako to dělají dodnes ně
mečtí nacisté. Jen řekně
te národu pravdu a národ
ji pochopí. A dovolte jim,
aby podzim svého života

Z pohádek okresního tajemníka

Kdo umí lhát lip?
Jaroslav Kujeba

V jedné lidové demokracii žil před dávnými a dáv
nými časy generální tajemník strany a ten měl pře
krásnou dceru‘Republiku. Byla už postarší a ne do
cela nevinná, přesto však půvabná jako prvomájový
průvod pionýrů. Však na ni byl soudruh tajemník
jaksepatří hrdý. Jen mu dělalo starosti, že se ne
může tak nějak podruhé vdát. Ne, že by chyběli
nápadníci. Ale po posledním poměrně krátkém, a ne
docela košer dobrodružství, které nezůstalo bez ná
sledků, se stala Republika vybíravou a že prý ra
ději zůstane svobodnou. To se otci samosebou velmi
málo zamlouvalo, protože, říkal, ženská musí pod
čepec, aby mohl jednou bezstarostně na věky zavřít
oči. Ten tajemník neměl moc fištróna; nebylo toho
ani zapotřebí: za ním stála silná policie, po boku
oddaní generálové a před ním se pak rozprostírala
velice šťastná socialistická .budoucnost. Kromě toho
mu v hojné míře Pánbůh přidělil vlastnost, bez níž
se žádný generální tajemník strany neobejde: dovedl
náramně lhát. Děti, ten vám tak lhal,- že se mu nikdo
ve světě nevyrovnal. Však si na tom ten tajemník
také moc a moc zakládal. Když se dcera Republika
pořád zdráhala znovu a znovu provdat, rozhodl z
moci vrchnostenské, že ji dá tomu, kdo' umí lhát
mistrněji než on. Své rozhodnutí si dal potvrdit ně
kolika věrnými v ústředním výboru a Republice
nezbylo než se s tím smířit. Kojila se nadějí, že přece
jen zůstane jakžtakž svobodná, protože otce ve lhaní
hned tak nikdo nepředčí. Tatík tajemník kromě toho
určil, že kdokoli by se o ruku jeho dcery ucházel
a neuspěl, toho že dá bez milosti štít.
No, toseví, přesto se přihlásilo mnoho jinochů,
Republika, i když měla už své zkušenosti, byla velice
zachovalá a také říše, která ženichovi po odúmrtí

Most Mirabeau
G. Apollinaire
Pod mostem Mirabeau své proudy Seina valí
A naše lásky
Když je již třeba bychom vzpomínali
Radosti vždycky bolest vystřídaly
P řijď noci hodino zazni úderem
Dny odcházejí já tu jsem
Tvář v tváři ruku v ruce zůstaneme
Pod mostem
Který z našich obětí se sklene
Pohledů věčných plynou vlny unavené
P řijď noci hodino zazni úderem
Dny odcházejí já tu jsem
Láska odchází tak jako voda plyne
Láska odchází
Tak jako život zvolna mine
Tjäk jako divokost v naději mé
P řijď noci hodino zazni úderem
Dny odcházejí já tu jsem
Mijejí dny míjejí týdny v dáli
Čas nevrací se
Ani ty které jsme milovali
Pod mostem Mirabeau své proudy Seina valí
P řijď noci hodino zazni úderem
Dny odcházejí já tu jsem

vené jídlo. Jednou mu je
v poslední chvíli odňal
italský legionář, podruhé
voják jeho brigády.”
V prvním procesu byl
Přikryl obviněn, že se pokusil s jinými důstojníky
(Pokračování na str. 8)

-
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HLAŠ

(Pokračování se str. 7)
0 převrat. Když však ko
runní svědek vypověděl
při přelíčení, že na něm
vyšetřováci přiznání vy
mlátili, byl generál od
souzen pouze ke čtyřem
rokům žaláře. V druhém
procesu šlo o spolupráci
s francouzskou špionáží.
1 tu při procesu hlavní
svědek svou výpověď, přitěžující Přikrylovi, odvo
lal. Přesto' dostal Přikryl
pět let. Při třetím procesu
mu kladli za vinu, že v
Milovicích
propagoval
mezi mladými lidmi spor
tovní letectví a parašu
tismus.
Nakonec ho chtěli usvědčit ze spoluviny na'
smrti komunistického po
slance Jana švermy. Za
tento zločin byl - mezi ji
ným - později odsouzen
Slánský, který byl konspirátorem a iniciátorem
štvanic proti Přikrylovi.
Jeho nenávist se datovala
ze společných bojů v čes
koslovenské brigáde na
východě a hlavně z ústu
pu ve slovenských horách
po rozbití slovenského ná
rodního povstání. Slánský
nechtěl respektovat Při
kryla jako velitele brigá
dy a volil často zcela ne
smyslné vojenské metody.
" Hlavní nebezpečí pro
Slánského ovšem Přikryl
znamenal jako svědek
švermovy smrti. Tvrdí,
že Slánský měl a mohl
dopravit zesláblého švermu z Chabence do údolí,
protože
věděl
docela
přesně, že nedaleko místa, kde Švermu opustil,
stály dřevěné chalupy, v
nichž bylo možno přežít.
Klíčovou
postavou
tu
ovšem nebyl Slánský,
nýbrž sovětský generál
Asmolov, který tehdy,
když Československo do
sud nebylo osvobozeno,
měl úkol začachrovat náš
stát Moskvě. Slánský mu
při tom ze všech sil po
máhal, kdežto Šverma
tento plán odmítal. Do
hodlo se tedy, že musí
zmizet.
Proces se Slánským a
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Nepříjemný svědek
jeho odsouzení za Švermovu smrt
dopomohly
Přikrylovi z vězení. Na
základě podrobného popisu událostí v zimě 1944 na
Chabenci byl 1953. pro'puštěn. V lednu 1965' ho

československá
armáda
rehabilitovala. Vrátili mu
všechna vyznamenání, dali mu ušít zbrusu novou
uniformu, na níž se opět
Skvěly generálské hvézdy.

$

Velký výběr jakestnfho masa a Munic

^

najdete v českém řeznictví a uzenářstvt

Generál Vladimír Přikryl přežil rehabilitaci o
necelé tři roky. PaškoVa
knížka v dobrém německém překladu jeho svědectví beze zbytku zachovala na západě.
J. S.

