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Smlouva Československa se Západním Německem byla dohodnuta

Aktivna před konferencemi
V minulých dnech jsme se. dočetli o mimořádné aktivitě komunistů v Česko
slovensku, k níž podle domácích pramenů daly impuls stranické konference a
výroční členské schůze a na nich především "moudrá slova" soudruhů delegátů
•vyšších stranických orgánů. Byla to slova o minulosti — pochvaly a mírná po
kárání z nedávných dob a hořké připomínky událostí, které se staly před pěti
lety a které dosud vyvolávaly u přesvědčených soudruhů pocit nevolnosti — a
byla to slova o budoucnosti, o šťastné budoucnosti, když se soudruzi přičiní
a budou plnit vše, co jim strana k plnění předkládá. Všechny zprávy zdůrazňo
valy, že se, vyžaduje vypjetí všech sil "v najbližší budoucnosti". Rudé právo
nadpisovalo: "Strana nejde na dovolenou!"

Do nedávna svobodné národy střední a východní, Ev/ opy *e staly obětí sovětské expanse. So
větsky svaz nesplnil mezinárodní závazky, které
převzal po skončení druhé světové války. Tyto
národy se nikdy nevzdaly a nevzdají práv na sebeurčení a svrchovanost. Trvalý' mír a. opravdo
vá spolupráce v Evropě jsou možné jen tehdy,
budou-li svobodně vyjádřený požadavky za své
bytnost a splněna jejich vůle za osvobození. Ko
munistické vlády závislé, na Moskvě nemohou za
stupovat skutečné zájmy potlačených národů.
Ohniska odporu ve střední a východní Evropě ne
zmizí, dokud nebudou splněný spravedlivé po
žadavky utlačených národů . . . Západ by neměl
pominout tyto zásady:
a) Respektování lidských práv, zakotvených v
Chartě OSN, stejně jako práv na sebeurčení ná
rodů ve střední a východní Evropě.
b) Ukončení sovětské vojenské okupace střední
a východní Evropy a to především zrušením dů
sledků násilných akcí proti Maďarsku v r. 1956
a proti Československu v r. 1968.
c. Vybudování systému, který by dovolil svobod
nou volbu v mezinárodních vztazích na základě
nezávislosti a sebeurčení národů ve střední a vý
chodní Evropě . i .
Z memoranda určeného západním státníkům a
veřejnosti, které podépsaly:
Čs. poradní sbor v západní Evropě, Národně
demokratický výbor svob. Albánie, Polská vláda
v exilu, se sídlem v Londýně a Maďarská rada
pro mezinárodní vztahy Evropského kongresu.

mi geograficky vysunuté
k západu a s lidem naka
ženým
demokratickými
ideami než v zemích mé
ně ohrožených. Husák sám
zřejmě nemá iluze p všech
pohnutkách
sovětských
vůdců a nemůže árii vy
loučit možnost obětování
československého pěšáka
Otázku, proč mají být zodpovídají vládní-řečníci
Není jistě vhodné říkat při útoku čínského draka
českoslovenští komunisté a novináři jen mlhavě: méně informovaným sou- nebo při opravdovějším
ve střehu právě v době, “k zabezpečení naší bu- druhům, že se nejistota pokusu o překonání nesnákdy se zdůrazňuje mezi- doucnosti” , ‘‘pro lepší Husákova režimu v době zí sovětského hospodář národní spolupráce, kdy zítřky pracujících” , “k před možnými velkor-ysej- štvi - nemůže to vyloučit,
TURISTÉ
“revanšiätickou
hrozbu zajištění koordinovaného šími dohodami v Evropě i když nutnost takové
socialistických stupňuje, že je nutné být sovětské “oběti” není v ^Buďme upřímní, není mezi námi mnoho těch, kte
fašistů ze západního' Ně- postupu
bedlivěji ve střehu v ze- dohledu.
(Pokr. str. 21 ří^ by alespoň čas od času nepocítili' přání, pokud
mecka” nahradily réferá- zemí”,
již ne touhu, podívat se tam, odkud jsme přišli —
ty o zásluhách Brandtovy
domů, jak většina z nás jednoduše, říká. Zůstanu u
Po inaugurácii argentínskeho prezidenta Campora
vlády na zmírnění mezi
tohoto pojmu, i když moje přesvědčení je poněkud
odlišné: doma jsem tam, kde žiji, mám rodinu, přá
národního napjetí, -proč
tele, a kde pracuji. Nebo jsem snad doma tam, kde
straníci nemají “zůstat
jsem byl prohlášen za nepřítele lidů, mých pár věcí
stát na dosažených, hori
zkonfiskováno, -protože -jsem “zradil” ? .Mohu zradit
Argentína prežívala historický týždeň, ktorého vyvrcholením bola inaugurá to, do čeho -jsem nebyl nikdy zasvěcen, o čem jsem
zontech” ani v době blíží1cích se letních dovolených, cia prezidenta Camporu. Do hlavného mesta prichádzali významní hostia, medzi nerozhodoval, čemu nev.ěřím a s čím jsem nikdy -ne
nimi marxistický prezident republiky Chile Allende, sympatizoval?
Stesk po. domové se však neřídí touto logikou, je
prezident Castrovej Kuby Dorticos, podpredseda čes
koslovenskej vlády K. Laco, americký minister za to obzvláštní nemoc, lek se těžce ordinuje. Někomu
Stačí poslechnout si Prahu (na pásmu krátkých vln
S dohodnutou dohodou Československa se západ hraničia Rogers a ďalší.
13 m denně v 19 hodin východoaustralského času) a
ním Německem a nepochybně před brzkými smlou
pravidelně vysílaná, snůška polopravd, a invektív na
vami Bonnu s Maďarskem a, Bulharskem, kterými
Po 18tich rokoch od pádu. Peronovej diktatúry a zývaná zprávy čs. rozhlasu má schopnost dokoriale
bude ukončena řada ujednání, která jsou na progra po posledných 6tich rokoch vojenskej diktatúry sa rozmetat iluze a stesk. ■Hůře se zahání touha nadý
mu Brandtovy východoevropské politiky, přijde pa
chat se vůně beskydských či tatranských lesů, z té
trně opět na přetřes otázka další existence rozhla k moci vracia Peronovo hnutie, na čele s preziden ale také .nejsem naživu: Snad nejtěžší je vzpomínka
sových stanic Svobodná Evropa a Svoboda. Tlak So tom, ktorého bývalý diktátor prišiel vlani vybrať za na starou matku, otce. Takový je již: život.
větského svazu a jeho bloku států proti pokračování krátkeho pobytu v Buenos Aires. Hovorí sa, že Pe
Tato úvaha však sleduje jinou myšlenku. Nemám
ve vysílání těchto stanic do komunistických žerní ron sám prevezme miesto ministerského predsedu. za zlé, že se - nejeden krajan vypravuje na dovole
bude nepochybně silný a může být účinnější tím, že Ale bude to pre Argentínu začiatok novej éry? Po nou tam, kde si říká, že je doma, aby po někoíika
komunisté budou mít řadu pomocníků na Západě.
dnech poznal, že tomu tak již není. A zkusí to znoPředevším v americkém Kongresu početně sílí izo chybností je mnoho a úskalia pre nový režim v poli ‘.vu a pocit se opakuje. Kořeny jsou hluboké a nedají
lacionistické kruhy, které se budou snažit prosadit tickej aj ekonomickej oblasti ešte viac.
se snadno přeseknout — nepřesekávejme je tedy. Za
větší odpoutání od Evropy a přitom budou žádat i
chovejme si city k zemi, z které jsme přišli a z nich
zrušení těchto stanic tím, že Kongres nedá souhlas
Všeobecne sa má za to, tých najchudobnejších v pak můžeme motivovat i naše vztahy ke krajanům,
k jejich dalšímu financování. Vidina možného trhu že Peron, ktorý chýbal robotníckom prostredí, 0 ' kteří žijí kolem nás.
v SSSR se stamilióny obyvatelstva nenasyceného
Dnešní propagandistická' mašinérie chrlí z Česko
na slávnostnej inaugurá- tzv. bezkošeliarov. Z to
mnoha vymoženostmi západního světa je pro mnohé
slovenska jiné zvěsti:. Češi a Slováci navštěvují dle
Američany příliš lákavá a jsou ochotni platit za její čil, pripravil vládny pro ho prostredia vybudoval
těchto' zpráv republiku proto, aby se radovali, . jak
uskutečnění téměř jakoukoli cenu. Druhá část Ame gram, ktorý bude Campo- hnutie, ktoré malo poli
ČSSR svou zahraničně-politickou aktivitou přispívá
ričanů a západních Evropanů si však uvědomuje ra loyálne uskutočňovať, rticku váhu a. prestíž.
k pozitivním změnám mezinárodních vztahů v Evro
význam, jaký může mít pro svobodný svět příležitost
Campora, ktorý podľa ú- Osúd týchto ľudí sa sna- pě i jinde, ňébo protože se cítí spřízněni s lidem ra 
mluvit přímo k lidem, kteří nejsou svobodní^ a kte
dostně budujícím tak .vysokou ekonomickou, sociální
rým je upíráno právo dozvědět se víc než jim ko sudku mnohých znalcov žil zlepšiť, dať im mäso
a kulturní úroveň, protože potřebují načerpat sílu k
nemá
inú
kvalifikáciu
ako
symbol
nového
blahomunistická vláda dovolí.
životu
z nepřeberné studnice národních tanců atd.
O významu Rozhlasu Svobodná Evropa pojednáva ako tú, že je neoblomne bytu. Pravda, v jeho hoJedna absurdita za druhou. A jsou lidé, kteří cestu
obsáhlá zpráva zvláštní americké komise, které verný Peronovi, prišiel už spodárskej a sociálnej pojí z druhého konce světa a věří' tomu. Snad patřím
předsedal bratr bývalého presidenta dr. Miltón
k jiné generaci, ale i při silném vztahu k zemi, z
Eisenhower. Vyšla v těchto dnech knižně pod názvem so serióznou prípravou litike bolo mnoho primi- které jsem vzešel, je mi nepříjemné vidět publiko
Právo vědět (The Right To Know). Zpráva navrhu pre nastolenie novej éry! tívneho amatérizmu a:de- vanou fotografii člověka, který^' pateticky' poklekl,
je, aby USA financovaly nadále rozhlasové vysílání, Qtázka je, či zvládne magógie. Peron si to však aby políbil beton ruzyňského letiště po výstupu z le
ale západoevropské státy aby přispívaly na náklady všetky okolnosti, ktoré mohol dovoliť, lebo vtedy tadla. Samozřejmě, to. se čš. zahraničnímu ústavu z
studijního oddělení ŔSE, které se považuje za zvlášť
18ročná história vytvorí- mala Argentína výkonné jiným líbí v pokryteckém přesvědčení,' žé takové scéj
úspěšné.
ny přispívají k zachování světového míru. Hlavně
Na podporu RSE vystoupil nečekaně i francouz la a ktoré značne pozme- hospodárstvo, bola naj- však slouží k propagandě v zahraničí i doma.
ský delegát na generálním shromáždění Severoatlan nili árgentínske národné väčším producentom a
O rozhovorech publikovaných v československých
tického paktu koncem května tr. Zdůraznil, že by pomery. Z toho dôvodu vývozcom mäsa na svete,
novinách s krajany přijíždějícími do. vlasti na dovo
všichni demokratičtí státníci měli energicky odporo
nemožno s a ' nezamyslieť i krajinou s najväčšou lenou či s navrátilci bylo již diskutováno. Navrátilec
vat jakýmkoli snahám o likvidaci těchto stanic.
Nejčastější námitkou proti dalšímu působení RSE nad zmenami, ktoré za- priemernou spotrebou tej.(Pokračování na str. 2)
a RS je tvrzení, že představují zbytek poválečné siahli aj samotné Perono- to drahej bielkovinovej
"studené války" (zatímco cizojazyčné vysílání komu vo hnutie.
potraviny. Mohol si to do- PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhous« St-»
nistických rozhlasů je důkazem mírumilovnosti tam
Diktátor
Peron
sa
pôvoliť, dokiaľ nezruinoval Richmond, Vic. 3121. — PR1NTERS: UnHlcattoa
ních států). Necenzurované zpravodajství není jistě
"studenou válkou", avšak trochu chladu na rozpá vodne opieral len o pra- argentínske hospodárstvo,
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne, Vic. MN
lené hlavy některých západních propagátorů dohody cujúce vrstvy, vlastne o (Pokračovanie na str. 2)

Problémy Peronistov

0 právo vedet

s komunisty za každou cenu by jistě neškodilo.
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HLAS

DOMOVA

Před konferencemi
(Pokračování se strany 1)
Zvýšenou aktivitou a
větší přísností mají stra
níci docílit, aby Českoslo
vensko představovalo ny
ní obraz klidné země s li
dem plnícím pracovní plá
ny a spokojeným s mí
stem, které zaujímá v ne
rozborné “rodině sociali
stických národů” . Na vě
ci nemá nic, měnit, budeli Sovětský svaz v příš
tích měsících na meziná
rodních konferencích do
nucen k ústupkům, jakým
pravděpodobně bude od
sun větší části sovětských
vojsk z Československa.
(Mimochodem:
minulý
měsíc se představil v P ra
ze nový dohližiteí - generál-major V. J. Jermakov,
komisař sovětské vlády
pro záležitosti sovětských
jednotek umístěných v
Československu.)
Do výzev k- bdělosti se
míchaly obšírné zprávy
všech sdělovacích pro
/ HOSPODYNĚ

čistotná,
dobrá kuchařka,
se přijme pro samost,
pána do domu opatře
nému všemi vymože
nostmi. Krátká pracov
ní doba. Zařízený byt,
kde může bydlet s m an
želem, majícím vlastni
povolání. Výborný plat.
Telefon (Melb,): 8 - 10
h. dop. 52-5209, 3 - 5 h.
odp. 67-8912. Nebo vo
lejte prostř. Hlasu do
mova.
Malý omamovatel
SÁL

plně

vybavený

k pronajmutí na zábavy,
oslavy, -klubové schůze
atd. od pondělí do soboty.
Volejte (Melb.) 51-7732
nebo 51-8221.

středků o závěru jednání
s Německou spolkovou re
publikou, o dohodě, jak
formulovat smlouvu obou
států. K dohodě (předpo
věděné Brežněvem při
jednání s Brandtem) do
šlo 30. května v Bonnu,
když Němci přistoupili na
československý požadavek
uznat smluvně neplatnost
mnichovské dohody od sa
mého počátku, nebo - jak
stojí v ujednání. - uznat
ji za dohodu nulitní. Kro
mě toho bude mnichovská
dohoda v preambuli ke
smlouvě morálně politic
ky odsouzena.
Dohodnutý návrh smlou
vy byl předložen oběma
vládám k schválení, kte
ré - jak se i v německém
případě očekává - bude
spíš formální (v zásadě
se návrh podobá smlou
vě polsko-německé a sovětsko-německé). K pa
rafování smlouvy přijede
československý zahranič
ní ministr Chňoupek ješ
tě v červnu do Bonnu a k
slavnostnímu
podpisu
smlouvy se má dostavit
W. Brandt v srpriu nebo
září do Prahy. Skončí tím
dohadování, které trvalo
přes dva roky. Podle zá
padních pramenů nejsou

11. 6.T9Í3
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však ve smlouvě ujasně taktických záměrů vy
ny některé problémy, z stupňované diplomatické
nichž .zvláště otázka, zda aktivity ČLR v západní
se smlouva bude týkat Evropě je zanášení nekli
du a nedůvěry do zlepšu
též Berlína.
Kritika čínských komu jících se vzrtahů mezi
nistů není v Českosloven evropskými zeměmi, zá •
sku novinkou od té doby, š&odnickě oslabování po
kdy je žačala kritizovat litické úlohy SSSR a dal
Moskva, avšak někdy se ších socialistických zemí
zdá, že Praha častuje a pod. V západní Evropě
soudruhy z Pekingu šťav například šíří a živí před
natěji, než si dovolí so stavy. že úspěšný průběh
jednání
větští soudruzi. V řadě celoevropských
by
prý
znásobil
“sovět
jiných tendenčních refe
skou
hrozbu”
a
podobné
rátů vynikl dlouhý ko
mentář Jaroslava Mazala nesmysly . . . (Číňané) se
v Rudém právu (23. 5.). pokoušejí přesvědčit zá
padoevropské politiky o
Aspoň ukázku:
jakési neupřímnosti socia
“Poslední měsíce při
listických zemí, jimž prý
nesly nové, přesvědčivé
r-eize důvěřovat, o údaj
důkazy, že boj proti sociané sovětské hrozbě náro
lisrtilkému
společenství.
dům západní Evropy . . . ”
. . . bezzásadové spolčová
Tak pokračuje celá úva
ní s nejreakčnějšími sila
mi na pro-tisovětské zá ha “Peking a Evropa” .
“
kladně, se' staly trvalým. ľ
Luděk Pachman zaslal
určujícím prvkem zahra
ničně politické aktivity geeer. tajemníkovi SN dr.
Waldheimovi
písemnou
současného vedení ČLR . . stížnost na čs. vládu -pro
Evropské socialistické ze porušení lidských práv,
mě podněcuje k vážnému, zaručených Chartou SN,
opodstatněnému znepoko protože musel zaplatit za'
povoleni k vycestování
jení zjištění, že současné 28.Í0® Kčs a podepsat
politické vedení ČLR zne prohlášení o tom, že se
užívá svého sbližování s vzdává svého majetků.
buržoaznimi státy proti Stížnost za něho sepsal
gener. sekretář Meziná
životním zájmům sociali- rodní komise právníků v
stickýrh zemí. Jedním z Ženevě.

