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Předvolební fraška v Československu

Příprava mezníku
Gustáv Husák konečně oznámil datum voleb do zastupitelských sborů všech vždy budeme i v předvo
Stupňů, jak je "navrhl" ÚV KSČ: českoslovenští občané půjdou k urnám ve lebním období usilovat o
dnech 26. a 27. listopadu a to s úkolem vytvořit další mezník v dějinách. Tvořeni plodné všelidové jednání
mezníků se v Československu v posledních letech velmi vžilo: nesporný dějinný o dalších úkolech rozvoje.
mezník v srpnu 1968 následoval hned koncem téhož roku "mezník pokání" na To je výraz socialistické
sezení ústředního výboru strany a v dubnu dalšího roku často vzpom ínaný vý demokracie, v ' tom je
vojový mezník — nástup Husáka a spol. Po dalších dílčích "meznících", jak smysl uvědomělé účasti
na ně upozorňovaly čs. sdělovací prostředky, došlo k výrazné událostí letos v pracujících na tvorbě po
květnu, k sjezdu KSČ, který konečně plně normalizoval pročištěnou stranu. Vol litiky, na řízení a správě
by pak mají "dovršit konsolidační úsilí v celém státě" (používáme slov mini státu, v němž je lid jedi
sterského předsedy Štrougala), tj. provést výměnu osob — od místních národ ným pánem a hospodá
ních výborů až k parlamentu. Tento mezník má být dle režimní propagandy po řem.”
Lid jako jediný pán a
slední— za ním bude následovat už jen řada let radostného budování socialismu.
Podle hluku, který se fronty k “drahým spolu 'tom, že zastupitelské sbo hospodář si ovšem tvořil
tvoří kolem příprav “vo občanům” a pokračuje ry jsou složeny ze skuteč všechnu politiku už od dří
ných zástupců lidu, kteří vějších voleb (naposled se
leb”, by se mohlo zdát, vysvětlením:
lidu slouží a v duchu poli konaly v roce 1964), s vý
“Půjdeme
jednotně
k
že panuje ve veřejnosti
napětí, jak volby dopad volbám a dáme svůj hlas tiky KSČ -i NF vyjadřují a- jimkou kontrarevolučního
nou. Jako by hrálo roli. kandidátům Národní fron uskutečňují jeho zájmy. období roku 1968, kdy se
řekne-li k jednotné kandi ty. V naší socialistické Neprovádíme žádnou poli na lid nebral vůbec zře
dátce své “ja ” 99y2% vo společnosti spočívá demok tickou licitaci, netříštíme tel.
ličů či bude-li těch “nein” ratická podstata voleb v jednotu lidu, ale tak jako (Pokračování na str. 2)
o čtvrt procenta méně ne
Dr. Martin Kvetko, předseda československej delegácie v ACEN-e
bo více.
. .
“Letošní volby mají v.
životě naší vlastí zcela
mimořádný význam” , hlá
Vo švojom prejave na plenárnom zasadaní Zhromaždenia európskych ujařme
sá provolání ústředního ných národov dňa 21. septembra v New Yorku připomenul Dr. Kvetko najskór
výboru KSČ a ÚV Národní výročie okupácie Československa, "Deň sovietskej hanby" a ďalej hovořil o požiadavku krajanských orgaňizácií na celom svete, aby
sa na osud okupovaného Československa nezabudlo,
najma pri nových, pripravujúcich sa medzinárodných rokovaniach v Európe. O sifuácii v Československu povedai:
Zdá se, že mužové Kremlu to myslí s koexistencí
“Tri roky okupácie pri- litickom vývoji Českoslo
se Západem toho času vážně. Jsou pro klid na svých
západních hranicích a, konkrétněji, jsou pro brzké niesli pře našu domovinu venska od okupácie bol
svolání evropské bezpečnostní konference, která — trpké výsledky. Tri roky zjazd KSČ, ktorý sa konal
už tím, že se o ní bude mluvit — vyvolá přinejmenším stačili k tomu, aby Mosk v máji tohoto roku v Pra
víc než jen dobrou vůli Západu k respektování hra
nic vlivu Sovětského svazu. K dosažení tohoto cíle va Československo integ he. Brežnev prišiel naň a
jsou připraveni spolknout mnohé, co přijímali ještě rovala hospodářsky a po zotrval na ňom až do konnedávno s ■nechutí, jsou připraveni na kotrmelce, liticky do rozsiahleho so- ca najma preto, aby dal
zvláště-jde-li jen o kotrmelce slovní.
vietskeho impéria. Jeho příkazy, ako ďalej postu
V minulém-čísle HD ("Moskva má strach") jsme
koloniálny
štatus sa dokre- povať v normalizácii; po
se zmínili o soukromé zprávě, dle níž Tito žádal
Brežněva o odvolání nauky o omezené svrchovanosti, sl’uje zo dňa na deň no dělil v nej úlohy tzv. centkterou Brežněv vyhlásil v roce 1968. Ten s klidem vými sovietskymi zásah ristom okolo Husáka i
vyhověl. Hned první den pobytu v Bělehradě prohlá
sil v přípitku na banketu, že domněnka, jako by So mi, novými nanútenými tzv. konzervatívcom na če
větský svaz věřil v omezenou svrchovanost komuni opatreniami ■Husákovho le s BiTakom, Indrom a
stických států, je jen utrhačný výmysl. Druhý den režimu, novým útlakom Kolderom.
prohlášení opakoval, i když opatrněji, na shromáž najma kultúrnym a-hospo
Nový kurz vnútropoliticdění zaměstnanců elektronického průmyslu v Zemudářským. Zdá sa, najma kého vývoj a je politicky
nu. Tam řekl:
"Existuji určité obecné zákonitosti socialistické vý teraz po dvoch poradách neobyčajne výrazný, totál
stavby a obecné, zásadní rysy a znaky socialismu, COMECONu, že čs, model ně podriadený sovietskej
bez nichž socialismus není možný. Volba konkrétních má byť vzorom pře sovieforem organizace společenského života je však vnitřní tizáciu celej východnej voli. Preto Husákova norzáležitostí každé komunistické strany, každého ná- Europy, najma pre jej malizácia prechádza do
. roda. Znovu vyslovujeme pevné přesvědčení, že roz
Brežnevovej sovietizácie.
dílnosti v těchto formách nesměji být příčinou ně takzvaná socialistická eko
Nápor sovietizácie na
jakého odcizení nebo nedůvěry ve vzájemných vzta nomická integráciu.
zích socialistických států, a tedy přirozeně ani mezi
Medzníkom vo vnútropo- (Pokračoyanie na str. 2)
námi a vámi. Jsme proti tomu, aby se stavěla do
protikladu praxe socialistické výstavby V různých
zemích, a tím spíše jsme proti tomu, aby někdo ji
Published by F. Váňa,
ným vnucoval své konkrétní metody-rozvoje."
8 Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121,
Tuto část Břežněvova projevu jsme citovali z čs.
novin (24. 9.), které ji otiskly shodně a tak říkaje
- Printers: “Unification” Pty. Ltd.
bez mrknutí oka. Samozřejmě, že se v Českosloven
497 Collins St., M elbourne, Vic.
sku nikdo neodvážil a neodváži', Úát veřejně jedno
duchou otázku: "A srpen 1968?"

