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M ájové oslavy v Československu

lednoflně pod praporem shony
. Leonid Brežněv si udělil Leninovu cenu m íru — totiž udělil ji jaksi jakýsi
zvláštní výbor v Moskvě. Taková událost nemohla zůstat bez povšimnutí a za
vdala vítanou příležitost k jásotu vůdců komunistických zem í, především těch,
kteří hledají u nového laureáta plnou podporu. Kult osobnosti se už konečně ne
kritizu je a vůdcové vzali proto realisticky na vědomí, že Leonid Brežněv je ne
sporně nejmocnějším mužem jejich světa. Vůdcové československých komunistů
měli opět příležitost mezi ostatními vyniknout, vždyť stalinské zkušenosti nejsou
k zahozeni. " D ra h ý Leonid lljič " dostal ihned podlézavý blahopřejný telegram
od Husáka, Svobody a Štrougala a jeho fotografie a popisy nehynoucích zásluh
a moudrostí zaujaly přední místa v oslavných projevech a na stránkách novin.
(Zdůrazňuje sé zvláště jeho nynější "dynam ická p o litik a").

Realistickým uvažová
ním došel zřejmě čs. re
žim k závěru, že dobré
oko u protektora je zvlášť
důležité v zemi, jejíž vlá
da nemůže počítat s pod
porou lidu. Vždyť nějakou
oporu mít musí.
Konečně - Brežněvova
pocta byla oznámena ve
dnech, kdy radost, jásot,
úsměvy a láska stejně ne

braly konců. Máj má své
tradice, byť to vždycky
nebyly jen tradice komu
nistického světa.
Májové oslavy začaly v
Československu po stáru,
s plnou,
kontrolovanou
účastí na průvodech, pro
tkaných kutálkamí a stan
dartami,
vyjadřujícími
lásku k straně, k Sovět
skému svážu a k práci a

stvrzujícími
odhodlání
splnit, co se od lidu oče
kává.
Největší průvod na 1.
máje byl opět v Praze,
kde prý prošlo Václav
ským náměstím na čtvrt
miliónu '
manifestantů
“ hrdých na svou přísluš

nost k armádě pokroku”
a
“ odhodlaných
splnit
program
XIV.
sjezdu
KČS” . V dalších městech
a obcích manifestovaly
podle Čs. rozhlasu “ stati
síce a milióny pracují
cích” .
Z nadšeného referátu
Rudého práva vyjmeme
aspoň ukázku. Oficiální
blábol vyvolá snad vzpo
mínky některých čtenářů
na vlastní zkušenosti z
májových průvodů:
“ Praha 0 Prvním máji
rozkvetla jako barevná
louka. Takový pohled ský
tala
naplněná
plocha
(Pokračování na str. 2)

Európsky rok
am erickej zahraničnej politiky

V ČESKOSLOVENSKU
Keď poradca prezidenta Nixona dr. Henry Kissinger prišiel v týchto dňoch s ideovou predstavou o
Federální shromážděni dalo na svém 7. zasedání i tzv. "Európskom roku" am erickej zahraničnej poli
form ální souhlas k novelám zákonů z trestně právní, tiky a keď upozorňoval na príchod éry novej politic
oblasti, ja k je navrhla vláda podle dřívějšího usne
kej tvorivosti medzi západnými spojencami, všade
sení předsednictva Ú V KSČ. Podle odůvodněný které
sa
cítilo, že jého slová platili hádam najvýraznejšie
na zasedání přednesl poslanec K. Laco, m ají tyto
novely "posílit zákonnost v zájm u zabezpečení neru pre oblasť hospodársku. Už dávnejšie sa totiž uka
šené práce a upevňování socialistických společen zovala potreba začať novú ekonomickú kapitolu v
ských vztahů". Zákonnost se posiluje a společenské
atlantickej spolupráci, kapitolu, ktorá by dala do
vztahy se upevňuji zvýšením trestních sazeb a zá
súladu čiastkové záujm y jednotlivých
partnerov
konem o tzv. ochranném dohledu.
Nové zákony především zvyšují trestní sazby za Atlantického spoločenstva s ich spoločnými záujm a
vzdušné pirátství. Na pokus o unesení letadla je mi. Kissingerove slová, že teraz prišiel rok Európy
vyměřena sazba od 8 do 15 let žaláře, a v případě,
preto, lebo skončila éra, determinovaná rozhodnutím
že v důsledku pokusu nastane sm rt tře tí osoby, je
slanoven pro pachatele trest sm rti. Zvláštní pohnur- predchádzajúcich generácií, éra , ktorá sice priniesla
ky k spáchání činu, např. politické nebo osobní dů úspech, ale aj nové hospodárske skutočnosti vyža
vody k pokusu o útěk letadlem , zákon zřejm ě ne dujúce si nový prístup, nové zhodnotenie, platia v
uznává, byly by naopak spíše přitěžující okolností.
oblasti ekonomickej na stopercent.
Zákon, který vstoupí v platnost 1. července tr., sta
noví dále, že každá osoba, která ví o přípravě po
Už tri roky sme sved- utkvelej
predstave,
že
kusu o únos letadla a nesnaží se tomu zabránit, bude ’ sami oho. ako sa ekono- Spojené štáty chcú Euró
odsouzena až na 3 roky vězení. Závaznější je — pro,
poriadob. vybudo pu hospodársky rozdeliť.
tože se může týkat daleko většího počtu lidí — usta- i miCřlTieto názory sa precho
vaný
na
konci druhej sve
novení, dle něhož je určena táž sazba (3 roky vězení) j
pro osoby, které vědí o přípravě ilegálního odchodu- tovej vojny, rozpadá a vávajú najmä preto, že
jiné osoby do ciziny a neoznámí fo příslušným orgá ako hapruje donedávna na oboch brehoch oceána
nům.
.
J
tak úspešná hospodárska sa nebrali vyrastajúce
Novely Zákonů stanoví dále podstatně vyšší tresty
spolupráca.
Jedna meno ekonomické skutočnosti a
za vyzrazení státního tajem ství a je v nich i změna I
v tom smyslu, že i civilní osoby podléhají pravomoci I vá kríza prichádza po ich dôsledky na ďalšiu
vojenských soudů, jde-li o vojenskou zradu "a po- j druhej, jedna porada ná spoluprácu dosť vážne,
dobné trestné čin y". Vyšším trestům podléhají i j
sleduje po druhej - a spoliehalo sa na to. že
osoby, které rozšiřují falešné zprávy o situaci v
Československu, o jeho zahraniční politice atd. Zá problémy zostávajú nerie dlhé obdobie historickej
spolupráce sa akosi samo
kon stanoví také, že rozsudek můžt nyní znít až na šené.
25 let žaláře (dříve 15 le t). Trest sm rti se ponechává.
Kissinger pripomenul, že postará o obranu spoloč
Trestní sazby byly zvýšeny i těm , kdo v době v ý 
v Amerike sa vytvorila ný'cb záujmov a potrieb.
konu trestu odm ítají vykonávat přidělenou práci, dá
že západná Tento predpoklad sa ne
le těm , kteří zneužijí nebo odcizí lékařské recepty, predstava,
jakož i mnoha jiným provinilcům.
Európa myslí len na svo splnil. Amerika i Európa
Podle zákona o ochranném dohledu budou lidé pro je záujmy a že neznáša ťa žili
zo
vznikajúcej
puštění z vězení podrobeni ochrannému dohledu 1 až
európskej
hospodárskej
primerané
bremeno
spo
3 roky. V té době se budou muset pravidelně hlásit
na SNB, předem oznamovat každé vzdálení se z m í jené s ochranou spoloč jednoty, obchodná výme
sta pobytu a podrobovat se pravidelným policejním ných záujmov. Naproti to na tovarov sa značne roz
prohlídkám. Podobným opatřením může být " z p ří mu západná Európa, do rástla, ale pritom sa nejem něn" život mnoha propuštěným politickým věz
dáva Kissinger, žije v (Pokračovanie na str. 2)
ňům.

Zvýšeni trestních sazeb

"V

RÁ M CI

S P O L U P R Á C E ..."

Imperialism us se nezhroufí automaticky, čekají
nás esiíé třídní bitvy, bude to vítězný, avšak
dituhcciobý, úporný a těžký boj. Zejména nyní
vyvsiává úkol upevnení jednoty mezinárodního ko
munistického hnulí, proiože v boji proti im peria
lismu, který přeskupuje své síly, je důležité to,
že boj proti politice imperialism u je veden v kon
textu nového poměru sil, nového stadia krize im
perialism u, kdy je stále zřejm ější, že im peria
lismus je překážkou sociálního pokroku. Je nutná
bojová jednota všech protiim perialistických sil,
protože imperialismus rozněcuje zvláště ideologic
ký boj proti světovému socialistickému společen
ství, spekuluje s nacionalismem a sází na maoistickou kartu . . .

R. Stuna v Rudém právu, 4. května 1973

REŽIM A VEDA
Některé západoněmecké deníky otiskly článek věd
ce, který, protože je v Československu, musí zůstat
anonymní. Není důvody pochybovat o věrohodnosti
udáju. Kdo čte české a slovenské noviny, ví, že zná
má jména, vědců se přestala objevovat a že se s
normalizaci dostali k slovu neumětelové a věrní svnové Strany. Pisatel článku ilustruje tento úpadek
dvěma vtipy pražského rádia Jerevan: Otázka: Mů
že se stát paralytik členem Akademie věd? Odpo
věď: V principu ano, avšak jen tehdy, je-li to para
lytik progresivní. Otázka: Může se stát členem Aka
demie analfabet? Odpověď: V principu ano, nikoliv
však členem dopisujícím. .
Nějak _tak tomu bylo už po Únoru. Tehdy komuni
sté vyměňovali také skoro celou vědeckou garnituru,
ale přece jen nepostupovali tak uspěchaně. Na druhé
; straně nejeden nespolehlivý skončil nejen na dlažbě,
ale v pracovním táboře. To se tentokrát — zatím —
neděje. Zato. úsilí očistit konsolidované university
od nespolehlivých živlů je horečnější a naráz důklad
nější._ Všichni členové některých politologických a
společenskovědních ústavů dostali při reorganizaci
výpověď a znovu byli přijati jen ti, kdož udělali se
bekritiku anebo se dříve neangažovali. Tak byly lik
vidovány Historický, Filosofický a Sociologický ústav
právě tak jako Ústav pro- výzkum veřejného mínění.
Většina někdejších spolupracovníků těchto institutů
zastává podřadná místa, mnohdy ve zcela jiném pra
covním odvětví. V září 1969 byly zrušeny všechny
stolice maŕxismu-leninismu a výuka této vědecké
discipliny byla zakázána. “ Je to milník v mezinárod
ním socialistickém hnutí” , dodává k této informaci
autor článku. “ Vládnoucí třída dostala strach z
vlastni ideologie.”
Na místa odstraněných vědců se dostávají noví
lidé, jejichž kvalifikace je víc než problematická.
Informátor uvádí několik příkladů: Mikrobiologický
ústav řídí inženýr Zálabák, který studoval ekonomii
zemědělských strojů, kterému se však nepodařilo
dosáhnout titulu kandidáta věd; dvakrát se mu to
tiž dokázalo, že jeho disertace jsou plagiáty. Nyní
chce kýžený titul získat ve veřejné disputaci, ústav
pro jaderný průzkum, vede dr. Procházka, který mu
sel matematicko-fysikální fakultu dostudovat exter
ně, normální studium bylo pro něj příliš obtížné.
Kromě toho, že prakticky ústav zlikvidoval, prosla
vil se i svým výrokem, že by z institutu vyhodil i
Einsteina, kdyby jeho politické názory/nebyly docela
v pořádku, procházka vládne tak neomezeně, že ne
straníkům nepovoluje cesty ani do Sovětského sva
zu a že nepomáhají ani zákroky sovětských vedoucích
vědců ve prospěch propuštěných z politických dů
vodů.
Na vysokých školách se dnes nebádá, nevyučuje,
' nýbrž ouřaduje. Objednávka nové knihy nebo přístro
je naráží na téměř nepřekonatelné “ papírování’
finanční prostředky jsou minimální. Ale ani od_ před
placených časopisů nedostávají knihovny všechna
čísla. Místo toho dochází žadatelům rozmnožený do
pis třebas tohoto znění:: “ NATURE č . . . nereklamcvat! Právo dopravy oduznáno!”
V Akademii věd a na vysokých školách neexistují
trvalé pracovní smlouvy. Ti profesoři, kteří byli ze
(Pokračování na str. 2)
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Pod praporem strany
(.Pokračování se str.
mi roky zelo- o 1. máji
Václavského.
náměstí, Václavské náměstí prázd
když se nad hlavami lidí notou. Pó hluboké krizi
rozvlnily květy- všech ba- ; nebylo - možno v hlavním
.rev, praporky a transpa městě manifestaci uspo
renty, jednotlivé pražské řádat, aby. ji nezneužil;,
obvody se proplétaly, lid antiso-cialistické s íly .' O
ský proud se valil, a než rok později bylo náměstí
se dostal až k tribuně, nádhernou, nezapomenu
mnozí už ani nešli za telnou bojovou manifesta
transparenty svých závo C Í .”
dů a podniků. Prvomájo
Oficiální První máj \
vá manifestace už taková, Praze končil ovšem vese
bývá: je lidským mořem,
licí v parku. Juldy-Fuldy.
v němž tě uchvacuje síla tedy ve Stromovce, kde sc
kolektivu, soudružství, a lid opět sešel 9. květní:
občanství. Z lidských tvá k “ Slavnosti míru a přá
ří se dala vyčíst radost, telství” . Mír a přátelstv.
pohoda a zase radost a
tam propagoval - vedle
zase pohoda. Pokoj a ště domácích hudebních těle:,
stí symbolizovaly dětí. D ě a zpěváků - sovětský Ale
ti velké, malé i ty nej- xandrovův soubor Rudé
menší,
které maminky ho praporu.
vezly v kočárcích a před
Májových oslav se leto/
tribunou je zdvihaly na
nezúčastnily přední osob
ruce. Skandování “ A ť žije
KSČ!” - -i to Výmluvné
svědčilo o tom, že KSČ
má důvěru pracujících, že
lid oceňuje její politiku,
Pokr. zo strany 1)
že se raduje.. - Před čtyřchcelo vziať na vědom: ?.
že z Európy, kedysi odká
zanej na americkú porno?.,
s sa stal významný konku
z rodinných důvodu ^
^ rent Spojených
prodáme štátov.g
rs dobře prosperující. 3
Dr. Kissinger priponi?
2
OBCHOD
jí nul. ako sa mnohí part
5 DĚTSKÝM PRÁ DLEM h
na
zahraničných
5 v obchodním středisko £ neri
jí rušného- hobartského f5 trhcch snažili zvýhodnil
C
předměstí.
-í svoj prístup k novému z \
JUnf. tel. nebo pís. v HDC padceuropskému trhu
VjCiioarjC,-; jcr.-ai ,-c.- c n ic ď ť 250 miliónoch konzume?

nosti komunistického svě
ta ze zahraničí. Nelze me
zi ně ani počítat mongol
ského ministra zahraničí
L. Rir.čina, který přijel
na návštěvu už koncem
dubna a sklízel všechny
pocty význačného poten
táta.
Zato velkou oficiální po
zornost vzbudil nástup no
vého
sovětského velvy
slance Vladimíra Vladimiroviče Mackoviče, jehož
velké fotografie (s Husá
kem, se Svobodou a j ) .
uvítací projevy a jeho od
pověď přinášely všechny
sdělovací prostředky.
V této souvislosti
jímavý komentář
couzských
novin:
stranně zdatného
slance červoněnka
lo v plně pokořené

je za
fránVše
velv y
už by
Praze

MtirmHiiHUHMHfiiti m i n i m t i H i i m i t n m u i m M i i i f i i i i

ČS. RESTAURACE V Z IM N Í ZAHRADĚ

šíoda a proto prý byl po
slán k dalším úkolům do
Paříže. Pro Českosloven
sko stačí z hlediska Krem
lu ■zasloužily, ale nevý
znamný Mackovič.
Že už Sovětský svaz ne
musí věnovat zvláštní po
zornost událostem v Čes
koslovensku, dokázaly i
letošní
májové oslavy.
Zmizely veselé studentské
majálesy se zastávkami,
u Máchova pomníku, pře
stalo být myslitelné, že by
se při májových průvo
dech objevily transparen
ty s politickými vtipy ne
bo, .narážkami, či že by se
celé skupiny lidí odvážil,/
demonstrovat výkřiky a
posunky proti režimu a
jeho
protektorům. Li.i
kráčí opět jednotně pc:l
praporem strany.