Problémy Peronistov
(Pokrač. zo str. 1)
Peron nemal pozície v
stredných vrstvách, mal
rozpory- s katolíckou hie
rarchiou a najmä s armá
dou, ktorá ho nakoniec
zosadila. Nový vodca peronizmu vedie aj nové peronistické hnutie. Camporovi pomohli k moci nielen

bezkošeliari, ale aj ■stred
né vrstvy a najmä odbo
rové organizované robot
níctvo. Katolícka hierar
chia sa s jeho víťazstvom
zmierila a je odhodlaná
ho podporovať. Armáda
mu víťazstvo umožnila
jednoducho tým, že sa
rozhodla za každých okol-

Po mimořádném úspěchu v květnu tr.
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA

Vás srdečně zve na druhou

N EDĚLN Í TANEČNÍ
ZÁ BAVU “ PO NAŠEM t t
kterou pořádá vneděli dne 1. července 1973

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

(poblíž rohu Lonsdale & Swanston Sts.)
Začátek v 5.30 hod. večer, konec o půlnoci
Hraje opět známý orchestr Edy Zlatého

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

nosti odovzdať vládu do
rúk zvolených predstavi
teľov politických strán.
Perooizmus dnes před
stavuje koalíciu alebokonglomerát nesúrodých
politických síl od fašistov
až po marxistov. Takto
vyzerá politicky aj nový
parlament, v ktorom ma
jú peronisti väčšinu. Nové
pomery v peronistíckom
hnutí sú výhodou, pretože
sa Campora može pochvá
liť, že má za sebou väčši
nu národa, ale sú aj úska
lím, pretože jeho koalícia
je_ politicky veľmi nesúro dá. Otázka je, či nový
prezident bude vedieť ma
névrovať v tomto spektre
svojho vlastného tábora.
Jedno je isté: nový re
žim musí zvládnuť dve na
seba závislé okolnostimusí vyhovieť túžbe bez-košeliarov po zlepšení ži
votních podmienok - mu
sí tejto vrstve dať viac
chleba - a zároveň musí

ČS. RESTAURACE V ZIMNÍ ZAHRADĚ

nad bruslařským stadiónem
ICELAND — W INTERGARTEN

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

Telefon 879-1467
Česká domácí kuchyně — denně knedlíky,
vepřová atd.
Pivo neb likéry si možno přinést
Otevřeno 7 dní v týdnu od 11. hod. dop.
do 11. hod. noční
.m tm m itH m iiiiiiim iiiiu iiitm tiin tH H rm m tim m u iih

Turisté
(Pokračování se strany 1)
je v pasti a aby se nějak uplatnil,- neostýchá se špi
nit všechno, s čím se při svém kratším nebo delším
exilu setkal případně i nesetkal. Této okolnosti bych
ještě rozuměl, i když ji- neomlouvám. Jak ale
rozumět takovému přístupu u toho, který po jednom
či dvou měsících opět odjede a při odjezdu nezapo
mene zdůraznit, že on opouštěl vlast před tolika a
tolika lety nerad, leč s úmyslem prospět republice
usilovnou prací v cizině — na rozdíl od těch ostat
ních. — Jakých ostatních? Kdo rád opouští svou zem,
Své lidi?
Nerozumějte mi, prosím,- že takové návštěvy odsu
zuji, i když sám bych za nynějšího režimu domů ani
jako turista ze zásadních mravních důvodů jeti ne
mohl. Ale to může být věcí názoru a zajisté i okol
ností.
Stát, který se chlubí svými lidovědemokratickými
výdobytky (toto slovo mi zní obludně. í v ironickém
kontextu) a svobodami .všeho druhu, poslední dobou
ostražitě bdí nad výběrem návštěvníků. Dochází k
licitování. Nejeden krajan neváhá objet půl tucxu
zastupitelských úřadů jako prosebný poutník mávaje
žádostí o vizum, ve které bezostyšně zdůrazňuje svo
ji partyzánskou činnost nebo proletárskou minulost
a prohlašuje se za neúnavného bojovníka za třídní
spravedlnost pod praporem dělnického hnutí, pošpiní
celý exil, prohlásí se za loyálního a nijak se nestydí,
i když kdysi tvrdil, že republiku opustil jako politic
ký uprchlík, žádal o politický asyl a politicky podpo
roval osvobození národů.
='
Tyto řádky chtějí jen podotknout, že servilnost
působí trapně a neprospívá nikomu. A přiznejme si,
že máme i nějaké morální povinnosti k okolí, v němž
žijeme.
V. Donát
|

ruční

České

vázaní

k n ih

knihařstvi

g
g

MARIA BOOKBINDING
16 B nuw ing St., ST. KXLDA, Vie.

Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně do 9 hodin večer,
v sobotu po celý den.

udržať pohromade koalí
ciu síl a. vrstiev s nielen
rozličnými
politickými,
ale aj sociálnymi záujma
mi. Musí vykonať niekoľ
ko radikálnych rozhodnu
tí: dať do chodu a dyna
mizmu hospodárstvo, zní
žiť infláciu, ale urobiť
-všetko tak, aby tieto
tvrdé hospodárske opatre
nia neboli v rozpore s
túžbami pracujúcich po
lepšom živote. Nebude, to
iste úloha ľahká, ale re 
žim sa jej nemôže vy
hnúť.
Základným predpokla
dom k tomu je politická
konsolidácia. Campora si
nesmie znepriateliť ar
mádu, ale zároiféň sa mu

g

Opravy

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

F. 58/125 Napier Sť.,
Fitzroy, Vic.
Tel. 419-3319
sí snažiť konsolidovať po
mery politickou amner
stiou a zastavením terori
stických akcií. A to bude
pre nový režim najväčšia
skúška, lebo v krajine
prepukla nová vlna terc
ru, ktorá je o to nebez
pečnejšia, že upozorňuje
na prehlbujúce sa rozpo
ry v peronistíckom tábo
re. ■ Dušan Lehotský
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Kdo setři
NEMÁ VŽDY ZA TŘI

— Nový český ministr — ČTK hlásila 31. 5.: “V utrpěnému zranění, pod
Nehodlám horlit proti střádalům, kteří statky pozemské nakupuji podle cedu
kultury dr. M. Klusák za loňském roce spáchali ne- lehl.
čal krátce po převzetí ú- svědomití jedinci a chuli — Při doplňovacích vol lek "bargain" a "speciál" a na statky duchovní by nevěnovali ani pěťák.
řadu s lákáním umělcu. gáni v městských sadech bách do Sněmovny lidu Nechci se otírat ani o ony šetřivce, kteří se "honí za dolarem" — toto téma už
kteří se dosud odmítali a parcích v Praze škody FS dostali téměř 100%
angažovat. Na setkání s za 450.000 Kčs. Na opravy hlasů všech voličů: v P ra shledalo zajímavým mnoho jiných povolanějších autorů. Titulek mé skromné
představiteli tvůrčích sva veřejného osvětlení za tu ze ministr vnitra J. Obzi- úvahy je vypůjčen z Rudého práva (13. 4.). Soudruh novinář Jaroslav Michálek
zů dne 23. 5. řekl mj.: též dobu bylo vydáno. na a ve Východosloven (hrubý plat cca 2.500 Kčs plus prémie za počet odevzdaných novinářských ma
“Chceme navazovat na 904.000 Kčs. Každá tele ském kraji místopředseda teriálů s přihlédnutím k jejich "ideologické hloubce") se v něm pustil do té
všechno kladné, co již by ■ fonní budka byla v r. 1972 vlády SSR K. Martinek.
matuopravdu hluboce ideového(očekávaná
prémie za článek alespoň 200 Kčs)
lo uděláno, podáme ruku poškozena průměrně čty
Československésocialistické republiky, jak by měli dát
každému čestnému sku řikrát a jejich opravy si — V Praze zemřela ve ‘—ujasňujeobčanům
tečnému umělci,.který se vyžádaly 550.000 Kčs. V věku .79 let Božena Macha- průchod svým spořivým touhám.
bývalá
chce angažovat pro náš každém z obvodů hlavního čová-Dostálová,
Nejprve uvádí odstraší;- zbytně dojít k závěru, že dál víc, pochvaluje si Ruprogram. Podáme ruku i města byly dále poškoze ministryně výkupu a spot
těm, kteří jsou na půl ny z lajdáctví a nedbalo řebního průmyslu.
jící případ svého souseda kdo nekrade a svým.dě- dé právo. Připomíná to je
cesty k nám, pokud se sti desítky bytů, domů, — Na sjezdu Českého sva Baltazara. Tento muž si tem dává najíst do syto- den Z vtipů, jimž si lid
čestně a neformálně chtě výtahů apod. - v průměru zu protifašistických bojov
koření svůj budovatelský
jí vypořádat s minulými za 120.000 Kčs za každý níků v Praze byl zvolen dovolil “už ojezdit nejen sti, auto a podobné příoktávii,
ale
i
moskviče”
,
jemnosti
života
si
dopřát
úděl: “Odbila půlnoc. Na
obvod.”
omyly.”
předsedou dr. J. Nikl a
— Na pozvání ÚV NF — Občané Zidovic a při úřadujícím místopředse zatímco soudruh Michá- nemůže - raději honem- úvozní cestě se objeví
ČSSR přijela do ČSSR na lehlých osad Kamenná Vo dou ing. L. Kilián.
lek ještě pořád šlape pěš- vysvětluje, jak by měl vy- kostlivec. U Vítkovic pot
návštěvu delegace vlaste da a Stránce na Mostec
ky. Ovšemže soused platí padat občan spořící po ko- ká dalšího. Hned je oběnecké fronty La 9.su, vede ku se začali přestěhóvá- — Městský národní výbor
ná Nouhakem Phoumsava- vat do Vtelna, Bečova a v Hradci Králové vydal za svůj přepych mít auto munisticku,. Třeba prý ja-- ma veseleji. V Kunčicích
nem.
Líšnice. Jejich dosavadní zákaz pohřbívání na židov tím, že si nemůže dovolit ko Helena Klukovská z jim zkříží cestu další kost— RP oznamuje výrazně, domovy padnou za oběť ském hřbitově y Poucho koupit ani kus pořádného Tatrasvitu, která každý livec, kterého nikdy nevě.. Hřbitov bude promě žvance a jeho děti chodí den vyrobila o osm kilo- Viděli. “Kterej ty seš?”
že se tvoří “další komplex rozšířené těžbě uhlí.
něn v park.
ní racionalizační brigády
po vzoru kolektivu Milana — Od 1. července vejdou — Ministerstvo kultury často spát o hladu. Tuto gramů příze víc, než žá- ptají se nevraživě. “ Z
Žabčika a dalších brigád v platnost nové právní udělilo výroční ceny za metodu šetření novinář dal plán, nestrčila je však .kterého století?” - “Co je
z Dolu Antonín Zápotoc předpisy o provádění zá nejkrásnější knihy roku. ovšem zavrhuje a proto do vlastní kapsy, ale do to za blbý řeči?” diví se
ký, Vítězný únor i Čs. kona o umělém přerušení Ve výtvarnictví ji dostal “se také na oněch šesti kapsy závodu, cožza rok ten nový. “Já jsem VenZnamenají
armáda” . Významná udá těhotenství.
zpřísnění
dosavadních V. Fiala, za grafickou ú- miliardách úspor, které v ' činilo půl miliónu, korun, ca Hrůza z Dolu Zárubek
lost!
,
prävu J. Týf (za obálku,
Klukovskou a jdu domů ze šichty!” ,
— Národní podnik Slovlík předpisů “v zájmu zdraví vazbu ä typografickou našem kraji podchycují Soudružku
a
populace”
.
v Malackách začal vyrá
Oblíbenými spořivci S o 
úpravu Dekameronu Ja  pracovníci Státní spořitel- hřeje u srdce zásluha , o
bět “v zahraniční licenci — Při lehkoatletickém roslava Haška). Cenu za ny, podílím opravdu jen budování lepšího příštího, cialistieké
propagandy
nový druh nealkoholické tréninku v Pardubicích nakladatelskou iniciativu
mizivě” .
vyrobená příze pák zahří- jsou zlepšovatelé. Stačí
ho nápoje PEPSI-COLA” . došlo 29. 5. k neštěstí, dostalo
nakladatelství
A protože tímto zjiště- vá naše sovětské bratry, dobrý nápad a milióny
— čs. výprava, která se když nejmenovaný mladý Odeon, protože vydávalo
pokoušela slézt horu Ma- atlet zasáhl při hodu kla nejvíc ruskou a sovětskou ním se dostává na slabý
A podobných spořivců korun jsou v kapse. Státnaslu v Himalájích, skon divem funkcionáře, který literaturu.
ČýHD led - musel by totiž ne- je v Československu čím ní ovšem, nikoliv v kapse
čila tragicky, když její
-------------------------------------------------------------------- toho, z jehož hlavy nápad
člen, vědecký pracovník
vzešel. Vždy lze totiž za
Jan Kounický se při vý
řídit, aby původce zlepše
stupu zřítil do propasti a.
za 5 dní po pádu zemřel.
ní vyšel naprázdno. O tom
Výprava se pak rozhodla
nás poučuje i Rudé právo
vrátit s nezdarem.
ve svém článku “Jsou s
— Dne 31. května přijal
Na čs. venkově probíhá nová akce režimu, kteopatrně — napovídají, jak se to "daří překoná nimi starosti” z 11. dub
president L. Svoboda mi
"rá má za úkol urychlit splnění programu sloučení
mořádného a zplnomocně
vat". V prvním dopise je zpráva, že "okres" na na. Představuje nám šet
ného velvyslance Austral
jednotlivých Jednotných zemědělských družstev ve
vrhl, aby se spojila družstva, která zahrnují 15 řila, jenž státu uspořil za
ského společenství Johna
větší celky a jejich zapojení do zemědělských or
vesnic v Čechách, do jednoho JZD. Musela být jediný rok “maličkost” Russela Rowlanda, který
ganizací a podniků celookresních. Na krajských
ovšem zachována demokracie, tj. o sloučení se 360,000 Kčs.
mu odevzdal své pověřokonferencích KSČ, které se konaly koncem květ
vací listiny. Svoboda při.
hlasovalo. Na první schůzi jednoho z dotyčných
“První zlepšovací návrh
audienci řekl, že “v du
na, se věnovalo hodně času právě otázkám kon
družstev hlasovala velká většina proti sloučení, jsem v závodě podal v
chu zásad mírového sou
centrace, kooperace a event. specializace v země jen 20 členů KSČ hlasovalo pro. Konala se proto květnu roku , 1969. Návrh
žití a spolupráce mezi
dělské výrobě. Vyzdvihovaly se výhody země
nová schůze a ejhle! všichni zvedli ruku, že řešil podnikový tematic
státy s různým společen
dělské velkovýroby, ale z referátů především vy jsou pro, jen dva se zdrželi hlasování a jeden se ký úkol a byl jsem jedi
ským zřízením a^ úsilí o
porozumění a přátelství
plynula hlavní výhoda pro režim: zemědělství a
odvážil hlasovat proti. Soudruzi ho ovšem okam ným autorem. Podařilo se
se všemi ňárody světa
zemědělci budou pod důkladnější kontrolou KSČ,
žitě' označili zá kolaboranta a buřiče a nebude mi
vyřešit
tematický
máme upřímný zájem o
odstraní se poslední zbytky sousedského jednání,
mít asi další život ve velkodružstvu snadný.
úkol ve větším rozsahu,
rozvoj oboustranně pro
které se na některých vesnicích ještě uchovalo
spěšné
spolupráce ve
Jiný dopis popisuje rovnost členů JZD takto:
než byl původní požádá- '
všech oblastech” .
a které vliv strany brzdilo.
"Býky krmí nesoudruh a dostane přídě! 2 kg vek, a byl beze změn re a 
— Na schůzi Slovenské
Komunisté ovšem budou tvrdit, že "vyšší formy
šrotu na hlavu na den. Po něm převezme práci lizován. Na jeho zavádění
národní rady hlásil před
združstevnění"
vznikly na přání zemědělců. Na
soudruh a hned se zvýší příděl na 3.20 kg. Plat se podílelo pět pracovníků
seda Slovenské plánovací
mátkou citujeme z referátu delegáta jednoho z
je totiž stanoven podle přírůstku na váze býků . ." z podnikového ředitelství.
komise ing. Karol Marti
nek mj.: “V 'páté pětilet
"pokročilých" okresů. J. Křižka z Kutné Hory,
Další čtenář dostal od bratra zprávu, že na Byla tó jejich služební po
ce se má na území Brati
na krajský konferenci:
doporučení "shora" byl zvolen předsedou zvět vinnost, a proto jeden z
slavy vynaložit na výstav
"Pod přímým řízením okresního výboru KSČ
šeného JZD bývalý spolužák z obecné školy, takto vedoucích vypracovál do
bu okolo ' 21.5 miliardy
se v prvé řadě rozvinula široká kampaň za
(snad ze zdravotních důvodů) předčasně pensio- hodu o rozšíření spolu
Kčs, z čehož stavební prá
ce představují 15 miliard
podrobnou informovanost celého stranického akti
novaný příslušník StB z Prahy, který v zeměděl autorstvá ze které vyplý
Kčs. Zhruba jedna třetina
vu, který pomáhá reailzovat schválenou výhlédoství nikdy nepracoval,.avšak zdědil po otci, šev- vá pro tyto pracovníky
objemu stavebních prací
vou studii a další rozvoj zemědělství v našem
ci, malou chalupu v obci.
určitá odměna. Přesto, že
se sustred’uje především
okrese. Naprostá většina zemědělců s tímto dal
Je zajímavé, že se strana snažila získat důvě jsem odporoval, přesvěd
na rozvoj průmyslu, dru
há třetina na bytovou vý-'
ším rozvojem zemědělství souhlasí. Přesto se i
ru k dalšímu, slučování také poukazem na článek čili mě, že podpis je po
stavbu a itřetí část na
zde objevují nedostatky. Ukazuje se, že pro koope
vatikánského Osservatore Romano ze 14. ledna tr., třebný v zájmu mé další
ostatní výstavbu, z toho
raci
je
třeba
naprosté
jednoty
názorů.
Často
pře
v němž se líčí rozvoj zemědělských družstev v činnosti pracovní i ife p -:
na ústředně řízené škol
vládají lokální zájmy, které brání v rychlejším
Itálii. Zapomněla však dodat, že družstevnictví v šovatelské.”
ství více než 600 miliónů,
na kulturu, televizi a roz
postupu. Daří se i to překonávat . . . "
z
Itálii je naprosto jiné — je svobodné a dobrovol
“Na zásah poehšisBeěftaíl
hlas přes 700 mil., dopra
né a hlavně řízené družstevníky a ne rodnou stra ředitele mi byia. p© j m
Čtenáři HD nám zapůjčili v těchto dnech do
vu a spoje 850 miliónů a
letech y y p lacsa oosásae
pisy z Československa, které — i když jsou psány
nou.
na účelovou výstavbu 1.7
(Pokračováni s a sfe. SQ
miliardy Kčs,”