TRI R O K Y O K U P Á C IE

Brežněvova doktrina
výmysl?

Zahraniční politika čs. buržoazie skončila rozbi
tím republiky, ztrátou státní samostatnosti a ná
rodní katastrofou. Naše zahraničně politická orien
tace na přátelství, spojenectví a spolupráci se So
větským svazem a ostatními socialistickými země
mi dává jistotu a perspéktivu mírového rozvoje a
je zárukou naší státni svrchovanosti a nezávislo
sti . . . Socialistická společnost se v praxi uká
zala být nesrovnatelně dynamičtější než kapita
lismus. Lid této země má právo být sebevědomý.
Může být hrdý na to, co svým rozumem a svýma
rukama dokázal ve spojenectví se SSSR a sociali
stickými zeměmi . . .
Gustáv Husák na zasedáni ÚV KSČ 17. 9. 1971

OSTUDA - ČÍ ?
Syn psal právě esej z angličtiny na téma: “Westemport — ano či ne?” Westernport je překrásný
kousek australské přírody na výběžku, u Melbourne, se
zlatými plážemi otevřeného oceánu i zálivu — dnes
navždy zohyzděný průmyslovou expanzí. Jedinečná
fauna i flora vzaly za své. Mrtvolky tučňáků z Philíip
Islandu se válejí na písku a průzračná mořská voda
je zkalena olejovou přiboudlinou. Ale teprve teď.
když už mamutí průmyslové koncerny zkoupily všech
ny" pozemky a rýpají se v zemi svými bagry, austral
ská veřejnost procitá. Zástupci lidu podávají pro
testy, vyšla brožura nazvaná Ostuda Westernport,
která dokazuje, že místo na plánovaný přístav není
vůbec tak ideální, jak se zprvu mělo zato a že prů
myslový zisk ne vynahradí škódv, způsobené neci
telným zničením přírodní rezervace. Obyvatelé ■po
stiženého distriktu pořádají schůze a podpisují pro
testní listy v naivní důvěře, že se tím na věci něco
může změnit.
Typická lidská vlastnost: zájem a iniciativa nás
obvykle popadne za pět minut dvanáct nebo častěji
aeset minut po dvanácté. A obvykle ochládá, zjištíme-Ii, že bychom při nápravě museli také přiložit
ruku k dílu.
Aniž chci porovnávat události a jejich význam, pře
ce se neubráním vzpomínce na situaci na sklonku
července a v srpnu 1968 v Československu. V ládla
tehdy mezi námi stejná naivita jako mezi. Australa
ny v případu Westernportu. Lidé posílali Dubčekovi,
Svobodovi a Smrkovskému do Čiemé nad Tisou i
do Moskvy ujištění o vřelé podpoře . . .
Politikové, kteří rozhodli o povolení výstavby prů
myslového Westernportu, museli vědět, čeho se do
pouštějí. Stejně to věděli politici, kteří bez boje pro
dali republiku. Jedni ani druzí to -ovšem neudělali
zadarmo. Nechci samozřejmě tvrdit, že australští -po
litici byli při rozhodování podplaceni. Někdy není
zapotřebí ani peněz, stačí vidina udržet se u vesla
po další volební období nebo v jiném případě snaha
uchránit vlastní zdravou kůži.
Mám před sebou knížku krátkých povídek Jana
Schneidera “Salónek dočasně uzavřen” . Zachycuje
sugestivním způsobem tragikomedii této lidské snahy
udržet se nad vodou třeba tím, že si stoupneme na
hlavu přítele. V povídce Legitimace Schneiderův
hrdina vede tento monolog:
“Ale co, život jde dál! Mám novou partajní legiti
maci. Tím se přece mezi námi nic nezměnilo. Nač
dělat hrdinu. Čest práci! Klidně. Ona mi kvůli to
mu huba neupadne. No, nemám pravdu, Pepíku? Ať
žije Sovětský svaz! A zaplácat. Proč ne? Dělali jsme
to předtím jináč, Karlíku? Ono se to zas úplně uklid
ní. Ochladnou poslední vášně. Ti, co se cpali ke ko
rýtkům, se k nim taky dostanou. A my jim k tomu
zatleskáme, protože moc bez potlesku nešmakuje a
nám přece kvůli tomu ruce neupadnou . . . ”
Kluk tedy vypracoval esej a protože mu je těch
nádherných šestnáct, horlil: “A víš, mami, co jsem
napsal? že by měli jít k psychiatrovi, když to ne
dokázali zarazit hned zkraje. Ale stejně ještě není
všechno -ztraceno, vláda to může vykoupit zpátky a
.udělat tam příro'dní park. I pan učitel to říkal a je
fto-Australák!”
Milý hochu, myslím ' si, já -také věřím, .že nikdy
není pozdě začít napravovat, co jsme zvrtali. Dá to
tisíckrát víc práce než kdyby se to dělalo dobře hned
od začátku, ale jde to. Ostatně jak má člověk uhod
nout, kde vlastně byl začátek. V roce 1968, kdy jsme
měli — jak jsme si aspoň mysleli — neutralitu na
dosah ruky? Hned po okupaci, kdy jsme si ještě za
tepla mohli ustavit vládu v exilu a využít dobře na
laděného světového mínění? Nebo po svržení Novot
ného? Či už v únoru 1948? Či ještě dřív, před Mni
chovem?
(Pokračevání ca. straně 2)
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KTERÝKOLI MĚSÍC
>taďr€Ct
de Vídně za $ 430
db Frankfurtu za $ 460
aid.
Reservujte si letenky
-u

celkem pravidelně každý
měsíc) se praví, že sice
raková akce nic nezmění
na výsledku voleb, protože
i urocento hlasů “pro” se
neurčuje sčítáním, ale roz
hodnutím strany, ale obr
čané tím prý dají na vě
domí režimu, kolik je jich
ochotno - i s jistým ne
bezpečím - odmítnout vo
lební frašku a celou tu
nynější politiku režimu.
- -Leták, však žádá příliš
mnoho, tlaku prováděné
mu ve všech 200 volebních
obvodech bude těžké odo
lat. Formálně nejsou vol

(Pokr. zo strany 1)

TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.
Melbourne, 3000 .
Telefon:
63-4001, 63-4002

UVAŘTE SI PIVO
pomocí soupravy na
vařeni piva po domácku
“Olinda” .
V soupravě je:
* 8-galonová nádoba
na kvašení
* hydrometr
* 100 korunkových
zátek
* ruční zátkovač
* ustalovač
* tištěné snadné
instrukce * potřeby k výrobě
20 gal. piva
To vše stojí
(včetně pošt.) $ 15.00
Objednávky a Postál
Notě zašlete na:
J. MARTIN,
Lot 250 Eltham Rd.,
Eltham, Vic. 3095

všétkých úšekoch veřejné
ho a spoločenského života
je tak silný a čo do inten
zity a rozsahu tak široko
založený, že překonává aj
.všetko to, čo sa u nás dialo v rokoch paťdesiatych
za pověstného obdobia kul
tu osobnosti, alebo před
ním.
Heslo: Sovietský zváz náš vzor, zase převláda
v propagande. Časy obdivovania všetkého soviet
skeho, nútené přeberanie
sovietskych “skúseností”
sa zase vrátili. Napodobovanie “sovietskeho vzoru”
dosahuje.absurdných rozmerov, lebo - ako to před
seda ústavného a právneho výboru sněmovně l’ud i
Vladimír Marik povedal
redaktorovu
týždenníka
“Aktuality” : “sovietske
skúsenosti platia nielen
pre Sovietský zváz, lež
pře všetky socializmus budujúce krajiny, pretbže sa
ich dosiahlo správnou apli-

ČS. NÁRODNÍHO SVÁTKU V MELBOURNE
bude vzpomenuto uměleckou akademií
v sobotu 30. října večer v sále
konservatoře u Meibournské university.