Európsky rok

tov. A väčšinou to hľadali
na účet Spojených štátov,
Tak sa vytvorili trecie
plochy
v
ekonomickej
oblasti. a niekedy malicharné, inokedy veľm i závážné problémy. Amerika
- pokračoval Kissinger nechce Európu ekonomieky rozdělit. Podporovala
jej zjednotenie v nádeji,
že jej jednota sa stane
.významným faktorom pre
posilnenie celého AtlanB A R E V N É D IA P O S IT IV Y Z NO VÉ G U IN E J E
tického spoločenstva.
buc.e promítat dr. M. Ondrásek na besedě, kterói
Teraz prišiel čas nakopořádá Společnost pro vědy a umění,
pené ekonomické probléskupina Melbourne.
my riešiť. Začína ér;i
ve ď v ríe k 24. kveina 19/3 v 8 hedin v e č ír
tvrdého rokovania v obv dolejším sá’ e restaurace Rheinland (E. Zlatý)
1
3-13 Drewery Lane. Melbcume-City.
chodnej i menovej oblaVšichni srdečně vítá—'.
sti. Amerika už predložila
svoje rámcové predstavy,
Dr. K. sa odvolal na ameSdě!íte-’i nám adresy č-chů a Slováků,
rický návrh na vlaňajšom
kteří by mohl: m:t zájem c odběr Hlasu domova,
valnom zhromáždení Medrádi jim zašleme ukázková čísla
zinárodného
menového
a budemfe Vám vděčni za spolupráci.
HD
fondu a na nový návrh
obchodného zákona a do-

I

E

N Tasmánii

i

ČESKÉ O C HO TNICKÉ D IV A D L O V MELBOURNE
srdečné zve' na

JUBILEJNÍ PLES
který pořádá u příležitosti 20. výročí svíhc založení
v sobotu dne 16. června 1973 v hlavním sále Recepfion Cerdre,
Wíndsor Regis, 28 Chapel Street, Windsor

Začátek v 8 hodin večer, konec v 1.30 hod.
Kontinentálni hudba. — Likérová licence (přineste si vlastní nápoje).
Vstupné $ 7,- včetně výtečné večeře o 4 chodech
V 10 hodin bude scénický obraz.

Večerní oblečení

Reservování míst: 393-1310 (Skružná - po celý der), 96-4155 (Vaňková
po 6. h. večer), 459-1992 (Háberová - po 6. h. večer)

dal, že je to duch reciprocity, s ktorým Amerika
vchádza do obdobia týciito historických rozhovorov.
Menovaný
prezidentov
poradca ale upozornil ra
to, že takéto historické
rokovania sa musia zalojit ’ na vedomí politickej
zodpovednosti, musia vvchádzať z poznania, že
neusmernená a neskrotená. ekonomická rivalita
musí vo svojom dôsledku
poškodiť aj spoluprácu v
iných oblastiach spoiočného záujmu. Preto d:,
Kissinger pripomína, že
tieto rokovania nemôžu
byť zverené len na odborníkov, ktorí z nich nemôžu nikdy nič iné urobiť,
ako byrokratickú záležitosť, licitáciu o presadenie čiastkových záujmov
jednotlivých
partnerov,
pri čem spoločné záujm?
trpia. Tieto ekonomické
rokovania, musia mať po
litickú základňu na vyso
kej úrovni, pravdepodob
ne si budú vyžadovať sé
riu vrcholných konferen
cií, lebo len na takejto,
úrovni sa môžu urobiť po
litické rozhodnutia, ktoré
sú predpokladom k roz
hodnutiam hospodárskym.
Dr. Kissinger zdôrazňuje,
že tieto rokovania nemô
žu b yť skúškou sily, lež
skúškou státnictva všet
kých partnerov.
Takouto

stratégiou

nad bruslařským stadiónem
ICELAND — W INTEŔGARTEN
Eda Honkyš — D ’Hora
28 WHitehorse Road, Ringwood, Vic.
Telefon 879-1467
Česká domácí kuchyně — denně knedlíky,
vepřová atd.
Pivo neb likéry si možno přinést
Otevřeno 7 dní v týdnu od 11. hod. dop.
do 11. hod. noční
f lili IIIHil H flilllllH lItlM IIim iH IIIllIttlIIIN ItlH fH lllIttlIlU

Režim a věda
(Pokračování se strany 1)

strany vyloučení, dostávají smlouvu šestiměsíční, na
nejvýš jednoroční, a to i vědci světové pověsti, jako
jsou třeba profesor Wiehterle nebo profesor Málek,
kterému nepomůže ani to, že je nositelem Leninov y
cenv míru; jeho- smlouva končila letošním březneni.
V podobné situaci jsou prý i někdejší president
Akademie šorm, bývalý ředitel Historického ústavu
Macek, a profesoři Hajek, Servít, Kroupa, Trlifsj
a jiní. Sinolog Průsek byl předčasně pensionován.
V lékařských kruzích koluje otevřený dopis docen
ta Janoucha, adresovaný federálnímu ministru šk11ství Havlířiovi, v němž vědec protestuje proti tom t,
že odborníci, vyloučení ze strany, nesmějí publiko
vat. Janouch se v dopise ptá, zda by tento zákaz p':itil také pro objevitele léku proti rakovině nebo z ’ a
by ,Einstein nesměl uveřejnit teorii relativity, kdyby
ho strana vyloučila. Jména takových “ zločinců” se
vymazávají i z nových nákladů knih a nahrazují se
zkratkou Kol., to je kolektiv.
Zdá se, že autor článku, kterého západoněmecbé
listy z pezpečnostních důvodů nejmenují, má pravdu,
tvrďí-li, že se v Československé akademii věd p rvertuje sovětská metoda zavírat nepohodlné zdravé
lidi do ústavu pro choromyslné tak, že se zdravé
ústavy svěřují lidem, kteří jsou duševně narušeni.
A dalo by se dodat, že tahle specificky českosloven
ská metoda platí také pro správní a vládní úřady.
J. 5.
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V Š E C H N Y P O TŘ E B Y PRO L Y Ž A Ř E

Velký výběr importovaného zboží
Půjčování, opravy, výměna lyží

S N O W SKI
dříve Bruce Bretherton Ski Shop
majitelé rodina Blahovcova
TOORONGA V IL L A G E Shcpping Centre

(roh Toorak & Tooronga Roads)
— obchod 25
Telefon 20-7437
Odborné porady a všechny informace o
lyžaření-v Austrálii ochotně a zdarma
Obchod je otevřen vždy v pondělí a úterý od
10 hod. dop. do 5.30 odp., ve středu, čtvrtek a
patek 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

MALÍŘ
A NATĚRAČ
který pracuje odborné
a levně kdekoli v
Melbourne
Petr PEITH N ER
8 Moorhouse St.,
Richmond, Vic.
Tel. 42-5980

CHARLES ANTAL
N. M. L. A.
447 Collins St.
Melbourne
telefon 62-0411
po hod. 781-2141
Životné poistky
a
pôžičky na domy
Dôverne
o
niehlivo

má .napísať nová ekono
mická kapitola pre novú
Atlantickú chartu, kapito
la, ktorá by velkodušnosťou a vzájomnými ústup ale dala mu pre ďalšie
kami nielen zachránila desaťročia aj novú vita
D. L.
spoločenstvo, litu.
sa Atlantické
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Navrátilec vypravuje

» * « £ ■ ’T iT rm a m m /^ žk ra te e

mezi
vládami
Půvabný barokní zá vztahů
sk Jemniště se má pro-| CSSR a Německé spolko
snít v “ památník česko vé republiky. V čele ofi
ivensko-sovětského přá ciálních delegací jsou ve
ství” . Podle libreta no- do-ucí delegací z předběž
exposice se má památ-1ných jednání: za Česko
5 neustále obohacovat slovensko dr. Jiří Gotz,.
dr. Paul.
jnovějšími nálezy z obo- za Německo
přátelství k velkému Frank.
atru. (Snad še tam pže- — V Praze se konal II.
ze i rozstřílená omítka sjezd Českého švázu pro
iródního muzea a po- tifašistických
bojovníků;
bné exponáty z r. 1968). který zvolil 80členný vý 
V Týdnu čs. filmu v bor a delegáty na federál
exiku byla uzavřena do ní sjezd, který se bude
koncem
měsíce
da, dle níž bude nato konat
n v čs.-mexické kopro- rovněž v Praze. Předse
kci film La paloma. dou českého svazu PB se
srý se zakládá na histo- stal Josef Nikl, úřadují
této známé písně.
cím místopředsedou ing.
Trest smrti byl vyko- Lad. Kilián.
n na 241etém
Jiřím — Dvoudenního jednání
lelkovi, odsouzeném za konference hlavního výbo
aždu
příslušníka VB ru KSČ federálního, mini
iroslava Piskory v re- sterstva vnitra se zúčast
mraci Na Slovanech v nila delegace ÚV KSČ v
čele s G. Husákem, který
•adci Králové.
P o jednání v Moskvě poděkoval
pracovníkům
Varšavě přijeli dva čle- ministerstva za dobré v ý 
vé obchodního výboru sledky vminulém období a
nátu USA - Robert P
(citujeme pražské noviny)
iffin a Glenn Beall - “ v závěru svého vystou
Prahy, kde byli přija- pení připomněl pracovní
v Hrzánském paláci Hu- kům ministerstva vnitra
kem. štrougalem a Bí jejich hlavní úkol', maxi
lkem. Jednali o možno- málně pomáhat komuni
ích rozšíření obchod- stické straně a socialistic
ch styků obou států.
ké společnosti” .
Novým sovětským vel- — V Praze byl podepšán
rslancem v ČŠSR bvi plán spolupráce mezi Sva
lenován Vladimír Vladi- zem českých a - Svazem
irovič Mackevič. člen slovenských spisovatelů a
tředního výboru KSSS a Svazem spisovatelů Mon
slanec Nejvyššího sově- golské lidové republiky.
SSSR.
— V rámci hospodářské
Dne 7. května bylo v spolupráce dodá První
strojírna
do
■aze zahájeno oficiální brněnská
dnání o smlouvě o nor- Mongolska teplárnu se 4
alizaci
vzájemných kotly o výkonu 20 tun pá

I

ry za hodinu a turNrscu
strojí na výrobu elektric
ké energie o výkonu dva
krát 3.000 kilowattů.
— Brigáda zaměstnanců
střekovského
polesí na
Ústeckú načerpala za 2
týdny přes 15 tun březové
mízy, která bude použita
k výrobě březového šam
pónu.
— Ve věku 76 let zemřel
profesor
dr.
Richard
Foit, jeden ze zakladatelů
čs. diabetológie, profesor
vnitřního lékařství na pe
diatrické fakultě Univer
sity Karlovy.
— V dubnu podnikla VB
razii .po čs. hostincích.
Zjistila při ní, že se v
každé druhé restauraci
čepoval alkohol mládeži a
že 1229 obsluhujících číš
níků
podávalo
alkohol
mladým lidem bez jaké
hokoli dotazu po jejich vě
ku. Mládež se prý opijí
přímo pod dohledem star
ších i v internátech. V
diskotéce v Ivančicích u
Brna se mladí omamovali
toluenem.
— Čs. televize
slaví v
tomto měsíci své dvaceti
letí. Má dnes 3.5 miliónu
koncesionářů.
— Od 1. ledna do konce
března tr. vzniklo v Če
chách a na Moravě 1.392
požárů, které způsobily
škodu za téměř 24 milió
nů Kčs.
— JZD
Dublovice
na
Příbramsku se rozhodlověnovat Fidelu Castrovi
štěně vzácného druhu čer
né dogy. Pracovníci ku
bánského
velvyslanectví

Noviny, rozhlas a televize v Československu d ávají teď víc příležitosti poslu
chačům a čtenářům , aby se dozvěděli, ja k se lidi nechali obalam utit vidinou
sladkých d álav, ja k pak irp ěli v kapitalistické cizině a nyní se pokorně vracejí
do teplé náruče socialistické vlasti. T i pak doma odůvodňují své návraty všeli
ja k : někdy obyčejným a docela pochopitelným stezkem po něčem vzdáleném, co
bylo domvem a co čas ve Vzpomínkách docela oprostil od minulých nepříjem 
ných zážitků, jindy nehoráznostmi a dětinskými pomluvami ciziny, jak é snad
m ají pomoci k zlepšení čerstvého kádrového posudku toho, kdo se dal znovu pod
ochranu režim u. V éteru a na stránkách novin se neděje nic nového, čs. sdělo
vací prostředky jen plní Své povinnosti v rámci "Akce n á v ra t", jako je plnily
před 15 -1 8 lety po vyhlášení tehdejší amnestie.

Zatím nedocházejí zprávy o navrátilcích, kteří
se rozhodli k cestě zpět
teprve na základě únoro
vé amnestie. Máme však
po ruce natočený rozho
vor redaktorky
Libuše
Petrové, který měla 25.
dubna tr. v pražském rozhlase s navrátilcem z
Austrálie Zdeňkem Egrem. Nebyl to zřejmě
rozhovor
propagačně
zvlášť zdařilý, takže nebyl dlouhý a dostal se na
pořad' v 16.45 hod., tedy
v době, kdy není u přijí
mačů příliš mnoho- poslu
chačů. Ocitujeme aspoň;
■pár výňatků.
rozhodli, že zařídí dopra
vu dogy letecky do Hava
ny ještě tento měsíc.
— Důl Milada-Petri
v
Chabařovicích na ústec
ku vydal poslední uhlí.
Těžilo se v něm od r.
1960 a celkem se vydolo
valo 6.241.402 tuny paliva.
Č/HD

Uměni získat umělce
Usilovná snaha Husákova režim u získat podpo
ru čs. umělců se oositd nesetkala s patřičným
poiozuměním iech, o jejich ž aspoň dohrou váli
jde. Málo zatím pomohla i lákadla ve fo rm ě p ří
spěvků z různých fondů, sliby zvláštních poct, jm e 
nování, možnosti h rát či režírovat na předních
scénách, cestovat do ciziny, publikovat či navrho
vat, a málo pomohlo i zastrašováni, znemožněni
umělecky se uplatnit a zařazování umělců de vý
roby. Lákáni a
kračují.

okázalé odměny poslušným

po

Dne 25. dubna byla připravena pro bodné a ně
které nerozhodné umělce i "u m ě lc e " opožděná
pomlázka. Na 250 jich bylo pozváno v Praze na
H rad, kde byli p řija ti celou garniturou stranic
kých předáků. Soudruh Husák prozradil shromáž
děným, že "smyslem tohoto setkání je poradit se
o společných
zám ěrech, volně si pohovořit o
problémech umělecké tvorby a kulturního živo
ta " . Snad proto, že mezi přítom nými bylo dost
herců, muzikantů, spisovatelů či architektů, je 
jichž umění by se normálně neprosadilo ani v
některé obci či okresu, ujisti! Husák přítomné, že
"naše společnost potřebuje umění nikoli privilego
vané, určené úzkým vrstvám snobů, ale umění
pro miliónové masy obyvatelstva".
Husákovi odpověděl a věrnost za všechny slíbil
Adolf Zábranský. Řekl, že setkání má velký vý
znam a přidal jakoby sebekriticky, že v nedávné
historii došlo mezi umělci i k chybám a omylům.