Koncentrace JZD
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Červen v minulostí
i prítomnosti

DOMOVA
Pred konferenciou o svetovej výmene

11. 6. 1Ô73
tovarov

politika
V USA bol týždeň od 20. do 27. mája vyhlásený zvláštnou, deklaráciou prezi
denta Nixona za "týždeň zahraničného obchodu". Celá americká veřejnost*
v ňom mala byť upozornená na problémy, pred ktorými stoja Spojené štáty v
prichádzajúcich rokovaniach o svetovej výmene tovarov. Ako je známe, tieto
porady začnú v Ženeve, ale prenesú sa v septembri do Tokya.
Prezident Nixon vo svojej deklarácii pripomenul, že celý svet stojí na prahu
novej éry svetového mieru, na začiatku obdobia, ktoré ponúka nové a dosiaľ
nepoznané možnosti v globálnej hospodárskej kooperácii, zamerenej najmä na
rozvoj a ďalšiu prosperitu zahraničného obchodu. Vyzval celý svet, aby vybu
doval nový medzinárodný ekonomický systém za prístupu všetkých národov,
pretože len v takovom novom a voči všetkým národom, spravediivom systéme
môže' prosperovať svetová výmena tovarov.

držovali úroveň produk
cie, alebo ju dokonca zvy
— Dne 2. června 1848 •začal v Praze Slovanský
šovali. V poľnohospodár
sjezd, zahájený universitním profesorem Pavlem Jo
stve sa takto vytvorila
sefem Šafaříkem, který vydal 12. června 1848 mani
nadprodukcia v jednom
fest k evropským národům, jejž podepsal jako sta
rosta sjezdu František Palacký. V době sjezdu vznik
sektore výroby, zatiaľ čo
ly v Praze známé bouře svatodušní, jež byly potla
na druhom úseku sa obja
čeny generálem Windischgrätžem a jež zvrátily veš
vil nedostatok, udržovalo
keré snahy o konštituční reformy v rakouské říši.
sa viac pracovných síl,
— 14. června vzpomeneme 175. výročí narozenin
ako
bolo- treba a jednotli
Otce národa Františka Palackého. Narodil se v Hod
vé krajiny bránili tento
slavicích pod Radhoštěm, kde jeho otec byl evange
lickým učitelem. Za studií a vychovatelství v Bra
stav svojho poľnohospo
tislavě se Palacký horlivě soukromě vzdělával, stu 'Ale čím viac sa tieto dukty sú pre cudzinu veľ- vyrábajú potraviny v po dárstva obchodnými opat
doval zejména estetiku a filosofii. O tom, jak se ná
rodně uvědomil (v Trenčíně při rozvodnění Váhu) pí prípravy prehlbujú, týra mi lacné. Tak lacné; že rovnaní s USA nepomer- reniami. Tak sa stalo, že
obchodu,
še ve svém Každodeníčku.. Ve Vídni se seznámil s viac vystupuje do popre sa proti ich dovozu cud ne draho. Lenže zlikvido liberalizácia
J. Dobrovským, jehož a Jungmannovým přičiněním se dia neuspokojivý stav na zina bráni rôznymi for vať všetky okrajové úse ktorá- začala ešte v ro
dostal do Prahy, kde mu Dobrovský, zajistil archi- svetovom poľnohospodár mami. Nebyť vrastajúce- ky západoeurópskej poľ koch tridsiatych, obohatí-'
vářství v domě šternberském. Šlechtické příznivce
produk la pozitívne. priemyselnú
získával uhlazeným chováním a velkým vzděláním. skom trhu. Tu sa stretá ho amerického poľnoho nohospodárskej
vajú
v
najradikálnejšej
spodárskeho exportu, bol cie je jednoducho nemož výmenu tovarov, ale uPozději se stal historiografem českého království.
Oženil sě s dcerou bohatého advokáta a velkostatká forme osobitné záujmy by schodok v americkej né. Je to dlhodobý pro strnula v sektore poľno
ře Terezií Měchurovou. Tento sňatek ho zajisti] jednotlivých krajín. O obchodnej bilancií ešte ces, ktorý naráža na sta hospodárskeho trhu.
hmotně a učinil nezávislým, takže se mohl cele věno tejto, neuspokojivej, ale väčší a jeho dôsledok na
Vo svete sa ukazuje
rú tradíciu autarkčnej
vat vědecké práci, politice a novinářství. Jaké úctě
lidí se těšil, svědčí tó, že byl nazván ‘‘Otcem aj mimoriadne zvláštnej celkovú hospodársku a poľnohospodárskej politi značný nedostatok potra
národa” . Když 26. května 1876 zemřel, uspořádal mu situáci; na medzinárodnom menovú spoluprácu ešte ky, za ktorej si každá kra vín, hlavne potravín kva
národ královský pohřeb.
proteinových,
trhu hovoril nedávno v ťažší.
jina snažila vyrobiť do litných,
Lenže tu sme u neudr ma čo najviac potravín, potrávin živočíšnej výro
Význam Palackého, kromě činnosti historické (Dě americkom senáte veľvy
jiny národa českého v Čechách a na Moravě, Staré slanec Eberle a na dôle žateľného paradoxu: cud vyrobiť bez ohľadu na by. Úroveň stravovania
letopisy české) a politické (Radhošť, Idea státu žitosť tejto problematiky zina sa nemusí brániť výrobné náklady a na volá po mäse, mlieku a
rakouského) spočívá v tom, že v něm splývájí dvě
generace, osvícenská a romantická. Spojuje osví poukázal aj zástupca mi americkému priemyselné spotrebné ceny, ktoré ta mliečnych výrobkoch. Zá
censkou kritičnost s romantickým nadšením, osví nistra zahraničia pre eko mu exportu, pretože mu káto-' politika diktovala. roveň sa zosiluje volanie
censké popularisó-vání vědy s jungmannovskými sna nomické záležitosti Wil- vytýka, že je drahý, ale Je preto pochopiteľné, že. po nižších cenách potra
hami po jejich znárodnění. Býl vynikajícím organi liam Casey.
bráni sa americkému poľ v Európe musí vzbudiť vín, pretože sa ukázalo,
sátorem a mužem světového rozhledu. Jeho- Ději
nohospodárskemu exipor- novú starosť výrok veľ že sa to- dá docieliť.
Prečo
sa
stali
problémy
nami a politickým působením vrcholí české obro
tu,
ktorý si svojou dyna vyslanca Eberleho, ktorý
svetového
poľnohospodár
A tak sa neodkladne
zení.
mikou
preráža - za neprí upozornil, že je na čase, naráža na otázku liberali
skeho
trhu
tým
najváž
— Českou dekadenci nejtypičtěji zastupuje dílo Kar
la Hlaváčka, proletářského a nemocného malíře a nejším kameňom úrazu? jemných sporov a politic aby sa začali klásť aj v zácie poľnohospodárskeho
básníka, který zemřel ve 24 létech dne 15. června Pri hľadaní odpovede na kého napätia - -širšiu ce poľnohospodárstve
zá trhu a na úprave delby
1898. Hlaváček si ve svých dvou dílech (Mstivá kan túto otázku musíme pri stu k svetovému konzu klady novej medzinárod práce vo svetovom. me
tiléna, Pozdě k ránu) nasadil masku geuza ze 17.
století a proměnil ji v svůj osobní symbol a v sym hliadnuť k situácii v ame mentovi. Tento paradox nej delby práce podľa zá radle podľa zásady, áby
sady, že každý národ má každá krajina ' vyrábala
bol všech vyděděných. Roku 1930 vyšla kniha F. rickom fármárstve a k treba odstrániť.
A teraz obraťme list prichádzať na svetový a ponúkala to, čo je v
Soldana “■Karel Hlaváček, typ české dekadence” , pomerom, ktoré, v Európ
která zhodnotila význám básníkův pro naši poesii.
europskú
stranu < trh a ponúkať iným to, stave vyrobiť najekonoskom hospodárskom spo na
— 17. června 1863-se narodila Růžena Jesenská, jež ločenstve dosiaľ vytvori Europské
hospodárske čo vie . najúspešnejšie a mickejšie a aby otvorila
uveřejňovala své práce v Květech, Světozoru (pseu la nová poľnohospodár spoločenstvo
prechádza najlacnejšie vyrábať a svoj trh pre dovoz tých
donym Martin Věžník), v Lumíru . (pseudonym Eva
najťažším
úsekom
vo svo kupovať od iných to, čo potravín, ktoré iní vyrá
ska
politika
Spoločenstva.
z Hluboké), v Národních listech a redigovala Dětské
Niet sporu o tom, že jej integrácii: hľadá spo iní vyprodukujú ekono bajú efektívnejšie.
besedy Máje, Do literatury ji uvedl sám J: Neruda,
jenž otiskl její prvotinu Úsměvy. V Legendě ze americké farmárstvo. spo ločnú základňu poľnoho micky najefektívnejšie.
Toto je rámec, v kto
smutné země vypsala osudy Havlíčkovy dcery Zden lu s kanadským poľnoho spodárskej výroby vo svo
V minulosti podporovali rom sa budu viesť rozho
ky.
• .
.
spodárstvom tvorí pro jich členských krajinách, vlády, jednotlivých krajín vory o poľnohospodárskej
— 20. června vzpomenéme, že před devatenácti léty
zemřel v Litomyšli český spisovatel Alois Vojtěch dukčné najúspešnejší ú- ktoré sa historicky roz domácu výrobu veľkými výmené tovarov. Politika
Šmilovský (vl. jm. A. Schmillauer), který svými po: sek svetovej ekonómie. víjali práve v poľnoho subvencami aj vtedy, keď jednotlivých krajín zaločátky patří k družině Májové, ale později psal, v Prduktivita práce v ame spodárskom sektore na to bolo z ekonomických žená na subvenčňých vý
duchu školy národní. Románem Za ranních červán rickom a kanadskom poľ prosto . odlišne a často dôvodov škodlivé, a ď al-. robných prémiách,- bude
ků vylíčil pobyt Dobrovského v Chudenicích r. 1828
nohospodárstve je taká protichodne. Nová orga Sírni exportnými prémia podrobena
neúprosnej
— Dne 26. června se dožije pětašedesátky autor Ze vysoká ako nikde inde vo nizácie západoeurópskej
mi
sa
snažili
s
takto
vy
kritike.
Bude
to tvrdý
mě zamýšlené — Ladislav Stehlík. Kromě Kvetoucí
poľnohospodárskej
výro
svetovom
výrobnom
pro
robenými
výrobkami
pre
zápas,
ktorý
nastolí
po
trnky, a Zpěvu, k zemi je jeho Země zamyšlená nej
zanedbávané
krásnějším projevem jeho lásky k rodné zemi, v níž cese, to znamená, že to. by musí konsolidovať vý raziť na svetovom trhu. stáročia. .
uplatnil autop svou důkladnou znalost naší historie, čo dokáže americké far- robné jednotky, odbúrať To značne poškodilo vý problémy v medzinárod
i literární, krajiny a lidu. Pro děti napsal řadu jděl, márstvd, nedokáže ani. ekonomicky nezdravé jed voj medzinárodného, poľ nej ' ekonomickej- spolu
z nichž zvláště vynikají sbírky Voněly vodou večery
americký priemysel. A notky a vybudovať solíd nohospodárskeho. trhu a práci v tomto sektore.
a Alšova zvířátka pro děti.
.— P. Alois Músil, narozený 30. června 1868, získal tak sa stalo, že zatiaľ čo nejšiu štruktúru podľa znemožnilo prístup k ú- Ale nebude možno sa mu
r. 1895 doktorát theologie a pokračoval ve svých stu výrobky amerického prie nárokov modernej poľno čelnej medzinárodnej děl vyhnúť, lebo tlak sveto
diích n a . zahraničních universitách (Jeruzalém, Bej- myslu sú pre cudzinu ne- hospodárskej technológie. bě práce, ktorý pokračo vej spotrebiteľskej verej
rút, Cambridge, Londýn a Vídeň). Od roku 1902 byl pomerne drahé, americ Nateraz je situácia taká, val v priemyselnej obla- nosti sa zvyšuje.
profesorem starozákonného studia a orientálních ja 
že sa v Západnej Európe »sti svetového- hospodár
Rovnako bude podrobe
zyků v Olomouci, později ve Vídni a posléze v P ra  ké poľnohospodárske prostva pomerne uspokojivo. ná neúprosnej kritike ce
ze, kde působil až do roku 1938. Výtěžky ze. svých
cest po Arabském poloostrově zpracoval v četných patřil doc. I. Honí, Fr. Vahalík, J. Svítil, Fr. Skáce- Lenže niektoré štáty ako lá sústava obchodných
pracích vědeckých i cestopisných a v románech uk, R. Fisher a Fr. Outrata, usilovala o vývoj lepších Amerika subvencovali vý opatrení, ako sú clá,
»a1nT7_ politických,
i -J_1_ hospodářských «
>ciT»V! f>
pro mládež (Pod ochranou Núriho, V zemii l?-T
králov
a-» osvětových y\nvY
poměru
naO robu preto, aby ju záro: quoty a dovozné priráž
ny Zanobije, V neznámé zemi a pod.).
Moravě a ,ve Slezsku.
veň^ obmedzovali, zatiaľ ky, ktoré doteraz, bránia
— Letos uplyne 100 let od založení Moravské bese — Rovněž letos uplyne 100 let od narození Josefa čo analýza doterajšej poľ liberalizácii a prehľbedy, jež byla založena jako klub pečující o šíření Floriana, překladatele, kritika a_ staroříšského Vy
politiky niu spolupráce ďaleko vo
vzdělání a knih mezi lidem na Moravě a ve Slezsko. davatele krásných tisků i souborů- Nova et vetera, nohospodárskej
Protektorem býl Fr. Palacký. Stala se střediskem Dobrého díla. Neznajíce přesného data narození vzdá- _ Europského hospodárske- väčšom rozsahu, ako je
Moravanů studujících v Praze. Za výjimečného, sta- vám touto vzpomínkou _hold tomu, kdo se z a slo u ž ili^ Sp0ioóenstva ukazuje, to v sektore priemyslu,
vy r. 1894 byla rozpuštěna a po jejím obnovení při- o krásu české knihy, jednomu z našich největších že tam subvencie buď uDr. M. Kvetko
družili se k Moravanům i Slezané. Skupina, k níž bibliofilu.
Jarka Vlčková
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Disciplina před konferenci
Ferdinand

