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Organism us odborů v pohybu
"Poučování jde na nervy, propagandisté plní y íc než normu, ale kdo to má správnosti všeho jednání,
pořád poslouchat?", píše Pražák příteli do ciziny a dodává, že "jako všichni včetně na to je stále dů
znám í" těší se víc než jiná léta na dovolenou, ha dny, kdy propagandě uteče raz - díků Sovětskému
svazu za bratrskou pomoc
" u strýce v lese, kde snad nebudu muset na brigádu".
Kdo začal v Československu dovolenou v prvních dnech července, užil sice před třemi léty, než při
zatím víc dešťů, bouřek a chladna než koupání a slunce, ale všichni snad po mět k podobnému přesvěd
dělníka,
ciťovali odpočinek, když nemuseli poslouchat a číst, co všechno strana a bratr čení řadového
který tolik ztratit nemůže.
ský Sovětský svaz udělaly, co hodlají udělat, zpracovat, doporučit a nařídit.

“Poučení” z krizového
vývoje, přijaté stranou v
prosinci loňského roku za
základ masové propagan
dy, která má především
vymýtit reakění špatnosti
a nastolit v lidu přesvěd
čení o socialistickém ráji
na pohled, volá sice po
nekompromisními boji pro
ti. maloměst’áctví, a jakýsi
pan novinář v Rudém prá
vu uvažoval, že naprosté
lenošení v místech, kde se
dokončuje sklizeň sena a
pícnin a kdy. je třeba
každé volné ruky, je rov
něž projevem maloměšťáctví, ale - noviny se o
dovolené venku tak bedli
vě nečtou, čtou-li .se vů
bec.
Gustáv Husák a po něm
další řečníci se na květ

novém sjezdu strany zno
va oháněli heslem “ Čelem
k masám” (jehož autor
ství připisují stranicky
opět zcela svátému' Kle
mentu Gottwaldovi) a vy
zvali delegáty -i ' všechny
“věrné a statečné” sou
druhy a soudružky k za
hájení “masové politické
práce” . Činnost “věrných
a statečných” se po sjez

du skutečně rozvinula v
mnoha směrech a zaplni
la celý měsíc červen.
Nejvíce ušili bylo vě
nováno přesvědčování děl
nictva, což není překvapu
jící. Mezi dělníky se stra
ně pracuje zatím nejhůř.
Je jistě.-lehčí “přesvěd
čit” ředitele nebo vedou
cího úředníka, jejichž, po
stavení je . v sázce, o

Problém s přesvědčová
ním dělnických mas se má
znovu řešit po stáru: po
mocí odborů, které se ma
jí opět stát nejmohutněj
ší a nejspolehlivější pře
vodovou pákou režimu.
Červnové zasedám Ústřední rady čs. revoluč
ního odborového hnutí,
které bylo za tím účelem

Osobnost Husova chová v sobě stálou přitažli
vou moc a přesvědčujeme se, že Hus má nám
vždy znovu co říci. Zejména v této době, kdy náš
národ trpí pod duchovním a fyzickým útlakem,
jakého snad dosud nepoznal, vzhlížíme toužebně
k Mistru Janu Husovi, zda by on nám mohl uká
zat cestu k svobodě a pravému b la h u ... Hus a
M asaryk bojovali proti polovičatosti, malodušnosťi a pokrytectví. Obávám se, že zatím je v našem
lidu víc ustrašenosti a tichošlápství než husovské
a masarykovské rozhodnosti. Ale neobávám se bu
doucnosti: vím, že nakonec to bude zase Hus, pocti
vost a věrnost poznané pravdě, jež zvítězí . . .
Přemysl Pitter (1965) .

PRÁVO VLÁDY
A PRÁVO PUBLIKA
Hladina verejnej mienky je ešte stále na : celom
svete rozrušená diskuziou o uveřejňovaní tajných
dokumentov americkej vlády. Rozličnými názormy,
vzniklými touto situáciou, sa nebudeme zaoberať.
Celý případ však zaujímavo osvětluje otázku obmědzení, kterým sa musí podriadiť demokratická vláda,
i keď by to bolo proti jej momentálnym záujmom.
—

★

—

Od začiatku.Spojených štátov existoval nerozná
šený konflikt, vyplývajúci z ústavy, medzi slobodou
tlače a právom vlády chránit’ pečaťou tajnosti nie(Pokračování na str. 2) ktoré oficiálně akty. Neskorší výrok Najvyššieho- su
du Spojených štátov, že New York Times, a Washing
ton Post. móžu pokračovat’ v uveřejňovaní materiálu,
Vzťahy Spojených štátov k Čínskej l'udovej republike
| bazírujúceho na dokumentech o vietnamskej vojně,
i ktoré ministerstvo' národně] -obrany klasifikovalo ako
I “přísné tajné” — podlá komentára váženého denníka
Christian Science Monitor. — “znovu potvrdzuje prá
Ping-pongova diplomacia, ktorou sa začali po 25 rokoch obnovovat' kontakty vo publika dozvedieť sa fakty, pomocou kterých mu
medzi Amerikou a Čínskou 1'udovou republikou na neformálnej báze, otupila sí operovat’ demokracia, ale s varovnou súdnou priostrie Pekingu voči Washingtonu. Výrazným príkladom toho bol rozhovor mini pomienkou a výhradou, ktorá upozorňuje tlač na jej
obrovská zodpovědnost’ . . .”
sterského předsedu Čuenlaja s troma prednými americkými novinármi pri obe
Toto historické rozhodnutie zrejme chrání americká
de v takzvanej Vel'kej hale národov v Pekingu. Představitel' vlády Čínskej
tlač před “předběžnou cenzurou” , s 'výnimkou mimo1'udovej republiky sa po prvý raz bez agresívneho tónu rozhovořil o vzťahoch riadných okolností, ktoré podlá mienky dvojtretinovej váčšiny Najvyššieho súdu lieexístujú v tomto
k Spojeným štátom a vyjádřil k róznym medzinárodným problémem.
Ministerstvo pravosúdia v žiadosti o zákaz
čuenlaj nepovedal sice bv sa podka ministerské . případe.
uverejňovania udávalo, že zverejnenie týchto excerpnič ta k . zásadné nové a ho předsedu čuenlaja tov bude mať za následok “nenapravitelnu ujmu” a
Rehabilitace 1971
neprišiel s nijakými nový stal spor o správu ostrova že vláda by-nemohla fungovat’, ak by jej právo “do
Londýnské Times-y uveřejnily 6. července zajímavé mi návrhmi, ktoré by bo Tajwanu len vnútornou věrnosti” bolo zničené.
Byron White, jeden z šiestich členov Najvyššieho
informace a komentář k nynější situaci v Českoslo lí dalším • podnetom k čínskou
záležitosťou a
vensku. Píší, že dle spolehlivých pramenů rozhodla nadviazaniu
oficiálnych čínská kudová republika súdu, čo hlasovali za rozhodnutie, konstatoval, že
vláda neuspěla v důkaze, že by mohlo v tomto přípa
Ústřední kontrolní a revisní komise K SČ při důvěr
ném jednáni krátce po skončení sjezdu KSČ, aby kontaktov medzi Washing- jedinou legitímnou a med- de dójsť k nenapravitelnej újmě.
byly plně stranicky rehabilitovány osoby, které se tonom a Pekingem, ale zinárodne uznávanou viá
Druhý člen Najvyššieho súdu Stewar Potter zas
podílely na inscenování politických procesů v pade škubne sa vyjádřil o roz dou celej Číny. Zdá . sa, konštatoval, že je úlohou výkonnej moci, aby chráni
sátých letech. Jde především o bývalé prominentní voji vsťahov na súkro- že v tomto ohkade met v la svoje tajomstvá, a pretože neexistujú specifické
straníky, zvláště Karoia Bacílka, který byl předse
zákony, na ktoré by sa vláda mohla odvolávat’ do
nijakej ochoty tyčné
dou zvláštní komise, která dohlížela na politickou mej báze, o navazovaní Pekingu
zákazu uverejňovania, Najvyšší súd nemal te
stránku'procesu se Slánským a druhy, Viliama š i kontaktov s americkými ani ku kompromisu.
da inej volby ako dať za pravdu časopisem.
rokého, který byl generálním tajemníkem K S Č na obchodnými křuhmi a- o
Pozitívnou změnou súNajvyšší súd — jeho dvojtretinová vačšina —
Slovensku a osobně se přičinil o zákrok proti dr. Hu vedeckej i kultúrnej vý časnej politiky Pekingu podlá vyjadrenia sudcu Pottera —, vzal do úvahy
sákovi a ostatním slovenským "nacionalistům ", Šte
měně.
je však to, že nesplnenie fakt, že dotyčný materiál, označený pečaťou dů
fana Raise, který byl ministrem spravedlnosti v le
tejíó podmienky už vláda věrnosti, týká sa periody prinajmenej tri ro k y sta
Pri
tejto
příležitosti
tech 1950 - 1953, Josefa Urváika, který vedl soud se
rej a preto bolo ťažko přesvědčit’ súd, že jeho uveSlánským, Pavla Davida, člena zvláštní komise KSČ, Čuenlaj kategoricky pri-. Čínskej 1’udovej republiky rejnenie v terajšom čase by mohlo obroziť národnú
která tehdy nařídila mj. zatčení nynějšího generál pomenul, že vytvorehiu nepovažuje za. překážku bezpečnost’.
ního tajemníka KSČ, Bruno Koehlera, který shromaž-<
To je mienka^ váčšiny členov najvyššieho tribu
diplomatic pri obnovovaní kontaktov
ďoval a vyráběl důkazy hlavně proti Otto Šlingovi aj. normálnych
kých
vsťahov
medzi Wa- s americkými. hospodář nálu. Traja ělenovia, ktorí. sa s týmto- stanoviskem
Členství ve straně bylo těmto osobám pozastaveno
na zasedání Ú V K SČ v květnu 1968 a to až do skon shingtonom a Pekingom skými a vědeckými kruh- nestotožňovali — a medzi nimi i předseda Najvyššie
ho súdu Warren Burger —, argumentovali, že případ
čení vyšetřování, které prováděla zvláštní stranická musí predchádzať rieše- my.
si žiadal viac času na důkladné preštudovanie a že
komise. Zpráva této komise byla dokončena po srpnu
preto sa definitivně rozhodnutie málo oddialiť a. do
Vo
Washingtone
pať
Jinie
sporu
o
ostrov
Taj1968 a její zveřejnění v Československu nebylo dovo
tých čias mal platit’ předběžný zákaz uverejňovania.
leno (byla publikována v cizině, kam byla propašo wan. ktorý spravuje Ná berálnych senátorov (4
vána). Vina těchto i dalších osob na falešných pro rodně Čína. To znamená, Demokrati a 1 Republi _ Předseda Burger v tejto súvislosti uviedol fakt,
cesech byla dle zprávy plně prokázána. Antonín No že Peking požaduje, aby kán) sa zasadzujú o změ že New York Times mal otazné dokumenty celé tri
mesiace, kým ich začal uveřejňovat’ a že teda ďalši
votný, jehož "záslu h y" o proces se Slánským a spol
přerušili nu politiky vlády vo vzťa. (Pokračování-na straně 2)
jsou rovněž nesporné, dostal zpět legitimaci člena Spojené štáty
K SČ přímo na květnovém sjezdu strany, 1 když ani svoje styky -s Národnou hu ku komunistickej čine
tato skutečnost nebyla čs. veřejnosti dosud ozná Čínou, porušili existujúce a za pripustenie Pekingu
Published by F. Váňa,
mena.
zmluvné zavásky s vládou za člena Spojených náro-.
8 Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121.
Dne 5. července bylo zahájeno v Praze soudní pře prezidenta
čiankajšeka dov a to i za cenu, že by
Printers: “Unification” Pty. Ltd.
líčení s šestí osobami, které se veřejně angažovaly
a
stiahli
svoje
vojenské sa zo Spojených národov
v době Československého jara. Je mezi nimi bývalý
497 Collins St., Melbourne, Vic.
jednotky z ostrova. Tým (Pokračování na str. 2)
ředitel Čs. filmu Alois Poledňák.

Komplikovaná záležitost
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O R G A N IS M U S O D B O R Ů V P O H Y B U
(Pokračování se str. 1)
svoláno, se zabývalo, pře
devším kritickým nedo
statkem . zkušených a při 
tom spolehlivých odborá-.
řů v závodech a rozhodlo
se řešit problém “netra
dičními formami” - jme
novat do funkcí nové lidi,
kteří jsou zcela přesvěd
čeni, že "linie komunistic
ké strany je v plném sou
ladu se zájmy dělnické
třídy a všech pracujících,
se zájmy našich národů” .
Prvořadým úkolem je,
jak píše pražská Práce,
“dát organismus odborů
do pohybu” . Aby byl ten
to pohyb dirigován správ
ným směrem, absolvova
lo přes 300 funkcionářů
ROH Vysokou školu odboD N E 30. Č E R V N A V E Č E R

byl při cestě do zaměst
nání zachycen autem a na
místě zabit v melbournském. předměstí Noble
Park Václav Jeřábek, ju
goslávský Čech, který se
přistěhoval do Austrálie
před rokem. Zanechal
manželku a dvě děti 41eté a dvoutýdenní.
LITADLIM
do Anglie nebo Belgie
za $ m . v kteroukoli^
roční dobu.
AeeemUU u

ALMA
TRÁVIL
SKRVICK
330 Ltttle Colllnt St.

MELBOURNE,
Vic., 3000
Telefon:
08-4001, 63-4002

rového hnutí v Moskvě.
Hlavní pomůckou nových
odborářů v . podnicích má
být .“Program aktivizace
Revolučního odborového
hnutí” . S touto osmistránkovou brožurkou se noví
funkcionáři musí seznámit
velmi důkladně. Poučí se
v ní o zápase s pravicí,
která "rozbíjela jednotu
odborů, chtěla je zbavit
třídního poslání a postavit
je do opozice proti komu
nistické straně” a o pod

poře KSČ, s níž se poda
řilo “také v ROH nastou
pit cestu vnitřní konsoli
dace” . Dočtou se, že ROH
se musí stát opět jen pře
vodovou pákou režimu,
resp. “pevnou oporou stra
ny” , musí “plnit význam
nou úlohu jejího spojení s
celou dělnickou třídou a
ostatním pracujícím li
dem” , musí zachovávat
“princip demokratického
centralismu’’ a poučovat
se více “přístupem sovět

ských odborů” .
Novinkou je tvoření “ko
lektivů agitátorů ROH” .
Jejich úkol je jasný: pod
porovat režim ve snaze,
aby lidé makali a poslou
chali.
A rovněž nové “kabine-ty odborářské výchovy”
mají se svou politickou a
kádrovou přípravou s ta 
rat o to, aby dnešní popoháněči sami časem nepolevovali a straně navždy
věrnými zůstali.