ZLOBÍ

VÁS

by povinné, ale o účast se
mají - postarat agitační
střediska, zvláštní uliční a
podnikové výbory a celý
aparát režimu. “Volič”
má rovněž právo na taj
nou volbu, ale odchod za
plentu, odmítnutí “spon-'
tánní veřejné volby” bude
podle dosavadních, příprav
letos víc než jindy poklá
dáno za nepřátelský akt
vůči režimu.Proč se vůbec volby v
diktaturách konají, je
otázka, kterou lze těžko
zodpovědět. Po určení no
vých funkcionářů do “za

stupitelských sborů” , jak
je před “volbami” stejně
provedeno, stačilo s fan
fáram i oznámit, že nový
dějinný mezník byl právě
pevně zbudován.

BYTY
PRO SVOBODNĚ
nebo bezdětné manžele
$ 7 týdně
($1 za den)
5 minut z City
78 Gipps St.,
Easf Melbourne
Tel. (po 6. hod. več.):.
41-4088

Tri roky okupacie

A LMA

OČI ?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od! O P T Á

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

4. 10. 1971

D O M O V A

káciou marx-leninizmu” . ky najvyspelejšej. krajině
V máji otvorili v Prahe vo Východnej Európe p rá 
“Dom sovietskej védy a vě na poli technologie tie
kultúry” . Sovietske v e l najváčšie úlohy.
Týždenník Aktuality uvyslanectví vydává týždenník “Aktuality” v češ dáva tón čsl. propagandě,
tině a v slovenčině. So niektoré jeho články muvietske diplomatické mi sia české a slovenské no
sie v Prahe a v Bratisla viny preberať. V kinách
vě sú strediskom náporu má zase naprostá převa
sovietizácie. Niet jedinej hu sovietský film.
verejnej události, slávnoVeTmi prenikavo je zasti, alebo konferencie, na siahnutá oblast’ kultúrna.
ktorej -by „neboli přítomní Režim nebol sice v stave
delegáti/ okupántskej ,aiv..- dodnes- zorganizovat’ novů
mády a členovia vel’yy- záujmovú organizáciu spislanectva. a konzuláíov v, sovatďov, ale na výstra
Bratislavě a v Brně. ,
hu tým, čo stále vzdorujú,
Vzájomné súdružské ná .vydal ¡»oznam tých autovštěvy sa organizujú;v.ta- rov, ktorých- diela sa za
kom - rozsahu ako nikdy žiadnú -cenu nesmí vy
predtým. Len v jednom dat’. Překládat’ sa má
mesiaci bolo takýchto vzá- takmer len. zo sovietskej
jomnýeh návštěv výše literatúry . . .
dvadsať. Sovietizácia sa
Na Československo padá
stává masovou operáciou.
ponurá sovietska hmla. V
Obránci mieru, protifašinej sa ťažko orientovat.’,
stickí bojovníci, stachaale skúsenosti, ktoré náš
novci. pověstní majstri vyl’ud získal za dvadsať rosokej úrody, zaslúžilé do
kov
pod sovietskou nadvlájičky. odborárski satrapo■dou, sú mu bespečným ra 
via. filmové hviezdy, no
darem.” '
vináři a akademici, legen
dární partizánski hrdinovia - to všetko sa zbratruje. vzájomné navštěvuje.
SPOLEČNÉ
Len v mesiaci juni sa
LETY
podpísalo devať protokodo
Frankfurtu
a Vídně
lov o “prehrbení spoluprá
A
ZPĚT
ce” . Poriadajú sa “dni so
Zvi. (“Charter”) $ 715
vietskej technologie” , aby Skup. (“Groups”). $ 730
sa naši 1’udia dozvěděli,
Podrobné informace
ako .je Sovietský zváz
ochotně sdělí
technologicky
vyspělý i
keď je všeobecne známé,
ALMA
že Moskva přidělila „Če
skoslovensku ako technic
TRÁVEL SERVICE
330 Little Collíns St.
Sdělte nám laskavě
Melbourne, 3000
adresy českých a sloven
Telefon:
ských přátel, kterým by-chjsm mohli zaslat zdarma
63-4001, 63-4002
ukázková čísla
Hlasu domova

Ostuda - čí ?
(P okrač ování se strany 1)

Vláda by to prý mohla koupit zpátky, říká' pan
učitel, Australan. Ale bylo by jeho nadšení pro věc
stejné, až by zjistil, že na to bude muset i on při
spět?
Jakže to říká Schneiderův hrdina?
. . . “Ono je to možná dobře, že to takhle všechno
dopadlo. Kdybysme totiž měli uskutečňovat hesla,
která se proklamovala, to by se muselo u nás začít
makat. Ale to jsme sé za ty roky už odnaučili. Takže
có? Raději k tomu tam,-přimkni se dubisku! To už
říkal Kollár.
Tak se napijém, ne? No tak, Karle, Pepíku!
• Co je s várna?
Co se na mně tak koukáte?
Vy se na mně zlobíte? .Mám rodinu, no! Jakej já
jsem hrdina?
'
Proč nic neříkáte? Vy se načmně nezlobíte, viďte?
Vám'prostě dneska nebere pivo. Co jste jako za
řezaní?
Hergot, tak už něco řekněte!”
Marcela Čechová

Zubní

lé k á ř k a

S. REICHEROVÁ
B. D. S. C-. (Melb.), L. D. S. Victoria
' otevřela praxi na
30 Fitzroy Si., St. Kilda, Vic.
Ordinuje denně od 9. hod. dop. do 6.30 hod. večer.
- v sobotu od 9. do. 12. hod. polední.

