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Na programu je uvolnění kontroly satelitů?

Moskva má strach
Po ohlášení připravované cesty presidenta Nixona do Pekingu ožila me
zinárodní scéna neobvyklým způsobem. Horečná politická aktivita v růz
ných koutech světa připomíná skoro doby, kdy byl na obzoru větší válečný
konflikt nebo kdy se mu snažili větší i menší politici zabránit. Velké válečné
střetnutí ovšem zatím nehrozí, jde jen o nové seskupování sil, jde o trumfy a
vyšší trumfy, kterými se dá podle nynějších názorů politických potentátů nej
spíše hrát po přípravách, sjednaných osobními rozhovory špiček veřejného ži
vota. Na všech stranách se proto začaly balit kufry — jakoby šlo o závod, kdo
urazí více mil.

sterská
předsedkyně
Gandhiová, aby stvrdila
dohodu o věčném přátel
ství obou zemí, a z Bon
nu přijel západoněmecký
kancléř Brandt, aby si ujasnil poměry spojené s
podepsáním dohody o Ber
línu a aby si získal podpo
ru k přímému jednání s
Východním
Německem.
Pro sověty je řešení pakistánsko-indických
sporů
(i sporů uvnitř Pákistánu,
na něž má Indie nesporně
vliv) stejně důležité, jako
řešení německých a vůbec
evropských problémů.

Největší turistická ho porozumění - a udržení ny dejší doby osobními inter
rečka zachvátila Moskvu. nějších sfér vlivu.
vencemi -.a prohrál na do
Přízrak americko-čínského
Brežněv i oba další v mácí frontě.
sblížéní začal strašit ve hierarchii sovětských vůd
Dříve než se vydají kre
zdech Kremlu a vyhání ců se tak nakonec vydá melští vůdcové na cesty,
sovětské vůdce do pole, k vají po cestách svého prá dělali hostitele dvěma za
politické bitvě, která má vě zesnulého bývalého šé jímavým í když jistě od
zabránit “ obklíčení” sově fa. Také Chruščov chtěl lišným návštěvníkům: z
tů. Na cestu ' se chystá řešit hlavní problémy teh Indie se dostavila mini
(Pokračováni
Brezněv, Podgorný, Kosy
Latinská Amerika a Kanada protestujú
gin i další soudruzi, kteří

na str. 2)

Paradoxem se zdá být tvrzení, že jedinou stá
lou věcí v. životě je změna. A přece je to nezvratifelná skutečnost. Ačkoli vzestupná tendence po
kroku není vždy a všude přímočará, stále přináší
nové úkoly velké aréně mezinárodní politiky i li
dem v dílnách a na polích. Tempo bývá často
překotné a ten, kdo se neumí včas zachytit, po
hotově reagovat na nejnovější skutečností, ztrácí
krok. Dech. Postavení i výhody. Stále platí: kdo
chvíli stál, už stojí opodál — a je zcela přirozené,
že zaostávající dříve či později odcházejí z hlavní
scény. Přestali být užiteční . . . Důležitosti vedou
cích pracovníků odpovídají í nároky na ně. Ří
dící funkce musí být obsazovány lidmi spjatými
se zájmy dělnické třídy, kteří jsou politicky vy
spělí a odborně zdatní . . .
Z úvodníku Rudého práva, 28. 8. 1971

POCTA BÝVALÉMU DIKTÁTORU
V Moskvě zemřel 771etý pensista Nikita Chruščov,
hlásila stručně a se zpožděním dvou dnů sovětská
agentura TASS. V té době už rozhlas, televize a no
viny ostatního světa zaplnily hodně místa a času
vzpomínkami na bývalého diktátora, prvního muže
Sovětského svazu a světového komunismu. Pohřbu
na jednom z moskevských hřbitovů se nezúčastnil
nikdo z těch, kteří kdysi tancovali, jak Nikita pískal
— jako on tancovával podle Stalinovy noty — a kvě
tinový věnec k rakvi si osobně dovolil poslat jen
jeden z bývalých prominentů: pensista Mykojan. Ze
sovětského veřejného života odešel Chruščov v říjnu
1964 a je v zájmu vládnoucí smečky nepřipomínat
padlého vůdce ani jejich tehdejší tanec.

I když se však nenašlo místo pro Chruščova mezi
mrtvými velikány komunismu u kremelské zdi, v
dějinách Sovětského svazu si místo nepochybně udrží,
Paříži, Bělehradě, Alžíru,
Nixonova hospodářská politika naráža na froniálny odpor na ceiej západnej Jeho nástup k moci znamenal konec jedné etapy so
Ottawě, Hanoji i jinde o hemisfére. V Buenos Aires se konala porada ekonomického koordinačného vý větského vývoje, jeho odhaleni Stalinových zločinů
na XX. sjezdu sovětských komunistů — a ť sebevíc
věčném míru, vzájemném boru iafinskoamerickych republik, na kforej bol odhlasovaný takzvaný "ma motivováno osobními ambicemi tehdejšího Stalinova
nifest" proti tým opafreniam Nixonovho programu, nástupce — zasáhlo do vývoje světového komunismu
ktoré sa dotýkajú priamo hospodářských záujmov víc než kterákoli jiná jednotlivá událost za celé půl
století.
južnej poloviny západnej hemisféry. V Oftave otvoNení proto ovšem důvod k oslavám památky NikiV posledních měsících jsme se dovídali z dopisů a riii jesennú pariamenfnú sezónu vyhlášením vládty Chruščova, jak se o to pokoušeli někteří západní
z debat hlavně s posrpnovými čtenáři, že jim pošta z
nych opatření proti americkej dovoznej dani.
komentátoři. Chruščov jistě nebyl muž velkého inte
Československa přestala buď zcela docházet nebo že
Latinská Amerika i Ka merického' hospodářského lektu a jeho pohnutky k reformám byly často stejně
se jim ztratilo v krátké době několik dopisů odesla
ných z Československa nebo do Československa. Po nada používajú na svoju a sociálneho výboru, zvo špatné jako pohnutky jeho nástupců k potlačení
stižené příjemce nebo odesilatele budou proto asi ochranu rovnakých argu- lánu do Panamy, predsta- některých jeho reforem. Je možné vzpomínat na pro
jevy lidskosti, na slzy za oběti předcházejícího te
zajímat informace, obsažené v soukromém dopise
mentov, apelujú na ame vitelia Latinskej Ameriky roru či na botu bušící do stolu při zasedáni Valného
odeslaném spolehlivou cestou našemu čtenáři. Ty by
totiž mohly vysvětlit neregulérnosti v jejich poštov rického prezidenta, aby upozornili na to, že ame shromáždění Spojených národů, na clownství sovět
odvolal 10% zvýšenie da rická obchodná bilancia s ského diktátora. Je však možné i vxpomínat na tanky
ním styku s příbuznými a přáteli v Československu.
v ulicích Budapešti a tisíce mrvých Maďarů, kteří
V poštovní budově v Praze-Lefné, kam se soustře né na ich vývoz, pretože latinskými
republikami
bojovali také za reformy života — naneštěstí pro ně
ďuje zahraniční pošta pro české země, je přísně
vraj ani Kanada ani L a bola v r. 1970 aktívna, vy ne sovětského života a ne reformy-, jaké by sově
oddělená část, která je pod kontrolou ministerstva
vnitra. Je to oddělení vždy zamčené a běžným za tinská Amerika nespóso- kázala prebytok takmer tům vyhovovaly.
městnancům pošty — i když v tomto "zahraničním" bili terajšie hospodářské osemsto miliónov dolárov.
Je snad možné rxpomínat na Chruščovovu odvahu.
oddělení převládají prověření soudruzi — tam není za a obchodné ťažkosti Spo Vo
svojom
manifeste Bylo jistě třeba odvahy k útoku na tu část systému,
žádných okolností dovolen přístup. Tomuto oddělení jených štátov. Kanada
predstavitelia
Latinskej kterou po léta tak vydatně spolutvořil. Taková vlast
se denně předávají plné vozíky pošty, většinou listov
nost se dá ovšem nazývat i méně líbivě. Bylo třeba
ní zásilky, určené osobám dle daného seznamu. Někte připomíná, že sama už Ameriky žiadajú, aby pre odvahy k pootevření země směrem na Západ, když
před
rokom
vyhověla
mě
zident Nixon ihned’ -odvo věděl, že na čerstvější závan není země připravená,
rý den se tam převážela všechna listovní pošta z
určité země, např. z Austrálie (zřejmě aby se zjistil novým záujmom Ameri lal novů daň na dovoz z nechce-li, aby změnila vládnoucí režim od základu.
převládající druh korespondence).. Je zajímavé, že ky, ked’ nechala vol'ne
rozvojových krajin, posky- Bylo třeba odvahy v mezinárodním i vnitrostátním
se tam občas vozily i dopisy odesílané z jiných so
jednání, třebas ke kubánskému dobrodružství a k
fluktuovat’
kurz
svojho
tol od prvého januára bucialistických zemí, dokonce i dopisy z SSSR — prý
jeho likvidaci bez pocty a k podobné likvidaci vel
dolára k americkému. V dúceho roku dávno sFube- kolepého programu zemědělského na Sibiři.
na příkaz sovětského poradce.
Toto zvláštní oddělení je vybaveno nejen zařízením dósledku toho kanadský né preferenčně clá pre
Uvolnění života v Sovětském svazu, keré mělo
k nenápadnému otevírání poštovních zásilek a fo dolár
dosiahol takmer rozvojové krajiny a ne- ovšem značný vliv i na.život v satelitních státech,
tografování obsahu, ale i kartotékou osob, jejichž
spočívalo hlavně v tom, že režim používal mírnější
pošta má být pod stálou kontrolou. Kartotéka se v úplnej parity s americ skracoval zahraničnú po způsob vlády, i když dále trval na dodržování svých
posledním roce hodně změnila: menší počet kartiček kým a kanadský vývoz sa moc o navrhovaných 10%. příkazů: nepopravoval ty, kteří nesouhlasili nebo kte
byl vyřazen a daleko větší počet byl přidán — tým zdražil.
Na poradě převládal opti ří chtěli jít v reformách dál než Chruščovův režim
zpravidla se jmény posrpnových uprchlíků. Většina
Na poradě v Buenos mizmus, ujala se mienka, — osobní, hospodářské znemožnění rebela, posláni
nových jmen se přidává na příkaz shora, ale někdy
do ústavu pro choromyslné. je přece jen mírnější
též na základě namátkových kontrol poštovních zá- Aires, ktorá bola mimo- že prezident Nixon vyho- způsob pomsty. Dohnání k sebevraždě zoufalého in
riadnou přípravou pre vý- vie rozvojovým krajinám,
silěk osob, které dosud pod kontrolou nebyly.
telektuála není přece jen chladnokrevná vražda.V oddělení došlo už loni a hlavně v letošním roce ročnú konferenciu Pana- (Pokračovanie na str. 2)
Chruščovovo téměř desetiletí vlády dovolilo krok
k mnoha personálním změnám a počet osazenstva se
vpřed, dovolilo, aby lidé začali poznávat nedostatky
Stále zvyšuje. Např. jeden z nových zaměstnanců
režimu, ale samo odmítalo vyvodit z toho poznaně
Published by F. Váňa,
pracoval předtím delší dobu v hlavní budově mini
důsledky.
sterstva vnitra, další přišel z Ostravy.
8 Moorhouse Sť., Richmond, Viti., 3121.
Na korespondenci se Slovenskem je méně stížnosti.
Není snadné psát o poctě památce Nikity ChrušPrinters: “ Unification” Pty. Ltd.
V Bratislavě existuje také podobné censurní odděle
ěova. Napadá jen jediná: pocta nynějšího sovětského
497 Collins St., Melbourne, Vic.
ní, ale zdá se, že zatím není tak aktivní jako to
vedení, daná mrtvému bývalému diktátoru tím, že
pražské.
í.jej odmítají ctít, že ho nechali odejít v nemilosti.
mají v programu příštích
dvou měsíců debatovat v
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Se zvláštním zájmem
bude světová veřejnost
sledovat Brežněvovu cestu
do Bělehradu. Setkání s
Titem, k němuž má dojít
v nejbližších dnech, před
cházela dlouhá dohadová
ní, při nichž sovětští zá
stupci nemohli vždy jed
nat z pozice silnějšího.
Oficiálně nebyly ovšem
sděleny podmínky, které
si kladl Tito, ale z jugo
slávských pramenů bylo
prozrazeno, že jeho hlavní
podmínkou je požadavek,
aby Brežněv veřejně odvo
lal svoji doktrínu podmí
něné nezávislosti komuni
stických států, kterou vy
hlásil v roce 1968, když
chtěl odůvodnit okupaci
Československa.
Tito též žádá, aby So
větský svaz přestal podpo
rovat organizace extrémně
nacionalistických chorvat
ských uprchlíků v západ
ních zemích a aby zaká
zal činnost jugoslávským
protititovským
komuni
stům, kteří se uchýlili do
Moskvy.
Zatímco druhá a třetí
podmínka svým význa
mem nepřesahují Balkán
a jejich přijetí nebude dě
lat Brežněvovi zvláštní po
tíže (jako mu nedělalo po
tíž odvolat připravované
společné vojenské manév
ry v Bulharsku, které se
Titovi nelíbily), mohlo by
se stát splnění první pod
mínky “ slabým ledem” je
ho kariéry.
Přijmeme
DÁMU, která by po
mohla dohlédnout na
dvě děti ve stáří 1 a 3
roky. Nabízíme pěkný
byt v příjemném domě
v jihovýchodním předměsí Melbourne a dob
rý plat. Žadatelka mu
sí mít ráda děti.
Telefon: 53-8405
nebo pište na:
A. Lewenberg,
224 Queen St.,
Melbourne

Veřejné odvolání Brežněvovy nauky by logicky
souviselo s celkovým uvol
něním kontroly nad sate
litními státy a to je - po
zkušenostech s Českoslo
venskem z roku 1968 - roz
hodnutí hodně riskantní.
Už tak dost komplikova
nou situaci na Balkáně
začíná dále komplikovat
zvláštní zájem Mao-CeTungovy Číny o Albánii,
Rumunsko a Jugoslávii pro sověty velmi nepří
jemný zájem.
Ohledy na Čínu, na ne
bezpečí, které od ní hrozí,
nutí Kreml k námluvám
v Evropě - s Titem i se
západními státy. Sověty
nabízená
celoevropská
konference a pak jakási
dohoda, která by z ní vze
šla, mají zajistit, aby se
evropská hranice sovět
ského vlivu stala ne
dotknutelná v době, kdy
by mohla být pochybná
bezpečnost hranice v Asii.
Zatím se zdá, že strach

sovětských vůdců z Číny
je tak veliký, že pro nejbližší dobu zažene strach
z následků částečného uvolnění kontroly nad sa
telitními státy a to tím
spíše, že jsou tyto státy
- s výjimkou Rumunska nyní v rukách dost spoleh
livých místo držících.
O “ čínském nebezpečí”
mluví už sovětské vedení
nezakrytě. Dne 4. září
uveřejnila napr. moskev
ská Pravda zásadní člá
nek na toto téma, který si
noviny satelitních zemí
přetiskly. Z překladu Ru
dého práva (6. 9.) cituje
me aspoň několik úryvků:
“ Fakta jsou taková, že
čínské vedení se ani ve
svých prohlášeních ani v
praktických skutcích do
sud nezřeklo ani jediné z
tezí své zvláštní s leni
nismem neslučitelné ideo
vě politické platformy v
základních otázkách mezi
národního .života a světo
vého komunistického hnu-

Zářijový zápisník

tí. Čínské vedení vystupu
je mj. proti kolektivní
bezpečnosti v Evropě a
Asii, proti smlouvám SSSR
a Polska s NSR; přenáší
ovzduší válečné psychózy
do Albánie, neboť se sna
ží těmito a dalšími způso
by vyvolat napětí na Bal
káně; staví se proti konk
rétním krokům směřují
cím k dosažení dohod o
odzbrojení a o zákazu ja
derných zbraní. Čínští ve
doucí prohlašují, že pove
dou “ nesmiřitelný boj”
proti Sovětskému svazu
proti socialistickým zemím
a marxisticko-lenirtským
stranám . . . ”
“ Sovětští lidé si nemo
hou nevšimnout toho. že
čínské vedení, které ko
ketuje s Washingtonem,
znovu zdůrazňuje své nepřátelsví vůči Sovětskému
svazu. Veřejnost mnoha
zemí světa se táže. zda se
v Pekingu a Washingtonu
nepřipravuje v záknKrí
komplot proti socialismu.'’

Jarka Vlčková
čtenář Jiráskova F. L. Veka se jistě upamatuje
na jednu z velmi zajímavých postav tohoto románu
z doby obrozenecké — na Jana Hýbla, od jehož na
rození uplynulo 1. září 185 let. Považuji zvláště za
nutné připomínat si postavy této doby, neboť ty
stály u kolébky našeho vzkříšení, za něž pro náš
národ můžeme toto období obrozenecké pokládat.
Jan Hýbl, student litomyšlského gymnasia, přichá
zí po středoškolských studijíeh do Prahy na filosofic
kou fakultu, ale více nežli studiu se věnuje litera
tuře. Redigoval Pražské noviny, vydával časopis Če
ský lidumil a Rozmanitosti, v nichž soustředil kolem
sebe kruh tehdejších mladých literátů.
Ve všech časopisech usiloval Hýbl o všestrannou
výchovu a poučení čtenáře, a -to hlavně venkovského.
Zvláště dobré se ukázaly jeho literární výpadý proti
pověrfivosti a různým předsudkům. Z,jeho původ
ních děl pak vyniká Justýnčin mistrovský kus, nove
la psaná ve stylu boccaciovském. Umírá mladý v
roce 18-34 v Praze.
- Mezi našimi národními buditeli jsou dva mužové,
kteří si získali největší zásluhy o poznání - přírodo
vědecké v českém národě — Jan Svatopluk Presl a
Jan Evangelista Purkyně.
Jan Svatopluk Presl se narodil na Starém městě
pražském dne 4. září 1791. Po gymnasijních studijíeh
odešel na lékařskou fakultu, kde 27. srpna 1816 do
sáhl hodnosti doktorské. Pak se stává asistentem
prof. Bergera a po dvou létech odchází jako profe-'
sof živočichopisu a nerostopisu na universitu v Olo
mouci. aby zakrátko nastoupil na místo svého dřívěj
šího učitele na universitě v Praze.