Komplikovaná záležitost
(Pokračování se str. D
musela vylúčiť čiankajšekova nacionalistická Čí
na. Všetci piati senátoři
sa v zahraničnom výbore
senátu prihovárali za od
voláme tzv. rezolúcie o
Formózskych
úžinách,
ktorá je v platnosti 16 rokov a ktorá zmocňuje
prezidenta USA, aby mohol pódia vlastného uváženia použit’ americké
branné sily na ochranu
Tajwanu a Peskaderského
súostrovia.
Stojí za zmienku, že zo
spomenutých
senátorov
dvaja - Edward Kennedy
a George McGovern - v
poslednom čase požiadali
o vstupné vízum do komunistickej Číny. Kennedy
poslal Čuenlajovi tele
gram 28. mája, že by
chcel mať s ním v Pekin,gu schodzku, ale dosiai
vraj nedostal odpověď.
Ale aj čuenlaja pozvali
na návštěvu Spojených
štátov.
Pozvanié vraj
před 7 týždňami poslal
riaditei Poinohospodárskej výstavy illinoiského
štátu, ktorá sa koná v

M U D r. Vladimír Tomáš, Sc. C.
a M U D r. Margaret Tomášové

oznamují, že zahájili lékařskou praxi na
492 Glenhunfly Rd., Elsfernwick, Víc. 3185.

Telefon (Melbourne) 53-3601

dňoch 13. až 22. augusta.
čuenlaja pozývajú, aby
prišiel na výstavu na če
le čínskej delegácíe. Ale
ani na tento telegram ne
došla ešte odpověď . . .
Mnohí členovia zahraničného výboru senátu sa
však k tejto novej čínskej
politike stavajú kriticky.
Tak senátor Dominick sa
postavil proti snahe, aby
USA- změnili svoj postoj
k členstvu Pekingu v Spo
jených národoch. Zdůraznil, že čínská 1’udová re
publika nepřijímá princi
py charty Spojených národov a že jej pripustenie
do světověj organizáeie
by túto inštitúciu poško
dilo. Upozornil aj na to,
že je nemyslitelné, aby
Amerika opustila loyálneho spojenca Národnú Čí
nu a dala přednost' reži
mu, ktorý každého obyvatel’a Bieleho domu, bez
ohladu o koho ide, nazý
vá len vrahom a arcizločincom.
Před zahraničný výbor
senátu bolí povolaní aj
odborníci. Z nich profesor
politických vied na uni
verzitě Yale D. Rowe sa
tiež zásadné vyjádřil pro
ti zbližovacej politike s
Pekingom a svoje dóvody
oprel o právně hradisko.
Profesor čínských študií
na univerzitě štátu Michi
gan A. Whiting hovořil o
čínskom nukleárnom zbro
jení a vyslovil názor, že.

nie všetky bezpečnostně
otázky si vyžadujú formálnu , dohodu medzi Pe
kingom a Washingtonom.
pretože vraj čínské nuk
leárně zbraně sú nepři amo aj zárukou pře Ame
riku proti nevyprovokovanému sovietskemu útoku.
Lebo sa zdá neuvěřitelné,
že by Peking súhlasil, aby
Moskva zničila americký
nukleárny potenciál a tak
získala nukleárnu hegemóniu nad svetom. Je to
sice logicky formulovaný
názor, ale predsa len v el
mi odvážný.
Usporiadanie vzťahov
medzi Washingtonom a
Pekingom je záležitost’
velmi komplikovaná prá
vě preto, že by mala ne
smierne vážné důsledky
na celý medzinárodný vý
voj.
Dr. M. K./B.
S K U P I N O V É

LITY
do Frankfurtu a Vídně
pro
spolkové příslušníky
za $ 715Podrobné informace
ochotně sdělí

ALMA
TRAVEL
S E R V IC E
330 Li tile Colllnt St.,

MELBOURNE
Víc., 3000
Telefon:
63-4001, 63-4002

V Á Ž E D A Ň O V É P Ř IZ N Á N Í

zhotoví,
vedení Vašich obchodních knih obstarají
Dr. P. & E. M. K E M E N Y

registrovaná daňová kacelář
7 Draper St., Ormond, Vic. 3204

Volejte po 7.30 hod. večer (možno česky nebi
slovenský) telefon 58-4917

12. 7. 1971

D O M O V A

Potřebujete opravit auto?

Obraťte se s důvěrou na
ROBERTA ŠTERCLA
30 Regent St., North Richmond, Vic.
(proti nádraží Nth. Richmond)
Odborně — rychle — levně

Rovněž opravy sekaček trávy,
praček, ledniček atd.

Právo vlády a právo publika
(Pokračování se strany 1)
odklad uverejňovania nepředstavoval pře veřejnost’
žiadnu ujmu. Toto podlá něho “chvatné rozhodnutie”
nedalo možnost’ odpovedať ani na také otázky, či na
příklad minister spravodlivosti má právo takúto žiadosť na súd předložit’, a či prvý dodatok k ústave
— ktorý zaručuje slobodu prejavu — dovoluje vů
bec súdny zákaz na prevenciu uverejňovania mate
riálu, ktorý ohrožuje národnú bezpečnost’, alebo či
časopis může vůbec použit’ materiál, o ktorom vie,
že bol získaný protizákonným spósobom.
V súvislosti s touto záležitosťou sa tak v Najvyššom sude, ale i v tlači, rozhlase a v televízii pretriasalo to, čo vláda a jej orgány oznáčujú za “tajné"
a “důvěrné” . Závěr tejto debaty bude asi to, že teraz sa kongres pokúsi o revíziu klasifikačných procedúr.
Bude určíte ďalej nátlak, aby sa urýchlila deklasifikácia dokumentov, ktoré majú historickú cenu a
ktoré volakedy bolo třeba držať v tajnosti, ale kto
ré túto povahu už stratili.
Peter Račkovský, New York

Z U B N ÍH O
T E C H N IK A

přijme na prothetické
práce zubní laboratoř
BUCKLEY —
HU TTON P/L.

167 Collins St.,
Melbourne-City
Volejte 63-2508
a žádejte p. S. Česala

KRA JAN Z E ŠVÝ C A R
H LED Á SPOLU
P R A C O V N ÍK Y (-CE)

k vybudování prodejní
sítě po celém světě pro
zajímavý artikl. Zprvu
jako vedlejší zaměstná
ní. Vytrvalost, serióz
nost a organizační ta
lent jsou nezbytné.
Odpovědi do HD na zn.
“Příležitost” .

O SO B N Í Z Á P Ů J Č K Y
p ř í k l a d y

z češtiny do angličtiny
a němčiny nebo opační
RUDOLF HELLER
1 Norbert St.,
Balwyn, Vic. 3103
Telefon: 80-4944

DOPORUČTE
EXILOVÝ

TISK

hypotekární, obnosy v
každé výši^na _ byty.
opravy, rozšíření, kou
pi domů, obcholů, prů
myslové zápůjčky.
A C M E LOAN CO.

2. posch. Block Areade,
96 Elizabeth St,,
Melbourne-City
Tel. 63-5297, 63-8836,
! po hod. 544-0563

ČERVEN CO VÉ "P R O M Ě N Y ".

V třetím čísle osmého ročníku čtvrtletníku “Proměny”, vydávaném Společností pro vědy a umění
(SVIJ) v New Yorku, prof. Vratislav Bušek charak
terizuje psychózu situace “po třech letech” od oku
pace Československa sovětskými jednotkami, dr.
Ivan Sviták se zamýšlí nad dnešním stavem Českoslo
venska v kontextu světové politiky, dr. Ivan Píaff
analyzuje příčiny a důsledky “ čs. jara” , a Benedikt
Korďa a Ivo Moravčík vysvětlují příčiny neúčinnosti
mythu stalinské hospodářské politiky. Dušan Břeský
pokračuje ve své obraně čistoty českého literárního
jazyka, Jiří Veselý píše o otázce vývoje a Oskar
Sýkora připomíná výročí autora prvé mapy tištěné
v -USA — čecho-Američana Augustina Heřmana. Do
beletristické části přispěla ústřední povídkou Zdena
Salivarová, Oldřich Toman a Ivan Kraus a verše
otisklo několik básníků žijících v Československu
vedle básníků exilových. Rubrika rozprav a polemik
přináší poznámky Pavla Javora, Antonína Cekoty,
Antonína Kratochvíla, Ivana Pfaffa, Miloše Šebora,
Jiřího Maláta a Pavla Vačkáře; jako všechna pře
dešlá čísla Proměn, i toto přináší četné literární re
cenze.
Vzhledem k tomu, že první dvě čísla osmého roč
níku “Proměn” jsou úplně rozebrána, SVU se roz
hodla ve snaze seznámit s “Proměnami” zájemce,
kteří dosud “Proměny” neodebírají, zvláště také z
řad posrpnového exilu, zvýšit rozsah i počet výtisků
této významné revue vydávané v zahraničí v české
ja slovenské řeči. “Proměny” mají ročně přibližně
1500 stran a jsou -významným svědectvím o duchov
nům životě -Čechů a Slováků v zahraničí a o situaci
lna kulturně-politické frontě v Československu a v
¡zahraničí. “Proměny” lze objednat v kanceláři SVU,
ptoom 1121, 381 Park Avenue South, New York, N. Y.
110016, USA; roční předplatné US $ 7.50, pro členy
»SVU $ 6.00; jednotlivé číslo US $ 2.00.
Tisková služba SVU
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Na zasedání Západoevropské unie též o Československu