"největším v šedesátých letech, kdy umění bylo
zneužito až ke kontrarevoluci". Toho však v buocucnu bohdá nebude . . .
A právě k tomu účelu se sešla téhož dne před
sednictva českých a slovenských normalizovaných
Sněsetátých svazů, aby konečně projednala usta
veni čs. výborů uměleckých svazů, ja k se na tom
usnesl fzv. X IV . sjezd KSČ před dvěma lety.
ř.eko u* oni p red.ím

prokázaly čs. ú řad y, ja k

mehča naloží} s umělci, k te ří se nepřizpůsobí. Ru
dé právo o 'fw n referuje v článku ¥ . Doležala
{21. 4..) způsobem z v iá š r " s iln ý m ". Zm iňuje se
o povyku, k te rý dělají, někteří západní umělci na
protest proti zatčení JSlefěho M ilana Knížáka,
který prý kreslí! a fotograf oval "s p ro s ťá rn y ".
R P píše: "Z a své výtvory, pro které si k nám
jezdí západoněmecký nakladatel Soum a v NSR
je vydává, požaduje a dostává západoněmecké
m arky. Knižák tedy sprosťárny nejen čm áral a
fotografoval, on je i publikovat. Čím ž porušil
saše zákony a přivodil si soudní popotahování." .
"Vysílačka am erické špionážni služby C IA " v
Mnichově prý spustila pláč a vyzvala veřejnost
na Západě k uspořádání sbirky na zaplacení dob
rého advokáta pro Knížáka, na což V . Doležal
odpovídá: "K d y ž už chce pořádat nějakou sbír
ku — tak může třeba pro ty nešťastníky, kteří
už na Západě nevědí kudy kam. Jako ta em igrant
ka, která nedávno skočila v Austrálii z okna."

Na otázku redaktorky, domů. Nejsou prý totiž
proč odešel s rodinou z správně informováni. Na
Československa, odpovídá otázku, z čeho on .
Z. Eger:
čerpal informace o situa“ No. na to bych moh ci v republice, říká Z.
těžko odpovědět co nás k Eger:
tomu vedlo. Bylo i neby“ Jedině z toho, kdo nám
lo příčin. Přijeli jsme do co napsal. Ale jinak něVídně. Legálně na 14 dní, jaký informace, noviny
no a během toho pobytu, nebo čs. noviny tam absostýkali jsme se tam hod- lútně nejdou k dostání a
ně nebo poznali jsme tam jestli tam jsou nějaký
hodně těch Čechoslováků, místní emigrantský plátkaždej někam jel. No já ky, tak říkám to vedou ty
jako důvod bych moh u- starý, co tam žijou těch
vést snad jako jedinej - 25 let, no a ty jsou úplně
že jsem neměl vlastní byt. jinak zaměřený, ty se těžTo už nějak šlo tak ně- ko. nechali vod nás přejak rychle, že to člověk svědčit.”
nestačí zaregistrovat, na
Ti posrpnoví se děli
jednou jsme se voctli v podle Z. Egra na ty, kte
Austrálii.”
ří se chtějí vrátit, z nichž
Na další otázky odpoví “ ve většině případů žád
dá navrátilec, že je vy- ný tady nezanechal nějaučen zámečníkem a že za- ký ty trestní činy” a na
čátky měi těžké jako ostat- ty ostatní, kteří “ buď ta
ní.
Pak však prý měl dy něco takovýho měli,
štěstí, že se dostal do anebo nenajdou odvahu' k
státního podniku (který tomu se vrátit, bojejí se.”
ve skutečnosti není stát
Kolik hodin Z. Eger v
ní, p. r.)„ do železáren 50 Austrálii pracoval? Chtěl
mil od Sydney, zatímco ti, si vydělat a proto musel
co se dostali k soukrom pracovat dvě šichty - 16
níkům, byli propuštěni, hodin denně. Jinak ovšem
když firm a . neměla kont nastává v Austrálii pra
rakty.
covní krize, “ zavírají se
Na otázku, zda jsou děl velký podniky” , je tam
níci v Austrálii nějak or nezaměstnanost a “ jestli
ganizováni, říká Z. Eger: to bude takhle dál, tak
“ Jsou tam nějaký takový se vrátí i ty, kerý dneska
odbory, ovšem to nejsou říkají, já bych domů nikdy
odbory v pravým slova nejel” , uzavírá navrátilec
smyslu- Když by dělníci Zdeněk Eger.
jako chtěli anebo měli dů
Právě týden potom, kdv
vod stávkovat, tak mám pražský rozhlas vysílal
tak za to. že ty odbory tento rozhovor, přiletěla
některý to vedou dost nečekaně zpět do Austrá
jako ruka v ruce s těma lie pí. L. Po svém asi
podnikatelama a spíš hra- dvouletém
“ ilegálním”
jou na jejich stranu než pobytu se vrátila před V k
na stranu těch dělníků. ’ lety zpět do Českosloven
(Ideální jsou pro dělníka ska, protože toužila po do
zřejmě čs. odbory!)
mově a v cizině se jí ne
Dotaz, kdy se Z. E. líbilo. Přijela z touhy do
rozhodl k návratu, zodpo cela vyléčena, jak sama
věděl tím, že prý to bylo •říká. Porovnat však dnes
hned první den, když její zkušenosti s vyprávě
vstoupil na australskou ním pana Egera veřejně
půdu. Vlastní žádost si nemůžeme. Zatím totiž
však podál až v prosinci ani příbuzní v Českoslo
vensku ani čs. úřady ne
m. r.
Dále Eger ujistil, že vědí, že se jí podařilo (a
teď píše dopisy kamará jakým způsobem) dostat
dům, aby je informoval, podruhé ilegálně za hrani
že se nemají bát vrátit ce.
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H ľadiská hospodárske aj politické

Ú tržky z květnového
kalendáře

- ■/

V Spojených štátoch sa už niekoľko mesiacov pociťuje nedostatok tekutých
palív: benzínu, dieselového oleja a oleja na vykurovanie domácnosti. Mnohé
Jarka Vlčková
— Nedožitých pětaosmdesátých narozenin spisovatele obchodné spoločnosti museli už obmedziť svoju činnosť, zatv o riť mnoho benzí
Posázaví, ^Jana Morávka jámě vzpomínali. 1. května. nových staníc a iné zase obmedzili dodávky oleja na vykurovanie. Ozvali sa
Největší část jeho. ^příběhů se odehrává v jeho rod hlasy, aby sa zaviedlo přídělové hospodárstvo a prezident poslal kongresu svoj
ném kraji, jy prostředí lamačů kamene, lesních děl
návrh, äko če liť rozrastajúcej sa kríze v energetickom hospodárstve do bu
níků, vorařů, povqzriíků a, drahných venkovských
lidí. “ Spisovatel, novinář a číověk .Jan Moravek” , dúcnosti.
Ale am erická palivová kríza len upozornila na d alek o väčšie nebezpečie,
tak nazvaly F. Dloubán BUlánek svoji kníhú o Morávkovi, jíž vzpomněl v' robe 1948 šedesátin spiso ktoré hrozí hospodársky rozvinutým krajinám v najbližšej budúcnosti, totiž na
vatele.
prichádzajúcu krízu v celom svetovom energetickom hospodárstve. Je to po
— 5. května zemřel při léčení v Mariánských Láz
divný
paradox, keď náš atomový vek, ktorý začal s rozprávkových prísľubom
ních otec Olgy 'Scheinpflugové, Karel Scheinpflug, re
daktor Národních listů a Lidových novin, český spi v zásobováni energie z uvoľneného atomu, to dopracoval do takého stavu, že sa
sovatel, jehož dílo je nyní již pokryto prachem za treba obavať celosvetovej krízy v energetickom hospodárstve. Prečo k tomu
pomnění. Jeho dcera,Olga vzpomíná na svého otce vlastne došlo a^aké sú krízové zjavy na tomto úseku svetovej ekonómie?
v českém románě, M. Rutta v knize Tvář pod
Experti vám hneď pred- by tekutých pohonných lá
Hlavné ložiská podzemmaskou a K. Sezima v Krystalech a průsvitech.
— Sběratel moravských pohádek a pověstí, vyšehrad iožia štatistiky o. priemy- tok, ale ak sa doma ne- ných olejov sú na Blízský kanovník P. Beneš Method Kulda, zemřel 6. seinom rozvoji sveta , po vytvorí nejaká nová zá- kom východe, kde sa odkvětna 1903. Z jeho díla —- psal. kázání, náboženské
svetovej
vojne, kladňa
pre zásobovanie haduje 62% z dosiaľ zispisy, povídky — se zachovaly pouze dvě knihy Svat •čxuhej
ba v národě českoslovanském a Pohádky a pověsJ ktorý sa samozrejme ne energiou, tak sa očakáva, stenýcr zásob na svete,
z Rožnovská, jež sbíral na podnět Fr. Sušila.
mohol dostaviť bez zvý- že sa v r. 1980 bude mu- potom Severná Amerika
— 12.-května 1523 se narodil v Praze Oldřich Prelát 1enej spotreby energie. siet doviezť až 40% do- s olejovými poliami v
z Vlkanova, jenž nám zanechal již v roce 1563 cesto
pis nazvaný Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom Ale táto okolnosť ešte.ce- mácej spotreby. V posled- USA a v Kanade, Južná
po moři až do Palestiny, v němž poutavě popsal své :ú problematiku nevysvet- ných . rokoch v dôsledku Amerika, kde má významzážitky z_ cesty, již vykonal roku 1546.
:'uje. Treba dodať, že priemyselného
rozvoja né postavenie Venezuela,
— Mladší bratr Aloise Mrštíka; Vilém, se národu rspoň na Žápade sa nový vzrástla svetová spotreba potom v Ázii je to Indo14. května 1863 v Jimramově. Řada článků v časo- \
píše Rozhledy a bojovná brožura Bestia triumphans priemysel prevažne zaria- tekutých palív o 8%', v nézia a Sovietsky zväz.
Ale z týchto svetových
je krutou obžalobou nekulturnosti pražského magi u'oval na energiu tekutých tom figuruje prírastok ha
strátu, jenž bez rozmýšlení nechal bourat staré pa palív: na ropu, plej a plyn americkej
spotrebe
40 ložísk je najdôkladnejšie
mátky Prahy. Jeho Pohádka máje je apostrofou a že sa spotreba týchto percentami. - V aosolút- preskúmaná a hospodárlásky á krásy přírody, jeho Maryša, již napsal s
bratrem Aloisem, měla premiéru v ND roku 1894 palív obrovsky rozrástlá nych číslach poukazuje sky i technicky podchyíea stala se ód té doby kmenovým repertoirem všech .-.j v domácnostiach a v americká perspektíva na ná oblasť na Blízkom výnašich divadel.
autodoprave. Pri tom sa to, že Spojené štáty budú chode, zatiaľčo v Indo— Mladší sestra spisovatelky Karoliny Světlé. Žof:e ::anedbal ro-zvoj produkcie musieť na krytie svojej nézii a v SSSR je rozvoj
Podlipská (roz, Rottová), se narodila v Praze 15.
5. 1833. Roku 1858 se provdala za lékaře Dr. J. Pod- iných palív, v prvom ra- domácej spotreby dová olejárstva len v začiat
žať denne z Blízkeho vý  koch a brzdí ho nedosta
lipského-, muže velmi činného v kulturním dění své c e uhlia.
dobv. a po jeho smrti se věnovala hlavně literatuře.; V roku 1970 museli Spo chodu 8 až 11 miliónov tok investičného kapitálu,
v níž h'čí národně se probouzející život předbřeznové ::ené štáty doviezť' z cud štandardných
barelov V Kanade a v USA (na
patricijské rodiny. Její dcera Ludmila se provdal.-,
Aljaške) sú eště značné
ziny
21%
domácej
spotrespalného
oleja.
ra J. Vrchlického, s nímž a B. Němcovou udržovala
-------- a dosiaľ presne neovere
Podlipská velmi přátelské styky.
— 18. květra 1868 byl položen základní kámen k ^avovské povstaní. Ač nebylo ještě možno předpeť né zásoby prírodného ole
Nárrdmrnu divadlu v Praze. K této příležitosti zkom ■ 'dat, že bouře války,. rozpoutané tímto činem, bude ja, o využití ktorých sa
ponoval Bedřich Smetana svou operu Dalibor. Kapel : -vat plných třicet let, přece již v okamžiku defe
teráz rokuje a pri tom na
ník Prozatímního divadla. B. Smetana, při poklep-, nestrace bylo zřejmě,, že jde -o projev nepřátelství
"a základní kámen ND pronesl: “ V hudbě život Če mimořádného rozsahu a významu. Bohužel čeští sta ráža na rôzne ekologické
chů.”
hové vedení panem Václavem Vilémem z Roupova do- prekážky. A tak bude pre
— 21. května 1938 nařídil president republiky Dr. £. ' ázali oddat Habsburkům pouze dva roky.
najbližšie obdobie západ
Beneš částečnou mobilisaci čs. armády. Celý národ — 'F. X. Svoboda pocházel ze středočeské selské ro
se postavil za svého Dresidenta. celá čs. armáda za biny. Románem Rozkvět sleduje osudy svého rodu ný svet odkázaný na teku
svého vrchr'ho velitele.
(Nováků) vs třech generacích, v románu Řeka vy té palivá z Blízkého, vý
— Defenestrací českých mistodržfcich Viléma Sla- kreslil pražskou společnost. Drama Směry života by- chodu. Tam ťa ží 7 arab
vaty, Jaroslava Bořitv z Martmic smel« s . nV-řem
zfilňiováno, rovněž jeho Čekanky, v nichž oživil ských krajín a Irán, neFabriciem bylo zahájeno dne 2?. květ~a W
české; předbřeznovou dobu. Zemřel 25. května 1943 v Praze.
arabská moslimská kraji
na, spolu' takmer 20 mi
liónov barelov denne. Do
dávajú ho do Veľkej B ri
tánie, Francúzska a Ta
lianska. - aby sme meno
vali len tie krajiny, kto
rých priemysel je na do
dávkach arabského oleja
životne odkázaný. Dodá
vajú ho aj do Spojených
★ PRVOTŘÍD NÍ ŠUNKY, MLADÉ KRMENÉ HUSY, KACHNY. SLEPICE
štátov. Zásoby podzemné
ho oleja, v tejto oblasti od
★ NEJVĚTŠÍ VÝBĚR JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
hadujú
odborníci
na
10.042 miliárd barelov.
Ale akonáhle sa dosta
neme v úvahách, o sveto
vom energetickom hospo
dárstve k tomuto, bodu,
tak si musíme uvedomiť,
že z problému čiste mate
riálneho sa stáva problem
politický a finančný. Až
Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
teraz si arabský, svet učíslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38
vedomil politickú dôleži-

PRAVE CESKE ŘEZNICTVÍ

KEW CONTINENTAL BUICHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMA1LG00DS Pty. M
3 26 High Street, Kew, Yic.

Tel. 86 7178

tosť
svojho ohromného
prírodného bohatstva a
bude ša snažiť to využiť
politicky i hospodársky..
Z politického, hľadiska
sa to môže veľm i význam
ne uplatniť vo spore araoskeho. sveta so štátom
Izrael. Väčšina arabských
štátov je kritická voči
USA, pretože podporujú
Izrael. Niektoré štáty, ke
by už teraz mohli, tak by
sa
zbavili
amerického
vplyvu na ich olejárskom
hospodárstve hneď. To
platí najmä o Líbyi, ve
denej mladým,
energie
kým a veľm i ortodoxným
islamským vodcom Gaddafim. Amerika ráta s
tým, že arabský svet bu
de robiť , prostredníctvom
svojho olejárskeho hospo
dárstva nátlak ria Spoje
né štáty pri rokovaní o
usporiadaní pomerov na
Blízkom východe. Preto
prezident Nixon v nedáv
nej správe o energetickom
hospodárstve, predložene;
kongresu, upozorňuje na
to, že USA sa nesmi do
stať do takej situácie, žc
by ich energetické, hospo
dárstvo malo byť závislé
zo 40% na' dodávkach zo
vzdialeného, ■a politicky
nestáleho sveta na Bliz
kom východe.............
!
Ale ako posledné uda -;
losti •na medzinárodnom
menovom trhu ukázali;
olej arabských krajín jó
aj významným faktorom
finančným. To jednodu;
cho preto, že- väčšina:
arabských krajín má dnet?
-z odpredaja oleja také
obrovské príjmy, ktoré nie
je v stave doma v maj
lých a v ekonomicky ne*,
vyvinutých pomeroch ú;
čelne použiť. Preto svoje
dôchodky
z
odpredaju
oleja ukladá v zahranič
ných valutách a . objavu •;
jú sa ako. špekulatívne pe j
niaze na .menovom trhu.*
schopné vyvolať menovú
krízu.
r'
Západný svet musí h ľa ;
dať riešenie, Ktoré by po <
sunulo: ťažisko terajšej
energetickej krízy na do-:
mácu ekonomickú , oblasť,
podnietilo starosť. o. vy-,
budovanie vlastných ener-;
getickýeh zdrojov. ,
:
D ve možnosti sa;už po-;
núkajú. V prvom rade saj
doporučuje
presun . . na
uhlie, ktoré môže byt! po;
(Pokračovanie na str. 10)
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Kritiko kritiky čs. itemnimmte
Ferdinand

A. Anatoli: B abi-Y ar. Sphere
London, 1972, 148 str., A $ 1.90.

Pan Evžen Loebl, nyní profesor ekonomie a politické vědy v Am erice, vydal knihu, v níž shrnul své
iiskuse s německými a am erickým i studenty. Krti ha vyšla německy a anglicky,
německý titul je

Gespräche mit den Ratlosen", což je česky " H o v o ry s bezradným i". Anglický titul je "Conversations
vith the bew ildered". To lze přeložit do češtiny jako "H ovory se zm ateným i", nebo s "u žas lý m i", nebo
nad i jako "H ovory s vyjeveným i". Záslužná k n ih a . Pan Loebl vykládá západním mladým lidem svou
ivotni pouť ideam i, čemu věřil v mládí (dodali bychom , čemu i v části svého mužného už vě ku ), kdy
omu přestal vě řit, ja k pravda o skutečně ex istu jícím , ne jen v knihách obsaženém komunismu se mu
tomalu vyjevovala. Snaží se vym luvit mladým západním lidem bezcílný radikalismus.
V československém exilu jsou zastoupeny tři g en erace: demokraté, kteří odešli — uprchli — roku
948; generace páně Loeblova, která se činně podílela na únoru 1948; mladší generace, která vyrostla
komunismu a také přidala k Únoru, ale pak stála v popředí událostí 1968. Bez ní by Pražského jara
ebylo. T ři generace byly vrženy vedle sebe, a exi stuje problém, ja k se budou snášet, kolik je mezi
imi nevraživosti, jaké mohou mít společné cíle. Se vší opatrností připojíme několik poznámek k zálužné knize páně Loeblově.