U FRANTIŠKA

ŘÍHY

>73 Mclntyre Rd., Nfh. Sunshine, Vlc., tel. 311-2019]

! Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu]
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka,'
frankfurtské párky, turistický salám.
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Kdy má dítě
začít kouřit!
H
_
|
I

h E NATIONAL

WARNING AGAINST SMOKING

Authorised by The Commonwealth Department of Health.
Přejete-li si bližší informace, vyplňte tento kupón
a zašlete na: The Commonwealth Department of
Health, P. O. Box 100, Woden, ACT. 2605
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M A LÍŘ
A NATĚRAČ

Name__

který pracuje odborné
a levně kdekoli v
Melbourne

Address

Petr P EITH N ER

8 Moorhouse' St.,
Richmond, Vic.
Tel. 42-5980

^ ta te

Postcode .

DH9.105.33
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©žetam — danné
do V ÍD N Ě , FRANKFURTU nebo LONDÝNA

1

můžete letět ZA POUHÝCH $ 379.D© mnoha měst v EVROPĚ a zpět
můžete letět za $ 697.90
Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
de VIDNĚ stojí
$ 346.45

NALÉHAVÁ TELEFONNÍ

Vaši céstu spolehlivě zprostředkuje

A LM A

TLUMOČNICKÁ SLUŽBA

TRAVELt-iíSERVICE
330 Liftle Collins St.

(roh Elizabeth St.), Melbourne
Telefon 63-4001 <r- 63-4002

V MELBOURNE

Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii

VOLEJTE TELE FO N IC K Y

za vetkoobctiodni ceny

Ceník na požádání

ČÍSLO

662 3000

J. KINDA & CO. PTY.LTD.
cr. Jonas & Vlctoria Sts., Richmond, Vic.

Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth! Altona, Vic. (314-6281),

V SYDNEY

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
RADA SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA
DO NOVĚ ČINNOSTI .

v Rada svobodného Československa, vrcholný orgán!
československého politického, exilu <a mluvčí demok
ratických Čechů, Slováků a podkarpatských Rusínů
ve svobodném světě, položila základy k zvýšení své,
činnosti a reorganisaci svého vnitřního uspořádání.
Na schůzi některých členů výkonného výboru ai
zastupitelstva Rady ve Washingtoně 11. listopadu
i972, které předsedali Dr. Petr. Zenkl, předseda vý
konného výboru a Čenek Torn, úřadující místopřed
seda zastupitelstva, bylo hovořeno o vážných problé
mech práce Rady, vyplývajících z řady skutečností.
Dr. Zenkl poukázal na svůj pokročilý věk a na úmrtí
značného počtu vvedoucích politických osobností ’ a
doporučil nutnosi řešení pracovního vedení Rady.
By] / přijaty zásady zachování kontinuity v ideích,
v práci a v osobním vedení Rady, spojené s přizvá
ním dalších členů zastupitelstva k rozhodování o
dalším programu a činnosti Rady. Ze své funkce
úřadujícího místopředsedy zastupitelstva, čenek Torn
jmenoval devítičlennou komisi, která si vytkla tři
hlavní nejbližší úkoly: okamžitou akci na mezinárod
ním poli v zájmu československé věci, přípravu a
provedení politické práce Rady v řadách čs. exilu,
přípravu strukturálních změn Rady.
Členy komise byli jmenováni tito členové zastupi
telstva: Ota Hora (Ottava), Jiří Horák (New York),
Adolf Klimek (Washington), Radomír Luža (New
Orleans), Ján Papánek (New York), Mojmír Povol
ný (Appleton), Emil Ŕansdorf (New York), Vávro
Ryšavý (Washington), Jiří Škvor (Montreal).
Tato komise se sešla 12. listopadu 1972 na své
první schůzi ve Washingtoně, na které byly načrtnu
ty základní plány další práce a rozděleny úkoly. Dva
členové byli pověřeni vypracováním memoranda, tý
kajícího se evropské konference o bezpečnosti a-spo
lupráci v Helsinkách. Dne 7. března 1973 bylo toto
memorandum předáno presidentovi Spojených států.
Podobná memoranda budou předána zástupci Rady
svobodného Československa hlavám různých evrop
ských vlád.
Druhá pracovní schůze se konala 17. a 18. března
1973 v New Yorku, které se zúčastnilo všech devět
členů komise. Členové pracovní komise jednali o
mezinárodních otázkách, o poměrech v Českosloven
sku a v čs. exilu, o zvýšení publicistické činnosti a
o vnitřních poměrech Rady.
Po -plodné a otevřené diskusi, které se ve_ všech
bodech zúčastnili všichni přítomní, bylo učiněno ně
kolik závazných rozhodnutí, která mají vést ke zvý
šené a úspěšnější činnosti Rady. Tato rozhodnutí se
týkají zahraničně-politické. práce Rady, včetně po
třebných zákroků ha nejvyšších místéch spřátele-

vo T e j t e

t e l e f o n ic k y

ČÍSLO

2 2 1 1111
V NALÉHAVÝCH PŘÍPADECH, KDYŽ NEUMITE MLUVIT ANGLICKY

ČEŠTINA JE JEDNOU Z MNOHA ŘEČÍ,
OVLÁDANÝCH TLU M O Č N ÍK Y
ZVLÁŠTNÍ, 24HODINOVÉ SLUŽBY,

POMOHOU VÁM ZAVOLAT LÉKAŘE,
ZÁCHRANNOU STA N IC I, HASIČE,
P O LIC II. PORAD! VÁM VE VĚCECH
UBYTOVÁNÍ A ZAM ĚSTNÁNÍ.

POSKYTOVANÉ PO SEDM D N Í V
TÝ D N U FED E R A LN IM
M INISTERSTVEM
PŘISTĚHO VALECTVÍ.

JSOU J IM NÁPOMOCNI DALŠÍ
LIN G V IS TÉ , P Ř IPO JENÍ K RŮZNÝM
VEŘ E JN Ý M ORGANISACÍM, K TEŘ Í
VÁM MOHOU POMOCI VE C H V ÍLI
NOUZE.

