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"Co je dobré pro General Motors, je dobré
pro Spojené státy."
"Americká lidová moudrost"
"Můj cíl je dát znovu význam velké zásadní
í . .e ťapitriiirmu — lidské louže po zisku."
Z úvodníku v meibournském večerníku
"The Herald" (3. 8. 72)

STARONOVÉ RYTÍŘSTVÍ

Karel Wendf
Dávno, zatraceně dávno už tomu, co rytířové vy
jížděli na bílých komoních, protože někde se děla
křivda a spravedlnost doznala úhony. V době “ bezhodnoícvého” vychování, v němž šestileté dítko, ob
dařené “ absolutní svobodou” pokročilých, spíše než
V posledních dvou-třech letech jsme si přečetli mnohokrát ujištění, že se nekritické pochvale něče pokrokových blbů, nejlépe pozná, co se má a co se
nemá, hodnoty jsou tekuté, bez formy a bez pod
československé komunistické vládě podařilo docílit v zemi plnou normalizaci ho, co nezná.
Na 3. straně se zmiňu staty. Přiměřeně se také mění hesla, která je vy
poměru, především poměrů politických. Normalizací se ovšem rozumí, že se
jadřují.
občané opět vzdali vlastního úsudku a vůle, že se podrobili nynějšímu vedení' jeme o návštěvě předsedy
Kde kdysi Ježíš řekl “ jděte a učte všechny ná
opozice Jejího Veličenstva rody” a kde jinde Richard, řečený “ Lví srdce” ,
strany, která jediná má právo rozhodovat a řídit.
Moc strany, opřená o tanky v Milovicích, v Olomouci, u Košic či za humny, Harolda Wilsona a o jeho zařval “ mažte kluci v brněních a dobyjte nám svá
se ovšem nedá popřít. O skutečných názorech lidí a o jejich postoji k režimu' se náramné ochotě zapome tou zem” , tam moderní křižák volá zaníceně, že
můžeme občas také přesvědčit, i když ne pomocí vládních sdělovacích pro nout na události v Česko “ si nemůžeme dále dcvolit ignorovat výhody, které
potenciál východní Evropy nabízí nášemu národnímu
slovensku v roce 1968. hospodářství’ ’ .
středků.
_
To zvolav, pan Kenneth Rush, apoštol nové doby a
z, men se neaovune aru lům” . Asi proto, aby se V. Červoněnkovi, který zřejmě zapomenout i na
o pohrdáni, které projevu i ty skutečné názory lidi má nesporné zásluhy o slova, která tehdy pronesl takto také náměstek amerického ministra zahraničí,
sdělil 4. dubna 1973 se zápalem kadetům americké
je k sovětským kolabo daly zabalit do hromové pokoření Čechů a Slová britský ministerský před
námořníJakademie v Annapolis, že tedy “ povzbuzu
seda
Harold
Wilson:
rantům nadále převážná ho zvolání, které pronesl ků.
jeme naše obchodníky, aby prodávali, investovali a
uznat kupovali v těchto zemích . . . v důvěře, že obchodo
část předních vědců a Gustáv Husák 15. dubna
Hledá-li československý “ . . . Nemůžeme
umělců, nedovíme se o na stranické schůzi v komunistický režim poli vládu jen proto, že sovět vat ve východní Evropě je plně v souladu s národ
kličkování a švejkování Bratislavě: “ Jsme hrdi tické úspěchy, může je ská vláda bude tvrdit, že ními zájmy Spojených států.”
I plesali kadeti, že doba je pohnutá, mír za dveřmi
těch lidí. kteří nejsou z na úspěchy, kterých jsme najít, ale ne doma: cizi je to vláda českosloven a dělá se obrat. A počali si uvědomovat, že místo
ska . .
jakýchkoli příčin dost sil dosáhli!”
dřevců najíždějících rytířů srážeti se budou od té
na, demokratická cizina a
Projev Harolda Wilsona chvíle bankovní konta a drobné tisky na zastrčených
ní k veřejnému projevu
čtyři dny nato předá naivní cizinci je 'ochotně
nesouhlasu. Nedovíme se val
Gustáv slavnostně doručí. Západní veřejnost ve Starém Smoko.vci do stránkách mezinárodních obchodních smluv.
Ať si drak sežere princeznu, hlavně že budou
ani. jak je možné, že v Řád bílého lva I. třídy má větší sklony k omlou kázal přesně to, oč nyněj procenta. Drak je hodnej, taky musí žrát. Pan ná
tak důkladně normalizova muži. který může právem vání, vysvětlování a za ší Husákův režim usiluje: městek Rush řekl vlastně totéž, jenomže to jinak
né zemí, jejíž občané se mluvit o úspěchu ve svém pomínání na něco, co ji "realisticky” zapomenout i formuloval. “ Invaze Československa” , sdělil důvěrně
prý už přesvědčili o škod posláni:
odcházejícíma v této chvíli přímo nepá na události, které ani zbrojním jinochům ve vývinu, “ ukázala, do jaké mí
ry je Sovětský svaz připraven chránit to, co pova
livosti reakčních sil. kte sovětskému velvyslanci S. lí, má větší sklony i k (Pokračování na str. 2) žuje za svou bezpečnost.” Leč nezoufejme, Česko
ré vedly zemi před pěti
slovensko sice zařvalo, “ avšak touha po větším uvol
"Ekonomická medikácia do úpadkového sovietskeho hospodárstva"
nění setrvala jak v západní, tak i ve východní Evro
léty do záhuby, se na
pě a podniknuty byly kroky k normalizaci obchod
pohřbu jednoho z předsta
ních a lidských styků, . . .doložky o nejvyšších ob
vitelů toho zlého režimu
chodních výhodách budou přiděleny i dalším výcho
sejde bez vyzvání, bez
doevropským státům.”
Dobrý je to, libovali si asi mořští studenti a pro
Obchodné vzťahy Sovietskeho zväzu so západnými štátmi a najmä s USA sa
oznámení v novinách ne
bo rozhlasu, takové množ rozvíjali v poslednom roku takým tempom, ako nikto nečakal. Rok 1972 priniesol hráblj si ježky, neb co je obchodní to je i lidské.
Vznešenost chvíle tak byla zachována a ačkoliv ještě
ství lidí, jako se sešlo 13. najväčší obrat vo výmene tovarov medzi Spojenými štátmi a SSSR od rokov nezaznělo “ Bože, chraň Ameriku” , vedla přímo k
dubna. na pohřbu Dubce - štyridsiatych, ked' ešte boli oba štáty spojencami v rámci tzv. veľkej protifaši ještě vznešenější deklaraci mluvčího “ země svobody,
kova ministra vnitra Jose stickej koalície. To platí aj keď rátame povestný nákup obilia v lete minulého práce a civilizace” . “ Naše první zásada je,” pravil,
“ že budeme jednat s každou zemí východní Evropy
fa Pavla. Z českosloven roku.
jako s nezávislým, suverénním státem, který má
ských oficiálních prame
Časopis Fortune nesko- tie novej zmluvy o soviet ného desaťročia pracova-1 nárok na to, aby se nikdo nevměšoval do jeho záls-.
nů se nedozvíme mnoho
3 pripamätoval, že v po- skom nákupe
nejakého la sovietska ekonómia po-í žitostí.”
podobných projevů “ lásky ledných mesiacoch niet amerického tovaru. A tak merne úspešne, vykazova
Náměstek Rush mluvil o zemích a státech východ
a věrnosti straně a je ikmer týždňa, v ktorom si odborníci kladú otázku: la 6 alebo aspoň 5%per-! ní Evropy, ale myslel vlády východní Evropy, což
jím nynějším představite y sa neoznámilo uzavře- prečo Sovietsky zväz na centné prírastky. Chruš- j jsou dvě úplně rozdílné věci. Logika jeho řeči říka
la: Nevadí, že jsi otrok. Budeme dělat jakoby ne
kupuje v Amerike? Prečo čov
varoval
Ameriku, bylo otrokářů, protože bez otrokářů není otroků.
sovieti majú taký záujem tvrdil, že zakrátko soviet Vstaň, muži svobodný, a objednej si pepsicolu!
Kadetům to zřejmě nevadilo. Už proto asi ne, že
o americký tovar, ked’ za ske hospodárstvo prevýši
Solženicyn nepíše kovbojky, takže je pochybné, že
Dne 12. dubna začala v Bonnu šestá šerie jedná
americkú
výrobu.
Ale.'
dlhé
obdobie
Stalinovho
by si i jen jediný přítomný mořský vlk uvědomil,
ní zástupcu československého a západoněmeckéhc
ministerstva zahraničí (čs. delegaci vedl opět námě režimu pestovali hospo Chruščov sa netešil dlho. jak dokonale dokresluje Rushova řeč slova tohoto
stek ministra zahraničí Goetz a německou státní dársku autarkiu a tvrdi Od roku 1966 do r. 1971 ruského autora o nejnovějším mnichovanství. “ Duch
sekretář ministerstva zahraničí Fran k), která má při li. že tzv. svetové sociali sa prírastky v sovietskej Mnichova” , napsal Solženicyn, “ nijak neustoupil do
minulosti, nebyl jen krátkou epizodou. Dokonce se
pravit dohodu o plné normalizaci diplomatických
ekonómii znížili na 3% % odvažuji tvrdit, že duch Mnichova ve dvacátém
styků obou zemí. Od minulé porady, konané v červnu stické hospodárstvo bude
loňského roku v Praze, se názory obou stran na ře vo všetkom sebestačné a a rok 1972 priniesol pria století převládá. Bázlivý civilizovaný svět nenašel
šení problémů přiblížily natolik, že lze počítat v nebude viac potrebovať mo katastrofu: zazname před náporem náhle se navrátivšího barbarství . . .
brzké době s uzavřením smlouvy- čs.-německé, která pcmoc tzv. kapitalistickej nal len P/ipercentný prí jiný prostředek než ústupky a úsměvy. Duch Mni
chova je nemoc prosperujících lidí, je to každodenní
se bude podobat v zásadě smlouvě německo-sovět •
rastok.
ekonómie?
stav těch, kdo se oddali touze po dobrém bydlu za
ské a německo-potské.
Hospodárski
odborníci každou cenu, hmotnému blahobytu jako hlavnímu cí
Fortune pripomína, že
Na rozdíl od jednání, které předcházelo smlouvě
polsko-německé, nejde o uznání hranic obou států, na Západe akosi prehliad vysvetľujú sovietsky po li pozemské existence.”
Hluboká pravda!
protože ty nejsou sporné. Jediným vážným problé li, že zo Sovietskeho zvä merný úspech po vojne
mem je čs. požadavek, aby Bonn prohlásil Mnichov
Náměstek Rush je obchodní příručí ve velkém.
zu prichádza s týnľo ako samozrejmosť, ktorá
skou dohadu za neplatnou "od samého začátku" a ne
Alexandr Solženicyn je člověk moudrý utrpením. Je
za smlouvu "už neplatnou" a aby se vyřešily s tím záujmom o nákup tovaru sa musela dostaviť po ob den svým způsobem doplňuje druhého. Solženicyn
související problémy majetkoprávní, trestního postihu vážna správa o nedostat nove vojnou zničeného ho ukazuje napřímeným prstem, jak vypadá dnešní svět.
atd. Řešení se hledá ve vhodné formulaci dohody, koch a chybách v soviet spodárstva, tak ako sa Pan Rush, typická postava toho světa, dokazuje Sol[ ferá by byla přijatelná oběma sfranárnskej ekonómii a že nákup dostavil nemecký a japon ženicynovu smutnou pravdu.
Československo je nyní ochotno přistoupit na kompro
______________ (Pokračov&ni na str. 2)
“ hospodársky
zá
tovaru
je ský
mis, snaží se — na sovětský pokyn — aby došlo k do amerického
hodě ještě před svoláním evropské bezpečnostní kon vlastne ekonomickou me- zrak” . Ale na rozdiel od
PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St.,
ference. Je dost pravděpodobné, že shoda názoru obou dikáciou do úpadkového Západného
Nemecka a
Richmond,
Vic. 3121. — PRINTERS: Unification
stran — pokud ještě ne dohoda sama — bude ohláše- sovietskeho hospodárstva. Japonska neboli sovieti v
ra už před návštěvou Brežněva v Bonnu, tedy v první
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne, Vic. 3800
Až do polovičky posled (Pokračovanie na str. 2)
polovině května a dohoda pak podepsána v červnu.
Husák: "Jsm e hrdi na úspěchy; kterých jsme dosáhli"

Nejlépe upom enou!

Prečo nakupuje SSSR v USA?

Pred dohodou s Némeckem
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Nejlépe zapomenout
(Pokračování se strany 1) prc cestu, i tcdyz vedená
pětiletá usilovná propa většinou po stranické li
ganda, nedokázala převrá nii. Nejostřejší kritiku je 
ho vystoupení uveřejnily
tit na ruby.
V zájmu pravdy nutno londýnské Times-y (17.
dodat, že Wil-scnova po 4.), kde známý novinář
mocná ruka, nastavená Bernard Levin končí svůj
Kremlu, nebyla přijata v dlouhý komentář slovy:
' (projev H. W.)
Anglii se všeobecným nad
šením. Ozvala se vlna může být kvitován sovět
ským velvyslancem s po
vděkem. Avšak lidé v
Odebírají všichni Vaši
čeští a slovenští přátelé čěskoslovensku, kteří už
dlouho věděli, že nemohou
Hlas domova?
očekávat od Británie nic
Můžete jej doporučit?
jiného než zradu, mají při
nejmenším právo doufat,

že zrada nebude prováze dýna, aby prokázaly, že
na návrhem, aby se z ní dovedou být vděčny. Pro
radovali.
čs. vládu to nebyl špatný
Wilson se snažil po ná obchod, vždyť podobné
vratu domů vysvětlovat a tresty omilostňovala u čs.
odůvodňovat. Hlavním je  trestanců už Svobodova
ho trumfem bylo. omilost únorová amnestie . . .
Zda bude mít Harold.
nění britského občana
Rev. Davida Hathawaye, Wilson na Západě násle
který si odpykával trest dovníky, není ještě jisté.
ŽVžletého žaláře za pokus Je však víc než pravdě
o pašování biblí a jiné ná podobné, že v nynějším,
principů
ža
boženské
literatury do výprodeji
Československa. Čs. úřa úsměvy Východu bude i
dy posadily Hathawaye československým komuni
do. téhož letadla, kterým stům servírován nějaký
se vracel Wilson do Lon další úspěch.

Prečo nakupuje SSSR v U SA?
JPokr. zo strany 1)
stave tento povojnový dy
namizmus vo svojom hospodárst-ve udržať. Rok
1971 jednoducho ukázál.
že starý sovietsky hospo
dársky model, podľa kto.
rého sa pracovalo od rokov dvadsiatych, nie je
už výkonný. To jednoducho aj preto, že povojno:
vý hospodársky úspech v
Sovietskom zväze prišiel
v dôsledku, extenzívnej
hospodáŕskej politiky, na-,
sazování pracovných síl,
ktoré boli k dispozícii.
Dnes už nie sú, tzv. skrytä zamestnanosť v sovietskom priemysle už nie je
a produkcia sa musí zvyšovať mechanizáciou a
novou technológiou, ktorč umožnia zvyšovanie
p oduktivity práce. Sov. etska ekonómia absorb< vala za posledných 20
re kov 27 miliónov práčovníkov, z čeho bolo asi
60% žien. A tak v r. 197y
belo vyše 92% sovietskely obyvateľstva buď v
plnom zamestnaní, alebo
Přijmeme
MUŽE

k rozvážkám chleba,
který bydlí poblíž Rose
Bay.
Mladý
ženatý
muž má přednost.
SOOS B A K E R Y

445 Old South Head Rd.
Rose Bay (Sydney)
Tel. 371-8421

P
S

na štúdiách, zatiaľ čo vo
Spojených štátoch bolo
či už na práci alebo na
štúdiách len niečo vyše
76%. To znamená, že pra
covné
nasadenie je v
SSSR relatívne ďaleko
väčšie ako v Amerike. So
vietskv zväz má len o
20% viac obyvateľstva,
ale naregrutoval do práce
o 45% viac občanov ako
v USA. SSSR si pritom
musí vypomáhať pracovnými silami z cudziny z Bulharska. Fínska, zo
Severnej Kórei. To nielen
v dôsledku zvýšenia naplánovanej produkcie, ale
najmä preto, že produktivíta sovietskeho robothíka klesá. Ďalej. SSSR näp’ ánoval výstavbu obrovských podnikov, lebo ho
spodárska
gigantcmánia
je ešte stále v móde, ale
pre vybudovanie takých
veľkých podnikov nemá
zariadenia a nevie si ho
vyrobiť. Mrche sa p -! om
plánuje zo... 1
m věsti
cie vychádzajú nazmar,
Neúčelná je tiež distri
búcia odborne školených
kádrov. Sovietska propa
ganda sa často chváli úspechmi vo výchove od
borných kádrov, ale pri
tom je tu stále veľké
množstvo
zodpovedných
miest obsadených nekva
lifikovanými silami. Od
borníci vyrátali, že len

Nově založená českóslovehsko-australská
společnost v Sydney

34% vedúcich miest v
technológii je v SSSR ob
sadených náležitými od
borníkmi, ale 22% odbor
níkov musí v dôsledku
zlého plánovania praco
vať na podriadených mie
stach.
Chyby v hospodárstve
sa potom prejavujú na
nízkej životnej úrovni. So
vietski robotníci zrejme
stratili záujem na. zvyšo
vaní miezd, kedže trh nie
je dostatočne zásobený
tovarom, ktorý by umož
ňoval ■zvyšovanie životnej
úrovne. V dôsledku toho
trh nepracuje tak, ako by
ekonómia
vyžadovala,
vzrastajú úspory v ban
kách, lebo na trhu žiada
ný tovar.,nie je, alebo je
zlej kvality.
Osobitnú kapitolu tvorí
sovietske poľnohospodár
stvo, kde napriek posled
nému zvýšeniu investícií,
je nedostatok moderných
výrobných prostriedkov,
ako sú traktory, náklad
ná autá a kombajny, ne
obvykle citeľný. Pri tom
Sovietsky zväz sa riadik'oval za dodávateľa obilia
do
východoeuropských
krajín, napr. aj do Česko
slovenska (ako náhradu
sa priemyslové výrobky)
a najmä v rokoch s ne
priaznivými povetrnostnými podmienkami tento
svoj záväzok nemôže .plniť
bez obrovských nákupov
rbilia na Západe.