O B R A ZY A U M Ě L E C K É R E P R O D U K C E

-

velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
řevor/tů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
R Á M O V Á N I obrazů a PO ZLA C O VÁ N I rámů
i nábytku odborně provádí
první pozEacovačská firma v Austrálii

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

Telefon: 37-3109
»kož i v č. 42 Howard

St.,

North

(pokračování Wflliam St.). Tel.:

Melbourna

329-8038

Krajanům poskytneme 15% slevu

toužili po demokracii hlubší než byla, a našli si k
tomu spojence v hnutí, z
jehož klasických spisů, z
jehož novin, od jehož řečníků se ozývalo: “ Demokracie nikomu nepotřebmá.” Vypadá to jako nejpodivnější zabloudění.
Chce se nám aspoň jelnou říci něco souvislejší
ho o starší demokratické
československé generaci.
V šťastnějším světě západním si hrály několikrát některé skupiny na
“ ztracenou generaci” . Lidem bylo pětadvacet let
a už shledali, že jsou ztracení a všechny jejich na
děje zklamány. Přijali na
sebe pochmurnou posu.
Zdá se, že nějakým způsobem jim to bylo příjemné.
Po první světové válce
existovala v americké li
teratuře nejznámější ta
ková “ ztracená generace ’
a libovala si v Paříži ve
své ztracenOsti. Když je
jím členům bylo více než
pětadvacet,
osmadvacet
let, vrátili se do Ameriky
- do plného slunečníno
světla. Jejich dílo se za
několik málo let stalo ofi
cielní americkou literatu
rou, dva z nich dostali
Nobelovu cenu za ' litera
turu.
Ale za hranicemi zápa
du ztracená generace vy
padá jinak. Když celá
starší československá de
mokratická generace se
stala ztracenou generací,
nebyla v tom žádná hra
ani metafora. Byla to nej
skutečnější
skutečnost,
vzor, jak pravá ztrace-

Veškerá P O J IŠ T Ě N Í odborné provedou

fi. C. Kugler

& Asseciates

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highw ay, M O O R A B B IN ,, V ic „ 3189

Ltd.,

Dokument násilí

Peroutka

áěl pred sebou netrpě- se zdá, generace páně
é mladé publikum, a Loeblova' nemohla od ní
sd je nechtěl unavovat vůbec nic přijmout. “ Zkuskoslovenskými detaily, šenosti
mé generace,”
nejme potřeby pana praví pan Loebl, “ vypěebla jakožto řečníka stovala v nás hlubokou
;d nesnadným pubíl skepsi k dosavadním forJak
it, které je známo ne mám demokracie.”
išelivostí k minulosti, to mladší viděli, koncep>tcům a dědům. Patrně , ce starší generace byly
ihledu na ně pan Loebl zastaralé, z devatenáctého století. Nabízela jen
whé vynechává,
íe samotné jeho. knihy několik prázdných šablon,
se cizí čtenář ani ne žádné řešení. Tak mladší
zvěděl. že českosloven- generace,. ponechána sa> bylo tradiční demok- ma sobě, musila hledat
ická země. Téměř oy řešení ze svých vlastních
mu mohlo zdát, že v sil.
0 zemi teprve
reform- Ačkoli pan Loebl praví,
komunisté začali pře- že není fair, aby starší
šiel o demokracii a tak generace kritisovala mladvznikli českoslovenští 'ší, něco se.-,nám přece chce
nokraté.
odpovědět: mladší geneípakujeme. že uznává-, race začala řešit - a běpotřebv pana Loebla hem tohoto řešení stali:o debatéra s berlinský-fjnismus přišel do země.
a newyorskými studen Or.a se “ pokoušela nalézi
Některé věci, jež řek nové formy demokracie,
ne. budou řečeny spíše zaručit demokratická prá
příležitosti této knih; va občanů,” a během to
: jako polemika s ní.
hoto jejího pokoušení ob
Itarší
demokratické čanská práva byla zlikvikoslovenské
generaci dována s dokonalostí do
1 Loebl věnuje jen ně- sud neznámou. To mělo
ik záporných vět. Jak své příčiny.
Mladí lidé

Books

r.ost má vypadat. Od úno
ra 1948 byla tomu věno
vána nic nevynechávající
péče. Knihy byly zakázá
ny a ničeny, jména neby
lo dovoleno vyslovovat,
učebnice byly přepisová
ny, fotografie retušovány,
duchovní historie národe
zcensurována,
literatura
vypleněna.
Vláda
sledovala, jak
vzpomínka slábne, a v
nově narozených už vzpominka není. žádná generace není tak ztracena
jako ta, o jejíž ztracenost
(Pokračování na str.

Před desíti lety vyšla v Sovětském svazu poema
tehdy mladého “ rozhněvaného muže” Jevgenije Jevtuštiika nazvaná Babi-jar, ve které básník napadl so
větský antisemitismus a neostalinismus. Dnes je
Jevtušenko pokorným sluhou sovětského establismentu a pod jeho vlajkou recituje své básně i na ame
rických universitách.
Další sovětský' spisovatel Anatolij Kuzněcov napsal
knihu téhož názvu — Babí jar, vyšla v moskev
ském nakladatelství Junosť v roce 1966. Pod vlivem
sovětské okupace Československa požádal Kuzněcov
při své návštěvě Londýna uprostřed roku 1969 brit
skou vládu o asyl. Žije nyní v Kensingtonu a změ
nou svěho jména na A. Anatoli zdůrazňuje úmysl
oprostit se od způsobu myšlení i života, jak mu jej
vštěpoval sovětský režim.
Anatoliho - Babí jar vychází na Západě v jiné po
době, než před několika lety v SSSR. Čtvrtina ruko
pisu byla tehdy zcenzurována. Exilové vydání je
úplné a doplněné, v knize můžeme sledovat genesi
díla, původně cezuroyané pasáže jsou vytištěny tuč
ně a statě -označené závorkami dopsal autor až v
exilu. Původní rukopis knihy byl v SSSR zkonfisko
ván ještě před Kuzněcovovou emigrací, autor si však
prozíravě pořídil zavčas kopii na mikrofilmu, kterou
si vzal do Anglie sebou.
Kuzněcov se narodil v Kyjevě v roce 1929 jako syn
partajního funkcionáře, jeho matka byla nepartajni
učitelka proletářského původu. Otec rodinu záhy opu
stil a Kuzněcov vyrůstal pod vlivem matčiných ro
dičů — protikomunisticky smýšlejících Ukrajinců.
Předválečný Kyjev skýtal velmi smíšený obraz ko
munismu, ukrajinského nacionalismu, hladového pro
letariátu, nespokojených kolchozníků, keťasících ^ře
meslníků, ortodoxního pravoslaví a početné složkv
židovského obyvatelstva. Tyto okolnosti poznamenaly
spisovatelovo dětství a jsou zachyceny v jeho vy
právění.
. . . . .
Babí jar je kronika válečných let v Kyjeve, jak je
prožil a viděl čtrnáctiletý chlapec, který nejméno
(Pokračování na straně 6)
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Potřebuje další zaměstnance těchto oborů:
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Kritika kritiky
(Pokračování se str.

5)

pečuje k totalitnímu cíli
organísovaný stát. Zdá se
nám, že není třeba přiklá
dat na hromadu ztracenosti. Snad jednou někdo vy
kope kosti demokratické
generace, sebere je z ar
chivů, ze stránek už hni
jících a drobících se, z
knih, které zůstaly zacho
vány v rodinách. Snad je
jí význam bude jednou
znovu uvážen. Ale to už z
ní nebude nikdo naživu.
Když roku 1948 demok
raté odcházeli a prchali,
totalitně
organísovaný
stát nad nimi vyslovil
svůj úsudek, jejž učinil
povinným
pro všechny
občany: “ Prašivina"?’ Ne
lze zamlčet, že mnoho
lidí z páně Loeblovy gene
race to přijalo, opakova
la a rozvádělo to. Spolu
s vládními agitátory vo
lali
za
odcházejícími:
“ Zrádci.” Jaká to byla
zrada? Věc je taková:
člověk může zradit to,
več věřil, ale nemůže zra
dit to, več nevěřil. De
mokraté, kteří nikdy ne-

Ópravy

slíbili věrnost komunismu,
nemohli jej zradit. Oni
slíbili věrnost státu, který
sám si dával své zákony,
ne státu, jehož zákony bu-'
dou vycházet z cizí vůle.
Ale cvičený sbor volal za
nimi:
“ Opustíš-li
mne,
zahyneš.” Snad. Ale ně
kteří, kteří zůstali, zahy
nuli rychleji.
Pro demokratickou ge
neraci nebylo slitování,
ani když chybovala, ani
když měla pravdu. V po
litice existuje provinčnú
jež odpůrci nejhůře snáše
jí: mít pravdu předčasně.
Byl stalinismus, po řeči
Chruščovově na dvacátém
kongresu přišla destalinisace, kdekdo z komunistů
se kál za to, že byl stali
nistom
československou
komunistickou
stranou
prošlo velké chvění. Záro
veň přišly rozpaky. Jak
si nebylo možno popřít,
že demokraté viděli lépe.
Oni kritisovali stalinismus
nejdříve, už v letech tři
cátých rozebrali falešné
moskevské politické pro •
cesy, potom v letech pa! desátých falešné procesy
pražské. Ve zvláštním ko
munistickém světě v tom
byl hřích předčasnosti. V
tomto světě cokoli je do
voleno teprve tehdy, až
se na tom komunistická
strana usnese.

raté stejnými bídáky, ja 
kými byli před ním. Ko
munisté snadno vymýšle
jí slovní
nálepky pro
všechny situace, i nejtrap
nější. Vždy je možno se
stavit několik slov urči
tým způsobem, zahrávat
si slovy jako jsou “ čest",
“ zdraví” , “ normálnost” .
Byl vymyšlen nový ter
mín: “ čestně se mýlit.”
Tím trapná situace byla
rozřešena: komunisté a s
nimi spojená mladší gene
race se jen čestně mýlili,
když se kořili před Stali
nem.
Pokud demokratů se tý
kalo, byla obtíž v tom,
že oni se nemýlili a mohli
být dokonce považováni
za průkopníky v analyse
stalinismu. To ovšem bylo
nesnesitelné. Žaloby ko
munistů proti demokra
tům jsou věčné a ‘ neměn
né. Demokraté se sice ne
mýlili o stalinismu, ale
prý se nemýlili nějakým
blíže neurčeným, zavrže
níhodným a nečestným
způsobem. Boj zůstal těch, kteří se čestně mý
lili, proti těm', kteří se ne
čestně, nemýlili.

Snad se poměry v exi
lu příliš nezkalí, jestliže
bude jednou kritisována
kritika československé de
E. HA LU ŠKA
mokratické
generace.
F. 58/125 Napier St.,
Celkem neradi si k tomu
Fitzroy, Vic.
Po destalinisačním ze vybíráme záslužnou kníž
Tel. 419-3319
mětřesení zůstali demok- ku pana Loebla. Ale ci
tovali jsme už jeho větu:
“ Zkušenost mé generace
AUSTRALSKO-ČBSKÁ FIR M A
vypěstovala v nás hlubo
kou skepsi k dosavadním
formám demokracie.” Ta
Vám nakreslí plány a vybaví
to věta má své dokončení,
stavební povolení pro
* obytné a průmyslové stavby
v němž pan Loebl vysvět
* přestavby a přístavby
luje, co opravňovalo tuto
* sanitární zařízení
hlubokou skepsi. . Praví:
* interiéry bytů a kanceláří
z demokracie vyrostl fa 
Pomůžeme Vám připravit roepočet oprav
šismus, v Itálii fašismus
při koupi staršího domu
Volejte: 64-1207, nebo večer 350-26S
Mussoliniho, v Německu
131 B R ID G E S T R E E T , P O R T M E L B O U R N E
ještě mnohem hnusnější

radiopřístrojů, TV,
transist. a domácích
elekt. spotřebičů prcvádí spolehlivě a levně

A R C H I D O M DESIGN S

Dokument násilí

odrůda fašismu, nacismus.
Tu opravdu nevíme, co
má na mysli. Je pravda,
že v Itálii a v Německu
fašismus přišel po demok
racii, ale od toho je dale
ko k úsuŮku, že přišel
“ z ní” , že přišel proto, že
demokracie existovala.
Náhodou je světoznámé,
jak se v Německu “ hnus
nější forma fašismu” , na
cismus, dostal k moci.
Tak, že němečtí konserva
tivci a němečtí komunisti
se na chvíli spojili, ode
přeli demokratické vládě
podporu a přivodili její
pád. Je také světoznámé,
že to Stalin považoval za
znamenitý plán. Věřil, že
první úkol je vypěstovat
ovzduší boje a porazit de
mokracii, že vláda Hitle
rova bude krátká episoda,
po níž přijde vláda komu
nismu.
Je nad naši chápavost,
proč tento děj vyvolal v
páně Loeblově generaci
hlubší skepsi k demokra
cii než k Stalinovi.
Budeme pokračoval v
kritice
kritik y
příště.

(Pokračování se strany 5)
dvacetkrát unikl v období 1941-1944 smrti; z téměř
miliónu kyjevských obyvatel se dožilo konce války
pouhých 180 tisíc. Babí jar byla předměstská část
Kyjeva, kam Němci během jednoho týdne v roce
1943 soustředili a postříleli 70 tisíc kyjevských Židů.
A sovětská vláda nehnula ani prstem, i když kromě
židovského obyvatelstva tam bylo zavražděno dalších
více než sto tisíc lidí všemožných národností od Ukra
jinců až po. Čechy. Byla to odveta za celkem nesmysl
né zničení sídla německých okupačních úřadů —
hlavní kyjevské třídy Kreščatiku agenty sovětské
tajné policie a hnutí odporu. P ři této partyzánské
akci byla ušetřena jediná budova — sídlo G.P.U. vy
bavené vyšetřovacími celami, mučírnami atd., jak
je nechal postavit Stalin. Toto zařízení pak používalo
Gestapo, aby jej od roku 1944 opět používalo NKVD.
Kreščatik byl zničen krátce po Tisově návštěvě K y
jeva a nacistická verze tvrdila, že akce byla pláno
vána jako atentát na Tisu československým hnutím
odporu. Kreml dodnes tvrdí, že za zničení Kreščatiku
i Lávry Pečarské odpovídají nacisti, Anatoli analy
zuje nesmyslnost tohoto tvrzení a destrukci připisuje
agentům NKVD sé záměrem fermentovat Hitlera k
likvidaci ukrajinského a židovského obyvatelstva. A
tak se stalo.
Autor několikrát opakuje, že v jeho knize není
nic jiného než pravda kompilovaná zejména z osob
ních vzpomínek, dále pak z autentického vyprávění
svědků, kteří pogrom Babí jar přežili a citací dobo
vých dokumentů vydaných jak sovětskou tak němec
kou správou. Přestože kniha nese název Babí jar,
je tomuto otřesnému tématu věnována snad jen jed
na kapitola, ostatní popisují tehdejší život v Kyjevě
ode dne, kdy bylo město obsazeno Němci, po den ná
vratu Rudé armády. Dovídáme se, kolik Ukrajinců
považovalo vpád Němců za osvobození od bolševic
kého jha a o jejich zklamaných nadějích. Tyto dva mo
tivy tvoří dominantu knihy. Autor nekomentuje, pou
ze zaznamenává, z řádků však vyplývá jeho odpor
k diktatuře, a ť je již zastíněna rudou vlajkou .s há
kovým křížem či srpem a kladivem. Mír a svoboda
jsou v naprostém antagonismu s násilnými režimy,
a ť je to fašismus či komunismus.
,
IP

U S M ÍV A L SE
A Ž D O M Ú PO
CELOU CESTU Z B A N K Y
THE N A T IO N A L B A N K
VÁCLAVŮV PR V N Í VŮZ. O TOMTO DNU SNIL
UŽ TŘ I ROKY. $ 3.500.
Jezdi opatrně, Vašku.