POZNAMENEJTE SI TOTO CISLO — 662 3000 V MELBOURNE nebo
221 1111 V SYDNEY — A ZAPAMATUJTE SI JE

flýds vlád: situace v Československu, zejména sle
dování persekuee a vykonání potřebných zákroků
z ni vyplývajících; spolupráce s Československou
národní radou americkou, Československým národ
ním sdružením v Kanadě, sokolskými organisacemi
a různými dalšími organisacemi čs. exulantů ve
svobodném světě; zvýšení publicistické činnosti ve
světovém, exilovém a krajanském tisku; zapojení
čs. profesorů působících na různých universitách
a jiných expertů do práce Rady na specifických
otázkách; studijních cest do Evropy některých čle-nů pracovní komise v nejbližších měsících; a usta

vení komise, která připraví návrh na revisi stanov:
Rady svobodného Československa.
. Pracovní komise si je vědoma, že úspěch její .prá
če a veškeré činnosti Rady svobodného Českosloven
ska závisí ■'na míře spolupráce všech exulantů.' Ra
da svobodného Československa se proto obrací s
výzvou na všechny české, slovenské a podkarpatsko-,
rusínské exulanty, kteří usilují o svobodné a de
mokratické Československo, aby se přihlásili ke spo-.
lupráci na adresu Rady (Councíl of Free Czechoslo-,
vakia, 2051 Park Rd., N. W., Washington,- D r Cí!'
USA).
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Normalizácia a novinári

ČESKÉ K N IH Y :

(Pokračovanie zo str. 9)
pre československých politických predstaviteľov stá
lym mementom, upozorňujúcim, že Sovietsky zväz
nemôže byť s ich politickým kurzom dotiaľ spokoj
ný, dokiaľ celá československá tlač nebude dodržia
vať líniu zvýraznenú v Zprávách. A skutočne, tento
časopis prestal vychádzať, keď sa po nástupe Hu
sáka k moci previedla celá československá tlač, te
levízia a rozhlas na spoločného sovietskeho meno
vateľa.
Novinári zachovávali svoj pevný postoj napriek
postupne sa meniacej československej scéne. V októb
ri sa československá delegácia, zložená z Dubčeka,
Černíka a Husáka (bez Smrkovského), vrátila z ro
kovania v Moskve s nič dobré neveštiacim komuniké.
Podľa neho sa mali posilniť stranické a štátne orgá
ny ľudmi, ktorí stoja pevne na pozíciách marxizmuleninizmu a proletárskeho internacionalizmu, t. j.
prosovietsky orientovanými ľudmi, schvaľujúcimi
okupáciu krájiny. Komuniké ďalej oznamovalo, že
obe vlády uzavrú zmluvu o dočasnom pobyte soviet
skych vojsk na československom území. V tom čase
do prejavov československých vedúcich politikov
ešte nezačali prenikať termíny zo sovietskeho oku
pačného slovníka (napr. o rozhodujúcom význame
pravicového nebezpečenstva v období Pražskej jaril,
naopak, odvolávanie sa na Pražskú jar hralo stále
ešte významnú úlohu, i keď sa v skutočnosti z neho
postupne stávala iba formalita. Bolo však príznačné,
že proti dohode o pobyte sovietskych vojsk na česko
slovenskom, území hlasovali v parlamente len štyria
poslanci, napriek tomu, že odchod sovietskych jedno
tiek bol ešte pred niekoľkými týždňami^ najdôležitej-:
šou témou politického života krajiny. Iným charakte-

ristickým znakom obdobia bolo jasné verejné formo
vanie sa tzv. zdravých marxistických síl, ktoré sa
pri príležitosti výročia Veľkej októbrovej revolúcie
zhromaždili v pražskej čechii, v Lucerne a na iných
miestach. Blížilo sa novembrové zasadanie Ústred
ného výboru KSČ.
Oznamovacie prostriedky upozorňovali na tento ne
bezpečný vývoj a zdôrazňovali nutnosť zachovať
jednotu v politickom vedení. Ako odplatu sa česko
slovenské vedenie rozhodlo potrestať nejenergickejších hlásateľov takýchto myšlienok. Zastavilo časo
pis “Reportér” na štyri týždne a “Politiku” na ne
určito. Ukazuje sa, že vedúci činitelia nepochopili
vo svojej väčšine význam ľudovej podpory a význam
pomoci oznamovacích prostriedkov, ktoré túto ľudo
vou podporu vyjadrovali. Zabudli alebo si neuvedomi
li, že presadenie myšlienok Pražskej jari v prvej
polovici roku 1968 nezapríčinili ani Dubček, ani^.men
šina progresivistov v ústrednom výbore, ale široká
podpora obyvateľstva, ktorú oznamovacie prostried
ky vedeli vyjadriť a “materializovať” v "prospech
Dubčekovho vedenia. Odmietaním pomoci oznamova
cích prostriedkov si Dubčekovo vedenie odřezávalo
vetvu, na ktorej dosiaľ ešte pevne sedelo. Menšina
dogmatikov a tzv.,, realisti v ústrednom výbore _sa
stali so sovietskou pomocou hrozivou silou, zatláča
júcou Dubčekovo vedenie, ktoré nedôverovalo dosta
točne ani Sovietskemu zväzu a ani vlastnému ľudu,
do neudržiteľnej situácie.
Týždne pred zasadnutím Ústredného výboru boli
vyplnené neprestávajúcou aktivitou žurnalistov. Ve
deniu strany a štátu však táto aktivita nebola prí
jemná; tak isto sa nepochopil ani študentský štrajk
na podporu tlačovej slobody a Dubčekovho vedenia
proti dogmatikom. A tak “zdravé marxistícko-leninské sily” zaznamenávajú na pléne Ústredného výbo
prvý úspech na domácej pôde: presadzujú nielen
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■I ru
vyhlásenie o najdôležitejšom nebezpečenstve sprava
a' o úlohe antisocialistických síl pred augustom 1968,
S Y D N E Y
ale i vytvorenie dvoch významných orgánov: Výkon
ného výboru Predsedníctva, ktorý má paralyzovať
činnosť progresívnych straníckych funkcionárov v
f
' ľľ r ......
dovterajšom Predsedníctve Ústredného výboru, a vy
Přijmeme
tvorenie Byra pre české krajiny. Tento byrokratic
ŠVADLENY
AUTOŠKOLA
ký orgán nezávislý na radových členoch komunistic
jen zapracované v šití
kej strany, znemožnil zvolať zjazd českých komuni
dám. šatů a kabátu.
Jan a Marie Wisz
stov a vytvoriť volené orgány českej komunistickej
strany, ktoré by v tom čase nutne mali progresívny
ZAČIStOVAČKY,
i
Telefon Sydney)
charakter.
rovněž zkušené.
587-1497
Vysoké mzdy.
ČESKÉ MŠE SV. V SYDNEY:
Týden 4% dne.
každou první a třetí nedelí v měsíci o 11 hod. dop.
Stálé místo.
Jľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľ^ľľ
v Marist Chapel, 5 Young St., Sydney
DOMONY
------------------ i________ ____
každou sobotu kromě soboty před první nedelí v
(AUSTRAL1A) P /L .
Nová plně automatická
měsíci
o 6.30 večer v kapii St. John of God Hospital,
Poscn-.
pračka značky
24 Foveaux St.,
__________ .
11' Grantham St., Burwood
Surry Hills.
HOOVER
22. dubna 1973 na velikonční neděli, v Marist
Tel. 211-4177 (Svdney)
a susicka síře 23”
Chapel, 5 Youiig St., Sydney.
________________
Jen “Naše ceny
jsou nejnižší!”
Přijmeme
HOSPODYNÍ
HODINÁŘ *