Velký počet jeho spisů (jež vydával hlavně vlast
ním nákladem) se stal základem dalších novodobých
bádání. Vybudoval totiž celé přírodovědecké názvo
sloví české a jeho dílo je trvalým památníkem, který
dokazuje, že náš národ, ač potlačován, se hlásil ke
vzdělanosti a uměl již ve své době vyýádřit svou
vlastní řečí vše, co bylo tehdy jinak vyjadřováno ně
ňou poškodené. Z opatr štátoch, sa poměry na ka- mecky nebo latinsky.
nosti, aby nedala podnět nadskom pracovnom lihu
14. září 1871 předčasně zemřel bohém a básník
k ďalšej obchodnej roz- značné zhoršía. B eto okol Václav šolc. Jeho jediná sbírka Prvosenky předsta
vuje osobitý projev básnické tvorbv šedesátvch let,
tržke,
kanadská vláda nosti viedlí kanadská v lá 
Jež stála na přechodu od generace Nerodnyy k četvrdí, že jej fond nie je du k opatreniam, ktoré t nově.
namierený proti Nixono právě vyhlásila.
16. září jsme vzpomínali- rovněž stého výročí úmrtí
vej dovoznej dani, lež že
Ale napiíek torna, že ích kutnohorského rodáka Jana Erasima Vocela, který
byl především vědcem. Hlavní jeho dílo “ Pravěk
to má b yť len dáždnik
vláda považuje len za
země české” vychází v části’ o pohanských Slova
nad tými sektormi kanad
núdzové zásahy na podpo nech v Čechách ze Šafaříkových Starožitností a
ského hospodárstva, ktoré
ru zaměstnanosti a nie opírá se o RKZ, Českou minulost se snažil oslavit
sa dostanu do ťažkostí, ako priame či odvetné básnickými cykly: Přemyslovci a Meč a kalich.
museli by obmedzovať vý opatrenía na americká
70 let se dožije 23. září Jaroslav Seifert, jehož
robu a prepúšťať zaméstpolitiku, radikálnějšie Ma sbírky Jablko z klína a Ruce Venušiny určily defi
nitivní podobu jeho celé další tvorby, již zpočátku
nancov.
sy oživuji protiamerické lze vyjádřit třemi složkami: proletářská bída a na
V tejto súvislosti mini- resentimenty a kladů otáz děje v revoluci, touha po t7šech krásách světa, obdiv
ster Pepim informoval ku. či je správné, aby K a civilisaee a exotismu. Po mnichovských událostech
parlament ako asi americ nada aj naďalej spolupra reagoval na toto období naší národní katastrofy sbír
kou Zhasněte světla, za okupace posiloval národní
ká dovozná daň zasiahne covala tak úzko s Am eri sebevědomí národa (Vějíř Boženy Němcové, Světlem
kanadský vývoz do Ame kou ako doteraz. Ale v oděná, Kamenný most). Jeho Maminka je sbírkou
riky. Vláni vyviezia Kana opaímej fonnulácii kanad intimního návratu do dětských let.

Proti Nixonovej politike
(Pokr. zo. strany 1)
pretože by bolo vraj kraj
né nespra_vodlivé, aby tieto krajiny trpěli za pro
blémy, ktoré nespósobili.
V tomto smere Latinská
Amerika, zjednotená bez
ohl’adu na existujúee rozdiely vo vnútropolitickom
vývoji jednotlivých kra
jin, bude vy vija ť na Ame
riku velk ý tlak.
Kanadská
vláda
sa
však neobmedzila len na
kritické zhodnotenie Nixonových
ekonomických
cieÍ’ov. Jej minister priemyslu a obchodu Jean
Luc Pepin oznámil v par
lamente, že vláda vytvo
řila zvláštny fond (80 miliónov dolárov), z ktorého
sa bude vyplácat’ pomoc
tým sektorom kanadského
priemyslu,
ktoré budu
americkou dovoznou da-

RIDDELLS CREEK
31 mil z Melbourne
AKR lesní PARCELY '
(132 ft. x 330 ft.) za
$ 1.150 až $ 1.950
$ 150 deposit, $ 8 týdně na 4 roky,
7% úr, snižovaného.
A Jeďte dálnicí k Tullamarine a přes Sunbury. Z Riddell pokračujte míli po Romsey j
Rd., potom Wz míle po Gap Rd. Na parcelách
jsou tabule “ FOR SÁLE” .
A V místě jsou klokani a medvídci koala
Volejte majiteli: 663-3706, 306-2424,
po hod. 63-4291

da do Spojených štátov
tovaru za 10 miliárd dolá
rov a asi štvrtina podlieha
novej americkej dani. As
dovozná daň bude v plat
nosti čtvrť roka, bude ío
Kanadu stát’ 400 miliónov
dolárov a stratu 40.000
■pracovných příležitostí. Ak
bude v platnosti celý rou.
minister Pepin odhaduje
škodu pre kanadské hospodárstvo na 900 milió
nov dolárov a stratu
90.000 pracovných příleži
tostí.
Kanada ma váčšiu ne
zaměstnanost’ ako Spoje'né štáty. V zimnom obdo
bí, ktoré je nepomerne
dlhšie ako vo Spojených

ského vládnefao programu
pře toto přechodné obdobie třeba vícSeť snahu ne
opustit' osvedcenú spoluprácu. L e i » Kanada len
tak Fahko nenajde náhra
du za obchodného partne
ra, ktorý by je j otvoril do
mácí trh, ako to urobili
Spojené státy. Dr. M. K.
(Viď tiež komentár na
straně 4)

25. září 1866 se narodil v Milovicích u Písku Antonín Klášterský, epigon Vrchlického a Nerudy7.. Vydal
mnoho básnických sbírek lyrických i epických a pře
kládal básníky anglické a americké. Psal operní lib
reta (V. Novák: Dědův odkaz, K. Hába: Jánošík).
Měl účast na založení spisovatelského družstva Má
je, přičinil se o založení Zeyerova fondu, pečoval o
spolek na podporu spisovatelů Svatobor. Po vzoru
Sládkově napsal hodně veršů pro děti.
Probíráme-li se zářijovými historickými událostmi,
pak jistě není třeba připomínat, že dne 14. září 1937
zemřel první president ČSR Dr. Tomáš G. Masaryk.
Osobnost Masarykovu netřeba komentovat, národ v y 
jádřil svoji úctu k němu krátkým zápisem do. histo
rie našeho národa — T. G. M. — zasloužil se o stát.

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kujper & Associates

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

20. 9. 1971
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ČESK O SLO V EN SK O
VEZKRATCE Domácnost zaměstnané ženy
Sociologický výzkum v Československu

— Neochvějné bratrství
se Sovětským svazem vé
vodilo projevům velkých
vlastenců soudruhů šalgoviče, Abraháma a dalších
dne 27. srpna na Slavíně
v Bratislavě. Jako zvlášť
milý host se oslav 27. vý
ročí Slovenského národní
ho povstání zúčastnil plu
kovník V. F. Jakimov, ve
litel sovětských okupač
ních vojsk usídlených v
Bratislavě.
— V Praze zemřel prof.
Karel Pravoslav Sádlo,
spoluzakladatel
českého
kvarteta a dlouholetý dě
kan a prorektor konzerva
toře a ANU. Vychoval
mnoho vynikajících hu
debníků, zvláště violoncel
listů, z nichž např. Miloš
Sádlo, vlastním jménem
Zátvrzský, přijal z vděč
nosti ke svému učiteli je
ho příjmení za své umě
lecké jméno.

zvyšuje. V českých ze
mích je přes 160.000 tzv.
neúplných rodin s více
než 200.000 dětmi. Z kaž
dých narozených 100 dětí
je 5 nemanželských.
— Domažlice oslavily v
minulém měsíci tisíc let
svého trvání. Režim se
ovšem snažil výročí zne
užít: oslavy se konaly
pod heslem Domažlice pevná vlasti hráz a stra
ničtí řečníci svorně pod
trhovali význam chodské
ho pohraničí jako výspy
socialismu vůči Západu a
jeho revanšistiekým sna
hám.

— V Praze zemřel 18.
srpna ve věku 74 let bý
valý pražský kavámík a
populární sudí v boxu
Antonín Tlapák.
— Od 28. srpna bylo slav
nostně ohlášeno snížení
cen
některé
bižutérie,
drobností z prodejen Dár
ky, dětských hraček a
některých sportovních po
třeb. Čs. noviny píší, že
spotřebitele jistě potěší
snížení cen zrcadel, tepa
ných .věšáků, dětských le
porel a laminátových člu
nů a upozorňují, že je to
jedinečná příležitost kou
pit už nyní vánoční dár
ky. Snížení je totiž v plat
nosti pouze do 31. října.
Na Západě se podobným
akcím říká výprodej.
— Podle systému salcburské hudební školy Carla
Orffa se v Chebu uskuteč
nil kurz pro učitele hud
by. Jde o to, aby se děti
zábavnou formou naučily
vnímat i aktivně provo
zovat hudbu. Ačkoli o stej
nou metodu usiloval i Ko
menský, české minister
stvo školství nepřijalo ten
to “ kapitalistický” systém
hudební výuky s nadše
ním: všech 147 frekven
tantů kurzu (mezi nimi
bylo i 20 řádových sester
z ústavů pro obtížně vy
chovatelné děti) si muselo
hradit všechny náklady a
obětovat kurzu svou dova
lenou.

— československou cenu
míru 1970 dostali zástup
ci obcí Sklabina a Sklabinský Podzámok v okre
se Martin. Dne 21. srpna
1944 byly obě obce vyhlá
šeny prvním osvobozeným
územím v Československu.
Bude jistě zajímavé, zda
se režim rozhodne v bu
doucnosti vyhlásit i Pra
hu za “ první osvobozené
území v Československu 21. srpna 1968” a událost
náležitě oslaví. .
— V Praze bylo založeno
sdružení katolických du
chovních, kteří jsou plně
ochotni dát se do' služeb
budování
komunismu.
Sdružení má název Pacem
in terris - Mír na zemi a ustavující konference
se, prý zúčastnilo 150 kněží. Pozdravný projev pro
nesl sám ministr kultury
ČSR M. Brůžek. Předse
dou byl zvolen kapitulní
vikář olomoucké arčidiecése prof. J. Vrána.
— V Bratislavě zemřel
dne 1. září po těžké ne
moci akademický malíř,
národní umělec Dezider
Milly.
— Procento dětí naroze
ných mimo manželství se — V rámci socialistické a
v posledních letech opět internacionální mírumilovnosti se od‘ 1. září zavedl
v československých ško
lách nový povinný před
UVAŘTE SI PIVO
mět: branná výchova. Dě
pomocí soupravy na
ti se mají již v ranném
vaření piva po domácku
mládí seznámit se všemi
“ Olinda” .
metodami střílení. Sekre
V soupravě je:
tář Rady obrany města
*. 8-galonová nádoba
pplk. V. Polanský oznámil
na kvašení
novinářům, že nový jed
* hydrometr
notný systém branné vý
* 100 korunkových
chovy obyvatelstva ČSSR
zátek
je v současné době roz
* ruční zátkovač
pracováván státními orgá
* ustalovač
ny a společenskými orga
* tištěné snadné
nizacemi. ' Počítá se i s
instrukce
tím, že místní vojenské
* potřeby k výrobě
správy budou organizovat
29 gal. piva
v příštích letech pro 12 až
To vše stoji
Mleté chlapce branné let
(včetně pošt.) $ 15.00
ní tábory..
Objednávky a Postál
— Další životy čs. horo
Notě zášlete na:
lezců si vyžádaly tento
J. MARTIN,
krát italské Alpy. P ři v ý 
Lot 250 Elfham Rd.,
stupu v oblasti Mont Blan
Eltham, Vic. 3095
ou zahynuli Karel Valeš z

Prahy, Jaroslav Jáne z
Hradce Králové, Gustav
švůb a Tomáš Wichtérle
z Jeseníků a vážně se zra
nil Ivan Burian z Prahy.
— Coca cola se začala
vyrábět i v Českosloven
sku a to ve Frutě v Mod
řících u Brna. Počítá se
s tím, že v roce 1973 bude
připadat na 1 obyvatele
průměrně 1 láhev Coca
coly ročně. Cena za láhev
o obsahu 0.25 1 je 4 Kčs
— zatím do r. 1972 zkušeb
ně. Litrová láhev Cocy,
dovezené z Rakouska, sto
jí v Tuzexu plné 4 tuzexové koruny (tedy nejméně
20 Kčs).
— Novým čs. velvyslan
cem v Bulharsku se stal
Michal Chudík, který vy
střídal Václava Davida,
“ pověřeného jinými úko
ly ” .
— Bývalý
šéfredaktor
Květů Pavel Bojar se ko
nečně dočkal odměny za
svůj “ neochvějný interna
cionální” postoj v roce
1968: byl jmenován velvy
slancem v Brazílii.
— “ Výchova pro život v
socialistickém státě nemů
že mít dovolenou ani o
prázdninách” , horlil Milo
slav Hájek v Rudém prá
vu. Rozčiloval se nad tím,
že někteří vedoucí pionýr
ských táborů dovolili dě
tem, aby si hrály na indiá
ny, strašidla, piráty či do
konce na kovboje. Děti
přitom prý dostávají jako
platidlo “ dolary” , studují
historii Divokého západu
a vůbec se zabývají ne
správnými hrami. “ K če
mu je dobré učit děti tou
ze po zlatu.” , ptá se Há
jek. “ Nabídněte jim radě
ji hodnoty komunistické
morálky!”

Sociologie a psychologie byly v celém komunistickém světě dlouhá léta zatra
covány. Není také divu — vědecký rozbor socialistické skutečnosti ostře kontra
stuje s rozjásanými tvářemi na propagačních plakátech. Sociologické pracoviště
při Výzkumném ústavu strojírenské technologie a ekonomiky v Praze zkoumalo
letos, jak žije a pracuje zaměstnaná žena. Výsledky, o nichž se rozepisuje Mla
dá fronta (30. 7.), nejsou nikterak lichotivé pró režim, který sliboval lidem
ulehčit život.
Kdy vstáváte?
zněla hodiny
denně
pomáhá spojeným s fysicky namá
jedna z otázek. Den české 36,2 procent mužů, jednu havým nošením paliva a
ženy začíná poněkud ran hodinu 38,4 procent, do vynášením popele. Plná
něji než si většina z nás dvou hodin 17,1 procent. pětina nemá ještě ani nej
v exilu už dovede před To je asi tak hranice po nutnější hygienická a so
stavit. Ze zkoumaných moci silnější části člově ciální zařízení (koupelna,
2-500 zaměstnaných žen čenstva, dále si žena mu sprchový kout, vodovod,
62,4% vstává před pátou sí poracút s domácností záchod). Proto také způ
ranní, ještě za tmy. Děl sama. A i když se během sob využití volného času
nice dokonce v 71,4%. Ví doby ženy naučily věno matky rodiny je přímo
ce než 35 procent žen jez vat vaření i úklidu mini závislý na tom, jak tráví
dí do práce déle než půl mum času, přesto sociolo čas ostatní členové do
hodiny. S ženami ovšem gové zjistili, že ve všední mácnosti. Matka by si tře
chtě nechtě vstávají i ma dny nemá 56,4 procent ba ráda po práci přečetla
lé děti, které matka musí žen vůbec čas na péči o knížku nebo šla do divad
ještě před začátkem ranní děti!
la, musí však koukat na
směny odvést do školky
S tím, co se nazývá televizi. Takový naprostý
a do jeslí. Ani to však soukromí, jsou na tom če rozpor mezi přáním a sku
není
nejhorší,
protože skoslovenské ženy ještě tečností byl zjištěn u 37,7
často musí zaměstnaná hůře než s časem pro ro procent sledovaných žen.
matka svěřit dítě příbuz dinu. Většina žen soukro Vcelku však zaměstnaná
ným nebo nechat zcela bez mí v pravém slova smyslu žena nemá na sebe denně
dozoru na ulici (49,6% vůbec nemá - pouze v více času než hodinu ve'
případů).
19,1% případů spí v jedné všední den "áJ 2-3 - hodiny
Po práci čeká ženy dru
há, domácí směna. Pomoc
manželů je i v emancipo
vaném
Československu
prabídná: průměrně půl
— Z přerovského Musea
J. A. Komenského byla
odcizena kniha J. A. Ko
menského, jejíž umělecká
hodnota je odhadnuta na
10.000 Kčs.
Č/HD

obytné místnosti jedna
osoba, ve 14.8% případů
se žena dělí o soukromí se
dvěma dalšími osobami v
místnosti, v 5,5% sdílí
jednu místnost čtyři i ví
ce osob.

ve volných sobotách.