:

Telefon: ’94-3337

Azyl v U SA
Minulého novembra americká pobrežná stráž vyda
la Soviefom v amerických pobrežných vodách Jitovského námořníka Simasa Kudirku, kforý predtým
přeskočil zo sovietskej iode na americká a požiadaí
Američanov o azyl.. Podl'a vtedajších správ vydanie
bolo výsleďkom tragického nedorozumenia a ziej komunikácie medzi kapitánom americkej lode, oblast
ným velitel'sivom pobrežnej stráže a příslušnými
úradmi vo Washingtone. Sovietský námořník bol ná
silné odvlečený z americkej lodě na sovietsku, zbitý
na miěste a neskoršie odsúdéný za pokus o ilegálně
opustenie sovietskeho územia.
Vydanie námořníka Sovietom rozhořčilo prezidenta
Nixona nafoi'ko, že okamžité nariadii nieien vyšetře
me případu, ale aj dokladné preskúmanie procedur,
vzťahujúcich sa na udel'ovanie. azylu. V decembri
minulého roku boji vydané dočasné smérnice, aby
sa podobné případy už neopakovali, s tým, že definiiívna úprava bude vypracovaná neskoršie.'
Podl'a písania washingtonského denníka The Eve
ning Star je návrh na nové směrnice už hotový.
Je vraj len otázkou času, kedy budu vydané. Tlmočník štátneho oddeienia Barret Mogurn povedal v
fýchfo dňoch, že nateraz nemůže ani potvrdit', ani
popr.ieť správu tohto denníka. Dodal, že revízia směr
nic je dost' ziožitý proces. Podi'a spomenutého, wa
shingtonského denníka štátne oddelenie vypracovalo
směrnice po konzultách s ministerstvom národnej
obrany a s ministerstvom dopravy, do kompetencie
ktorého spadá právě aj americká pobrežná stráž.
Podl'a novinových správ, rozšířených aj americ
kými tlačovými agenturami, y kl'ucovom paragrafe
návrhu na nové předpisy sa hovoří, že "americké
úradné osoby nesmia na svoju zodpovědnost' alebo
bez ďalšieho inštančiiého riadenia ódmiefnuť žiadosť
o azyl alebo o dočasné prístrešie. Ako ha pode Spo
jených štátov, tak i v zahraničí, cudzí příslušníci,
kforí žiadajú ámérickú vládu o azyl, už či z obavy
před prenasiedovaním alebo pre faktická persekáciu,
májá dostat' možnosť, aby sa o ich žiadosti primerane rokovalo".
Spomenutý dokument tiež údajné upozorňuje ame
rické, úradné osoby, že Spojené št.áfy.sú viazané medzinárodnými zmluvami, ktoré výslovné zakazujú ná
silný návrat uprchiíkov do podmienok, v ktorých by
bolí vystavení persekúcii.
šimončič
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V italském časopise o roce 1968 a o dnešku