zlatn,k*

ŠTEVEN VARDY

j

590 George St.

!

,

t s£dne3\

.

(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj
šperků, hodinek atd
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovensky.
_ , ,
„„ „„„„
Telefon: 61-8579

j

fm iT il
*
d i s c o u n t TTô U š e
24tA Oxford Street

BONDI JUNCTION
(proti ^
Metro)
Tel. 389-1222
cr. 7nT) . . . . . . .
.fOZ°R: Nás obchod
Je POUZE na uvedené
adrese!

j Chcete se v příjemném prostředí
DOBftE A LEVNĚ NAJÍST ?
Poslechnout si českou hudbu?
Vše je pro Vás pripraveno v české restauraci
ZLATÁ

PRAHA

235 Oxford St., Darllnghurst — Sydney
Srdečné Vás zvou manželé Růžičkovi

na pondělí až pátek od
12. hod. do 6. hod. ve
čer v Rose Bay (Syd.).
Výtečná mzda. Jsou
třeba reference a znát
trochu anglicky, Volej
te laskavě 211-1279 (v
obchodní době) nebo
371-8541 po hodinách
(Sydney).

SWISS TRA IN ED
WATCHWAKERS
K. E b n e r

19 Yortt St.,
S Y D ’/ EY
vchod do W, nyard Sto.
(naproti po,ívb. scho
dům). Telefon: 29-7543

Velká (
OPATROVNÍKY

—CE

přijme středisko hlu
chých a slepých dětí
v North Rocks, NSW
ve věku 20 až 50 let
Předchozí znalosti ne
jsou třeba, ale musejí
být činní a trpěliví a
znát pracovní angličti
nu. Poskytujeme pěkné
pohodlné
ubytování.
Jsou třeba reference.
Volejte, matrónu: tel.
871-1234 (Sydney).
Dále přijmeme man
želský pár, pro něhož
je k dispozici rovněž
bvt.

Wenig: Staré pověsti Pražské $ 3.30, Jirásek: Z
Čech až na konec světa $ 1.80, Toman: Don Juan
$ 3.30, Hrubín: Je nám dobře $ 3.20, Juvenalis: Sa
tiry $ 2.90, Winter: Obrázky $ 3.60, Feuchtwanger:
Bláznova moudrost $ 2.70, Bjorson: Selské povídky
$ 2.70, Erben: Pohádky $ 2.20, Balzac: Lesk
a bída $ 2.80, čapek: PUT $ 2.10, Vrbka: Mlsný
hastrman $ 1.50, Břízová: Nová domácí kuchařka
— I. díl $ 3.30, II. díl (Maso, zvěřina, drůbež, ryby)
$ 4.-, III. díl (Bezmasé pokrmy) $ 3.60, IV. díl (mouč
níky, dezerty, nápoje) $ 3.70, Ruppeltová: Angličti
na do vrecka $ 2.50, Ehm-Jelínek-Wagner: Čs. hrady
a zámky $ 8.90.
K cenám je třeba připočíst poštovné

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R, GPO, Melbourne, Vlc. 3801

Ihneď po pléne^ústredného výboru sa zišiel aktív
novinárov v^ pražskej Lucerne, ktorý sa zaoberal
vzniklou situáciou. Novinárska solidarita a jednota sa
stali hlavnými heslami aktívu. Nešlo pri tom o akciu
proti výsledkom zasadania pléna ústredného výbo
ru , - t o si novinárska^ organizácia nemohla ani dovo
liť. Žurnalisti sa skôr snažili zhodnotiť nebezpečen
stvo a eventuálne sa dohodnúť ako pomôcť tým
kolegom, ktorí sa dostanú do ťažkosti v dôsledku
osobného postihu či postihu ich novín.
Novinári sú činní aj v širšom aktíve — stávajú
sa dôležitým článkom tzv. Koordinačného výboru
tvorcích zväzov, ktorý sa zišiel ešte koncom no
vembra a prihlásil sa k pojanuárovej politike Praž
skej jari. Vystúpil taktiež proti tzv. kabinetnej po
litike, ktorá sa začínala odohrávať v politických
orgánoch ža chrbtom obyvateľstva a zaoberal sa
aj otázkami spolupráce s robotníkmi, študentami a
inými skupinami obyvateľov. Takáto široká jednota
by mohla byť prospešná pri obrane progresívnych
pojanuárových myšlienok.
(Pokračovanie)

Sdéľíte-li nám adresy Čechů

a Slováků,

kteří by mohli mít zájem o odběr Hlasu domova,
rádi jim zašleme ukázková čísla
a budeme Vám povděčni za spolupráci.

HD

S SPOLEČNOST PRO VĚDY A U M Ě N Í V S Y D N E Y j

D

zve zájemce na vědeckou přednášku
Mileny A. Vališové, B. Sc. Biology,
na thema
"Nové pohledy na problém léčení rakoviny"

která se uskuteční v pátek 27 dubna 1973 v 7.301
hod. na University of NSW, Anzac Parade, Ken-|
sington, v budově School of Drama (vjezd z Barker St.). Těšíme se na Vaši účast.
SVU Sydney

ZÁJEMCI O UMĚLECKÉ FOTOGRAFIE

[Pavla Šindeláře použité při scéně pro pořad,
i “Setkám s básníkem — K. J. Erben” a jiné mo-<
»tivy dle své vlastní volby, sdělte svá přání na:^
k>Czechoslovak Society of Arts and Sciences, P. 0.<
i Box 258, Bondi Beach, NSW. 2026, která Vám |
Jzprostředkuje přímý styk s umělcem.