V sovietskom poľnoho
j? spodárstve, ktoré ešte te
C O IM P EX Ptý. Ltd.
§ raz zamestnáva 33% pra
. P.O. Box Q 132, Sydney, NSW. 2000
| covných síl krajiny (v
„provádí projekty Iránských zařízení,__ekonomické aP Amerike len asi 5%), by
^investiční studie, dozor během uvádění do provozu. ^ holi ešte určité pracovné
Obchod s polodrahokamy i drahokamy různého £ rezervy, ale to by pred
druhu. Hrubé, leštěné, broušené. ★ Ozdobné g
předměty na stěny aj. ozdobné a užitkové věci. | pokladalo podstatné zvý ■
šenie investícií najmä do

poľnohospodárskeho stro
jového parku.
Sovietska ekonómia po
trebuje ďaleko väčšie in
vestície v priemysle i v
poľnohospodárstve,
ako
sa naplánovali. Otázka je,
ako ich realizovať: zní
žením nákladov na obra
nu, alebo zainteresovaním
Západu na využití prírod
ného bohatstva, na získa
ní kapitálu vývozom suro
vín? Nateraz sa vládcovia
v Kremli rozhodli skúsiť
druhú možnosť. Preto sa
uchádzajú o spluprácu
Spojených štátov, preto
nakupujú v Amerike.
Dušan Lehotský, USA
Malý oznamovatel

Na pozvání zahranič
ních firem odletí Otta
Vaněk (Exquisite Fu r
nishing Co., Toorak,
Vic.) dne 10. května na

konferenci a k studiu
některých novinek by
tové architektury do
USA a Japonska. K
řízení podniku se vrátí
počátkem června t. V.
K T E R Á ČS. RODINA

by chtěla o květnových
školních prázdninách strá
vit 14 dní na venkově v
klidném prostředí blízko
moře, 25 mil od Melbour
ne? K dispozici nový dům
o 3 ložnicích, vše zdarma,
za dohled na malou far
mu. Zn.: “ Dovolená na
farmě” do.HD.

M A LÍŘ
A N A TĚRA Č

který pracuje odborné
a levně kdekoli v
Melbourne
Petr P E IT H N E R

8 Moorhouse St.,
Richmond, Vic.
Tel. 42-5980
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ČS. R E S T A U R A C E V ZIMNÍ ZAHRADĚ

nad bruslařským stadiónem
IC ELA N D — W IN TEŔ G A R TEN

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

j
I

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

.(iiiin m n N iitu tm im im H iiiin iim m iiitiiitiiiiím u iu ii.

Staronové rytirstvi
(Pokračování *e strany 1)
Náměstek amerického ministra zahraničí rpožná
osvítil námořní kadety v Annapolis, nám.neřekl nic
nového. Jenom přesně odříkal, co už někteří z nás
věděli a jiní aiespeu po^erírali. Všechno, co 'zbývá
učinit, je nalézt správné závislosti a vyvodit reali
stické závěry.
Závislosti bijí do očí. Říkají, že vnější"'obraz spo
lečnosti nemůže být jiný než její vnitřní podstata.
Akce navenek je závislá na zásadách uvnitř.
Společnost, jejíž nejvyšší motivací je maximalizace
zisku, neudělá pro vnitřní spravedlnost víc než co
je nutné, aby ji sociální tlaky nerozdrtily na prach.
Pud sebezáchovy je pak presentován jako smysl pro
spravedlnost.
Táž společnost dělá přesně totéž na své vnější stra
ně, tj. v zahraniční politice. Brání mezinárodně věc
obecné slušnosti a spravedlnosti jenom tam, kde to
■náhodou vyhovuje jejím materiálním zájmům. Role
ochránce práva a spravedlnosti je hrána tak dlouho,
dokud existuje důvodné podezření, ze ta či ona tota
litní ideologie ohrožuje také domácí “ kufry zlata” .
Končí ve chvíli, kdy představitelé elit takové společ
nosti dojdou, správně nebo nesprávně, k závěru, že
tato hrozba pominula. Stane-li se pak ještě navíc, že
“ bývalý” nepřítel zdánlivě hmotnému hromadění ne
jen nepřekáží, ale že mu naopak otevírá nové mož
nosti, situace se změní drasticky. Z někdejšího ne
přítele je přitel a privilegovaný obchodní partner;
pan Rush vstoupí zprava na scénu. Z včerejší oběti
odsouzeného násilí je přes noc překážka světového
míru.
Čím dříve si vyženeme z hlav pohádky o galant
ních obráncích demokracie, tím lépe pro naši věc a
věc svobody všude. Nic se nezměnilo. Včera jsme
byli oběť totalitní Ideologie, dnes jsme obětí želez
ných'zákonů “ reálpolitíky” . Kupecké demokracie ' u' zavřely smlouvu s totalitním komunismem, který chce
obchodovat. Západ vidí trhy. Nevidí už Marxe a Le
nina. Uchází mu “ dialetika drobného tisku” : strany
se zavazují, ale protože pád kapitalismu je historic
ky předurčen, jedna strana necítí se vázána.
Jsme “ překážky spravedlivého míru” , který je bu
dován na mrtvolách našich i jiných svobod. Od mrtvo
ly se očekává, že přijme svůj osud a zůstane ne^
hybná, aby nerušila proces, který probíhá na její
mohyle. Jsme chycení mezi špatným a horším, a
nemáme jinou možnost než se s tím vyrovnat a po
opravit si terminologii.
-Jestliže např. Rada svobodného Československa pro
hlásí, že hodlá zakročit “ na nej vyšších místech spřá
telených vlád” (viz minulé číslo HD, p. r.), ocitne
se v značných potížích dříve než učiní první krok
Neboť, docela prostě, kdo je v dnešní situaci spřá
telená vláda? Ta. jež nás nechává napokoji? Ta,
’-terá nám nehrozí deportací? Ta, jíž nevadí, že chce
me být svobodní? Ta. která nám nevráží nůž do tě
la? Ta. která říká. že národ a samozvaná vláda
'sou jedno? Ta. která to neříká? Ta, která aktivně
nepomáhá našim nepřátelům?
Vládv kolem nás prostě neodpovídají přívlastku
“ spřátelený” . Jsou vlády, které způsobily naši ne
svobodu a'které nás v té nesvobodě udržují. A Jsou
vlády, které se bojí, aby fakt té nesvobody nepřeká
žel jejich prosperitě.
Nemáme žádné spřátelené vlády.. Máme jenom
spřátelené lidi.
rV
,
Sinjavskv je náš bratr! Solženicyn je. nas bratr!
Sacharov ie náš bratr! Džilas je náš bratr! Kazdy
potlačený člověk, který ví, co znamená ztráta svobodv a zatím co usiluje o svobodu vlastní, neztrácí
z dohledu svobody jiných, je náš bratr! Jeho a nase
svobody se prolínají v jednu.
• . .. .
Jednou to budou tito poslední svobodni lide, lide
žijící bez svobodv, ne “ spřátelené vlády” , kten způ
sobí že se otevře mohyla, z níž malá, nedokonala
a omezená moudrostí vstane z mrtvých svoboda.
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Morálně politické kvality a politická angažovanost především

Pravo na Dráči - iakou?

— K I.'.;. cl: é havaru u- »by. Odvolal se proti roz covníci lesních závodů.
Každý krajr.i levičák na Západě vám na požádání vysvětlí, jak je to v soŠtětina, při níž zahynuli! sudku ke krajskému sou — Poslanci České národní
mj. i ministři vnitra - čes jdu v Ostravě, který však rady rozhodli 12. dubna cialistickyh zemích výborně a demokraticky zařízeno s pracovním zařazením
koslovenský a polský - by Strest zvýšil na 4 roky ža- všemi hlasy, aby bylo lidí. Zatímco v kapitalismu neustále straší hydra nezaměstnanosti, v komu
la vydána se zpožděním' jláře- nepodmíněně.
dalších 11 soudců z povo nistických státech nezaměstnanost neexistuje, všichni tam mají nárok na práci
úřední zpráva, z níž jel ]— Nejvyšší soud zase za lání zproštěno soudcovské a dokonce povinnost pracovat, potvrzenou ústavou. Jak obdivuhodné!
zřejmá snaha o zachování! fmítl odvolání 471eté Na funkce a současně zvolili
Škoda, že si tito západní "demokraté" nemohou ověřit, jak toto právo na
dobrého jména sovětských’ děždy Strnadlové, odsou podle návrhu předsednic
letadel. Zpráva říká, že’ zené krajským soudem v tva ÚV Národní fronfy prácí, zaručené ústavou, vypadá ve skutečnosti.
letadlo havarovalo v dů Ostravě k 14 letům žalá ČSR nových 22 soudců z
V poslední době dostaly čistek neunikli ani pracov vaný požadavek je v hi
sledku silné turbulence a ře nepodmíněně pro roz povolání.
rubriky “ volná místa” v níci oborů čistě technic storii okupovaného Česko
pro náhlou ztrátu výšky krádání majetku v sociali — ČNR schválila též dva
slovenska novinkou. Až
při přistávacím manévru. stickém vlastnictví. Jako nové zákony: o orgánech čs. denním tisku zvláště kého rázu.
Československý rozhlas dosud se odborná místa
V Československu byl za mzdová účetní si prý růz geodézie a kartografie a zajímavý ráz. Ne že by
tím jmenován nový mi nými machinacemi přilep zákon o veřejných sbír v nich byla nouze o výběr například vypsal v pr-v naoko obsazovala podle
nistr vnitra. - Jaromír šovala průměrnou částkou kách, loteriích a jiných v oborech manuální lidské ním dubnovém týdnu kon odborných kvalit člověka,
Obzina, absolvent vysoké 3.500 Kčs měsíčně po dobu podobných hrách. Z deba
školy stranické v Moskvě. 14 let a “ pak předstírala ty vyplynulo, že dosavad činnosti. ■Spíše naopak: kurs na obsazení sedm i když neveřejně hrál
Armabeton hledá zámeč nácti vedoucích míst. Me vždy hlavní roli kádrový
— Dne 26. března zemřela vcelku úspěšně v průběhu ní Sazka, Sportka a Ma
tes
vracejí
na
výhrách
níky,
klempíře, pokrývače zi nimi hledá: technický dotazník. Je to dosti dů
líčení
téměř
dva
roky
du
akademická
malířka a
pouze 50% vložených pro a sklenáře (byty nemůže dozor investora, zástupce ležitá změna - znamená,
spisovatelka Maryna Svo- ševní chorobu” .
bodová-Álšová, dcera Mi — Ve věku 86 let zemřela středků. Nový zákon sjed me zajistit), Plynostav be- vedoucíhp (výstavby roz že režim si už je natolik
v Praze M. Šimáčková, nocuje dosavadní předpi
koláše Alše.
sy, odůvodňuje sbírky, tonáře, kopáče a zedníky hlasového střediska, ve jist svým panstvím, že
— V čs.! zemědělství pra dcera spisovatele M. A. pokud
jsou prováděny (možnost závodního stra doucího směny ústřední si může dovolit odhodit
cuje 1,018.000 osob. To Šimáčka a vdova po zná např. k “ ušlechtilým úvování), Keramické závo fonotéky, vedoucího eko škrabošku a říci lidem
mém
nakladateli
šimáčznamená, že za poslední
kovi. Zemřela také vdova čelům internacionální po dy touží po ženách na ob noma útvaru rozvoje a rovnou: Zašlapeme vás
tři roky ubylo 10.1%.
moci” , nebo loterie, je
— V Brně se konal mezi po akademickém malíři jíchž výnos slouží k rozvo- sluhu pytlovacích zaříze výstavby.
do prachu, nebudete-li s
národní veletrh spotřební Viktorů Strettim Ida.
Děkan
pedagogické
fa
ní,
Správa
pražských
námi volat sláva! ^Nechce
'
ji
tělesné
výchovy,
spor
ho zboží. Podle čs. tisku — V Peci pod Sněžkou za tu a kultury a má zame
kulty v Hradci Králové me politicky neangažova
hřbitovů
volá
hrobníky.
hájil
provoz
nový
moto
byly na něm uzavřeny po
zit zneužití sbírek a lote Míst podobného charakte vypisuje konkurs na místa né, byť sebeodbornější
zoruhodné kontrakty, tak rest s lůžkovou kapacitou rií.
ru je stále dost, ačkoliv odborných asistentů pro techniky, nevěříme, že
do Norska má Českoslo pro 50 osob.
vensko vyvážet lyže a do, — Jako příprava k mládež —_ Městysi Borovanům v mnohé z nich byly už v obor sborový zpěv, hudeb politicky
nespolehlivý
Maďarska Tokajské víno. jnickému Reflektoru mla- Jižních Čechách byl při procesu konsolidace po ní estetika, matematika asistent by mohl učit sbo
idých, jehož členové mají znán status města. Boro— čs. tisk se zabýval zjišťovat a hlásit různé vany mají nyní průmyslo vpádu bratrských hord atd. Celkem 15 míst. Vý rovému zpěvu a bioche
znepokojivým stavem kri nešvary v podnicích, je vý charakter díky závodu zaplněny nekvalifikovaný zkumný ústav tuberkuló- mik dělat laboratorní po
minality mládeže. Z cel justaven v pionýrské orga Calofrig, který tam otev
sy na Bulovce potřebuje kusy . . .
kového počtu 81.000 pacha n izaci tzv. Paprsek, který řel již svůj třetí závod na mi inteligenty.
Husák opakuje po Le
telů trestné činnosti bylo Iprý se stal “ prostředkem výrobu kameniny.
Zajímavé na inzerátech vyplnit uprázdněná místa
v českých zemích loni |výchovy pionýrů k hospo- — Z 11.000 žen v oblasti
zástupce
vedoucího
biolo
ninovi:
“ Nedáme jíst těm,
je, že se v novinách za
10.415 dětí a mladistvých, Idárnosti, objevování no ■ východního
Slovenska, čaly objevovat i konkursy gické laboratoře a admi kteří se nepodrobí.”
z toho 3.515 pachatelů by :Vých možností, k vytváře které mají podle zákona
nistrativní
pracovníky.
A tak dnes znovu, jako
lo mladších 15 let. Nej- lni vztahu k technice a nárok na mateřský příspě na místa, obsazovaná v
Ministerstvo
národní
obra
v
letech padesátých, ro
vyšší podíl mladistvých "problematice celého ná- vek, byl tento příspěvek minulosti bez inzerce po
v Československu
na trestné činnosti je ve Irodního hospodářství” . I už ve více než 900 přípa dle stranického a “ strýč- ny inzeruje v RP dne 7. stou
spáchaných činech loupe (ítam je zřejmě cvičen dech úředně odňat, proto
4. víc než 40 pedagogic stavby socialismu, budo
kovského”
klíče.
Jde
o
ve
že (30%), znásilnění nebo |hlavní úkol: věci nespráv že prý matky o děti řád
vané těmi, kteří měli pro
doucí místa technického, kých míst na vojenských
pohlavního zneužití (20% ), ané nebo podezřelé hlaste. ně nepečují.
školách
.
.
.
ti
takovému socialismu
krádeže motorových vozi
ekonomického a pedago
referují
o
U
všech
těchto
míst
je
výhrady.
Profesoři a no
del (17%) a příživnictví Ě— V loňském roce se v — Noviny
na gického směru, což doka však na význačném místě vináři pracují jako zed
(13%). Na nežádoucím IčSSR narodilo' 17.3 dětí zvláštním exportu:
mravním vývoji mladého Fjna 1.000 obyvatel. Proti státním statku v Pecínově zuje, že poslední vlně v inzerátu vytištěna hlav níci, vědci s lopatou v ru
člověka se prý podílí ško- ipředcházejícímu roku . je se konala aukce koní, na
podmínka
přijetí: ce, techničtí odborníci bez
níž zakoupili zahraniční lových Varech vystřídalo ní
ja, prostředí, v němž dítě ,’to zvýšení počtu.
. . O D PO V ÍD A JÍCÍ MO “ politické kvality” na mí
vyrůstá a hlavně rodina. I— Vojenská rada sovět zájemci 109 koní za prů 400 skupin sovětských tu
P O L IT IC K É stech podřízených. Poně
Průzkum ukázal, že v ro ské armády v Českoslo měrnou cenu 1.170 dolarů. ristů a 30 skupin'-turistů R Á LN Ě
dinách delikventů 27% vensku udělila náměstku Nejdražším byl hřebec z Východního Německa. K V A L IT Y A P O LIT IC K Á kud divný výsledek “ ú(Kvůli nim se má letos
otců a téměř tolik matek 1generálního prokurátora Razvan - 3.000 dolarů.
ANGAŽOVANOST."
stavou zaručeného práva
nedokončilo základní vzdě IčSSR a hlavnímu vojen- — Už v prvním čtvrtletí rozšířit karlovarské golfo
mč
Tento veřejně proklamo- na práci” .
Č/HD
lání a že neprojevují zá sskému prokurátoru ČSSR letošního roku se v Kar- vé hřiště?)
jem o výchovu svých dětí. ^plk. dr. Z. Kiesewetterovi
Chyba školy je prý v tom, ■,medaili “ Třídní bratrství
že tam převažuje vzdělá '- bratrství ve zbrani” .
vací stimul nad stimulem — Ministr lesního a vod
výchovným.
ního hospodářství ČSR
Československo se připravuje na jednání evrop
— 241_etý řidič V. Třeštík L. Hrůzík odevzdal za
konstatováním, že události v Československu v
z Bílé, okres Frýdek-Mí- městnancům Lesního zá
ské bezpečnostní konference a ve shodě s nynější
roce 1968 jsou věcí minulosti, na kterou má me
stek, byl odsouzen v lednu vodu v Bruntále Rudý
politikou Sovětského svazu se pokouší úsilovně
zinárodní
veřejnost zapomenout. Místo vracení se
na Stěroku vězení, proto prapor sovětských (!) les
zlepšit své diplomatické styky se západními stá
k historii má se svět snažit o užší vzájemnou spo
že zavinil v podnapilém níků. Zdůraznil, že je to
ty. Některé z těchto států a někteří západní
vyznamenám,
lupráci,: která by umožnila řešení stávajících
stavu dopravní nehodu, nejvyšší
při níž zahynuly dvě oso- jaké mohou získat čs. prá
státníci, kritičtí k uspořádání posrpnových pomě
problémů.