zkratce
e
v

Styky Západu s Východem

sně: Topoly, zpívá Pavel. ,V Káhíře
Novák; Bronzové léto, No-Í byla zahájena výstava “50
západoevropská unie je pověřena politickými otázkami, které souvisejí s ná
ra Bláhová; Jen Vás po-j [let KSČ” členem nejvyšší- rodní obranou a vojenskými problémy. Je složena z Rady ministrů a parlament
tají mám rád, Jaromír! ;ho výkonného
výboru ního shromáždění. Byla ustavena v říjnu 1954, brzy potom, co francouzské N á
Majer; Malovanie na plot, ■ASS dr. Stino. (P 9. 6.)
rodní shromáždění (za vlády Mendés-France) zamítlo, hlavně hlasy gaullisfů
Václav Neckář; Bim-bam
řekl by zvon, Jiří štědroň Filtry do cigaret
a komunistů, návrh vyšlý z francouzské iniciativy na vytvoření "Evropského
z
vývojového
poloprovozu
a ó Magdaléno v interpre
obranného společenství". Generál de Gaulle byl rozhodným odpůrcem takové
taci Ulma. Festivalový- ve Stětí nad Labem budou
Ministr zahraničí.
nadnárodní organisace.
patřit
mezi
novinky
III.
Chilské republiky Clodo- orchestr řídí zasloužilý mezinárodního chemické
Členy Z E U jsou státy tzv. "Společného trhu" (Belgie, Francie, Holandsko,
umělec
Karel
Vlach.
(MF
miro Almeyda Medina.
ho veletrhu Incheba v Itálie, Lucemburk a N SR ) a Velká Británie.
který je na několikadenní 9. 6.)
Bratislavě. (P 12. 6.)
návštěvě republiky, zaví Jihočeská corrida.
Na letošním jarním za ný v některých částech je
V prvním ze zmíněných
tal do Iiidic, kde polože Téměř jako na býčích zá Učňovské maturity
odstavců referent zjišťu
ním květů uctil památku pasech to vypadalo , na ve škodovce v Plzni se sedání v Paříži (14. - 18. ho “důvodové zprávy” .
Vcelku lze říci. že Boy- je, že sovětský blok vy
lidických mučedníků. (MF hlavní ulici u katovického budou jako obvykle sklá června) byl mj. předložen
JZD, odkud utekla zdivo dat z práce písemné a z plénu parlamentního shro denův referát má nespor nakládá větší část než stá
7. 6.)
čelá kráva. Vydala se praktických a ústních máždění ZEU referát o nou dokumentární cenu. ty NATO na vojenské pří
Stylovou prodejnu
směrem
na Strakonice a zkoušek. Kromě odbor
vybudovali vlastními sila
ných znalostí se bude le “Evropské bezpečnosti a To ovšem neznamená, že pravy. Tím také trpí ži
mi, jak slíbili v závazku ohrožovala auta, motocyk tos posuzovat i společen stycích Západu s Výcho lze souhlasit se všemi je votní úroveň obyvatelstva
ly,
napadala
chodce
a
na
k 50. výročí KSČ zaměst
automobilu ské chování a vystupová dem” . Téma je výsostné ho vývody, naopak. Z v sovětském- bloku. Po ta
nanci podniku ODĚVY v nákladním
ní 823 učňů - maturantů.
aktuální a přímo životně mnoha míst je zřejmé pů kovém důležitém zjištění
Praze. Nové střediska způsobila škodu za 500 (P 12. 6.)
konfekce a módních do Kčs. Příslušníci bezpečno
důležité jak pro západní sobení začarovaného kru-, Mr. Boyden však dospívá
plňků v Mostecké ulici na sti krávu zneškodnili dáv Soutěž zpěváků
tak i východní Evropu. hu, v němž se tak mnozí - při nejmenším - k mi
kou
ze
samopalu.
(MF
amatérů
o
Zlatý
krápník
Malé Straně zahajuje pro
referátu na Západě potácejí, když mořádně podivuhodnému
9. 6.)
Koněpruských jeskyň se Vypracováním
dej (P 8. 6.)
z
technických
důvodů
od
jménem
Komise
pro
obra mají navrhovat konkrétní a překvapujícímu uzávě
Žíznivý
Kolín.
Tušimice přivítaly
zahraniční
brigádníky. Loni se na Kolínsku vy kládá na 3. září 1971. (SS nu a vojenství byl pověřen řešení pro novou politiku ru. Doporučuje totiž, že
Stavba mládeže - velko- pilo 17.435 hektolitrů pi 15. 6.)
labouristický
poslanec, týkající se obrany Zápa “západoevropským státům
elektrárna Tušimice 2 - va, 1.658 hekt. lihovin a O výchovném využití
bývalý
britský
ministr
vo du a “uvolnění” směrem a USA se tak naskytuje
ruského
jazyka
v
rámci
3.148
hekt.
vína.
Obrat
v
přivítala první zahraniční
jenství
H.
J.
Boyden.
Re
na Východ. Z několika ta široké pole působnosti, k
SČSP
a
v
podmínkách
brigádu, 37člennou skupi tomto oboru stoupl o ví
nu stavebních specialistů ce než milión Kčs. (SS školy jednala ústřední ko ferát je velmi obsažný, kových příkladů chci pou tomu, aby přispěly k zvý
mise ruského jazyka při dobře dokumentovaný, s kázat jen na dva důvodo
z NDR. členy FDJ přiví 9. 6.)
šení konsumační úrovně
českém ústředním výboru
tal na hranicích mezi V Praze více žen.
přílohami o stavu vojen vé odstavce č. 15. a 71. z
ČSSR a NDR v Děčíně Za uplynulý rok se naro SČSP. (SS 15. 6.)
ve~ východní Evropě”, či
pracovník
zahraničního dilo 798 chlapců a 1.437 Josef Ressel - život a dílo, ského potenciálu a finanč jeho zprávy. Jsou také ty
oddělení ÚV SSM J. Mar děvčat. Manželství bylo se jmenuje mezinárodní ních nákladů na to posky pickým dokladem toho, li - řečeno méně diploma
tinka. Mladí chlapci z uzavřeno v Praze 10.344 a výstava o vynálezci lod tovaných jak státy NATO jak mnozí západní politici ticky - doporučuje, aby
NDR budou po šest měsí 3.515 dvojic bylo rozvede ního šroubu, otevřená v
tak i Varšavské dohody. I státníci - už vůbec ne Západ pečoval o zvýšení
ců, pracovat především na no. (SS 9. 6.)
Národním technickém mu
-životní úrovně obyvatel
výstavbě 300 m vysokého Hudební divadlo
zeu v Praze. (SS 16. 6.) V úvodu zpravodaj uvádí hledě k tzv. levicovým in
komína elektrárny. (SS v Karlině, uvede po
seznam rozhovorů, které telektuálům - ničemu ne stva ve východní Evropě
Straussově Cikánském ba Ústřední kolo soutěže
8. 6.)
měl za účelem vypracová porozuměli a ničím se ne zatímco režimy sovětské
ronu klasickou operetu J. “Olympiáda v ruském ja
Ve státním zámku
ní svého referátu, také s poučili z více jak půlsto ho bloku ji zanedbávají
zyce”
,
ve
které
budou
v Klášterci nad Ohří je Offenbacha Orfeus v pod soutěžit žáci I. - HI. st.
některými mluvčími států leté sovětské propagandy zvyšováním nákladů na
světí.
Ke
klasickým
ope
od 5. června opět otevře
škol v hovoru a poslechu
na výstava moderního retám se (podle SS z 9. 6.) ruštině, se bude konat v sovětského bloku. A vliv a politicko-vojenské stra vojenské přípravy.
uchyluje pro trvalý nedo
porcelánu. (SS 8. 6.)
, těchto rozhovorů je patr tegie SSSR.
(Pokračování na str. 8)
statek
životaschopných Praze. (SS 16. 6.)
Do Finska odcestovala
delegace československé muzikálů a hudebních ko
obchodní komory vedená medií původních.
jejím předsedou L. Čer Blahopřání britské
ným. Hlavním účelem ce královně.
sty je posoudit možnosti President republiky L.
Vladimír Škutina (2 roky), generál V. Prchíík (3
V minulém měsíci projednával ústavně-právni
dalšího rozvoje vzájemné Svoboda zaslal blahopřej
roky), prof. Petr Uh! (4 roky) a s ním 15 mla
výbor České národní rady zprávu Nejvyššího sou
spolupráce. (SS 8. 6.)
ný telegram u příležitosti
britského státního svátku
Tří mušketýři.
dých marxistů (1-21A roku žaláře). Pařížské Svě
du Č SR "o stavu socialistické zákonnosti v Č S R ".
Pro natáčení celovečerní a oslav narozenin králov
dectví se zmiňuje o další řadě procesů s méně
Předseda Nejvyššího soudu Č SR dr. J. Ondřej v
ho filmu “Tajemství vel ny Alžběty II. (P 10. 6.)
známými lidmi, kteří se "pro vin ili" v letech 1963ní konstatoval (citujeme z Práce 16. 6.): "že se
kého vypravěče” potřebu V Havlíčkově Brodě
-69: v Olomouci byli odsouzeni do vězení zaměsťpoměry
v
našem
soudnictví
konsolidují.
Za
stě
je Filmové studio Barran byla'otevřena expozice o
dov nutně zapůjčit velké životě a díle Karla Hav
nanci n. p. Tesla Litovel, v Ústí n. L. strojvůdce,
žejní problémy kriminality v současné době ozna
vydání druhého dílu ro  líčka Borovského, u příle
který půjčoval magnetofonové pásky s vysíláním
čil především trestné činy hospodářské, proti po
mánu A. Dumase “Tři žitosti oslav,. 150. výročí
čs. rozhlasu v týdnu po srpnové okupaci, v Koši
řádku
ve
věcech
veřejných
a
výtržnictví,
ale
i
mušketýři” s ilustracemi jeho narozenin. (P 10. 6.)
cích šest dělníků, kteří protestovali proti okupaci
trestné činy v dopravě. Dr. Ondřej odmítl tvrzení
M. Leloira, wdaného J. Zemřel J. Traeger.
R. Vilímkem. (SS 8. 6.)
v srpnu 1968 (ti dostali celkem 38 let žaláře) atd.
západní
propagandy
o
politických
procesech
u
nás
V Praze náhle zemřel vý
Jubileum souboru,
Celá řada politických procesů se podle Svědectví
a zdůrazní!, že jednotlivci jsou trestáni tehdy, proznamný divadelní kritik a
y letošním roce oslaví de publicista dr. Josef Trae
připravuje: s generály Procházkou, Peprným, Kukáže-Ii se, že se dopustili trestných činů proti re
set let od svého založení ger, dlouholetý spolupra
kelem, plukovníkem Korelem, bývaiým ředitelem
publice. Pokud jde o rehabilitace, pokračují v
. Musica Viva Pragensis, covník Svobodného slova.
čs. filmu Poledňákem, s bývalým ministrem vnitra
případech,
u
nichž
došlo
skutečně
k
porušení
zá
čs. přední soubor na poli (SS 11. 6.)
moderní hudby. Umělec Soutěžící z 15 států
Pavlem a jeho náměstkem Rybářem atd.
kona a k nespravedlivému odsouzení." Poslanci
kým vedoucím souboru je se zúčastní 13. mezinárod
Na rozdíl od předsedy Nejvyššího soudu dokazují
pak "ocenili komplexnost a kvalitu předloženého
Marek Kopelent. (SS 8. 6.) ní matematické olympiá
mnohé soukromé zprávy, že prakticky všechna re
materiálu a podpořili požadavek důraznějšího a
Miloslav Holý vystavuje.
dy žáků středních škol,
habilitační řízení s nekomunistickými žadateli by
rychlejšího postihu trestních činů".
V pražské Spálově galerii která se bude konat od
la loni a letos zastavena nebo nebyla vůbec za
Politická taktika nutí skutečně režim k tomu,
byla zahájena výstava z 7. do 20. července na Slo
hájena.
díla malíře Miloslava Ho vensku. (SS 12. 6.)
aby nyní nezahajoval velké hromadné politické
lého. Je to soubor figurál
procesy s lidmi, kteří se nejvíce politicky angažo
Zajímavou zprávu o tom, jakou starost dětá
ních motivů v obrazech a
vali v době Československého jara. Kádr věrných
čs. komunistickému režimu všeobecný růst krimi
kresbách z let 1925-34, te
Sdělte nám laskavě
je příliš slabý, než aby sl vedení strany mohlo
dy z období krystalizace
nality, přinesla Večerní Praha. Píše, že v samot
malířova uměleckého pro adresy českých a sloven
dovolit velmi poštvat jen málo angažovanou větši
ných Valdicích je nyní uvězněno 162 vrahů, 462
ských přátel, kterým byjevu. (MF 9. 6.)
nu národa, jejíž dobrou vůli nebo aspoň politickou
zvlášť nebezpečných rozkrádačů socialistického
Bratislavská lyra.
ch/om mohli zaslat zdarma
reslgnaci potřebuje především čs. hospodářství.
majetku, 118 násilníků, 142 lupičů, 54 útočníků na
Její VI. ročník byl zahá
ukázková čísla
Politické procesy se už ovšem letos konaly. Ze
veřejné činitele, 40 rušitelů míru a 178 parazitů.
jen v sále Slovenské fil
Hlasu domova
harmonie v Bratislavě.
známých osob byli odsouzeni: televizní komentátor
*
*
*
Do finále postoupily pí
Na pozvání Ú V KSČ

přiletěla do Prahy studij
ní delegace ÚV Polské
sjednocené dělnické stra 
ny v čele se zástupcem
vedoucího organizačního
oddělení ÚV PSDS W.
Wisniewským. (MF 7. 6.)

Konsolidované soudníctví
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Nový článok ústavy. — Opozícia proti spolupráci s komunistickými krajinami

ZLO BÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A 1

Politické leto v Kanade

OPTO
Capitol House, 113 Swansten St.
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
8. poschodí

Telefon

63 - 2231

d o d á m e l é k y v šec h d ru h ů

Vaííra příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky
600 let od narození M. J. Husa

PŘED CESTOU DO KOSTNICE
Zdenko Milevský

Byl-li král Zikmund, když 8. června 1415 radil otcům
koncilu, aby Husa upálili, opravdu přesvědčen, že
tím zarazí další šíření jeho zásad, a doufal-li i kon
cil, že rozhodným činem zastraší přívržence odsou
zeného kacíře, mohli brzo poznat, jak se mýlili. Ná
silí, o němž nikdo nepochyboval, že bylo křivdou,
mělo účinek právě opačný. Většina Čechů viděla v
něm vedle nespravedlivého ůkrutenství také urážku
českého národa, česká šlechta mohutným projevem
ze dne 2. září 1415 protestovala proti ní; místo oče
kávaného uklidnění dostavila se bouře mnohem prud
ší, z níž vzniklo hnutí husitské v Čechách, jež vy
vrcholilo husitskými válkami.
Přesné datum Husova narození nám není dosud
známo; starší historikové předpokládají, že se na
rodil roku 1369, nové historické bádání ukazuje na to,
že se narodil roku 1371, takže letos by uplynulo od
jeho narození 600 let.
Roku 1385 přichází Hus do Prahy na vysoké učení
pražské a stává se v poměrně krátké době bakalá
řem (roku 1393) a brzy na to mistrem (roku 1396).
Svěcení kněžské přijímá teprve roku 1401, zato^však
jako kněz sotva vysvěcený ujímá se horlivě činno
sti kazatelské a to nejprve v kostele sv. Michala a
roku 1402 vstupuje jako nástupce slavného vlastenec- kého kazatele a profesora Štěpána z Kolína na ka
zatelnu kaple Betlémské, jež byla založena roku 1391.
Na arcibiskupský stolec se v tuto dobu dostává
přes odpor krále Zikmunda mladý Zbyněk Zajíc z
Hasenburka, který byl věrně oddaný králi Václavovi,
jenž byl v tu dobu v zajetí — ne cizáků, ale českých
pánů.
A, Zbyněk, hned po: nastoupení svého úřadu siyvvžádal na Husovi, ábý ho upozorňoval na vady a nešva
ry v diecési a poskytl mu k tomu i příležitosti na
synodách kněžských, což vzbudilo odpor u mnoha
pražských farářů a i.u mnoha církevních hodnostářů.
Hus poukazoval na to, že život knězi se nesrovná
val s jejich mravním posláním. Statky církevní po
krývaly velkou část země a rostoucí zbožnost majet
ného obyvatelstva obdařovala kostely a fary novými
důchody, což se brzy stalo pramenem mravní pokleslosti duchovního stavu, do něhož se dostalo mno
ho nepovolaných osob, jež vábil blahobyt a výhody,
kněžstva.
Třicet let již trval veliký rozkol v církvi, dva pa
pežové, jeden v Římě, druhý v Avignoně, se hono
sili svými stoupenci, proklínali své protivníky dáva
jíce je do klatby a nechtěli odkrývat vlastní kořen
zla, který bujel v celé tehdejší církvi.
Nesnesitelný stav a nezdar mnoha pokusů o jeho
odstranění přiměly obojí kardinály — římské i avignonské — k svolám koncilu v Pise, jenž by, sesadiv
oba papeže, dal církvi jednu viditelnou hlavu.
Král Václav IV. uvítal toto odhodlání, ale zacho
vával určitou neutralitu. S tím souhlasila strana Hu
sova, ale mimo všechno očekávání postavil se na
odpor králi sám arcibiskup Zbyněk.
Vyvážit odpor arcibiskupův7 mohl jen souhlas uni
versity. Ale na ní němečtí profesoři se většinou
postavili za arcibiskupa a tu na návrh Husův vydává
král Václav IV. 18. ledna 1409 památný dekret Kut
nohorský, jímž národu českému na universitě při
znány hlasy tři a cizincům toliko jeden.
Arcibiskup, chtě se pomstít Husovi za jeho odpor
proti němu, uvalil na něj podezření z kacířského
učení o svátosti a poukazoval na to, že Mistr Jan je
věrným stoupencem učení Wiklifova.
20. prosince 1409 vyšla listina papežská, v níž se
arcibiskupovi dávala plná moc zakročit proti mklifství a byla zakázána kázání v kaplích.

Kanadské potitické léto začalo a ministerský předseda Trudeau se vybral na
túru po provinciách, aby sa dostal do besprostredného styku s mienkou obyva
telstva, ktoré sa v poslednom čase stavia dosť kriticky k činnosti jeho vlády.
Kanadské politické prázdniny nebudu bezstarostné i keď Kanada nemá vietnam
ský problém. Je to niekolko vnútropolitických probiémov, ktoré znepokojujú
vládu i obyvatelstvo. V prvom radě je to vysoká nezaměstnanost', potom nová
vlna infiácie a nezhoda o ústavných problémoch. K tomu pristupujú výhrady
značnej časti obyvatelstva k novému kurzu zahraničnej politiky, prejavujúcemu
sa přílišným prehlbovaním spolupráce s komunistickými krajinami.

Posledným z týchto kontaktov s komunistickými
štátmi bola návštěva ru
munského ministra zahraničia Comelia Manescu,
ktorý sa zdržal v Ottawě
tri dni a mal porady s
tromi kanadskými rninistrami: ministrom zahraničia, obchodu a priemyslu a ministrom bani a
energetických
zdrojov.
Rumunsko sa totiž uehádza o kupu nukleárneho

reaktora v hodnotě sto miliónov dolárov. Zmluva o
tom má byť podpísaná v
dohTadnom čase.
Ako sme už vpředu re
ferovali, značná časť kanadskej veřejnosti, najma
etnické skupiny, kritizujú
ministerského
předsedu
Trudeau - vytýkaju mu
snahu prehTbiť spoluprácu s komunistickými kra
jinami čiastočne aj na
úkor spolupráce so zá-