Peroutka

V sovětském Politbyru některé osoby byly vyměněny, a západní analytikové postřehli, co bylo nevyhnutefno postřehnout: ministr vojenství a šéf policie se poprvé stali členy Politbyra. Když byl fakt
takto zjištěn, přichází otázka: je to významná změna? Evropská konference je na obzoru, a na sovět
ské straně bude jednat pozměněné Politbyro. Propast mezi západem a východem plodila mnoho ner
vosy. Zdálo se nebezpečným, jestliže vedle sebe stojí dva kolosy vzdálené od sebe téměř ve všech
myšlenkách a ve všech cílech. Instinktivně byl některými dán konferenci velký úkol: sblížení západu a
východu, skutečnější sblížení, než jaké kdy bylo. Mejen diplomatické nýbrž také duchovní sblížení. Nyní,
vzhledem k tomu, že v Politbyru se o sblížení budou také vyjadřovat ministr vojenství a šéf policie,
mohlo by se zdát, že ruka, již sověty podávají, je v železné rukavici. Aspoň v železnější než byla.
ia to však nechť moudřejší muži odpovědí.
Když sověty dokonce vystoupily jako hlavní pří mluvčí evropské konference, tu, jak poměry jsou,
Kťo Československo a jiné nejbližší sousedy Ruska nezbylo mnoho místa pro uvažování. Českosloven
ský režim byl ihned unesen týmž toužením a zahájil horlivé přípravy na sbližování na všech stranách.
Zároveň však, jak poměry jsou, nebylo možno očekávat, že současné Československo přispěje nějakou
vlastní pozoruhodnou iniciativou, nýbrž bylo rozum né očekávat, že bude mít na mysli přesně ten druh
sbližování, jaký sověty pravděpodobně mají.

Džetem — denně
do VIDNĚ, FRAN KFURTU nebo LONDÝNA

můžete letět ZA POUHÝCH $ 370.Do mnoha měst v EVRO PĚ a zpět
můžete letět za $ 697.90
Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
de VIDNĚ stojí
$ 346.45

Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

ALMA
TRAVEL SERVICE
339 LIHI« Collins St.

(roh Elizabeth St.), Melbourne
Telefon 63-4091 — 63-4002
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Pohleďme, jaká opatře- ostatních, také od čtyř dia rozhlasu a televise,Byla-li toto příprava
68 PUBLISHERS TORONTO
ní učinila československá bývalých
českosloven- ústavy pro výchovu kan- Československa na evropV exilu vydávané knihy mají nemalý vliv nejen
vláda. od té chvíle, kdy ských
komunistických didátů, politický a třídní
skou konferenci, nebyla na udržení naší vyjadřovací a slovesné úrovně, ale
se idea evropské konfe- vlád. Ty, podle dnešního profil bude znovu prohlí- poslední. Koncem dubna i na náš kulturní život, sebevědomí a umožňují li
rence- vynořila.
názoru, si řádně neuvědo- žen pod ještě silnějším schválilo československé terární tvorbu spisovatelů žijících ve světě. Exilo
čtenář má dnes možnost poměrně širokého výběru
Za prvé zostřila kádro- movaly, co kádrování drobnohledem.
Mnozí, federální
shromáždění vý
objednat si českou nebo slovenskou knihu. Exilová
vání. Pojem “kádrování'' zmůže, a meč jejich kád- kteří už byli vyslýcháni, přídavky k trestnímu zá- nakladatelství by měla opatrně kalkulovat, aby ne
byl v ostatním světě nezná rování měl tupé ostří.
budou vyslýcháni znovu, koníku. Ve jménu vlády ztratila důvěru, kterou si během krátké doby vybu
mý, ale je prostý a lze
Tu vláda zahájila akci, Poněvadž už řekli, co si je přednesl federálnímu dovala. Mám dojem, že jedno z těchto nakladatelství
68 Publishers Toronto. (Box 695, Postal Station A,
jej snadno vyložit: na kte- která trvala šest měsíců, myslí ve vědomém stavu, shromáždění nám nezná- —
Toronto, M5W 1G2, Ont., Canada) si váží této dů
rékoli místo ve veřejném Po celé zemi byli lidé po- budou snad ještě vyšlý- mý pan g;aroi Laco, jeden věry, reálně buduje svůj program a jak doufám,
živote muze byt připuštěn volávam k výslechu, jo- cháni, jaké jsou jejich 20 zástupců ministerského rozšiřuje i svou čtenářskou obec. Toto nakladatel
jen kdo je naprosto oddan jich
politický a třídní sny.
předsedy a profesor. MT ství prokazuje svoji serióznost nejen obsahovou a
typografickou kvalitou vydávaných knih, ale i ma
komunistické straně, té profil" byl nedůvěřivé
Můžeme říci všeobecné, mochodem řečeno, vždy ximální snahou dodržet oznámené tituly a termíny.
komunistické strane, jaka zkoumán. Statisíce lidi by- ze absolutistická vláda je lépe rozumíme tomu, jak
Ediční plán pro období od 1. dubna 1973 do 31.
v té chvíli existuje, čes- ly vyhnány se svých míst, odsouzena k opakované- se člověk v dnešním Čes března 1974 opět slibuje čtenářské zážitky. Zájemce, .
koslovensko mělo kádro- statisíce komunistů vylou- mu kádrování v zemí, koslovensku stává zástup- který si objedná během této lhůty nejméně tři titu
obdrží textově i graficky zajímavé. informační
vací systém už od února ceny ze strany. Byli kád- která s ní nesouhlasí, k cem ministerského před- ly,
zprávy a slevu na objednaných knihách, nehledě již
1948,1, ale
’ podle
” měřítek
.. ....................................
-•
'
'
------rováni i ti, kdo nedávno, nové a nové přehlídce se<jy než jak se stává k tomu, že pomůže tak plánovat náklad knih,: a
dnešního
režimu mčir.
mělo
Snihri roíimn
sami kádrovali. Po této svých tlup. Přes to je ná- orofesorem.
spolu zaslouží se o publikační činnost exilového n a
kladatelství. 68 Publishers také uvažují zalo
po celou dobu své meze- akci vláda složila ruce do pádné- že potřeba nového
Pan
Laco
přednesl
a
žit klub poesie, jehož uvedení v život je ovšem .'zá
ry. Tak, když v dubnu klína na nějakou dobu. kádrování byla shledána
vislé na počtu zájemců. Byla by tak vydána knížka
1970 - po váhání, které Nyní však přišly nové po- právě před evropskou kon- shromáždění schválilo:
I. Diviše (Noé vypouští krka.veě), S. Mareše (Báje
1)
Tresty
za
porušení
trvalo celý rok - vláda chyby na režim, něco jej ferencí. Tam se sejdou
z nového světa) a A. Brouska (Kontraband), každá
páně Husákova konečně vzrušilo. Ohlásil, že zase třikrát prokádrovaní čes- státního tajemství budou by byla ilustrována exilovým výtvarníkem J. Koblaukázala, čím Je, čím svým po šest měsíců: od dubna kosloverJli delegáti s de- zvýšeny. Co státní tajem sou a stála by kolem tří dolarů. Bylo by škoda, kdy
by se nám tato poesie do rukou nedostala.
původem musí být, posta- do listopadu, bude jeho legáty z evropských ze- ství je, nebylo blíže defi
Jinak 68 Publishers vydávají v druhém' ročníku
nováno,
pravděpodobně
vila kádrování na první vlastní kádrovaeí dílo re- mí. kteří nebyli ani jedautobiografickou knihu o procesu se Slánským nazva
místo svého, zájmu, pro vidováno. Komise strany nou
kádrováni.
Jaký to vláda podle potřeby bu nou Na vlastní kůži. Kniha byla napsána Hedou Kohlásila je dokonce za hlav- budou znovu prohlížet mest bude mezi nimi, o de - definovat. Bude také ■vályovou (vdovou po popraveném R. Margoliovi); a
! profesorem Bostonské university .Erazimem Kohání svou filosofii, jíž se všechny kulturní Institu- čem si mohou srdečně po činnost cizích novinářů v j kem. Tato kniha vyšla již anglicky, jak HD před ne
liši od všech filosofií ce, redakce časopisů, stu- povídat?
(Pokračování na str. 6) dávném referoval. Jaroslav Vejvoda připravil k vy
li dání sbírku povídek Plující andělé letící ryby, jde
o ní pověst, že patří k vrcholům literatury o posrp
nových emigrantech. Všeobecné spiknutí Egona Ho/
v
»
v
stovského je již v expedici (HD se k ní vrátí , s
podrobnější recenzí). O knize Oty Ulče Malá doznání
okresního soudce byla již před časem v HD zmín
ka — Ohio University Press ji vydalo pod názvem
The Judge.in a Communist State, nyní vychází česky'
s úpravami specifikovanými pro čs. čtenáře.. Pátá
knížka letošní edice patří Josefu ŠK.vorecKemu (Hří
chy pro pátera Knoxe) a máme všechny důvody; k
napjatému očekávání, jak česká zpěvačka za spolu
práce s poručíkem Borůvkou odhalují jednu vraždu
★ PRVOTŘÍDNÍ ŠUNKY, MLADÉ KRMENÉ HUSY, KACHNY. SLEPICE
za druhou, áť je spáchána na jakémkoliv kontinentě.
Každá z těchto knížek bude stát člena vždy UŠ $
★ NEJVĚTŠÍ VÝBĚR JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
3.95, nečlenská cena je pak o dolar vyšší.
;
Kromě těchto knjh ještp 68 Publishers vydají
Voskovcův Stín svobody, který měl vyjít v minulém
ročníku. Jiří Voskovec, zřejmě zaneprázdněn jiným
vážným špásováním, nedodal zavčas rukopis a čte
nářům, kteři si knihu objednali, se omluvil dopisem,
který 68 Publishers pak rozeslali. Tím více se na
tuto knihu těším a zdržení nemám za zlé ani autoro
vi ani nakladatelství, navíc se tak ojedinělou for
mou omluvili, šachového velmistra a “hlupáka, kte
rý se proměnil v člověka” Luďka Pačhmana nemír
sím nijak představovat je autorem vylíčení drama
tických let 1967 - 1972 v knize Jak to bylo, kterou
Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
68 Publishers vydají v tomto roce mimo členskou
Číslo 48 (z Plinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38
edici. Máme se tedy na co těšit.
. IP
<r

PRAVE CESKE ŘEZNICTVÍ
UZENÁŔSTVÍ

KEW CONTINENTAL MITÍJIHIS Pty. Líd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
3 2 6 High Street, Kew, V ic

Tel. 86 7178
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Paul Goma: Dveře (Suhrkamp, Frankfurt, 1972)