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC L E G IO N Á Ř SK Á V E V IK T O R II

srdečně zve všechny krajany na

ČAJ O PÁTÉ
který pořádá v neděli dne 27. května, 1973 v moderních místnostech
T O P -H A T -C A B A R E T , 141 Bourke St., Melbourne

Podnik má likérovou licenci a stálý kabaretní program,
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M Ů Ž E T E M (T T O T É Ž POMOCÍ OSOBNÍ P Ů JČ K Y
N Á R O D N Í B A N K Y A TO K D E K O L I V A U S T R Á L IÍ.

Snad tomu nebudete chtít věřit, ale Národní banka
chce půjčovat peníze — od $ 300 do $ 4.000 (a možná,
že i více) — a to se zárukou nebo bez záruky.
Zastavte se v kterékoli filiálce Národní banky a
promluvte si s námi o osobní zápůjčce — Personál
Loan. Jste-li fair, my budeme taky.

který se Vám bude určitě líbit.
V 5 hodin se podává svačina a v 8 hodin večeře. Konte v 11 hodin.
Vstupné $ 6.00, studenti a pensisté $ 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.)

National Bank
300-P-478 B
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J iří Hochman: Kronika místodržení v Čechách (Ind ex, K o lín /R ., 1973)

Veselý sípěn 1968

Postavy jsou tedy urče
ny podobami a činy, od
povídajícími úlohám, které
kolem srpna 1968 skuteč
ně sehrály, i jmény, jen
drobně změněnými, takže
omyl je naprosto, vylou
čen: jmenuje-li se jeden
z hrdinů Coldrén, pán z
Ňepomyjí,
uhodne
asi
každý nebo téměř každý,
že to není nikdo jiný než
Drahoš Kolder; nebude
pochyby ani o “ Hendřichovi, primasu českém a
arcibiskupu pražském” , o.
“ Smrku z Jestřebí, od
lvů částečně ožraném” , o
“ panu
Staroměstském,
slezském pánu, ze žaláře
vyproštěném” , o “ Šínovi,
jenerálovi, pánu z Jetelice a Kukuřína” , o “ šest
koví, pánu na Poříčí a
přilehlých brambořištích” ,
o “ panu Nowotovi z Let
nic a Příušnic” : ale ani
0 “ Nixim Pixim, bývalém
emiru a novém sultánu
tureckém” , o “ Mutaj Cu-

tajovi, hunském chánu” ,
a
“ Holbichovi,
knížeti
saském” a všech ostat
ních, jejichž činnost je
popravdě vypsána a je
jichž podoba věrně zachy
cena.
Historické děje nejno
vější dobý přeexponoval
Hochman dovedně na po
měry v českých zemích
kolem Bílé hory. Pan Nowata z Letnic a Příušnic
je místodržící v Čechách,
na Moravě a Slezsku, což
je samozřejmě Slovensko:
i je pan Dubík z Dubova
pán slezský, Ďuruš, pán
slezský, od lvů částečně
ožrán, a bývalý správce
královských sýpek Lenota je rovněž slezský pán.
A místodržící je ovšem do
sazen Vídní, kde vládne
císařský regent, pan kar
dinál Leopold, který má
- kromě pražského Nowoty ještě jiné vasaly: Holbicha, kníže saské, Golonku, vojvodu krakovského.

Župana, vládce
sedmi
hradského a Kajmana,
místokrále uherského. A
ti všichni dohlížejí, aby
se v zemích českých poc
tivě vládlo.
Celá ta mela měla po 
čátek v lednu, “ když jed
na z děvek na Orlovci
služebných, co o pondělku
po pánech uklízela, kostky
falešné páně Nowoty se
smetím s . cimbuří vyhodi
la, a když je pak marně
hledala, jiné přichystala,
ale poctivé, ne ty, co pan
Hendřich, arcibiskup, zhotoviti nechal.”
Když potom druhou ne
děli pan Nowota prohrá
val, pojal podezření, že
se páni v čele s primasem
proti němu zle spikli a
hodlal je potrestat. K
Hendřichovi se však při
dali páni slezští, “ co je
pan Dubík z Dubova
vedl” . Se svolením vídeň
ského pana regenta si pá
ni zvolili nového výkon

ného místodržícího, to pa
na Dubíka a panu Nowo
tovi ponechali místodrži
telství titulární. Po “ pa
tálii kolem jenerála Šíny”
začala však “ rebelie písa
řů pražských” , kteří se
dělili na písaře traktátů
delších - spisovatele, a na
písaře traktátů kratších novináře. Rebelie stála
pana Nowotu i titulární
místodržitelství,
některé
jeho židle ve Velkém sně
mu stavovském, ale vyvo
lala
rovněž
nedůvěra
Vídně a ostatních jejích
věrných vasalů. Povolali
si české a slezské pány
nejdříve do Míšně, kde s
nimi jednali velice tajně,
potom do Krakowa. kam
se pan Dubík ovšem už
nedostavil. Bylo nutno,
protože nový místodržící v
Čechách neposlouchal, uspořádat menší manévry,
což však Ďužůr jenerál,
vysvětlil chátře i dotírají
cím písařům v ten způ
sob, “ že vše jen pověsti,
však dle jeho kanceláře
špehounské toliko dva dra
gouni císařští na území
království dosud zajištěni,
a ti sem jen omylem u
města Znojma zbloudili,
okurek
sobě
zakoupili
chtějíce” .

Jiří

Sý

P.

E.

de

Detrich

Keď zvuk derie sa i póraml z dlažby mesta,
v chuchvalcov lepí sa na bubienky
a zvoní všetko, ako telo hmyzu, čo
zmietá sa drzo
na oknách nemytých.
Keď vrava chodcov náhliacich sa večne,
m ľaskot,
i sukní šuchot tiesni,
pouličných verkiíkov hra je ako
praskanie bolestivé
na blanách napnutých.
Keď šepot starcov v záhrobí, je ti
vytím vlkov,
čo krčia sa v jam e hladní
a šelest lístia dubov storočných,
svedkov pokolení,
nad hrobami škrekotom opíc hlúpych.
Keď pred deťm i veselia utekáš
popri pivniciach vlhkých v zemi
a dni sú dusné ako tropické močiare
v prostriedku zlého leta.
Keď cesta sa končí bez výstrahy, ako tiene
čo prekvapia v hustom lese jednej
nadprirodzenej noci.
Keď ťa ubíja na duši
jablko na zemi,
prach na obločných rámoch,
zlaté kvety ja ra ,
ranný ruch,
psychológia
a večné zvuky tvojho mesta,
potom
v podobe loďky zotni strom
a vyplávaj na more.
More je tiché, plné m ieru, ako
sen d ie ľata bez viny počas

A je to vskutku rozmar
zimného spánku.
né počteni i když Hoch
M ore, sen, dieťa a hlboký spánok.
man vypráví o příhodách
tragických; například o
mučení české delegace ve gošem se na poslední
jíce či sekery široké přiVídni-Moskvě:
chvilky života svého při brušujíce. Jaký byl pak
“ V mučímě zatím, na pravovali, jakž jim to i jejich údiv, když se jiní
skřipcích nataženi, pan pacholci
katovi
vlídně drábi do mučírny vrhli,
Smrk s panem Dubíkem a oznámili, s železy rozžha- pány ze skřipců stáhli a
pan Černík s panem Krí- venými kolem se poflaku
(Pokračování na str. 8)

Československa. Půl století — ale dnes je den, který
onu dlouhou cestu utrpení končí. Přivezli jsme svo
bodu a již nikdy se nestane, aby byla vláda v této
kora
zemi vzata a uchopena rukou usurpátora. A ť žije
tisíce a tisíce lidí. československý lid/ Tisícihlavé československá republika! A ť žije demokracie!!!
Usmíval jsem se v slzách očekávaje hromové zazástupy stály tiše a mlčky, v tázavém očekávání.
Bylo to tak zvláštní. Jakoby všichni ti lidé čekali hřímání zástupů. Zástupy mlčely.
Tisíce a tisíce očí na mne hledělo a v jejich pohle
na pokyn. Věděl jsem dobře jak jim musí být. Sám
jsem byl dojat tak jako snad ještě nikdy ve svém du byla otázka.
Seskočil jsem s tanku.
životě. Zastavil jsem naši kolonu. Můj tank stál če
Cítil jsem trpkost a rozčarování. Snad proto jsem
lem právě proti drahé soše svátého Václava. Vystou
pil jsem na plošinu tanku a zamával jsem široce uchopil hned vedle stojícího staříka s modrýma slo
ještě před tím, než jsem zkusil pronést slova, na něž vanskýma očima za ramena trochu silněji než jsem
měl v úmyslu a prudce jsem s ním zatřásl. Rozča
všichni čekali.
Nevěděl jsem, jak jsem to dokázal, ale podařilo rování a zklamání bylo v mých slovech znát. Mlu
se mi promluvit. Vím, že moje řeč nebyla právě vil jsem rychle a s tónem uraženosti, ptal jsem se.
souvislá, ale to se dalo omluvit. To nejdůležitější co to má znamenat, jak mám já a my všichni, _kteří
jsem ale jistě řekl. Hovořil jsem o dlouhých letech jsme přišli konečně po tak dlouhé cestě, rozumět to
čekání, o mrtvých a vězněných, o zrazených. Mluvil muto podivnému přivítání, jak se mohlo stát, že Če
jsem o opuštěných, a o naději; o statečnosti těch, ši, ti Češí, kteří po půl století toužili po tomto okamži
kteří odporovali sovětskému pohůnkovi po léta tak ku .. .
Stařík měkce uchopil mé ruce a pomalu je svezl
nekonečná se statečností stejně vytrvalou, mluvil
jsem o nás, kteří jsme odcházeli přes dráty a pod se svých ramen a potom se mi zahleděl do očí s dět
palbou hlídačů, o nás, jichž b y lo tisíce a tisíce od skou důvěřivostí a upřímností. Pak bezradně roz
máchl rukama ukazuje na tisícihlavé zástupy shro
roku 1948 a desetitisíce od roku 1968.
Půl století nás dělí od okamžiku, kdy se vlády v mážděné na Václavském náměstí a pronesl trochu
české a slovenské zemi zmocnil režim, jehož čas rozpačitě tichým hlasem:
My
něponimájem.
vlády zůstane tou nejčernější stránkou v dějinách

Krásný den roku 2000
Nesl jsem na sobě uniformu americké armády
pyšně a se zadostiučiněním. Z kupole tanku jsem měl
dobrý rozhled a tak jsem si prohlížel zemi, kterou
jsem opustil před třiceti lety. Nepozoroval jsem, že
by se něco změnilo. Vesničky a města, jimiž jsme až
dosud projeli, byla stejná jak jsem si je pamatoval.
Jistě to nebude jiné ani s Prahou. Praha se nikdj
nemůže změnit. Vždy zůstane Zlatou Prahou, stově
žatým městem, městem Mozartovým.
Tenkrát, když jsem Československo opouštěl, trval
totalitní režim již dvacet let. Lid měl za sebou již
dvacet let touhy dostat se ze sovětské nadvlády,
dvacet let snu o tom, že jednou, jednoho krásného
dne přijedou od Plzně Američané a že bude konec
otroctvi, ž přivezou svobodu — tak jako kdysi v ro
ce 1945.
Dnes byl takový krásný den. Dnešek je ten den.
Rozčílení ve mně rostlo, když jsme přes Karlovo
náměstí vjeli do Vodičkovy ulice, která ústí na Vác
lavském náměstí. Smekl jsem svoji seržantskou čap
ku, abych mohl zřetejněji mávat. V hrdle jsem měl
vyschlo a oči mne pálily.
Čím blíže náměstí, tím více lidí se tísnilo na chod
nitích. Na Václavském náměstí byla hlava na hlavě.

KED ~ ...
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Bolí Vás hlava ?
Noste brýle od

OPTÁ

O PTO
Capitol House, 113 Swanston St.

Melbourne (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Télefon 63-2231
DODÁME LÉ K Y VŠECH ' DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i' telegraficky

Veselý srpen 1968*
(Pokračování šé str. 7)
jich hned omývali a mast
mi natírali, krmili a ví
nem posilňovali, a když
je i o tom zpravovali, že
prý životů jejich - bude
ušetřeno, když pro pány
regenty s tím osvícením
v Čechách sami teď zato
čí. To jak slyšel pan Krígoš Vršovec, hrdý slech
tic, rovnou jim pravil, na
to on jim že, a aby ho
zase na skřipec natáhli, s
lim že on společného nic
míti nechce, a to také udělali. A jen je do sálu
přivedli, pana Dubíka, pa
na Černína a pana Smrka,
ještě celé špatné a sotva
na nohou stojící, ale jak

tam vešli, hned radostno
je pan kardinál uvítal, ja
ko by ničeho nebylo by
válo, a takto jim vysvět
lil: “ My vás sem pozvali,
bychom se vespolek pora
dili.” A tomu se všichni
říšští páni hned zasmáli,
kromě
pana maršálka
Donnewettera, kterému to
došlo až po večeři, ale
pak se též zasmál.”
Hochmanova
Kronika
místodržení v Čechách je
krutý humor, co slovo, to
výpad, co výpad, to uráž
ka tím odvážnější, proto
že v podtextu pravdivá.
Kabinetní ukázka úsloví:
“ Humor je, směje-li se
člověk přesto.”
J. S.

Velký výběr jakostního masa a uzenú

Pro Váš budoucí úspěch a spokojenost v Austrálii je důležité znát anglicky. Angličtinu se můžete
učit zdarma v denních nebo večerních kursech.
V přistěhovaleckých ubytovacích střediscích še 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 Wollongongb částečné a
celodenní zrychlené kursy, celodenní intensivni kursy a zvláštní třídy pro přistěhovalé děti.
Zjistěte si podrobnosti o navštěvování denních a večerních kursů v:
NSW.: Migrant Education Section,
Department of Education, Blackfriars« St..
CHIPPENDALE, NSW. 2008.
Tel; 2114566

najdete v českém řeznictví a uzenářstvi

l FRANTIŠKA ŘÍHY
\ U M cln tyre R d„ Nth. Sunshine, V ic., tel. 311-2019

>Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka,
frankfurtské párky, turistický salám .

Kde
můžete
učit zdarma anglicky

|

Je to k pláči?
Picassu
"Kdybych věděl, co je umění,
nikdy bych se tím n e ta jil."