Všechna jídla jako doma

RESTAURACE

|

134 Carlisle St., St. Kllda, Vic.

(proti radnici St. Kilda)
Večeře se podávají každý den, v sobotu a neděli
též obědy. Různé české, slovenské a maďarské
speciality — Dršťková polévka
Srdečně zve
rodina Hrabovszká
16. července 1410 dal arcibiskup knihy Wiklifovy
spálit a postihl Husa a jeho přívržence klatbou.
Hus i jeho přátelé, sám král i královna, velmoži
i města Pražská včetně university se obrátili k pa
peži se žádostí, aby zákaz kázání a arcibiskupovu
klatbu zrušil.
Kardinál Odo de Colonna, jemuž bylo vyšetřování
papežem svěřeno, schválil 25. srpna 1410 arcibisku
povo opatření a pohnal Mistra Jana Husa před pa
pežský soud.
Král zjednal Husovi obhájce u papežské kurie, bý
valého faráře u sv. Vojtěcha, Michala z Německého
Brodu, ale prohnaný advokát se za úplatky připojil
ke straně arcibiskupově a Hus, jelikož se osobně
nedostavil před papežský soud, byl dán v únoru 1411
do papežské klatby.
Arcibiskup Zbyněk prchaje před vlastním svědo
mím a nesplněnými sliby, jež dal králi Václavovi,
zemřel cestou do Uher dne 28. září 1411.
Přes odpor teologické fakulty konána 17. června
1412 slavná disputace Husova proti odpustkům, v níž
vedle něho vynikl zvláště i jeho přítel Jeroným.
Celá Praha stála za Husem.
Nešťastnou náhodou došlo k výtržnostem, jejichž
obětí se stali tři mládenci, kteří okřikovali kazatele
a působili nepokoj v kapli. Nepřátelští konšelé je
dali 11. července 1412 popravit, čímž byl rozhněván
i sám král Václav, jenž hlásání odpustků připustil.
Nový soudce kardinál Petr Stephanesehi vyhlásil
v červenci 1412 novou klatbu na Husa, s níž bylo
spojeno zastavení všech bohoslužeb v místech, kde
by se Hus zdržoval.
Mistr Jan opustil Prahu, aby se do ní opět vrátil
v dubnu 1413, ale neutěšené poměry a zejména utrpe
ní lidu, jenž se hlásil k jeho učení, přimělo ho k no
vému odchodu.
Zdržuje se nejprve na Kozím hrádku, kde i v okolí
rozvinul horlivou kazatelskou činnost. Později pokra
čuje na hradě Krakovci, odkud byl odvolán na přání
papeže Jana XXHI. — pověstného to bývalého kardi
nála Baltasara Cossy — Zikmundem na koncil do
města Kostnice.
11. října 1414 rozloučil se Hus s Pražany a obda
řen Zikmundovým glejtem vydal se v7 průvodu pana
Jána z Chlumu a pana Václava z Dubé na cestu do
Kostnice.
(Dokončení příště)

padnými spojencami. V
tom duchu sa nesie aj
kritika opozičnej Progresívnej konzervatívnej
strany, ■a to dalo pod
nět bývalému předákovi
Liberálnej strany Hellyerovi k založeniu hnutia
Kanadská akcia. Pravda,
stretávajú sa tu politická
hladiská s hospodářskými
potřebami. Kanada, ako
tradičná krajina anglosas
kéj demokracie ťažko při
jímá niektoré počiny svojho ministerského předse
du, ale na druhej straně
jej hospodárstvo potřebuje
komunistické trhy.
Kanadskému hospodárstvu značné pomohli ob
chodné styky so Sovíetským zvázom a s čínskou
ludovou republikou. A
mnoho sa očakáva od prehlbenia týchto stykov s
Pekingom i ked’ ich roz
vojů prekáža hospodářsky
komunistický byrokratizmus.
Při tom všetkom viac
sa bude v Kanadě v obdo
bí politických prázdnin
myslieť' na domáce prob
lémy, ktoré do popredia
posunula ústavná konferencia
ministerského
předsedu Trudeau s mini-

sterskými predsedami desiatich proviněných vlád.
Konferencia sa konala v
meste Viktoria v provin
cii Britská Kolumbia. Po
rada skončila dobré, při
pravila nový článok ústa
vy, ktorý by nahradil sta
rý britský Severoatlantic
ký zákon, ktorým britský
parlament vytvořil Ka
nadské dominium, ale po
nechal si vrcholné právo
legislatívneho dozoru v ústavných veciach. Už štyridsať rokov pracujú ka
nadští předáci na zlikvi
dovaní tohoto kolonialneho dediestva, ktoré však
platilo viac na papieri ako
vo skutočnosti, ale bolo v
rozpore s kanadskou národnou suverenitou.
Při tejto příležitosti m i
nisterský předseda Tru
deau chcel vyriešiť aj
vzťahy medzi provinciami
a íederálnou vládou. Konferencia vo Viktorii si je
ho návrh osvojila a jed
notlivé proviněné vlády
malí poslat’ do Ottawy
svoje definitivně stanovi
sko. Teraz předseda pro
vincie Quebec Robert
Bourassa oznámil, že Que
bec návrh ústavy nepři
jímá, lebo že dostatečné
pr esne
nezachycuje
zvláštně postavenie tejto
provincie s převážné francúzsky hovoriacim obyvateTstvom. A tak hněď po
tejto správě sa vynořili
kombinácie, že Trudeau
vypíše nové volby do federáineho parlamentu.
Dušan Lehotský, N. Y.

ŠVÉD SK É VYDAVATELSTVÍ
KVAM BERG — KAREX

distribuce knih do celého světa v Kanadě
nabízí tyto knihy:
K. B. Ika: Rekviem. Hrdinství dr. M. Horákové. $ 1.Uranový bůh. Kniha o Československu. Brož. $ 7.-,
váz. $ 8.M. Zlámal: Zpěvy7 z Modrých hor. Básně. $ 3.86, The Partisan Captain. Román z války. Váz. $ 8.50
V. Portas: The Universal Revolution or the Atomic
Age, váz. S 8.E. Hostovský: Nezvěstný. Brož. $ 4.-, Literární dobro
družství českého spisovatele v cizině $ 7.J. Snížek: Co to je? $ 5.60
Pavel Javor: Kus života těžkého. 503 stran. Cena
včetně pošt. $ 10.00
Busta T. G. Masaryka, uměl. provedení ak. sochaře
Pekárka, vysoká -23 cm, bronzová, bílá neb černá
barva z umělé hmoty. Cena vč. pošt. austr. $ 10.00
Objednávky a šeky zasílejte na adresu:
Rudolf V. Pec, P. O. Box 6055 Terminal A,
""
Toronto 1, Ont., Canada

Knihy, které nemáme na skladě, zaopatříme.
Pro r. 1970/71 je připraveno k vydání několik dal
ších českých knih.
K V A M B E R G - K A R E X , Stockholm, gen.
v Kanadě

zastoupení
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Literatura z falše a násilí?
FERDINAND

PEROUTKA

Když Stalin mistroval také literaturu, Pasternak si zapsal: "M ajakoYský se zastřelil, já ale překlá
dám ." Nyní někteří českoslovenští spisovatelé zatím ani překládat nesmějí.
Komunismus v Československu podruhé zkouší, co se mu už jednou nepovedlo: násilím vytvořit sociali
stickou literaturu. Do druhého pokusu režim vstupuje se zavázanýma očima. Ví sice, že určité zjevy
existují — jak by mohl nevědět — ale zdráhá se ptát, jak vznikly. Byl obléhán záplavou revisionismu,
ale nenabízel jiné vysvětlení toho než že revisionisté jsou lidé špatného charakteru. Nebo režim se spokojuje tím, že určitý zjev narve "pod ivn ým " nebe "Bejporfivnějším". "Mejpodivnějšl bylo", praví režim,
"že se této revise zúčastnili na přiklad i profesoři Vysoké školy stranické." Vysoká škola stranická
může být pokládána za mozek strany. Tento mozek byt také přístupe» revtsioaisza«. Problém tedy nejsou
jen spisovatelé.

Proč však spisovatelé se
ukázali nevděčnými? Ko
munistická strana právem
může říci. že hmotně udělala pro ně (pro ty
ochotné) více než který
koli stát na západě dělá
pro spisovatele. Pres to
spisovatelé způsobili stra
ně více nepříjemností než
kdo jiný. Proč ta nevděč
nost? Když se začali
vzpouzet, spisovatelé ri
skovali výhody, jimi? je
režim zahrnoval. Proč ía
neopatrnost? Jedí nyní
trpký chléb oposíce - ten
to chléb je v sovětském
režimu neskonale trpčí
než všude jinde. Mohli to
vědět, a přece . . . Proč.
když už nynější režim na
stoupil a proti spisovate
lům byla postavena všech
na moc totalitního státu,
oni přece setrvávali ve
vzdoru, jakoby v nich by
la dokonce jakási touha
po mučednictví?
Podivní lidé, zcela jiní,
než na. jaké si před dva
ceti lety zvykl ministr Ko
pecký, odborník ve věcech
spisovatelské korupce.
Bylo by možno nadhodit,
že snad spisovatele uchvá

tila nějaká velká myšlen
ka. která jun dodává od
vaha. Ale to je posiedBÍ.
co by režim připustil.
Také v divadeJmctvL
také z důvodů režimu ne
známých. áošk> ke kata
strofě. Jaká to byla ka
tastrofa? Časopis Tvorba
to objasnil: "V pražských
divadlech stranický aktív
se zmenšil o 75% a zbý
vající jedna čtvrtina ne
prokazuje aktivitu." Jak
se zdá. už nikdo ani po
řádné nedemmeoval.
Jakými prostředky hod
lá komunistická strana
přivodit znovuzrození so
cialistické literatury? Jsou
to všechno prostředky jed
noho prostého a pověrečného druhu: strana přiká
že - a potom nastane roz
květ umem. Známý mi
nistr kultury pan Brúžek
napsal článek o vývoji
české kultury a začal tak
to:
“Bude jistě správné,
aby podrobnou analysu to
hoto vývoje prováděly
stranické orgány. Jedině
stranickým orgánům pří
sluší říkat své slovo k té
to problematice . .

-5Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
důvěrou na

ODRA TRAVEL SERVICE
S — 29 Elizabeth St„ Melbourne, JOOfl

Telefon 62-2908
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
kamkoli. Za hotové nebo na plátky.
Skupinové lety (chartered) S 711.20
Hromadné lety (groups) t 728.20
7-agflžTn dárkových balíčků — ceník zašleme na
požádání obratem.
Wenceslas Portas: The Universal Revolufion
of the Atomic Age. Commemorating the SOOíh
Annlversary of the Death of John Amos Comenius, "G reat Teacher of Nations". Vydalo
nakladatelství Exposition Press lne., New
York, 1971, str. 193, cena US $ 7.00.

Pan. ministr aensá nej- zaár stanovy komunistic
roznaků nad tím ké sírany, snad z toho
sklááat rkrnn^kii Neboť
co dělat- Píše:
“Třeba opravit státní táž oBtáéhá Tvorba pra
řízeni v árradeteí « fe sti v í že velká pohroma
HLEDÁNÍ PRAVDY
. . . v oblasti literatury za vmškia. k á jí ve Svazu
Rudolf Krempi. píšící pod pseudonymem Wenceslas
vést pořádek sto Baklaáa- spisovatelů bytí i takoví Portas, působí nvní v Connecticutu jako učitel na
teiství a knižního obcho spisovatelé- t í e ř L ačkoli vyšší střední škole. Základní filosofické vzdělání zí
du. do všech dosleáfc& za měli stranickou legitima skal v Československu, v období 1948-1959 učil ve
školách pro uprchlíky v Západním Německu a po
jistil I kádrově státní vliv ci: neměli ponětí o stra přestěhování do USA začal jako tovární dělník. V
na úseku ediční politiky-” nické kázni, o stanovách letech 1961-65 pak působil jako učitel moderních ja
Prokádrovaný autor bo strany". Opravdu, před zyků v Minnesotě a sám postgraduálním studiem si
de psát knihu, prokádro stavte si: literatura byla zvyšoval svoji kvalifikaci.
K příležitosti 300Ietého výročí smrti Jana Amose
vaný censor rozhodne, zda. na tom tak špatně, že spi
Komenského
napsal a vydal knihu, do které shrnul
kniha má být vydána, sovatelé psali lyriku- ro svoje filosofické
názory a pedagogické zkušenosti,
prokádrovaný tiskař ji vy mány. 'dramata - a neměli aby vyzval b následování ty. kteří sdílejí tytéž myš
tiskne a prokádrovaný ani ponětí o stanovách lenky a touhu po sjednocení světa na podkladě kře
knihkupec jí bude prodá jesmé politické strany! sťanského životního názoru. Dnešní svět hledá beze
sporu východisko ze své morální a hospodářské bri
vat. Ti všichni budou pro- Kam to mohlo vést?
ze. Krempi se pokouší podat nástin cesty, kterou po
kádrováni těmi. kteří sa
Bez přestáni slyšíme: važuje za správnou a vedoucí k cíli lepšího porozu
mění mezi lidmi. Krempi považuje svého kra
mi také byli prokádrováitX e in S . 2 SZ3.±. S t 2 t 2. S£X2~
jana a jednoho z prvních českých emigrantů
ni. Odtud povede přímá
na. řídící orgány, kádro ho krajana a jednoho z prvních českých emigrantů
cesta k socialistické lite
vaní. stanovy, xo ma pů J. .A. Komenského za spirituálního otce a roztájí
ratuře.
vod v tom. že politikáři, jeho učení v podmínkách 20. století. Nezapomíná také
A jak s divadlem? O kteří teď mají volné pole. zdůrazňovat nutnost vzdělání za nedělitelný prvek
Krempl-Portas pokládá za jádro své filosofie
tom časopis Tvorba ofi mají nepřekonatelný sklon vývoje.
tři úhelné kameny — autoritu, spravedlnost- a svo
cielně praví:
“Proces, mluvit o tom jediném, v bodu (authority. justice and freedom). Tyto tři aspekkterý vrátí divadlu socia čem se vyznají. Podle je , ty sjednocené do jednoho pojmu se prolínají celou
listickou' podobu, nebude jich, mínění rozkvět admi- i knihou. Autorovy hypotézy přijímáme jako tvůrčí
hledám, jak spirituálně sjednotit lidstvo. To není
nijak lehký, a zatím se
nistrativnosti, jejich roz přirozeně úkol. snadný a při dnešní názorově roz
zdá, že bude spíše záleži
květ, povede k. rozkvětu tříštěnosti spíše nevděčný. Tím více pak musíme
tostí řídících orgánů než
ocenit Kremplovu snahu a to nejen pro upřímnost
umění. Anebo, spíše, je při hledání oněch výchovných metod, které by napo
samotných divadel.”
mohly stmelit následující generace, ale i pro oživení
Abychom nezapomněli: jim lhostejno, co se s u- Komenského dědictví, které spočívá na myšlence uni
měním
stane.
pravděpodobně každý spi
versálního míru a harmonie mezi rasami a vším
lidem.
sovatel
bude povinen (Pokračování na str. 8)
Kremplova kniha je současně příspěvkem vědce
českého původu k Mezinárodnímu roku výchovy, za
který bvl vzhledem k výročí Komenského smrti rok
1970 prohlášen na návrh UNESCO Valným shromáž
děním Spojených národů. Tato' myšlenka nebyla n á
hodná, politické a hospodářské krize se promítají i
ve výchově mládeže a řešení tohoto problému a na
vržení universálně přijatelné koncepce se mohou pro
jevit jako vitální. Vždyť jde o zajištění budoucnosti
našich dětí. Jsme rádi, že do řešení tohoto nesmírně
důležitého úkolu se tak progresivně a aktivně zapo
jil i náš krajan Rudolf Krempi — Wenceslas Por
tas,
IP

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZENARSTVÍ

KIH CONTINENTAL BIIICHEBS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMAILfiOODS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Vic.

Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. N A ŠE SP E C IA L IT A , uzena šunka a
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
D O M Á CÍ JA T E R N IC E , JE L ÍT K A A SM ETA N O V É I V IN N É K LO BÁ SY
v
'M
Elektrika z C\ty: číslo 47 (z-Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 ( z Flinders St. po Bridge Rd.), z a s ta la í 38
r"
Telefon: 86-7178
]t

RESTAURACI A
GOLDMARK EATING HOUSE
235 Carlisle St., St. Kilda, Vic.
telefon: 52-4328
POD NOVÝM VEDENÍM !
Najlapšie slovenské, české a maďarské jedlá
Otvorené od pondělka do soboty
10 h. ráno — 7 h. večer
Krajanov srdečne pozýva
Olga Polyakova
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Literatura z falše a násilí?
Pokračováni se str. 5)
Dohromady ovšem jsou
to samomluvy ozbrojené
posádky, jež teď vládne
nad zemí. Nikde ani sto
py po tom, že by někdo
uvažoval, z jakých pra
menů roste umělecké dí
lo, jaká je psychologie
tvorby, po jakých tajem
ných stezkách přichází
spisovateli inspirace. In
spirace snad může být
nahrazena, zdá se téže
Tvorbě, neboť píše:
“Jestliže pevné princi
piální vedení bude střežit
ideovou jednotu strany s
revoluční kázní, bude to
mít jistě i positivní vliv
na rozvoj naší literátu-,
ry.”
To je, jako kdyby někdo
řekl: jestliže vybetonuje
me pěšiny, ptáci budou
zpívat.
Režim důvěřuje, že so
cialistická literatura je
možná, poněvadž už byla.
Uvádí jména: K. S. Neu

man, Wolker, Olbracht.
Marie Majerová, Helena
Malířova. To je pravda,
ale je v tom zajímavý
detail: všechna tato socia
listická literatura vznikla
dříve, než roku 1948 pěši
ny literatury poprvé byly
vybetonovány. Potom tito
spisovatelé buď přestali
psát nebo psali neuvěři
telně špatně. Nebo někdy
se i rozvzteklí. Jan Drda
nakonec napsal: “Nepo
dejte. jím ani kapky vo
dy.” Sovětským vojákům,
kteří prý přišli zachránit
socialismus.'
Byla jakási síla v tom,
když spisovatel byl dobro
volně, z vlastního rozhod
nutí socialistou. A jakási
slabost se vplížila, když
spisovatelé byli socialisty
z příkazu. Režim se někdy
dovolává Zoly, Nerudy a
Bezruce jako svých před
chůdců.
Podle
dnešní
theorie je těžko vyložit je
jich výtečnost. Žádný z
nich neměl ani ponětí o

O BRAZY A U M ĚLEC K É R EPRO D U K CE

ve velkém výběru na skladě
R Á M O V Á N Í obrazů a P O Z L A C O V Á N Í rámů

i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

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

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

Si.,

North

Melbourne

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

stanovách nějaké politic
ké strany.
Režim vyzývá české a
slovenské spisovatele, aby
se spojili se sovětskými,
čili, aby usilovali dostat
se do situace, v jaké tito
jsou. To je jen jeden z
příkladů, kdy režim si
zvyká klidně žádat od spi
sovatelů, jako žádá od
ostatních, aby dělali, co
je proti přirozenosti. Pro
ti spisovatelské přirozeno
sti by bylo, kdyby spiso
vatelé hledali oporu tam,
kde po celé jedno desíti
letí poměr vlády k lite
ratuře tak se utvářel, že
spisovatelé byli žalářová
ni. posíláni na Sibiř a za
bíjeni. To by bylo jako
očekávat pomoc od Belze
buba.
Avšak přítomný česko
slovenský režim praví, že
je třeba obrátit se k to
mu, “kdo nám vždy otví
ral cestu do světa, a to
byl především Sovětský
svaz” . Zajisté. Jako otví
ral cestu do světa svým
vlastním autorům. Když
Bunin, když Pasternak,
když Solženicyn dostali
Nobelovu cenu, sovětský
svaz pokaždé, otvíraje
jim cestu do světa, proti
tomu protestoval.
Ještě nikdy z falše a z
politického manévrování
nevznikla literatura, která
by stála za řeč. Dnes je
to dokonce faleš, která
se cítí tak pevně v sedle,
že si dovoluje být svrcho
vaně nedbalá v argumen

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

tací, poněvadž nad umlče
nou zemí, nad umlčenými
spisovateli nejde o to ně
koho přesvědčit, nýbrž ně
co vyhlásit.
Z nedostatku jiného vy
kládá nyní vládní estetiku
zejména pan Jiří Hájek,
nad jiné mnohomluvný.
Pohleďme, jakou cestou
se bere jeho .'myšlení.
“Tvůrčí umělci musí na
jít odvahu znovu začít
myslit po svém,” praví
pan Hájek. To vypadá ja
ko senzační prohlášení od
bojníka, neboť tímto he
slem se ozývalo českoslo
venské; jaro. Jak však my
slit po svém v dnešních
poměrech? O to netřeba
mít starost, pan Hájek si
to nenechává pro sebe.
Praví:
“Stranické a státní or
gány otevřou tuto možnost
v nejširší míře všem umělcúm a kulturním pra
covníkům, kdo se jedno
značně postaví za jejich
politiku.”
Čili, cesta k samostatné
mu^ myšlení byla objeve
na. Myslíš po svém, jest
liže se jednoznačně posta
víš za politiku státních a
stranických orgánů. Jinak
bys neměl odvahu myslit
samostatně.
Pan Hájek mimo jiné
vynašel nebývalou, ale
dosti prostou formu argu
mentace. “Kdo tomu ne
věří, ať se jde vycpat,”
pravd. Jde o to, zda lite
ratura může vzniknout z
falše a násilí.
Nevěříme. Jdeme se
vycpat.

537 Hampton St.
Hampton, Vic.

Telefon : 98-5756

M.CTHRPA
O p t i c a l Service

GRAMOFONOVÉ DESKY
V poslední době se objevilo v australských prodej
nách gramofonových dese& větší množství snímku
čsl. vvrobv. Jsou" to většinou stereofonní desky zn.
SupraphorP levnější než špičkové snímky francouzské,
britské apod. Rozdíl v ceně asi o 1,69 dolaru zřejme
odoovídá o něco nižší kvalitě reprodukce a snaze pro
niknout na dolarový- trh. Nahrávky ale odpovídán
dobré úrovni čsl. sólistů a komorních i orchestrálních
těles, repertoárový výběr je také solidní. Najdeme
mezi nimi nahrávky barokní hudby, Smetanu, Dvo
řáka, Janáčka a další velká jména české i světové
hudby.
Nepochybným ohlasem pověsti českého skladateiského a reprodukčního uměni je i zařazení tří desek
do programu australské The Record Society (299
Flinders Lané. Melbourne) pro rok 1971-72: Milovní
ky starší hudby bude jistě zajímat deska z katalogu
firmy Harmonia Mundi nazvaná Pražské baroko.
Pražský soubor “Pro arte antiqua” na ni hraje^ Lin
kový Fanfáry a koncert pro varhany a smyčcový
orchestr, černohorského Fugu, Tůmovu Partitu, Zá
chovu Sonátu, Vojtovu Árii pro violu ďamour ^ M y 
slivečkovu Suitu pro smyčce. Z katalogu pařížské
firmy Erato vychází na dvou deskách šest sonát pro
housle a cembalo J. S. Bacha, které nahráli Josef
Suk a Zuzana Růžičková.
IP
Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny

, Ceník na požádání

J. KINOA

&CO.

PTY. LT DJ

cr. Jonas & Victoría Sts., Richmond, Vlc.

Telefon: 42-4782
nebo: 184 Milíers Rd.ř Nth. Altona, Vic. (314-6281)'

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

Nestoji o nic víc
použít všestrannou
bankovní službu v National
Šekové účty

* Vkladní knížky

Osobní zápůjčky

* Cestovní šeky

Bankovní šeky
* Zařizování investic
Poukazy všeho druhu do zámoří
Vklady s výpovědní lhůtou na vyšší úrok
Pravidelné poukazy a. inkasa
Úschova cenin
Služba pra zahraniční obchod

National Bank

Veškerá P O J IŠ T Ě N Í edborně provedou

R. C. Kugler &A
sociate
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 j
958 Nepsán Highway, M O O R A B B IN , Vic., 3189

S P O R T O V N Í K L U B S L A V íA M E L B O U R N E
^

V á s srdečně zve na

TANEČNÍ Z Á B A V U
kterou pořádá v sobotu dne 17. července 1971

v nově zbudovaných moderních místnostech
Hawthorn Football Sociál Club-u, Linda Crescent, Hawthorn (proti hřišti)
Začátek v 8 hodin večer, konec ve 2 hodiny
K dostání jsou všechny druhy vína, piva a lihovin za barové ceny
5s. orchestr
Bohátá tombola
Vstupné včetně výborné •večeře $ 5.Reservování míst a předprodej vstupenek: 336-7524 (Košňar),
3064202 (Křepčík), 69-3855 (Maciboba), 53-2807 (R. Svoboda)
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D O M O V A

Gyula Hay: Narozen 1900 (Christian Wegner, Hamburk)

Veliké vystřízlivění
Jednou z nejvýraznějších postav maďarského národního povstání roku 1956
byl bezpochyby dramatik Guyla Hay. Spolu s Tiborem Dérym vedl literární
opozicí proti režimu, která vyústila do povstání. Když Chruščovovy tanky na
stolily v Maď arsku opět komunistický režim, byl Hay — podobně jako Déry —
uvězněn a z cely vyšel teprve za půlčtvrta roku, 1960. Pro Haye nebylo vězení
neznámou půdou. Strávil za mřížemi už hezkých pár měsíců. Rakousko ho věz
nilo jako nebezpečného komunistu. Rodné Maď arsko mu obstaralo pobyt na
státní útraty za to, že se režimu zdál nebezpečným protikomunistou. Od roku
1965 žije ve Švýcarsku, v Asconě. "Narozen 1900" jsou jeho vzpomínky, od
raného mládí až do jeho propuštěni.

“Tenhle autor,” prohlá
sil kdysi Goebbels po
shlédnutí Hayova drama
tu Bůh, císař a sedlák,
“dovede brát lidem ilu
ze.” Jeho poznámka neby
la jistě nesprávná. Hay
ve svých dramatech (a je
jich slušná řádka, nejzná
mější z nich selské drama
Mít a nedávno v Lucernu
provedená historická hra
Moháč) bere lidskému ži
votu veškeré pozlátko a
popisuje ho v děsivé na
hotě. Jeho hlavní zájem
se soustřeďuje na dějiny
a život na venkově a k
těmto dvěma stále se opa
kujícím tématům přistu
puje nejprve z marxistic
kého hlediska a později,
když vystřízlivěl, z hledi
ska hayovského, čistě lid
ského.

Hay se stal komunistou
už v mladých letech. Moc
ný dojem na něj udělala
krátkodechá
republika
rad, kterou od 21. 3. do
1. 8. 1919 zřídil v Maďar
sku Béla Kun, který ostaně sám zemřel na Sibi
ři a byl roku 1956 s ostat
ními Stalinovými obětmi
rehabilitován.
V třicátých letech obha
joval Hay ještě s plnou
vervou své levičáctví.
“Stal jsem se komuni
stou,” vyznal šéfu politic
ké policie ve Vídni,
“abych pomáhal udělat
všechny lidi na světě
šťastnými; odstranit vál
ku; zajistit malým i vel
kým národům rovnopráv
nost; jednou provždy vzít
každému možnost vyko
řisťovat druhého, utlačo-

J D E O P O D O BN O ST R Y Z E N Á H O D N O U . . .

Příběh vesmírný
Jaroslav Kujeba

li stranou, tuto úzkou
stezku opustili. Zvolili sil
nici moci a násilí a říkali,
že tato cesta vede k so
cialismu, ke komunismu.
Své cíle nedosáhli, a ani
já jsem nedosáhl svého.
Avšak připouštím, že ten
to cíl je nedosažitelný. K
uskutečnění mých snů si
musí svět hledat jinou,
dosud neznámou cestu.”
“Narozen 1900” je tedy
především raport ideali
stického komunisty, který
na vlastním těle poznal
perversi komunismu. Dru
hou rovinou je kariéra úspěšného dramatika, třetí
pak soukromý život člo
věka, který se časem zce
la oddával tělesné lásce;
“Svět pro nás končil na
okraji postele.”
Roviny se prolínají a je
obdivuhodné, jak prostým
jazykem, nevyumělkovaným a zříkajícím se všech
módních triků, vypráví ná
lady a episody, rozhovory
a setkám na své cestě v
exilu nejdříve v Německu,
potom v Rakousku, ve
Švýcarsku a nakonec v

vat ho.” Právě pro toto
přesvědčení musel ve Víd
ni do vězení. A právě pro
toto přesvědčení ho o čtvrt
století později uvěznil Kadár.
“Obrátily se moje názo
ry, moje úmysly, moje by
tost o sto osmdesát stup
ňů?” ptá se na počátku
svých vzpomínek. “Staly
se bílé ovce černými a
černé ovce bílými?” ' A v
poslední kapitole odpoví
dá na otázku, na kterém
zastavení své životní drá
hy se proměnil ze šavla
v Pavla (nebo obráceně):
“Myslím, že nikde. A
právě za to bych měl py
kat. Po desetiletí už jsem
šel, spěchal, klusal touže
cestou, kterou jsem znal
jako cestu k socialismu.
Jiní však, kteří se nazýva- (Pokračování na str. 8)

tokrát chce Gromyko omezit debatu jen . . .”
“Copak Měsíc není planeta?” nedal se pomýlit Ve
liký V-l.
“Ne v pozemském smyslu slova,” nadechl se V-2
k zahraničně politické přednášce.
Ale Veliký V-l jeho vývodům nevěnoval pozornost.
Bez prodlení svolal své ministry a prosadil celkem
bez námahy s pomocí tajné policie, že Zemi nelze
důvěřovat právě proto, že se znovu snaží uzavřít
dohodu, která už dávno existuje. Na Venuši se zvý
šila ostražitost a zdvojnásobily výdaje na armádu.
Opozice byla uvězněna, takže demokratická jednota
byla na Venuši opět nastolena.

Když Veliký V-l přečetl zprávu, kterou mu hor
kým drátem přímo do mozkových závitů oznámil
Úřad pro ostré sledování vývoje na jiných plane- tách, zamrkal bulvami na hráškově zelených stop
kách tak rozčileně, že rozvířil hromadu aktů na psa
cím stole na kuří nožce. To byl neklamný výraz jeho
koncentrovaného přemýšlení. Vtom už vstoupil bez
zaklepání stěnou V-2, takto ministr zahraničí planety
—
★— ★—
Venuše, kterého Veliký V-l přivolal exaktním ztluměním přívodu kyseliny solné do pravé strany svého . -Y téže době zasedalo v Kremlu politbyro. Někteří
nerez hrudního koše.
zastávali názor, že se Gromyko prostě spletl a na
“Poslyš,” spustil na něj mikrovlnami bez okolků, vrhovali, aby jeho návrh byl veřejně odvolán. Brež“poslyš, V-2” (a také to bylo známkou neobvyklosti něv připouštěl, že Gromyko — podobně jako asi Zá
situace, jinak i Veliký V-l oslovoval své ministry pad — dávno na dohodu uzavřenou před necelými
křestním jménem, byltě zarytý demokrat), “četls čtyřmi lety zapomněl, ale stavěl se zásadně proti
tohle?” A zvěstoval mu — samozřejmě kódované a odvolání. Dovozoval, že v novém návrhu na dohodu,
z oka do pka — novinku, která ho přivedla z míry, dávno ratifikovanou, bude svět jistě spatřovat tou
“Ale to jé báječné,” zajásal V-2, “máme o jednu hu sovětského člověka po míru a spolkne ho i s
frontů méně. Pozemšťané se, doufám, brzy zřeknou navijákem. “Soudruzi,” volal do oduševnělých tváří,
vojenských nároků na planety, tedy i na venušský “svět bude vděčný za tuto novou mírovou kampaň
ráj to na pohled, abych mluvil s básníkem. Můžeme strany. Nesmíte zapomínat, že si na planety už brou
zrušit část své armády a věnovat peníze na rozvoj sí zuby hnusní čínští dogmatici. A že už jedna do
sférické hudby,” dodal, z čehož bylo vidět, že je ne hoda existuje? Co na tom? Sovětský svaz porušil
napravitelný idealista. bez následků už tolik smluv, proč by na jednu ne
Veliký V-l, který na kulturu jako každý kloudný mohl pro změnu pozapomenout? Nota bene. když ji
politik kašlal a hudbu sfér z duše nenáviděl, se za de facto nezapomene, nýbrž jí znovu připomene,
smušil. v“Ale kde,” řekl, “právě naopak. Copak jsi čímž světový mír bude na věky zachráněn.”
zapomněl na 10. října 1967 pozemského letopočtu?”
Politbyro se po této tvrdé argumentaci usneslo sta
V-2, kterému dějepis dělal od malička potíže, roz rou dohodu popřít a bude-lí Gromyko usvědčen ze
pačitě mlčel. “Toho dne,” pomohl mu Veliký V-l z senility, prohlásit, že dohodu z roku 1967 porušily
nesnází, “toho ^dne vstoupila na Zemi v platnost do , Spojené státy tím, že jejich astronauti zatkli na Měhoda pozemských států o mírovém využití Vesmíru.'ksíci americkou vlajku, čímž trabanta zneužili k váV dokumentu, který kromě obou takzvaných velmocí Blečné propagandě, kterýmžto pádem byly ohroženy
podepsalo skoro^ dvacet států, je zakotven závazek.]■ Olympijské hry.
že se na nebeských tělesech nebudou instalovat žádné
—
★
—
★
—
jaderné ani jiné zbraně masového ničení. Tedy přesně
to, o čem by tvůj kolega Gromyko chtěl znovu disku V téže době se ve velkých městech po celém zá
tovat na podzimním zasedání těch bláznů tam dole.” padním světě sešli mladí mírumilovní levicoví inte
“Tehdy se to vztahovalo na všechny planety, ten lektuálové. táhli ulicemi, rušili provoz, jen tak mi