Možná, že by bylo ddbré, kdyby i v emigraci za
pracovali ' sociologové s
podobným výzkumem. Asi
bychom se moc podivily,
kolik vrásek a starostí
Dvě pětiny sledovaných nám i ve zdánlivě “ našla
domácností vytápějí dosud paném” denním programu
svůj byt zastaralým a ubylo.
M. Čechová
nehospodárným způsobem,

Aktivy učitelů
O změně v osobě českého ministra školství jsme
referovali před 2 měsíci (HD č. 15 "Censor české
výchovy"). Od té doby docházely zprávy o pro
nikavých zásazích nového ministra, o dalším kád
rování už tak dost prokádrovaných pracovníků
ministerstva i vedoucích škol. Koncem srpna byly
ohlášeny změny mezi nejbližšími spolupracovníky
ministra Havlína: jeho náměstek prof. K. Angeiis
byl "na vlastní žádost" z funkce uvolněn (ač o
jeho pro-moškevské politické spolehlivosti jistě
nebyly pochyby) a současně byli jmenováni dva
noví náměstci ministra školství: M. Cipro, který
vykonával naposled funkci ředitele Výzkumného
ústavu pedagogického v Praze a profesor Vysoké
školy zemědělské v Praze-Suchdole ing. K. Kudrna.
Mezi učiteli a hlavně řediteli škol byly prová
děny v době prázdnin další čistky, které nejsou
dosud ukončeny. Jejich důslednému provedení brá
ní nedostatek kvalifikovaných učitelů, který je na
některých školách kritický.
Koncem srpna se konaly v krajích a okresech
"aktivy učitelů", na nichž udělovali zástupci mi
nisterstva poslední direktivy před zahájením škol
ního roku. Aktivu pražských učitelů a školských

pracovníků ve Slovanském domě se zúčastnil sám
ministr Havlín, který se (podle referátu Rudého
práva) "velmi podrobně zabýval některými aspek
ty komunistické výchovy, k níž vyučovací před
měty dávají dostatek příležitosti, a zdůraznil od
povědnost učitelů. Oznámil, že bude vydán nový
pracovní řád pro učitele, který mj. obsahuje i slib
pedagoga pracovat tak, jak to stát vyžaduje".
Odvolával se ovšem hlavně na závěry XIV. sjezdu
KSČ.
Podrobné instrukce o "ideově politické činnosti
na školách" dávali na tomto aktivu i další řeční
ci: K. Beránek vysvětloval, "jak je nutné přejít
od jednotlivých pozitivních akcí ke komplexnímu
výchovnému systému" a zdůraznil, že ■"pasivní
přístup k výchově je neslučitelný s pojetím pe
dagoga". Jakási H. Matoušková pak zakončila
své výklady slavnostním prohlášením, že závazky
vyhlášené na počest 50. výročí založení KSČ v hod
notě 10 miliónů byly na pražských školách vyso
ko překročeny.
V projevech na schůzích a v článcích novin se
razí stále častěji zásada režimu: výchova mláde
že může být svěřena jen těm, kdo bezvýhradně
uznávají vedoucí úlohu KSČ.
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Nixonova hospodářská politika

V Kongrese stratégiu
demokratickej . opozície
připravoval předseda spo
jeného ekonomického vý
boru oboch komor,
de
mokratický senátor Witliam Proxmire, ktorý sa
považuje za jednoho z najlepších hospodářských ex
perte v v americkom legislatívnom zbore. Ten si
pozval vládnych i súkromých expertov a názory
týchto . nemajú poslúžiť

len pre orientáciu zákonodarcov pri rokovaní o Nixonových návrhoch,
lež
aj pre stratégiu Demokra
tickej strany v prichádzajúcich prezidentských v o l
bách. Lebo keď prezident
Nixon prišiel so svojimi
opatreniami, zavládlo v
kruhoch
Demokratickej
strany, najma medzi jej
deklarovanými i nedeklarovanými ašpirantmi na
prezidentská kandidaturu.

zdesenie: na čom v y to io v a ť volebnú s t r a t u s pro
ti N íxgqgví, k eď Mytá eko
nomická pafíižfca im že
brala vietor z piacbietAle po v>počati otíberr.ikov t ixjspoáárskoiis vý
bore kongresu
senátor
Proxmire (ktorí patří tžež
do skupiny dosíal' oedeklarovanýcfa uchádzačov o
prezidentská
kandidatúru) hovořil před novinármi už sebavedome. Vyfalá-

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA
ALIENS ACT 1947-66
DEPARTMENT OF IMMIGRATION

Z Á Ř Í JE
D Ů L E Ž IT Ý MĚSÍC
PRO C IZ IN C E
' Během měsíce září musí vždy- hlásit cizinci, kteří
žijí v Austrálii, ministerstvu přistěhovalectví svoji
adresu, zaměstnám, a stav (svobodný, ženatý, rozve
dený, vdovec).
Týká se to všech cizinců ve stáří 16 roků á výše,
kteří žijí v Austrálii nebo kteří se v Austrálii zdržují
déle než 12 měsíců.
Hlášení lze provést snadno. Formulář dostanete
zdarma na každém poštovním úřadě, kde se prodá
vají Money Order-y nebo v kterékoli kanceláři mini
sterstva přistěhovalectví (viz adresy dole). ,
PAMATUJTE: Za cizince je považován každý, kdo
nemá australskou příslušnost nebo kdo není britský
poddaný, irský občan nebo osoba pod britskou nebo
australskou ochranou:

f y is

'

Secretary

COMMONWEALTH DEPARTMENT Of IMMIGRATION
^
BRISBANE: Commonwealth Offices, 224 Adelaide Street, Brisbane, Q'land 4000. TOW NSVILLE:

Hibernian Building, 440 Flinders Street, Townsville, Q’land-4810. SYDNEY: Commonwealth ..
Centre, Chifley Square, Cnr. Hunter and Phillip Streets, Sydney, N.S.W. 2000. WOLLON
GONG: 86-88 Market Street, Wollongong, N.S.W. 2500. MELBOURNE: Commonwealth Centre,
Cnr. Spring and Latrobe Streets.- Melbourne, Vic, 3000, ADELAIDE: Cresco House, 106-110
North Terrace, Adelaide, S.A. 5000. PERTH: Wapet House, 12-14 St. George’s Terrace, Perth,
- T W A 6000. HOBART: City Mutual Building, 54 Argyie Street, Hobart, Tas. 7000. CANBERRA:
Offices at 22 West Row, Canberra City 2601 and Blaekali Street, Barton 2500. DARWIN:
Mitchell Street, Darwin, N .T. 5790.

ZLOBI

VÁS

OČI ?

Bolí Vás hlava?

Dušan Lehofský, New York
Prázdniny vo Spojených štátoch skončili, kongres sa vrátil k přerušeným
legislatívnym prácam a Nixonova nová hospodářská politika sa tak dostává
před besprostrednú skúšku, pri ktorej sa však neuplatňují) len ekonomické, lež
aj politické argumenty.
Keď prezident svoj program v polovici augusta vyhlásil, mal na svojej straně
takmer všetkých představitelův Demokratickej strany. S prvým odporom sa
stretol len u amerických odborov. Ale zatial' čo sa námietky odborov od tej doby
sfimifi. Demokratická strana si Nixonov program dokladné prešfudovala a prechádza do ofenzívy. Jej postup je motivovaný dvorní okoinosťami: vytýká, že
• prezident prišiel s novým programom neskoro, že nedbal na návrh Demokra
tickej strany a Kongresu, ktorý mu už před rokom doporučoval kontrolu miezd
a cien; potom, že program je sociálně nevyvážený, lebo vraj v ďalšom boji
proti inflácii žiada váčšie obete od zaměstnaneckých vrstiev ako od podnika
telův.
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sil, že hospodářské problé
my budú napriek tomu
hrať vel’ku doLežííosť’ vo
volebnej kampani. Dcm
nieva sa totiž, že prezi
dent Ní.ven hy másel m ať
obrovské šťastie, aby sa
mu podarňo isasjraaáráy
vývoj do zaoalkB. kampaI » tafc- staMiiHwalL aby
bospodazsis
problémy
teátejaB ca sť v® voiebfeŠQÉejggK řhagť* V® VOtó>T 3RSM.

73*^mntkpwfá-

Noste brýle od! O P T Á

OPTO
Capitol House, 113 Swanston St.
Melbourne, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

Hilary Rose — Steven Rose: Science and So
ciety. Vydalo nakladatelství Penguin Books
v řadě Pelican, 1970, str. 294, cena $ A 1.35.

PrszáfaS. N šsze: si však
«rowinK'w y ¿39 So čaká a
r-hre* Taiang- fcršHfcav rozXU.Před časem napsal známý biochemik J. D. Bart8T a rtpňi*r sa pri esku- nal sobour eseji The Sociál Function of Science,
j *'? &
srvssjh© pr-sgi a_ které vyvolaly značnou pozornost. Tématika knihy
Věda a společnost je podobná svým zaměřením na
b b o čo »atSSfjjSc xákladsociologii vědy, zpracovává ovšem mnohem čerstvěj
i a rármfe.... l » r « © sa mz- ší problematiku determinovanou nejen novými vědec
1»<M. v® xsfilSaeEa pře ja- kými objevy (genetický kód, výzkum vesmíru atd.),
ve k
peáce po ale i vývojem světové politické situace. Ta se do
zčkavžf «Sbereve cggauí- vědeckého výzkumu a poznání ve všech oborech chtě
nechtě promítá, i když občas slýcháme, že čistá vě
aovaré roi&eCzetvo a po- da nemá s politikou nic společného. Pravda ovšem
Sasžsť 1 » 0 .^pKifeprám. je ta, že věda politiku, či spíše politiky ovlivňuje,
V ¿ v w ü fa i easejÉsa New podstatné je, zda pozitivně či negativně. Historie
York Times t is k prezi- nám dává dostatek příkladů pro oba tyto protipóly.
Kniha o vědě a společnosti je uvedena bonmotem,
Hpnta ugňaťK PBVZÍujÚ že žádný britský' řečník neopomenul před sto lety
ho za pofe^ac ý pespevok: ve svém projevu zmínku o Církvi—Králi—Národu,
k vyboderraše ceSaoázoá- dnes se tento rituál změnil na pár: věda a techno- logie.
nej jxxžaoey. ažby sa z s s a - ,
Kniha Věda a společnost je nabita fakty, citacemi,
zením d e n a
sepa
jmény, údaji a referencemi. Je překvapující, kolik
rovali škody ž á fa fe e j Spi materiálu autoři zvládli a neupadli do stylu nudné
kompilace. Podařilo se jim poukázat na mnohé úse
rály doma i v e a A á e .
Prezident 5Ssbb 5 a d a : ky veřejného života, které ve vývoji dnešního světa,
hrají rozhodující úlohy. První kapitoly jsou aktuálně
kongres, aby s s fe iE i Sa
retrospektivní, referují o vzestupu úrovně myšlení
ňový odiás psi isvesfe- a vědeckého výzkumu, poukazují na situaci ve Velké
ciách do prieisysefaej ob Britanii v 19. století (Amateurs and Gentlemen),
novy. ď alej poágrsei da rozebírají “ vál^u chemiků” a “ válku fyziků” . V
kapitole “ The New Britain?” se autoři již dostávají
ňová úTavu tšfcsiýag š do přítomnosti, když před tím pojednali o vědě a
dividuálnym popžzteioEB knsxi^Britského impéria. Další kapitoly pak již 0a to tým. že by si 2» poestějí anglický ostrov a zabývají se nesnadnými
svojho d a ň ová » zšSžsáe t ématy: Amerika, Rusko a Třetí svět; mezinárodní
vid a ; The Brain Drain; kritéria volby; intemaciomohli odpočítat o paťdes á M kontrola lidského zdraví atd. Závěrečná kapi-siať doláxov viac ako d>- , toia uazvaná jak kniha samotná “ Science and Socie
teraz. Konečne prezident t y " pak celou tématiku shrnuje a upozorňuje ná.
požiadal o zrušenie dané uhelné problémy otevřené k řešení. Tato řešení by
podstatně napomohla urovnat mnohá mezinárodní napri nákupe nových osob
pěti a_ dostat svět do proporcí, jak si je představuje
ných áut.
zdravě a logicky uvažující člověk a vědec chápaj k í s t o h zodpovědnost vůči společnosti ve smyslu
Odborníci vypočítali- že jejího pozitivního vývoje. Pojem “ vědecká revoluce”
daňovým odpisom pri :n- se stal všeobecný a katastrofy, o které se v tomto
vestíciach podnikatelia zí- století p o ranil člověk, by měly být dostatečným pou
čením. — aby přežil.
pp
skajú 3% miliardy dolárov, zvýšením od dané
H arfy S. A to je hlavný ňová úl’avu pře jednotliv
oslobodeného základu zokameň úrazu. Odbory aj cův so spatnou platnosťou
stanú
poplatníkom
vo
předšlaviieiia Demokratic už pre tento rok.
vreckách 2.300 miliónov
kéj sírany vyfýkajú. -že z
Výsledky balancovania
dolárov a konečne zruše
tohoto dóvodu je prezaden- amerického hospodárstva
ním nákupnej automobilotov program nevybaianco- budú m ať
nepochybné
vej dané ušetria nákupci
vaný a že prcspieva viac velk ý vplyv i na světo
2.600 miliónov $.
podnikateTom
ako
za vé hospodárstvo.
Ale pretože kongres už městnaneckým vrstvám.
predtým schválil daňové
Predstavitelia Demokra
BYTY
odpisy zo znehodnotenia tickej strany v Kongrese
PRO
SVOBODNÉ
priemyselného inventářů, nie su připravení schvá
nebo bezdětné manžele
prof. Heller (býv. předse lit’
zrušenie
nákupnej
$ 7 týdně
da Rady prezidentových automobilovej dané. Celá
($ 1 za den)
hospodářských poradcov korekciu podTa nich so
5 minut z City
za prez. Johnsona) vyrá-’ ciálně nevybalancovaného
70 Gipps St.,
East Melbourne
tal, že podnikatelia toho programu si predstavujú
Tel. (po 6. hod. več.)-;
to roku dostáná celková tak, že by zvýšili starob41-4088
úl’avu v hodnotě 8V2 mi- nú penziu a schválili da
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HLAS DOMOVA

Pivní krok byl udělán
FERDINAND

Další dny přinesly spí
še omezení horkokrevné
naděje. Čínský tisk chy
stané návštěvě americké
ho presidenta věnoval nej
prve jen sedm řádek. To
působilo jako díra. A k
překvapení některých čín
ský tisk nijak nepolevfl
ve své zuřivé protiamerické propagandě. Jeden
americký časopis nyní dal
své úvaze titul:
“ Tři
jestliže a dvě ale." Ano,
ovšem, pravděpodobně je
tomu tak. K cestě ame
rického presidenta dojde
a cesta ta přinese výsled
ky, 1.) jestliže, 2.) jestli
že, 3.) jestliže . . .

ce-tungových Rudých gard nění Mao-ce-tunga, které
- před třemi lety teroriso- často vypadá jako výmysl
val, mimo jiné vypálil bu satirikův. Mao má svou
dovu britské mlse. Byl demonologii, v níž Ameri
odsouzen na deset let do ka hraje roli hlavního, ne
vězeni
překonatelného padoucha.

Před třemi lety čínský vy
slanec se vracel z cizí ze
mě. Byl na letišti očeká
ván velkými davy. Vysla
nec před nimi poklekl
poklonil se hluboce, zpo
vídal se, že v cizí zemi
načichl buržoasními mra
vy, a prosil o odpuštění.
Letos jiný bývalý čínský
diplomat byl nešetrně p ři
vlečen do velké síně, také
před davy, hluboce se po
klonil a zpovídal se, že v
čele Rudých gard - Mao-

M usila by jít. hluboko, aby

tečnost nebo jako politic
ký manévr. Jestliže pře
ce k tomu došlo, pak lze
se domnívat, že z toho ne
bo onoho důvodu byl v y 
řazen z centra rozhodová
ní- Jeho fysický stav je
držen v tajnosti, ale obec
né mínění je. že nastal
rycMý úpadek jeho osob
nosti. Někteří praví, že
cbocfi podpírán
dvěma
oSetřovatelL

politický tah amerického

Je další okolnost, s níž

A Čína náhle se otevře Zdá se být jisto, že Mao
la cizím Dovinářům. kteří by byl poslední, kdo by
čínsko-americké
se divíže v Pekingu navrhl
jsou mnohem méně obtě sbližování, a ť už jako sku

Čínská zdvořilost na ně
dělá dojem, snad proto,
že se seznámili se sovět
skou drsaostL Ale konec
konců blaho a pohodlí no
vinářů nejsou hlavní otáz
Je pravda, že v čině se kou dne. Není známo, jak
odehrává jakási změna. daleko jd e čínská m w a

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle á za levné ceny

PEROUTKA

Uprostřed července americký president Nixon náhle odhalil, co se po nějakou dobu připravovalo za
kulisami, a ohlásil jako fakt, že někdy v blízké budoucnosti pojede na návštěvu do Číny. Světový tisk
s velkou vervou se chopil této zprávy, jediné .snad dobré po tolika jistě špatných. Někteří komentátoři
spěšně to zařadili mezi největší historické události. Někteří jiní zapomněli na chvíli na své zlomyslné
nadání, jímž dosud vytrvale stihaii presidenta Nixona. Napoleon řekl, že nová epocha dějin nastane,
až čínský obr se probudí ze spánku. Chvíle ta nasta ia á vyvrcholí, až Čína bude mít atomický arsenál
rovnocenný arsenálu americkému a sovětskému. V amérických a sovětských rukou tento prostředek to
tální zkázy byl jakž takž zkrocen. Nastane těžký úkol politicky jej zkrotit také v třetích rukou, ovláda
ných záhadnější myslí. Za jisté je možno pokládat, že Čína s rovnocenným atomickým arsenálem bude
politicky vystupovat jinak, než Čína, která jej němě la. Žádný div, že ustarané lidstvo, representované
svými novinami, se rozhlíží, odkud by kynula naděje.

žování než bývají v Mo
skvě. snad vůbec ne. P í
š i že nikdo ne-censuruje
zprávy, které
posílají
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presidenta bylo možno ješ dnešní č a č tí vůdcové ma
tě za pól roka pokládat za s e ! jednat s nesmírnou
úspěch, zejména za ame defikátností. Zbožňovaný
rický úspěch.
genns čínské revoluce

dvakráte se ukázal jako
vznešená, jšekážka klidné
ho a raóonálniho počíná
ní- Poprvé, když vyhlásí
tak zvaný Velký skok.
pfekoízwa indiBtzíalísad
země. která ma to nebyla
připravena- Zanechalo to
tastickými rozměry zbož za setwo Hadovka zen i

V pozadí stop bájem i
opředená postava Mao-cetunga. Poněvadž Rusko
je jen blízko východu,
kdežto Čína je východ
sám. zbožněni kterého se
dostalo Stalinovi bylo ne
patrné ve srovnání s fan 

a trosky polozačatých, ne
dodělaných podniků. “ Vel
ký skok” byl odvolán,
Mao se stáhl do mrzutosti
a mlčel po nějakou dobu.
Když opět promluvil,
byly z toho ještě větší ne
hody. Mao vyhlásil tak
zvanou kulturní revoluci,
která byla zuřivý proti
útok proti vší dosud zná
mé kultuře, proti všem,
kdo se zdáli opouštět Maoce-tungovi myšlenky, a
očividně proti většině stra
ny. To byla doba teroru
Rudých gard, které Mao
a jeho žena posílali do
všech úřadů, do stranic
kých
sekretariátů, aby
tam vyhledaly a zničily
pochybovače. Soudy byly
přeneseny na náměstí,
kde soudil dav rozvášně
ných mladíků. Vyústilo to
v dlouhou občanskou vál
ku, kterou teprve armáda
podle svých vlastních zá
sad potlačila. Mao se opět
stáhl do mlčelivé mrzuto
sti.