Department of Immigration,
Commonwealth Centre, Chifley Square,
Onr. Phillip St. a Hunter St., SYDNEY,
NSW. 2000.
Tel. 2-0342
Mr. A. Raymond, District Organiser,
Adult Migrant Education, 42 Smith St.,
WOLLONGONG, NSW. 2500.
Tel. 2-99999
Officer-in-Charge, Regional Office.
Department of Immigration.
Room 1, First Floor, 2-4 Pacific St..
NEWCASTLE. NSW. 2300
Tel. 2-1351
Victoria: Migrant Education Branch.
Department of Education.
200 Little Collins St.. MELBOURNE. Vic.
3000
Tel. 654-4500

Nemíním psát nekrolog za nedál no zemřelého a
potají pohřbeného dvaadeva desátiletého Picassa, spí
še ale úvahu o upřímnosti, s jakou dnes přijímáme'
Department of Immigration.
'■mění. Zdá se být podivné, že kromě upřímnosti by
Commonwealth Centre.
Cnr. Latrobe a Spring Sts., MELBOURNE. Vic.
chom měli být vyzbrojeni také jistou odvahou. Kunst3000 ,
Tel. 6622-2011
historická literatura nijak nezapírá, že původně my
slící a tvořící umělec se pří svém novátorství do- [
Oueensland:
Migrant
Education
Section.
stával do- rozporu s těmi, kteří respektují pouze
Department of Immigration.
známé a osvědčené, někdy i dožívající. Nové tvůrčí
527-533 Wiěkham Terrace, BRISBANE. QLD.
výsledky jsou přijímány s nedůvěrou. To je staletý
4000
Tel. 215-238
problém a ti, kteří nemají nad holandské mistry, za
pomínají, že i před dvěma sty lety se bojovalo o •
Department of Immigration.
nové a dosud neznámé. Rembrandtova technika -še
Commonwealth Offices. 224 Adelaide St..
rosvitu byla jeho současníky odsouzena a kdo se
BRISBANE. QLD. 4000
Tel. 31-0101
odvážil motivovat,^ obraz rybami a cibulemi na ho
lém dubovém stole, byl zatracen zastánci načesa
ných a ztrnulých portrétů. Ne každé dílo v oblasti
výtvarného umění, hudby, divadla a filmu všechny c-brazů, posluchačů hudby, čtenářů poesie i prózy
uspokojí. Umělec má na vybranou, buď je poctivý č: návštěvníků divadla nebo biografu, kteří poklá
sám k sobě i k lidem, pro které tvoři a nebo se dají za vrcholný zážitek vyvolaný pocitem krásna.
pokusí sebe i je konjunkturálně zmást. Tvořivý umě Prosím, já tento přístup respektuji, také jsem měl
lec ví. že nemůže - vyhovět všem, kteří přijdou s kdysi takový názor, dnes a le ' vím, že svět ztratil
jeho dílem do kontaktu.. Nemusí mít na mysli elitní pciem antické, středověké či romantické krásy. Dra
obecenstvo, ale pouze ty, kteří mají snahu porozu vost dnešního- světa dává vjemům jinou dimenzi a
mět a často i spolupracovat anebo alespoň projeví pocit krásna se lépe uplatňuje u snílků než u prak
tického člověka. Tím nechci říci, abvehom tyto pocity
dobrou vůli naladit se na jeho vlnu.
Do nedávna byla snaha vyvolat pocit krásna u likvidovali, přizpůsobme je ale k našemu životními:
konzumenta umění hnacím kriteriem jakékoliv umě prostředí, nekonzervujme je či nepokoušejme se kří 
lecké tvorby. Ještě dnes se najde nemálo- milovníků sit zkameněliny. Jestliže kosmonaut vidí zemi jinak

South Austrália: Migrant Education Section,
Department cf Education,
101 Flinders St. ADELAIDE. S. A. 5000
Tel. 28-3308
Department of Immigration,
Cresco House, 106-110 North Terrace,
ADELAIDE, S. A. . 5000
Tel. 51-3681, 51-4981
Western Austrália: Migrant Education Centre,
Wapet House, 12-14 St. George’s Terrace.
PERTH. WA. 6000
Tel. 25-0521
Department of Immigration.
Wapet House, 12-14 St. George’s Terrace.'
PERTH. WA. 6000
Tel. 25-0521
Tasmania: Migration Education Section.
Department of Education.
53 Collins St., HOBART. TAS. .7001
Tel. 30-9011;
Department of Immigration.
City Mutual Building, 54 Argyle St.,
HOBART. TAS. 7000
Tel. 34-3488
A. C. T.: Mr. C. M. Flinn, District Organiser,
Adult Migrant Education. Northbourne House.
Northbourne Ave., TURNER. A. C. T. 2601'
Tel. .46-6143
N. T.: Director,
Department cf Education and Science.
T. and G. Building, Smith St., DARWIN. N. T.
5790
Tel. 817211
(Postal: Box 4821, P. O. Darwin. N. T. 5790)
Department or Immigration, Moonta House.
Mitchell St., DARWIN. N. T. 5790
Tel. 816781

než my, neprotestujeme při jeho popisu, proč tedy
při pohledu malíře, filmaře, spisovatele?
Obecenstvo, které přijímá umění, má výhodu vol
by. Kd}'ž se mi Janáčkova hudba nelíbí, tak ji ne
poslouchám, mám právo na svůj názor. Je však spra
vedlivé Janáčka paušálně odmítnout?
Do světa umění se derou aspekty, které byly ježte
před krátkou dobou v této sféře zcela neslýchaná.
N r-í trmtt tek ale v celém našem životě? Byly naše
babičky zvyklé poslouchat z kazatelen drastický po
pis potratových technik? Byli naši rodiče zaplavení
(Pokračování na str. 9)
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Jsme tu, abychom V Á M pomohli

můžete letět ZA P O U H Ý C H $ 370.Do mnoha mést v EVR O PĚ a zpět
můžete letět za $ 697.90

Máte-li nějaký problém .nebo chcete-li jen dobrou radu, která by Vám pomohla řádně se-usadit v
australském prostředí, je zde mnoho odborníků, kte ří Vám mohou zdarma pomoci. Mohou Vás informovat o možnostech zaměstnání, o zdravotních a sociál ních službách, o koupi domu nebo auta. Mohou Vám
pomoci najít nové přátele.
Uvedeme zde některé z orgahizací.
mohou volně měnit místa, kdykoli si přejí a mohou
pak opět použít služeb pracovních úřadů (C.E.S.L
GOOD N E IG H B O U R S —
Nezaměstnaní se však musí registrovat u C.E.S.,,
"D O B Ř Í SO 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 Labóur, Commonwealtn
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 povoláni.
V ictoria: 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, Austrália
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. 30u0
South
A
ustrália:
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 A ustrália: Department of Labour,
South A usiralia: 47 Waymouth Street,
' Victoria Centre, 2 St. George’s Terrace,
ADELAIDE. 5000
Tel. 51-3568
PERTH, 6000
Tel. 23-0391
Western A ustrália: 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
A .C .T .: Commonwealth Employment Service,
’
.
Tel. 34-4143
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 .: Civie Centre Building, Harry Chán 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 USA ZEN Í
(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 cf Immigration,
CoinmonwealLí Cemn., 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; lst Floor,
2-4 Pacific St., NEWCASTLE. 2300
Tel. 2-1351
Victoria: Department of Immigration,
Commonwealth Centre, Cnr. Latrobe a Spring
Sts., MELBOURNE: 3000
Tel. 622-201.1
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 Austrália: Department ,of Immigration,
Cresco House, 106-110 North Terrace,
, ADELAIDE. 5000
Tel. 51-3681, 51-4961
Western A u strália: Department of Immigration,
Wapet House, 12-14 St. George’s Terrace,
. PERTH. 6Ô00
Tel. 25-0521
Tasm ania: Department of Immigration,
City Mutual Building, 54 Argyle St.,1
HOBART. 7000
Tel. 34-3483
A .C .T.: Department of Immigration,
Civie Office, 22 West. Row,
CANBERRA CITY.
2601
Tel. 730412
N .T .: Department of Immigration, Moontá House'.
Mitchell St., DARWIN. 5970
Tel. 7246
Z A M Ě S T N Á N Í,

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

•

•

S O C IÁ L N Í PÉČE

B '

Informace v 19 jazycích o podporách .
v rámci sociální péče, včetně příplat-* * * * I ků na děti, lékárenské a nemocenské
podpory a penše a nemocenského a nemocničního
pojištění, jsou k dispozici ba 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 so
ciální péče jsou uvedeny v místních telefonních
seznamech měst: Albury, Armidale, Bänkstown.
Blacktown, Broken Hill, Caringbah, . Dee Why,
Dubbo, Fairfield, Gosford, Grafton, Griffith.
Hornsby, Hurstville, Lismore, Lithgow, Liver
pool, Maitland; Newcastle, Orange, Parramatta, 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:. BalJarat,
Bendigo, Box
Hill, Dandenohg, Fcotscray, Frankston. Geelong, Hamilton,' Horsham,’ Milduxa, Mcrwell,
Preston,
Sále,
Shepparton,
Wangaratta
a
Warrnambool.
Queensland: Commonwealth Ce'ntre, 295 Ann St.,
BRISBANE. 4000 (P.O. B,.x 1088N) Tel. 25-0133
Krajské kanceláře: Bundabei<g, Cairns, Gyřnpie, Ipswich,
Mackay, Maryborough,
Redcliffe, Rockhampton, Southport, Toowoomba
a Townsville.
South Austrália: 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 A ustrália: Humphřeys Building,
104 Murray St.,PERTH. 6000
Tel. 23-0161
(P.O. Box P1187)
Krajské kanceláře: Bunbury a Fremantle.
Tasm ania: Kirksway House,2-8 Kirksway
Plače, ,
HOBART. 7000
Tel. 23-7541
Krajské kanceláře: Burnie a Launceston,
A .C.T.: Juliana House, Bowes Street,
PH IL L IP. 2606
Tel. 83-3111
N .T .: C.M.L. Building, 73 Smith St., DARWIN.

5790 (Box 1785, P.O. Darwin)

Tel. 6541.

Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
do VIDNĚ stojí
$ 346.45
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

ALM A
TRAVEL SERVICE

r

330 L ittie Collins St.

1

(roh Elizabeth St.), Melbourne

}

Telefon 63-4001 — 63-4002

^

Je to k pláči?
(Pokračování se str. 8)
v každém knihkupectví sexuologickými instruktážní
mi příručkami? Falický symbol se toleroval v kni
hách o indickém umění a filosofii, dnes jej bez ne
snáz^ dešifrujeme v architektuře a užitém uměm.
V běžném' televizním programu se setkáváme se
slovním humorem, který ještě nedávno mohl platit
za bonmot ' pouze mezi pány. Když jsem chodil do
školy, byl sex tabuizován, dnes patří do sylabu.
Vzpornínám, že film Noční motýl byl mládeži přísně
nepřístupný, můžeme polonahou tanečnici, která se
tam na zlomek vteřiny objevila, srovnávat s Posled-'
ním tangem v Paříži? .Já se nedivím, že se tyto
aspekty dostávají i do literatury, jsou spisovatelé,
kteří chtějí zachytit život, jaký je. Pokud odmítáme
demagogii a tolerujeme svobodnou vůli, pak musíme
přiznat i spisovateli plné právo, na vyjádření svých
záměrů. Nezapomínám na jeho. mravní zodpovědnost.
nejsem nakloněn ke kumulaci silných slov. Autor
se musísám rozhodnout o.koncepci a formulaci své
práce, čtenář má v ruce silnou zbraň, možnost voi
by. ‘ a spisovatel, který chce být - čteni s i. je této
okolnosti vědom. Musíme uznat, že spisovatel dává
do hry více než čtenář a jistě mu záleží, aby jeho
práce byla kladně přijatá. To ovšem ještě není umě
ní, to se rodí schopností autora vyjádřit to, co po
ciťuje a pozoruje.
Můžeme dnes chtít, aby někdo maloval jako Mařák, skládal opery jako Smetana čí psal jako Havlí
ček? Dnešní Lvot je jiný a tvořivý umělec na něj
citlivě reagnje. Ale nakonec i Mařák, Smetana a
Havlíček ? plejády jiných byly ve své době zatraco
váni, že je vzpírají tradici svých, učitelů a jdou za
novým Dnes je proto oceňujeme. Vím, že umělecky
nepřežijí všichni, to již je osud těch, kteří se na
tuto cestu vydali.
,
Když chci v románě najít krásu, přečtu si' Zeyera,
jestliže se chci na jeho stránkách setkat s lidmi,
které potkávám, pak si přečtu škvoreckého. Když
nemám rád španělské ptáčky a přesto si je v re
stauraci objednám a je mi z nich nevolno — viním
kuchaře? . Promarnil jsem možnost svobodné volby
a neobjednal svíčkovou, kterou mám rád. Tak^ snad
je to i s moderním uměním. I Jan Beneš, když psal
Až se se mnou vyspíš ., , . budeš plakat, věděl, že
se knížka nebude všem-zamlouvat. Přesto ji ale tak
napsal, aby zůstal upřimný (i odvážný), k sobě i
čtenářům.
IP
Provádím e veškeré práce optické
přecně, rychle a za levné ceny

ÍH R P A
Optical Service

573 Hampton St.,
Hampton, Vic.
Telefon: 98-5756
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Falšovaný dopis J. Pelikána
Torontský týdeník "Naše hlasy" uveřejnil 14. dubna dopis, který údajně posle!
J iří Pelikán z Říma vydavateli listu M. Komínkovi. Dopis kritizuje redakční
linii torontského listu a odmítá jeho kritické články o Pelikánovi. Goldstueckerovi, štikoví, Slávu Volném a Smrkovském. Dále tvrd í, že Komínkův týdeník ne
má žádnou koncepci pro osvobození čs. lidu a píše: '"M y s lím , že se i přes po
čáteční nedorozumění můžeme považovat za přátele, bez ohledu na to,, že já a
moji spolupracovníci jsou m arxisté, zatímco Vaše koncepce (ja k zřejm é z V a 

podobné podvrhy. Účelem
těchto podvrhů je' vyvolá
vat vzájemnou nedůvěru,
zmatek a vyčerpávající
polemiky. Jinými slovy:
odvést pozornost exilu od
vlastní politické práce a
od kritického sledování
vývoje v Československu.
Odpovědní činitelé na
šich organizací i listů by
si měli pozorně přečíst
Bittmanovu knihu a uči
nit potřebná opatření, jež
by znemožnila laciná (i
když jen dočasná) vítěz
ství čs. ofensivního zpra
vodajství. Pražské oddě
lení disinfonnaci má v zá
sobě nejen podvrhy, ale i
krádeže adresářů a zásahy
do
korespondence
spolků a jednotlivců.
-vnť

14. 5. 1973
A v čistom poli dedov posvätné mohyly . . . ,
alebo: Za siedmymi horam i, za siedmymi moriam i sa stále hrdo hlásim k rodinnej tradl-