Srpen 1968 promlčen!

Vedousí kontinentální pekárna v Melbourne

ATLANTIC BAKERY P ty .Ltd ľ
8-10 Helen St., West Heidelberg, Vic. 3081
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.

rů v Československu, reagují na československé
námluvy pomalu a dávají najevo, že se stále
ještě nepřesvědčili o tom, že by mohli v česko
slovenském případě jednat s vládou, která skuteč
ně reprezentuje aspoň podstatnou část obyvatel
stva země. Jiní naproti tomu dělají víc než se
očekávalo.
Dne 14. dubna přiletěl do Československa na
pozvání Federálního shromáždění, resp. čs. sekce
Mezinárodní parlamentní unie, předseda britské
opozice a bývalý britský ministerský předseda
Harold Wilson. Hned druhý den mě! ve Starém
Smokovci projev, v němž se odvděčil hostitelům

To je ovšem přesně postoj, jaký se snaží v ci
zině docílit Moskva i Praha: o okupaci na při
pravované evropské bezpečnostní konferenci ne
jednat, vzít ji předem na vědomí, uznat, že to
byla jen přátelská pomoc, provedená na pozvání
československé vlády. Stejně jde o událost starou
už téměř pět let, takže ji lze považovat jaksi za
promlčenou. Vůbec samozřejmě nevadí, budou-!i
současně československá a sovětská a jiné vlády
bojovat — a docela oprávněně — proti názoru o
promlčení třebas i třicet let starých válečných
zločinů. Vždyť přece nejde o morálku, ale o navá
záni užších hospodářských styků . . .
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Normalizácia o čs. novinári
Í
Dr.

Ivan

C ik I,

Wellington, N. Z.

V minulom čísle sme sledovali obdobie boja československých novinárov od augustovej okupácie do
novembra 1968, tyj.nr);mc: ci ďalších událostí a nerovného boja v dobe, keď normalizácia, t. j. plné
podriadenie sovietskym záujmom, pokročila.

Obdobie po novembrovom pléne Ústredného výboru
K^č sa stalo obdobím jasného nástupu domácich prosovietskych síl, ktorý išiel ruka v ruke so sovietskym
tlakom (schôdzka československých a sovietskych
predstaviteľov v Kijeve opäť bez prítomnosti Smrkov' ského). Nový zákon o československej federácii bol
zbraňou týchto síl v ich boji za získavanie pozícií a
odstraňovanie prívržencov reformného hnutia. Hu
sák vtedy už po druhý raž zneužil slovenskú proble
matiku v ťažení proti demokratizácii Československa
(po prvý raz to bolo na augustovom zjazde sloven
ských komunistov). Smrkovský, predseda parlamentu
a najdôslednejší obhájca Pražskej jari v čs.
vedení, bol pozbavovaný možnosti stať sa predse
dom nového Federálneho zhromaždenia v dôsledku
tvrdého postoja Gustáva Husáka, ktorý vyžadoval,
, aby dve zo štyroch najvyšších politických funkcií
obsadili Slováci. Táto zaiste spravodlivá požiadavka
dala sa, samozrejme, riešiť iným spôsobom; v tom
to prípade však šlo o odstránenie Sovietom a domá
cim dogmatikom a tzv. realistom nepohodlného člo
veka. Oznamovacie prostriedky sa dali do boja za
podporu Smrkovského. Uverejňovali ohlasy pracujú
cich, komentáre, otvorené listy.
'
Na Slovensku bola situácia iná, v dôsledku akti
vity G. Husáka — prvého tajomníka KSS. Slovenskí
■ žurnalisti mali oveľa ťažšiu pozíciu ako ich českí
kolegovia a diferenciácia sa medzi nimi začala oveľa
skôr ako v pražských redakciách práve pod vply
vom Husákovho vedenia, ktoré pokračovalo v politi
ke slovenských dogmatických politických činiteľov
z obdobia Pražskej jari. Vtedy títo ľudia zámerne
zneužívali správne hlasy žiadajúce realizáciu česko
slovenskej federácie, aby sa len mohli vyhnúť de
mokratickým myšlienkam, ktoré sa v slovenských
oznamovacích prostriedkoch pod Biľakovým a Pe
chovým dozorom presadzovali len veľmi opatrne.
Na sklonku roku 1968 sa stali typickým prípadom
rozpory medzi televíziou v Prahe a televíziou v Bra
tislave. Po novembrovom pléne Ústredného výboru
sa bratislavské štúdio zameriavalo na vysielanie
vystúpení slovenských politikov súhlasiacich s Husá
kovou politickou líniou a najmä na prezentáciu jeho
názoru na otázku obsadenia funkcie predsedu Fede
rálneho zhromaždenia. Štúdio však odmietlo vysie
lať pražské televízne materiály podporujúce Smrkov
ského kandidatúru pod zámienkou, že Praha neuve
rejňuje názory slovenských predstaviteľov.
Slovenskí televízni pracovníci mohli svoj nesúhlas s
politickou líniou bratislavskej televízie vyjadrovať
iba na stránkach novín. I tak “ tieto tendencie vy
ústili do protestnej rezolúcie voči vedeniu Slovenskej
televízie, keď vedenie odmietlo prevziať materiály
o študentských akciách v Prahe v súvislosti s tra
gickým skonom Jana Palacha.” (Pravda. 21. 8. 1970;
Napriek tvrdej línii husákovcov v bratislavskej te
levízii sa do vysielania dostali aspoň dva zábery o
ohlase Bratislavčanov na československé hokejové
víťazstvo nad Sovietskym zväzom a pre konzerva
tívcov nie príliš priaznivé informácie ° časopise Zprá
vy, vydávanom sovietskymi okupačnými vojskami.
Hodnotenie bratislavskej televízie, ktoré priniesla
slovenská Pravda, oceňovalo skutočnosť, že vedenie
tejto televízie už vtedy považovalo za správne orien
tovať programy na problémy vedúcej úlohy KSČ,
marxisticko-leninskej výchovy a na princípy inter
nacionalizmu. Priznalo však pri tom, že “ hoci túto
v programovú líniu hlavní redaktori na programovej
.gremiálke prijali, s jej realizovaním boli ťažkosti.
O BRA ZY A U M Ě L E C K É R E P R O D U K C E

ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVANÍ rámů
i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

J. KOŠNAR RTY. LTD.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.

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

St.,

North Melbourne

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

Táto skutočnosť vyplývala z toho, že značná časť
tvorivých 'pracovníkov nebola ešte vtedy presvedče
ná o správnosti vstupu spojeneckých vojsk na naše
územie, že podliehala politickým vyhláseniam A.
Dubčeka a J. Smrkovského, ale zatiaľ menej chá
pala politickú líniu presadzovanú s. G. Husákom” .
I z tohto príkladu vyplýva hlboký názorový rozdiel,
existujúci na Slovensku medzi radovými žurnalista
mi a straníckym vedením, ktoré takisto ako pred
februárovým pučom v roku 1948 (a bol to opäť Hu
sák) tak aj v roku 1968 začalo s potlačovaním poli
tickej slobody práve na Slovensku; dokonca to vy
zerá tak, ako by sa metódy politického útlaku, ktoré
sa neskôr použili v rámci celej republiky, vyskúšali
najprv na Slovensku.
Je len pochopiteľné, že za politickej situácie, keď
sa vládnuca skupina čím ďalej tým viac stávala
závislou na okupačnej moci (a dokonca už začala
pomaly preberať aj jej slovník, týkajúci sa Praž
skej jari), nemohla dosiahnuť aktivita oznamova
cích prostriedkov svoj cieľ. A tak, napriek úzkym
stykom novinárov s odbormi, veľkými závodmi, rôz
nymi spoločenskými organizáciami, študentami a
tvorčími zväzmi a napriek rozsiahlemu objasňova
niu, že nebude možné pokračovať v pojanuárovej
politike, ak ľudia, ktorí majú dôveru ľudu, nebudú
zastávať najvyššie funkcie, Smrkovského vylúčili zo
skupiny najvyšších predstaviteľov Československa.
Za tejto situácie bolo ďalšie obmedzenie priestoru
oznamovacích prostriedkov iba otázkou času. Dôle
žitým krokom na tejto' ceste sa, začiatkom januára
1969, stalo prijatie opatrení na pôde Ústredného vý
boru KSČ, ktoré mali obnoviť kontrolu strany nad
tlačou, rozhlasom a televíziou. Potom nástup prosovietskehc krídla strany na chvíľu prerušila tragická
smrť Jana Palacha a československé oznamovacie
prostriedky opäť ukázali, že môžu byť dobrým a
citlivým informátorom, najmä pražská televízia.
Novinárska organizácia sa v tomto období logicky
sústreďovala na upevňovanie spojenectva s robot
níkmi. Dôležitosť tohto kroku podtrhol ešte viac ne
úspech snáh predsedníctva ZČN o dialóg s politic
kým vedením. 20. januára 1969 napr. predsedníctvo
ZČN “ konštatovalo, že jednou z príčin napätia v
našej krajine sú politicky necitlivé opatrenia štát
nych orgánov, obmedzujúce informačné a organizač
né možnosti oznamovacích prostriedkov. Vychádza
júc z uznesenia mimoriadneho zjazdu ZčSN v roku
1968 rozhodlo sa (predsedníctvo) znovu a bez meška
nia rokovať s politickými predstaviteľmi o zrušení
takej praxe“ . (Novinár č. 9)
Ale Dubčekovo vedenie neprebrala ani Paiachova
smrť. ani hlasy tlače upozorňujúcej na nebezpečen
stvo útoku dogmatikov, ani konečne konferencia vy
braných členov ľulových miiicií. ktorá požadovala
rázne opatrenia proti novinárom pokračujúcim v
hlásaní myšlienok Pražskej jari a zjednotenie stra
ny na základe marxizmu-leninizmu. Toto vedenie už
nebolo schopné vyvinúť nijakú aktivitu na obranu
svojich podporovateľov v oznamovacích prostried
koch..
Koncom januára sa v Ostrave zišli spoločne český a
slovenský novinársky zväz. Schválili dohodu o spo
lupráci s Ústredným výborom Českého odborového
zväzu pracujúcich v baníctve, geológii a plynáren
stve. Bolo to významné podujatie, ktoré opäť doká
zalo, že činnosť novinárov nachádzala porozumenie
a ohlas v širokých vrstvách obyvateľstva, ba i u
tých, ktorých režim kedysi považoval za svoju dô
ležitú oporu — u baníkov. Novinári sa tu zaoberali
aj otázkou ďalšej jednoty československej spoloč
nosti na pojanuárovom základe a pokiaľ ide o
problémy spojené s obmedzovaním ich činnosti, žia
dali spoločenskú kontrolu nad úradom pre tlač a
informácie. 24. márca ZČN verejne a nedvojzmyselne ešte raz vyjadril svoje stanovisko o najzávažnej
šom probléme — o okupácii republiky. ZČN sa “ pri
pojil k vyhláseniu koordinačného výboru Českých
tvorčích zväzov, v ktorom sa 21. august hodnotí ako
akcia, ktorá je v rozpore s medzinárodným právom
i a proletárskym internacionalizmom a vyhlasuje, že
v piatich socialistických krajinách sa i naďalej roz
víja nepriateľská a nepravdivá propaganda proti
niektorým progresívnym príslušníkom kulturného
frontu’ ’ . . (Novinár č. 9)
j To, čo sa nepodarilo konzervatívcom od okupácie,
I podarilo sa po aprílovom pléne Ústredného výboru
i — rozbiť novinársku jednotu a začať oficiálne s
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Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHÚ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

politikou tzv. diferenciácie na novinárskom poli. Pod
záštitou politicko-administratívnych opatrení na pod
poru “ zdravých marxisticko-leninských síl” sa vy
tvorilo jadro budúcej prosovietskej novinárskej orga
nizácie z asi 350 ľudí z celej republiky, ktorí podpí
sali tzv. “ Slovo do vlastných radov” , uverejnené Í7.
márca 1969 v Rudom práve. Bolo to odsúdenie pojanpárovej činnosti československých novinárov a
podpora výsledkov aprílového pléna. Dovtedajší ZČN
mal svoj osud spečatený. Po istom manévrovaní
a po rekonštrukcii predsedníctva 9. júna nechcel sa
však ešte vzdať. Pokúšal sa naďalej o kontakty s
vedením strany, ako aj o zabezpečenie tých svojich
členov, ktorí v dôsledku pryej fáze novinárskej čist
ky stratili miesta. 2. júla však vedenie strany zvo
lalo celoštátny aktív novinárov-komunistov, kde tón
pochopiteľne udávali verní marxisti-leninovci, ktorí
podrobili činnosť novinárov a ich organizácie zdrvu
júcej kritike. Situácia bola jasná, moc i tentoraz
zvíťazila. Správnosť a nesprávnosť, morálnosť a
amoralita sa opäť začali hodnotiť podľa straníckych
vyhlásení a doterajšie novinárske orgány prestali byt
pre štátny a stranícky aparát dôležité, pretože pre
lom do novinárskeho frontu sa podaril. 8. septembra
1969 sa výbor ZČN rozhodol prijať demisiu svojho
predsedníctva, zvolať druhý zjazd Zväzu českých no
vinárov a riadiacu právomoc odovzdať 30-člennej
komisii pre prípravu zjazdu. Komisia sa pochopiteľ
ne oprela o tzv. zdravé sily a vyhlásila boj predsta
viteľom tzv. pravice vo Zväze novinárov.
Tento zlom v novinárskej organizácii sa odohral
na pozadí prudkej politickej čistky, ktorá nastúpila
po aprílovom pléne v najvyšších straníckych a štát
nych orgánoch.
Vo vzduchu boli ďalšie čistky predstaviteľov Praž
skej jari, výmena straníckych legitimácií, vyhadzo
vanie novinárov-z redakcií vo veľkom a procesy.
Ale to už je druhá kapitola, ktorá by sa dala nazvať
upevňovaním pozícií marxisticko-leninského “ zdravé
ho jadra” .
Pri pohľade nazad do druhej polovice roku 1968
a na začiatok nasledujúceho roku. úsilie českosloven
ských novinárov je skutočne obdivuhodné. Zostávajú
naďalej bojovníkmi za demokratické myšlienky Praž
skej jari i vtedy, keď vedúca politická garnitúra
pod vplyvom vonkajších a vnútorných tlakov a svo
jich vlastných nedostatkov stráca orientáciu, ocha
buje a nakoniec sa sama pczbavuje podpory širokých
vrstiev československého obyvateľstva. Ten tvrdošij
ný boj novinárov, čeliaci veľmocenským záujmom i
malosti jednotlivcov, boj, ktorý je v dôsledku odpa
dávania či izolácie predstaviteľov pojanuárového sme
ru v československej politike bez výhľadu na úspech,
nie je len poučením o tom, ako ťažko sa opäť získa
va stratená demokracia (v r. 1948), ale i svedectvom,
že myšlienky slobody a ľudskej dôstojnosti sú schop
né prežití kruté a čierné roky, aby sa opäť vynorili
z temnoť potlačenia a zabudnutia a bojovali o svoje
miesto v živote i za krajne nepriaznivých podmie
nok.
Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyshä
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
důvěrou na

0DRA TRAVEL SERVICE
311 batrobe St., Melbourne, 3600
Telefon 67-9484
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 nebo ve skupinách — $ 697.90
Obstaráme zaslání dárkových poukazů kamkoli
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Byl to ovšem puč (IV .)
Ferdinand

Peroutka

Jak my se díváme na únorový puč netřeba rozvá dět. Jak se Však mohou na néj dívat komuniste?
Hodnota politického aktu se posuzuje podle jeho trvanlivosti, podle toho, zda nastolil poměry snesi
telné a proto definitivní, s nimiž se obyvatelstvo mohlo sžít. Mimochodem, s nimiž'se také komunisté sa
mi mohli sžít, v tomto případě českoslovenšti komu nisfé, kteří budou žít a působit za deset, dvacet lei.
Puč tenkráte se zdařil, jestliže pomohl k vítězství přirozeným podmínkám země a jestliže dalšího vel
kého násilí nebylo třeba. Puč se nezdařil, jestliže pu čové násilí je třeba učinit permanentním. Puč se
nezdařil, jestliže je třeba jej opakovat a opakovat.