Rozhovor se Smrkovským

— V Muzeu dělnického ci z mladoboleslavské Frant. Fuchs uveřejnil,
Lidé, kteří v Československu veřejně mluvili v roce 1968, mají přece jer.
hnutí v Brně byla zaháje automobilky Ireně Kejma- prohlášení k židovskému
na 23. září výstava “o rové a okupantskému dů Novému roku, v němž po-, ještě možnost mluvit — ne však v Československu a ne bez nebezpečí. Bývalý
kontrarevoluční činnosti. stojníku V. K. Pěregovojo- pírá persekuci Židů v předseda čs. parlamentu 60!etý Josef Smrkovský opět promluvil, přičemž snad
protisocialistických sil v vi. Lid se na svatbu ne ČSSR a tvrdí, že své ná neriskoval tolik, jako by v podobném případě riskovali jiní — je totiž těžce ne
ČSSR v letech 1968-1969’’ hrnul. Mezi svatebčany boženství mohou udržovat
pod názvem “Svědectví vévodili' vedoucí funkcio i v nepřítomnosti rabbiho mocen rakovinou, ví o tom a nezáleží mu tolik na následcích. Interview, který
poskytl italskému; týdeníku Vie Nuove (Nový život), redigovanému italským ko
dokumentů” . Potrvá do náři okresu, SČSP, Svazu v zemi.
— Židovský hřbitov na munistickým poslancem a členem ÚV KS1 Davidem Lajolo> mu zatím vynes!
žen a KSČ.
15. října.
— V Tatranské Lomnici — .Už po.osmé se konalo Olšanech v Praze (nyní jen nevítanou návštěvu: krátce po jeho uveřejnění (17. září) se dostavili do
náhle zemřel dr. Karel celostátní mistrovství v veřejný park) býl přejme jeho-bytu na venkově členové STB a z příkazu ÚV' KSČ žádali podrobnosti o,
Gissuebel, hlavní drama orbě. Nejlíp orali Václav nován na Park Gustava
zmíněném rozhovoru a jeho plný text. Smrkovský prý vyhověl a strážci (poli
Milík z JZD Bernardov a Mahlera.
turg čs. rozhlasu.
— V celé republice pro Vladimír Písek. Oba čeká — V soutěži o předehru k tického) pořádku odešli. To je zatím poslední zpráva.
bíhá za pomoci brigádní odměna, kterou jim ostat 50. výročí založení KSČ
Rozhovor se Smrkov žádný. Po dva roky jsem pání na venkově. A i ti
ků sklizeň brambor, ú ro  ní závidí: slib, že budou udělily ministerstvo kultu
ry
ČSR
a
Český
rozhlas
ským,
jak ho uveřejnil téměř denně terčem úto musí být rádi, že mají vů
reprezentovat
ČSSR
na
da je dobrá, sklizeň však
dle zpráv tisku brzdí ne mistrovství světa v orbě —hned dvě první ceny: a italský list, je zajímavý - ků v novinách, rozhlase, bec nějakou práci. Můj
to soudr. I. Jiráskovi a J. ne pro žargon “zaslouži televizi nebo na stranic známý, otec rodiny s 2
v r. 1972 v USA.
dostatek pytlů.
— Slovenský ministr kul — Kolektiv textilních vý Pauerovi.
V elektrárně Ostrava- lého straníka” , -který se kých schůzích. Kdyby při dětmi, byl během 6 měsí
tury M. Válek přijal členy zkumníků vynalezl zcela —
Třebovice
explodoval tur projevuje v mnoha jeho tom byiy používány prav ců v 34 různých továr
předsednictva
sdružení novou látku, kterou na bogenerátor,
čímž byla
katolického duchovenstva zval svutin. Bude se pou způsobena škoda 2 milió odpovědích, ne pro někte divé údaje, připustil bych, nách, podnicích a institu
ré jeho dohady (zachová že jde o kritiku, i kdýz cích, které inzerovaly vol
—Pacem ' in terriss - na žívat ve zdravotnictví ke ny Kčs.
Slovensku. Předseda sdru krytí ran, které mokvají.
ní vedoucí role strany jednostrannou, jenže . s ná místa, ale ve všech
žení M. Višňovský mini Svutin prý umožní bezbo — ÚV KSČ se usnesl, abv atd.), ale především jako pravdivými informacemi byl - podle rozhodnutí
byla
od
1.
října
zvýšena
stra informoval “o hlav lestnou manipulaci s ob
se přitom nepracuje a pro místní organizace strany
ních záměrech práce sdru vazem, protože povrchový podpora rodinám s dětmi svědectví.
a
tím
se
zlepšil
nepřízni
mul
lze
odstranit,
aniž
žení z hlediska společen