Maškary
Karel

Kr yl

Ven z šedivých baráků vylezly maškary
v lednovém jitru den po soudné noci
Pět slaměných širáků pět lahví Campari
a nenávist v nitru co odznaky moci
Jdou cvičení sloni
a cvičení pávi
pár cvičených koní
a cvičené krávy
jdou cvičení mroži a za nimi s noži
jdou cvičení lidé
Mráz dohnal je k poklusu plameny šlehají
modře a zlatě jak žíravé růže
a na půlce globusu maškary čekají
v přepestrém šatě a s bičíky z kůže
A cvičené krysy
a volavčí pera
A tak jako kdysi
a tak jako včera
i dnešní den znova vždy bojí se slova
a s dětskými vičky zas točí se mlčky
cvičení lidé
A maškary kynou vstříc divnému sněmu
zní do ticha hlasy jež slyšet je všude
až soudné dny minou že konec je všemu
jen na věčné časy že masopust bude
Jdou cvičení sloni
a cvičení pávi
pár cvičených koní
a cvičené krávy
jdou cvičení švábi
a cvičené žáby
jdou cvičení mroži a za nimi s noži
dál jdou
cvičení lidé

mochodem zapalovali .auta a vytrhávali dlažební
kostky, rozbíjeli výkladní skříně a zpolíčkovali po
licisty, kteří neprozřetelně vyrukovali a svou pří
tomnosti provokovali zanícené borce za nový řád.
Vousatí revolucionáři vzývali Ho-či-minha a Ché
Guevaru, Rudiho Dutschka, Bobyho Seala a jiné,
co to myslí s lidmi dobře, a oslavovali Gromykův
návrh jako úder do tváře kapitalistického establišmentu. Když byli “vybílili” tu i onde velvyslanectví
Spojených států a provolali třikrát hanbu Nixonovi
a čtyřikrát slávu Brežněvovi, rozešli se do svých ko
mun, aby při kouření hašiše diskutovali o sexuálním
osvobození nemluvňat.
— • ★

—

★

—

V téže době se sešel ve Washingtonu Kongres Spo
jených států a senátor Mansfield otevřeně řekl, že
Gromykův návrh vytvořil zcela novou situaci. “Je
patrno, že svobodnému světu nehrozí vůbec žádné
nebezpečí.” demosthénoval. “Právě proto, že Grotnyko podal znovu návrh, na kterém se už před čtyř
mi roky státy shodly, ukazuje zbytečnost amerických
vojáků na evropském kontinentě. Chce-li se Sovět
ský svaz zříci planet jako sovětské základny podruhé,
je zřejmé, že počet holubic mezi sovětskými politi
ky vůčihledně roste. Znamená to zároveň, že se So
větský svaz vzdává snu o světové revoluci a že mu
jde jen a jen o pokrok, povýtce vědecký!”________
Po Mansfieldově projevu se Kongres usnesl zapo
menout na dohodu z roku 1967, aby snad v Gromykovi nevznikl pocit trapnosti, a rozpustit armádu,
protože si uvědomil, že Sovětský svaz je stát míru
milovný, kterého zbraně druhých jen zbytečně dráždí.
—

★

—

★

—

V téže době řekl Václav Novák své ženě: “Tak mi
to připadá jako u blbejch. Dyť to, co tady čtu v
Rudým právu, co navrhuje soudruh Gromyko, to už
dávno máme. A dyž je to pod střechou; tak proč vo
tom znova debatovat?”
Marie tuto soukromou dumku svého muže rozšířila
v mlékárně a Václava Nováka odvedli v zápětí orgáni do vazby, protože si moc pamatuje. Jeho žena
Marie dostala dva roky proto, že šířila myšlenky ne
přátelské socialistickému zřízení.

HLAS DOMOVA
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Styky Západu s Východem

gaullistu” publikovaný v
(Pokračování se str. 3) šina” nebyla připustila.
V odstavci “71” , mluvě
Generální debatě v plé listopadu loňského roku.
o Československu, říká nu o evropské bezpečnou Zveřejnění spolupodepsali
O D P O V Ě D I N A " D V Ě O D P O V Ě D I"
zpravodaj nakonec doslo sti a stycích Západu s pochopitelně také někteří
— Jestliže jsem se před časem pozastavil nad způ va: “Nyní, kdy země je Východem předcházel vel představitelé Komunistic
sobem, jak byly “zodpověděny” otázky jednoho z okupována sovětskými vo ký projev odstupujícího ké strany Francie. V odů
posrpnových spóíuemigrantů (č. 8, p_. r.) a řekl jsem jenskými sílami, je ne
generálního
tajemníka vodnění se totiž říká, že
tím pádem “a ” , dovolte mi, abych řekl i “b ” . P rav
děpodobně bych tomu skutečně nevěřil, kdybych ne sporně daleko více šancí NATO Manno Broscio. Po “samozřejmě SSSR bude
viděl dopis p. Karneta otištěný černě na bílém (č. k uplatnění politiky, která kud se týká eventuální jedním z pilířů této orga
13, p. r.). Zcela samozřejmě, p. Karnet má právo si by tam zvýšila životní ú- konference o tzv. “evrop nisace” . Zmíněná skupina
myslet o účelnosti návrhu p. Brodského co chce. roveň a tak odstranila na
gaullistů”
ské bezpečnosti”, prohlá “ortodoxních
Ostatně, ani já se nedomnívám, že jakékoliv lokální
rozhlasové vysílání je právě tou nejlepší možností, pěti ve vnitropolitické si sil, že podle jeho názoru se stále hlásí k de Gauljak využít peněz, které nezištně p. Brodský nabízí. tuaci.” V generální deba SSSR sleduje nejdříve, leově devise “détente, en
Osobně si myslím, že každý emigrant, jehož zájem tě člen Bundestagu, prof. aby docílil od Západu tente et coopération” s
přesahuje bohulibou činnost naplňování bankovního F. Lenze (CDU) zvlášť
stvrzení současného status komunistickými režimy,
konta, má dostatek možností jak si informace opatřit.
Jednalo-li by se o vysílání zaměřené na domov, je ostře kritioval oba odstav quo ve střední a východní přestože tato koncepce tak
situace samozřejmě jiná, nehledě na to, že téměř ce. A pokud se pasáže o Evropě (při čemž má zá katastrofálně zkrachovala
všechny exilové časopisy neustále zápasí s finanční Československu týká, pro jem, aby tento stav ga sovětskou invasí a okupa
mi; potížemi. Nicméně, rozhodnutí je na p. Brodském. hlásil. že to “svádí k přá
rantovaly i USA a Kana cí Československa. A pře
Co mě ale přímo šokovalo v dopise p, Karneta, je
osobní napadení p. Brodského. Jak patrně p. Karnet ní, abychom tam zvýšením da, p. p.) a potom by usi sto, že se tím zároveň
přehlédl, p. Brodský nabízí k použití právě výtěžek životní úrovně konsolido loval o rozložení Atlantic prokázalo, že v podstatě
ze své knihy. P. Karnet neví, že za vysílací hodiny vali sovětskou okupaci” . ké aliance a vyloučení a prakticky není než ob
se musí — a ne právě málo — platit, zato ovšem ví, Opravdu, Sověty a s. Hu
USA z evropských záleži dobou stejné politické kon
“že by to byl pro p. Brodského další výnosný busi
ness”, aniž uvedl, kde onu “výhodnost” nalézá. Mrav sák si už nemohou přát tostí. Ohledně propagandy cepce z konce let třicá
ní ^naučení je nasnadě: napiš knihu, honorář soukro nic lepšího . . .
k e . “zrušení bloků” řekl. tých, kdy se jí říkám
mě neinvestuj, či nekup za něj auto, dům apod., ale
Jestliže jsem se trochu že na takový návrh by “appeasment a kolabora
nabídni k exilovým účelům — dozvíš se pak, že jsi šíře ji zmínil o těch dvou
SSSR mohl snadno při ce” . Komu není rady, to
živěl práce se štítící. Kdepak idealismus dneska, to
odstavcích,
tak
také
pro
stoupit. I po likvidaci tzv. mu není pomoci. V zájmu
p. Karnet by jinak s penězi naložil — což je ovšem
jeho věc. Píše sice o domově jako o “úpění pod to, aby si čtenář mohl u- Varšavské dohody by stá
Rusko-komunistickým režimem” , aie zdá se — ne- činit přesnější představu ty sovětského bloku zů
dělá-li si z~této smutné skutečnosti legraci..— že ho o tom, s jakou mentalitou
S Y
staly pevně svázány. Uještě nenapadlo, že proti tomuto režimu by se něco
a
s
jakými
názory,
které
vedl
pro
to
tři
důvody:
mělo dělat. A protože to ještě p. Karneta nenapadlo,
pak zcela logicky ti, které to napadlo; jsou podezřelí, někdy hraničí s nehoráz bilaterární smlouvy, které
neboť kdo to jaktěživ slyšel — dělat něco nezištně ností, se střetávají exilo mezi nimi existují, tzv.
SW IS S T R A IN E D
W ATCHM AKERS
z “pouhého” idealismu. Že ano p. Karnete?
ví mluvčí na různých me “socialistickou solidaritu”
Jiří Virkoš, Melbourne
K. E b n i r
zinárodních kongresech a (viz Brežněvova doktrína)
19 York St.,
— Nesmírně si vážíme snahy p. Brodského, plně se parlamentních shromáždě
a dominující moc SSSR v
SYDNEY
s ním stotožňujeme a dáváme též naše vše ve prospěch
rchod do Wynyard Stn.
čehokoli, co bude sloužit dobrému jménu Čechoslo ních, když se tam snaží této části Evropy.
(naproti pobyb. sehovák. Onomu p. Karnetovi jen chceme říct, že nám hájit právo evropských
Manlio Broscio se také
dteO. Teleftn: »-7543
sužoval a otravoval život doma a že si ho zde jeho podmaněných národů na rozhodně vyslovil proti
chorobnou myslí kazit nedáme. Proč neemígroval do svobodu a státní nezávi
plánu “Evropské Evropy”
Ruska?
Rodina Haunerova, Seven Hills
slost.
Musím
ovšem
dodat,
a proti nějaké nové “Or— Nepochybuji, že po přečtení článku “Dvě odpovědi'\
Přijmeme
v posledním čísle HD nejeden čtenář sdílel se mnou že v odhlasované resoluci ganisaci evropských stá
Š
VADLENY
stejné pocity: __pocit hlubokého studu a pocit trapno Shromáždění ZEU není ani tů” . I když nejmenoval
jen zapracované, k šití
sti. Bohužel však méně nad imbecilním dopisem p. náznaku na podobné názo iniciátory, je zřejmé, že
šatů střední jakosti a
Karneta, jako spíše nad skutečností, že vůbec je ry a doporučení. To by i
tím míní návrh vyšlý z to v dílně nebo po do(Pokračování na straně 9)
tam existující “mlčící vět řad tzv.
“ortodoxních mácku. Stálá místa.
Výborné mzdy nebo
práce od kusu.
Přijmeme zkušené

Veliké vystřízlivění

Š V A D L E N Y

znalé šití dámských šatů střední jakosti.
* Stálé místo * Vysoké mzdy nebo plat od kusu
* Spousta přesčasů k dispozici * Výtečné
pracovní podmínky.
F IN E F R E N C H F A SH IO N S

místnost č. 12, 2. poschodí
617 Elizabeth St., Redfern (Sydney)
(mezi Cleveland a Redfern strs.)
ISflefon (Sydney) 69-3908
m ate

Rodina o 2 dospělých
přijme

VYROVNÁNO
PŘED PLA TNÉ?

Přijmeme .

HO SPODYNI

ŠVA DLEN U —

do ultramoderního
domu v North Shore.
Lehká práce, v sobotu
a neděli volno.
Bud’ s bytem (pokoj
s TV) nebo docházet.
Volejte (Sydney):
49-81940 (kdykoliv)

Z A Č IS Ť O V A Č K U

pro kožešiny.
Stálé místo. Dobré
mzdy a podmínky.
B IR O

FURS

1 Newland St.
(roh Oxford St.),
Bondi Junction, Sydney
Tel. (Sydney) 38-2120

(Pokračování se str. 7)
Sovětském svazu. Tam
ztrávil plných deset let,
přežil tam druhou světo
vou válku.
Víc než polovinu knihy
věnuje Hay svému pobytu
v zemi dělníků a rolníků,
která ho tragicky rozčaro
vala. Neboť zblízka, to už
nebyla milovaná země,
nýbrž “nekonečná Bartolomějská noc” . Stalinovy
čistky, strach až do smr
telného potu, čas “papír
ků, cedulek a čmáranic” ,
které rozhodovaly o živo
tě a smrti. S prožitou hrů
zou sympaticky kontrastu
je chladnokrevný klid, s
nímž Hay svou Odyseu
vypráví.
Když se Hay mohl po
druhé světové válce vrá
tit - domů, do Maďarska,

kde uchvátili moc komu
nisté, nenašel ani tam své
“vysněné ráno” . Nový
společenský řád nebyl to
tiž ničím jiným než .“by
rokratickým vykořisťová
ním” . Proto se přidal na
stranu revoluce, a byl
jedním z intelektuálních
iniciátorů povstání.
Hay prožil často děsivá
zklamání, strašlivě mnoho
se kolem něho umíralo.
Přesto čtenář najde ve
vzpomínkách jednasedmdesátiletého
dramatika
nezřídka záblesk humoru,
převážně sebeironii. “Vy
táhl jsem do pole,” při
znává v sumě svého živo
ta, “abych vykoupil svět
a musil jsem se spokojit
tím, že jsem nechytil anginu.”
JS

K LA R A M O DELS,

místnost č. 4,
102 Albion St.,
Surry Hills.
Telefon (Sydney):
212-1686

Přijmeme
H O SP O D Y N I

do bytu
v Bellevue Hill.
Plat $ 36.- čistých,
2 dny volno.
Výtečné pracovní
podmínky.
Tel. (Sydney) 38-4466

dnes ještě svobodné Evro
py je však nutné doufat,
že poučeni z Mnichova a
ze stalinské interpretace
“Jaltské dohody” přece
jen není docela marné.
V odhlasované resoluci,
vzhledem k vzrůstajícímu
vojenskému potenciálu so
větského bloku, je žádáno,
aby členské státy užily
všech informačních ■pro ■
středků a tak vysvětlily
západní veřejnosti nutnost
zpevnění vlastních obran
ných příprav, zejména ta
ké ve Středomoří. Dále
vybízí Maltu, aby přistou
pila do NATO a Francii,
aby se vrátila do vojenské
organisace
Atlantické
aliance. Doporučuje také
zvýšení materiální podpo
ry k obranným-opatřením
Turecka a racionalisaci
ve společné zbrojní výro
bě.
. Edmund Řehák, Paříž

E Y
N
D
Rodina pouze s
dospělými členy přijme
H O SP O D Y N I

do moderního domu v
North Shore (Sydney).
Oddělený byt s vlastní
koupelnou, TV atd.
Plat $ 45.- čistých.
Prosíme reference.
Volejte: Mrs. Barber
mezi 10. hod. dop. a 6.
hod. večer.
Tel. (Sydney) 43-0236

PO TŘEBU JETE
R Y C H L E O P R A V IT
AU TO ?