Džetem — dennč
do VÍDNĚ, FR A N K F U R T U nebo LONDÝNA

můžete letět ZA POUHÝCH $ 370.Do mnoha mést v EVROPĚ a zpět
můžete letét za $ 697.90
Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
do VÍDNĚ stojí
$ 346.45
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

A LM A

žiku, kdy psal. Byl to váš
nivý politik, ani ho nena
padlo čekat, až něco orga1
nicky vyroste. Nahražova;
růst, zrání, “ přerůstání330 Little Collins Sl.
1
a jiné organické pŕív'asť
(roh Elizabeth St.), Melbourne
)
ky politickými činy. Le.iiTelefon 63-4001 — 63-4002
|
nisté dosud jsou na svě
tě, a v Československu so
cialismus “ pierostl” cle-'
mokracii, svobodu a sebeurčení opakovanými puči
aneb NOVÁ A U STRA LSK Á P O LIT IK A
v rozpětí dvacíti let.
Jiřina Zacpaiová, Adelaide
A
přišel,
několikrát
Zdědila jsem dům. Ale protože mám kde bydlet,
vždy znovu přicházel so rozhodla jsem se dědictví pronajímat. Ne ovšem kde
cialismus - jaký? Jeden jakým bezdomkům s houfem dětí, to ne. Rozšafné
ze socialismů, sovětský, jsem usoudila, že nejvýhodnější budou osobnosti jako
herci a zpěváci, kteří nechtějí bydlet v hotelu a
socialismus takový, jak skrývají se raději v soukromí. Ale když si jedna
se vyvinul, asi musil se nájemnice-herečka objednala na můj účet a adresu
vyvinout v zemi na jejíž spoustu věcí a bez. zaplacení ujela a když mi fa
zaostalost si Lenin r;ám noušci pop-skupiny “ šílený Bubeník” rozkradli půl
domu coby suvenýry, zapochybovala jsem o své ro>:
nejvíce stěžoval, česko safnostL I zatelefonovala js^m svému agentovi, že
slovenská
komunistická pro příště bych dala přednost nájemníku méně po.
strana vznikla roku 1921 a pulárnímu. Agent se ozval za několik dnů, prý má
v týž den přijala jedena báječnou možnost pronajat dům pánovi středních let.
který je slušný, nenáročný a doporučený z nejlepších
dvacet podmínek komuni míst.
stické internacionály. To
“ Tedy žádný bubeník, ani šílený ani klidný?” —
znamenalo závazný slib “ Ne” , ujistil mě agent. “ Spíše obchodník s umělec
přijímat a plnit sovětské kými sklony.” — “ Starožitnosti” , hádala jsem. —
Zase ne. Prý přijel obhlédnout umělecký život ve
příkazy, jak budou přichá
městě, navázat spojení, odhadnout možnosti nových
zet. Nahradit vlastní tou produkcí.
žení touhám sovětského
Zkrátka umluvil mě. Konečně Adelaida je známa
Politbyra. Tak, v první uměleckou vyspělostí. Domnívala jsem se, že novy
nájemník se chce přesvědčit, jak pokračuje stavba
den československé komu nového divadla, vyzkoumat, jak by se dal obohatit
nistické strany, bylo roz příští kulturní festival. Ale když bydlel neznámý pán
hodnuto, že co je . v Rus v domě už skoro týden a já pořád" nečetla v novi
ku, bude i v Českoslo nách nic o návštěvníku s podobnými ambicemi, byla
trochu znepokojena. Ten den se mi ohlásila
vensku,1 jestliže kdy ko jsem
oaní starající se o pořádek v mém dědictví jako
munistická strana se zde první případ Londýnské chřipky. Uvítala jsem jeií
zmocní vlády.
nemoc a rozjela se uklidit dům sama.
Přišla jsem k jedenácté, abych snad nikoho nevy
(Pokračování na str. 8) rušila, a_ dům už byl prázdný. Zdálo se, že někdo
odešel před chvílí a ve spěchu. V koupelně bylo
nolicí náčiní rozházeno po špinavém umyvadle: zero
^ana se leskla čistotou, zřejmě ji nikdo celý týc sn
nepoužíval. Obývák čpěl cigaretovým kouřem, ká'uvý stolek byl zneuctěn likérovými skleničkami a ’ asou prázdných lahví. Všechno exportní neřád, k uj
nájemník musel mít předešlý večer hodně hostů, r aročných a žíznivých.
Abych si o něm dokreslila úsudek — ať už k lepší
mu či horšímu, nakoukla jsem do skříně. Podle : aců se dá hodné uhádnout. Šaty měl tmavé. ric
křiklavě módního, takové jaké nosí seriózní neoo
nepokrokoví lidé. V hořejší přihrádce jsem zahlédla
něco, co jsem už dlouho neviděla. Těžký velurcvy
*■ PRVOTŘÍDNÍ ŠUNKY, MLADÉ KRMENÉ HUSY, KACHNY, SLEPICE
klobouk, jaký nosili lidé v chladné Evropě v dobe
mého mlád’ . Ale ještě rěco jiného, nepříjemného, nu
★ NEJVĚTŠÍ VÝBĚR JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
připamatoval. ten klobouk.
Rychle jsem se rozhlédla po stole. Ležely tam tma
vé desky s novinovými výstřižkv. Ale nic o divadle
či koncertech. Národohospodářské stránky a výřeč
ní zprávy několika velikých podniků. Pod slohou py
ly srovnány fotografie, ale ne divadla, nového am
starého: letecké snímky pobřeží s rafineriemi a zá
běry z centrální Austrálie se zřídly přírodního plynu.
Nebvlo to nic. co by snad bylo v Austrálii zakázáno
fotografovat, ale přece mě to znepokojilo. Právem
majitelky domu jsem si otevřela zásuvku. Leželo tam
několik sešitků a hodinky. Takové těžké, bytelné, s
Elektrika z City: čislo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
vyrytým věnováním — v azbuce. Azbukou byly po
psány také stránky jednoho-notesu. Rozevřela jsem
čislo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38
(Pokračování na straně 6)

Tu .=e divejme dobre.
Nebvl jeden puč, byly čty
ři puče. V únoru 1948 byl
proveden puč proti demok
ratické a nacionalistické
revoluci, která v květnu
1945 vyhnala osláblé už
nacisty z Prahy a z Čech.
Jak shledal později pan
Husák, byl to puč take
proti slovenskému nacio
nalismu. Pan Husák, snad
bez vlastní viny, byl tre
stán za to, že slovenské
povstání vycházelo také z
nacionalismu, že to nebyl
čistě komunistický akt.
Sotva tento puč byl do
konán, vznikla potřeba
dalšího puče. Z důvodů,
jež byly jasnější komuni
stům sovětským než čes
koslovenským, bylo třeba,
aby jedna Část českoslo
venských komunistů pobi
la druhou část.
Bylo
zosnováno senzační nási
lí proti části té komuni
stické garnitury, která
únorový puč provedla.
Přišly podvodné politické
procesy, a někteří zaslou
žilí muži Ůnorá byli obé
šeni. Jejich poslední po
cit
pravděpodobně byl
údiv. Komunismus a na
cismus mají některé enisodv, které se sobě na
hlas podobají. Roku 1934
Hitler se ze svých aktuelních důvodů rozhodl zde-

cimovat část své strany.
Někteří z nich, když by
li postaveni před poprav
čí četu. volali: “ A ť žije
Hitler!” Jejich smrt jim
byla tak nejasná jako
Slánskému a Clementiso
vi.
Roku 1968 přišel třetL
puč. Tentokráte sověv-y ne
rady vystoupily z přítmí
a samy jej provedly. Mu
sily. Neboť to byl puč
proti většině českosloven
ské komunistické strany,
a v zemi nebyli žádní ne
ohrožení vykonavatelé so
větských úmyslů. Sověty
musely vyslat svou armá
du.
Pod její ochranou byl
pak za rok proveden
čtvrtý puč. Menšina stra
ny se osmělila, vylezla ze
svých úkrytů nebo se vrá
tila z Bulharska, přivlast
nila si všechny stranické
a státní funkce a začala
pronásledovat
represen
tanty většiny jako poha
ny. Některé vzdělance po
stavila před svůj pučovy
soud, mezi prostšími čle
ny strany prováděla a do
sud provádí puč nejpečli
vější kádrovou prací a
plánovaným ničením exi
stencí. Invase byla opa
kováním Února - jinými
prostředky.
Toto vše, praví se nám.

§e dělo podle Leninovy
prorocké theorie. Lenin
předpověděl, že “ revolu
ce demokratická přeroste
v revoluci socialistickou” ,
a toto, nic jiného, se prý
v této sérii pučů dělo.
K tomu tři poznámkv.
Za prvé. proč ■sociali
smus musí “ přerůst” de
mokracii, proč se nemo
hou shodnout?
Za druhé: ani Mary
ani Lenin nepředpokláda
li, že komunisté sami ze
své síly by byli schopni
úspěšné revoluce. Podle
jejich mínění komunistic
ké revoluci musí předchá
zet revoluce demokratk
ká a vykonat hlavní práci.
Komunisté uchvátí moc
teprve tím, že svými způcoby
ovládnou revoluci
demokratickou. Marx i
Lenin věřili v konečnou
politickou neschopnost de
mokratů, jak v to dnes
věří jejich žáci.
Za třetí: Lenin užil slo
va “ přerůstá” , což by
mohlo vzbudit dojem, že
měl na mysli nějaký orga
nický vývoj. Marx beze
vší pochyby více věřil v
nějaký
organický
děj,
jímž socialismus se usku
teční.. Lenin podle všeho
užil slova “ přerůstá” jen
proto, že žádné jiné slovo
ho nenapadlo v tom okam
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Byl to ovsem puč

30. 4. 1973

Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny

cestou k socialismu, a že Amerika může dát lidem
Rusko nikdy nebude inter více než jsou schopny so
Ceník na požádání
venovat v jejich vnitřních věty. Nejsou známy de
záležitostech.
taily zuřivosti, s níž Sta
To si Gottwald zapama lin potom přijal Gottwal
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
toval téměř k -svému ne da k soukromé rozmluvě.
Telefon: 42-4782
štěstí. Myslil, že dostal Je možné- aspoň tušit její
nebo: 104 Millers Rd., Nth. Aitona, Vic. (314-6281)^
povolení k “ vlastní ce hlavní tenor: jak je mož
Máme na skäadé též orig. Plzeňský Prazdroj
stě” . Mluvil k americkým no, že Gottwald, studova
novinářům: máme úspěš ný marx-leninista, nechá
nou koaliční vládu, prak pe, že sovětská politika se
tikujeme demokracii, ani pohybuje ve fázích, co v
na okamžik nezamýšlíme jedné fázi je pokládáno za
(Pokračování se strany 5)
se od toho uchýlit, uka pravdu, v druhé už ne, ta ho, položila hlavu do dlaní a snažila se rozpoznat
zujeme, že se obejděme ké řeči v každé fázi jsou znaky, kterým jsem se učila před víc než 20 lety.
bez diktatury. Když se nutně jiné, a že Stalinovy Hodně jsem si povzpomínala. Aspoň tolik, abych po
znala, že můj nájemník se čerta stará o kulturu.
americký novinář ptal, válečné výroky, také vý Že víc než naše divadelní produkce ho zajímají pro
zda by snad někdy komu roky o vlastní cestě k so dukce v našich podnicích, že neobcuje s herci-kumnisté mohli pomýšlet na cialismu, vycházely z tak štýři, ale jako potulný loutkář manipuluje lidmi,
puč, ministr vnitra Nosek tické potřeby chvíle. Když kteří pod pláštíkem pokroku a lidumilnosti brzdí na
še hospodářství a ovlivňují politiky.
odpověděl: “ Neznáte naši později, byly vydány Gott
Rozrušena jsem zůstala chvíli sedět a přemýšlela
waldovy sebrané spisy, co dělat. Pak jsem uložila notes zpět do zásuvky a
zemi.”
Roku 1946 přijal Stalin bylo z nich pečlivě odstra vytáhla odtamtud hodinky. Dala jsem si je do ka
delegaci anglické dělnic něno všechno, co připomí belky a chtěla jich použít jako důkazu číslo jedna
při své obžalobě. Posloužily mi ale docela jinak.
ké strany a mluvil k ní: nalo Gottwaldovo uvažo
Rozejela jsem se k městu a vřítila se do kanceláře
“ Vedete Anglii k socia vání o “ vlastní cestě” .
ministerstva vnitra. Dostala jsem se k jedné sekre
V Únoru bylo neblaze tářce, po dlouhém prošení k druhé. Dále to nešlo.
lismu, je to jiná cesta než
naše, naše cesta je rych rozhodnuto mnoho věcí. Chtěla jsem pádně odůvodnit žádost, aby mě ministr
přijal, a proto jsem rozevřela kabelku. Ozval se
lejší, vaše bude pomalej Československo se vylou hrozivý tikot těch těžkých hodinek. Mně to připadalo
ší, ale budete moci lépe čilo se svých tradičních jako chod nemocného budíka, ale lidé kolem byli asi
řešit sociální a hospodář souvislostí a vydalo se za strašpytlové. Rychlostí blesku jsem se ocitla před
hospodářskou ministrovým nohsledem.
ské problémy.” Za rok na neznámou
“ Víte, koho hostíte ve městě?” , spustila jsem.
na
východ.
to sovětské noviny mluvi kariérou
“ Máte vůbec potuchy o tom, že je tu člověk vydá
ly o anglické dělnické Jestliže cílem socialismu vající se za kulturního exponenta, který zatím sbírá
straně už jen jako o agen je zvýšení životní úrovně, doklady o naší průmyslové výrobě a očkuje lidi ne
tuře amerického imperia puč to prohrál na celá spokojeností? Mohu to dokázat, mám materiál i jmé
dvě desítiletí. Prodlužova na, ten člověk totiž nedopatřením bydlí v mém do
lismu.
mě.”
Gottwald si opomenul ná chudona byla zbyteč
“ Ne nedopatřením, milá paní,” přerušil mě vysoký
ná,
jak
se
ukázalo
v
ze
všimnout této změny. Za
úředník. “ Vybrali jsme váš dům, protože pán — na
největší jeho provinění mích, které přistoupily k zývejme ho panem X — má rád soukromí a líbila se
mu vaše ulice. Uklidněte se, paní. My nejen víme o
mohlo být pokládáno, že Marshallovu plánu.
jeho návštěvě, ba mi ji vítáme. Zbavte se strašáků
předsedal schůzi česko
A Únor založil postave minulosti. Dnes je jiná doba. Dnes spolupracujeme,
slovenské vlády, která se ní československé vlády dnes se navzájem nepodezíráme. Dnes jsme přáte
jednohlasně usnesla při jakožto posádky v dobyté lé, ne soci. Dnes si pomáháme, vyměňujeme své zna
Provádíme veškeré práce optické
stoupit k Marshallovu ho zemi, která svou hlavní losti, dnes je nemtísíme získávat špionáží.”
pře&ně, rychle a za levné ceny
“ To všechno znám.” řekla jsem víc pro sebe. “ K
spodářskému plánu. Jím sílu hledá a nalézá ve té tirádě ještě chybí příslib ochrany, ten by dělal
Amerika nabízela pomoc svých vlastních zaměst lidu dobře.” — “ Ochrany — před čím, prosím vás?” ,
válkou ochuzené Evropě. nancích. Kdykoli se vlá divil se úředník .
“ Na tom ani moc nezáleží. Jakýkoli strašák je dob
To bylo v době, kdy z da pokusila o bližší styk
rý. Vykořisťovatelští kapitalisté, reakcionáři, cizí
Moskvy začalo být hlásá s obyvatelstvem,
byla mocenské zájmy, černí a bílí. Deptání barevného
no sovětské prvenství ve oblévána
revisionismem obyvatelstva — to je dnes velmi moderní.”
“ Jenže na to máme. paní, odborníky, své lidi, aby
všem, a že skoro všechny se všech stran a rychle r,e
světové vynálezy vlastně zase odvrátila. I dělnictvo se starali o pořádek a zamezili bezpráví.”
“ Já vím — jenže ti lepší, slušnější lidé jsou straš
573 Hampton St./
byly ruské. V Stalinových mělo své vlastní myšlen ně naivní, nezkušení. A ti horší — no to jsou právě
Hampton, Víc.
očích usnesení českoslo ky, na konec i většina ko ti, kteří se snaží vytvořit situaci, kdy by bylo tře
Telefon: 98-5756
venské vlády vypadalo ja munistické strany. Mlá ba ochrany, pomoci. Ti by potom vedli národ — se
ko veřejné uznání, že dež, již strana po dvě de hraní jako dobrý orchestr — jenže pod cizím dirigen
tem. Je mi z toho smutno, věřte mi, protože mám
sítiletí tak přísně vycho strach ze špatných konců.
SPORTOVNÍ K L U B SLA V IA
vávala,
vystoupila
za
Ministrův nohsled rychle ukončil audienci. Asi ne
srdečně zve na
Pražského jara v prvních měl rád proroctví, možná také,' že mu šel na nervy
řadách revolty. Zbývala můj přízvuk.
Cestou domů jsem se zastavila u agenta. “ Snažte
a po roce 1968 zase zbý , se dostat toho nájemníka z mého domu co nejdříve,
vá jediná spolehlivá opo i Byla jsem se tam podívat, nelíbí se mi,” řekla jsem
ra vlády - její byrokracie I mu.
j “ Copak, copak?” , staral se agent. “ Dámské návštéa 'policie.
! vy snad? Ne? Tedy pánské — o hrůza? Také ne.
kterou pořádá v neděli dne 13. května 1973
Konečným soudcem nad i Tak snad trochu kartiček?”
ve všech prostorách restaurace “ Rheinland”
únorem 1948 byla invase ] “ Ano, je to hravý pán a hraje vysoko. Hnedle o
9 — 13 Drewery Lane, Melbourne-City
v srpnu 1968. Dvacetiletý ' naše hlavy.”
(poblíž rohu Lonsdale & Swanston Sts.) zápas umělosti proti při ; Zprostředkovatel mi samozřejmě nerozuměl. A di! val se po mně ne zrovna mile. Tak jsem ho upokojila
Začátek v 5.30 hod. večer, konec o půlnoci
rozenosti se ukázal mar ' bonbónkem:
Hraje známý orchestr Edy Zlatého
“ Když ho vykvartýrujete, dám vám dům do komi
ným, bylo nutno opako
Vstupné včetně prvotřídní české večeře $ 7.00
vat puč jiným způsobem, se.” — “ Rozhodla jste se ho prodat?” , zastrihal
Reservování míst: tel. 306-4202 (J. Křepčík), 49-3294 (V. Frencl)
a začít zase jednou poro agent ušima.
“ Ne hned, později” , řekla jsem — až dojde-li k
Očekáváme velkou účast, i když jednotlivé pozvánky nerozesíláme
bení země od samého za nejhoršímu a já budu muset ještě jednou emigrovat
Budete mít i nejlepší příležitost oslavit tu SVÁTEK MATEK
čátku.
dodala jsem sama pro sebe

(Pokračování se str. 5)
Tak se stalo v únoru i
vždy později, těmi nebo
oněmi prostředky-. V úno
ru 1948 bylo R usko sU.linistické, a do Českoslo
venska toho dne automa
ticky vtrhl
stalinismus,
děsivý a fantastický pro
mysle Čechů a Slováků.
Když komunisté oslavují
tento den, musejí si dávat
dobrý pozor, aby při osla
vování neřekli všechno.
Toho dne dostali, po čem
vždy komunisté podle le
ninismu jsou povinni tou
žit: moc, která prý musí
být absolutní. Téhož dně
přišla do země i hanba
komunismu, krutost dosud
neznámá na západ od so
větských hranic, konec
zákonitosti, libovolné vy
bírání obětí, tělesné i du
ševní mučení vězňů. Ce
lý obsah stalinismu se bez
překážek rozlil po zemi.
Po letech, když se jazyky
trochu rozvázaly, odvážil
se jeden z komunistů ří. ci se vzornou mírností:
“ Myslím, že v poúnoro
vém období někdo z poli
tického života odstranil
právě ty lidi, kteří měli
citlivý přístup k člověku.”
Někdo . . .
Při svém založení slíbi
la československá komu
nistická strana poslušnost,
a sověty od té chvíle vždy