Z dlouhého rozhovoru ti pomluvám a špiněni ne - odmítnut. Profesoři pra
by se strhla jemná perfo vý populační vývoj v uveřejňujeme (v překla mám vůbec možnost se cují jako topiči nebo po
ské angažovanosti” .
— V sobotu 16.- října se rovaná fólie, která po zho ČSSR. Mateřský příspěvek du) aspoň několik výňat hájit . . . ”
mocníci ve skladě, býva
bude odpracovávat “smě jení rány sama odpadne. , dostanou všechny matky
lí vyslanci, jako portýři,
ve
výši
500
Kčs
měsíčně
ků:
“Moji
bývalí
spolupra
na Národní fronty” , která — V rodišti Karla Havlíč
pečující
alespoň
o
,.2
děti
má být zaměřena na plně ka v ’Borové se konaly
“Mám málo důvodů k covníci byli všichni komu doktor dělá dodávky zbo
ní závazků obcí a měst oslavy 150. výročí naroze a jeho výplata se prodlu spokojenosti a k radosti nisté. Byli to vzdělaní li ží a novinář je šoférem.
do dvou let věku dí
uzavřených na počest 50. ní velkého novináře “své žuje
dé, specialisté, politici, Kdo nesouhlasí s okupací
těte.
Dále se zvyšuje pří
rázným”
způsobem:
zá
výročí založení KSČ a je
spěvek
při
narození
dítě
národohospodáři,
histori své zemé cizími armáda
skými
cenami:
red.
Tribu
jího XIV. sjezdu. Na so stupce šéfredaktora Ru
botu 6. listopadu zase vy dého práva Karel Doudě- te z dosavadních 1.000 ny Anna Svárovská a red. kové, straničtí pracovní mi, ztratí možnost obži
na 2.000 Kčs. Sou Práce Arnošt Bak.
vy . . .”
hlašuje Svaz socialistické ra odhalil na budově míst Kčs
časně
bylo usneseno zvý — Koncem září byl na ci, odboráři atd. Z nich
ní
školy
pamětní
desku
mládeže zvláštní směnu
žádný
se
neudržel
na
mí
“Nedávno uplynulo tře
šit důchody starodůchod- “přátelské_ návštěvě” Če
mládeže, aby tak bylo komu? - borovskému ro cům
(v
důchodu
před
1.
tí
výročí okamžiku, kdy
stě,
kde
by
mohl
uplatňo
skoslovenska
maršál
Grečuctěno 1. výročí založení dáku Filipu Dobrovolné 1. 1957) o 120 Kčs měsíč
ko. Byl přijat se všemi vat své znalosti. Všichni bylo nám, předsednictvu
mu, jednomu ze zakláda
SSM.
ně.
poctami L. Svobodou, M. pracují jako pomocní děl ÚV KSČ v 11.39 hodin v
— V Praze zemřel po del jících redaktorů Rudého — O Dni tisku (20. 9.) by ' Dzúrem atd. práva.
Událost
pak
dovrši
ší nemoci ve věku 71 let
li poznamenáni NovinářČ/CJ/HD níci, nejvíc z nich při ko (Pokračování na str. 8)
význačný malíř prof. Voj la okolnost, že “o havlíčkovských tradicích Rudé
těch Tittelbach.
— V tříletých kursech Ve ho práva” promluvil ta
černí university marxi- jemník ÚV KSČ Oldřich
smu-leninismu v Brně bu Švestka!
de letos studovat 378 po — Všechen tisk přinesl
sluchačů, což je o 120 ví zprávu ČTK o návratu
ce než v minulém školním Karla Gotta do Prahy.
Komunisté v Československu se předhánějí v
ideologické ofenzívě protivníka spíš jako plesknu
roce. V rámci university Říká se v ní. že Gott prá
zjištěních,
že
ta
emigrace
—
poúnorová
i
posrpno
tí shnilého vajíčka. Trochu po něm zasmrděio."
zahájí též dvouletý kurs vě projednává s Pragová
—
je
k
ničemu,
ale
přece
jen
té
hrozně
nedů
Uprchlicí mají podle RP různé plány: "Někteří
koncertem
v
rámci
čs.
pro přípravu propagandi
ležité věci věnuji spousty místa na stránkách no se zabývají myšlenkou, jak by to bylo pěkné,
stického aktivu KSČ, do právních předpisů smlou
vin a hodně času v rozhlase a na televizi — tam
něhož je přihlášeno přes vu o svém dalším umělec
kdyby se podařilo vytvořit na Západě "druhou
kém působenu
60 posluchačů.
hlavně, když je k dispozici někdo, kdo dokáže pou frontu marxismu", který by byl prctlsovětský . . .
— Před zahájením před — Pražská ČKD oslavila
tavě vykládat o "svých zkušenostech" se ziotřilou Jedni kladou otázku, jak dál, nebo dál, ale jak?
nášek na vysokých ško sté výročí svého vznikučeládkou, s renegáty, opotřebovanými zbrojnoši