BARVÍRNA

v Botany přijme
SKLADNÍKA

pro sklady barev a
chemikálií,
DÍVKU

k zaučení kontroly
jakosti textilu,
d ě l n ík y

na stálé noční směny
(od 7. hod. večer do
7. hod. ráno)
Víc než průměrné mzdy
Volejte: Mrs. Markuš
po 9. hod. dop.
tel. 666-9043 (Sydney)

| česká restaurace
kContin. "G O U R M E T"
Restaurant "L A B U Ž N ÍK
E129 Bayswater Rd.
[Rushcutters Bay

f Sydney, tei. 317393
Otevřeno denně:
pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2 h. odp.
a od 5 do 9 hod. večer, v neděli po celý den.
Přijďte určitě, budete spokojeni!
Na Vaši návštěvu se téší rodina Novotných

16. 4. 1973

Hokejové
mistrovství
(Pokračování se str. 12)
Kochta. skočil velmi šikovně do přihrávky sovětským
hráčům, ujel jim přes celé kluziště a skvělým blafákem překonal podruhé Treťjáka. Byla to nejhezčí
branka zápasu. Sovětské mužstvo pak vyrukovalo se
všemi hrubými prvky, které nepoužívají ani kanadští
profesionálové. 7:33 minut před koncem zápasu Charlamov napadl čs. brankáře Holečka, a to už bylo pro
Čechoslováky příliš mnoho. Míra trpělivosti byla
dovršena. Na moskevském kluzišti začala bitka, kte
ré se zúčastnili všichni hráči obou mužstev. Začalo
velké vylučování. Ovšem, kdyby bývali Čechoslováci
na napadení brankáře Holečka nereagovali, dostal
by býval Charlamov sám pětiminutový trest a tudíž
ČSR by mělo bývalo šanci při nejmenším alespoň
vyrovnat. Takto hrála mužstva nejprve 3 proti 3.
pak se naši hokejisté nechali vyprovokovat k dal
ším přestupkům (už toho měli dost) a tak se stalo,
že téměř celé dvě poslední minuty hráli 3 na 5 sovět
ských hráčů. A za tohoto stavu bylo beznadějné vy
rovnat, byli rádi, že nedostali další gól. — Byla to
skutečně nešťastná porážka, SSSR co by pořadatel
mistrovství světa si udělal před zahraničními novi
náři a hosty velkou ostudu.
V druhém utkání dne zvítězilo Švédsko nad Fin
skem po dramatickém průběhu (vítězná branka švé
dů padla 1:24 min. před závěrem) 3 : 2, když Fino
vé od první až do počátku závěrečné třetiny vedli
1: 0.
6. 4. 73 — V boji o záchranu: NSR vyhrála nad Poláky

V existenčním boji o záchranu v A skupině světo
vého šampionátu vedli polští hokejisté po první tře
tině nad NSR 2 : 1, nakonec však prohráli s kondičně
lepšími Němci 2: 4.
7. 4. 73 — ČSR vítězí nad Finy 4 : 2

Pátým soupeřem čs. mužstva byl tým Finska, kte
rý nastupoval k zápasu s odhodláním za každou ce
nu zvítězit a mít tak naději na “bronz” . Ovšem toho
si byli vědomi i Čechoslováci, kteří měli skvělý ná
stup, ve kterém si v rozpětí prvních 10' minut udě
lali tříbrankový náskok (vedli brankami: Jaroslava
Holíka a 2 góly Šťastného 3 : 0) a tím bylo prakticky
o utkání rozhodnuto. V závěru první třetiny sice Fi
nové po hrubé chybě kapitána čs. mužstva Františka
Pospíšila snížili na 1 : 3, dostali znovu chuť ke hře,
útočili, byli to však Čechoslováci, kteří Fardou v
druhé polovině druhé třetiny zvýšili stav na 4 : 1 .
Když však byli na konci druhé třetiny na hanbě oba
bratří Holíkové, mužstvo Suomi snížilo stav na 2: 4.
V závěrečné třetině vsadili Finové vše na útok, vy
ložených šancí však v této fázi hry měli víc Čechoslo
váci, jejichž vítězství je naprosto zasloužené.
Večerní střetnutí SSSR — švédsko mělo napovědět
zdali Skandinávci jsou schopni zopakovat svůj vý
kon z r. 1957, kdy si právě z Moskvy přivezli titul
mistrů světa. ,Už však průběh první třetiny dal
jasnou odpověď: nikoli. Sovětské mužstvo vedlo po
prvních 20 minutách 4 : 0. nakonec zvítězilo 6 : 1
(4: 0, 2 : 1 a 0 : 0).

HLAS
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Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmysl*
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
důvěrou na

ODRA TRAVEL SERVICE
911 batreba St., Melbourna, 3000

Telefon 67-9454
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Letenky do Evropy a zpět
— jednotlivě nebe ve skupinách — $ 697.90
Obstaráme zaclání dárkových poukazů kamkoli

CO K N ED Ě LN ÍM U OBĚDU?
PRAVOU ČESKOU HUSU
Z ČESKÉ FAR M Y
OD ČECHŮ !

Volejte z Melbourne: 059-788228

L
Y
■
w

Z

Vš e c h n y p o t ř e b y pr o l y ž a ř e

Velký výběr importovaného zboží
Půjčování, opravy, výměna lyží

S N O W SKI
drive Bruce Bretherton Ski Shop
majitelé rodina Blahovcova

. V h’ubokŕm žalu oznamujeme všem přátelům
a známým, že nas dne 30. března 1973 navždy
opustila naše drahá maminka
paní M A RIE ZREBENÁ
důchodkyně v Praze,
ve věku 70 let.
Stan. a Rose Zrebený
Marie a Jiří Stárkovi
Austrálie_______________________ Itálie
ZPRÁVY S. K. SLAVÍ A MELBOURNE