žádaly svou libru masa.
Úmysly sovětů se domá
cím komunistům někdy
vyjevovaly jako překva
pení, někdy jako bouřka
s hromy a blesky. Pro
některé československé ko
munistické vůdce byla si
tuace v únoru choulosti
vá, zejména pro Gottwal
da. V určité chvíli uvěřil
určitým Stalinovým slo
vům. Mohlo se mu zdát,
že se teď ocitl v hlubo
kých osobních nesnázích.
Žil dosti dlouho v Moskvě
aby věděl, že posice ko
munistického vůdce, kte
rý se znelíbil Stalinovi,
nemá dno. , Měl strach a
řekl si, že se dá vést tím,
co mu strach radí.
Věc byla taková: za
války Stalin potřeboval
pomoc západních států a
začal mluvit způsobem,
který mu u některých dů
věřivých lidí na západě
vynesl titul “ strýček Joe” .
Mluvil o společných cílech
západních demokracií a
Ruska, o tom, že se sově
ty smíří s církví a starou
ruskou tradicí, a že mezi
západem a východem ne
ní konflikt nepřeklenutelný.
Poučil
komunisty
všech zemí, že mají po
dobně mluvit. Řekl jim,
že socialismus ovšem zů
stává cílem, ale že kaž
dý stát může jít vlastní
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Josef Škvorecký: Mirákl (68 Publishers, Toronto, 1972)

Maminčino zátiší

68, český Doshiell H am nett
Hodiny už známe: Danny Smiřický ze Zbabělců a z Tankového praporu, Suzi
Kajetánové — ve Lvíčeti Věra, Andělín Střevliček a. Ližeta Neumannová z Tan
kového praporu, redaktorka Pecáková, akademik Brát a spisovatel Kocour ze
Lvíčete, to jsou jen namátkou vybrané postavy a postavičky, které čtenáři
dvoudílného Miráklu připomínají dřívější škvoreckého práce. I Mirákl je ovšem
klíčový román, snad více než předešlé, protože má konkrétní historické pozadí,
a to nejen takzvaný zázrak v Čihošti, ale hlavně události Pražského jara a jeho
katastrofální zakončení. Autor tvrdí, že "připomínají-li osoby a události líčené
v této knize události a osoby, které znal, jde o podobnost čistě náhodnou". I
nezbývá recensentovi než respektovat jeho návrh a jen tak pro domo sua si
odhalovat skutečná jména podle osudů a výroků hrdinů nahromaděných ko
lem čihošťského zázraku.

Autor dále' tvrdí, že
těch skoro šest set strá
nek Miráklu je politická
detektivka. Konkretizujú:
detektivka americká, de
tektivka drsné školy, jak
ji pěstovali a pěstují Erie
Stanley Gardner, Peter
Cheyney anebo Dashiell
Hammett. Gardnera při
pomíná škvorecký rych
lým sledem scén a poklid
ným, nenásilným průbě
hem hlavního děje, pokud
nepočítáme násilí, která
ssebou přináší historická
kulisa a zvraty, pramení
cí z bezohledné a skurilní komunistické ideologie.
Jako Hammett používá
škvorecký příběhu ke kri
tice společnosti. Američan
odhaloval moc peněz; za
ně si je možno všechno
.koupit: lásku právě tak
jako vraha. U Škvorecké
ho jsou znaménka obráce

ná: neodhaluje prohnilost
kapitalistického
řádu,
nýbrž bizardní násilnost
komunistické ideologie.
Jeho příběh je ryzí
action story: drží se sku
tečnosti, nezdržuje se pří
liš komentářem, i když
se mu tu a tam přece jen
nevyhne. Vlastní detektiv
ní zápletka,
takzvaný
zázrak ve venkovském
kostelíku, kde se při ká
zání pohnula soška svá
tého Josefa, je spíše je 
nom záminka. Tato “ čer
vená nit” celkejn s úspě
chem mizí v provazci dě
jinných ilustrací, episod,
doprovázejících jednotlivé
postavy, v záplavě osob
ních zážitků vyprávěčo
vých. Přímost děje by
čtenář marně hledal. Je
to obrovitá, velice barvi
tá
mozaika,
oslňující
mnohotvárností, matoucí

rozkouskovaností, vzájem
nou prolínavostí, která
však výmluvně dosvědču
je absurditu a - smíme-li
v recensi o . Škvoreckém
užít tohoto skoro ypříliš
patetického slova - nelid
skost režimu Strany. Jen
jedna ukázka z toho ne
přeberného množství: cel
kem prostoduchá sexem
přeplněná žákyně Sociál
ní školy hraje na kore
spondenčních lístcích ša
chovou partii s českým
velmistrem
Bukavcem,
,ale záruveň i se sovět
ským šachovým přeborní
kem Petrofimem. Bukavcovi odpovídá Petrofimoyými tahy, Petrofimovi
tahy Bukavcovými. Když
se podvod náhodou prova
lí, je vyloučena ze školy,
protože Bukavec partii
nic netuše vyhrál a poha
něl tím Sovětský svaz

Jaroslav

Mezi úryvky desítek přr
běhů, vyprávěných para
lelně, po kouscích, přeru
šovaných v nejnemožněj
ších stadiích krátkým zá
běrem z jiného příběhu,
se vypráví od začátku až
do konce vlastní detektiv
ka: Stal se skutečně v čihošťském kostelíku zázrak
nebo ho zosnovalo estébé;
jak zahynul farář,, které
ho Škvorecký přezval v
Doufala; kdo účinkoval
ve filmu, oficiálně o pří
hodě natočeném, asi ve
dvojí verzi; proč dvě ver
ze; kdo se zúčastnil estébáckých machinací v ko
stele; kdo má na svědomí
farářův život; ale přede
vším: stal se skutečně
zázrak; na žádnou z těch
to otázek nedostane čte
nář kloudnou odpověď.
Pachatelé) jsou zjištěni,
ale není proti nim usvěd
čujících důkazů;
detek
tivka, v níž není pacha
tel dopaden a potrestán
není detektivka. Zákon
tohoto- dnes už klasického
žánru není splněn. I mám
dojem, že zázrak je pou
hou záminkou, aby autor
mohl vylíčit, co se dělo
doma i jinde, co se dělo
tak intensivně, až přišel
21. únor 68.

Seifert

Náprstek, jehly, kolikero nití
a staré brejle syětlem protkané.
Čím jsem to měřil čas, jenž svítí
a míjí, sotva nastane.
Jak před lety mi šeptáš jako snící:
Můj hochu rozmilý,
to jistě zas ti někde uličníci
kamenem hlavu rozbili.
Ne, maminko, má hlava je dnes celá
a ani koleno dnes nemám odřené.
— Ach, Bože, já již opět zapomněla,
jak je to jiné, změněné.
Jak jindy přišel jsem a tiše pláču
v tvé jemné dlaně, měkké, soucitné,
: a slza krvácí do heboučkých fáčů,
když stará spící bolest procitne.
Za všechny knoflíky, jež jsi mi přišívala,
za všehny stehy, jež tvá šila nit,
za polibky, když jsi mne líbávala,
— ne, tak jsem se ti nechtěl odměnit.
Buď sbohem,
dny ztracené
čas, který se
— ach, Bože,

dobo ■roztrhanýrh gatí,
jsem marně hledat chtěl,
už nikdy nenavrátí,
já jsem zapomněl.

Detektiv, který se po
kouší rozřešit záhady, ne
ní ovšem vůbec Perry
Mason, brilírující v soud
ní síni, spíše se podobá
naprosto
nemorálnímu
Samu Spadeovi z Maltézského sokola. Chybí mu
ovšem úplně statečnost,
kterou Hammettův hrdina
překypoval.

“ Byl jsem to opět já,
Daniel Smiřický, pomýle
ný
kontrarevolucionář
menšího významu, převychovatelný, autor libret k
muzikálům,' detektivních
románů a filmových vese
loher, bojící se ne tak
Boha jako světa, skeptic
ký,” praví o sobě samo
zvaný detektiv závěrem
(Pokračování na str. 8)
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Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

Povelikonoční dopis
Jaroslav Kujeba

Vážení soudruzi, až tento dopis dostanete, řeknete
si jistě: “ čoeče, tvý starosti a Rockefellerovy pra
chy bysme chtěli mít aspoň tři dny předtím, než
nás vyhoděj vod koryt! Víš ty, jak musíme dávat
bacha, abysme se jakžtakž udrželi v ÚV?”
Vím, vím, soudruzi, boj o skývu chleba je .zatrachtilá věc i v naší socialistické vlasti. Avšak problém,
který vám chci nanést, není zanedbatelnou nicotností.
Jen tak mimochodem bych vás chtěl upozornit — a
že jste to přehlédli, při vaší přepracovanosti chápu
a omlouvám — že v normalizovaných poměrech ne
dáváme nejen bachá, ale ani Smetanu, jakkoli by
chom tím byli právi velikému odkazu soudruha Ne
jedlého, který je, zdá se, v poslední době rehabili
tován a zvláště jeho výroky o výchově mládeže se
nepřičítají senilitě, nýbrž pravému marxisticko-leninskému postoji. Dnes dáváme — zvláště v Hudeb
ním divadle v Karlině — Andreje Ešpaje a jeho mu
zikál Sedmé nebe (jak přiléhavé pro naši radostnou
hospodářskou situaci!), nanejvýš ještě Dunajevského — tu bych však měl už pochyby o správnosti
linie: podle křestního jména Izák nelze vyloučit, že
to byl vzdálený příbuzný válečné tetičky Meierove.
Leč k věci:
If!
K velikonocím jsem dostal několik lístků s blaho
přáním. Nejsem proti velikonocím: zločin sionistic
ké kliky na Golgatě je nutno světu neustále připo
mínat. Nenamítám nic proti blahopřáním; i když si
náš lid žije tak blahobytné, že mu podvyživení ubo
žáci na západě velice závidí', přece jen některé zbo
ží bývá dost často úzkoprofilové: tuhle jsem za
toužil po telecích řízcích, copak myslíte, že je žena
v celém městě dostala? Tedy i přání blaha jě na

místě a nemělo by se omezovat jenom na dny svá
teční — mizernou žiletkou domácí výroby s e ' lze po
řezat i_v den všední. Nebylo by však ani vhodné to
přehánět, jinak se toho chopí štvavá vysílačka v
Mnichově a bude naši životní úroveň pomlouvat.
Všeho s mírou i tady, jak řekl soudruh Gottwald,
když přikázal, -aby se zjistilo číslo límce Rudolfa
Slánského, aby mu oprátka nebyla příliš těsná.
Nikdy však nemohu schválit — a tu jsem nekompro
misní — lístky, na nichž se blahopřání posílá. Tyto
velikonoce jserd dostal: dvakrát zajíce, nesoucího va
jíčka, jednou zajíce vejce malujícího, jednou smeč
ku koček v minisukýnkách, pohazujících si vejci,
třikrát montáž z dárkových košů, plných lahůdek a
ostrých nápojů a dvakrát březový háj, zabydlený
trpaslíky a nezbytnými vejci. Já mám vajíčka rád,
ale bez trpaslíků a zajíců. Každý prvňák vám povi,
že tahle zvířata jsou savci a že vajíčka nesnášejí.
Proč tedy takto propagovat biologické bludy? A po
kud jde o ty lahůdky v koších, je to zboží, které
dostaneš právě jen v Tuzexu. A kdopak, ptám se.
dostává bony? Jen ten, kdo má v cizině nějakého
zrádného diverzanta. Tak to teda ně, soudruzi!
I navrhuju zvýšit ideologickou hodnotu velikonoč
ních lístků. Jak bude i na velikonoce výmluvně svěd
čit o naší radostné realitě, když se budou rozesílat
— když už se to bez vajec neobejde — autentické
záběry z družstevních slepičáren. Jak poskočí soudružské srdce, když na pohlednici bude obrázek pán
ve s volskými oky a vedle ní půllitr plzeňské dva
náctky. To je blaho, které si přeje každý náš občan
sám. Nemělo by se při tom zapomínat ani na poli
tickou výchovu: nad tento sličný obrázek z našeho
plného života by se do rohu mohly hezky ocitovat
Protokoly siónských mudrců. To by byla pádná od
pověď reakci a zároveň připomínka, že naše příjem
ně bublající pánve ohrožuje válečné spiknutí v
Tel-Avivu.
Vůbec by se měly velikonoce stát vhodnou příleži
tostí k propagaci velkých komunistických idejí. Mí

sto “ Šťastných a veselých velikonoc” by se hodila
jedna sloka Zpěvu o komunistické straně od Jána
Kostry, třebas tahle jarní:
Už planú zore nášho rána
a nové slnko vychodí.
Buď pozdravená, rodná strana,
víťazná matka slobody.
Tyto ryzí_ verše by mohla ilustrovat silueta velké
ho přítele Čechů a Slováků, soudruha Brežněva, kte
rý náš lid zachránil před kontrarevolucí. Kostrovu
poezii bych doporučoval ovšem jen pro Slovensko,
aby snad nevznikly národnostní třenice. Pro české
země bych zvolil třeba výkřik Vladimíra šacha:
“ Jsem komunista a moje láska je věrná, silná a
čistá!”
Nač nám třeba trpaslíků, tvorů našemu životu ci
zích? Máme své symboly. Nebylo by pěkné, kdyby
byl na velikonoční pohlednici zobrazen soudruh Hu
sák s nůší vajec jako výraz hojnosti? Nebo an ma
luje vejce na růžovo tak, jak to dělá v projevech
se současností? A jistě by vyloudil chápavý úsměv
na tváři každého adresáta lístek, na jehož líci by
bylo vyfotografováno politbyro kolem soudruha Gu
sty, sedícího na bobku a vedle lidový popěvek:
“ Zajíček v své jamce sedí sám. Ubožáčku, co je
ti, že nemůžeš skákati?”
Zodpovědět’ by si tuhle choulostivou otázku mohl
každý podle svého gusta, ovšem v intencích ideolo
gického pléna.
A pochybné postavy poloobnažených koček bych
nahradil postavami podobných vlastností: zakukle
nými básníky a spisovateli, kteří vydávají s úspě
chem za hranicemi, ale doma je strana nepustí k
lizu.
Vidíte, že nápady hýřím. Jen si nevím rady s ko
šíky pochutin. Co místo nich otisknout Alšovu kresbu
k lidové písni: “ Hádal se chudý s chudou, jak spolu
živi budou . . .” ? A nad ní umístit sovětský tank.
jako že se naše úroveň takhle zvedla zásluhou gene
rála Jepišova . . .?
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Velký výběr jakostního masa a tczenlr
najdete v českém řeznictví a úi_láŕutvl

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

|

Český Dashiell Hammett
(Pokračování se str. 71 překážka jen chvilková,
románu sám. Je “ pokro která sice vyvolá mnohou
kový
nestraník” .
Do zápletku, nakonec však je
obrodného
procesu
se pro vývoj vlastní fabule
aktivně nezapojuje, proto irrelevantní.
že předvídá, že to špatně
Mirákl odradí mnoho
skončí. Má porozumění
pro ty i pro ony, ale ani čtenářů právě nejednolikdyž jde o život, neexpo tostí děje. Méně zkušený
nuje se. Ne ze strachu, snad odloží román zmaten
“ mišmašem”
nýbrž ze skepse, kterou iritujícím
podrobuje analýze všech Je to však chaos toliko
no kolem, lidi i události. zdánlivý: dovede-li člověk
Skepsi necítí právě jen k číst mezi řádky a za tex
ženám, tu jde “ ostře na tem, spojí si kamínky re
věč” bez zábran a bez fantastickou a nadmíru
předsudků. Někdy se mu poutavou kresbu, zachy
postaví v cestu překážka cující jedinečně nálad’ ;
technického rázu, třeba doby, kdy byla v Česko
kapavka: přesné líčí prů slovensku svoboda na do
běh této choroby tak, že sah ruky, jakkoli tomu
b y /s i z toho mohli vzít . Danny nikterak nevěřil.
' J. S.
poučení medici; je to však
Na redakčním stole se sešly dvě recenze téže
knihy. Autoři recenzí žijí každý na jiném konci
zeměkoule, jeden je venku od února, druhý od
Srpna — společný mají tedy jen zájem o knihy.
Jejich názor — přečtěte si i druhou recenzi. Red.