M . CHRPA

537 Hampton St.
Hampton, Vic.
Telefon: 98-5756

Optical Service
Three Czech Poets: Vítězslav Nezval, Anto
nín Bartušek, Josef Hanzlík. V edici Modern
European Poets vydalo nakladatelství Penguin
Books v roce 1970, str. 158, cena $ A 0.85.

ČESKÁ POEZIE
V roce 1969 vydalo nakladatelství Penguin anto
logii čs. literatury (New Writing in Czechoslovakia),
která přinesla průřez české i slovenské prózy i poe
zie, jak již bylo v HD referováno. Hanzlík i Bartu
šek byli v této antologii slušně zastoupeni, Nezval
(1900 - 1958), jehož tvůrčí těžiště leží v době mezi
dvěma válkami, zastoupen nebyl. V knížce Three
Czech Poets je tomu však jinak, překladatel Ewald
Osers do ní zařadil překlady 21 básní se sbírky Pra
ha s prsty deště. Tato sbírka patří nepochybně k jed
né z nejlepších z početného Nezvalova díla, které po
roce 1945 bohužel sklouzlo do pochlebnictví, naivity i
hlouposti. Sbírka Praha s prsty deště vznikla v roce
1936 pod vlivem francouzského surealismu a upoutá
vá nás nejen svou pražskou tématikou, ale i silou
imaginace a. vyjadřovací techniky. Tyto skutečnosti
působily překladateli zajisté nemalé potíže, pokud
ale mohu posoudit, dovedl si s nimi poradit a za
chytil atmosféru této Nezvalovy poesie. V této po
známce nakonec ani nejde o posouzení jakosti p ře
kladu, ale o upozornění, že česká moderní poesie se
dostává i k anglicky čtoucímu zájemci prostřednic
tvím na celém světě známé nakladatelské firmy
Penguin.

Antonín Bartušek (nar. 1921) se nespojuje s žádnou
skupinou či hnutím, pro svůj obdiv k francouzské
moderní poesii mu bylo povoleno publikovat až po
éře stalinismu, vydal pak čtyři básnické sbírky a
zařadil se jimi mezí vedoucí členy střední čs. básnic
ké generace. Tématiku nehledá v popisu míst, jako
např. Nezval, ale spíše ve všelidských námětech (osa
mělost, čas, smutek, vyhoštění z^ráje apod.). Pře
kladatelé
Ewald Osers a George xheiner zařadili do
A ť je toho ta či ona
knížky 43 překladů Bartuškových básní a tak dávají
příčina větší, toto mlčení dostatečný kredit jejich kvalitě.
trvá. ale trvá í zbožnění
Josef Hanzlík (narozený v r. 1938) patří k -mladé
Mao-ce-tunga. Jen pod je  a průbojné generaci. Začal publikovat v roce 1964,
ho povrchem se odehrává od té doby vydal sedm básnických sbírek a stal se
oblíbeným zejména u mladých čtenářů. Byl redakto
{Pokračováni na str. 6)
rem literárního měsíčníku Plamen, jehož vydávání
bylo zastaveno v roce 1969. Hanzlíkovy básně se v y 
značují notou protestních songů proti násilí a ^bez
práví a jsou plny ironie a hořkosti. Básně jsou někdy
šifrovány v anachronických biblických motivech (Noe,
Jidáš, Herodes). Překladatel Ewald Osers zařadil do
knížky překlady 23 Hanzlíkových básní. (Rok 1971 už
však zastihl Josefa Hanzlíka mezi těmi, kteří přestali
veřejně protestovat a tak či onak vzali na vědomí
“ normalizaci” života v zemi, p. r.)
Kniha, kterou velmi vítáme na světovém knižním
trhu, je uvedena výstižnou úvodní studií Grahama
Martina.
IP

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZENAŘSTVÍ

KEW CONTINENTAL IÍUICIIKKS Pty. M
KOPECKÝ SMALL600DS Pty. Líd.
3 2 6 High Street, Kew, V íc
Prodáváme pouze prvotřídní ihaso, uzeniny a drůbež. NAŠE SPECIA LITA :
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.

uzena šunka a
v y, ,

DOMÁCÍ JA TER N IC E, JE L ÍT K A A SM ETANOVÉ I V IN N É KLOBÁSY
Elektrika z Gity: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
....... l ..
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge R d.),
zastávka (
Telefon: 86-7178

38

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

ODRA TRAVEL SERVICE
311 Lafrobe St., Meiboume, 3000
Telefon 67-9454
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodi nebo letadlem —
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Skupinové lety (chartered) $ 715.20
‘
Hromadné lety (groups)
728.20
Zasílání dárkových balíčků — ceník zašleme na
požádání obratem.
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První krok byl udělán
matická. Ano - ale co vše
pokračováni se str. 5)
pravý politický život Čí se vejde do čínského
pragmatismu? V někíe
ny. '
Máo ovšem jednoho dne rých myslích existuje po
odejde, ale zůstane po dezření, že s čínské stra
něm jeho červená knížka ny navázání styků s Ame
a maoismus. Vyjednaná rikou neznamená mnohem
návštěva amerického pre ‘více než čínskou ochotu
sidenta mnohým připadá přijmout kapitulaci Ame
jako první stupeň k míro riky v Asii.
Mao se staral o to. aby.
vé
koexistenci.
Avšak
maoismus je všechno jiné až on odejde, maoismus
spíše než mírová koexi nezůstal jako sirotek. Za
stence. Maoismus je šovi svého nástupce urSi mar
nismus, snad rasismus, šála a ministra ■rojensrrí
xenofobie a neochota do Lín Piao. Ten stal se- svě
vídat se něco o ostatním tu známým tán, že se
světě. Po celá desítiletí psal krátký, ale pádný ná
bylo děláno všechno, aby stin čínské zahraniční po
maoistická nauka vstoupi litiky. spisek, který ani
la do vědomí i podvědomí Stalin by se neodvážil se
čínského
člověka,
aby psat. Ani chvíle klidu ne
maoistické reakce byly má být dopřána světu.
automatické, povznesené Nejbližší budoucnost má
být permanentní revoíace.
nad přemýšlení.
Osud čínsko-amerických Osvobozovací války a po
vztahů záleží na tom, ja vstání v afrických a asij
kou sílu bude mít v Číně ských zemích, až bílý svět
maoismus za půl roku, za a jeho civilisaee budou
rok. čínský vůdce, který obklíčeny, zbaveny přístu
by příliš rychle vykročil pu k surovinám a uduše
do složitého, kompromisní ny. Lin Piao maluje magho světa, mohl by se ocit nificentní obraz bílých
nout v konfliktu s ¡nac měst, obležených revoluč
ismem - s neznámým nám ními barevnými masami.
výsledkem. Nová genera Pro Čínu, podle Lin Piao.
ce čínských vůdců je prag není jiná cesta než tato.

Mezi tímto programem a
čínsko-americkým sbližo
váním není žádný most .
Bývají potíže s některý
mi profesory politických
nauk na západě, kteří se
domnívají, že a rfiíě vě
dí. co nikdo « r o t ě vědět
nemůže, a f e určití lidé
píši iBČiíé věcí j e t proto,
aby se w psvidalL Jeden
z takových odfaBcsíkB- za
městnaný na katedře anaerieké íMb# >-aŽť- byl
dotázán, c® spysií o této
práci fin sk é*» maršála a
vybraséfeB sástapee 3®aoee-tenga, O ^ m é š B . bez
týt boxera de kaše. že je
ts rétorika- Rám a odpo
věď . jak jru « « t l e tý t.
Kdyby I k
kaň
ka byia č»gapg» do knše^
dopadl by t a « au fflfc -

rěv wv—
■— ^

S'-'

a ~v

.

tam.- byl U j á Sama, po
něvadž také kyt gcklědás
za i ^ i s i a . U k á ia !» se.
že to nebyla x e t e S a . Ts
by maíň t ý t a^ssii sámět k přesaý^^á. ale těs
to drob p r r fe s « * msmá.
rád MstGešEfíě aiaalsge,
které mu překážej. Profe
sor se nepsza^svil a á
nad tím. že Líb JRaova

knížka si nedělá žádný ná
rok na originalitu, že jen
věrně a doslovně a zřej
mě na příkaz reproduku
je Maovu revoluční theoríL Ale profesor má vel
kou chuť házet věci do
koše. Lenin, Mussolini.
Hitler. Stalin, Mao-ce-tung
- sami rétorové.
Dnešní svět má v sobě
možnosti větších kata
strof. než jaké byly zná
my generacím minulým
Je-li nějaká naděje, 'má
být opatrována jako oko
v hlavě. Ale američtí vy
jednávači musejí vědět (a
jejich kritikové to musejí
pamatovat), na jakém te
rénu se budou v Číně po
hybovat: na terénu marxlemnistickém. V četných
úvahách, které se. rozpou
taly po ohlášení Nixonovy
cestj- do
Číny,
slovo
“ marx-leninismus” nebylo
zmiňováno, dokonce snad
ani ten fakt, že je to ko
munistická Čína. Mohlo
to vypadat, jakoby ame
rický president se chystal
vyjednávat
s nějakým
starým čínským císařem.
Avšak pojede vyjednávat
s tím. co ještě zbude z
maoismu - a s marx-leni-

HLÍDÁNÍ DĚTÍ V MELBOURNE
provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, též
po dobu školních prázdnin nebo dlouhodobě, v
příjemném prostředí, s výtečným jídlem a za
stálého dozoru. Informujte se.
IR ENA KOPÁČKOVA
1a Beatrice Ave., Surrey Hills, Vic. 3127
Telefon: 88-1368

Potřebujete opravit aulo?
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.

nismem, který je bojovná
a expansivní nauka. Do
konce s marx-leninismem,
který se pokládá za čistší
a nekompromisnější, než
je marx-leninismus sovět
ský.
A na americkém presi
dentu spočine i břemeno
historie. Čína pamatuje,
že jako stát je starší než
všechny státy evropské, a
že cívílísace zde vznikla
dříve. Její hrdost je hlu

(Pokračování z minulého čísla)
Na ranní předporadě, konané než se ^dostavil před
seda, návrh na zřízení stálých dolévaček pro odpor
Milady Marešové neprošel. “ Maturita je slavnostní
příležitost,” řekla a Zdena Procházková jí skočí ia
do řeči: “ No právě!” ale Milada ji ignorovala: “ Je
to slavnost rozumu a vzdělání. Je celkem na místé,
že se podává občerstvení, to je viditelný důkaz,
jaký nám všem socialismus přinesl blahobyt (veške
ré materiály dodal mimo lístkový systém vedoucí
Masny, bývalý řezník pan Chočholouš, otec stejno
jmenné členky sextimy), ale alkohol je ve větším nou svitla inspirace. trafasžeL poněkud pochybená.
množství měšťáeký přežitek!” kázala Milada tak “ Mluvíme-li o vykoSsTeváiií,” pravila, a asociace
divoce, že se Ivana o dolévačkách neodvážila ani dát naskočily; Erazimova se iczv rč&ia jako spolehlivě
hlasovat. Nebyla by to však ta stará bojovnice, aby fungující gramofon: “ nemáme tím na mysli morální
uznala úplnou porážku, a podařilo se jí prosadit hledisko, ale hledisko ekonomické. Yykorisrování spo
alespoň ranní přípitek. Ideologicky zdůvodnila jednu čívá v tom, že si kapitalista přisvojuje část nadhod
tvrdou na lačný žaludek sice poněkud pochybně noty vytvořené dSn&em,“ vrčela a vrčela, a já
poukazem na antické úlitby bohům, ale protože za si bezmocně uvědomil. že do slova a do písmene
bohy dosadila soudruha Stalina a současné vedení reprízu je nabiflovaný tesá. který dnes už jednou,
Strany, nedalo se nic namítnout. Když za několik před necelou půlhodin«!, předvedla Ivaně.
Naneštěstí to poznal taky předseda, jemuž ranní
minut na to skutečně povstala a zdvihla číšku (před
seda měl vinnou sklenici), promluvila na téma Sta tvrdá dvojitá spíš zbystřila smysly. Přerušil vrčící
lin s tak vřelou láskou, že jsme nabyli dojmu, jako Erazimovou dost nepříjemným hlasem:
by praotec Čech objevil vltavskou kotlinu jedině diky ; “ Ano%to_ víme. To už jste říkala -Ale vaše otázka
ze Sociální vědy z d i : P ravý smysl charitativní čin
Maršálovu učení.
Nastoupila Erazimové, bezvadně odvrčela podstatu nosti středověké církve. Já bych by! rad. kdvbvste
vykořisťování, ruský pokonverzovala o Velké vlaste se více držela otázky!”
necké válce, hravě rozebrala báseň Sto deset procent
Na druhém konci stolu vstala Vlkusová. jež toho
radosti od S. K. Neumanna mladšího a ze Sociální dne, z vlastni píle, zasedla ve sborovně. Předseda
vědy si vytáhla otázku: Pravý smysl- charitativní 'se po ní pro to vyrušení nevlídně ohlédl. Evženie
činnosti středověké církve. Polkla, bylo vidět, jak však na něho omluvně zazářila kompletně zlatým
bojuje s podmíněným reflexem, ale nespustila: “ Ve chrupem a kvapně se vytratila ven.
feudálním řádu prakticky sociální péče v moderním
Znova jsem se setkal se zoufalým pohledem své
slova smyslu,” nýbrž pravila váhavě: “ Musíme si žákyně.
nejprve ujasnit pojmy. 'Tak například — středověk. I “ No tak, Erazimové,” pravil jsem chabě. “ Jen
Středověk — skončil objevením Ameriky janovským klid. Otázka je přece dost jasná. Byla. řekněme, po
. kupcem Krištofem Kolumbem —” opět polkla, a řekla:
moc ^chorým, skutečně smyslem zdravotní činnosti
“ Amerika — je stát, kde — dosud existuje vykoři-i i feudální vykořisťovatelské církve?”
sť ování —” . Bezradně se rozhlédla po komisi, pro-1■ Erazimové správně zavrtěla hlavou, polkla, dlaní
sebným zrakem spočinula na mně. Musel jsem jí
si utřela čelo a pod paží se jí na modré košili objevil
přispět na pomoc, ale nic mě nenapadlo.
veliký tmavý kruh,
“ Správně, soudružko,” řekl jsem. “ Řekla — řekla
“ Nebyla,” zašeptala, polkla. ‘ ‘Nebvía. protože —”
Ticho.
jste: vykořisťování. Mohla byste to trošičku — roz
vést?” blábolil jsem, aie v očích Erazimové najed
“ Nu?” ovzal se předseda.

Josef Škvorecký

boce uražena poníženími,
jež jí připravil bílý svět v
době její slabosti v deva
tenáctém století. Bude žá
dat zadostiučinění.
Je čínské přísloví: “ I
cesta tisíce mil začíná
jedním krokem.”
Mezi
Čínou a Amerikou je za
tím něco jako vzdálenost
tisíce mil. První krok.
krůček byl udělán. Ukáže
se, do jakého terénu ce
sta povede.

MATURITOUZASVĚTOVÝMÍR

maturity
v Kostelci

Episoda
z rom ánu
“ M irákl”
Erazimová pohlédla na něho a proměnila se v krá
lická, patřícího na zmiji.
“ Protože . .
polkla, “ ve . . . feudálním řádu . ..
prakticky sociální péče v moderním slova smyslu
neexistovala. .Feudální pán,” polkla, a pokračovala,
čím dál jistěji, “ měl sice. povinnost pečovat o podda
né, jimž věk anebo nemoc zabránily pracovat," před
seda počal pomalu zdvihat ruku, Erazim ovi si toho
všimla a zrychlila tempo: “ ale tato v uvozovkách
péče se bud’ omezila na občasné udílení bídných
almužen, anebo zůstávala,” ruka předsedova dostou
pila zenitu a počala se třepat známým gestem “ Poč
kejte!” “ — vůbecjennapapířeprotože,” vyrazila ze
sebe zběsile Erazimové, a zvýšeným hlasem “ jakákolivkontroLANEBYLAMOž —” a zazněl gong, otev
řely se dveře, a slavnostně vstoupila sextima, ještě
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Steve Eytan: Davidovo oko (Molden, Vídeň)