První zápasy Slavie po návratu do státní ligy jsou
prc čs.^ melbournský klub úspěšné. Ve dvou sehra
ných zápasech nedostala Slavia branku, což potvrzu
je, že má klub dobrou obranu. V obou zápasech pro
kázal i podstatně zlepšenou formu brankář O’Hara.
Otoku chybí ještě důraz a hlavně střelba. Útočníci
Slavie se mohou pochlubit jedním gólem z obou
zápasů, ale získané 3 body dostaly Slavii na čtvrté
místo ligové tabulky.
V prvním ligovém zápase překvapila Slavie lepším
výkonem než předváděla v přípravných zápasech a
zaslouženě porazila mužstvo Austria-Keilor 1 : 0 (v
30. minutě skóroval Kent).
Přednímu ligovému klubu George Cross byla Sla
via po celý zápas rovnocenným soupeřem, chybělo
i ;n více důrazu v útoku. Zápas skončil bez branek a
výsledek 0 : 0 odpovídá průběhu utkání.
Druhé mužstvo Slavie rozdrtilo reservu AustriaKeilor 8 : 0, George Cross-u však nešťastně podleh
lo 0 : 1.
V sobotu 21. dubna hraje Slavia s Polonií na hřišti
v Jubilee Park-u, Reilly St., Ringwood a v neděli
dubna s Fitzroy-Alexandra na Olympie Páv
ku.
J. K.

TOORONGA VILLA G E Shopping Centre

(roh Toorak & T.ocronga Roads)
— obchod 25
Telefon 20-7437
Odborné porady a všechny informace o
lyžaření v Austrálii ochotně a zdarma
Obchod je otevřen vždy v pondělí a úterý od
10 hod. dop. do 5.30 odp., ve středu, čtvrtek a
pátek do 9 hod. večer, v sobotu od 9 hod. do
1 hod. odp.
(event. dle předběžného telef. ujednání —
žádejte k telef. p. Josefa Blahovce)

E

LETOVISKO

“Š U M A V A ”

Locke’s Way, poblíž Belgrave Seuth
srdečné zve všechny krajany na
VELIKONOČNÍ

TANEČNÍ zábavu
která se koná v nedělí 22. dubna 1973

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

HOSPODYNI
pro dům v Tooraku
Hledáme odbornici — ženu, která se rozhodla
pro povolání hospodyně. Dům je moderní, umístě
ný v krásné zahradě a je v něm přirozeně všech
no zařízení, které hospodyni usnadní práci. P ra
cuje v něm též pomocnice v domácnosti. Je při
chystán volný, částečně zařízený, zcela privátní,
oddělený byt, který je k disposici včetně plynu,
elektřiny, telefonu atd. Plat je $ 50,- čistých
týdně. Toto místo je ideální pro manžele, při
čemž muž může vykonávat své povolání. Jestliže je
zručný, vyskytuje se kolem domu mnoho prací,
které může vykonávat ve svém volném čase a
za které je placen.
Pište laskavě na: Box 2657X GPO Melbourne,
3001 a uveďte podrobně dosavadní zkušenosti a

reference. Všechny žádosti budou považovány za
přísně důvěrné.

Dobře a levně se najíte v hotelu
VILLA G E BELLE

IS YOUR NAME ON THE
ELECTORAL ROLL?
Every quaíiřied person aged 18 years
or over who is a British subject and
has lived in Austrália for six months
oontinuously is entitled to enrolment.
Claim cards for enrolment are avaiSable at all Post Offices and Electoral
Offices.

ENROLMENT IS CQMPULSORY

IT IS YOUR RIGHT
ENROL NOWU

Opravy
NA PRODEJ
KONTIN.

ŘEZNICTVÍ

v South Yarra. Víc.
Solidně zavedený pod
nik, který má jednoho
vlastníka 14 let. Nízká
renta,
kontinent.
i
australská
klientela.
Možno převzít na nízký
deposit a splácet pro
dávajícímu, který je
nucen prodat pro úmrtí
v rodině.
Tel. (Melb.) 568-0774
(v prodejní době)

radiopřístrojů, TV,
transist. a domácích
elekt. spotřebičů pro
vádí spolehlivě a levně
E. HALUŠKA

F. 58/125 Napier St.,
Fitzroy, Víc.
Tel. 419-3319

roh Acland & Barkly Sts.
ST. K ILD A , VIC.

Kontinentální i australská jídla
se podávají denně od 12. do 2. hod. odp.
a od 6. do 8. hod. večerní
Vaří pro Vás Jan Novák

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
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16. 4. 1963
Fotbalové fiasko v Duesseldorfu

NSR - CSR

Hokejové mistrovství v Moskve

SSSR za titulem mistra světa
Sovětští hokejisté, kteří museli loni v Praze přene chat titul mistra světa Čechoslovákům, dělaji v
Moskvě skutečně vše, aby jim po jednoroční přestávce patřilo znovu světové prvenství. Byly jim k tomu
v prvním utkání s ČSR dobré všechny prostředky, v ničem si nezadali s prvky americko-kanadského
profesionálního hokeje. V "poločase" světového šampionátu zůstávají jako jediní s plným počtem bodů
a tak zřejmě kráčí Za světovým titulem. Čs. hokeji sté prohráli nešťastně se Švédy i s SSSR, a tak sen
obhájení světového prvenství v Moskvě se už zřaj mě rozplynul v tvrdou skutečnost. V "poločase" vy
padá pořadí takto: 1. SSSR 10 bodů, skóre 43 : 9; 2. švédsko 8 bodů, skóre 25 : 12; 3. ČSR 6 b., skóre
24 : 10; 4. Finsko 4 b., skóre 19 : 18; 5. NSR 2 b., skóre 12 : 39; 6. Polsko b. b., skóre 8': 43.
31. 3. 73 — světové mistrovství odstartováno:
ČSR vítězí nad Polskem 14 : 1

závěru zápasu však to byl právě on, kdo pomohl
mužstvu Tre Kronor k vítězství. Pět minut před
koncem střetnutí vyrazil kotouč přímo na hokejku
Švéda Soderstroma, který jej pohodlně zasunul po
prvé do prázdné branky čs. týmu (Holeček byl mi
mo branku). Tato branka čs. mužstvo šokovala a
tak se stalo, že o 3 minuty později Lundstrom z při
hrávky Hammerstroma zvýšil stav na 2 : 0 , a o
vítězství Švédska nad ČSR bylo rozhodnuto. Muž
stvo ČSR, o kterém se všeobecně tvrdí, že je lepší,
než tým, který před rokem získal v Praze titul
mistra světa, byl při zakládání akcí příliš pomalý,
než se útočníci dostali do útočné třetiny, soupeř se
mohl zformovat a zabránit Čechoslovákům v zakon
čení akcí. Celkově v první třetině byli Švédové lepší,
prostřední třetina patřila Čechoslovákům, v ner
vózním závěru měli lepší nervy švédové. Velmi důle
žitým momentem zápasu byla chvíle, kdy hned v
nástupu jel Václav Nedomanský sám na švédskou
branku, ale nedovedl skórovat.
SSSR porazil Finsko 8 : 2 (3: 0, 1 : 2 a 4 : 0). Fi
nové byli plné dvě třetiny Sovětům dobrým soupe
řem, v závěru však s nimi nevydrželi tempo hry
kondičně.