Detektivka?
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Kde VY se můžete
učit zdarma anglicky
Pro Váš budoucí úspěch a spokojenost v Austrálií je důležité -znát anglicky. Angličtinu se můžete
učit zdarma v denních nebo večerních kursech.
V přistěhovaleckých ubytovacích střediscích se konají kursy pro začátečníky. Pro přistěhovalce,
kteří žijí samostatně, jsou pokračující třídy (v nichž je nyní zapsáno víc než 12.000 osob), dále
rozhlasové a korespondenční kursy, televizní cvičení (pouze v prostoru WollongongL částečné a
celodenní zrychlené kursy, celodenní intensivni kursy a zvláštní třídy pro přistěhovalé děti.
Zjistěte si podrobnosti o navštěvování denních a večerních kursů v:
South Australia: Migrant Education Section.
NSW.: Migrant Education Section,
Department of Education,
Department of Education,1 Blackfriars St.,
101 Flinders St. ADELAIDE. S. A. 5000
CHIPPENDALE, NSW. 2008.
Tel. 2114506
Tel. 28-3308
Department of Immigration,
Department of Immigration,
Commonwealth Centre, Ghifley Square,
Cresco House, 106-110 North Terrace,
Cnr. Phillip St. a Hunter St., SYDNEY,
ADELAIDE. S. A. 5000
Tel. 51-3681, 51-4981
NSW. 2000.
•'
Tel. 2-0342
Western Australia: Migrant Education Centre,
Mr. A. Raymond, District Organiser,
Wapet House, 12-14 St. George’s Terrace.
Adult Migrant Education, 42 Smith St.,
PERTH. WA. 6000
Tel. 25-0521
WOLLONGONG, NSW. 2500.
Tel. 2-99999
Department of Immigration.
Officer-in-Charge, Regional Office,
Wapet House, 12-14 St. George’s Terrace.
Department of Immigration.
PERTH. WA_. 6000
Tel. 25-0521
Room 1, First Floor, 2-4 Pacific St..
Tasmania:
Migration
Education
Section.
NEWCASTLE. NSW. 2300
Tel. 2-1351
Department of Education.
Victoria: Migrant Education Branch.
53 Collins St., HOBART. TAS. 7001
Tel. 30-9011
Department of Education.
, Department cf Immigration.
200 Little Collins St.. MELBOURNE. Vic.
' City Mutual Building, 54 Argyle St.,
3000
'
,
Tel. 654-4500
HOBART. TAS. 7000Tel. 34-3438
Department of Immigration.
A. C. T .: Mr. C. M. Flinn, District Organiser,
Commonwealth Centre.
Adult Migrant Education. Northbourne House.
Cnr. Latrobe a Spring Sts., MELBOURNE. Vic.
Northbourne Ave.. TURNER. A. C. T. 2601
3000
- Tel. 6622-2011
Tel. 46-6143
N. T .: Director.
Queensland: Migrant Education Section.
Department cf Immigration.
Department of Education and Science.
527-533 Wickham Terrace. BRISBANE. OLD.
T. and G. Building, Smith St., DARWIN. N. T.
4000
"
Tel. 215-238 ' 5790
Tel. 817211
(Postal: Box 4821, P. O. Darwin, N. T. 5790)
Department of ImmigrationCommonwealth Offices. 224 Adelaide St..
Department or Immigration, Moonta House.
BRISBANE. QLD. 4000
Tel. 31-0101
Mitchell St., DARWIN. N. T. 5790
Tel. 81678J

_Josef škvorecký uvedl do podtitulu svého nejno
vějšího dvoudílného románu Mirákl — politická ds
tektivka. Nepochybně chtěl zmást stopu literárním
kritikům a navést čtenáře k lekci vyšetřovacích me- j
tod, aby se dostali ke kýženému rozuzlení. Domni- j
vám se, že autorův záměr se zdařil, pokud čtenář |
byl trochu vnímavý a projevil alespoň minimální
vlohu pro analýzu a syntézu již proto, aby p: litic
kou detektivku odhalil jako politickou autobiografii,
do které je zapleteno mnoho osobnosti o-, vmtjné
ho života, čtenář také s potěšením clttY.-uje fakto
grafii episod, místopisné názvy a vlastní jména.
Čtenář, který má globální přehled o poválečném
'vývoji čs. politiky a kultury ani nemusí vynaložit
holmesovský důvtip, aby si ujasnil reálie románu
Škvorecký jako ve většině svých literárních prac.
stylisoval Mirákl v ich formě a vypravuje v první
osobě o událostech, kterých je pamětníkem a spo
luúčastníkem, tak jako většina z nás. ústředním
motivem románu jsou okolnosti spjaté s čihošťskýro
zázrakem, jehož inscenací chtěla čs. bezpečnost více
než před dvěmi desetiletími zaútočit na náboženské
cítění širokých vrstev obyvatelstva. Proto tedy ti
tul Mirákl, i když; uvažuji, eo tím chtěl básník říci.
_ To je snad jediná výhrada, kterou k románu mám.
škvorecký do něj shrnul mnoho typických rysů po
válečného života v •Československu a příběh dovedl
až do současné doby. Domnívám se, že autorovi Se
jeho strategický plán zdařil 'nejen z aspektu tématu,
ale i stylistiky a vypravěčského umění, které nese
všechny znaky Škvoreckého bohatého verbálního po běhy se řadí do několika časových a motivických
tenciálu od extrému kontemplativního filozofického plánů vyprávěných současně. Tato forma zvyšuje
monologu po extrémy, které byly dříve publikovány nároky nejen na spisovatele, ale i na čtenáře — na
výhradně v příručkách venerologie a žargonové ety prvních stránkách mne trochu mátla, jakmile jsem
mologie. Škvorecký kondenzoval v Miráklu nejen mo ale poznal její řád, již jsem se při čtení- jedné polo
tivicky, ale i výrazově své dřívější literární prá hy těšil, kam mne následující zavede. Kromě ústřed
ce, nijak se neostýchá adresné reminiscence a to ního tématu rekonstruujícího “ zázrak” nás příběhv
jen potvrzuje životopisný přistup při koncepci ro zavádějí do časů první republiky, válečné emigrace
mánu. Tok vyprávění se nevalí v jednom řečišti, v USA. konce války v roce 1945, února 1948, pomě
jak jsme byli u Škvoreckého zvyklí, ale v několika rů na našich středních školách v letech padesátých,
ramenech, které se v románu slévají a zase rozdě období Pražského jara, srpna 1968, posrpnové emigra
lují. Škvorecký vypravuje několik paralelních příbě ce — obrazy se rozvíjejí samostatně či prolínají ja
hů, jejich spojitost je někdy dosti skrytá. Tyto pří- ko filmový obraz.

Mirákl pokládám za tematicky, kompczičriě i vý
razově nejzralejší škvoreckého dílo. Čtenář, kterv
není spoután prudérní konvencí, musí- Miráklu pro
padnout a přečíst jej nejen s dychtivostí čtenáře
románů, ale i se zaujetím pro dobu a lidi, které nám
Škvorecký připomíná. Autor se dotkl problémů, o
kterých se v Československu mluvilo a nyní opét
mluví jen šeptem. Promluvil nahlas a nepochybne
tím vyvolá jak- sympatie tak nelibost. Já se škvoreekým sympatizuji.
IP
Josef Škvorecký: Mirákl. 68 Publishers Toronto
1972. Díl I — sir. 293, díi II — str. 295. Cena obou
svazků US $ 7.- (členská). US $ 9.- (nečlenská).
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V ŠEC H N Y P O T Ř E B Y PRO L Y Ž A Ř E

Jsme tu, abychom VAM pomohli
Máte-li nějaký problém nebo chcete-li jen dobrou radu, která by Vám pomohla řádně se usadit v
australském prostředí, je zde mnoho odborníků, kteří Vám mohou zdarma pomoci. Mohou Vás informo
vat o možnostech zaměstnání, o zdravotních a sociálních službách, o koupi domu nebo auta. Mohou Vám
pomoci najít nové přátele.
Uvedeme zde některé z organizací.
mohou volně měnit místa, kdykoli si přejí a mohou
pak opět použít služeb pracovních úřadů (C.E.S.L
GOOD N EIG H BO URS —
Nezaměstnaní se však musí registrovat u C.E.S.,
"D O B Ř Í S O U SED É"
aby dostali podporu v nezaměstnanosti, včetně
Členové výborů “ Dobrých sousedů”
zvláštní podpory přistěhovalcům. Kanceláře C.E.S.
— Good Neighbour Councils — v
jsou po celé Austrálii. Počáteční dotazy možno
celé Austrálii jsou připraveni pomoci novým při
řídit na:
stěhovalcům v různých směrech. Mohou zařídit
N.S.W.: Department of Labour, Commonwealth
představení Australanům nebo krajanům přistěho
Centre, Chifley Sq., Cnr. Phulip a Hunter Sts.,
valce a poradit v záležitostech týkajících se míst
SYDNEY. 2000
Tel. 2-0343
ních obchodních a odborných zařízení a povolání.
Vicforia: Department of Labour, Princes Gate,
Tyto výbory koordinují činnost místních organizací
151 Flinders St/, MELBOURNE, 3000
pomáhajících přistěhovalcům.
Tel. 662-2333
Ústřední kanceláře těchto výborů (G.N.C.) jsou v:
Queensland:
Department of Labour, Australia
N.S.W.: Culwulla Chambers, 67 Castlereagh Street,
House, 145 Eagle St., BRISBANE. 4000
SYDNEY. 2000
Tel. 23-0583
Tel. 33-7011
Victoria: 575 Elizabeth Street, MELBOURNE. 3000
South Australia: Department of Labour, 9th Floor,
Tel. 30-2421
I.F.M.C. House, 33 King William St., ADELAIDE.
Queensland: 77-81 Elizabeth St., BRISBANE. 4000
5000
Tel. 51-8344
Tel. 21-0255
Western Australia: Department of Labour,
South Australia: 47 Waymouth Street,
Victoria Centre, 2 St. George’s Terrace,
ADELAIDE. 5000
Tel. 51-3568
PERTH. 6000
Tel. 23-0391
Western Australia: 188 St. George’s Terrace,
Tasm ania: Department of Labour, Mathieson
PERTH. 6000
'
Tel. 21-6857
House, 81 Murray St., HOBART. 7000 Tel. 34-3721
Tasmania: 47 Murray Street, HOBART. 7000
Tel. 34-4143
Ä .C .T .: Commonwealth Employment Service,
Department of Labour, 39 Ainslie Ave.,
A .C .T .: Services Building, Bunda Street,
CANBERRA CITY. 2601
Tel. 48-0511
CANBERRA CITY, 2601
Tel. 49-6107
N .T.: Commonwealth Employment Service,
N.T.: Civic Centre Building, Harry Chan Drive,
Department of Labour, No. 3 Office Building.
DARWIN. 5794
Tel. 81-7237
Mitchell St. DARWIN. N. T. 5790 Tel. 89-8911
(Postal: Box 331 P.O. DARWIN. 5794)
POMOC K USAZENÍ
(sociální a překladatelská služba)

Pomoc při řešení počátečních prob
lému poskytnou sociální pracovníci
ministerstva přistěhovalectví. Ministerstvo také
obstará překlady — pro přistěhovalce zdarma —
potřebných dokladů, jako jsou rodné listy, doklady
o povolání aj. Rovněž tlumočníci jsou k dispozici.
N.S.W.: Department of Immigration,
Commonwealth Centre, Chifley Square,
Cnr. Phillip St. a Hunter St., SYDNEY. 2000
Tel. 2-0342
Department ■of Immigration, 86-88 Market St.,
WOLLONGONG. 2500
Tel. 29-9999
Department of Immigration, Room 1, Jst Floor,
2-4 Pacific St., NEWCASTLE. 2300
Tel. 2-1351
Victoria: Department of Immigration,
Commonwealth Centre, Cnr. Latrobe a Spring
Sts., MELBOURNE. 3000
Tel. 622-2011
Queensland: Department of Immigration,
Commonwealth Offices, 224 Adelaide St.
BRISBANE. 4000
Tel. 31-0101
Department of Immigration, Room 214,
2nd Floor, Hibernian Building, 440 Flinders St.,
TOWNSVILLE. 4810
Tel. 71-6905/5
South Australia: Department of Immigration,
Cresco House, 106-110 North Terrace,
ADELAIDE. 5000
Tel. 51-3681, 51-4961
Western Australia: Department of Immigration,
Wapet House, 12-14 St. George’s Terrace,
PERTH. 6000
Tel. 25-0521
Tasmania: Department of Immigration,
City Mutual Building, 54 Argyle St.,
HOBART. 7000
Tel. 34-3483
A .C .T .: Department of Immigration,
Civic Office, 22 West Row,
CANBERRA CITY. 2601
Tel. 730412
N.T.: Department of Immigration, Moonta House.
Mitchell St., DARWIN. 5970
Tel. 7246
ZAM ĚSTNÁNÍ

Spolehlivé rady a informace o mož
nostech zaměstnání poskytují přistě
hovalcům zdarma a kdykoliv na
požádání celostátní pracovní úřady (Commonwealth
Employment Service), které zařídí interview s
možným příštím zaměstnavatelem. Přistěhovalci

SO CIÁLN Í P É Č E

Informace v 19 jazycích o podporách
v rámci sociální péče, včetně příplat
ků na děti, lékárenské a nemocenské
podpory a pense a nemocenského a nemocničního
pojištění, jsou k dispozici na ministerstvu sociální
péče a to v:
N.S.W.: 50 Carrington Street, SYDNEY. 2000
(P.O. Box 4158X)
Tel. 2-0255
Adresy krajských kanceláří ministerstva scciálijí péče jsou uvedeny v místních telefonních
seznamech měst: Albury, Armidale, Bankstown,
Blacktown, Broken Hill, Caringbah, Dee Why,
Dubbo, Fairfield, Gosford, Grafton, Griffith.
Hornsby, Hurstville, Lismore, Lithgow, Liver
pool, Maitland, Newcastle, Orange, Parra
matta, Penrith, Wagga Wagga a Wollongong,
Victoria-: Commonwealth Centre, Cnr. Spring a
Latrobe St., MELBOURNE. 3000 Tel. 662-0411
(P. O. Box 1797 Q)
Krajské kanceláře: Ballarat, Bendigo, Box
Hill, Dandenong, Footscray, Frankston, Gee
long, Hamilton, Horsham, Mildura, Morwell,
Preston,
Sale, Sheppárton, Wangaratta a
Warrnambool.
,
Queensland: Commonwealth Centre, 295 Ann St.,
BRISBANE. 4000 (P.O. Box 1088N) Tel. 25-0133
Krajské kanceláře: Bundaberg, Cairns, Gympie, Ipswich, Mackay, Maryborough, Redcliffe, Rockhampton, Southport, - Toowoomba
a Townsville.
South Australia: A.M.P. Building, 1 King William
St., ADELAIDE. 5000 (P.O. Box 481D) Tel. 51-7400
Krajské kanceláře: Elizabeth, Mt. Gambier,
Port Pirie a Whyalla.
Western Australia: Humphreys Building,
104 Murray St.,PERTH. 6000
Tel. 23-0161
(P.O. Box P1187)
Krajské kanceláře: Bunbury a Fremantle.
Tasmania: Kirksway House,2-8 Kirksway
Place,
HOBART. 7000
Tel. 23-7541
Krajské kanceláře: Burnie a Launceston.
A .C .T.: Juliana House, Bowes Street,
PHILLIP. 2606
Tel. 83-3111
N.T.: C.M.L. Building, 73 Smith St., DARWIN.
5790 (Box 1785, P.O. Darwin)
Tel. 6541

Velký výběr importovaného zboží
Půjčování, opravy, výměna lyží

■ /
w
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SKI

dříve Bruce Bretherton Ski Shop
majitelé rodina Blahovcova
TOORONGA V IL L A G E Shopping Centre

(roh Toorak & Toororiga1Roads)
— 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

World Cookery. Universal Books, Sydney,
str. 560, 48 barevných a 200 černobílých fo
tografií, kresby, cena $ 6.95.

Letem kuchařským světem
Před časem se v HD objevila poznámka o kuchař
ské knize vydané nakladatelstvím Life-Time popisu
jící kulinářské umění různých oblastí bývalého rakousko-uherského mocnářství. Později mi vypravo
vala jedna známá, že tuto krásnou a perfektně vypra
venou knihu dala k vánocům svému manželovi, ji
nak zdatnému amatérskému kuchaři (sám jsem se
přesvědčil), ten se ale cítil uražen, že prý nepotře
buje žádné rady. Tak se zavděčte! Napříště, milé
dámy, se nedopouštějte takových netaktností vůči
svým přirozeně všehoznajícím manželům a přejte si
takovou knihu samy. A nezapomeňte mne pak pozvat,
abych se přesvědčil, jak jste téma zvládly!
Australský Good Housekeeping Institute připravil
publikaci, která mezi desítkami podobných stojí za
zmínku. Světová kuchařka, o které je dnes řeč, nese
všechny znaky encyklopedie nejen kuchařské, ale
snad i. zeměpisné a kdo nemá možnost navštěvovat
nejroztodivnější země a okusit tamnější kuchyňské
speciality, může si své choutky gurmána i globetrottera .substituovat v pohodlí své kuchyně a jídelny.
Nechtějte po mně, abych posoudil, jak se toto ku
chařské cestování autorům povedlo, mohu jen pro
hlásit, že se mi kniha líbí a rád bych její recepty
vyzkoušel od první do poslední stránky. Je jich tam
solidní výběr, nehledě již k pojednání o různém ko
ření. obilovinách, nápojích a kalorických hodnotách,
cestovatel by si měl potrpět na linii!
Kniha je v zásadě rozdělena na sekce popisující
jednotlivé oblasti v Evropě, Středním -východě, Dál
ném Východě, Africe, obou Amerikách a Austrálii
včetně Pacifické oblasti. Každá kapitola je uvedena
stránkou informací charakterizující zemi, typickou
produkci potravin, obyvatele a jejich často podivné
chutě. Vášně Čechů a Slováků jsou rozpitvány ve vep
řovém se zelím, kapru na černo, brněnském řízku,
bramborovém guláši, bramboráku, knedlících všeho
druhu (houskových, bramborových, chlupatých, me
ruňkových), škubáncích, jablkovém štrůdlu, makov
ci a koláčích. Nakonec této bohulibé kapitoly je vy
jeveno tajemství jablečného křenu, který má s ovarem takový půvab, jako jeho středočeské hovorové
pojmenování.
IP

AUSTRALSKO-ČESKA FIRMA

A R C H ID 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 rozpočet oprav
při koupi staršího domu
Volejte: 64-1207, nebo večer 350-2653
131 B R ID G E S T R E E T , PO RT M ELB O U R N E
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Jan Beneš: Až se se mnou vyspíš . . . budeš plakat.
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Je to k pláci

Č E S K É K N IH Y :

", . . Protože po tom oba velmi toužili, částečně i proto, že jim to připadalo na poslední chvíli znemož
zábavné, souložili spolu na horní palubě výletního parníku." — "Menstruovala ní. Něžné a lyrické vyprá
jsem v jedenácti, v patnácti mi narostly ňadra, v devatenácti už jsem slušně vění o hochu s růží. O
mluvila anglicky." — ''Doopravdy jsi ještě nikoho neměl, nebo to jen tak říkáš? údělu většiny socialistic
Políbím ji: Neměl! Tak promiň, říká mi moje největší láska a já cítím, jak kých manželství - “ pra
ztuhla a začala si natahovat mezitím poodhrnutou bundičku. Ale já nejsem covní skupině Rostislav a
žádnej zkušební králík. Zafrkala nosem a než jsem se vzpamatoval, byla na Johana s úkolem poplahoře na silnici."
tit dluhy” . O průvodkyni