James Bond po israelsku
Na Suezu mlčí děla. Israelci by se teď mohli oddat pěstování pomerančovníků, ní místních úřadů. Necha
zavodňování tisíciletých pouští, zvelebování pletařského průmyslu, prostě mí la pracovat dílnu v Mar
rové činností, v naději, že kanóny v přestávce zrezaví, prach zvlhne, že skla seille, kde se falšovaly pa
diště sovětských raket zasype písek. Vědí však, že mír je dočasný, tak jako sy ve velkém, přehlížela
byl už po dvou vítězných válkách — 1948 a 1956 — s arabskými státy, že ty úplatky, které brali jiho
konsulové
za
jenom vyčkávají příhodný okamžik, aby opět zaútočily. 1 když právě israelská američtí
vítězství dokázala jasně bezmoc arabské špionáže, i když se o ně zasloužili vel vstupní viza, nezasáhla do
kou měrou příslušníci vlastní výzvědné služby, vědí Israelci docela přesně, že činnosti vymyšleného ame
by okamžik nepozornosti, bezstarostností mohl mít pro mladý stát nedozírné ná rického transportního od
sledky. Oko za oko platí i u Arabů a nevzdal se této zásady ani El Sadat, třebas dílu 412, který pašoval
se tváří mírumilovněji než zesnulý rais. Jak israelská tajná služba pracuje, o před nosem Britů zbraně
tom podává zprávu Steve Eyfan, a je to četba napínavá — napínavější než ro do Israele ve velkém. Po
neúspěšných jednáních s
mány lana Fleminga, protože popisuje skutečnost.
rumunskými, polskými a
Jednou týdně se schází arabských zemích a v so tehdy ovšem mnohem leh jugoslávskými komunisty
čí
pozici.
Svět,
šokovaný
generální štáb “ Mossa- větském bloku.
se židé obracejí do Prahy.
a Mauthause
Mossad byl založen už Osvětimí
du” , generálního štábu
“ Krátce po komunistic
israelské výzvědné služby roku 1937, tedy dávno před nem, šel pronásledovaným kém převratu přijíždí zá
v nenápadném činžáku v vznikem Israele, a měl pů na ruku, vládní místa ve stupce Mossadu v Evropě
severním předměstí Tel- vodně za úkol jednak ile Francii, v Anglii i ve Spo do Prahy, kde navazuje
Avivu. Schůzi předsedá gální immigraci židů do jených státech zavírala styky še Škodovými závo
“ memune” (český" prostě Palestiny, jednak obstará oči před protizákonnými dy. Koncem března 1948
“ odpovědný” ) a kromě ně vání zbraní pro tehdy pod akcemi Mossadu, kde to pronajme od Američanů
ho se jí zúčastní šéf “ A- zemní israelskou armádu jen trochu šlo. Nestíhala dopravní letadlo DC 4.
manu” armádní zpravo “ Haganah” . Kromě toho krádeže stovek náklaďá které 31. března startuje
dajské služby), šéf “ šaba- obstarával Mossad infor ků, které židé “ zorganizo z Prahy s nákladem sa
ku” (organizace, která po mace o arabských skupi vali” u vítězných ar mopalů, pušek a munice.
tírá cizí špionáž a terori nách v zemi a dohlížel na mád, aby v nich moh Muž, který tuto akcí na
odvést
desetitisíce plánoval, je Teddy Kollek.
stické akce v zemi), ve činnost extrémních židov li
heftlingů dnešní starosta Jerusale
doucí zpravodajského od ských organizací “ Irgun” zbídačelých
dělení ministersva zahra a “ Lechi” . Obě jeho hlav židovského původu přes ma.”
ničí a konečně představi ní úlohy nabyly na roz celou Evropu do zaslíbené
Teprve po uzavření pří
tel organizace, která se měrech, když spojenecká země. Úmyslně neviděla měří 3. 6. 49, po uznání
zabývá poměry židů v tak vojska odhalila zvěrstva sběrné židovské tábory na Israele jako samostatného
zvaných “ pronásledovatel- nacistických koncentráků. italském a francouzském státu, nabývá Mossad kla
ských” státech, to je v Příslušníci Mossadu měli pobřeží, zřízené bez svole sických rysů zpravodajské
vylepšená naškrobenými čepečky. Za dveřmi jsem
zahlédl Vikusovou, jak v poslední chvíli upravuje
mašli na zadnici sexuálního andílka Kotykové, a to
už vedoucí Dorůžková jemně odstrčila zpítomělou
Erazimovou stranou a udělala vpravo vbok. Před
každým z nás se objevila čajová konvice a Hypertro
fovaný zákusek, celý z máslové hmoty a korunovaný
rudou marcipánovou hvězdou. Měla naneštěstí šest
cípů, ale Milada Marešová si toho naštěstí nevšimla.
“ Soudruhu předsedo,” obrátila se Ivana s radost-ným úsměvem na učitele pomocné školy, a rukou,
o níž se domnívala, že ji předsedovu zraku kryje
■vlastním tělem, naznačila Erazimové, aby vypadla.
7 “ Naše žákyně ti na dnešek nachystaly takové malé
překvapení. Otec soudružky Malečkové se právě
(vrátil z montáže z Mongolské lidové republiky, a přivvezl s sebou pravý jasmínový čaj.”
“ ó ! ó ! ” pravil předseda, nadzvihl víčko konvice a
: vdechl. “ Ó! Ó !”
Pili jsme čaj, vonící jako parfumerie, a mezi řečí
byl výkon Erazimové oklasifikován na výbornou.
—
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Předseda snad trpěl nějakou alergií na jasmínový
čaj. Choval se po něm divně. Až dosud to byl spíš
mlčenlivý, drobný člověk, a do chodu maturit zasa
hoval jenom výjimečně. Po jasmínovém čaji jako by
zvláštním způsobem ožil. Formanova, která předstou
pila hned po občerstvení, setkala se s dosud nejživějším zájmem v předsedových očích, ačkoliv to
byla židovka a pedagog zaostalých dětí nedávno napsal do Učitelských novin článek o sionismu, nástroji
amerického imperialismu. Vytáhla si otázku z marxismu, a sotva začala předvádět už obvyklou navrčenost — podivil jsem se, jak byly holky pilné — “ Hi
storický materialismus^ nás učí, že rozhodující silou
společnosti nejsou myšlenky, ale rozpory — ” předsedá se náhle nadchl. “ Výborně! Skvěle!” zvolal a
otočil se na Ivanu. “ Tak dobře připravené studentky
jsem už dlouho nezažil, soudružko! Historický ma
terialismus nás učí! No to je báječné! Takové zna
losti u tak mladých děvčat! Jsem překvapen!”
Nejdřív mě, a zřejmě i Ivanu, protože zrudla, na
padlo, že to je výraz předsedovy ironie, namířené
proti bezhlavému biflování, jež bylo, podle svědectví
dosavadního průběhu zkoušek dospělosti, běžnou me-

todou studia na^ Sociální škole v Kostelci. Ale před
sedovo euforieké běsnění trvalo snad pět minut, než
se konečně ^uklidnil a vybídl Miladu, aby Formano
vou vyzkoušela z ruštiny. Počaly konverzovat o Ma
ximu Gorkém, a předsedu posedl nový záchvat nad
šení. Dalších pět, nebo možná deset minut vykřikoval
stereotypní superlativy o Gorkém a když pak, při
češtině, Formanově sotva stačila říct “ Anna Proletářka je román Ivana Olbrachta zachy —” jal se
předseda, s očima divně světélkujícíma vnitřním nad
šením, vyprávět' dlouhý a zmatený příběh o boji ja 
kéhosi ^ševče s Baťovým koncernem. Jaký byl osua
nevolníků, jimž nemoc anebo stáří zabránily praco
vat? jzněla otázka ze Sociální vědy. Formanovi,
přesně dle návodu, spustila: “ Nejprve si musíme
ujasnit některé pojmy,” předseda zatleskal a zacho
val se jako soudce z Klubu podivných živností.
“ Ohromně! Výborně! Ve feudálním řádu prakticky
sociální péče v moderním slova smyslu neexistovala.
Feudální pán měl sice povinnost pečovat. . . ”
—

★

—

★

—

“ Nemusíš mít obavy,” ujistil mě Dr. Gellen. “ Je
dině že je po tom člověku jako po opici. Taky je to
návyková věc, ale tejden je na to krátká doba. Jako,
řekněme, euforizátor, je to spolehlivej prostředek.
Žvanil hodně?”
“ Nakonec mluvil prakticky sám. Holky mlčely, a
my jsme jen dávali známky.”
“ Jarmilka, říkala. Trošku přej se do toho pletla
ta hrůza — jak se jmenuje?”
“ Marešová. Pak jí to káply do čaje taky, a pěla
s předsedou dueta.”
Dr. Gellen se zasmál a ze skříně na léky vytáhl
whisky.
“ My si dáme tenhle euforizátor, ne?”
Whiska byla důvod, proč jsem si zvykl dělat Dr.
Gellenovi společnost při noční službě. A taky jsem
si u něho připadal doma.
“ Musím ti vlastně poděkovat. Nebejt euforizátorn,
měl jsem strašnej průser.”
“ To poděkuj Jarmilce. Ta s tím nápadem přišla.”
“ Ona se vyzná v drogách?”
“ Přirozeně nevyzná. Chtěla ‘Ňákej prášek, aby po
ňom nevěděl, čí je. Reprodukuju její slova. Tak jsem
jí něco takovýho vybral.”

DON QUICHOT BOJUJÍCÍ
František Halas
Když u nás na podzim se řízl sad
až skoro do zlata
slyšel jsem Rosinantu ržát
a viděl Quichota
Jak Kastilií kostnatou
zas táhne za svým snem
nechť s mlýny se jen větry rvou
my na frontu teď jdem
A Pancho plný legrace
se vzepnui v třemení
můj pán jde střílet povstalce
probral se z blouznění
Když u nás na podzim se řízl sad
až skoro do ziata
Don Quichot řídil z barikád
mitraiiieus ratata

služby. Jeho první hlavou
byl Isser Harel, rodák z
Chagallova města Vitebsku. K jeho nejslavněj
ším činům patří beze spo
ru únos válečného zločin
ce Adolfa
Eichmanna.
skrývajícího se pod ob
čanským jménem Ricardo
Klement v Buenos Aires.
Mezinárodně právně na
prosto neudržitelný hon na
Eichmanna byl stejně na
pínavý jako (méně spektakulární) stíhání devítile
tého Josseleho Schuma-

chera, kterého ortodoxní
židé vláčeli po celém svě
tě, jen aby ho nemusili
vrátit ateistickým rodi
čům. “ Bylo těžší vniknout
do solidárního kruhu orto
doxních židů než za války
infiltrovat
nepřátelský
stát” , vyprávěl o tomto
úkolu Harel, k němuž do
stal osobní příkaz od
israelského premiéra Ben
Guriona, svého osobního
přítele. Jejich přátelství
však dostane trhliny, když
(Pokračování na

str. 8)

Podal mi whisku, přiťukli jsme si.
“ A ť zhyne Komunistická strana Československa!’
pronesl Dr. Gellen slavnostně. “ A ť zhyne veliký
Stalin.”
Neřekl jsem nic, ha stěnách bylo nějak moc drátů.
“ Odkdypak se vlastně znáš s Jarmilkou?” zeptal
jsem se místo přípitku.
Gellen se na mě zašklebil.
“ Na podzim jsem jí dělal apendícidu. Kamaráde
— říznout do toho sněhobílýho bříška mi připadalo
jako svatokrádež.”
Chtěl jsem toto téma rozvést, ale zazvonila sestra,
že někdo přišel na ambulanci. Vyprovodil jsem Geilena do přízemí. Z lavice u stěny vstala .nějaká štíhlá
pěkná mladá žena v bílých ponožkách a s naondulo
vanou hlavou. Vedle sebe na zemi měla košík, z n ě
hož přetékal povědomý tvar zabité vykrmené husy.
Také z něho vykukovalo hrdlo nějaké láhve.
“ Dobrý večer, pane primáři. Já jsem se vám při
šla -ukázat” .
Gellen na ni pohlédl, mladá žena se zapýřila.
“ A, to jste v y !” pravil Gellen radostně. “ Tak se
na to podíváme.”
Vzal ji za bradu jako' milionář z vídeňské ope
rety, a otáčel jí hlavou pomalu se strany na stranu.
“ Vůbec to skoro není vidět,” zamumlala mu bla
ženě do dlaně. “ Tak jsem vám tadyhle přinesla hu
su^ a krápět slivovice.” Gellen jí stále držel za bradičku a spokojeně mručel. “ Lojzík je moc rád, a vy
asi taky budete mít radost, pane doktor, že se vám
to tak povedlo.”
“ Nosánek jako znovuzrozeněj,” pravil Gellen a pu
stil bradičku. “ Příště a ť se váš manžílek při štípání
dříví nedívá kam nemá.”
Mladá žena se opět začervenala.
“ Nebejt vás, pane doktor, měla jsem zničenej ži
vot.”
Pohlédl jsem jí na nos. Kolem jemné špičky byla
sotva znatelná, narůžovělá nitka jizvy. Zničenej'ži
vot mít nebudeš, holčičko, pomyslel jsem si. Ale pan
doktor ti ho asi trošku zkomplikuje. A řekl jsem si,
že můj přítel nemusí za svými kundičkami vždycky
docházet mimo nemocnici. Vyšel jsem do teplé červno
vé noci netuše, co nám přinese zítřek.
KONEC

HLAS DOMOVA
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Bond po izraelsku

Nové československé nakladatelství
68 PUBLISHERS TORONTO
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se str. 7) dil generála Meira Amita,
meinune Harel odhalí Gu- pod jehož vedením dodal
ohlašuje vydání románu Josefa Škvoreckého
rionova vojenského porad Mossad cenné informace
ce Israele Beera jako so pro obranu Israele, tak se
TANKOVÝ
PRAPOR
v šestidenní
větského agenta. Konečná osvědčivší
Předmluva: Jiří Voskovec
roztržka mezi Harelem a válce. Krátce po velkole
i Tento satiristický příběh o čs. armádě v době
Ben Gurionem se však do pém vítězství, na němž
'vrcholícího stalinismu byl v Československu někostavila teprve s Harelovou • měl Amit lví podíl, ho vy
jlikrát zabaven censurou. Vyšel zatím pouze franbezohlednou akcí proti ně střídal ve funkci generál
icouzsky (Gallimard) a připravuje se vydání ital
meckým vědcům, které Zwi Zamiř, kterého pre
ské (Garzanti). Český originál stojí kanadských
Egypťané získávali pro miér Levi Eškol povolal
$ 2.80 a můžete si jej objednat na adrese:
stavbu svých raket. Mos- jako protiváhu k příliš
68 PUBLISHERS TORON(TO, Box 695, P. S. A,
sad unášel prostředníky, vlivnému Dajanovi.
Toronto, Ontario, Canada
kteří vědce verbovali Jo
Akce Mossadu nebyly ko
cizích služeb, vědcům sa- runovány jen samými úSpolu s výtiskem dostanete ediční program na
mým vyhrožoval, posílal spěchy. Nepocítáme-lí ne
kladatelství.
jim a jejich příbuzným zdařenou
Současně upozorňujeme, že nakladatelství Petr
samostatnou
pekelné stroje. Dva agen akci ministerstva obrany,
Martin Associates, 17 Inkerman St. Toronto 189,
ty, účastnící se této tero známou pod jménem afé
Ont., Canada vydává knihu Josefa škvoreckého
ristické akce, zatkla švý ra “ Lavon” (tehdejší mi
A LL THE BRIGHT YOUNG MEN AND WOMEN
carská
protišpionážní nistr obrany), je tu pří
— osobní historii českého filmu v anglickém pře
služba
a
postavila
je před pad příslušníka Mossadu
kladu Michala Schonberga. Kniha je pozoruhodný
basilejský
soud.
Hlavní
ob č. 88, E3iu Coher.a. který
dokument o kulturním ovzduší' Československa,
žalovaný Ben Gal byl byl roku 1965 popraven ve
zejména v šedesátých letech. Kromě historie čs.
zproštěn obžaloby, protože řejně v Damašku, a pří
filmu od jeho počátků podává zejména portréty
jeho obhájce předložil čet pad Wolfganga Lutze, kte
mladých režisérů, scenáristů a herců tzv. Nové
né egyptské dokumenty, z rý několik let jako domně
vlny (Forman, Passer, Papoušek, Jireš, Chytilo
nichž vycházelo najevo, lý německý státní přísluš
vá, Němec, Krumbachová, Menzel, Schmidt, Brejže Nasser s pomocí ně ník dodával memunovi in
chová aj) a také postav pop-music (Pilarová, Ku
meckých vědců vyrábí formace ‘ 'přímo od pra
bišová, Matuška, Neckář) v jejich boji proti sta
zbraně hromadného niče mene" a rozséval paniku
linským koncepcím umění a proti novotnovské cenní. Ben Gurion, který prá med německými vědci v
suře. Kniha je vázaná a bohatě doprovázená ori
vě dostal od Adenauera jejích sídlišti jižně od Káginálními fotografiemi. Stojí $ (kanadských) 8.95
příslib dodávky tanků Pata můžete si ji objednat přímo v nakladatelství ne
ton a záruku, že exodus
bo prostřednictvím 68 PUBLISHERS TORONTO,
vědců z Německé spolko
P. S. A. Toronto, Ont., Canada.
Přijmeme
vé republiky ustane, trval
UKLÍZEČKU
na resignaci memuna Ka
5 dní v týdnu,
Knihu Josefa škvoreckého “ Tankový prapor” mů
6 hodin denně.
rela. Na jeho místo dosažete též objednat prostřednictvím Hlasu domova.
Musí znát žehlení.
VÝTEČNÁ MZDA.
Je třeba reference a
znát trochu anglicky.
POTŘEBUJETE
PRÁCE PO DOMÁCKU
Volejte (Sydnev)
RYCHLE OPRAVIT
46-4389
Přijmeme
AUTO?
ŠVADLENY
Veškeré opravy I ge
nerálky celého rasu
fc šití pánských kalhot a šortek. Jednoduchá
provádím, se TŽrrictm
Přijmeme
práce. Přivážíme materiál a odvážíme hotové.
a nejméně o třetími
Práce po celý rok. VYSOKÉ SAZBY OD KUSU.
levněji než v ostatních
PEKAŘE
atÉoopraTséch
Dobré mzdy
Budete-li si přát, zapracujeme Vás ve Vašem
a podrnínkv.
SPECIALISTA VW S
domě. — Musí bydlet poblíž naší továrny nebo
SOOS BAKERY P/L.
PRAXI
V
NĚMECKU
,ve středu Mamekville.
445 Old South Head Rd.
A ŠVÝCARSKU
WAIK1KI CLOTHING, 110 Oxford St.
Rose Bay (Sydney)
POZOR! Nový telefon:
Tel.: 371-8421, 371-7341.
(poblíž Táylor Square), Sydney. Tel.: 31-8849
665-5156 (Sydney)
(Pokračováni

(Klub čtenářů v zahraničí)

ČESKÉ DIVADLO V SYDNEY
sehraje v sobotu dne 9. října 1971 v 8 hodin večer
VESELOHRU O DVOU JEDNÁNÍCH

TŘI DÁM Y S P IS T O LÍ
V A N Z A C HOUSE A U D IT O R IU
26 Collège Street (Hyde Park) Sydney
Režie: V. Vlažná
Účinkují:
I. Bičiště, J. Caroll, V. Číplová, J. Fišer,
A. Mirský, A. Novotná, R. Sajner, V. Vlažná.
Vstupné: $ 1.-, 2.-, 3.(Pensisté — na průkaz — zdarma)

hýry. Lutz byl zatčen
vlastně čirou náhodou, od
souzen na doživotí, ale po
šestidenní válce vyměněn
zároveň s jinými israelskými špiony a devíti
israelskými piloty za pět
tisíc egyptských zajatců.
Na druhé straně, na stra
ně aktiv, je zneškodnění
nesčíslných
vyzvědačů,
které do Israele posílali li
dové demokracie, samo

zřejmě i Československo
(případ profesora Šity), a
ovšem únos sovětského le
tadla i s iráckým pilo
tem.
Eytanova kniha o práci
israelské tajné služby vy
práví o pravdivých dobro
družstvích špiónů dnes a
- nehledě k její politické
ceně - je pro ty, kdož ma
jí rádi napětí, jako stvo
řená.
J. Š.