Premiéra mistrů světa v ledním hokeji — Čecho
slováků — v Moskvě se zdařila snad lépe, než se
očekávalo: porazili reprezentační tým Polska 14 : 1,
po třetinách 3 : 0, 6 : 0 a 5 : 1. I když polští hokeji
sté budou zřejmě v moskevských Lužnikách spolu s
NSR jen “dodavateli” bodů a tudíž nelze z tohoto
vysokého vítězství dělat nějaké předpovědi, nutno
zdůraznit, že některé branky, které Čechoslováci
dali, byly skutečně jako z učebnice ledního hokeje.
Ovšem, už toto zápolení s Poláky potvrdilo, jak fa
naticky jsou moskevští diváci proti hráčům ČSR,
což může mít vliv na další výsledky. Utkání s Pol
skem začali hrát čs. hokejisté nepochopitelně ner
vózně, trvalo to téměř plných 14 minut, než Kochca
z přihrávky pardubického Palečka zasunul poprvé
kotouč do polské branky, pak však se stal zápas už
jasnou záležitostí světových přeborníků. Tři branky
ČSR dal Jaroslav Holík, po 2 vstřelili Klapáč a Nedomanský, po jedné pak Kochta, Machač, Paleček,
Farda, šťastný, Pospíšil a Martinec.
V druhém utkání světového šampionátu SSSR —
NSR se ujali Němci hned v nástupu vedení 1 : 0.
prohráli však podle očekávání rozdílem několika 3. 4. 73 — S NSR pouze 4 : 2.
tříd 1 : 17.
Sovětský rozhodčí zaúradoval.
K utkání s NSR nenastupovali čs. hokejisté v
1. 4. 73 — Den seveřanů
„nejlepší pohodě; ztráta dvou bodů se švédy se až
Další "příděl" Polákům a Němcům
Mužstvo Tre Kronor zvítězilo sice nad Polskem^ »příliš^ zračila v tom, že se nedokázali plně na hru
vysoko 11 : 2 (3: 1, 2 : 1 a 6 : 0). svým výkoneml •soustředit. To však neznamená, že by v utkání s
však neoslnilo. Poláci byli téměř dvě třetiny rovno-1 joutsiderem, s Německem, byť i statečně bojujícím,
cennými soupeři, když však ve 39. minutě upravili lna víc neměli. O vyšší vítězství je však připravil
Carlsson stav na 5 : 2 ve prospěch švédů. Polácil Isovětský rozhodčí Karadin, který měl na mužstva
resignovali a už se v závěrečné třetině nevzpamato-l Ivelmi rozdílná měřítka. Zatímco tvrdou, někdy' dost
vali. švédové měli nejlepšího muže v brankáři Abra-l 1záludnou hru soupeře u hrazení mnohdy vůbec nehamsovi, jinak se “vybíjeli” v sólových akcích, kóm I I trestal, vylučoval jednoho čs. hráče za druhým. S
binační hra neexistovala. — Západoněraečtí hokeji I I “diplomatickým" řízením zápasu začal hned poté,
sté prohráli s Finy 3 : 8 (1 : 3, 0 : 3 a 2 : 2), coz je kdy se čs. tým v 11. minutě 1. třetiny Jaroslavem
pro ně — přihlédneme-li k průběhu zápasu — výsle Holíkem ujal vedení 1 : 0. Zvláště pak druhá třetina,
pokud se týče rozhodování soudruha Karadina, to by
dek poměrně lichcč v.
la hokejová groteska. Vždyť sami němečtí hráči,
2. 4. 73: ČSR prohsďvá uikání se Švédském 0 : 2
Hokejová historie se opakuje! čs. hokejisté dove kteří měli být údajně Čechoslováky faulováni, se
dou vyhrát v jedné sezóně celý seriál vzájemných mnohdy jen usmívali a jistě se dohadovali, proč toho
utkání se Skandinávci, pak však, když jde do tuhé Čechoslováka vlastně soudce vyloučil. V poslední tře
ho, s nimi prohrají. Bylo tomu tak i tentokrát, nastu tině, kdy čs. hráči vedli 3 : 1 , snažil se pan sudí vše
povali na kluziště v roli favorita, prohráli však pro soupeře vylepšit, hlavně penaltou, trestným stří
0 : 2 (po třetinách 0 : 0 , 0 : 0 a 0 : 2 ) . Vítězství lením proti ČSR, které bylo při nejmenším velmi
Švédů je zasloužené, téměř po celé utkání dovedli pochybné, za co se penalta nenařizuje. Moskevskému
skvělým forčekinkem rozleptávat akce čs. hokejistů publiku se však rozhodování Karandina líbilo — fa
už v zárodku, nedopřáli jim rozvinout hru. A kdvž naticky skandovalo a soustavně pískalo proti čs.
pak byli sami v útočné třetině čs. týmu, dokázali hokejistům. — ČSR porazila NSR 4 : 2 , po třetinách
pohotověji vystřelit než čs. hráči, kterým to trvalo, 1: 0, 2 : 1 á 1: 1. Branky dali: Jaroslav Holík 2,
příliš dlouho, než se uvolnili, a pak i jejich střely Machač a Kochta po jedné: za NSR skórovali Schlozlikvidoval, golman Christer Abrahamson. Plné dvě der (na 1 : 1) a Kuehnhackl (v poslední minutě sní
třetiny -měli velkou oporu v brankáři Holečkovi, v žil na 2 : 4).
SSSR — Polsko 9 : 3 (2 : 1, 4 : 1 a 3 : 1).
4. 4. 73 — Jasná vítězství favoritů
HLAS
DOMOVA
vychází čtrnáctidenně.
Vítězné tažení švédů pokračuje
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
Pro skandinávské hokejisty byla střetnutí pouze tré
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
ninkem. Švédové zvítězili r,ad mužstvem NSR 8 : 2
Telefon: 42-5980
a Finové vyhráli nad Poláky 5 : 0.
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý 5. 4. 73 — Bitva ná moskevském ledě
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ D« ZAMOŘÍ: lodí za Nešťastná porážka se sověty
Vše nasvědčuje tomu, že ČSR ztratila už po svém
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-,
čtvrtém utkání šanci s úspěchem obhájit světové
£stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně.
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme prvenství. Čechoslováci prohráli s - mužstvem SSSR
nešťastně 2 : 3 , po třetinách 1: 1, 0 : 1 a 1: 1, v
na požádáni obratem.
utkání, od jehož počátku bylo jasné, že domácí ho