Druzí sni o příjezdech na bílých koních, třetí ka
lách odjel český ministr O zakladatelích firmy Kolzápadních kapitalistů, nebo v souvislosti s výkla pitulují, čtvrtí vyzývají k- jednotě, pátí volají po
školství J. Havlín k týden ben - Daněk se sice neho
nímu pobytu do Moskvy. vořilo, zato president L.
dem o bídě, která čeká svedené' lidi, opustivší vlast čistce . . . O synagogách zatím řeč není, tak da
Oficiální zpráva říká: Cí Svoboda, A. Kapek a dal
jen
z nerozvážnosti . . .
leko plány ještě nepokročlly . . . Letáky a občasné
lem pobytu je prohloubení ší potentáti zhodnotili při
časopisy
a jiné tiskoviny, které vydávají různé
spolupráce v základních té příležitosti význam spo
Obsažný článek na uprchlické téma uveřejnilo
skupinky
emigrantů
podle toho, jak se jím podaří
školských otázkách, pře lupráce s SSSR a ostatní
11. září Rudé právo. Pod nadpisem "ORLOVÉ" S
devším na úseku vyso mi socialistickými země
najít mecenáše, který by na ně na pár měsíců
POTRHANÝM*
PEŘíM
se
dovídáme
o
vzájemném
kých škol. Neoficiální mi, jakož i iniciativu, kte
vsadil (do té doby, než pozná, že je to nenávrat
boji těch, kteří "zradili a opustili vlast", o boji
zprávy hlásí, že si čs. re  rou pracující ČKD pozdra
žim stále ještě neví rady, vili jednání XTV. sjezdu
"o to, koho chiebodárci budím protěžovat a. komu ná investice), jsou nezřídka naježené na všechny
jak poměry na čs. vyso KSČ (nikoli ovšem toho v
dají dolary". Dovídáme se, že "opotřebovaní zbroj strany, proti každé "konkurenci" . .
kých školách plně “nor r. 1968, který se konal
K spoustě jmen všech ročníků uprchlíků přidá
noši z poúnorového období jsou zachváceni nesmír
právě v Kolbence). ČKD
malizovat” .
vá
autor charakteristiku: "Pomstychtivost a ne
nou žárlivostí i pocitem*roztrpčení vůči chlebodár— Po začátku školního byl udělen Řád republiky.
návist
se u nich staly světovým názorem. Nej—
Provozní
náměstek
ře
roku ve všeobecných ško
cům Západu", protože někteří bývalí komunističtí
vyšším cílem všech, kteří si dělají ambice na to,
lách ubezpečovaly čs. no ditele Pražských uhelných
prominenti dostali výnosná místa ve svobodném
viny rodiče, že je na skla skladů si v rozhovoru s
aby zastupovali všechny utečence, je podle všeho
světě.
dě dostatek oblečení pro redaktorem MF pochvalo
snaha dostat se co nejvýše ve službách americké
val,
že
letos
Pražáci
ne
děti. Chybí prý pouze
Autor
dlouhého
pojednání
v
RP,
jakýsi
V.
Do
rozvědky, lhostejno v které zemi to bude, v kte
budou
mrznout:
na
domác
některé druhy jako ponožležal, dále zjišťuje, že uprchlici mají ve skuteč rém městě, zda v Paříži, ve Vídni, v Mnichově,
. ky, svetříky, silonové bun nost - když to dobře vy
dy, bavlněné prádlo, pun jde - by mělo být 15 cen
nosti jedinou funkci — být střelou. "Každou stře v Torontu, v Sydney. Opustili vlast, aby skončili
čoškové a kamašové kal tů^ uhlí. K tomu by měl
lu . . . lze použít jen jednou, podruhé už jí nabít
ve službách americké vlády, která vede hanebnou
hoty apod. A ovšem i v ještě zaručit hodně mír
do
kanónu
nelze."
Tahle
střela
však
"nás
neza
válku v Indočíně . . ."
nou
zimu.
dostatkovém zboží ,je prý
sáhne". "Renegátl nás nezasáhli jako pumy ato
Ještě aby tak ten exil projevovanou pozorností
malý výběr.
— Předseda Výboru židov
mové ani jako střely, jejich dezerce působila I v
! — Na radnici v Mladé Bo ských náboženských obcí
zpychl a Američani zarazili všem výplatu!
leslavi “požehnali” dělní- v českých zemích ina.
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CHCETE Sl ODPOČINOUT
v době dovolené nebo o víkendu?
O všechno pohodlí a výbornou stravu je
postaráno v
PENSIONU A RESTAURACI
Y O S E M I T E , K A L O R A M A , VÍC.