Veškeré opravy i ge
nerálky celého vozí:
provádím se zárukou
a nejméně o třetinu
levněji než v estatních
autoopravnách
S P E C IA L IS T A VW S
PR A XI V NĚM ECKU
A ŠVÝCA RSKU

Volejte večer (po 5.30
hod.) tel. 89-1962

Z L A T N ÍK *
H O D IN Á Ř *
ST E V tN VA R D Y

Daňová přiznání — účetnictví

provádí reg. daňový
poradce — G. H A M O R
80 Wycombe Rd.,
Neutrál Bay (Sydney)
Telefon: 90-2646

590 George St.
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Telefon: 61-8579

12. 7. 1971

Dopisy redakci:
(Pokračování se strany 8)
možné, aby “dopis” takové úrovně si našel cestu na
první stranu HD. Tato snůška hrubosti, špíny a spro
stoty protkaná infantilním prosťáčstvím — tento “do
pis” podle autora článku -mč- “zasluhuje, aby mu
bylo v novinách věnováno místo” a byl "na přání
autora uyeřejněn doslova” . Aby totiž čtenář mohl
(podle -mč-) posoudit, kterou z reakcí je možno po
važovat za typičtější pro naši národní povahu a roz
hodnout, kterou z odpovědí si zvolí za své krédo.
Dvacetdvě řádky přitroublostí a hrubostí jakéhosi
Otakara Karneta má podle HD sloužit jako měřítko
k posouzení “naší národní povahy” a-dokonce je při
pouštěna možnost, že si některý čtenář vybere utrhá
ní na cti a házení bláta za své “krédo” ! Je možno
nepocítit stud? Stud nad tím, že p. Karnet dostal
možnost v HD se otřít o jméno J. Brodského, stateč
ného antikomunisty s deseti lety komunistických kri
minálů za sebou a autora vynikající knihy, která uka
zuje světu komunistickou justici v praxi. A je možno
nepocítit trapnost a rozpaky nad tím, že neuvěřitel
ný nedostatek taktu a vkusu dovolil, aby článek “Dvě
odpovědi” v HD vůbec vyšel? Pane Brodský, jménem
všéch slušných čtenářů HD se Vám za to upřímně
omlouvám.
Dr. A. S., E. Hawthorn
— Tak jsem dostal HD a velmi rád bych odpověděl
p. O. Karnetovi. z Regents Parku, jaký je rošťák:
Tak Vy píšete, že by nikdo neměl zájem o vysílání
pro “ubohé utečence” . Ono t-o asi tak není, s tím ne
můžete souhlasit pouze Vy a Vám podobní. Jistě
jste pochopili, že kolem vysílání bychom se tu mohli
sjednotit všichni a to Vy ovšem nechcete, ó, jak
banální! Jednotný exil, kdo to jakživ slyšel, že p.
Karnete? Stačí tedy napsat do ještě vycházejícího
Hlasu domova: se všemi pryč, jděte domů. Každému,
kdo má jiný názor než Vy, se doporučuje jít domů.
Máte ale smůlu, jak už to na tom světě chodí — p.
Brodský a mnoho jiných Vás neuposlechne. A když
se Vám a Vašim kumpánům podaří zaretušovat myš
lenku na zřízení rozhlasového vysílání, tak přijdete
s novou myšlenkou: pryč s novinami, vždyť tu má
me anglické a kdo chce zprávy z domova, může si
objednat Ruďáska. Stane se pak to; o co komuni
stický režim usiluje: exil se rozpadne, bude zcela
neškodný. Když se Vám to, pane Karnete podaří,
můžete dostat od s. Husáka dejme tomu klokaní
medaili, poněvadž skáčete, jak on píská.
Olda Sadílek, Adamstown
— Zrcadlo, které jste před nás nové postavili oběma
dopisy, vlastně jen dopisem O. Karneta, dává pohled
skoro otřesný. Mezi námi jsou zřejmě všechny sorty
lidí. Připomnělo mi to, že dovedeme i “šikovně” bo
ř i t — třebas stromy na Š tv a n ic i.... (HD. 13 str.
8 — “Maleček vypravuje”, p. r.)
M. Richtrová, Fairfield
K D E J E N ÁŠ D O M O V ?

Přicházím často mezi nové krajany, ať již mezi
mladé, svobodné, či mezi ty, kteří jsou zde s ro
dinou. Devět desetin je nespokojeno, nelíbí se jim
zde a nemají rádi Austrálii. Opatrně se vyptávám,
abych našel, proč je tomu tak. Jak v zaměstnání?
Jsem spokojen, plat mám dobrý, zní obvyklá odpo
věď. Řeč? Je to slabé, ale jde to, říkají. Byt? Má
me pěkný, zařízený vším potřebným. Většinou mají
už i svůj sen — autoi anebo vlastní dům. Proč se tedy
někteří chystají odjet někam jinam do světa a
někteří se chtějí vrátit domů? Sami to nevědí a na
mlouvají si, že Austrálie je špatná. Chápu je však,
protože jsem nézapomněl, co nám zde před dvaceti
lety scházelo a dosud schází. Je to domov, sladký
domov, ten zůstane vždy domovem, i kdyby tam bylo
sebehůř a cizina cizinou, i kdybychom v ní měli
hned všechno. Zesnulý V. Michl napsal v jedné ze
svých básní v Hlasu domova, že “nelze odejít z do
mova do domova” . Všichni jsme zpočátku — a ještě
i dnes — pociťovali tíhu ciziny. Dnes tato tíha do
padla na nově příchozí. Rána způsobená ztrátou do
mova není ještě zacelená. Měli bychom to chápat a
neodsuzovat hned, neškorpit se s lidmi, kteří říkají,
že zde. nejsou spokojeni. Nejsem sentimentální, zvykl
jsem si a jsem spokojen, šťasten však nejsem a
nikdy nebudu. Chtěl bych říci každému, kdo uvažuje
o přesídlení do jiné země: Hledáte-li domov, nenajde
te ho nikdy v cizině, jen si můžete existenčně pohor
šit. A ti, co se chtějí vrátit domů? Není snad naše.
osobní ztráta a úděl lehčí než život pod útiskem
okupanta a ztráta svobody? To je třeba dobře uvá
žit než se člověk rozhodne ke kroku, z něhož není
návratu. Myslím, že být spokojen, je v. možnostech
každéhoj z nás a skoro by bylo sobecké chtít být beze
zbytku hned šťasten, když národ stíhá jedno neštěstí
za druhým. Po čase budete mít všichni rádi i tuto

H L A S

D O M O V A
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PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Jiřího Vaška z Prahy,- který přijel do Austr. po
srpnu 1968 a manžele Irenu a Ivana Saltmanovi
(rovněž v Austr. po srpnu 68). Dušan z Bratislavy,
Gudernova ulice, má v red. nutný dopis.

Čs. pomocný fond
^ P ro paní Zenáhlíkovou z Rakouska přijal fond dal
ší příspěvky: pp. “čtenář V.” — odesl. z Melbourne
$ 5, B. V. P. Box Hill $ 5, M. Jánský Cooper Plains
S 10, manž. Haunerovi Seven Hills $ 5, manž. Nová
kovi Bacchus Marsh $ 10, M. č. Melbourne $ 5, cel
kem $ 40.-. Děkujeme.
VÝZVA K E KRA JAN Ů M

Založení stálé katedry českého a slovenského ja
zyka při Chicagské universitě je věcí všech věrných
Čechů a Slováků žijících ve svobodném světě. V du
chu našich nejlepších národních tradic vyzýváme
krajany k uzavírání dobrovolných peněžních úvazků
k dosažení tohoto cíle.
Je to jedna z mála příležitostí dnešní doby, kdy z
malých obětí lze vybudovat mohutný pomník náro
dům, z kterých jsme vyšli a jejichž přínosu světové
kultuře nesmíme nechat zapomenout.
N E P R O M A R N Ě M E TUTO P Ř ÍL E Ž IT O S T ! ! !

Podrobnější informace na adrese: Czech and Slo
vák Studies, University of Chicago, 1050 East 59th
Street, Chicago, Illinois 60637.

H LÍD Á N Í DĚTÍ V MELBOURNE

SPORT V AUSTRÁLII
S. K. S L A V IA M E L B O U R N E

V zápase s vedoucím mužstvem tabulky Austria
Elwood podali hráči Slavie mimořádný výkon, ale
po celý zápas se jim lepila smůla na paty. Hned v
9. minutě byl zraněn kapitán mužstva Sheddon, který
musel být vyměněn a brzy nato byl vyloučen pro
faul G. Train, takže Slavia hrála po celý zbytek zá
pasu o 10 lidech. Zvláště po změně stran se všech
deset hráčů překonávalo kombinacemi v poli, ale
ani jednomu se nepodařilo dopravit míč do sítě do
mácího mužstva. Zápas skončil bez branek 0: 0.
Proti týmu Keiloru nastoupila Slavia na domácím
hřišti v roli favorita, - ale hosté překvapili bojov
ností, s níž zneškodňovali akce slavistických útoč
níků. Dvacet minut před koncem se zdálo, že i ten
to zápas skončí bez branek. Pak však slavistická
obrana zaváhala a bojovným hostům se podařily dva
úniky zakončené brankami. Překvapení Slavisté od
cházeli do kabin s nečekanou, prohrou 0: 2.
Dne 17. července hraje Slavie na domácím hřišti
(Montgomery Park, Albion St., Essendon) se Sunshine City.
V sobotu 24. července se bude konat autobusový
zájezd do města Yallourn, kde Slavia hraje s místní
jedenáctkou! na hřišti 2 a 3. Recreation Ground, Parkside, Yallourn. Příznivci klubu a všichni zájemci o
společnou cestu jsou vítáni. Cena je $ 5.- za dospělé
a $ 1.- za dítě. Autobus (nebo autobusy) odjíždějí v
9 hodin ráno od Prahran High School Oval, Orrong
Road. Zajistěte si jízdenky předem na tel.: 98-5756
(Chrpa), 306-4202 (Křepčík) nebo 336-7524 (Košňar).
- o —o —
B Ý V A L Ý ČS. R EP R E Z E N T A N T Ů V kajaku na hladkých

grovádipie po eelý den i noc, včetně víkendu, tét
po d o í 'kolních prázdnin nebo dlouhodobě, v
příjemném prostředí, s výtečným jídlem a za
stálého dozoru. Informujte se.

tratích Václav Mářa. který žije od invaze vojsk států
Varšavského paktu ve Švýcarsku, vyhrál v západoněmeckém Mannheimu závod na 10.000 m před Něm
cem Tremmlem. Exulant Mářa má ve Švýcarsku dob
ré možnosti tréninku a pomalu se zase dostává do
výborné formy.

IRENA KOPÁČKOVA
1a Beatrice Ave., Surrey Hills, Víc. 3127

Telefon: 88-1368
BYTY

LETOVISKO

PRO

S V O B O D N Í

nebo bezdětné manžele
$ 7 týdně (* 1 za den)
5 minut z City

“ŠUMAVA”

Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na'
ANENSKOU

7f Gipps St., Sasf Melbourne

Tel. (po 6. hod. več.): 41-4088

TANEČNÍ ZÁBAVU

T. J. SO K O L V S Y D N E Y

hodlá organizovat skupinové lety do Evropy v době
olympijských her v Mnichově a ío prostřednictvím
australské letecké společnosti QUANTAS. Letenka do
Vídně a zpět by stála $ 740.-. Jeden Tet by byl na
dobu 3 měsíců a druhý na 2 měsíce, event. další
podle přání zájemců. Sokol jedná s ostatními čs. orga
nizacemi v Austrálii, aby se k akci připojily. Adre
sa Sokola: 50 ‘Christie St., St. Leonards (Sydney),
NSW. 2065. V Melbourne dá potřebné informace:
Čs. sdružení, P. O. Box 6, St. Kilda, 3182.

která se koná v nedělí dne 25. července 1971

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

ČS. S D R U Ž E N Í V E V IK T O R IÍ
Velký výběr jakostního masa a uzenin

i

najdete v českém řeznictví a uzenářství

,

U FRANTIŠKA ŘÍHY
7J Mclntyre Rd., Nth. Sunshíne, Víc., tel. 311-2019Í,

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

Nový výbor se snaží zřídit vlastní klubovnu, kde
by se mohli Češi a Slováci pravidelně scházet. Za tím
účelem prosí všechny krajany, aby upozornili na
vhodné místnosti, které jsou v Melbourne k pro
najmutí. Volejte laskavě (po prac. době) místopř.
J. Violoví na č. 85-5040 nebo pište na adresu Sdru
žení: P. O. Box 6, St. Kilda, 3182.
Malý oznamovatel

ČS. I A N G L IC K É NO
V IN Y v Kanadě přinesly

koncem dubna zprávu o
N AJD U PR O P Ř ÍT E L  pokusu vraždy na čs. po
K Y N I, třicátníci, vyšší po srpnovém exulantu Miro

zem (jako ji dnes už máme rádi my, kteří jsme zde stavy, pracovitou, šetrnou,
prožili dvacet let) a to je přece základ štěstí.
výbornou kuchařku, muže
Bohumil Culka, Lilydale znajícího anglicky, který
DO D Ů S L E D K Ů ?
by rád založil spokojený,
Přečetl jsem odpověď Heleny Babincové p. Maškovi šťastný a klidný domov?
z Auburnu (HD 10) a vůbec za ni pí. Babincové negra- Děti vítány. Foto nutné.
tuluji. S panem Maškem jsem se několikrát setkal Zn. “Porozumění” do HD.
a vím o jeho trampotách. Nemohu souhlasit s “ráz
IN T E L . 52-LETÁ ŽEN A ,
ným” ohodnocením člověka, který své starosti svě vyšší štíhlé postavy, hle
řil jedinému českému listu. Z poznámky H. Babin dá sezn. s charakt. mu
cové o nezapomenutelných místech jako jsou Pinka- žem kolem 55 roků. Zn.
sovi nebo hospoda u Koček by se mohl Ieckerý šťou “Přátelství-Sydnev” - HD
ra čtoucí mezi řádky domnívat, že jí jsou tato místa
a způsob podávání zpráv Bezpečnosti důvěrně známá.
Prodám zvlášť výhodně
Totéž ona udělala s poznámkou pana Maška o foto 2 obrazy Prahy, 11% x 9
grafii pachatele krádeže.
J. Vrba, Concord inchů. Cena $ 15 za jeden.

slavu Neuhoferovl - Tře
bíčském z Toronta. Podle
pozdější zprávy byla na
lehce postřeleného .M.
Neuhofera • po jeho pro
puštění z nemocnice a po
důkladném
vyšetřování
podána policií žaloba, pro
tože si zranění - způsobil
sám a to malorážní ku
lovnicí, kterou už policie
nalezla.