AB A N N O 1230

Pan Paul E. de Detrich (de Séven Hills, N.S.W.)
nám vkusne upravenou publikáciou pripomína staro
bylosť a dôležitosť svojich rodinných koreňov, v
stručnej histórii a schematickom genealogickom ná
črte s názvom “ Família Hauch Polko — Detrich ah
šeho listu) je neujasněná a různorodá, což nemůže být ku prospěchu naší spo
anno 1230” .
lečné věci . . . Po pravdě řečeno, myslím, že žádnou koncepci ani nemáte . . .
Genealógia ako pomocná veda historická bola dosť
dlho zanedbávaná a je nesporné, že ju bolo možno
V tomto směru Vám rádi nabízíme pomocnou ruku, ruku silného spojence, který
oprávnene kritizovať z mnohých hľadísk. V monar
má dokonale propracovanou koncepci osvobozovacího boje. Neboť život ukázal,
chiách je ešte stále prvoradým cieľom zostavovania
že proti sovětskému stalinskému komunismu lze účinně bojovat jen pod prapo
rodokmeňov poradie dôležitosti (precedence) na dvor
rem komunismu s lidskou tv á ří . .
ných ceremóniách a s tým spojená prestíž. Najväčší
dôraz sa takto sústreďuje na dôkaz pravdivosti dát
ť e t let po mvasi . r r i dělení čs. zpravodajské
Komínek k dopisu, přia mien a na súvislosť článkov genealogickej reťaze
' pojil svou kratší odpověď, této příležitosti mu b yly. služby pro disinformace,
a celkom sa zabúda na spoločenské a kultúrne-sove které odmítá jakouko- dopis a Komínkova odpo o které nedávno napsal v
ciálne pomery doby, ba ešte i na často, dôležité in
formácie o živote jednotlivých osôb.
• liv spolupráci s Peliká věď předloženy. Pelikán Americe knihu bývalý čs.
Od času Francisa Galtona, ktorý prvý použil termín
nem a jeho přáteli a prohlásil, že dopis vůbec zpravodajský
důstojník
eugenics (1869), sa však geneálogia dostava na novú
nepsal
a
že
redakci
to.tvrdí, že všichni patří
platformu a hoci ešte stále ťažko nachádza miestu
Bittman. Naznačuje to ta
j v hegeliánskom ponímam histórie, predsa si už. via
týdeníku nic
' před podobný mezinárod rontského
ké, že redakce exulant
j cej uvedomujeme, že história je v prvom rade tvo
ní tribunál, jako byli po neposlal.
ských časopisů a vedení
j rená ľuďm i a nie len podmienkami a okolnosťami.
Stylizace listu i aro
staveni po válce naciste,;
Fakt, že napr. osobnosti ako Dryden, Swift a Horace
našich organizací musí
■
gantní
postoj
jeho
údajné
K tomu redakce “ Naších
Wáľpole sa pri bližšom pohľade ukážu blízkymi' prí
být lépe připraveny na
buznými (bratranci), môže osvetliť pozadie kultúr
hlasů” připojila báseň J. ho pisatele naznačují, že
nej a politickej histórie viac; než súhrn faktov a
' Mečů, nadepsanou “ Vikou dopis je asi výrobkem od- i , S x.;;.r,“ ; ; : sx x:
g
Společnost pro vědy a umění v Sydney
§ štatistík.
s lidskou tváří” .
Z tohoto hľadiska je treba přivítat snáď ojedi
jg
opakuje
úspěšný
kulturní
pořad,
který
připravila.?
V době, kdy toto číslo
Přijmeme
nelý pokus pána de Detricha ako vítaný príspevok k
p
sl.
Ludmila
Krajíčkorá
na
námět
§
Š V A D LE N Y
“ Našich Hlasů” v Torontě
histórii severného Slovenska, avšak treba pozname
jen zapracované v šití
i
"S E T K Á N Í S B Á S N ÍK E M — K . J. E R B E N "
I nat. že ako ojedinelý pokus ostáva viac kultúrne n
vyšlo, byl Jiří Pelikán na
dám. šatů a kabátů,
i při kterém ji na klavír doprovází p. Tomáš Chvojka? než vedeckou záležitosťou. Austrálska verejnosť je
návštěvě ve Washingtoně
jakož i .
SKulturní pořad se koná v patek dne 25. května 19731 alergická na všetko, čo zaváňa starinou a zvlášť
a v New Yorku. V New
ZA Č IS ŤO V A Č K Y ,
ífjv 7.30 hod. na University e f New South W ales.f na rodokmene, a to z pochopiteľných dôvodov: väč
rovněž zkušené.
Yorku měl přednášku na.
JRound House — Music Room No. 3. Anzac Parade. I šina má nejakého toho trestanca medzi predkami.
Vysoké mzdy.
|
Kensington (vjezd z Barker Street).
I Tým viac je treba podporiť a oceniť prácu p. dc
Columbijské >universitě a
Týden 4% dne.
1 ... VstuPné: dospělí S L50. dětí S -.59
I Detricha z našich vlastných radov. Doma v Česko
pak se zúčastnil s LiehStálé místo.
k Těšíme se na Vasi účast
Pozvete své známé ~ slovensku majú plné ruky práce s prepisovaním a
mem,
Škvoreckým
aj.
DO M O N Y
prekrúhaním histórie a ostáva im málo času na nie
(A U S T R A L IA ) P /L .
čo ako štúdium starých rodov a hoci nedostupnosť
symposia na sjezdu ame
2. pôsch.,
prameňov v zahraničí určite zabráni rozvoju tohoto
rických slavistů na námět
24 Foveaux 'St.,
odvetvia medzi vysťahovalcami, aspoň pramene vo
jjj' Zajímáte-li se o zakoupení domu. bytu. stavební
Surry Hills.
Viedni by sa mali spracovať a využiť.
parcel\T nebo farmy a máte-li finančni potíže,
Tel. 211-4177 (Sydney)
Pár slov kriticky: preklad p. de Detríchovej publi
spojte se s naší společocstí
kácie je mizerný, čo. hovorím, po slovensky, neokrV
AUTO ŠKO LA
chaný. Ťažkopádna vetná stavba a zle volené idiomy
THE HERITAGE FUND LTD.
neprispevajú k zrozumiteľnosti komplikovanej siete
Jan a M arie Wisz
Poskytujeme půjčky všem. i mladým nebo
Nová plně automatická
rodinných spojitostí. P. de Detrich sa tiež sťažuje na
svobodným a to na
úrok.
Telefon (Sydney)
pračka značky
pomaďarčovanie miestnych mien v prameňoch a sám
O bližší irfennace volejte
poansličťuie mená panovníkov až to znie komicky,
HOOVER
587-1497
že sme mali kráľov menom Andrew a Robert Char
(Sydney) íelefoa 5í5-5973
a sušička šíře 23”
les. Latinská forma mien by bola dosť zrozumiteľ
Jen “ Naše ceny
Můžete mluvit anglicky nebo českv
ná aj pre anglicky hovoriacich.
jsou nejnižší!”
Ale čo ma zaráža najviac je fakt, že autor sa ne
snaží vysvetliť pohnútky a účel celej práce v úvode
— ak je to členstvo, v genealogickej spoločnosti, či
H O D IN A Ř *
registrovanie rodinného znaku, tak by to mal čitate
Z L A T N ÍK *
(Pokračovanie zo str. 4) va ť. Pre využívanie ura ľovi povedať. Tak isto, ak je táto práca len zárod
kom obšírnejšej histórie rodiny s prípadne plným
skvapalnení rovnaké dob nia 238. ktorého je v p rí rodokmeňom, bolo by užitečné to napísať, snáď
ŠTEVEN VAR DY
rým zdrojom energie. Od rode dostatok, je treba by to prinieslo pomoc v hľadaní prameňov. Takto
590 George St.
borníci
pripomínajú, že- ešte nové formy techno môžeme pánu de Detrich len poďakovať za snahu
Sydney
D ISCO U NT HOUSE
a želat si, aby toto nebol posledný pokus na zaned
svetové zásoby uhlia. sú logického procesu.
(proti Trocaderu)
banom poli.
DRASTÍK
241A O xford Street
ďaleko väčšie ako zásoby
A tak svetové energe
Velký sklad zlatých aj
BONDI JUNCTION
tekutých podzemných pa tické hospodárstvo sa mu
šperků, hodinek atd
(proti kinu Metro)
lív. Lebo zatiaľ čo sa od sí pochhadnuť po niekto
Opravy se zárukou.
Tel. 389-1222
haduje. že svetové prired rých
Mluvíme česky
starých
zdrojoch
Česká restaurace
POZOR: Náš obchod
be zásoby dejov by moh energie a nájsť pre ich
a Slovensky.
Contln. " G O U R M E T "
je POUZE na uvedené
li vystačiť na 50 rokov. využitie nové technologie
Telefon: 61-8579
Restaurant " L A B U Ž N ÍK "
adrese!
uhlie vystačí aspoň na se pochody, ak sa máme
129 Bayswater Rd.
ďalšie tri storočia.
Rushcutters Bav
vyhnúť celosvetovej ener
Druhá možnosť je zvý getickej kríze.
Sydney, tei. 317395
šená produkcia jademej
Dušan Lehotský
Otevřeno denně:
Chcete se v příjemném prostředí
c~crfic. Niektorí odborní
pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2 h. odp.
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
ci však vyrátali, že ura
a od 5 do 9 hod. večer, v nedeli po celý den.
SWISS TRAH4ED
Přijďte určité, budete spokojeni!
nium 235, ktoré sa teraz
WATCHWAKERS
Poslechnout si českou hudbu?
K. E b n e r
bežne užíva v nukleár
Na Vaši návštevu se téší rodin* Novotných
Vše je pro Vás pripraveno v české restauraci
19 York St.,
ŕ?'
nych reaktoroch, je po
ZLATÁ
PRAHA
SYDNEY
merne vzácne, že v celom
235 Oxford S t., Darlinghurst — Sydney
vched do W nyard Stn.
uránovom materiáli je ho
(naproti paiyb. scho- !
Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi
menej ako 1% a že by sa
dům). Telefon: 29-7543
r.x/jc.'jsr± tsix
---- zr> mohlo čoskoro spotrebo

Kriza v energetike
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VŠEM ČEC HŮM A S LO VÁ K Ů M DOBRÉ V Ů L E !

Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii

K pátému výročí násilného přepaden.' raší vlasti
v.ycmva českcslove ský p'.-radní sber v zapadni Evro
pě několik věrných fotografických dokumentů, je
jichž úkolem jo pLpomei eut každému prolitou krev,
prolité slzy, marný odpet, nejprve pobouření, pak
pokoření a začátek nové poroby. Dokumenty jse.u
dokladem toho, co je pravda a. co je leži Tanky a
děla okupantů jsou stále ještě v našich zemích.
Těch několik, připomínek na chvíle, kdy zaplavily
naše města a kraje, z oné strašlivé kapitoly dějin
Čechů a Slováků, má být příspěvkem k posílení žá
doucí jednoty Vašich srdcí a myslí v boji za osvobo
zení. Takové sjednocení, které již dvakrát v historii
přispělo k osvobození obou našich národů.
Československý poradní sbor v západní Evropě
odevzdává do rukou všech věrných Čechů a Slováků
zatím jednu sadu osmi pohlednic s prosbou, aby tyto
varovné dokumenty našly co největší rozšíření. Tato
akce vznikla ze skromných prostředků. Sbor proto
prosí, aby každý z Vás poslal na úhradu pořizovacích
výloh příslušnou částku, uvedenou níže. Jestliže má
te opravdu dobrou vůli — ve smyslu oslovení tohoto
dopisu — pošlete více a objednejte další množství.
Tímto finančním příspěvkem zvětšíte finanční prostředky’'čs . poradního sboru,' jehož akce dnešní i
příštý jsou odkázány jen na dobrovolné příspěvky.
Vydaná kolekce osmi dokumentů má titulky české
nebo slovenské s překlady anglickými, německými
nebo francouzskými.
Rozšiřujte je! Hrůzy okupace musí být stále připn
mínány! Pospolitostí exilu posilujete naděje domova,
že svoboda se yrátí!
ČS. PORADNÍ SBOR V ZÁPADNÍ EVROPé
Sekretariát: 8 Muenchen 86, Postfach 860604, W.
Germany.
Cena jedné série osmi pohlednic v různých měnách:
NSR 3.- DM, USA a Kanada 1.50 $, Austrálie 1.- S.
Jižní Afrika 1 Rand. V ostatních zemích ekvivalent
3 DM o„
.

za velkoobchodní ceny

Ceník na požádání

J. KI NDA & CO. PTY.LTD.
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-47*2
nebo: 104 M illeŕs Rd., Nth. Altona, V ie. (314-62811

Máme na skiadé též orig. Plzeňský Prazdroj
STÁLA KONFERENCIA SLOVENSKÝCH
DEMOKRATICKÝCH EXULANTOV
oznamuje, že .sa rozhodla, na svojej porade v sobotu
31. marca 1973 rozbierať materiál o Slovenskom ná
rodnom povstaní od tých jeho účastníkov, čo žijú
v cudzine. Hodlá ho vydať vo zborníku z príležito
sti 30. výročia tejto události, které pripadá na bu
dúci rok.
Osobitným obežníkom sa obraeía 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
prostredníctvom tlače na všetkých účastníkov Povsta
nia a prosí ich, aby jej podali pomocnú ruku a svoj
príspevok 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.

ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd.
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!
j

která je zárukou nejlepší kvality.

j

důvěrou na

0DRA TRAVEL SERVICE
811 Latrobe St., Melbourne, 3000
Telefon 67-9454
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
rstředkujěme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Letenky do Evropy a zpět
— jednotlivě nebe ve skupinách — $ 697.90
Obstaráme zaslání dárkových poukazů kamkoli

V A L N Á H R O M A D A ČS. S D R U Ž E N Í V E V IK T O R IÍ,

která se konala dne 4. května, zvolila na další c-bdocí
tento výbor: předseda V. Vodička, místopředseda J.
P. Srb, členové I. Čapková, S. Jašková, J. Vondruška, B. Jelínek, J. Dvořák; V. Vrba, J. Forester a
Z. Soleh, revisoři L. Blažek a J. Matys.
Z P R Á V Y S. K. S L A V IA M E L B O U R N E
S L A V IA — A L E X A N D R A 0 : 0

Proti jen urůměrnému mužstvu nepodala Slavia v
zápase na stadiónu v Olympie Parku očekávaný vý
kon, hrála bez chuti a neúčelné a získání 1 bodu mu
že považovat celkem za štěstí. — Druhé mužstvo
hrálo- živěji a zvítězilo 3 : 1.
S L A V IA — HAKOAH 1 : 2

K A TH Y 'S

K IN G SW A Y

R E S TA U R A N T

LETOVISKO
“ŠUMAVA”
Locke*s Way, poblíž Belgrave Seuth
srdečně zve všechny krajany na

roh Park St. & Eastern Rd.,
SOUTH M E L B O U R N E

Tel. 693-2533

K* j
COMMONWEALTH

The Minister for Education has appointed a Committee of the Austra'ian Universities
C o m m issio n w ith the fo ilo w in g te rm s of
'efer'ence:
1. To enquire into the desirabi’ity and
means of expanding opportunities in
Austrália for extra: mural degree
courses ot university standard and
to make recommendations to the
Australian Universities Commission.
í.
The Committee should conduct its
enquiry having regard to the aims
and.methods of the Open University
in the United Kingdom and to meet
the position of persons who are
unable to meet the normal entry
requirements of universities.
interested persons and organisations
are invited to make writton s-ubmissions on
the above and related matters.
Notice of intention to make a submission togsther with a brief outiine of topics to
be ccvered šhou'd be sent to the Executive
Member, Committee on Open University,
Austra'ian Universities Commission, P.O. Box
250, Canberra City. A.C.T., 2601, by 16 May
• 1973. Submissions should be forwarded in
time to reach the same address by 16 July
. 1973.
.
.

TANEČNÍ ZÁBAVU

Obedy cez týždeň i v nedelu od 12. do 2.30 hod.,
večere od 6 do 9 hodin.

OF AUSTRAUA

COMMITTEE
ON OPEN UNIVERSITY

( 0:2)

Mužstvo se opět “ našlo” , proti dobrému celku
Hakoah předvedlo pěknou hru v poli, ale nestačilo,
na výborný útok protivníka. Slavistické útočné řady
byly nejisté, Harris hrál nepozorně, zahodil několik
vyložených příležitostí. Dětinské chování brankáře
Na 5. kontinentu můžete pohlednice objednat v O’Hary sesíabilo pak zadní řady a to přesto, že se
náhradní-brankář Ivano.ff zhostil celkem dobře svého
Hlasu domova. Cena série A $ 1.-.
úkolu. Za stavu 0 : 2 propracoval Copeland v druhém
i -----------:------------- :------ :------~~
\
' i poločase míč pěkně až k trestnému území, odkud
centroval a Harris míč dorazil hlavou do sítě. Nr\jV príjemnom prostredí, kde si môžete priniesť
lepší výkon podali Copeland a Howie. — Druhá muž
vlastnú flašu vína, piva alebo slivovičky. Vás
stva hrála nerozhodně 1 :1 .
obslúžime k plnej spokojnosti slovenským,
V sobotu 19. 5. hraje Slavia na Jubilee Parku s
Box Hillem a v neděli 27. 5. tamtéž se South Mclčeským a maďarským jedlom.
bourne-Hellas.
J. K.
Beafsteak každý večer.

Vedou«! kontinentálni pekára« v Melbourne

Žádejte chleba značky ATLANTIC.

Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s

Výborné prostredia cez ' deň pre obchodné a
úradné stretnutie, večer intimné posedenie vo
dvojici alebo s rodinou.
t

V a rí pani Pajánková a

j

srdečne Vás uvitá Katka

ilr~rr-^r-

ľ ■ '■ ■'

......i... —

Malý oznamovatel
K N IH U F. K A F K Y

“ Svítání duše” koupím
neb prosím o zapůjčení. I
za zapůjčení ráda dobře
zaplatím. Nab. do HD na
zn. “ Kafka - Svítám du
še” .
Přijmeme
HO SPO DYNI

spolehl, za výtečných
podmínek do moder,
domu v N. Caulfield
K dispozici je odděl,
byt, kde může bydlet
s manželem (majícím
vlastní povolání) i dí
tětem. Je třeba znát
trošku anglicky nen
německy. Volejte lask.
(Melbourne): 7-10. dop.
a večer tel. 52-5209 neb
-3-5 odp. 67-8901.