Noční milováni
Milan Kundera

znání funkcionářky Florice, která kdysi spolupů
sobila při násilné kolektivisaci. Sex a politika je
obsahem druhé
části,
klaustrofobie, z níž pra
mení zoufalá chuť dozná
vat se, a eroticky dusné
prostředí. A ovšem strach.
Goma tu zachycuje du
ševní i existenciálni n á 
sledky stalinského;- období
v Rumunsku. Lidé jsou
přizpůsobeni k životu za
mřížemi a svoboda se
jim zďá neuvěřitelnou a
podezřelou.
Ve svých
nitrech jsou totiž neustá
le vězni a lehce podleh
nou nutkání nazírat na
společenský život jako na
formu vězení. Svoboda
jim nahání strach, takže
se cítí volněji v cele, kte
rou si ve svých předsta
vách vytvořily.
Je zajímavé, že autor
do vyprávění vbudoval in
stanci. která začarovaný
kruh vnitřní nesvobody
prolomí. Viola se vzepře
imaginární vazbě, bojuje
proti -chorobnému chová
ní svých dočasných spoluvězeňkyň, protože ona le
ta stalinismu neprožila.
Její mládí se nakonec
prosadí. Právě ona roz
razí závěrem
románu
dveře, které, zdá se, ne
byly vůbec zamčené. Tu
je tedy náběh k naději,
který v Ostinatu chyběl:
mladí lidé, kteří byli u

šetřeni traumatu stali “smích” a “pláč” . Dvě
nazývají!
prostě
nismu, prorazí snad jed se
nou vykonstruovanou sku “Smích” ,
dvě
další
tečnost. stále ještě naka “Pláč” a tři zbývající
pláč”,
“Pláč
ženou strachem a vědo “Smích
mím nemohoucnosti za smích” a “ Smích pláč” .
Tím Goma zřetelně vy
železnými -dveřmi cely.
Názvy všech sedmi ka jádřil nálady, které p ří
pitol románu tvoří různě’ běh podmiňují a zároveň
kombinovaná dvě slova: (Pokračování na str. 8)

ní služby., Nebožtíka vyměřili a zmizeli, prý pro rakev. Aby se jim lip běželo, darovala truchlící rodina
každému^ z nich balíček zahraničních žiletek, takže
už _navečer- druhého dne přikvačili s truhlou. Dě
dečka hezky ustrojili, uložili do rakve a snášeli ho
do vozu, který na ně před domem čekal. Ale buď
že ho špatně, nesli nebo že použili konsolidované
truhly, zkrátka, dno rakve se uvolnilo a dědeček
pospíchaly se schodů po zádech sám. Tak rychle, že
porazil předního^ zřízence, kterému zlomil nohu. Za
stavil se až v přízemí. Za nebožtíka ručí podle vlád
ního nařízení pozůstalí, a tak bude dědečkova rodi
na musit zaplatit nejen účet za léčbu zlomeniny,
za pobyt v nemocnici a bolestné, ale také škodu,
kterou způsobil čilý dědeček na zdech kolem scho
diště.
Přece jen^ pak mrtvého nějak s pomocí sousedů
konečně uložili, odvezli a chystali se na pohřeb. Na
hřbitově je čekalo hned po příchodu překvapení. U
dědečkovy,vyspravené rakve byla jmenovka a jeden
z vnuků si všiml, že je na ní sice správné příjmení,
ale křestní jméno nepatřičné. Neboť dědeček se ne
jmenoval Ignác, nýbrž Leopold. Toto nedopatřeni
bylo vhijaku napraveno a pozůstalí projevili přání s
dědečkem se^ naposledy rozloučit. Zřízenec rakev
ochotně za pár desítek amerik otevřel a pozůstalí
se vyděsili. Dědeček se přece nemohl proměnit v děvů.^ která zřejmě umírala mladičká. Plakali nad ní,
zatímco dědeček zůstal neoplakáván, protože se skryl
v jiné rakvi. Opět zasáhli obětaví pohřební zaměst
nanci a než uplynula hodina, udělali veselé hře mrt
vých na Škatule, škatule, hejhejte se! rázný konec.
Mohlo se pohřbívat dál.
Když průvod dorazil k rodinnému hrobu, uzřeli po
zůstalí, že se na kopci vykopané hlíny povaluje urna
s popelem babičky, která se rozžehnala se socialistic

kým světem už dříve. Byla v havarijním stavu (ta
urna) a její popel (té babičky) se mísil smírně s
prachem. Třebaže pozůstalí měli pomnít, že se všech
no — i babička — obrátí v prach, tiše zaprotesto
vali a tak bystří pracovníci Pohřební služby uložili
urnu opět do hrobu a jali se pohřbívat dědečka.
Spouštěli pokojně rakev do hrobu, ale fošna, na kte
ré jeden z funebráků stál, se zlomila a pohřební za
městnanec se zřítil za dědečkem do hrobu. Po čase
se vyškrabal, avšak byl jaksi, ■abychom tak řekli,
bos. Z čiré socialistické humanity prý chtěl dědeč
kovi ponechat v hrobě Svůj pár bot, kdyby si ne
božtík chtěl jako. vyjít, hájil se. Ale i duše nového
socialistického člověka musí
meze sebeobětová
ní a tak po krátké k tn irt verzi musel funebrák své
boty z jámy vylovit. Hned si je za potlesku a povzbu
zování truchlících obul. ,
Pozůstalí chtěli, jak je; zvykem, hodit za zesnulým
hroudu, ale zjistilo se, že chybí lopatka; vedoucí
Pohřební služby ji s velkým ziskem prodal které
musi národnímu podniku a zachránil ták nenaruše
nou výrobu. Truchlící házeli tedy hlínu za dědečkem
rukou, což jednak bylo zdravější, jednak bylo uzná
no za významný zlepšovák a čilý správce byl odmě
něn ža dobrou iniciativu.
Věnců byla hora. Jenže nepatřily dědečkovi. Podle
stuh se totiž ukázalo, že pocházely od požárníka,
plavců a partaje; dědeček však hasil nanejvýš _5zeň, plavával jen při zkouškách a býval kdysi ebe
nem agrární strany. Než se omyl vysvětlil, pnfeařž.
se truchlící jiného pohřbu a vrhli se na pozássÄé
po dědečkovi, obviňujíce je z krádeže věodL ä
bitvě, která se strhla, bylo nutno vykopat d a ls Sra
by pro hrdinné padlé. Vedoucí Pohrební siažby do
stal další odměnu, protože takměř stach a sd r^y x*yšil produktivitu svého pracoviště.

Mluví-li se na západě o Rumunsku, myslí sé především na outsidera sovětské
ho bloku, který vede nekonformní zahraniční politiku, který však je vnitropoli
ticky, spoután, pevněji než mnohý jiný ze satelitů. Ceausescův režim se chová
přísně zvláště, k umělcům.. Kultura je censurou závislá silně na režimu a tak
třeba v kritice stalinské éry zůstali spisovatelé v odvaze i po roce 1963 daleko
za oficiálními politiky. Pionýrem antistalinismu v rumunské literatuře je ne
sporně Paul Goma. Má za sebou šest let odsezených ve vězení. Dostal se tam
v listopadu 1956, za to, že na jednom semináři předčítal ze své knihy, líčící
silný dojem, který na rumunské studenty udělalo maďarské národní povstání.
Po propuštění pracoval jako nádeník. Teprve v roce 1966 směl poprvé publikovat
a jeho první román Pokoj , vedle vyšel den po okupaci Československa sovět
skými vojsky. Téhož dne vstoupil do strany — po Čeausescově řeči, odsuzující
přepadení Československa. Když však uveřejnil svůj román Ostinato na západě
í nrntnŽA H om a n e s m í vviítt. bvl vvloučen z partaje i ze spisovatelského svazu.

Tento osudný román po
jednává o bukurešťském
studentu Ilarie Langovi,
který je odsouzen za to,
že zabil svou nevyléčitel
ně nemocnou matku na
její vlastní přání. Jedno
ho dne však přestává být
naráz obyčejným zločin
cem; úřady ho zařadí me
zi politické vězně proto,
že je student a maďar
ské povstání má vliv
zvláště na vysokoškoláky.
Po dlouholeté vaztyě je s
jinými konečně přemístěn
na takzvanou “propouštěeí” celu, ale jeho propuš
tění se protahtije měsíc
za měsícem. Když se ko
nečně dostane přece jen
na svobodu, do všedního
civilního dne, do určité
normálnosti, nemůže se
už zbavit pocitu uvěznění:
“Krutý trest, když se
člověku stane svoboda
širším vězením než věze
ní samo.”

Goma v románu nežaluje, neobviňuje politický
systém. Jeho tématem je
názor, že k útlaku je za
potřebí vždycky dvou, to
ho, kdo vládne a ničí a
toho, kdo se dá zničit;
člověk je vězněm sám so
bě a jedině on sám se mů-že odsoudit nebo zprostit
obžaloby.
Totéž téma zaznívá i'z
románu Dveře, čtyři že
ny, stárnoucí bývalá poli
tická aktivistka Florica,
herečka Alice a učitelka
Sofia, obě kolem čtyřicít
ky, a patnáctiletá dcera
vysokého
stranického
funkcionáře Viola, se ná
hodou sejdou v karpatské
chatě. Najednou zjistí, že
se dveře nedají otevřít,
že" se staly vězeňkyněmi.
A jako vězeňkyně se zač
nou i chovat. Vnitřní dis
posice, nabytá za stali
nismu, začne opět spoleh
livě fungovat. Ženy si

Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

Hřbitovní kvítí
Jaroslav Kujeba
Hned z počátku se vám, mílí .čtenáři, přiznám:
dnes vám budu vyprávět příhodu’ naprosto pravdi
vou, ne jen náhodně podobnou pravdě. Připouštím,
je morbidní; ale je z Československa a tam teď
není o ponurou absurditu nouze, celá země se stala
krajinou Franze Kafky. A ostatně; nic jsem si nepřimyslel, avšak přesto promiňte. Už začínám. .
Umřel dědeček. Náhle, jako když ho podetne, spadl
při snídani se židle. Když pozůstalí překonali první
šok, zavolali lékaře. Totiž chtěli ho zavolat. Ale ve
Zdravotním středisku dlouho nikdo telefon nebral,
a když tam konečně dosvačili, oznámili, že mají
jiné starosti než ověřovat zdravotní stav mrtvých
dědečků. Syn zesnulého se nedal odradit, dočetl se
totiž ve stranickém tisku, že V Československu při
padá na pacienty nejvíc lékařů na světě. Vydal se
na Zdravotní středisko osobně a cestou zakoupil -jako obvykle, když na, tuhle instituci, obecně prospěš
nou, šel — lahvici vodky výborové, neboť co člověk
pro dědečka neudělá. Na středisku byli zprvu ne
rudní, ale když pozůstalý vytáhl z aktovky ‘‘malou
pozornost přepracovaným zdravotníkům” , vydal se
s ním okamžitě kdosi úřední do domu smutku. Cestou
vyzradil, že není lékařem; aby prý přišel zjistit smrt;'
lékař, na to by bývalo zapotřebí zabalit láhev do
nějakého textilu, který se normálně nedostane. Kdy
by však pozůstalí vyžadovali šéflékaře, byli by mu
seli přidat obálku s tuzexovými bony. To víte, lé
kaři mají pevné taxy.
Za nějaký čas se dostavili dva zřízenci Pohřeb

představují - a třem star
ším to nedá mnoho práce
- že jsou v cele. Pokouše
jí se sice najít vysvětle
ní pro svou situaci, snaží
se dokonce ospravedlnit,
ale vnitřní založení je do
nutí “hrát” naprosto pře
svědčivě uvězněné. Klepa
jí na stěnu, jako by se
chtěly dorozumět s osazenci vedlejší cely, sesta
ví si program “k ubití ča
su”, ustanoví staršího ce
ly, střídají se v úklidů
místnosti,
až konečně
chorobně reagují na ná
silí uzavřeného prostoru,
který, jak zjistí dodateč
ně, vůbec uzavřený ne
byl.
Román je rozdělen na
dvě části: v první polovi
ně stavějí zpovědi a ži
votní
příběhy
vězení
zevnitř, teprve ku konci
této části zpozorují ženy,
že jsou uvězněné; k této
části, patří především při

Na noc se zamyká branka u zahrádky.
Na noc se dveře zaklápi.
Na noc si sedmikráska bělostnými plátky
hlavičku obejme a spí.
Na noc si vyjdeme do polí k olšinám.
Svět bude utichlý a otevře se nám
jak velký prázdný dům, do kterého
se nastěhovat máme.
Až lehnem do trávy a až' mne obejmeš,
až nade mnou rozkleneš svou vášeň
plnou zářivých, modravých blesků,
tehdy ten velký tichý dům,
jenž nazývá se svět,
tehdy ten velký tichý dům
se s námi bude chvět.
Ale pak až poslední blesk
zhasne a dozní ve tvém měkkém těle,
uvidíš náhle nad svou hlavou
nebe tak blizoučké, skromné a rozněžnělé,
že nebude to nebe ani'
jako spíše strom,
který se nízko nad nás sklání.
Hvězdami obsypaný strom.
A tmavé obzory, jež kolem nás
se zamykají,
to budou jen stíny tvých
zaklápějících se řas.
Usneme ve světě.
A vesmír usne v nás.
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MIMOŘÁDNÁ
PŘÍLEŽITO ST

k výbornému postavení
v nové společnosti.
Není třeba nic prodá
vat. Vedoucí místa
jsou k dispozici. ihned
vzhledem k mezinárod
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)
vdejte Mrs. .Maděr,
tel. (Melb.) 877-4107
(pondělí až pátek me
zi 4. a 6. hod. odp.)

d g m ô v
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Velký výběr jakostního masa a uzenlc

najdete v českém řeznictví a uzenářstvl

Veškerá POJIŠTĚNI odborně provedou

U FRANTIŠKA ŘÍHY

R. C. Kogler & Amiates

f 73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-2019

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Hiflhway, MOORABBIN, Vlc., 3189

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

1

PEČUJETE-LI
O STARŠÍHO PŘÍBUZNÉHO
VE SVÉM D O M Ě. . .
MŮŽETE BÝT OPRÁVNĚN

MELBOURNSKE
ČTENÁŘE

bude zajímat, že nově
otevřená veřejná knihov
na v St. Kildě (Balaclava
Road, proti radnici) má
k půjčování české knihy.
Má také velký výběr knih
ve francouzském a ně
meckém jazyku a výběr
místních i ■ zahraničních
cizojazyčných časopisů.
J. Soukup

MALÍŘ
A NATĚRAČ

který pracuje odborné
a levně kdekoli v
Melbourne
Petr PEITH N ER

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

NEPOSLUŠNÝ
RUMUN

(Pokračování se str. 71
příbuznost obou extrém
ních stavů, které se gri
masami vzájemně tak po
dobají.
Je nutno ovšem přiznat,
že Dveře nedosahují úrov
ně Ostinata, které bylo
mnohem prostřednější a
intensivnější. 'V Ostinatu
bylo nesvobodou bezpro
středně vlastní, opravdo
vé vězení. V druhém ro
máně jsou si vězením li
dé sami, prožité trauma
je nutí vystavět si fingo
vané vězení. Lidé, kteří
žili dlouho v podmínkách
kriminálu, proměňují se
při sebemenším popudu
zvenčí znovu ve vězně.
Sartreova Uzavřená spo
lečnost dostala v Gomově románu politický pendent, tím závažnější, že
autor žije dosud v oprav
dovém vězení lidové de
mokracie.
J. S

K NOVÉ
FEDERÁLNÍ PODPOŘE
$14 TÝDNE
Pečujete-li o staršího příbuzného, který potřebuje pravidelné ošetření,
můžete být plně oprávněn. Porovnejte si dolejší otázky; budete-lí oprávněn,
,budete dostávat $ 14 týdně. Podpory jsou k dispozici od 1. března 1973.
1. Pečujete o staršího příbuzného (nébo jinou starou osobu) ve svém domě?
2. Je té osobě 65 let nebo více?
3. Potřebuje ta osoba odbornou péči registrovanou ošetřovatelkou?
4. Ošetřuje tu osobu pravidelně registrovaná ošetřovatelka?