Jak z ukázek vyplývá,
v novém díle Jana Beneše
není
nouze o “ silné"
okamžiky. Obvykle lze- v
takovém případě autora
pochválit za neotřelý a
svěží přístup k\ tématu,
jímž znásobuje účin situa
ce a přibližuje své hrdiny
duši čtenáře. Je možné
psát o nových hutných v ý 
razových prostředcích, ji
miž i obohatil literaturu a
jazyk vůbec. A je koneč
ně možné říci, že se do
vede postavit životu tvá
ří v tvář a postihnout jej
v jeho celé tvárlivé sku
tečnosti. Tak a všelijak
se dá žvanit, nechceme-ii
se osobně dotknout auto
ra, o němž víme, že své
nesporné zásluhy o litera
turu má. Je mi líto, že
musím tuto laskavou tra
dici kritiky porušit a pro
hlásit rovnou:
plakala
jsem a nebylo to tím, že

bych s vámi spala, pane
Beneš.
“ Modernost” Benešova
jazyka, použitá v míře ne
bývalé ve zmíněné knížce,
není v nejnovější litera
tuře ničím neobvyklým.
Podobné výrazové pro
středky použil již ve své
předešlé knížce povídek z
vězení Na místě, podobně
píše i Josef Škvorecký.
Moderní literatura, zdá se,
není bez silných7 výrazů
myslitelná a od dob prů
kopníka Haška jsme už
dosáhli takového stupně
otrlosti, že k polechtání
čtenářova nervstva musí
spisovatel vymýšlet stále
silnější prostředky. Budiž.
Je-li ovšem těchto silných
prostředků použito adek
vátně k vzniklé situaci.
Nejsem puritán a docela
upřímně se bavím při čet
bě Škvoreckého pohádky
O veliké prděli z Tankové
ho praporu. Je mi totiž
jasné, že vojna není pen-

AUTOŠKOLA
Jan a Marie Wisz

Telefon (Sydney)
587-1497

Nová plně automatická
pračka značky
HOOVER
a sušička šíře 23”
Jen “ Naše ceny
jsou nejnižší! ’ ’

zionát pro mladé dámy a
kromě toho zmíněná zadní
polovina těla není v kníž
ce jmenována samoúčel
né, nýbrž vtipně dokreslu
je morální a myšlenkový
profil socialistického vojí
na. I Benešovým povíd
kám Na místě lze mnohé
odpustit, obyvatelé ná
pravných zařízení obvyk
le nehovoří jazykem uni
versitních profesorů. Jest
liže však spisovatel začne
používat silných výrazů i
tam, kde to nutné není,
pak se v normálním čte
náři místo uměleckého
prožitku
začne zvedat
vlna odporu:
proboha,
člověče, když už si potře
buješ odreagovat svou opožděnou pubertu či se
xuální komplex, nedělej
to na papíře! Když to se
škrtáš, text se zkrátí,
knížka bude hubenější, za
to ji však čtenář nebude
odkládat s pocitem psy
chické nevolnosti.
Přitom jádro Benešo
vých povídek je tak pouta
vé, že silné výrazy oprav
du nepotřebuje. Povídka
Triangulace - o muži, kte
rý se má poprvé ve svých
třiceti letech dostat do za
hraničí a jemuž to úřady

HODINAŘ *
Z LA T N ÍK *

Přijmeme zkušené

STEVEN VARDY

(Clicker .& Framer)
muže i ženy.
K dispozici je rovněž
práce na kontrakt.

590 George St.
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a Slovensky.

Telefon: 61-8579

VYSEKÁVAČE
A RÁ M A ŘE

DISCOUNT HOUSE
241A Oxford Street

BONDI JUNCTION
(proti kinu Metro)
Tel. 389-1222
POZOR: Náš obchod
je POUZE na uvedené
adrese!

devizových cizinců. Po
vídka o českém bláhovci,
který chtěl svou dceru na
zvat cizokrajně Ingrid. A
přece ani zde nás autor
neušetří vět ve stylu:
“ Měl ji tak rád, že cho
dil onanovat na její hrob”
a “ Sekretářka s bodákovitými ňadry” atd.
V povídce s dlouhým
názvem
“ Nadstavbové
myšlenky podvěsku moz
kového v barvě lila mezi
sedmou a devátou hodinou
ranní” je jedna myšlen
ka, která má barvu i plat
nost zcela nenadstavbovou. Cituji: “ . . . většina
lidí si dává velkej pozor
na to, jak otevírají zobák
a snaží se mluvit tak, ja
ko by se v jejich pusince
nikdy nevyskytovala slo
va, který se v novinách a
v literatuře pro mládež
tečkujou, vypadat na to,
že svý manželce nikdy ne
vynadali do kurev.”
Nevím," nakolik je mo
derní autor schopen něco
takového připustit,
ale
opravdu se ještě na tomto
světě vyskytují lidé, kte
ří své ženě nikdy nevyna
dali do kurev, kteří vytečkovaná slova používají
jen málokdy a tak, že to
nemusí znít oplzle a kteří
sí ani nelibují v jejich
čtení. Lidé, kteří v litera
tuře hledají především
krásu. Snad i pro 1ně by
měl moderní autor psát.
Marcela Čechová

MAYFASR
LEA TH ERG O O D S

19 May St.,
St. Peters (Sydney)

MATE
VYROVNÁNO
PŘEDPLATNÉ?

[česká restaurace
Chcete se v příjemném prostredí
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
Poslechnout si českou hudbu?
Vše je pro Vás pripraveno v české restauraci
ZLATÁ

PRAHA

235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney

Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi

30. 4. I f 3

Contin. "G O U R M ET
Restaurant " L A B U Ž N ÍK 1
129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bay

Sydney, tei. 3I739S
Otevřeno denně:
pondělí až sobota od 10 h. dop. do
a od 5 do 9 hod. večer, v neděli po
Přijďte určitě, budete spokojeni!
Ns Vaši návštěvu se těší rodina

R. Mertlík: Písně žáků darebáků $ 4.80, 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, Vrbka:
Mlsnv
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, Rúppeltová: Angličti
na do vrecka $ 2.50, Ehm-Jelínek-Wagner: čs. hrady
a zámky $ 8.90, Perruchot: Život Toulouse-Lautreca
$ 3.90, A. Jirásek: Sousedé a U domácího prahu $ 1.80
K cenám je třeba připočíst poštovné

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R, GPO , Melbourne, Vic, 3001
Konference Rad porobených národů, která se ko
nala v Sydney a které se zúčastnili delegáti z Ade
laide, Brisbane, Canberry, Melbourne, Sydney a
Perthu v zastoupení národních skupin ze zemí za
Železnou oponou, se usnesla na tomto poselství,
které bude vysíláno 1. května zahraničními rozhlaso
vými stanicemi též do Československa:

PO SELSTV Í
VŠEM DEMOKRATŮM, ZEJMÉNA MLÁDEŽI,
INTELEKTUÁLŮM A DĚLNÍKŮM V EVROPSKÝCH
, KOMUNISTICKÝCH ZEMÍCH .
V tento den 1. května, kdy celý svět slaví svátek
práce, posíláme vám srdečné pozdravy přes Železnou
oponou a nabízíme vám spolupráci ve společném úsilí
o důstojnost lidské práce a o její povýšení nad motiv
zisku ve výrobě, obchodu a ve službách.
Nechceme, aby nějaký vykořisťovatelský systém
bez spravedlnosti a bez sociálního zajištění byl vy
budován v našich zemích, chceme však svobodu,
spravedlnost a plný rozvoj kulturní, sociální a hospo
dářský po zhroucení komunistických režimů.
Nehledejte řešení svých problémů v nějakém dru
hu reformovaného komunismu, humanizovaného a
demokratizovaného, v tak zvaném socialismu s lid
skou tváří neb v národním komunismu! Toto je
opium, které vám nabízejí ti, kteří již mají strach,
že ztrácejí svá diktátorská privilegia. Pouze pravé
lidské hodnoty a plně vyvinutá demokracie musejí
vystřídat ony zbankrotělé komunistické režimy, je
jichž konec je neodvratný. Zmatené ideje reformova
ného komunismu mohou jen zpomalovat proces roz
kladu komunismu a tak odkládat vaše osvobození.
Zveme vás k vzájemnému dialogu o tom, jak zlep
šovat antikomunistickou činnost'a jak pracovat již
nyní pro nový sociální řád, opravdu demokratický,
spravedlivý a lidský, budovaný na zásadách svobody
a křesťanské etiky.
Továrny nepatří vám a vy nemáte svobodnou a
aktivní účast na socio-ekonomickém procesu a nemá
te spravedlivý podíl na plodech technologického po
kroku ani podíl na pokladech opravdové kultury. Do
poručujeme zvláštní systém podněcující zaměstna
necké akcie, věříme v opravdu demokratické odbo
rové organizace a závodní rady, v rozprostření vlast
nictví výrobních prostředků na všechny občany a
v moderní demokratické sociální pojištění. Tak si
to představujeme my a rádi bychom slyšeli, jak si ,
to představujete vy. Použijte opatrně všech příleži
tostí a pošlete nám, neb rozhlasovým stanicím, neb
našim organizacím v exilu své návrhy, když cestujete
na Západě! Tímto způsobem může být turismus
velmi užitečným pro vaše osvobození. Používejte kry
cích jmen a nikomu nedávejte svá pravá jména a
adresy!
Dynamická síla vašeho osvobozování se bude uvol
ňovat vytvářením nového, nejmodernějšího, nejvíce
lidského a nejvíce svobodného sociálního hnutí, je
hož cílem bude úplná transformace existujících
1zkostnatělých komunistických struktur, které stejně
nemají již” naději ani výhledy na opravdový pokrok.
Komur ismus je nyní nejvíce zpátečnickým a nej
více konzervativním systémem na světě a má zá
i jem jen na jedné věci — na udržení moci a privii legií své vládnoucí třídy. Nový veliký příliv ideolo
gické ofensivv zruinuje onu nelidskou komunistickou
obludnost. Ňemrhejte svou energií na maličkosri,
buďte moudří a opatrní, nic neriskujte! Vaše příle
žitost přichází, budoucnost patří vám, všem hrdinI ným demokratům v komunistických zemích.

30. 4. 1973
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Ú PRIM N É SLOVÁ NEZNÁMYM KRAJAN07'

Áno, neznámym. Známym toto stále prízvukujem.
Mezinárodní společnostViete, priatelia, čo rpa núti písať tieto riadky? Utrpe
s mezinárodní pověstí
nie. Vaše- moje a naše spoločné. ,
Rodinná tragédia, ktorá sa stala 31. marca v
Melbourne, ked’ smrť vyhasila 3 životy, má strašný
PŘIJME
vplyv na mentalitu toľkých našich krajanov, čo tiež
často musia niesť ozaj ťažký kríž. Pretože pred pár
dňami som počul, že už aj iní vážne mysleli na po
dobný čin, cítim akúsi morálnu povinnosť prihovo
riť sa Vám touto cestou.
Ihneď po melbournskej rodinnej tragédii zatele
fonoval mi jeden statočný Žid, náš krajan a pýtal!
sa: “ Prosím vás, čo sa to robí s našimi í’udmi? i
Počuli ste to? .Prečo sa dopúšťa človek niečoho taki
MUŽE I ŽENY
hrozného? Aká; môže. byť príčina?” — Moja odpo-j
veď bola: “ Keď dom nemá základy a v istej kxi- '
všech národností
tickej výške, sa naň priloží väčšie bremeno,. musí sa
zrútiť, nevydrží to. V duševnom živote je to celkom
k prác: na denníc odpolední a noční směny.
tak isto. Kto neverí v Boha/večnosť, ktorá začne, len
čo prestane teňte pozemský život, kto neverj v dobro
Dobré mzdy a podmínky
tu božiu a vo veľkú odmenu vo večnosti, tomu tiež
vhýbajú záklakdy, základy ' duševné..: Jého duševný
Hlaste se v zaměstnanecké kanceláři
dom sa musí zrútiť. On neudrží to bremeno a tento
R O B E R T BOSCH A U ST R A LIA P T Y . LTD .
život končí samovraždou. Tak to dokazuje zkúsenosť
a železná logika.” — “ Ozaj, vy máte pravdu!” bola
roh McNaogfaton & Centre Rds., Clayton, Vic.
odpoveď z druhého konca telefónu.
nebo telefosajte
ČI SAMOVRAŽDA VYRIEŠI UTRPENIE? U kre
sťana nikdy! On dobre vie, že hneď po smrti začína
Mr. C. J. Aviward 544-0655
pravý život: Chvíľa zodpovednosti pred Bohom,^sud
com a potom začne či odmena, či trest. Všetko
podľa zásluhy. '
Každý, čo sa zhrozil nad melbournskou tragédiou
a nechce, aby čosi podobného zastihlo jeho^ a jeho
drahých, má len jedno východisko: Musí čím skôr
S. K. SLAVIA MELBOURNE V ČELE LIGY
začať budovať silné duševné základy, ak by mu chý
Prvá čtyři koža státní ligy přinesla pro všechny
bali. Do základov musí dávať silný cement viery.
Beda, ak je cement zlý! Buduješ ^si dom? Cement zájemce o kopanca největší překvapení tím. že se
nekupuj u zelinára. Choď na správne miesto. CE navrátilec do ligy. S_ K_ Slavia. ujal dokonce ve
MENT VIERY nájdeš len v chráme božom. ^Tam dení tabulky. Slavia ztratíta zatím pouze jeden bod a
chodievaj. Každú nedeľu trošku si ho donesieš do nedostala ještě branka. Vyřeší-li kisih problém, jak
mov. Zbadáš trhliny . . .? Máš_ čím opraviť svoju získat pro mužstve ^ lá eóiěh o střelce, může si před
ní místo v lize udržet.
otrasenú dušu. Ver mi. Neoľutuješ. i
Koľkí, čo utiekli zpod komunizmu, rozprávali, ako
W ILH E LM ltiA — SL A V IA • : 1 { 3 : 6 }
sa tam prenasleduje viera, náboženstvo a učenie o
V zápase na JubSeee Paska sí přišli příznivci Sla
Bohu. Ä či dnes tu chodia všetci do kostola?
vie na své. Hra byla. od počátku xašná a napínavá.
Vo februári mali sme v Melbourne veľký svetový Slavia předvedla vtipom hra. fese kombinovala a
Eucharistický kongres. Veľký počet našich krajanov celé mužstvo se akázale jako xyxmnassý celek. Chy
sa zbehol okolo svojich biskupov a misionárov a ozaj bělo jediné: přesněji: střelte- To platí i přesto, že
pekne oslávili Krista v_ Eucharistii. A dnes? Prečo soudce neuznal dva pěkné- kopy do sítě za branky
to veľké číslo zredlo? či dnes už netreba silný ce (z nich jen první byl strifes z pochybného ofsajdu).
ment viery?
■
:
Jedinou branku zápasu, kterou soodce uznal, dal v
Nezabudni! Dom bez základu sa zrúti a krest an polovině drfaéča psáočasa Kent. ■
bez' viery zúfa!
Rovněž reserva převyšovala, svého protivníka dob
Nechceš, aby sa tvoji rodičia, rodina, priatelia zhro rou hrou a měla smola, že se musela nakonec spoko
zili nad tvojou katastrofou? Dobre popremýšľaj nad jit jen remisoo 1 :1 .
týmito riadkami. Píšem ich aj tebe. ako .priate! ovi.
SLAVIA — POLONIA 1 : i (0 : 0)
‘ Rev. T. Strnisko, 715 Sydney Rd., Brunswick, 305o*V
V mnoha směrech byl nejen konečný výsledek, ale
i průběh zápasu kopií stkáni s WShelminou. Slavia
V E L K Á PA R D U B IC K Á A T LET Ů
V minulém čísle jste přetiskli zprávu z pražských si udržela po celý zápas převahu a zvláště v první
polovině drahého poločasu jasně ovládala celou hru.
novin,' že na dostihové dráze Velké pardubické běželi Celkově hrála opět pěkný, ale negativní fotbal a to
poprvé lidé. V Praze by měli být lépe informováni. z velké části na půli protivníka. Střelcem jediné
Poprvé v historii běželi atleti tuto dráhu v dubnu
branky byl v It. minutě 2. palc-času opět Kent. Sla
1928 a 2. ročník se konal v r. 1929. Další závod se via nastoupila s náhradním brankářem, který však
nekonal, protože pořádající S. K. Pardubice nedostal
zachytal spolehlivě. M 3 ovšem daleko méně práce
povolení od čs.. jezdecké, společnosti. V obou roč
než výborný brankář Potenie.
nících startovalo přes 100 atletů a přihlíželo vždy
Druhé mužstvo Slavie zvítězile rovněž 1 : 0 .
kolem 5.000 diváků. Oba ročníky vyhrál Josef Ně
V sobotu 5. května hraje Slaria na Jubilee Parku
mecký, jeden z nejlepších lyžařských běžců, z No
vého Města na Moravě, a to v barvách pražské v Ringwoodu s mužstvem Hakoah a v sobotu 12. 5.
Slavic:
. J- V,, St. Kilda, na Schintler Reserve. New Footscray Rd., West Mel
J. K.
v obou závodech člen vítězných mužstev S. K. Slavia bourne, s JUST.

BOSCH

SEŘIZOVAČE NÁSTROJU

a DĚLNÍKY

ČESK O SLO VEN SKÁ O B EC LEG IO N Á Ř SK Á V E V IK TO R U

srdečně zve všechny krajany na

ČAJ O PÁTÉ
který pořádá v neděli dne 27! května 1973 v moderních místnostech

Opravy

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

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

S P L N IL I

JSM E P O S L Á N Í!

j Jubileum 25 let trvání tiskové služby čs. exilu í
>— F.C.I. bylo též výročím její Knižní služby. Na-}
[širni sklady prošlo, za ta leta statisíce knih od*
Ínejnrvější exilové literatury po inkunábule staré;
í téměř 500 let! Obohatili jsme jimi nejednu domác-j
jnost v exilu, vybavili universitní a jiné knihovny}
J českou a s naší věcí související světovou litera-*!
3 turou. Vydali jsme sami řadu knih a brožur a]
á všechny jsou rozebrané.
B _ Tímto oznamujeme přátelům české knihy a na-*
ší Knižní služby FCI, že končíme tuto práci, aby-í
;jchom se v budoucnu věnovali jen práci novinář-f
jjské. Sklad dosud obsahuje několik tisíc titulů,!
■Nkteré rozprodáme se slevou 20 až 50%, podle vý-'
; r|še 'objednávky.
i i?