'n~3ľľ i „—i.

i i .... —— .

která se koná v neděli 3. června 1973

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
!
)

Jídlo
— pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoji
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

M IM O Ř Á D N Á
P Ř ÍL E Ž IT O S T

; k výbornému postaven!
I v
nové
společnosti,
i Není třeba nic prodá1 vat.
Vedoucí
místa
j jsou k dispozici ihned
j vzhledem k mezinárodí nímu rozšíření podniku.
Počáteční příjem po
výcviku je $ 750 až $
1.350 měsíčně. Výhod
né pensijní pojištění a
příležitost k zámoř
ským cestám. Nevyža
duje se zkušenost a ne'záleží tolik na věku ja
ko na průbojnosti. Do
tazy z druhých států
vítány. K sjednání dů
věrného
interview
(event. obou manželů)
volejte M rs. M aděr,
tel.
(M elb .)
877-4107
(pondělí až patek me
zi 4. a 6. hod. odp.)

MIGRANT TASK F0RCE
COMMITTEE (Vic.)
The Chairman invites members of the
com m unity— particularly ethnic groups
— to ad vise the committee of any matters
reiating to migrant settlement which they
fe e l s h o u ld be in v e s tig a te d by the
committee.
Communications should be addressetí;

The Executive Officer,
Migrant Task Force Ccmmitise (Vic.),
Commonwealth Centre,
Cnr. Spring.& La Trobe Sts.,
MELBOURNE, Vic. 3000

- il
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Evropské pohárové zápasy
Jak jsme vám mohli ještě při uzávěrce minulého čísla alespoň jednou větou oznámit, prohráli fot
balisté pražské Sparty s AC Milánem i pražskou semifinálovou odvetu "soutěže držitelů tro fe jí" 0 : 1
a byli vyřazeni z této druhé nejpopulárnější evropské soutěže klubových celků. I když Sparťané nepodali
před vlastním publikem (37.000 diváků) takový výkon jako v prvním zápase v M iláně, určitě ostudu
čs. kopané neudělali. Naopak. Viděl jsem střetnutí na italské televizi ä musím říci, že už dlouho jsem
od čs. týmu neviděl tak přesné dlouhé přihrávky, bojový výkon, technickou vyspělost jako tentokrát od
Pražanů. Ovšem se střelbou to už bylo horši, vždyť Sparta měla tři-čty ři tučné šance a do 73. minuty
i naději na postup. Byla v poli lepším tým em , mezi národně však zkušenější Italové hráli osobní obranu,
každý hráč měl za úkol hlídat si svého čs. protihrá če. Sparta po změně stran chtěla rychle rozhodnout
zápas, AC Milánu však stačila v 73. minutě malá chybička v obranné akci soupeře a stejně jako už v
zápase v M iláně zpečetila levým křídelním útoční kem Chiaruggim porážku letenských fotbalistů.

Dalšího skvělého úspěchu dosáhlo nyní mužstvo
našeho, trenéra Česty Vycpálka Júventus Turin. Fot. balisté Juventusu, kteří vyhráli prvé utkání s pře
možitelem Trnavy anglickým přeborníkem Derby
County 3: 1, dokázali uhrát v anglické odvetě bezbrankovou remizu a postoupit poprvé do finále Po
háru mistrů evropských zemí. Jejich soupeřem v
závěrečném utkání této nejslavnější evropské sou
těže bude v Bělehradě obhájce trofeje a držitel “ SvěV K O D A N I; DÁNSKO — ČSR 1 : !

Když jsem v minulém měsíci komentoval z Duesseldorfú průběh mezistátního utkání ČSR — NSR, na
psal jsem, že to budou mít čs. fotbalisté v kvalifi
kačních zápasech na mistrovství světa velmi těžké.
Hra čs. týmu byla příliš pomalá, přímo hlemýždí byl
přechod z obranných akcí do útoku, a pomalost v
útoku samém, kde každému hráči trvá příliš dlouho.,
než se odhodlá ke střelbě. A ta je navíc nepřesná,
střely až příliš měkké, hra křídel téměř neexistuje.
A těchto chyb se čs, fotbalisté dopouštěli i 2. května
v Kodani v prvním kvalifikačním utkání o postup
'n a mistrovství světa r. 1974. ve kterém stačili s
fotbalisty Dánska jen remizovat 1 : 1, což je sku
tečně ‘ ‘hubený’ ’ výsledek.
Uvážíme-li, že vedoucí tým V III. kvalifikační sku
piny — Skoti — vyhrál nad Dány obě střetnutí, pak
situace čs. kopané v boji o účast na příštím světo
vém šampionátu je nezáviděníhodná. A právě kodaň
ská plichta může být v souboji o letenky se Skoty
rozhodující. Čs. kopaná zřejmě stagnuje, prohrává
me jedno utkání za druhým, a ještě horší než poráž
ky je nemohoucí koncepce hry. jakou čs. fotbalisté
produkují, Pravda, ani po kodaňské remize ještě pro
, ČSR vše neskončilo, ale ztráta bodu nevěstí nic dob
rého. Kdybychom se chtěli ještě probojovat mezi svě
tovou elitu, zajistit si účast mezi 16 týmy j mistrov
ství světa, pak bychom museli vyhrát obě domácí
utkání (s Dány i Skoty), navíc pak v Glasgově se
soupeřem v odvetě ještě remizovat.
A
Obě branky utkání padly už v prvním poločase:
Dáni se v 16. minutě Bjememesem ujali vedení l j 0,
v 39. minutě pak Petráš vyrovnal na 1: 1. Věřili
jsme, že po změně stran čs. fotbalisté rozhodnou
zápas. Nestalo, se tak a remíza 1 : 1 je spravedlivá,
odpovídá poměru sil na hřišti. A to není pro čs. ko
panou, kopanou s tak slavnou tradicí, zrovna licho
tivé.
. „
V tutéž dobu hráli ve švédské Eskelsune cs. fotba
listé do 23 let (mistři Evropy). kteří v dalším ročníku
evropského šampionátu^ (po triumfu nad Rakušany)
porazili nyní snadno i švédy 3: 0 .
KDO DO 1. L IG Y ?

Nejen první, ale i dru
há celostátní fotbalová li
ga bude ještě velmi dra
matická. Ačkoli mužstva
absolvovala (až na slo
venské týmy) už po 22
mistrovských ^ _ zápasech,
jsou stále ještě 4 kandi1 dáti na 2 místa pro ^po
stup do nejvyšší soutěže:
tři z českých zemí a Inter
Bratislava. Skvěle si ve
dou fotbalisté pražského

Bohemians. kteří mají po
hromadě jedenáctku, kte
rá by nemusela hrát pod
řadnou roli ani v 1. lize.
Stav H. ligy’ :- 1. Bohe
mians 28 bodů (22 zápa
sů)', 2. Inter Bratislava
27 b. (21 utkání). 3. Pardubiie 27 b. (22 střetnutí).
4. Vítkovice 26 b. (22 utká
ní), 5. Baník Prievidza
(23 bodů), atd.
— O —

— Funkcionáři Čs. svazu ledního hokeje jednají
stále ještě s vedením dvo.u profesionálních kanadských
klubů o start čs. národního mužstva v zámoří, a pak i
odvety v Československu. Má se za to, že týmy, s
kterými se má ČSR střetnout, budou Toronto Maple
Leafs a Buffalo Sabres.
— Olympijská vítězka z r. 1968 v Mexiku a držitel
ka olympijského stříbra z Mnichova M. Duehková
obsadila na mezinárodních závodech ve skoku do
vody z 10 m věže v kanadském. Winnipegu 3. místo
za východní Němkou Janickeovou a olympijskou. ví
tězkou Švédkou Kappeovou. O několik dnů později
byla Duchkova v Mexico-City druhá za Švédkou
Knappeovou.
— Dorostenci pražské Slavie se stali vítězi letošního
ročníku Laufrova memoriálu v kopané, když v zá
věrečném utkání zvítězili nad mužstvem švýcarského
Lausanne 2: 0 . Konečné pořadí: 1. Slavia Praha, 2.
Dynamo Drážďany, 3. Bohemians Praha, 4. Lau
sanne.
KDO V Y H R A J E ČS. POHÁR?

Zrodem druhé nejpopulárnější evropské fotbalové
soutěže klubových celků, soutěže “ držitelů trofejí” ,
zvýšil se v celé řadě států zájem o pohárovou sou
těž. ^Také v ČSR, neboť zájezdy do ciziny k zápasům,
výdělky na těchto mezinárodních utkáních a tak
trochu i sláva lákají. Letos budou o poctu hrát v
tového poháru” Ájax Amsterodam,’ který po domácím soutěži “ držitelů trofejí” bojovat fotbalisté Ostravy
vítězství 2.: 1-nad Reálem Madrid- vyhrál i odvetná a VSS Košic. Ostrava se stala vítězem českého pohá
ru, když ve finále po vítězství doma 2 : 1 nad Teplice
semifinále ve španělském hlavním městě 1 : 0.
V soutěži “ držitelů trofejí” nastoupí přemožitel mi prohrála v Teplicích 0 : 1, a o jejím postupu roz
AC Sparty AC Milán v řeckých Salonikách proti hodly pokutové kopy. A na ty vyhráli Ostraváci 3 : 2.
anglickému mužstvu Leeds United. Angličané, kteří Druhý finalista Čs. poháru — vítěz Slovenska —-.VSS
doma porazili jugoslávský Hajduk Split 1 :( 0, i stačili Košice — postoupil do závěrečného střetnutí suve
hrát v odvetě 0 :0 .
rénně, když po vítězství 3 : 0 doma uhrál v Prešově s
Ve třetí soutěži Evropy, v Poháru UEFA (bývaly domácím Tatranem remizu 3: 3.
Veletržní pohár) jsou finalisty: FC Liverpool (o jeho
postupu rozhodla branka na cizím hřišti), který
vyhrál první zápas doma 1: 0, v Londýně podlehl
Tottenhamu Hotspur 1 : 2 a západoněmecká Borussia
Monchengladbach (vyhrála oba zápasy nad holand
22. kolo nejvyšší čs. fotbalové soutěže bylo už
ským Twentě Enschede 3 : 0 a 2 : 1).
kompletní, přesto mistrovské zápasy odložené v pře
dešlých kolech v důsledku slintavky a kulhavky na
" Č E R V E N O B ÍL Í" J U B IL U J Í
Slovensku dávají naprosto zkreslený obraz o momen
tálním pořadí v tabulce a to především na její špi
V těchto dnech, kdy fotbalisté pražské Slavie bo
ci. V čele 1. ligy je sice Tatran Prešov před VSS
jují (zatím, beznadějně) o záchranu v 1. lize, vzpo
Košice a Spartakem Trnavou, obhájce - přebornickémíná celý ten velký tábor příznivců klubu 80. výro
ho titulu Trnava má však sehráno o 3 zápasy méně,
čí založení jednoty. SK Slavia Praha, která vznikla
takže se zdá, že by i letos mohl získat prvenství v
v r. 1893 původně jen jako Cyklistický klub Slavia
čs. kopané. — Boj o záchranu bude však ještě velmi
a teprve o dva roky později se do ní začlenili fot
dramatický. Vždyť dobrá polovina tabulky si' nemů
balisté, má současně 15 sportovních oddílů. Pocho
že být naprosto jista záchranou. Nejhůře však
pitelně největší je odbor kopané,' který proslavil “ se
na tom jsou “ červenobílí” , kterým může zachránit
sívané” v celém světě. Třináctkrát byli slávisté fot
ligovou příslušnost skutečně jen malý zázrak. Muž
balovými mistry republiky, 8 hráčů obléklo dres ná
stvo převzal v roli trenéra Rudla Vytlačil, ale ani
rodního mužstva ČSR ve slavném finále mistrovství
jemu se v jarní polovině soutěže nedaří.
světa v r. 1934 v Itálii, Slavia vyhrála co by “ ko
Ve 22. kole utrpěla pražská Slavia debakl, když
runní princ” v r. 1938 kdysi slavný Středoevropský
! prohrála v Žilině 0: 3, a to prý ještě žilinští fotba
pohár a dosáhla mnoha významných mezinárodních
listé “ spálili” celou řadu brankových šancí. Praž
úspěchů.
ské derby mezi Spartou a Duklou skončilo smírně ne
Pražská Slavia měla a dosud ještě má velký oddíl rozhodně 2 : 2, Ostrava pak porazila doma nečekaně
lehké atletiky. Pětadvacetkrát se její lehcí atleti za Trnavu 2 : 1 . V -boji o záchranu udělali^ krůček do
psali do seznamu mistrů ČSR. Borci jako Janda-Suk, předu fotbalisté brněnské Zbrojovky, kteří doma vy
Douda, Rosický, Mertová, z dnešních atletů sprintér hráli nad Teplicemi 3 : 0. Jediným, týmem, který
Bohman, patřili k velkým posilám čs. reprezentač prohrál tentokrát doma, byl Slovan Bratislava (pod
ního družstva. Také tenisté Slavie hrají v čs. extra lehl mužstvu VSS Košice 0 : 1 ) . Košické kluby zí
lize, celkem dobře si vedou i odbíjenkáři a plavci. skaly maximum bodů: Lokomotiva porazila škodu
Slavia má v úmyslu vzkřísit také tradiční slávistic Plzeň 2: 0 . Překvapením byla hladká porážka Nit
ký sport košíkovou í původní sport cyklistiku. V r. ry v Hradci ( 0 : 3 ) . Prešov zdolal Třinec 3 : 1 a do
1975 mají mít Slávisté dokončenou ■stavbu hokejové stal se znovu do- čela 1. ligy.
haly, atletického stadiónu, halu sálových sportů, atd.,
Tabulka: 1. Tatran Prešov 27 bodů (ze 22 zápa
vše ve svém “ výstavním areálu” v Edenu.
sů), 2. VSS Košice 26 b. (rovněž ze 22 utkání), 3.
26. dubna měli “ červenobílí” v Brožíkově síni Spartak Trnava 25 b. (z 19 utkání), 4. Žilina 24 b.
pražské Staroměstské radnice slavnostní zasedání k (21 zápasů), 5. Lokomotiva Košice 23 b., 6. Dukla
80. výročí, na kterém byli vyznamenáni nejlepší spor Praha, 7. Sparta Praha (po 22 b.), 8. - 9. Teplice a
tovci, kteří proslavili republiku ve světě. Byli to Slovan Bratislava (po 21 b. a stejné skóre 24 : 22),
fotbalisté Plánička, Ženíšek, Puč, Čambal, Bican, 10 Zbrojovka Brno, 11. Nitra, 12. Ostrava, 13. Hradec
Lála, lehcí atleti Douda, Mertová, Paráček, Boh Králové (po 20 to..), 14. Třinec 19 b., 15. Škoda Plzeň
man a další.
18 b. (z 21 utkání), 16. Slavia Praha 16 bodů (z 22
utkání).

Fotbalová liga

: :

J IH L A V A NEBO PA R D U B IC E ?

V překrásných květnových slunečních dnech, _kdy
už odvážlivci pomalu pomýšlejí na koupání v příro
dě, bojuje se v ČSR poprvé v historii ledního, hokeje
o mistrovský titul. Finalisty jsou shodou okolností
první dva týmy ligové tabulky Tesla Pardubice a
Dukla Jihlava. Zatímco“ však obhájce mistrovského
titulu Dukla Jihlava se do závěrečného utkání kvali
fikovala suverénně, když seriál sedmi možných se
mifinálových utkání ukončila už po čtvrtém zápase
(vyhrála tedy nad SONP Kladnem' 4 : 0 na zápasy),
dramatické boje (i s rvačkami) se odehrály v zápo
lení Slovanu Bratislavy a Pardubic. Nakonec Pardu
bice zvítězily 4 : 2 na zápasy.

H L AS
DOMOVA
vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Víc. 31ti.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ D® ZA
M
OŘÍ: lo<fi a
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ$
£stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné meaí.
Výši leteckého příplatku do různých a n i adBhM
na požádáni obratem.
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