Můžete-li odpovědět na všechny otázky “ano” , měl byste žádat o novou
podporu.
Přejete-li si formulář žádosti nebo podrobnější
nejbližší kancelář ministerstva' sociálního zabezpečení
vedlejší kupón. Ministerstvo, sociálního' zabezpečení
kancelářích jako bylo dřívější federální ministerstvo
Adresu zjistíte v místním telefonním seznamu.

informace,. obraťte se na
nebo nám zašlete vyplněný
je ve stejných
sociální péče.

Zvláštní podpora: nemůžete-li

pracovat, protože trvale pečujete
a dohlížíte na staršího příbuz
ného, měl byste se u nás
také informovat o

,

zvláštní podpoře.'

Zašlete na:
The Department
Social Security,
(v hlavním městě ’
Vašeho státu)

| | Please send me:
an Application Form
—I a copy of the leaflet
—> “Nursing the Aged in your Home”
(Označte, co si přejete)
NAME:.

ADDRESS:.
.........................................................POSTCODE...........

Authorised by the Commonwealth Department of Social Security

11. 6. 1973
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The Jew of Czechoslovakia. Historical Studieš and Surveys. Díl I (str. 583, 1968),
díl 11 (str. 707, 1972). The Jewish Publication Society of America, Philadelphia
and Society for the History of Czechoslovak Jews, New York. Cena obou dílů
US $ 18.00.

Neumlčené hlasy
Podíl židovského obyvatelstva na životě v českých a slovenských zemích je
hluboce spjat s celým prostředím. Židovští kupci se dostali do Prahy začátkem
tohoto tisíciletí a od té doby se datuje vývoj české židovské pospolitosti. Tento
vývoj přetrval mnoho nárazů od založení pražského ghetta v 13. století až po
Hitlerovu genocidu a Stalinův antisemitismus. Historické záznamy dokládají,
že židovské obce v Čechách, na Moravě i na Slovensku procházely jak perioda
mi hmotného i duchovního rozkvětu tak i obdobími spojenými s úpadkem,
útiskem i pokusy o úplnou likvidaci. Jestliže se v minulých tisíci letech pro
nikavě změnily životní podmínky celé lidské společnosti, pak se přirozeně měni
ly i v židovské pospolitosti, která se od nepaměti podílela na celém veřejném
životě, i když se tlaky politické, hospodářské, sociální a kulturní měnily. Přiro
zeně i asimilace samotná se dostávala do různých dimenzí.

- 9-

Franz

Werfel

BALADA O PRAZE
(sněná ve vlaku daleko za mořem)
Pane Vávra, a teď k nám domů! Už na nás rodiče čekají,
sotva ten pasiáns starými kartami dohrají.
Domů? Probůh! O vstupu na práh nesmím snít.
Náckové mají na nohou plno bláta z naší zahrady.
"Tak jen klid, mladý pane, vždyť můžeme Otočit."
Pane Vávra, zem plná nepřátel! Z dálky je slyším řvát
a se soumrakem rozdupávat nebe. Sáhněte na bičiště!
To se musíte na kozlíku kolíbat?
"Může být klidný mladý pán, na Zbraslav via Jíloviště

s nima jedu Standopéde přes Atlantický oceán."
Židovská
náboženská 13yla v Československu ná vštěvovat školy a když-by
obec, která dnes v Česko silně likvidována nacisty lo všechno tak připrave
slovensku oficiálně sdru v roce 1938, kdy byla roz no, nastala konečná eta
Oba díly “The Jews of židovských vztazích, spol dílu vojáků židovského pů
žuje občany židovského ;puštěna Společnost pro pa, která končila v osvěCzechoslovakia”
jsou kové činnosti a podílu čes vodu na západní i východ
vyznání, vyvíjí svou čin dějiny židů v ČSR a re timských a jiných plyno
orientovány
tak,
aby
za koslovenských židů na do ní frontě, nešťastného
nost pod totalitou athei-, žim po roce 1945 nepovo vých komorách. “Člověk
sáhly
.
co
nejširší
hranice
mácí politice, vědě a kul osudu jejich otců, m atek.
stické a antisemitské vlá- . lil, aby se podobná čin . . . dražší než zlato z
tuře.
Je připomenuto také a sourozenců v nacistic
náboženského
a
občanské
nost
opět
obnovila
mezi
Ofir”
(Izaiáš
13,
kap.
12
dy a stala se formálním
kých vyhlazovacích tábo
orgánem úřadu pro nábo tou hrstkou lidí židovské v.) byl za živa přeměněn ho života spjatého jak s emigrační hnutí.
ženské záležitosti. Aktivi ho původu, kteří přežili na hmyz a potom odstra pospolitostí tak s veřej
Přáli bychom si, aby vy rech, a referoval by o
ta židovské náboženské válečnou genocidu a vrá něn. Heydrichův plán se ným životem českosloven davatelé uvažovali o dal uplatnění těch, kteří vál
obce je, tak jako u ostat tili se do vlasti. Židovské téměř zdařil - na zdi praž ských židů, Mimo jiné ším díle, který by byl vě ku přežili, zejména v
ních církví, kontrolována muzeum v Praze, založe ské Pinkasovy synagogy zde najdeme pojednání o nován období od roku 1938 olasti vědy, ' literatury,
hudby, výtvarného umění
vytesána
jména
a pod přímým a přísným né v roce 1905 a nyní pů jsou
právech židovské menši- do dneška. Byl by to za a filmu.
IP
sobící jako státní institu 77.297 mužů, žen a dětí,
dohledem.
ny, sféře náboženské (růz jisté nesnadný úkol, jeho
Ve světě však existují ce, svůj program vyvíjí kteří byli likvidováni v
Knihu můžete dostat v
né myšlenkové proudy, význam by však podstat
továrnách
organizace záložené a ve dle diktátu komunistické nacistických
HD. Cena obou dílů včet
výchova, školství), česko- ně přispěl k osvětlení po.- ně pošt. A $ 17.00.
dené židy čs. původu, k te -' ho režimu a zaměřuje se na smrt.
ří se k zemi svého naro spíše ha úkoly památkářA zřejmě to ještě nesta
zení hlásí. Tak například ské a konzervační.
čilo. Komunistický režim
Českoslovenští židé do pomalu dokončuje ďábel
v Londýně vyvíjí činnost
Mezinárodní výbor židů z stali v roce 1939 lekci, ské dílo započaté před 35
Československa, v Novém která se vymyká z oblasti lety.
Yorku Společnost pro dě lidských i historických
OF CLAYTON
Jedním z rysů židovské
jiny čs. židů. Tato Společ zkušeností. Pro Hitlera se
vitality
a
mentality
je
ne
nost shromažďuje histo židé stali jakýmisi usvěd- .
mají
rické materiály týkající čenými osobami, obžalo dát zapomenout na snahy,
se českých, moravských, vanými u neznámého sou kterými židovská pospoli
slovenských a podkarpa- du z jakéhosi neznámého tost pozitivně zasáhla do
toruských židů a nábožen zločinu. Zcela tak, jak by vývoje čs. státu v období
ských obcí, podporuje lo kdysi popsáno v Pro 1918 - 1938. A jestliže
studia zaměřená tímtó, cesu Franze Kafky. Navíc práce věnované tomuto
Je to společnost, která montuje auta značky Volkswagen, Datsun;
směrem a vyvíjí činnost museli nosit v Německu již do historie patřícímu
Volvo a nákladní auta Mercedes
k prohlubování znalostí a v podmaněných zemích tématu nemohou být pub
Potřebuje
další zaměstnance těchto oborů;
dějin
československých žlutou hvězdu, aby se tím likovány v ČSSR, vychá
Znamením zejí ve Spojených státech. 1
židů. Při jejich dnešním středověkým
LEŠTÍCE - SVÁŘEČE OXYGENEM
rozptýlení po všech světa hlásala jejich vina. Byli Je překvapující, jak bylo
dílech pak představuje nejprve vyřazeni z lidské možné shrnout do dvou
BODOVÉ' SVÁŘEČE - AUTOLAKÝRNÍKY
publikování tiskových in společnosti - vykázáni ze svazků tolik fundovaných
formací a knih aktivitu svých bytů, spolků, do informací, když pramen
MONTÉRY - POVRCHOVÉ ÚPRAVÁŘE KOVU
nejdůležitější a nejzásluž pravních prostředků, kni ný materiál byl již zcela
hoven, divadel i kaváren zničen nebo, většinou ne
nější.
■
;
SKLADNÍKY-KONTROLORY
Židovská historiografie jejich děti nemohly na dostupný. Tím více pak
obdivuji iniciátory i auto
Pracovní doba; Denní směna 7.05 ráno — 3.35 odp.,'
ry tohoto díla, kteří nám
odpolední směna 3.20 — 11.50 večer
i příštím generacím za
chycují
etapu,
které
by
ZLOBf VÁS OČ I ?
MOTOR PRODUCERS NABÍZEJÍ
jinak hrozila úplné zapo
★ LEP ŠI MÍSTA
★ LEP ŠI PŘESČASY
Bolí Vás hlava ?
menutí. Dějinám židov
★ LEP ŠÍ PLA TY NAD STANOVENÉ SAZBY
Noste brýle od O P T Á
ských obcí v Čechách, na
★ LEP ŠÍ (A SPOKOJENĚJŠÍ) PRACOVNÍ PODMÍNKY
Moravě, Slezsku, Sloven
Chcete-li dosáhnout všechny tyto podmínky, dostavte se do naší osobní
sku a Podkarpatské Rusi
-kanceláře (proti železn. stanici Westall) kdykoliv v dále uvedené době;
před rokem 1918 je v
ve všední dny od 8. hod. ráno do 4. odp.
“The Jews of Czechoslo
Capítol House, 113 Swansion Si.
v úterý a ve čtvrtek též od 5 do 6.30 odp.
vakia” věnováno poměr
Melbourne (vedle kina Capital)
,v sobotu od 9. dó 12. hodiny 'polední
ně málo místa a další ob
8. poschodí
Telefon 63-2231
MOTOR PRODUCERS LIMITED
sah je zaměřen na téma
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
ta,
která
dosud
nebyla
úMODERNÍ PODNIK
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
plně historicky zpracová
V nutných případech i telegraficky
“SKVĚLÉ MÍSTO PRO ZAMĚSTNÁNÍ”
na.

MOTOR PRODUCERS

LEPŠÍ MÍSTA

OPTO
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KŘESŤANSTVÍ V ČECHÁCH A V POLSKU

V SYD N EY bude letos průvod Božího Těla na

několika místech. My se shromáždíme za naší ko
rouhví u Boys’ Home, Westmead, naproti nádraží.
Přijďte všichni a kdo můžete tedy v národních
krojích. Kardinál Freeman budě také přítomen.
Č ESK É MŠE SVATÉ jsou první a třetí neděli
v měsíci o 11 hod. dopoledne v Marist Chapel,
5 Young St., Sydney..
KROMĚ TOHO jsou české bohoslužby každou^
sobotu (kromě soboty před první nedělí v měsíci)'
o 6.30 hod. večer v St. John of God Hospitalí
chapel, 13 Grantham St., Burwood. Tato sobotní!
mše sv. platí za neděli.
Český kněz v Sydney: O. Vladimír Ondrášek!
SDB, St. John of God Hospital, 13 Grantham St.,
Burwood, N.S.W., 2134. Telefon: 747-5611.

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ,

g!

Jednota NSW' v Sydney
&
|srdečně zve Vás a Vámi uvedené hosty na našig
TRADIČNÍ

TANEČNÍ

ZÁBAVU,

kterou pořádáme v sobotu 30. června 1973
v sále “POLICE CLUB” Sydney.
Začátek v 8 hodin večer.
Vstupné včetně večeře, již nám připraví
známý čs. restaurant “LABUŽNÍK” $ 5.9.
i

Společnost pro vědy a umění v Sydney

j
i

.

♦

"O erboch a genealogickom badání"

11. 6. 1973

KDO ŠETŘ Í NEMÁ VŽDY ZA TŘI

V minulém čísle jsme uveřejnili v rubrice “Česko
slovensko ve zkratce'' zprávu, že čs. režim oficiálně
vůbec nevzpomněl 1.000 výročí založeni biskupství
v Čechách. K tomu jsme pnuaii zběžnou poznámKu,
že je patrny velký rozdíl proti Polsku, kcie se toto
výročí v roce 1906 slavilo i vládou velmi okázale.
Krátce po vyjiti čísla došlo několik dopisů, v nichž
se čtenáři různou formou bouří proti takové neho
ráznosti, proti nedostatku národní pýchy pisatele átd.
Jak by taky ne, vždyť k Polákům se dostalo křesťan
ství až z českých zemí, tj. — citujeme jednoho pi
satele dopisu — “my jsme je tam přinesli” . V roce
1966 slavili právě Poláci příchod křesťanství do ze
mě, nikoli založení biskupství.
Abychom naši chybu poněkud odčinili, citujeme z
Československých dějin část jedné rubriky, kterou
rovněž dodal jeden z nespokojených čtenářů:
BOLESLAV I. 929 - 967
“Nemálé radosti se dočkal na zdárných dítkách,
jež byly krásnými květy na kmeni Přemyslovu,
křesťanstvím zušlechtěnému. Dceru Doubravu pro
vdal r. 965 za Měška, knížete polského, sídlícího na
Hvězdně, ještě pohana. Též Měško se musil hájit
proti Němcům, kteří svou zbraní toiik hořkosti na
míchali do blahodárného evangelia Kristova, a pro
to ne od nich, ale od ctnostné choti přicházející z
Čech dal se kníže pohnouti k přijetí nové víry r.
966. Tak se dcera bratrobijce stalá šiřitelkou kře
sťanství mezi Slovany nad řekou Vislou a duchovní
matkou Polanů, kteří začali hromadně přistupovat
ke křestným vodám.”
A ještě jeden citát z české historie:
“§v. Vojtěch podstoupil mučednickou smrt 23. dub
na 997. Boleslav Chrabrý vykoupil jeho tělo a po
choval je ve Hvězdně. Sláva sv. Vojtěcha se rozlétla
po celé Evropě. Ota III. putoval r. 1.000 k hrobu
světcovu a povýšil chrám, v ^němž odpočíval, na
arcibiskupství, což byl v tehdejší době dar vskutku
císařský. Byl to největší úspěch sv. Vojtěcha, je
hož svou mučednickou smrtí dosáhl. Prvním arci
biskupem stal še jeho nejmladší bratr Radim — Gaudeucius.”
A nakonec citujeme zase z dopisu:
“Teprve sv. Vojtěch pomohl Polákům k založení
arcibiskupství ve , Hvězdně a bratr Vojtěchův se
stal prvním arcibiskupem Poláků. Křesťanství se
dostalo do Polska o 100 let později než k nám.”

ů

DOMOVA

zve zájemce na přednášku p.
Pavla E. de Detricha

která se uskuteční v pátek dne. 22. června 1973
v 7.30 hod. na University of NSW, School of Drama,
fAnzac Parade, Kensington (vjezd z Barker St).
Těšíme se na Vaši účast. Pozvete své známé.