S Y D N E Y
Malý oznamovatel
ZLATNÍK *
HODINÁŘ *
STEVEN VARDY
590 George St.
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Telefon: 61-8579

■Přijmeme
ŽEHLÍŘKY
a ŠVADLENY —
začisťovačky
k práci v naší dílně
a dále
ŠVADLENY
k práci po domácku.
Jen zapracované.
Velmi vysoké mzdy.
Stálá práce.
LI ZA FROCKS
Dílna 14, 1. poschodí
26 Kippax St.,
Surry Hills (Sydney)
Telefon: 211-0737

SLUŠNÁ 51-LETÁ ŽENA,
žijící v Sydney, hledá čest
ného muže do 60 roků. Zn.
“ Přátelství” do HD.
VDOVA by ráda našla
přítelkyni nebo přítele ko
lem 65 let k vycházkám.
Pokud je vůz, ráda při
platím na útraty. Zn. Mrs.
M. Novák, P. O. Kensing
ton, (Sydney) 2033.
JSEM PRAŽÁK, 20 let v
Sydney, 49 let, střední po
stavy, dobrého zevnějšku,
zdravý a v dobré duševní
a tělesné kondici. Spole
čenský a přitom vážný.
Rozvedený ale bezvadné
ho charakteru. Maturant
v . dobrém postavem. —
Hledám vážné seznámení
se slušnou a dobře vypa
dající ženou, jež by si vá
žila pozorného a . spolehli
vého partnera. Prosím o
podrobnou odpověď s fo 
tografií, kterou vyměním
nebo vrátím. Zprostředko
vání nebo upozornění v í
táno. Diskrétnost zaruče
na. Zn. “ Nový život” do
HD.

Vaša lekáreň: FORDOVA LEKÁREŇ
Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
Ph. C., M. P. S. (Sydney)
Lieky, francovka, kozmetické a fotografické
potřeby. — Zasielame lieky do cudziny.
FORD'S PHARMACY
133 Marrickville Rd., Marrickvilíe
Telefon (Sydney): 56- 6956

The Hunter’s Lodge
Restaurant
si dovoluje oznámit, že
OD 1. LISTOPADU 1971
otevře novv podnik — místnosti k oslavám

T H E C E L E B R IT Y ROOMS
(vedle restaurace)
kde se budou konat předvánoční oslavy, schůze, recepce, svatby, atd. pro
20 až 250 osob v tradičním kontinentálním stylu, jaký dodržuje Hunter’ s Lodge.
Objednávky, dotazy, atd. vyřizuje Hunters Lodge,
telefon 32-1747 nebo 32-4471
16 — 18 Cross Street, Double Bay (Sydney)

20. 9. 1971

H L A S

D O M O V A

O MOSKVĚ V MELBOURNE
Petr Hrubý
Koncem srpna se na melbournské Monashově universitě sešli politologové Austrálie a Nového Zélan
du na výroční schůzi organizace APSA (Australazijské sdružení pro studium politiky). Když jsem se v
Perthu dost pozdě dověděl o. tomto sjezdu, navrhl jsem pořadatelům, že bych se rád zúčastnil panelu,
který se měl zabývat 24. kongresem Komunistické strany Sovětského svazu a novými tendencemi vývoje
SSSR. Myslel jsem, že budu moci hovořit jen po projevech v diskusi a byl jsem proto překvapen,
když jsem v den odletu z Perthu dostal program a objevil, že mé jméno bylo vytištěno na seznamu
aktivních účastníků. Nezbývalo než rychle pročíst hlavní projevy kongresu z třísetstránkové brožůry
vydané péčí Novostí, jejichž publikaci o bratrské internacionální pomoci Československu jsem naposledy
četl v Ženevě v roce 1968. Když sovětské vyslanectví poslalo pár kongresních kopií našemu institutu,
tnihovnice mi je předala s dotazem, co s tím má dělat. Hrozně ji překvapilo, když jsem řekl, ať to za
řadí mezi knihy, že je to třeba číst. Obvykle prý dostala jinou odpověď. Jinak se materiály v nejslunějších z hlavnich měst australských států těžko shánějí.
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SPOLEČNĚ

KTERÝKOLI MĚSÍC
letadlem
do Vídně za $ 430
do Bruselu za $ 463
atd.
Reservujte si letenky
u

LETY
do Frankfurtu a Vídně
A ZPĚT
;
Zvi. ( “ Charter” ) $ 715
Skup. ( “ Groups” ) $ 730
Podrobné informace ,
ochotně sdělí

ALM A

ALM A

TRAVEL SERVICE

TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.
Melboume, 3000
Telefon:

330' Little Collins St.
Melboume, 3000
Telefon:

Protože Austrálie je mi zemí zcela novou — snesl svaz se bude pomalu vyvíjet směrem, který nové
jsem se z nebe péčí BOAC do horka 104 F teprve generace za takových dvacet let by mohly podstatně
v lednu — nevěděl jsem, s kým budu mít tu čest po změnit a po svém zdemokratičtět.
mlouvat bolševiky. Zarazilo mě, když jsem zjistil,
Dr. Rigby, i když neodmítl • opatrný optimizmus
žé budu debutovat s dvěma kapacitami. Začal jsem svého kolegy, zdůraznil především trvající problémy
si připadat jako v jámě lvové. Profesor T. H. Rigby a vážná napětí v Rusku. Dilemata a rozpaky by
je Professorial Fellow na ANU-IAS v Canbeře, na mohly vyvolat konflikt. Na XXIV. sjezdu bolševiků
psal mjioho knih a článků o kremlinologii, sloužil v ho především zaujal důraz na právo a pořádek.
Moskvě na britském velvyslanectví a právě končil Hodně se mluvilo, o nutnosti utužit disciplínu. Brežsvůj rok jako předseda společnosti APSA. Profesor něv slíbil tvrdé uplatnění společenských kontrol. V e
L. G. Churchward učí na melbournské univerzitě a doucí role strany musí být utužena — známe smysl
mimo jiné vydal před třemi léty vřele přijatou učeb těch slov z konfliktu s Československem 1968. Ve
nici o sovětské vládě. M yslel jsem, že téma debaty dení strany se pokouší přeorganizovat hospodářství.
byto objeveno, když mi řekli, že je to marxista. “ Inovace” je v SSSR velkým problémem. Jistě i so
Pročetl jsem si jeho knihu a když jsem ho potkal na větské vedení nerado vidí, že všechny podstatné no
jedné snídani v Mannix College, kde nás ubytovali, voty a vynálezy v poválečné době přišly ze Spoje
už jsem si jen potvrdil, že s tak liberálním marxi ných států. Sovětský systém je neschopen vytvářet
stou těžko najdu důvod k potyčkám; ne že bych byl nové a původní. Víme od Zacharova, že Sovětský
marxista, ale proto, že on si nedělá iluze. A tak jsme svaz Ameriku nedohání, ale že naopak technologický
se na panelu více méně shodovali v názorech na cdstup se dále zvětšuje. Jinak se sovětská vláda
trendy v sovětech. Šlo jen o to rozdělit si téma a domnívá, že může obyvatelstvu nabídnout jak děla
důrazy.
tak máslo. Zlepšování životní úrovně má být sou
Dr. Churchward je přezevšecko optimista. Začal části úsilí o legitimizaei strany. V tom se hledá
svůj příspěvek připomínkou Brzezinského studie, kte oprávnění stranické úlohy. P ři úpadku ideologického
rá po 23. kongresu KSSS vyvolala značnou debatu na zaujetí mas a elity sovětské vedení zdůrazňuje nastránkách amerického měsíčníku Problems of Com cionalizmus. Brežněvův příspěvek k ideologii marmunism. Tento sovětolog (svou ženou spřízněný s xizmu je vynález termínu “ sovětský lid” . Ale roz
rodem Benešů) tehdy položil otázku, zda sovětský kladné vlastenectví neruských národů bylo vyvoláno
systém jen degeneruje nebo je schopen transforma ruským nacionalizmem. Na závěr se dř. Rigby ještě
ce. Dr. ^Churchward soudí, že Sovětský svaz se po rozhovořil' o kongresovém zdůrazňování militarizmu
malu, těžkopádně, ale přece jen přizpůsobuje. Brež- (Brežněv zvlášť pozdravil navrátivší se veterány z
něv a Kosygin celkem právem tvrdí, že se jim daří Vlastenecké války!) a o snaze politbyra upevnit struk
. systém zdokonalit a že se snaží aspoň trochu roz turu vedení strany a posilnit v ní prvky hierarchie.
Když došlo na mě, mluvil jsem krátce o rozporech,
šířit to, čemu říkají, socialistická demokracie. Vnesli
do systému víc pravidelnosti a rozvinuli práci míst především mezi poměrně rozumnými, realistickými
ních sovětů. Lze pozorovat zvýšenou profesionální a ekonomickými výhledy dalšího pětiletého plánu, jak
schopnost všech vrstev vlády. Některým částem ve se o nich široce rozhovořil nejen Kosygin, ale pře
řejného mínění se daří ovlivňovat politiku trochu devším Brežněv (který ministerskému předsedovi ne
víc než kdy dřív. Byrokratický aparát se moderni nechal žádnou “ šťávu” a odkázal ho do role hospo
zuje. část technické inteligence v tom pomáhá. Do dářského referenta), a zaostalými, rozporuplnými ná
sud je to jen okrajová působnost. Dr. Churchward zory ideologickými a mezinárodně-politickými. Věřil
rozvedl, že při úvahách o demokratickém hnutí v bych, že se sovětské vedení — zvlášť po Gdyni a
SSSR musíme rozlišovat, koho máme na mysli. Jsou Štětinu — pokusí nadále zlepšit životní úroveň v
loajální opozičníci, na rozdíl od otevřených a také, Rusku. Pomalu zavedou jinde už existující prvky
od skrytých odpůrců. Tajná policie byla rozhojněna,j |“ welfare statě” . Ale většinou je slibují až ke konci
ale na druhé straně je větší odvaha k protestu.! pětiletky. Prvně v dějinách SSSR se má spotřební
Je proto, možno si představit, že bez nějaké větší] průmysl rozvíjet — možná — trošíčku rychleji než
katastrofy, která by dala možnost opozici, Sovětskýl průmysl těžký, a válečný. Ale při pokračujícím vy-

zbrojování sovětské armády není dost finančních pro
středků. Kosygin si stěžoval na to, že mezinárodně-politické krize" v minulé pětiletce znamenaly ztrátu
mnoha hodin a pracovníků. Myslel tím válku o Izrael,
spor o Dubčeka a střetnutí na čínských hranicích.
Mnohaměsíční manévrování v Československu, Ukra
jině a jinde muselo stát náramně moc. Egypt bylo
třeba znovu vyzbrojit. Podle Kosygina nadále trvají
potíže, které tak zalarmovaly Sika a polské i sovět
ské národohospodáře jako Libermana: stavby trvají
dlouho a rozestavěnost je obrovská; klesá cena vý
roby v poměru k investovanému rublu; kvalita je
špatná, ceny vysoké, odpad neúměrný. Brežněv i
Kosygin volali po větší výkonnosti a účinnosti; nový
ústav pro národní manažérství a hlavně vědecko-technická revoluce spolu s větším uplatněním vědeckých
kádrů mají dostat výrobu na mnohem lepší úroveň.
Ale v tom je jeden z hlavních rozporů. Vědci žádají,
nejen pro sebe, větší míru svobody, ale tu jim stra
na nechce dát. Mají být vynalézaví, ale současně
Brežněv žádal, aby místní odbočky strany (to je
uklízečky, vrátní a podobně, kterým záleží víc na
mzdě než na ideálech marxismu, jak jich strana
použila třeba v Husákově ČSR) dohlédli na činnost
ve vědeckých ústavech. V tom je jeden z hlavních
rozporů režimu. Řekl jsem také, že tento spor se
projevuje na příklad v mezinárodních konfliktech:
Ve sporu o svobodnější Československo Sovětský svaz
uplatnil s%rou reakční politiku a ztratil na tom ho
spodářsky. Moskva má zájem na technologii Západ
ního Německa, ale není ochotna jednat pokrokově
v zahraniční politice.
Když se v dotazech a poznámkách jeden z poslu
chačů podivil nad tím, že nikdo z nás nemluvil o
sovětské rozpínavosti a možném válečném ohrožení
dalších států, dodal jsem, od čeho jsem původně
opustil pro krtákost času, že ovšem tradičně impe
rialistické státy se snaží řešit nastávající vnitřní
konflikty zahraničním dobrodružstvím a že nad svě
tem nadále visí hrozba sovětských plánů směrem na
jih (Indie, Střední -východ, Rumunsko, Jugoslávie,
Albánie),

se vyskytl zákazník, který chce něco utratit. O uza
vírací době platí tu jen dva zákony. Dle toho prvního
“ zákazník musí mít peníze” , dle druhého “ zákazník
musí dokázat bez pomoci, svoji vlastní silou, zved
nout džbán ke rtům” . Někteří hospodští si přidali
další zásadu, které se drží: šenkuje se tak dlouho,
dokud je zákazníkova řeč srozumitelná. Pivo je tu
velmi silné, obyvatelé ostrova nějak nechtějí věřit
na zvedání džbánu se slabým nápojem. Účelem totiž
je zkamenět co nejrychleji. Je tu taky hotel, který
má tři koupaliště. To střední velikosti je zvlášť za
jímavé: jsou v něm přímo ve vodě sedátka a bar je
prakticky taky ve vodě — na kůlech. Můžete se
dět ve vodě a popíjet, nebo si tam i jídlo objedná!
Když ovšem máte čas na pozorování, připadne vám,
že hladina vody stoupá a její barva se mění tak rych
le, jak rychle lidé pijí. Je těžké to vysvětlit. To však
mi připomnělo historku, kterou jsem párkrát sly
šel. Jezdila tam na dovolenou známá hollywoodská
hvězda, která měla k dispozici svoji vlastní lázeň.
Protože si potrpěla na šumivou koupel, objednala
si vždy stovku lahví šumivého vína, naplnila lázeň
a koupala se v něm. Hoteliérovi bylo ovšem toho
vína líto a proto vždy čekal, až se vykoupala a
obsah lázně putoval zpět do lahví, které se rychle
zazátkovaly, aby víno neztratilo šumivost. Myslím,
že jsem si jednu z těch lahví pak koupil. Měla to být
domácí specialita.

Na ostrově Bougainville jsem slyšel, že tam bude
zřízena česká hospoda. Informace o tak významné
události jsou ovšem různé, záleží na tom, kdo je
podává. Za tím účelem prý už poslali z ostrova jed
noho našeho mládence — odborníka se učit anglicky.
Podle jiné zprávy se nejel učit anglicky, ale odjel
kreslit plány na hotel nebo jel zjistit ceny potřebného
materiálu. Vlastně prý šel hlavně sehnat kapitál —
ačkoliv kapitál, jak říká jiný informovaný člověk,
dodají firmy, které zde podnikají, šel jen koupit
asbestocement na stavbu hotelu, s níž se začne co
nevidět. Druhý náš mládenec zase odjel, aby vše
okouknul, co se týká kuchyně, kolik práce se dá v
hotelu udělat, kolik se dá vydělat a co ušetřit. Měl
se. obeznámit s účetnictvím takového podniku a vů
bec získat přehled k vedení budoucího hotelu . . .
Oba jsou v Sydney na Krossu. Snad shánějí peníze,
snad neshánějí, snad mají svoje nebo ne. Vše je taj
né a záhadné. Doporučují — nedoporučují chlapcům
v Sydney, aby jeli na Bougainville. Vydělá se tam
dost — nevydělá se dost (propije se víc), koně se
tam taky hrajou. Všichni jsou na Krossu zvědavi,
napjatí. Nachytat se na pohádky nebo propást danou
příležitost? Událost by to mohla být prvořadá! Před
stavte si v tak horké, žíznivé krajině ryze českou
hospodu— i na známky by se ti zdatní čížci mohli
jednou dostat! Co o tom víte?