2 :0

Přátelská mezistátní fcttalová utkání ztratila v
posledních letech hodně na přitažlivosti, reprezen
tační týmy té které země se většinou soustřeďují
jen na zápasy evrop kéhc šampionátu nebo na kvali
fikační utkání o úča-t na .—strovství světa. Zdá se
však, že duesseldorfské — už sedmé — vzájemné
utkání ČSR — Německo bylo výjimkou, protože to
byl zápas prestižní. Západoněmečtí fotbalisté, mistři
Evropy, chtěli jednak vyrovnat pasivní bilanci mezi
státních utkání s ČSR (dosud ČSR vyhrála 3, Něm
ci pouze 2, jednou hrála mužstva nerozhodně 2: 2) ,
jednak se svým příznivcům rehabilitovat za nedáv
nou prohru v Mnichově 2 : 3 s Argentinou. Pro trené
ra čs. národního mužstva Václava Ježka to měia
být generálka na nadcházející boje kvalifikace mi
strovství světa.
Duesseldorfské střetnutí jasně ukázalo, že to čs.
fotbalisté budou mít v kvalifikačních zápasech s
Dány a hlavně se Skoty velmi těžké. To, co jsme
od Čechoslováků viděli, byla hra bez jakékoli kon
cepce, mnohdy bezhlavé odkapávání míče, hlemýž
dí tempo většiny hráčů, kopaná bez vtipu a nápa
du, něco, co jsme už dlouho od čs. reprezentačního
týmu neviděli. Navíc čs. jedenáctka přenechala sou
peři zcela střed hřiště, atakovala německého soupe
ře až na své polovině, takže zadní řady byly přetí
ženy, a z tohoto přetížení pramenily chyby. A po
jedné z mnoha — udělal ji teplický Bičovský — jsme
v 26. minutě 1. poločasu dostali z kopačky nejlepší
ho střelce posledního mistrovství světa Gerda Muellera první gól. V poslední minutě před poločasem měl
sice Gajdůšek z pražské Dukly možnost vyrovnat,
byl sám před německým golmanem Frankem, pří
liš dlouho váhal a tak Franke odvrátil střelu ještě
na roh.
Obraz hry se příliš nezměnil ani po změně stran.
Když se však zdálo, že ještě není nic prohraného,"
přišla pohroma. Čechoslovákům se několikrát poda
řilo “vystavit” hráče soupeře do ofsajdu, jednou se
jim to však nevyplatilo. Pomezní rozhodčí přehlédl
ofsajd a tak jednomu z čs. zadáků nezbylo nic jiného,
než na hranici trestného území zastavit Němce Kremerse jen za cenu faulu. A penaltu proměnil mni
chovský Gerd Mueller (v 68. minutě) na 2 : 0 . Od
této chvíle hráli Němci svou hru, dobrou kopanou, a
své vítězství zpečetili v 86. minutě, kdy Kremers
zvýšil stav na 3 : 0. Ovšem tuto branku má na svě
domí debutant v národním mužstvu Kekéti z Trnavy,
který už měl míč v ruce, dobře ho nedržel, zbytečně
mu vypadl, a vedle stojící Kremers ho dotlačil do
branky.
Thorii a Prollová vítězi
LYŽAŘSKÉ DRAMA

Vítězi Světové trofeje
lyžařů alpských disciplin
stali se už: Rakúšanka
Annemarie Prollová a
italský reprezentant Gli
stavo Thôni. Zatímco však
o světovém
prvenství
Prollové nebylo už něko
lik týdnů před závěrem
sezóny pochyb, rozpoutal
se tentokrát v soutěži mu
žů velký boj, ze kterého
vyšel vítězně Thôni. Sta
lo se tak však až v po

sledním závodě poolympijského období, v obřím
slalomu, v kalifornském
Heavenly Valley, ve kte
rém Thoni obsadil 4. a
jeho velký rival Rakušan
David Zwílling 8. místo.
A to znamenalo, že 22letý Gustavo Thôni, z
Trafoie, olympijský pře
borník v obřím slalomu,
dosáhl hattricku, se 166
body si odváží domů potře
tí Světovou trofej.

kejisté budou všemi prostředky usilovat o to, aby v
Lužnikách zvítězili. Hráli hokej, který vždy SSSR
u kanadských profesionálů odsuzoval. Vynikali silou,
tvrdostí, zákeřností, přímo brutalitou. K vítězství
jim však dopomohl čs. brankář Milan Holeček, kte
rý má na svědomí nejméně 2 ze tří obdržených bra
nek, neboť všechny střely sovětských hráčů vyrážel
tak nešťastně, že Sověty měly možnost kotouč do
razit do sítě. Mužstvo SSSR se už v 7. minutě ujalo
Volčkovem vedení, čs. hokejistům se však v 18. mi
nutě podařilo Nedomanským (z přihrávky Kochty)
vyrovnat na 1 : 1. Sovětské mužstvo pak ještě zostři
lo hru a výsledkem bylo zranění v současné době nej
všestrannějšího čs. hokejisty Martince z Pardubic,
který dostal otřes mozku. V 27. minutě se SSSR Bodunovem znovu ujal vedéní a v 45. minutě Charlamov zvýšil dokonce stav na 3 : 1 . Situace vypadala
úplně beznadějně, když 10 minut před koncem zá
pasu byl vyloučen obránce Kužela. Čechoslováci ne
jen že se ubránili sovětské početní převaze, ale
ve vlastním oslabení Kochtou snížili stav na 2 : 3 .
(Pokračování na str. 11)