(Pokračování se str. 3)
za některé zlepšovací ná
vrhy, byla však opět niž
ší, než odpovídá výpočtuz dosažených . úspor . . .
Závod mě poškodil také
tím, aa v období let 1970 1971, kdy rozhodnutím
státních orgánů byly zvý
hodněny odměny za zlep
šovací návrhy řešící úspo
ry na energii až na 200
procent, odmítl tyto úspo
ry uznat, i když byly evi
dentní a schváleny podni
kovým energetikem.”
“Za svého působení v
závodě jsem podal 16
Přijmeme
zkušené švadleny
DÍRKOVAČKY,
OBRUBOVAČKY
a STEHOVAČKY
(Biínd Stitch)

Vysoké mzdy, velmi
. dobré podmínky,
40 hod. týden.
Spousty přesčasů.
Volejte laskavě:
MRS. CAROLINA
tel. (Sydney) 211-2455
nebo přijďte osobně:

i Chcete se v příjemném prostředí

zlepšovacích návrhů a ve
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
všech případech jsem na
rážel na nepochopení a | Poslechnout si českou hudbu?
Vše je pro Vás připraveno v české restauraci
nezákonný postup. Z toho
důvodu jsem nejen odešel
ZLATÁ PRAHA
ze závodu, ale dočasně re
235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney
zignoval jako zlepšova •
Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi
tel.”
Z čehož plyne pro socia
listického občana nauče
ní: nešetři, nenamáhej se,
HODINAŘ *
'
Z L A T N ÍK *
SAMOST. ŽENU
nesnaž se, nemá to smysl í
pro domácnost ve
ani budoucnost. Naopak
ŠTEVEN VARDY
i| Nabíz. Vaucluse.
s i t v t n VAKUT
odděl, pokoj s
raději žij ze dne na dén,
590 George -St.
koupelnou a TV a dobpřikrádej, kde s e . dá a
Sydney
rý plat dle dohody,
kašli na všechno. Lze se
(proti Trocaderu)
K úklidu je pomocnice.
divit, že po čtvrtstoletí
..
Jsou třeba reference
působnosti takových mo-,
I L Ť F h ?i
a znát trochu německy
šperku, hodinek atd
.
neb0 maďarský,
rálních “zásad” mnozí už
_ Opravy se zárukou.
Rovněž pensístka je
ani neznají pravý význam
Mluvíme česky
vítána na byt za velmi
slova spořivost?
a slovensky.
lehké povinnosti. Vo
M. Čechová
le(Sy«toéy)°Ä314Ž0bé

f

SWISS TRAINED
WATCH MAKERS
K. E b n e r
19 Yonc St.,
SYD.IEY
vchod do W. nyard Stn. ,
(Daproti paíyb. scho
dům). Telefon: 29-7543 |

BARRY HOWARD

11 Randle St., Sydney
Přijmeme
Nová plně automatická
pračka značky
HOOVER
a sušička šíře 23”
Jen, “Naše ceny
jsou nejnižší!”

ZKUŠENÉ
ŠVADLENY

Vysoká sazba od kusu.
Může vydělávat .$ 100
za 40 hodin.
K dispozici též
spousta přesčasů.
Volejte laskavě:
MRS. CAROLINA
tel. (Sydney) 211-2455
nebo přijďte osobně:

P”jm
er?e

- TeIf°nL!ľ!ľ
:ý
robŠiS^ šatů -! prijme
... M
ILKBAR
ženy a dívky jako
dve číšnice

Není třeba předchozí
zkušenost, zapracujeme sami. Dobrý plat
a podmínkv.

•
pomocnice v kuchyni
pro-odpolední směny.
„Dobry plat.
třeba znát trochu
anglicky nebo
mad arsky.
Hlaste se osobne:

Du KissSmart Fabrics P/L.,

ALEXANDER
C O F F E E LOUNGE

9-27 Moorgate St.
Chippendale (Sydney)

691 George St,,
Sydney

pomocnice do stříhá rny

jakož i zaměstnankyně
do skladu

Antikvárni knihy

Antikvárni oddělení nakladatelského domu Sauer
und Auvermann KG, Zum Talbick 2, D-6241. Glashuetten im Taunus, West Germany, rozesílá čas od
času seznamy antikvárních knih, které má na skla
dě. Tento antikvariát se mimo jiné specializuje na
publikace z oboru slavistiky, bohemistiky, spole
BARRY HOWARD
čenských disciplin, dějin a přírodních věd. Je až
11 Randle St., Sydney překvapující, jak početný fond publikací z těchto
oborů má antikvariát Sauer und Auvermann k dispo
zici. V této stručné informaci je zcela vyloučeno se
DlSCOUNT HOUSE
zabývat nabízenými knihami, abych přiblížil nabí
241A Oxford Street
zený výběr, uvádím výtisk Balbínovy Epitome histoAUTOŠKOLA
BONDI JUNCTION
rica rerum, bohemieum z roku 1677,. Masarykův slov
(proti kinu Metro)
Jan a Marie Wisz
ník naučný a Zbožní výrobu ve státním socialistic
kém sektoru. Zajisté jsou v tomto antikvariátě na
Tel. 389-1222
Telefon (Sydney)
skladě knihy, které se stěží seženou v samotném
POZOR: Náš obchod
Československu. V seznamech nacházíme knihy vy
587-1497
je POUZE, na uvedené
dané za Rakousko-Uherska, za první republiky i ty,
adrese!
které jsou vydávány nyní. Zájemce o specifickou
literaturu zde najde nejen knihy (některé z nich
jsou nepochybně již unikáty), ale i periodika ať již
v jednotlivých číslech či v ročnících nebo mnohale
tých souborech. Protektorátní literatura se v -sezna
mech po zásluze vyskytuje ojediněle. U každé po
Česká restaurace
ložky je .uvedena cena v západoněmeckých markách.
Contin. "GOURMET"
některé dosahují úctyhodných sum — komplet 65
ročníků časopisu Právník je nabízen za 5.250 DM.
Restaurant "LABUŽNÍK
publikace Sněmy české od léta 1526 až po. naši dobu
129 Bayswater Rd.
za 2.000 DM apod. Z anotace na hlavním katalogu
Rushcutters Bay
z roku 1871 vyplývá, že jde již o druhý díl, zahrnu
Sydney, rei. JÍ7395
jící 2.056 položek, které však kromě autora a origi
nálního názvu díla uvádějí nakladatele, rok vydáni
Otevřeno denně:
a počet stránek event. ilustrací a velmi stručnou
1 pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2 h. odp.
charakteristiku v němčině. Dva doplňky byly vy
I a od 5 do 9 hod. večer, v neděli po celý den.
dány v roce 1-972 (Die Deutscheh in den Bohmischen
i P řijď te určitě, budete spokojeni!
Ländern, der Slowakai und den Oststaáten ueberhaupt; Die deutsčh-tschechische Frage — 515 polo
Na Vaši návštěvu se těší rodin* Novotných
žek a Recht, Staatswissenschaft und Verwaltung in
der Tschechoslovakai — 289 položek), dva doplňky
jsou z roku 1973 (Slavica — 480 položek a Literatur
inilllH
IH
IU
IIIIH
I■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
»und Belletristik in der Tschechoslowakei — 280 po
ložek). Zvláště jsou nabízena díla Husova a husit
S Y D N E Y
ské písemnictví v souboru 400 katalogových číseL
soubor o Tomáši Baťovi obsahuje 120 položek.
IP
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DOMOVA

Správná výchova má být založena
na pochopeni základních zákonů stvoření.
Hledat tyto znalosti je předním úkolem člověka.

HLAS DOMOVA MUZE VÁM DODAT
IHNED TYTO KNIHY :

Prohlédněte si náš stánek č. 183 na
Mezinárodní výstavě o vyučování,
která se koná ve dnech 21. až 27. června 1973 v
Exhibitům Buildings, Melbourne.

J. Hochman: Kronika místodržení v Čechách $ 3.90
Z. Salivarová: Honzlová $ 3.50
J. škvorecký: Mirákl (2 díly) $ 7.-

V sobotu 23. a v neděli 24. 6.
bude v našem stánku český spolupracovník.
The Grail Movement of Austrália

P.O. Box 4583, Melbourne, 3001
.

. , , 1 . ........... — . - ř i - . — .
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Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmysl*
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s

důvěrou sa

ODRA TRAVEL SERVICE
Sil Imtrobe St., Melbourne, 3000
Telefon 67-9454
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a ípč©
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Letenky do Evropy a zpět
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
Obstaráme zaslání dárkových poukazů kamkoli

"Řekněte to květinami"

Váš květinář,
spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávku
květin a věnců
T Československu nebo v jiných státech
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářství INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku M erkura
1
ve výkladní skříni
INTERFLORA —
KV ĚTIN Y DO CELÉH O SVĚTA
............ ........ ..............

-liProvádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

J. Škvorecký: Tankový prapor $ 2.86,

Jan Beneš: Na místě $ 3.50 '
Jan Beneš: Až se se mnou vyspíš . . . $ 3.90
E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 3.60
E. Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.60
Ferdinand Peroutka: Demokratický manifest $ 3.-1
J. Fírt: Knihy a osudy $ 4.20
A. Ostrý (pseudonym —P rah a): československý
problém $ 4.80
Ladislav Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.20

R. Selucký: Východ je východ $ 3.60
G. Laub: Největší proces dějin ( 3.30
Andrej A. Amalrik: Udrží se Sovětský svaz do
r . 1984? $ 2.40
K nílka K arla Kryla 3 2.40
V ilm špalek: Tam Pertugués znova a znova na
lévá svůj jed $ 3.-,
J. K. B.: životní symfonie A. Dvořáka 3 2.-,

Zpěvem k srdci (zpěvník národních a populárních
písní) $ 1.10
J. V. Polc a V. Ryneš: Svatý Jan Nepomucký
(historie), 2 díly $ 7.50
Anglická publikace: The Jews of Czechoslovakia
(historie židů v Československu — 2 díly, 1.290
stran) cena $ 17.J. Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 16.50
Sborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina.
Z. Hejzlar, prof. Kosta, dr. A. Kusák, A. J. Liehm,
dr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a dr.
O. Šik) cena $ 3.10
M. Komínek: I pod oblohou je peklo 3 6-50
V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda 3 2.70,
Ivan Sviták." Kniha prezence (Dialektika pocitů

1948-56) $ 1.70

The Birth of Czechoslovakia (angl. publikace čs.
nár. rady americké) $ 4.50

L. Grosman: Nevěsta $ 3.30
B. Mikula: Progressive Czech (uč. češtiny) $ 4.5C
Gertrud von Le Fort: Věčná žena 3 1.P etr Den: Světélko jen malé 50c
M. Součková: Případ poesie $ 1.50,,
K. čapek: Anglické listy $ 1.70,
HaiS: Angl.-český a česko-anglický kapesní slov
ník $ 2.80

a ostatní knihy vydané v exilu
(
České ochotnické divadlo v Melbourne
Ceny jsou včetně poštovného
oslavuje' letošního roku 20 let svého trvání. Při (
té příležitosti vzpomínáme s nejvyšším uznáním
a vděčností na obětavou práci a podporu členů a
Ústředí čs. demokratic- — V Melbourne zemřel ve
kých organizací v Austrá- věku 54 let zaměstnanec
přátel Č.O.D., kteří se tohoto významného jubilea
iii a na N. Z. se sídlem ’ letecké společnosti AN-nedočkali, zejména jednoho ze zakladatelů
v Adelaide zaslalo preši- SETT František Telčik.
D. P. F. Z d r a ž i l a , jakož i
dentu Spojených států bývalý příslušník 311. čs.
ťhemorandum k přípravo- letky v Anglii. Zanechal
p. J. K I u.s e,
vaně Evropské bezpeč- manželku a 3 dospělé děp. J. Janovského,
nostní konferenci, v němž ti.
poukazuje na historii dří
p. A. T o m a n a a
vějších jednání a smluv
p. Dr. V. V o ř í š k a
se Sovětským svazem.
’ Dne 17. června oslaví
— V Albury (NSW) se za
pětašedesátku
Čest
jejich
památce!
bil při ha varii auta “po
p. JAN KLEM ENT
Výbor Českého ochotnického divadla v Melbourne srpnový” čs. přistěhova
, skoro pro všechny v
lec František'Kubát.
Melbourne
“Strejda'
’ Klement” . Jeho odchod
■do pense nebude jistě
ČESKÉ O C H O TN IC K É D IV A D L O V M ELBOURNE
, znamenat konec mla
dické aktivity, kterou'
srdečně zve na
vždy projevuje, když
1s něčím pomáhá. Hlas
, domova vděčí i jemu
za to, že v posledních
který pořádá íi příležitosti 20. výročí svého založení
víc než deseti letech
v sobotu dne 16. června 1973 v hlavním sále Reception Centre,
’ byla rozeslána jednot■livá čísla všem čtenáWindsor Regis, 28 Chapel Street, Windsór
, řům přesně, bez nejZačátek v 8 hodin večer, konec v 1.-30 hod.
menšího zdržení.
, , Kontinentální hudba. — Likérová licence (přineste si vlastní nápoje).
Do dalších let přejí
' milému strejdovi KleVstupné $ 7.- včetně výtečné večeře o 4 chodech
■mentovi stálé tak dobV 10 hodin bude scénický obraz.
Večerní oblečení
, ré zdraví a plnou poho
Vstupenky pouze v předprodeji: 393-1340 (Skružná - po celý den), 96-4155
du
(Vaňková - po 6. h. večer), 459-1992 (Háberová - po 6. h. večer)
přátelé a Hlas domova.

rCífRPA
Optical Service

573 Hampion St.,
Hampton, Vic.

ZPRÁVY S. K. SLAVIA M ELBOURNE
SLAVIA — HELLAS 0 : 2 (0 : 2)

Slavia začala dobře, měla více ze hry a to až do
nešťastného okamžiku, kdy došlo k nedorozumění
mezi obranou a brankářem 0 ’Harou, z čehož byla
vlastní branka. Krátce na to vyrazil slavistický
obránce míč před brankou hlavou, při čemž si po
mohl rukou. Soudce nařídil jedenáctku a yia tabuli
se objevily 2 góly proti Slavii. Po přestávce vystří
dal O’Haru Ivanoff, chytal dobře, ale slavistický
útok se na branku soupeři- nezmohl.- Příznivci Slavie
odcházeli se svěšenými hlavami, protože lepší muž
stvo zbytečně prohrálo.
JUVENTUS — SLAVIA ! : ) a

2: 1

“Dlouhý víkend” (2. - 4. 6.) byl pro Slavii černým
víkendem. Sobotním mistrovským zápasem s Juventusem si chtěla Slavia opět zlepšit umístění v ligové
tabulce, protože předcházející výsledky italského
mužstva n.ebyly zvláštní. V první, půli měli Slavisté
skutečně převahu v poli, kterou však — jako skoro
obvykle — neuměli využít ke skórování. Po zrněné
stran slavistická obrana náhle úplně.odpadla a do
volila soupeři třikrát skórovat. Touto prohrou klesla
Slavia až na 8. místo ligové tabulky (z 12)..
Za dva dny, v pondělí 4. 6., hrála fslavia š týmž
mužstvem a to v soutěži o Dockertyho pohár — a
opět prohrála. Proti hře ve druhém poločase sobot
ního zápasu se výkon mužstva zlepšil, předvedlo
účelnější kopanou, ale na soupeře nestačilo. Obrana
vynechávala, útočníci Juventusu zůstávali neobsaze
ní a tak se dostal míč dvakrát do sítě Slavie. Slavia
ke konci útočila, ale jedině Kentovi se podařilo
snížit prudkou bombou skóre na 1 : 2.
V 11. kele ligy. hraje Slavia s Melbournem v ne
děli 17. června na hřišti v Jubilee Parku v Ringwoodu. V sobotu 23. června začne druhé kolo soutěže.
Slavia se utká s Austrií-Keilor na Schintler Reserve,
New Footscray Road, West Melbourne. Přijďte po
vzbudit hráče!
.
J. K.
OBRAZY A U M ĚLEC K É REPRO DU KCE

ve velkém výběrů na skladě (včetně reprodukcí
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVÁNI rám ů
i nábytku odborně •provádí
první pozlacovačská firm a v Austrálii

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

Telefon: 37-3109
jakož i v č. 42 Howard St., Norfh Melbourne

(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 11% s!evu

JUBILEJNÍ PLES

P ř i j m e m.e

ŠVADLENY
znalé PŘIŠÍVÁNÍ LÍMCŮ A MANŽET

k práci v moderní továrně na košile.
Výkonnostní přídavky
a prvotřídní podmínky.
G LO

WEAVE

PTY. LTD.