Po hospodách v Pacifiku
Podhajský
Nejprve zprávu pro naše filatelisty: Western S&
moa vydala letos v srpnu novou lOcentovou známku,
na níž j'e podobizna paní Aggie Grey, tj. dosud žijící paní hospodské a v jejím pozadí je na obrázku
je jí hotel. Proč ji dali na známku? Kdo z vás četl
knihu James Michenera “ Tales of South Pacific” ,
vzpomene si na “ Bloody Mary” , která se za války
snažila svým způsobem ulehčit život americkým vo
jákům. Tak ta paní Aggie Grey a Bloody Mary je
táž osoba. Paní hostinské se ovšem zamlouvá levná
a vydatná propaganda jejího podniku na známkách,
ale nemá ráda přirovnávám k Bloody Mary. Její pro
jevy nevůle^ šly. tak daleko, že spisovatel James Michener ji při jedné návštěvě Západní Samoy musel
udobřovat tvrzením, že ona a Bloody Mary jsou dvě
osoby, že všechny dobré vlastnosti Bloody Mary byly
sice vzaty od paní Grey, ale ty špatné ne. Ve skuteč
nosti vypadá paní hostinská Aggie Grey docela sym
paticky a v jejím pubu se pije náramně dobře.
. ,
—
★
—
Žíznivé^ krajany, kteří ani nemusí být filatelisty,
bude možná zajímat, jak to vypadá s hospodami na
Fiji. Tedy především, otevřené jsou vždy, v kterou
koli denní nebo noční dobu, když hostinský zjistí, že

63-4001, 63-4002

63-4001, 63-4002
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H LAS

Před sto lety

D O M O V A

20. 9. 1971

OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE
ve velkém výběru na skladě
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVÁNÍ rámů
i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

Karel Schwarzenberg
Letopočet letošního roku je příležitostí vzpomenout dopustili taktické chyby, že žádali pro český sněm
na výročí událostí před rovnými sto lety; líčení těch také kompetenci ve věci povolování branců — a tohle
událostí umožní zajímavá srovnání mezi postavením znepokojilo císaře, žárlivě střežícího vojenskou sílu
českého národa tehdy a dnes a mezi všeobecným mocnářství. Ze všech těch důvodů přijal návrh obou
duchovním ovzduším té a oné doby. Co se v roce 1871 ministrů a českému sněmu dopsal prostě, aby češi
stalo? Císař pán českému národu selhal. Zděšení a přišli do říšské rady; o výhradě, o státním právu
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
rozhořčení, které se potom českého národa zmocnilo, nebylo řeči.
Telefon: 37-3109
je nejlepším dokladem pokroku, který lidstvo od
Nedělal to rád, věděl, že teď musí změnit složení
jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne
těch dob učinilo. A le ,co to vlastně císař František vlády a že tím Čechům křivdí; ale udělal to. A Če
Josef slíbil a proč ve slově nestál? Ptáme-li se na chami zaburácela vlna živelného rozhořčení; na té
(pokračování William St.)., Tel.: 329-8038
to,, musíme vzpomenout některých výročí mimoče- je znát rozdíl tehdejší a naší doby. Když před volba
Krajanům poskytneme 15% slevu
ských.
mi r. 1946 Gottwald vyzýval české rolníky, aby “ svin
V předešlém roce 1870 si češi vymohli státoprávní ským krokem hnali z vesnice každého” , kdo by tvrdil,
opósicí královský reskript z 26. září, který jim slí že komunisté chtějí zavést kolchozy, a když v r. 1948
bil korunovaci, to jest restápraci českého státního Jednotná zemědělská družstva zavedl a sedlákům
Velký výběr jakostního masa a uzenin
práva. Ale dne 2. téhož měsíce Prusové a jejich ně vzal tu půdu, kterou jim zrovna před rokem jeho mi
najdete
v českém řeznictví a uzenářství
mečtí satelité u Sedanu připravili francouzskému cí nistr Koťátko slavnostně předal — tedy to sedláky
saři Napoleonu III. zničující porážku. Francie pod mrzelo, ale nelze říci, že by je to rozhořčilo nebo
novou republikánskou vládou Národní obrany ovšem překvapilo. Sliby se před volbami dělají, a to je
ve válce pokračovala; a ještě bylo možno zvrátit všecko . .. Ale královské slovo!
73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshlne, Vic., tel. 311-2019
český sněm zvolil komisi, aby sestavila adresu ja 
pruské vítězství, kdyby bylo Rakousko zřídilo dru
Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
hou frontu, jak to doporučoval rakouský generální kožto odpověď na nečekaný královský list. 8. lišto-,
inspektor — arcikníže Albrecht. Ale Rakousku byl pádu 1871 můj praděd jakožto mluvčí komise odů
Naše specialita: domácí jaternice a jeiítka
tento zákrok zakázán a to Ruskem. Rusko se pomsti vodnil před sněmem, proč se má králi odpovědět:
fr ankfurtské párky, turistický salám.
lo za neblahovolnou neutralitu, kterou mu nevděčné že za takových okolností češi do Vídně nepůjdou.
Karel
Schwarzenberg
splnil
úkol
dobře
uváženou
Rakousko prokázalo za krymské války a dalo mu
vědět, že pomůže-li Rakousko Francii, pomůže Rusko řečí, kde prohlásil, že jeho straníci — to jest čeští
Prusům. Nebylo zbytí — Rakousko nečinně přihlíželo, sněmovníci, jak tu zasedali — chtějí chránit státo do těch hrdel a statků!” Osobně z takových slov vy 
jak na začátku roku 1871 vzniklo nové německé cí právní samostatnost království, práva koruny, právo vodil důsledek, že opravdu do říšské rady nešel, až
krále a nedílný svazek států spojených Pragmatickou teprve v roce 1879 ukončil pasivní resistenci za úče
sařství;
Čeští politikové sice vydali projev proti tomu, že sankcí; zřejmě tu byl inspirován slovy stejně smýšle lem nových vyjednávání, které česká strana chtěla
si nové Německo přivtělilo Alsasko, které před půl- jícího Ladislava Riegra, když ten vysvětlil, že “ legi navázat s novou vládou hraběte Taaffe; teprve tehdy
třetím Stoletím bylo Francií dobyto na tehdejším timita králů a legitimita národů nerozlučně jsou přijal jmenování dědičným členem panské sněmov
Německu; ale tento projev nebyl ovšem nic platný, spojeny a spjaty” čili že panovnická moc, založená ny-, které dříve ze zásadních důvodů odmítl.
Není účelem tohoto článku vyprávět, jak za Taaffoa jinak tito čeští politikové neocenili plně — zdá se právě na národní minulosti, nemůže pohltit dějinné
— význam německých událostí. Ba myslili si, že cí státoprávní svobody, a že zkusí-li to, podvrátí sama vy vlády Češi na českém sněmu dostali zase většinu
sař nyní vyslyší české požadavky snáze než před svoje trvá n í. . . Skončil slovy, která se po Čechách a jak se státoprávní jednání vyvíjela dále. Chtěli
deseti a dvaceti lety. Tehdy ještě Rakousko zápasilo rozhlásila: “ že práv těch hájiti. chceme a chránit: jsme jenom připomenout okamžik před 100 lety, který
o prvenství v Německu — musilo stavět na odiv svůj je budeme, seč síly stačí, nechť stane se cokoliv, až má v dějinách české státnosti význam nevšední.
německý ráz; nyní bylo z Německa nadobro vylou
čeno, bylo tedy odkázáno na příchylnost svých vlast
ních národů, a zdálo se přirozené, že císař nyní bude
ochoten Čechy uspokojit. V tom se nemýlili, Franti
Přátelé, mám strašidlo! Prosím, čtěte dál a ne Setkání proběhlo v ovzduší vzájemného porozumění
šek Josef by byl Čechům rád vyhověl; ale mýlili se
říkejte si, že to každému straší jinak. Vlastnictví a zmiňuji se o něm jen pro úplnost, neboť šéfovo
v ťóm, že v jakémsi primitivním monarchismu před
strašidla samo o sobě není patrně věc neobvyklá, zjevení s ním nemělo nic společného. Předpokládám.
pokládali, že císař dělá vždycky, co se mu zachce.
ale pro mne je to zkušenost nadmíru zvláštní, neřku- Jako obvykle, šéf zabromoval, objevila se rudá ka
Předpokládali, že věc závisí jedině na vůli císaře;
lí nepříjemná. Chodí mě totiž strašit můj bývalý palina a z ní zabublalo: “ Zase ty tvý levicový -ten
když ten svolí, všecko je v pořádku. A císař pán
šéf.
dence.”
svolil.
Poněkud mě překvapilo, že šéf je sklerotický i
“ No bože — šéf,” patrně usoudíte, “ to mě chodí
Jeho ministři umluvili s českými politiky strany
jako strašidlo. Před třemi lety mi řekl totéž, když
staročeské fundamentální články, které měly slou strašit jíní kádří.”
Musím vás tedy ujistit, že můj šéf nebyl žádný jsem pochválil jakýsi novinový' článek, žádající za
čit požadavky české nauky státoprávní a požadavky
rakousko-uherské ústavnosti; umluvili také národnost malý . . . nu, řekněme kádr. Za Novotného ho vy ložení opoziční strany, jenže to mi přisoudil pravico
ní-zákon, který měl vzít českým Němcům všechen hodili ze sekretariátu ÚV za stalinismus — a to již vé tendence. Ovšem, tehdá nebyl strašidlem. Byl až
důvod k obavám, že mají být odnárodňováni. Císař něco znamenalo v zemi tehdy proslulé neochvějnou příliš konkrétní. Chtěl jsem opravit jeho přeřeknutí,
poslal 12. září českému sněmu nový a zřetelnější re věrností k nejmirovější nejvelmoei a jejímu nejsvě- ale on — což bylo pro něj typické — mě nenechal
skript s uznáním českého státního práva, a tím bylo tějšímu učení. Bohužel, díky této neobvyklé Novot promluvit a pokračoval:
vlastní jednání započato. Němci — nedůvěřiví přese ného liberálnosti se stalo, že jsem celá dlouhá léta
“ Pomni, že našemu svátému boji prospívá jen to,
vše, nebo vlastně neochotní se vzdát své bezprávné poslouchal uvědomělé řeči v nejskálopevnějším pro co JÁ říkám.” Pak se trochu zarazil a opravil se.
nadřízenosti — z českého sněmu odešli; češi 10. říj vedení.
“ Co M Y říkáme. Všechno ostatní je zaprodanství
na -odhlasovali fundamentální články, národnostní
Přiznám se bez mučení, že jedním z nej nebo podlehnutí nepřátelské infiltraci.” ;
zákon, i adresu císaři a králi. Podle úmluvy měl nyní příjemnějších pocitů, které jsem měl při odchodu
Po téhle slovech — přesně jako tenkrát — se opatr
císař dalším přípisem povolat Čechy, aby přišli na do emigrace, bylo vědomi, že se jeho nejbojovněj- ně rozhlédl a zašeptal: “ Ale M Y s nimi zatočíme.
vídeňskou říšskou radu bez újmy svého stanoviska, šíeh řečí zbavím. Leč, chyba lávky — jak říkával Ustavíme ideologickou komisi — ta ■stávající je v
a táni projednali konečné uzákonění toho všeho.
můj dědeček — i to se ukázalo iluzí, šéfův duch mě rukou pochybených intelektuálů a jiných živlů — a
Tu zasáhli protivníci Čechů. Ministr zahraničí Beust straší i v Austrálii. Třeba uznat, jako strašidlo je budeme hlídat křišťálovou čistotu. A kdo se nepoda uherský ministerský předseda Andrássy, opřeni c technicky na výši, což mě dost překvapuje, neboť volí, bude vyloučen.” Ďábelsky se zachechtal a
hrozivou přemoc Bismarkovy vlády v Německu, za ve skutečnosti byl spíše prostoduchý. Ostatně — ji zmizel právě, když rudá kapalina začla černat.
strašili. císaře; přesvědčili ho, že takový ústupek nak by ani nemohl být šéfem, že ano?
Jistě chápete, že vlastnictví takového strašidla ne
slovanskému živlu by z vítězného Německa pro Ra
Vstup má pečlivě propracován — patrně, aby mě ní nic potěšujícího, nehledě na to, že v poslední době
kousko udělal nikoli spojence, nýbrž nepřítele. A co nejefektněji zpracoval pro své uvědomovací pro se začíná zjevovat až příliš často. Na druhou stra
toho se František Josef — zkrušený porážkami let slovy, nejprve párkrát zahromuje a přidá k lepší nu — nejsa zběhlý v manipulaci se strašidly — šé
1859 a 1866 — neodvážil. Ostatně se čeští vůdcové mu několikeré zakřižování blesků. Přiznám se, po fovo zjevování jsem začal chápat něco jako pozna
prvé mě tím dost vyděsil, ale teď jsem si již zvykl nou nutnost.
a dokonce se mi to začalo líbit — což jsem mu, sa 
Velký výběr vín, lihovin a piva
Po posledním zjevení mi ale došla trpělivost. Po
mozřejmě neřekl. Nechci mu kazit radost, vidím všech obvyklých efektech mi opět pohrozil a z- čer
dodáme kamkoli v Austrálii
na něm, že si připadá jak hromovládný Zeus. Po noty zabublal: “ Podepsal jsi levicovou rezoluci.”
za velkoobchodní ceny
hromování se nejprve objeví jakási kapalina ne
“ Snad p ra v ic . . . ” chtěl jsem ho opravit, chá
určitého tvaru, držící pohromadě nejspíše nějakým paje, že i strašidlo má právo se permanentně mýlit.
Ceník na požádání
strašidelným trikem. Nejpozoruhodnější je -ale její
“ Ticho, nehodný hochu. Pravicovou, levicovou —
barevná proměnlivost. Chvíli je černá jako saze, to je fuk. Jsi politicky nevyzrálý tak či onak. A co
chvíli rudá jako vlčí máky — a tak to jde stále do horšího — nedáš si říct, nerozumo.”
kola. Z té se pak nejprve vysune ruka, nebo noha
Když viděl můj zkroušený obličej — strašidlům a
cr. Jonas & Vlcforia Sts., Richmond, Víc.
a až za nějaký čas i šéfova hlava. Ještě nikdy se . dětem se prý nemá odporovat — poněkud smířlivěji
Telefon: 42-4782
mi naštěstí nezjevil celý, patrně si uvědomuje, že dodal: “ Podlehl jsi našeptávačům a podvodu a to
nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Víc. (314-6281)
to nemůže přehánět, nechce-li, aby mě na místě ra tě omlouvá. Příště se ale se mnou dříve poraď.”
nila mrtvice. Z radosti, samozřejmě.
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
Teď již jistě chápete, proč se na vás s důvěrou
Předposlední šéfovo zjevení se konalo bezprostřed obracím: Nemáte někdo náhodou recept na zaříká
ně ,po rozmluvě s jedním místním funkcionářem. vání duchů?
Aleš Nebeský

J. KOSŇAR PTY. LTD.

U FRANTIŠKA ŘÍHY

O mém soukromém strašidlu

i. KINDA & CO. PTY. LTD
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PŘATELÉ

DOMOVA

Čs. pomocný fond

HLEDAJÍ

Aloise Dvořáka (hledá sestra Marie Herzánová —
’nebo jakoukoli zprávu o něm. Před 20 lety mluvil,
•o odjezdu z Anglie do Austrálie) a Bohumila Hraba
la z Prostějova (zpráva od příbuz.).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD

Prvotřídní a levná
ŠVADLENA A DÁMSKÁ KREJČOVÁ
s bohátými zkušenostmi v Československu
: i v Austrálii
HANA NISTIKO-LOMOVÁ
otevřela vlastní závod v
804 Glenferrie Rd., Hawthorn, Vic.
(poblíž hřiště Hawthorn Football Club-u)
Telefon (ve dne i večer): 81-8418
Šijeme na míru z přinesených i našich látek.
Prodáváme též hotové šaty, kalhotové obleky,
kostýmy, hot-pants, minis i maxis.

SVÁTEK SV. VÁCLAVA
oslavíme
NÁRODNÍ POUTÍ NA ŠUMAVĚ
v neděli 26. září 1971
V MELBOURNE bude
mše sv. v 10.30 hod. v
Bethlehem
Hospital,
Kooyong Rd., Caulfield
obětována za domov.
(Každou neděli je v Melbourne jen jedna mše sv.
a to v tutéž dobu v Bethle
hem Hospital v Caulfieldu.)
NA ŠUMAVĚ se bude
konat odpoledne ve 3 ho
diny procesí ke kapličce
Pražského Jezulátka, kde
budou promluvy, litanie k
našim patronům a modlit
by za domov.
Vyprošujme všem věr
ným doma sílu a ochranu
Boží!

NÁRODNÍ POUŤ
ZA DOM OV

Pobožnost bude zakon
čena hymnem Svatý Vác SVATÝ VÁCLAVE
lave.
NEDEJ ZAHYNOUTI
Zástupci čs. obce legio
nářské pak položí věnec
u pomníku padlých k uctě
ní památky všech, kdo po
ložili život za samostat
nost a svobodu naší vlasti.
Kdo
máte
možnost,
přijďtě v národním kroji.
J. Peksa,
'
duchovní správce
,
Po skončení odpoledních oslav se koná
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
na níž hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Pouťové koláče a různá jídla a pití
(K dispozici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farm ě již můžete obědvat.
Kuželkáři budou pořádat turnaj

"Š U M A V A "

BELGRAVE
AUSTRÁLIE

CHCETE Sl ODPOČINOUT
v době dovolené nebo o víkendu?
O všechno pohodlí a výbornou stravu je
postaráno v

Pro- pí. Zenáhlíkovou z Rakouska a jejího synka
došly další dary: od p. K. Slavíka, Kambala West
$ 5 a od p. manž. Novákových, Bacchus Marsh rov
něž $ 5, celkem $ 10. Děkujeme. Z přijatých peněz
byla pí. Zenáhlíkové odeslána další částka $ 200.
Celkem přijal fond pro pí. Zenáhlíkovou $ 681.50 a
odeslal ji $ 500, takže pro ni zbývá $ 181.50.
Tělocvičná jednota Sokol v Sydney oznámila, že
ze svého fondu poukázala pí. Zenáhlíkové do Ra
kouska $ 53.

- 11POZNAMENEJTE SI, prosíme, datum 23. října
1971. Čs. demokratické organísace v Meibourbe
budou pořádat ten den representační ples, na
kterém by neměl nikdo z Vás chybět. Výtěžek
plesu bude ve prospěch fondu na postavení Čs.
národního domu v Melbourne. Podrobnosti v příš
tím čísle HD.