Tel. (Melbourne) 94-3188
- od 8. hod. ranní do 1.
hod. odp.

H LAS
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SPORT
Karel

Janovský

Skvělá úroveň lehkoatletických přeborů USA

Dva nové světové rekordy
V posledních týdnech jsme několikrát četli ve sportovním tisku, že americká lehká atletika stagnuje a
žě prý poprvé v historii na olympiádě v Mnichově okusí (s velkou pravděpodobností od východoněmec
kého družstva) jako celek hořkost porážky. Těmto těším však naprosto odporují výsledky, kterých ame
ričtí atleti dosáhli poslední červnový víkend na přeborech USA v_Eugene ve státě Oregon. Na mistrov
ství Ameriky totiž bylý zlepšeny dva světové rekordy a dosažena celá řada dalších vynikajících výkonů,
které "d ě la jí" ze Spojených států i nadále lehkoatletickou velmoc číslo jedna.

Hvězdou amérických mistrovství v Eugene byl 21-1
letý Rod Milburn z Baton Roue ve státě Louisiana,
který v meziběhu zdolal 120 yd překážek v novém
fantastickém světovém rekordu za rovných 13 vteřin.
Rod' Milburn, který nenašel v letošní sezóně ješté
přemožitele, zlepšil tak za zcela regulérních podmí
nek (vítr vál o síle 1,95 m/vt.) o 0,2 vt. světový re
kord Němce Martina Lauera z r. 1959. Němec Lauer
měl však to štěstí, -že Američan Milburn běžel jen
trať 120 yd, což je 109,74 m, a ták zůstal i nadále

::

Fotbalová liga

::

ý Mistr byl znám, oba sestupující též, o co vlastně
slo v posledním 30. kole 1. čs. fotbalové ligy? Kro
mě prestiže hlavně o třetí místo v tabulce, neboť
druhý (tím už byli předtím fotbalisté VSŠ Košice)
' a třetí hrají od podzimu v mezinárodní soutěži UEFA
(soutěži evropské sekce mezinárodního fotbalového
svazu), která náhradí dosavadní soutěž Veletržního
. poháru..Na toto třetí místo,byli tři kandidáti: Tepli
ce, Ostrava a Sparta, kteří měli stejný počet bodů.
Zatímco mužstvo Ostravy stačilo v Praze na Julisce
s Duklou jen remizovat 2 : 2, zůstala šance už jen
dvěma. Jak fotbalisté pražské Sparty tak i Teplic
vyhráli (Sparta v. Trenčíně 3 1, Teplice doma nad
sestupující Plzní 3: 0) , ale i zde rozhodlo score. To
má lepší mužstvo Teplic a-přotO bude hrát v soutěži
. UEFA.
- Pro mistra ligy Spartak Trnava bylo poslední kolo
už bezvýznamné. Trenér Valerián švec dal už příle' žitost náhradnímu ještě mladičkému brankáři Keketimu, který se “postaral” o to, že Trnava se rozlou
čila s letošním ročníkem ligy v Prešově prohrou 0: 3.
— Zatímco k sestupu odsouzené Plzni nešlo o nic
' (prohrála v Teplicích), v mužstvu druhého sestupu
jícího TJ Gottwaldov se pokusil nejlepší střelec Ne
hoda o to dostihnout ve střelecké tabulce 1. čš. ligy
ještě vedoucího Adamce z Trnavy. A podařilo se mu
to. TJ Gottwaldov sice prohrál v žilině 1: 3, ale ten
jediný gól stačil Nehodoví k tomu, že se spolu s
Adamcem (oba dali po 16 brankách). stal střeleckým
králem ČSR.
Pražská Slavia brankou své velké naděje Heray
porazila doma Lok. Košice, Třinec zdolal VSS Ko
šice 3 : 2, a v bratislavském derby, ve kterém už o
moc nešlo, porazil Slovan mužstvo Interu 3: 2.
K O N E Č N Á T A B U L K A 1. LI"GY: 1. Spartak Trnava
40 bodů, score 52 : 27; 2. VSŠ: Košice 36 b.; 3. Tepli
ce 35 b., score 38 : 26; 4. Sparta Praha 35 b., score
38 : 32; 5. Ostrava 34 b.; 6. Slovan Bratislava 32 b.;
7. Inter Bratislava, 8. Prešov (po 30 b .); 9. Žilina,
10. Třinec, 11. Trenčín, 12. Slavia Praha (po 29 b.);
13. Dukla Praha 28 b.; 14. Lokomotiva Košice 26 b.;
.sestupují: 15, škoda P lzeň-22 b., 16. TJ Gottwaldov
16 bodů, score 30 : 56.
B R N O A N IT R A DO I. L IG Y

Teprve poslední 30. kolo II. 'celostátní fotbalové
ligy rozhodlo, kdo doprovodí Zbrojovku Brno do nejvyšší čs. soutěže: oba aspiranti na postup Nitra a
Jablonec vyhráli svá střetnutí: Nitra doma nad Bo
hemians 3 : 0 a . Jablonec nad Pov. Bystrici 2: 0, a
tak .oba týmy měly na konec stejný počet bodů, Nit
ra však lepší score a to rozhodlo o jejím druhém
místu. Zatímco ovšem mužstvo brněnské Zbrojovky,
které se po letech vrací do ligy a chce prý pokra
čovat ve šlépějích kdysi slavných židenic, má sku
tečně ligovou úroveň, dá se o tom u Nitry pochybo
vat. Zbrojovka Brno vedla II. ligu už od 2. kola a
o jejím postupu nebylo už po několika jarních ko
lech pochyb.

12.7. 1971

D O M O V A

ijěfao světový rekord na 110 m prek. Odborníci, kteří
však od počátků letošní předolympijské sezóny sle
dují všechny starty tohoto fenomenálního překážkáře,
zastávají názor, že i Lauerův rekord na 110 m přek.
je na “spadnutí” .
V běhu čtvrtkařů na 440 yd obhájil v Eugene titul
mistra USA ŽOletý černý John Smith z Kalifornie,
který zaběhl tuto svou speciální trať za 44,5 vt.,
čímž zlepšil o 0,2 vt. světový rekord svého krajana
Curtise Millse z r. 1969.
Další zajímavější, výsledky přeborů USA: 100 yd
vyhrál nečekaně 271etý lékař Děláno Meriwether z
Baltimore v čase rovných 9 vteřin (byl by to svě
tový rekord, ale vál vítr o nepřípustné síle 2,9 m /vt.);
výšku Reynaldo Brown (2,21 m), dálku Arnie Robin
son (8,20 m), trojskok Craft (16,63 m), kouli Karl
Salb (vrhl 20,49 m, když porazil o 35 cm světového
rekordmana Randy Matsona) a kladivo Frenn (70,13
m).

Vodácké mistrovství světa
'.V severoitalském Meranu probíhalo vodácké mi
strovství světa, které bylo v mnoha ^disciplinách ge
nerální zkouškou kanoistů a kajakářů na olympijské
hry r. 1972 v Mnichově, kde tito mistři “divokých
vln” budou poprvé bojovat o medaile. Absolutními
vítězi 1. části — 12. mistrovství světa ve vodním
slalomu — se stali reprezentanti V. Německa, dru
hou část — VII. mistrovství světa ve sjezdu na_divoké vodě — vyhráli západoněmečtí vodáci. Jen/však
proto, že nestartovali východní Němci. Proč? Při za
končení mistrovství světa ve vodním slalomu “od
skočil” východoněmeckému družstvu v Meranu Wulf
Reinecke, mistr světa v družstvech a druhý nejlepší
vodák soutěže kanoe jednotlivců (kterému v den
triumfu poslal blahopřejný telegram Erich Honecker a další představitelé V. Německa). “Nevděčný”
Reinecke se rozhodl nevrátit se zpět, a tak východo
němečtí funkcionáři nechtěli zřejmě v druhé části
šampionátu riskovat případnou ostudu a z Merana
odjeli. Čs. vodáci získali v Meranu 2 zlaté, 4 stříbrné
a 7 bronzových medailí, nebyli tedy tak úspěšní jako
před dvěma roky ve Francii. Ve sjezdu na divoké
vodě získal titul mistra světa Petr Sodomka z Dukly
Bechyně a ve vodním slalomu byli nejúspěšnější
manželé Koudelkovi, kteří vyhráli smíšené kanoe. Obhájkyně titulu mistra světa kajakářká Ludmila P e
lešná obsadila v Meranu ve vodním slalomu druhé
a ve sjezdu na divoké vodě až třetí místo. — Za Spo
jené státy startovali v Meraně bývalí čs. reprezen
tanti manželé Josef a Jiřina Šedivcovi, kteří máji
zásluhu na tom, že v závěrečný den skončila smíše
ná kanoistická hlídka dvojic Ameriky ve sjezdu na
divoké vodě na velmi čestném 4. místě za posádkami
Francie, NSR a ČSR. — O 19 titulů mistrů světa se
v Meranu rozdělili reprezentanti: NSR (7), V. Ně
mecka (6), Francie, ČSR a Rakouska po 2. — Poprvé
v historii přijeli na mistrovství světa vodáci SSSR,
ale neuspěli, přesto, že jsme před světovým šampio
nátem v čs. tisku četli, jak se “na tuto historickou
-událost připravovali po několik let ve spolupráci s
nejlepšími slalomáři světa, reprezentanty Německé
demokratické republiky, u nich, i doma na Kavkaze”.
Konečné pořadí II. ligy: 1. Zbrojovka Brno 46 bodů.
score 54 : 18; 2. Nitra 41 b., score 43 : 12; 3. Jablo
nec 41 b.,' score 40 : 16; 4. Bohemians Praha 34 b;
5.-KlaRno 32 bodů . . . sestupují do EU. ligy: 14. Cho
mutov (měl horší score, než slovenský Bardějov,
který se v lize zachránil) 24 bodů, 15. Sparta B 22
bodů, 16. D. Tábor 21 bodů, score 31 : 49.

Na mistrovství Evropy v Sofii
H E K E L N E J L E P Š ÍM V Z P Ě R A Č E M

V TRHU

Nic nového v evropském vzpěračském sportu, i na
mistrovství Evropy v Sofu se o 9 titulů nejlepších
vzpěračů starého kontinentu rozdělili reprezentanti
třech států (SSSR — 5, Polska — 3 a Maďarska —
1), na ostatní zbyly jen paběrky. Letos bylo těch
zbytků více, neboť se rozdávali medaile i za ví
tězství v. dflčích soutěžích (za vítězství v tahu, v
trhu a nadhozu). - - Skvělou úroveň měla zvláště po
slední váhová kategorie — supertěžká váha —, kte
rou vyhrál podle očekávání Rus Vasili Alexejev, kte
rý posunul světový rekord v olympijském trojboji
na ,630 kg.
V Sofii nechali o. sobě slyšet také dva čs. yzpěrači.
Byl to v prvé. řadě Ondřej Hekel, který v olympij
ském trojboji střední váhy vzepřel 452,5 kg a obsa
dil velmi čestné třetí místo za Rusem Kurencovem
(vzepřel 462,5 kg) a Maďarem Szarvasem (460 kg).
Navíc získal Hekel zlatou medaili za í. místo v- trhu
(140 kg) a další bronzovou za třetí místo v soupažnérp tahu. — Také Petr Pavlásek obstál v Sofii čest
ně, když v supertěžké váze obsadil páté místo. (Vy
tvořil dobrým výkonem 537,5 kg v olympijském troj
boji nový čs. rekord).)
Na strahovském tartanu

ČSR - ITÁLIE 105 : 107
Strahovský stadión, jehož atletická dráha byla te 
prve v minulém roce pokryta tartanem, byl v po
sledním .červnovém víkendu dějištěm - mezistátního
lehkoatletického střetnutí ČSR — Itálie, které Česko
slovensko prohrálo rozdílem pouhých dvou bodů.
Tento dvoubodový handicap však nahrazují dva
nové čs. rekordy, které jsou dobré evropské úrovně.
Postaral se o ně'slovenský výškař Moravec á překážkář Kárský. 20letý Roman Moravec, který už před
tím výkonem 2,18 m ■vyrovnal čs. výškařský rekord
Alexy a Palkovského, vyhrál v utkání s Itálií sou
těž výkonem 2,19 m (Palkovský skočil 2,13 m) a
podle názoru odborníků neřekl ani tentokrát své
poslední slovo. — Druhým novým rekordmanem je
Ladislav Kárský, který byl sice v běhu na 400 m
přek.- druhý (0,2 vt. za vítězným Italem Baílatim),
ale časem 50,6 vt. .se i on zapsal do seznamu čs. re
kordmanů.
V utkání s Itálií vyhrálo Československo ještě 100
m (Bohman v čase 10’,4 v t.); 400 m (Tulis — 46,4 v t.);
110. m přek. (Nádeníček časem 13,5 vt. vyrovnal svůj
vlastní čs. rekord); 3.000 m přek. (Moravčík — 8:58,6
min.); trojskok (Fišer — 16,29 m); kouli (Brabec
19,56 m, Janoušek 19,25 m — tedy obě prvá m ísta);
disk (Daněk — 60,18- m).
Čs ženy prohrály na Strahově s Rumunkami 57 : 73
b. Z čs. reprezentantek sí vedla dobře ošíěpářka
Linková,-která vyhrála svou disciplinu výkonem 53,06
m, dále pak mistryně Evropy na 1.500 m Jaroslava
Jehličková, která letos po dvouletém odmlčení slaví
comeback na lehkoatletickou dráhu (vyhrála v utká
ní s Rumunkami suverénně v čase 4:28,6 min:) a čs.
děvčata vyhrála i obě štafety. Olympijská přebor
nice ve skoku vysokém M. Huebnerová (Rezková)
skočila sice pozoruhodných 183 cm, ale byla o 3 cm
poražena Rumunkou Popescuovou.
N E Ú S P Ě C H Č EC H O SL O V Á K Ů V E W IM B L E D O N U

Letošní, už 85. ročník musel účast ve Wimbledo
neoficiálního
tenisového - nu vybojovat v kvalifika
mistrovství
světa
ve ci. V soutěži samé pak se
Wimbledonu, bude patřit dostal do třetího kola. Po
pro čs. reprezentanty- k vítězství nad Feavrem
nejneúspěšnějším. Vždyť (V. B.) 7 : 5, 6 : 2 a 6 : 2,
Jan Kodeš prohrál s ho a nad členem brazilského
landským profesionálem daviscupového týmu ManTomem Okkrem už v 1. darinem 6 : 4, 6 ": 4 a 6 : 3,
kole dvouhry jasně 3 : 6, prohrál ve 3. kole singlu
3 : 6 a 3 :-6. a většina se sovětským hráčem čí
ostatních skončila rovněž slo jedna Alexandrem
hned ve své premiéře.- Metrevelim 4: 6, 5 : 7 a
Nejdále to dotáhl mladič 4 : 6.
ký Jiří Hřebec, který si
—
★
—
HLAS

DOMOVA

Vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
8. Moorhouse St., Riehmond, Víc., 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATN É;
(Austr,) $ 6.-, jednotlivý
výtisk 25 c.
P Ř E D P L A T N Ě DO Z A M O Ř Í: lodí za přibližně totéž
předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, £stg. 3.-, US $ 7.nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého pří
platku do různých zemí sdělíme na požádání obratem.