234 Brunswick St., Fifzroy, Vic.

Telefon 419-1600
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Ajax — Juventus 1 :0
Fotbalisté Ajaxu Amsterodam kráčí zřejmě ve šlépějích slavného Real Madrid z dob prvopočátků
Poháru mistrů evropských zemí. Po triumfálním vítězství nad Panathenaikos Atény v r. 1971 a o rok
později nad Inter Milanem, porazili 30. května v Bělehradě i Juventus Turín 1 : 0 a stali se tak potřetí
za sebou vítězi této najslavnejši evropské fotbalové soutěže klubových celků. A hned v úvodu je třeba
říci, ze bělehradské finále bylo jedním z nejslabších závěrečných utkání osmnáctileté historie Evropské
ho poháru. Ajax Amsterodam se už ve 4. minutě — po hrubé chybě zadáka Longobuca a hlavně bran
káře Dina Zoffa (stál na opačné straně branky) — ujal zásluhou Johny Repa hlavou vedení 1: 0 . A i
když Holanďané jistě neměli v úmyslu hrát od té chvíle už na obranu, jednobrankový náskok sehrál
v jejích podvědomí své. Zůstali daleko za výkony v předešlých zápasech, jakoby se tímto jednobrankovým náskokem spokojili. Ukolébala je v tom i hra svěřenců čs. trenéra, exulanta Cesty Vycpálka, kte
ří , neměli sil vydat ze sebe víc, hráli pod svůj průměr, působili od počátku unaveným dojmem. Sezóna,
ve které se stali znovu italskými mistry (před AC Milanem a římským Laziem), je zřejmě úplně vy
čerpala.
feí,_

Přes 93.000 diváků (45.000 Italů, 12.000 Holanďanů,
zbytek domácí Jugoslávci) na stadiónu samém, a
milióny příznivců kopané v celé Evropě a v Africe
(utkání bylo televizí přímo přenášeno do 38 států)
museli být celkovou úrovní zklamáni, zbyli jim jen
krásné vzpomínky na první ročníky PMEZ, ve kte
rých madridský Real předvedl kopanou, jaká se
zřídkakdy vidí.
Hlasy po utkání: Cesta Vycpálek: “Ajax zvítězil
jen s velikým štěstím. Víc nechci prozatím, říci.” —
ČS. POHÁR DO OSTRAVY

Zástupci čs. kopané v druhé nejslavnější evropské
soutěži klubových celků, v soutěži “držitelů trofejí”
budou od podzimu fotbalisté Baníku Ostrava, kteří
se stali vítězi Československého poháru. V prvním
finálovém utkání v Košicích prohráli sice s místním
VSS Košice 1: 2, v ostravské, odvetě dne 30. května
byli však) zcela pánem situace a zvítězili 3 : 1. Tento
stav byl už po prvních 35 minutách. Po změně stran
Ostrava hrála opatrně, kontrolovala hru, šlo už jí
jen o udržení výsledku, který jí stačil k reprezentaci
čs. kopané.
KOSTKA S PITNEREM ODCHÁZEJÍ

Příznivci ledhího hokeje
byli překvapeni zprávou,
podle' které se vzdali
svých funkcí oba trenéři
čs. hokejového, národního
mužstva doe. Vladimír
Kostka a Jaroslav Pitner.
Úřední zpráva říká, že
jim předsednictvo čs. ho

kejového svazu poděkovalo za jejich dlouholetou
úspěšnou činnost, důvod,
však zde není uveden,
Zdá sě, že jim v poslední
sezóně zasahovalo do jejich kompetence až příliš
mnoho “odborníků”, a tak
že toho už měli dost.

NOVÝ ÚSPĚCH MOTORISTŮ

Květoslav Mašita, pětinásobný mistr Evropy v
terénních jízdách motocyklistů třídy do 350 ccm, ob
hájil znovu titul nejlepšího Evropana i pro tento
rok. P o .skvělých -vítězstvích ve Španělsku a v NSR,
vyhrál Mašita i třetí jízdu evropského šampionátu
v Povážské Bystrici, před čs. jezdcem Císařem a
východním Němcem Schubertem. Ve zbývajících zá
vodech- nemůže , už být bodově předstižen. — V .ka
tegorii strojů do- 250 ccm zvítězil v Povážské Bystri
ci František Mrázek před Češpivou, -takže má i on
šahci ve dvou zbývajících závodech v Polsku a v
Itálii obhájit evropské prvenství.
REKO RDY FIBIN GERO VÉ

čs. koulařka Helena Fibingerová jde letos už na
počátku sezóny od vítězství k vítězství a přitom
zlepšuje znovu čs. rekordy. Dne 20. května vytvořL
la v 1. kole es. ligy žen v Gottwaldově čs. rekord
vrhem světové úrovně 19,42 m. Přesně o týden
později startovala v Sofií, kde posunula čs. rekord
ve vrhu koulí na 19,83 m, což je nejlepší letošní
světový výkon a 3. nejdelší vrh ko-ulařské historie.
Jakési extempore měl olympijský přeborník v hodu
diskem Ludvík .Daněk. Při ligové premiéře čs. druž
stev v Praze dosáhl pouze 56,26 m a obsadil 2. mí
sto, když byl poražen Vidmou z Třince o 62 cm. Sta
tistikové říkají, že naposledy prohrál Daněk ^ s do
mácím soupeřem před 11 roky v Pardubicích (s
Němcem), . .
.uLaiÉl

— Čs. tenisové družstvo vyhrálo v Káhire v B sku
pině soutěže o Davisův pohár nad Egyptem 4 : 1.
Další utkání B skupiny: V Mnichově: NSR — V. Bri
tánie 4 : 1, v Baastatu: švédsko — Španělsko 2 :3 a
v Regio Emilia: Itálie — Bulharsko 5 : 0. A skupina.
V Scheveningen: Holandsko — Rumunsko 2 : 3, v Bu
dapešti: Maďarsko — SSSR 2 : 3, v Oslo: Norsko —
Francie 0 : 5 a v Záhřebu: Jugoslávie — N. Zéland
2:3.
— Americká lehká atletika má novou hvězdu, kterou
.je 241etý student z Chicaga Richard C. Wohlhuter,
který zaběhl v Los Angeles nový světový rekord na
880 yd. Časem: 1:44,6' min. zlepšil téměř 7 roků starý
světový rekord svého krajana Jima Ryuna o 0,3 vt.
— Novým trenérem švýcarského hokejového ligové
ho mužstva EHC Klotén se od léta stane bývalý čs.
brankář a až dosud člen čs. trenérské rady Jiří
Hertl. Doposud vedli k-lotenský tým kanadští trenéři.
— V třetí nejpopulárnější evropské fotbalové soutě
ži klubových celků, Poháru UEFA (bývalý Veletržní
pohár), zvítězil anglický FC Liverpool, který vyhrál
první finálové střetnutí nad západoněmeckou Borusií Monchengladbach 3 : 0, v odvetě podlehl 0 :2,. a
to stačilo k prvenství.
— 26. ročník silničního cyklistického závodu: Praha
— Varšava — Berlín, tzv. závod míru, vyhrál Polák
Ryszard Szurkowski před svým krajanem Szozdou 3
Rusem Liehačevem. Umístění Čechoslováků: 13.
Prchal, 16. Matoušek, 21. Hájek, 24. Poslušný, 26.
Bartoníček, 54. Mainuš. V soutěži družstev vyhráli
Poláci, před SSSR a ČSR.
— čs. pozemní hokejisté' vyhráli obě mezistátní
střetnutí s Jugoslávci. V Praze zvítězili ' 4: 1, v od
vetě v Hradci Králové dokonce 7: 0.

Xevý předseda UEFA (evropské sekce mezinárodní
ho fotbalového svazu) Ital dr. Aríemio Franch:
myslí, že lepší mužstvo zvítězilo. “Musím však” ,
dodal, “vyslovit poklonu Juventusu, který obstál ve
finále s Ajaxem čestně.” — Trenér Ajaxu Stefan
Kovacs (opouští mužstvo): “Krásnější závěr mé pů
: : Fotbalová liga : :
sobnosti jsem si nemohl přát. Moji svěřenci hráli
Závěr letošního ročníku 1. čs. fotbalové ligy bude
dnes chytřeji a účelněji než soupeř a znovu doká
zali, že jsou nejsilnější klubovou jedenáctkou Evro ještě velmi dramatický. Ne snad tak na špici tabul
ky — tam je situace velmi příznivá pro obhájce
py.”
přebornického titulu —, ale spíše mezi týmy, které
Pohár mistrů získali
Reál Madrid (6x): 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 a bojují o záchranu. Největším překvapením posled
1966; Ajax Amsterodam (3x): 1971, 1972 a 1973; Ben- ních dvou týdnů bylo vysoké vítězství pražské Sla
fica Lisabon (2x): 1961 a 1962; Inter Milano (2x): vie v Třinci, která se tak po několika měsících do
1964 a 1965; AC Milan (2x): 1963 a 1969 a jednou: stala z posledního místa v tabulce a udržela si na
Glasgow Celtic. 1967; Manchester United: 1968; Feye- ději na záchranu. Ovšem boj o prvoligovou přísluš
nost bude ještě' velký, vždyť v pásmu ohroženém
ncord Rotterdam: 1970.
sestupem je i po 26. kole (tedy 4 kola před závě
rem) 5 mužstev. ' .
ANGLIČANÉ VYRQVNALI V 90. MINUTĚ
' V tradičním tvrdém boji porazil .doma obhájce
O mezinárodní přátelské utkání s Angličany ne mistrovského, titulu Spartak Trnava mužstvo Žiliny
byl v Praze takový zájem, jak se původně očeká í :i 0, když branku za něho. obstaral obránce soupe
valo. Na stadión Sparty přišlo- 25.000 diváků, kteří ře Staškovan. Čest Prahy zachraňovala tentokrát
'však byli odměněni zlepšeným výkonem Čechoslo Dukla, která po velmi pěkném výkonu zdolala Preváků, jejich nadšenou a bojovou hrou, a málem, vidě šoc 2 : 0. Sparta ponechala oba body v Plzni (0 : 1)
li jejich vítězství.
a Slavia stačila v zápase s VSS Košice hrát jen 0 : 0.
Čs. fotbalisté se v 9. minutě 2. poločasu ujali .po. Bilance hostujících týmů v 25. kole byla pouze 2
kopu z rohu prováděném Hagarou Igorem Novákem body a 1 gól. Kro-mě mužstva VSS na Slavii, bodo
vedení 1 : 0, a zdálo se, že odejdou už z trávníku val venku i Třinec, který hrál v Nitře 0 : 0. Jedinou
pražské Sparty coby vítězové. Hodiny na stadiónu branku na hřišti soupeře dala brněnská Zbrojovka,
ukazovaly, že je odehráno- plných 89 minut zápasu prohrála však v Košicích s .místní Lokomotivou vy
Čechoslováci si přihrávají, čekají na konečný hvizd soko .1:4. Úrodu branek viděli pouze tepličtí fa
východoněmeckého rozhodčího Glocknera. A jak si noušci: jejich mužstvo Sklo Union Teplice zdolalo
tak přihrávají, skočí jim velmi šťastně do přihrávky Hradec Králové 5: 0. A konečně: Ostrava porazila
levý křídelní útočník Anglie Allan Clarke, a posílá doma bratislavský Slovan 1 : 0 a tím se prakticky
snadno míč za Viktorova záda. Anglie necelou mi dostala z pásma sestupu.
nutu před koncem utkání vyrovnává na 1: 1. Sen
26. kolo ligy přineslo celou řadu velkých překva
Čechoslováků: porazit po 39 letech Angličany, se te pení, když hostující týmy získaly 9 ze 16 možných
dy neuskutečnil. Allan Clarke rozhodl i poslední utka bodů. Nejpozoruhodnější bylo. vysoké vítězství praž
ní ČSR — Anglie na mistrovství světa v Mexiku, ské Slavie v Třinci 4 : 1 , ovšem ani vítězství praž
kdy dával jediný gól soupeře.
ské Dukly v Košicích nad VSS 1 : 0 se nečekalo.
_ Vítězství ČSR by bývalo bylo naprosto zasloužené. Trnava se v Hradci Králové už v 1. minutě Kunou
Čs. fotbalisté měli několik vyložených šancí, nepro ujala vedení 1 : 0 a plných 89 minut tento- náskok s
měnili je, při zakončení akcí měli tentokrát i velkou úspěchem bránila. Brněnská Zbrojovka se dostala
smůlu. Byli v poli lepším celkem, kopali 12, Angli do krize: tentokrát prohrála i doma a to s Ostravou
0 : 1, navíc ‘ztratila svého nejlepšího hráče, středo
čané pouze 2 rohové kopy.
Pražské střetnutí bylo 6 . vzájemným zápolením vého fotbalistu Gaštana, který 'byl 15 minut před
ČSR — Anglie.. Třikrát vyhráli Angličané, jednou- koncem odvezen s dvojnásobnou zlomeninou bérce
Čechoslováci a dvakrát se hrálo nerozhodně. Skóre do nemocnice. Sparta hrála doma v utkání s Lok.
Košice na jednu branku (poměr rohů_ 9 : 2), zápas
je 12 : 9 pro Anglii.
však skončil bez branek. Doma zvítězila pouze 3
slovenská-, mužstva: Prešov porazil Teplice 3 :0,
stejným skórem zvítězila Žilina nad Plzní, a koneč
HLAS
DOMOVA
vychází čtrnáctidenně.
ně zabral i bratislavský Slovan, který vyhrál na Te
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
helnom poli nad Nitrou 2 : 0 .
8 Mborhouse St., Richmond, Víc. 3121.
Tabulka po 26. kole: 1. Trnava 33 bodů (z 25 zá
Telefon: 42-5980
pasů), skóre 39 : 16: 2. Prešov 32 b.; 3. VSS Ko
šice, 4. Žilina, 5. Dukla Praha, 6. Lok. Košice (po
ROČNÍ PREDPLATNÉ; (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
29 b.); 7. Ostrava 26 b.; 8, Teplice, 9. Slovan Bra
výtisk 25c. PREDPLATNÉ D© ZAMOŘÍ: lodí za
tislava, 10. Nitra, 11. Sparta Praha (po 25 b., ^Slo
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-,
van o zápas — s Trnavou — méně); 12. Plzeň 23
£stg. 3.-, US $ 7,- nebo ekvivalent v jiné měně.
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělím*, b.; 13. Zbrojovka Brno' 22 b.; -14. Slavia Praha, 15.
Třinec (po 21 b .); 16. Hradec Králové 20 bodů, skó
na požádáni obratem.
re 23 : 51.
_.