. V Y Ž Á D E JT E SI SEZNAM Y ZDARMA I

I
í nak vřele. doporučujeme, abyste používali ví
I !|?,í . ou,cnií s*u^eb českých knihkupců a naklada-í
; S teJu’ kterí inzerují v tomto listě. Konají pro našil
I íjvec znamenitou práci.
í
! ;i

KNIŽNÍ SLU ŽB A F C l J

! U_ ,
4’ Holland Rd.,London W14 8AZ (GB)Í
I ;-,TeL: 603 8252,4 Telegramy: TRUTHINFO, Londoni
i *4 Zájemcům zašleme rádi ukázkové výtisky naše-*
I
týdenního zpravodajství FCI, jež má za seboú\
ijriiž na 1.200 vydání.
J. Josten, redaktori*
1

STÁ LA K O N FE R E N C IA SLO V EN SK ÝCH
D EM O KR A TIC KÝ CH EX U LA N TO V

I oznamuje, že sa rozhodla na svojej porade v sobotu
i 31. marca 1973 rozbierať materiál o Slovenskom náI rodnom povstaní od tých jeho účastníkov, čo žijú
' v cudzine. Hodlá ho vydať vo zborníku z príležito
sti 30. výročia tejto události, ktoré pripadá na bu
dúci rok. ■
Osobitným obežníkom sa obracia na tých účastní
kov Povstania, ktorých adresy má. Chce však, aby
dielo, ktoré vydajú o tomto slovenskom historickom
čine tí^ účastníci, čo žijú vo slobodnom -svete, bolo
čo najúplnejšie a teda aby zachytilo aj skúsenosti
tých. ktorých nemá v adresári. Preto sa obracia
pn: stredníctvom tlače na všetkých účastníkov Povsta
nia a prosí ich. aby jej podali pomocnú ruku a svoj
prispevek dodali. Do konca mája prosí o zdelenie o
príprave takéhoto príspevku a do konca septembra
o jeho dodanie. Zprávu o pripravovaní takéhoto prí
spevku ako aj jeho neskoršie zaslanie riaďte na adre
su: Dr. Martin Kvetko, 83-45 Broadway, Elmhurst,
N. Y. 11373. USA.
Prijmeme
HOSPODYNI

CHARLES ANTAL
N. M. L. A.
447 Collins St.
Melbourne
telefon 62-0411
po hod. 781-2141
Životné poistky
a
pôžičky na domy
Dôverne
í
° -’■'olehlivo

k docházení v pondělí
až pátek od 8 hod. rá
no do 2 hod. odp. do
domu
v ''Hawthorne
(blízko tramwaye Riversdale a Glenferrie
Rds., též blízko želez,
stanice
Kooyong
a
Glenferrie). Není tře
ba vařit. Vhodné osobě
nabídneme'
nejvyšší
plat. Volejte v úřed.
hodinách (Melbourne)
95-0646, po hodinách
81-4286

ČESKÁ HUDEBNÍ SKUPINA
AKORD
v Melbourne
hraje kontinentální taneční, -zábavnou nebo
pop-styl hudbu o večírcích, svatbách,
zábavách a plesích.
Volejte (angl.) tel. 877-4035

TOP-H AT-CÄBARET, 141 Bourke St.ř Melbourne

Podnik má likérovou licenci a stálý kabaretní program,
který se Vám bude určitě líbit.
V 5 hodin se podává svačina , a v 8 hodin večeře. Konec v 11 hodin.
I

Vstupné $ 6.00, studenti a pehsisté $ 4.50
Jednotlivé pozvánky nerozesíláme — Prosíme o hojnou účast

Reservování míst: sestra J. Tůmová tel. 95-6048, br. J. .Silvan 58-7361 (po 6. h.)

Veškerá P O JIŠT ĚN Í odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, V ic,, 3189
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30. 4. 1973

SPARTA PRO H RÁ LA PO UZE 0 : 1

Karel

Janovský

1. SSSR, 2. švédsko, 3. ČSR

Hokejové mistrovství světa

Sportovní palác v moskevských Lužnikách byl od 31, března do 15. dubna dějištěm 39. mistrovství svě
ta v ledním hokeji, na kterém si domácí hokejisté nenechali ujít jedinečnou příležitost získat po jedno
roční přestávce znovu světové prvenství. Nikterak jim nevadilo, že 12. světový primát získali hrou, kte
rá si v ničem nezadá s někdy hrubými Způsoby ka nadských profesionálů. Se všemi těmito "m anýry"
/yrukovalo mužstvo SSSR v prvním utkání s ČSR, aby obhájce světového prvenství zastrašilo a rozlodčí k jejich nečisté, záludné hře ve většině přípa dů mlčeli.

Čs. národní mužstvo obsadilo až 3. místo, když v nepřátelské atmosféře mělo proti sobě i rozhodčí.
Přesto nutno konstatovat, že nepodalo takový výkon, jaký jsme od nich očekávali. Skřípalo to silně v
obraně, byl pomalý přechod z obranných akcí do útoků, v útoku vázla kombinace a hlavně byla špatná
střelba.

(Pokračování z minulého čísla)

3. 4. 73 — Čs. hokejisté s Poláky pouze 4 : 1

Trenéru' AC Milána Nereo Roccovi tip nevyšel. 24
hodin před prvním semifinálovým utkáním soutěže
'"držitelů trofejí” AC Milán — Sparta Praha prohlá
sil, že italští fotbalisté vyhrají doma na San Širo
stadiónu nad Pražany o 3 góly a pak pojedou do
Prahy skutečně už jen na výlet. Pražská Sparta
však překvapila 70.000 temperamentních diváků, když
byla po celé utkání AC Milánu rovnocenným soupe
řem, v první půli měla dokonce dvě velké šance. Ve
24. minutě 2. poločasu však musel přece jen bran
kář Sparty Brabec kapitulovat, když byl překonán
levým křídlem Chiaruggim. Uvážíme-li, s jakými po
tížemi Pražané odjížděli do Milána, že tam nemohli
hrát dva hráči, kteří byli v předchozím utkání sou
těže držitelů trofejí se Sehalke napomínáni, není po
rážka 0 : 1 v lombardské metropoli neúspěchem. Zda
však bude Sparta schopna v Praze zvítězit, je dosti
pochybné, protože AC Milán je mistrem defensivní
taktiky, o kterou se bude asi v odvetě pokoušet.

Fotbalová liga
Slintavka a kulhavka na Slovensku udělala velký
škrt přes plán čs. prvoligových fotbalistů. Utkání
v Bratislavě — a i v některých jiných městech (hlav
ně snad v Trnavě) byla odložena. Mužstva mají mít
za sebou už další tri kola (19. — 21. kolo) 1. ligy,
celá řada mistrovských střetnutí byla však odložena
na pozdější termín. Situace v tabulce je dosti ne
přehledná; soutěž vede Trnava, která má dohrával
tři utkání, před Prešovem (musí dodatečně sehrát
2 zápasy). Některé týmy ovšem mají už za sebou
skutečně těch 21 kol.
Tabulka vypadá takto; 1. Trnava (z 18 utkání) 25
bodů a skóre 27 : 10; 2. Prešov (z 19 utkání) 25 bodů
a skóre 25 ; 20; 3. VSS Košice, 4. Žilina (po 22 b .);
5. Teplice, 6. Dukla Praha, 7. Sparta Praha, 8. Lo
komotiva Košice (po 21 b .); 9. Slovan Bratislava,
10. Třinec .(po 19 b.); 11. Plzeň, 12. Zbrojovka Brno,
13. Nitra, 14. Ostrava, 15. Hradec Králové (po 18
b .); 16. Slavia Praha 16 bodů (porazila Spartu 2: 11

í. SSSR
20 bodů, skóre 100 : 18
Obě prohry Čechoslováků' v první polovině hokejo
2. Švédsko
15 "
"
53 : 23
vého mistrovství světa v Moskvě zanechaly zřejmě
3. ČSR
13 "
"
48 : 20
aa neúspěšných obhájcích světového prvenství velké
4. Finsko
7 "
"
24 : 39
stopy. čs. národnímu rhužstvu chybí už v bojích svě5.
Polsko
3
"
"
14 : 76
;ového šampionátu nadšení, elán, vůle dosáhnout co
6. NSR (sestupuje)
2 "
"
19 : 82
lejlepšího výsledku, spokojí- se i v utkání se slabším
soupeřem pouze s vítězstvím. Bylo tomu tak i v
odvetném utkání s Poláky, nad kterými čs. hokejisté 12 ; 1 ( 2: 1 , 6 : 0 a 4 : 0), byl nástup. Ihned po za
vyhráli pouze 4 : 1, po třetinách 1 : 0, 2 : 0 a 1 : 1, a hajovacím buly získali Švédové kotouč a plné 3:30
:ak nelze mluvit o nejšťastnějším startu do druhé min. nenechali vyjet soupeře z jeho třetiny. Pak však
poloviny mistrovství světa.
^dostal Němec Schloder kotouč a hned z modré čáry
Naproti tomu mužstvo SSSR dokázalo i v odvetě ýpřekonal při první střele švédského golmana — Něm
svého prvého soupeře — tým NSR — porazit stej ci vedli 1 : 0 a dobrých 10 minut byli najednou Švé
lým. rozdílem jako v zahajovací den mistrovství dům rovnocenným soupeřem. Když však Olberg vy
ľehdy Němci prohráli 1 : 17, tentokrát 2 : 18.
rovnal na 1 : 1, převzali Skadinávci znovu hru zcela
>. 4. 73— NSR prohrála s Finy jen 1 : 2
do své moci.
Desátý den přinesl jen hokejový1průměr. V prvním
K velkému překvapení došlo v druhém utkání dne:
itkání dne zdolalo švédsko Poláky 7 : 0 ( 1: 0 , 2 : 0
i 4 : 0 ) , pak však byla na obzoru senzace: západo- Poláci, kteří den předtím prohráli s mužstvem SSSR ského oslabení — mužstvo Suomi hrálo také dlouho
němečtí hokejisté vedli ještě na počátku poslední 0 : 20, uhráli s Finy remizu 1 : 1 (0 : 1, 1 : 0 a 0 : 0). se 3 hráči na 5 Švédů — vytěžili pouze jednu bran
retiny nad Finskem 1 : 0, nakonec však přece jen 13. 4. 73 — Utkání SSSR s ČSR rozhodly presilovky
ku (vyrovnali v tu dobu na 1 : 1 ) .
Na 39. mistrovství světa je už o všem rozhodnu
prohráli 1 : 2 , když mužstvo Suomi dalo vítězný gól
to — kromě o sestupujícím. Mistrem světa pro rok 14. 4. 73 — Polsko vítězí nad NSR 4 : 1
íecelé 4 minuty před koncem.
V existenčním utkání vedlo sice mužstvo NSR
1973 se stává mužstvo SSSR, které ve svém předpo-j
10. 4. 73 — ČSR — Švédsko 3 : 3
hned
na počátku střetnutí s Poláky 1 : 0, Poláci
Čs. hokejisté jsou skutečrě přeborníky v tom, jak sledním zápase turnaje zvítězilo nad neúspěšným ob však ještě v prvé třetině vyrovnali na 1 : 1 , aby v
hájcem
světového
prvenství
ČSR
4
:
2
,
po
třetinách!
:e už ve vyhraném střetnutí dá ještě ztratit alespoň
závěrečné třetině 3 góly rozhodli o vítězství. To zna
iod. V odvetném utkání se Švédy vedli v poslední 2 : 1, 1 : 0 a 1 : 1. V zápase dobré úrovně byli čs. mená, že se Polsko zachránilo, hokejisté NSR sestuhokejisté
v
poli
Sovětům
rovnocenným
soupeřem,
o
retině 3 : 2, vítězství se přímo nabízelo. Pak všas
jpují do B skupiny světového šampionátu.
iyli vyloučeni bratři Holíkové — Jaroslav na 2 mi vítězství mužstva SSSR však rozhodly presilovky. [-15. 4. 73 — ČSR vítězí nad Finskem 8 : 0
Zatímcc
Čechoslováci
nedokázali
využít
ani
jedné
ze
‘ uty (právem) a Jiří o 27 vteřin později na 5 minul
V závěrečném dni zvítězili Čechoslováci nad Fin
ří přesilových her, dalo mužstvo- novopečených mlzásluhou” obou rozhodčích. Američana Lee a Něm
skem 8 : 0 (po třétinách 3 : 0 . 0 : 0 a 5 : 0 ) , když o
-:trů
světa
ze
4
přesilovek
3
branky
(pouze
čtvrtá
—
e Baadera (kteří poškodili čs. tým už
p-’—aur
závěru utkání — se Sovětům nezdařila). Vylou jejich vítězství nebylo od počátku pochyb. Předvedli
'tkání s SSSR). Hra 5 Skandinávců ra 3 čv h á&
pení Bubly. Jiřího Holíka a šťastného tedy čs. tým hezkou kombinační hru a i jejich brankostroj se
tála vyrovnávací branku.
draze zaplatil. — Na rozdíl od prvního utkání Česko rozjel naplno. Branky dali: Nedomanský a šťastný
Mužstvo. SSSR pokračovala ve vítězném tažení slovenska se SSSR. přeběhla odveta oez většího vzru- po 2. Paleček. Farda. Novák a Jiří Holík po jedné.
yhrálo nad Finskem 9 : 1 (3 : 0. 3 : 1 a 3 : 0).
V posledním střetnutí světového šampionátu zví
••hu. zápas nebyl tak dramatický a proběhl "normá
1. 4. 73 — Rekordní vítězství SSSR
ě". bez šarvátek, rozhodčí Američan Lee a Švýcar tězilí novopečení mistři světa, hokejisté SSSR, nad
Ani v dalším, utkání čs. hokejisté příliš neoslnili- 2hrensperger (vystřídal Němce Baadera. proti kte Švédském 6 : 4 ( 2 : 1 . 2 : 2 a 2 : 1 ) . když celý průr zápase s týmem NSR. který vyhráli 7 : 2. po třeť- rému vedoucí čs. výpravy protestovali) idělíli cel- |běh zápasu jasně říkal, že už ani jednomu z týmů o
’ách 2 : 1 , 3 : 0 a 2 : 1 , se jim však už přede je; kem 14 minut: 8 Čechoslovákům. 6 Sovětům. Bran nic nejde. Švédi si dali jednu branku sami, jedna
;ase lépe dařila kombinace, se zakončením akcí íx ky padly v tomto sledu: SSSR se ujal už v 7. minutě branka, kterou dostali, nebyla regulérní (televizní
'šak nebylo, valné.
po chybě čs. obránce Machače Jakuševem vedení záběr jasně ukázal, že kotouč nepřešel brankovou
Mužstvo SSSR deklasovalo polský tým, když vy- 1 ; 0, ô 4 minuty později však Jiří Holík za asistence
čáru).
irálo rekordním brankovým poměrem mistrovství sovětského obránce Paladěva vyrovnal na 1 : 1. Bub10 : 0, po třetinách 6 : 0 , 5 : 0 a 9 : 0.
lovo podtržení Charlamova v 15. minutě jsme však
STO P P R E S S :
2. 4. 73 — Překvapení: Polsko — Finsko 1 : 1
zaplatili brankou, jejímž autorem byl při sovětské
Sparta prohrála v Praze odvetu s AC Milánem
Nejkurioznějsí z celého utkání Švédsko — NSR přesilovce Michajlov. V prostřední třetině zvýšili So
věti na 3 : 1, když si odpykával dvouminutový třes; •ovněž 0 : 1 a je tedy z poháru "držitelů trofejí" vyH OKEJOVÁ K V A L IF IK A C E PRO 1. LIGU
Jiří Holík. Hned V nástupu do závěrečné třetiny Nedomanský sice snížil stav na 2 : 3 a zdálo se, že zá
V době moskevského Budějovice a Chomutov, pas bude ještě dramatem, ale nestalo, se tak. Byl H L A S
DOMOVA
vychází čtrnáctidenně.
větového šampionátu vy- tedy všechna mužstva, vyloučen pardubický Šťastný a mužstvo SSSR ve
Řídí
redakční
kruh.
Adresa:
Hlas domova,
Tcholil v ČSR kvalifikác která už v 1. lize hrála. 14. minutě při své třetí přesilovce dalo Charlamovem
8 Moorhouse St., Richmond, Víc. 3181.
ií turnaj o účast v rozší- Neuspěli hokejisté Milev rozhodující 4. gól.
Telefon: 42-5980
ené 1. čs. hokejové lize, ska a Zvoleně.
Konečné pořadí bylo ■ Hodinu před zahájením střetnutí SSSR — ČSR skon ROČNÍ PŘEDPLATNÍ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
terého se zúčastnili 4 nejepší týmy druhých lig a toto: 1 Vítkovice 12 bodů, čilo "derby evropského severu” Švédsko — Finsko,
výtisk 25c. PŘEDPLATNÍ DO ZAMOŘÍ: lodi za
loslední mužstvo 1. ligý skóre 56 : 19; 2. Č. Bu které vyhráli švédští hokejisté trochu št astně 2 : 1,
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-,
po
třetinách
0
1,
1
:
0
a
1
:
0
.
Byl
to
tvrdý,
ne
Jotor Č. Budějovice. Jak dějovice 12 bodů, skóre
£stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně
e snad ani jinak nedalo 36 : 22; 3. Chomutov 9 bo úprosný boj, ve kterém se Finové v prostřední tře Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělím«
tině,
kdy
vedli
1
:
0,
nechali
vyprovokovat
k
zby
dů,
skóre
32
:
30;
4.
Mi
■čekávat, do nejvyšší čs.
na požádání obratem.
lokejové soutěže postupu- levsko 5 bodů; 6. Zvolen tečným faulům, a tak se stalo, že jich bylo najednou
šest na trestné lavici. Švédové však z velkého fini favorité: Vítkovice, Čs. 2 body.