'Zubní
VÝSTAVBA BYTŮ PRO EMIGRANTY V RAKOUSKU
Národní centrum, organisace pro Čechy a Slováky
v exilu, připravuje — v rámci svého programu efek
tivně podporovat základní práva emigrantů, včetně
práv sociálních — výstavbu rodinných bytů a garso
niér pro emigranty ve Vídni. Chce postavit vlastnic
ké byty emigrantům hned vedle jejich vlasti, mezi
pokojnými á neuštvanými Rakušany stejné povahy
a životního tempa, jako je nyní naše, a v kraji nejnižších životních nákladů v Evropě. I pro krajany-emigranty v USA, Kanadě, Austrálii, Jižní Africe
a jinde pro ten jejich kritický čas, kdy pocítí únavní
z dálek a ciziny, chce dát příležitost cítit se k do
movu nejblíže a ve svém. — Stavební program bude
zpřesněný, až se zjisti počet zájemců a okruh jejich
osobních zájmů spojených s výstavbou bytu. Zájem
ci se mohou informovat na adrese: Národní Centrum,
Dominikanerbastei 21/29, 1010 Wien, Austria. Tele
fon: 63 20 933.
Za Národní Centrum: Otto Liška, Dr. E. Vidra

Při koupi či prodeji
domu nebo bytu
Vám odborně
a nezávazně poradí
G. GLOSS & Assoc.,
R. E. S. I.,
578 Burwood Rd.,
HAWTHORN, Vic.
Telefon: 81-4456,
večer 81-6412

Samost. manželé
přijmou
HOSPODYNI
dobrou kuchařku, do
moderně vybaveného
domu. Vysoký plat,
výhodné podmínky.
K dispozici je plně za
řízený oddělený byt, v
němž může bydlet sama
nebo se svým manže
lem. Mluvíme česky.
Volejte
(Melb.)
tel.
662-1273 nebo po obch.
době 86-7031

S. REICHEROVÁ
B. D. S. C-. (Melb.), L. D. S. Victoria
otevřela praxi na
30 Fítzroy St., St. Kílda, Víc.
Ordinuje denně od 9. hod. dop. do 6.30 hod. večer,
v sobotu od 9. do 12. hod. polední.
Telefon: 94-3337

NA MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ S. K. SLAVIA
Melbourne, která sekonala 16. září, nezískal návrh na
sloučení klubu se srbským S._ C. Carlton potřebnou
dvoutřetinovou většinu. Vedení klubu zůstává v čs.
rukách.

Vynikající československý houslový virtuos

J0SEF SUK
pravnuk Antonína Dvořáka a vnuk skladatele Josefa Suka
“ vykouzluje skvělé tóny ze svých Stradivárek z roku 1710
a kontroluje je s dovedností, která nezná hranic”
(New York Times).

5 KONCERTŮ Y MELBOURNE
Dne 2., 4., 6. a 7. října s Melboumským symfonickým orchestrem
řízeným B. Riegrem — Melbourne Town Hall 8. hod. večer.
V sobotu 9. října sólový koncert (současně: harpsichordist
Valda Aveling) — Melbourne Town Hall, 8. 15 hod. večer
PŘEDPRODEJ: ABC BOX OFFICE
243 Coílins Street, Melbourne. Telefon: 60-0721

Oznamuji, že jsem převzal
PŘEKLADY

DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ

z češtiny do angličtiny
a němčiny nebo opačné

známé pod jménem

RUDOLF HELLER

COIFFURE DE JOUR

1 Norbert St.,
Balwyn, Vic. 3103
Telefon: 80-4944

(Účesy dneška)
813 Glenhuntly Rd., CaulfieW SeeSkflRc.
Telefon 53-4308
Veškeré práce provádíme a S c e a t
kvalifikovanými zaměstnanec

PENSIONU A RESTAURACI
YOSEMITE,

KALORAMA,

VIC.

v Dandenong Ranges, 28 mil z Melbourne
K zpříjemnění pobytu j e ' k dispozici kou
paliště, stolní tenis a odbíjená.
K

reservování pokojů

lékařka

nebo jen obědů

volejte 728-1298, po 8. hod. več. 728-1105
Jan a Štěpánka Pospíchalovi

CÍCHY,
DAMAŠKOVÉ
POVLAKY afd.
z prvotřídního
materiálu zhotovíme
na míru a za
mírné ceny.
Volejte tel. (Melb.)
870-2637
(T. Běhounková)

(dle přání čs. obsluha) Porady a návrhy na čprrrn 2B9K.
trvalou ondulaci,

a

jsou zdarma.
Každé pondělí, úterý a středu Vám ped».yrre=sE 3 S t J Í M L ';
Na objednávku též specielní kontinentžfei
Na Vaši návštěvu se těší

Jinač 3SÍÍÍMÍÍI l B l i i »

;
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D O M O VA

DVAKRÁT "BR O N Z" PRO ČSR
Na cyklistickém velodromu italského města Varese
bylo uspořádáno mistrovství světa v dráhové ■cykli
stice, které považovali amatéři za generální zkoušku
na olympijské boje v Mnichově. Početně malá čs.
výprava získala tu 2 bronzové medaile: Ivan Kučí
rek a Iva Zajíčková (231etá studentka z Brna) obsa
dili ve sprintu velmi čestná třetí místa, což je po
70 letech největší úspěch čs. cyklistických sprintérů.
Lépe už si v této disciplině vedl jen Rudolf Vejtruva,
který v roce 1901 na berlínském šampionátu obsadil
druhé místo.

SPORT
Karel Janovský
Vé fotbalovém mistrovství Evropy

Lehkoatletické m istrovství

Do rozhodujících bojů
Střetnutím Rakouska se Švédském ve Vídni vstoupili jsme do rozhodujících bojů o účast ve čtvrtfinále
fotbalového mistrovství Evropy. Ačkoli bylo sehráno už 62 z 96 zápasů, tedy téměř dvě třetiny, stopro
centně není ještě znám vítěz ani jedné z 8 skupin. Nyní však sí budou muset fotbalisté pospíšit, neboť
zápasy ve skupinách musí být sehrány do konce letošního roku. Jak vypadá situace?
I. skupina
Čtvrtfinalista vyjde z dvojice Rumunsko — ČSR.
Čs. fotbalisté po vítězství ve Walesu 3 : 1, nad Ru
munskem doma 1 : 0 a v Helsinkách nad Finy 4 : 0
(předtím stačila hrát druhá, resp. třetí čs. garni
tura doma s Finy-jen 1 : 1) mají ve skupině 7 bodů
■a score 9 : 2 ; 2. Rumunsko 3 body, 3. Wales 3 body,
4. Finsko 1 bod.
II. skupina
Vše nasvědčuje .tomu, že boj o čtvrtfinále bude
zajímavý až do 11. prosince, kdy se hraje v Sofii
poslední střetnutí: Bulharsko — Francie. Tabulku
vedou s 5 .body Bulhaři, kteří doma dosáhli velké
ho triumfu, když porazili M aďary 3 : 0, pak však
hráli (také doma) se slabými Nory jen nerozhodně
1 : 1. Prakticky je na tom nejlépe tým Francie, kte
rý remizoval 1 : 1 v Budapešti. Situace je dosti sple-

titá, vitezem muže byt Francie zrovna tak jako Bul
harsko, neodepsal bych však ještě ani Maďary.
III. skupina
Podle papírové formy by měli zvítězit Angličané,
kteří také mají ze 3 zápasů plný počet 6 bodů a im 
posantní score 9 : 0. V čele pořadí jsou však Švý
caři (8 bodů), nevěřím však, že by v rozhodujících
zápasech 13. října v Basilejí a 10. listopadu v Lon
dýně ohrozili mistry světa z r. 1966 — Angličany,

Nečekaný průběh

: :

Fotbalová liga

::

Zatímco např. v Itálii nezačala ' ještě ani ligová
sezóna, mají čs. fotbalisté., za sebou už 6 kol. A už
letmý pohled na výsledky ligových zápasů dokazuje,
že “ zmatek vládne” v nejvyšší čs. soutěži, kde na
15 ze 16 mužstev není spolehnutí. Jediným týmem,
který zatím zasluhuje absolutorium, je VSS Košice.
Mladý košický celek v čele s brankářem Švajlenem,
reprezentačním “ záložníkem” Pollákem a útočníkem
štrauszem předvádí moderní útočnou kopanou, ne
našel ještě přemožitele.
Velkým překvapením jsou výkony pražské Dukly,
která v několika zápasech, hrála jako v dobách své
největší slávy — prohrála' však v 6. kole doma na
Julísce se Slovanem Bratislava. Co je však daleko
větší senzací: v dolní polovině tabulky jsou po 6.
kole nejen Sparta se Slavií, ale i obhájce titulu
mistra republiky Spartak Trnava, což není před star
tem v Evropském poháru mistrů potěšitelné.
2. kolo: Dukla Praha — Trenčín 4 : 0, Slovan Bra
tislava — Sparta Praha 6 : 1, Trnava — Třinec 4 : 0 , :
Ostrava — Prešov 0 : 1, Teplice — VSS Košice 0: 3,
Slavia Praha — Inter Bratislava 2,: 2, žilína — Zbro
jovka Brno 6 : 0 a Lokomotiva Košice — Nitra 3: 2.
3. kolo: Sparta Praha — Lok. Košice 3 : 1, VSS
Košice — Slavia Praha 4 : 2, Nitra — Ostrava 3 : 1,
Prešov — Teplice 2 : 1, Třinec — Slovan Bratislava
2 : 1, Trenčín — Trnava 2 : 0, Brno — Dukla Praha
3 : 3 a Inter Bratislava — Žilina 1: 0.
4. kolo: Ostrava — Sparta Praha 5 : 2, Slavia Pra
ha — Prešov 2 : 0, Teplice — Nitra 3 : 0, Lok. Ko
šice — Třinec 4 : 0, Slovan Bratislava — . Trenčín
3: 0 , Žilina — VSS Košice 0 : 1, Brno — Inter Bra
tislava 1 : 1 a Dukla Praha — Trnava 3 : 0.
5. kolo: Inter Bratislava — Dukla Praha 2 : 3,
VSS Košice — Brno 2 : 2, Prešov — žilina 0 : 0.
Nitra — Slavia Praha 1: 0, Sparta Praha — Tepli,
ce 0 : 0, Třinec — Ostrava 2 : 3, Trenčín — Lok. Ko
šice 3 : 0 a Trnava — Slovan Bratislava 1 : 1.
6. kolo: Slavia Praha — Sparta Praha 2 : 1, ži
lina — Nitra 3 : 1, Brno — Tatran Prešov 1 : 1, Inter
Bratislava — VSS Košice 0 : 3, Dukla Praha — Slo
van Bratislava 0 : 2, Ostrava — Trenčín 5 : 2, Tři
nec — Teplice 0 : 0 a Lokomotiva Košice — Spartak
Trnava 1: 1.
Tabulka po 6. kole: 1. VSS Košice 11 bodů, seoré
16 : 4; 2. Dukla Praha, 3. Slovan Bratislava (po 9
b.); 4. Lok. Košice 7 b.; 5. Teplice, 6. Ostrava, 7.
Brno, 8. Prešov (po 6 b .); 9. žilina, 10. Třinec, 11.
Slavia Praha, 12. Sparta Praha (po 5 b.); 13. Trna
va, 14. Nitra, 15. Inter Bratislava, 16. Jednota Tren
čín (po 4 bodech).

ČSR
Poprvé v historii čs, lehké atletiky se konalo mi
strovství republiky na tartanu, který skutečně v
mnoha disciplinách “ pozvedl” úroveň. Hvězdou šam
pionátu byl výškař Roman Moravec z , Bratislavy,
který jako první v ČSR zdolal magickou hranici ce
lých generací skokanů — 220 cm. Protože i J. Alexa
skočil 2,16 m a ve výšce žen skočily první čtyři
l, 80 m (což nemá na národních přeborech nikde na
světě obdoby), stala se výška “ národní disciplinou” .
Lepší výsledky mistrovství republiky v Praze:
Muži:
Nejlepším sprintérem je Bohman ze Slavie, který
vyhrál 100 m za 10,3 vt. (splnil olympijský limit,
který se bere v úváhu už od 1. září), 200 m za 20,9.
vt. a byl i členem kvarteta Slavie, které v čase 40,6
vt. vyhrálo štafetu na 4 x 100 m. Na 400 m získal
titul mistra republiky Spart’an Tulis (46,8 vt.), na
800 m obhájil prvenství Jozef Plachý z Košic (1:49,2
min.), na 1.500 m byl nejrychlejší Pěnkava z R&
Praha (3:46,4 min.), vytrvalecký běh na 5.000 m
vyhrál Hoffmamz pražské Dukly za 14:13,6 min., na
10.000 m byl první v cíli Spart’an Jánský (29:30.6
min.) a 110 m překážek bylo jasnou záležitostí Nádeníčka z Třince (13,8 vt.). Na 400 m přek. byl nej
rychlejší Sparťan Daniš (51,2 vt.) a na 3,000 m pře
kážek podle očekávání Moravčík z pražské Dukly
(8:39,4 min.). Dobrý byl trojskok, ve kterém "3 borci
“ šli” nad 16,40 m. (1. Vyčichlo z pražské Dukly 16,59
m, 2. Fišer 16,48 m, 3. Broda 16,42 m ). Do dálky
skočil (ale -s pomocí větru) Brož z RH Praha 775 cm
a tyčku' vyhrál veterán Tomášek (4,90 m). Koulí
vrhl Jaroslav Brabec z Dukly Praha 18,99 m, disk
vyhrál L.' Daněk ze Sparty (61,82 m), mistrem re
publiky v hodu kladivem se stal Hájek z RH Praha
(62,14 m) a v hodu oštěpem stačilo -Sparťanu Vojtekoví k vítězství pouhých 74,54 m.

IV. skupina
SSSR nebo Španělsko? Kubalovi svěřenci prohráli
sice v Moskvě se SSSR 1 : 2, celé Španělsko však
věří, že se budou 27. října v Madridu SSSR revanšovat i s úroky. Jazýčkem na váze může být mužstvo
Severního Irska, které samo už těžko bude bojovat
0 prvenství ve skupině. SSSR má 6, S. Irsko a Špa
nělsko po 4 bodech.
V. skupina
Největším překvapením byly zatím slabé výkony
reprezentačního týmu Skotska, který je — stejně
jako Dánsko — užsbez šance. Největší naději na po
stup do čtvrtfinále máji Belgičané — ti získali plný
počet 8 bodů a score 10 : 1. přesto musí — nechtějí-Ii
být ještě předstiženi Portugalci — získat 2 body ze
dvou zbývajících střetnutí v Glasgově a v Lisabonu.
VI. skupina
Velkým favoritem je obhájce soutěže a poražený
finalista mistrovství světa Itálie. Téměř bych sl
troufal říci, že squdra azzurra je jednou nohou ve
čtvrtfinále. Italští fotbalisté uhráli ve Stockholmu
důležitou bezbrankovou remisu, mají nyní 7 bodů,
jednobodový náskok před švédy (navíc jedno utkání
k dobru), a co je snad ještě důležitější: Italové mají
v posledních dvou zápasech: s mužstvem Tře Kxonor
1 s Rakouskem výhodu domácího prostředí.
V II. skupina
Téměř stejnou roli jako Italové v VI., hrají Jugo
Slávci v VII. skupině. Mají rovněž 7 bodů — 1 bod
náskok před Východním Německem, jehož reprezen
tanti musí jet 16. října do Bělehradu.
V III. skupina
. Osmý čtvrtfiňalista evropského mistrovství vzejde
zřejmě už jen ze zápolení Polska s NSR. Semifinali
sté mistrovství světa Němci měli velm i špatný start,
když doma stačili hrát s Turky jen nerozhodně 1: 1,
nyní však už vše napravili. Vedou skupinu se 7 body,
ovšem Poláci, kteří mají zatím 3 body, ztratili do
sud — jako Němci — pouhý bod.
DÁNKY OBHÁJILY PRVENSTVÍ V KOPANÉ
V Mexico-Cíty a v Guadalajaře vyvrcholilo první
zářijovou neděli II. mi
strovství světa v kopané
žen, které i přes nešváry
a potyčky hráček na hřiš
ti nutno označit za úspěš
né. Dámská kopaná se za
číná líbit a zdá se, že má
skutečně budoucnost před
sebou. To ostatně jen po
tvrdily návštěvy na střet
nutích, které nebyly o nic
menší, než při loňském
světovém šampionátu mu
žů. Úplnou atrakcí bylo
finále, které na Azteckém
stadiónu v Mexico-Citv
před zraky 100.000 diváků
vyhrály Dánky nad Mexi-

čankami suverénně 3 : 0
a obhájily tak loňské svě
tové prvenství získané v
Itálii. Dánské fotbalistky
předčily všechny účastni
ce v technickém .pojetí
hry, v taktice, a byly i
kondičně na turnaj světo
vého šampionátu nejlépe
připraveny. Porazily po
stupně: Francii 3 : 0, s
Itálií hrály 1 : 1 a Argen
tinu v semifinále 5: 0.
Porádí: 1. Dánsko, 2.
Mexiko, 3. Itálie, 4. Argen
tina, 5. Francie. 6. Anglie.
Čs. - fotbalistkám nebylo
ani tentokrát dovoleno se
soutěže zúčastnit.
—

O

—

Ženy:

Nejlepší výška: 1. Prosková (škoda Plzeň) 1,83 m,
2. Huebnerová 1,83 m, 3. Karbanová, 4. Valentová
(obě 1,80 m). Skok do dálky vyhrála nečekaně Březíková z TJ Gottwaldov (skočila 6,34 m) a tři tituly
mistryně ČSR získala Jehličková, která vyhrála
běhy na 800 m a 1.500 a byla členkou vítězné štafe
ty RH Praha na 4 x 400 m.
DEBAKL JIHLAVY V MOSKVĚ
Nerozehraný tým jihlavské Dukly s celou řadou
“ bažantů” , z kterého odešlo po skončení vojenské
presenční služby několik opor (např. obránce čs.
národního mužstva Horešovský), byl ve finále Po
háru mistrů evropských zemí v Moskvě proti ceié
léto trénujícímu mužstvu CSKA Moskva bez šance
na úspěch. Sovětský přeborník (totožný téměř s repre
zentačním celkem SSSR) porazil doma před 15.000
diváky jihlavské vojáky 7 : 0 ( 1: 0, 2 : 0* a 4 : 0) a
tak se mohl v jihlavské odvetě spokojit s remisou
3 : 3. škoda, že se finále PMEZ muselo hrát už (nebo
až, protože to bylo závěrečné střetnutí minulého roč
níku) v prvních zářijových dnech, tedy v době, kdy
si ještě jihlavští hokejisté nemohli doma ani pořádné
zabruslit, připravit se na střetnutí. Jak CSKA Moskva
tak i Dukla Jihlava budou evropskými zástupci v
soutěži o Světovou trofej, která se za účasti klubo
vých celků Kanady a USA uskuteční v povánočním
týdnu poprvé ve Spojených státech.
HLAS DOMOVA
Vychází čtrnáctidenně, fiídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
8. Moorhoúse S t, Richmond, Vic., 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
výtisk 25 c.
PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, £stg. 3.-, US $ 7.nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého pk*
plátku do různých zemí sdělíme na požádání obratem.