D MOVA

4. 10. 1971

Jeden rok v Čile
Dušan Lehotský, New York

na zákon a ktoré sa vlá
de nepodařilo dostat’ pod
kontrolu a zamedzit ich
rušivým zásahom.
v Dandenong Ranges, 28 mil z Melbourne
V dósledku toho žásobovacia kríza. přišla skór
K zpříjemnění pobytu je k dispozici kou
ako sa čakalo. Vláda sa
paliště, stolní tenis a-odbíjená.
zatial’,pokúša ju zvládnut’
K reservování pokojů nebo jen obědů
zvýšeným dovozom potra
volejte 728-1298, po 8. hod. več. 728-1105
vin. Za prvých 6 mesiaJan a Štěpánka Pospíchalovi
cóv doviezťa potravin tak
mer za 200 miliónov dolárov, zatial’ čo v predchádzajúcieh rokočh celoročPo ročnom období mar- program; čílsku cestu k znárodňovanie administraný dovoz -stál. len 150 mixístickej vlády vyzera' č i výstavbě socializmu. Zná tívnou cestou. K tomuto líónov dolárov. Poklesol
Jarka Vlčková
le vnitropoliticky podstat rodnil . banský priemysel, všetkému dostal aj súhlas aj číisky export o 15% a
: Alois Jirásek ve svých kronikách doby obrozenecké
či vzpomínkách na ni (F. L. Věk, U nás, Poklad, né změněné. V jeho vý převzal pod kontrolu 11 z opozície.
povážlivo sa zhoršuje číiRozmanitá prosa) se zabýval téměř výhradně histo voji nesporné prerážajú 21 bank, vyhlásil rozsiahTieto zásahy do hospo- ská obchodná bilancia.
rickými osobami, o nichž měl dosti dokumentárnflio klady, ale nemožno pre- ly program pozemkovej
V oblasti zahraničnej
svědectví,- aby je mohl čtenáři podat co nejpřesněji. hliadať ani zápory. Re reformy ' a vyvlastnenia dárstva plánoval aj Freiov
režim, i keď neehcel isť sa Alléndov režim snaží
F. L. Věk.je věrným obrázkem dobrušského kupce
F. Heká, P. Vrba strakonického kněze P. Sehmie- žim prezidenta Allen du polnohospodárskeho ma tak ďaleko alebo.tak radi vystupovat’ -neutrálně, za
dingeřa, P. Havlovický vlasteneckého děkana ná značné získava; aj z vý- jetku nad 100 hektárov. kálně. V Čile právě tak chovat’ doterajšie zvázky
chodského P. Josefa Regnera, Dr. Held je posta sledkov a připravovaných Dosial takto vyvlastnil
vou historickou právě tak jako Jeník z Bratříc či reforiem predchádzajúce- 1.400 velkých latifundií. z ako vo všetkých ostatných spolupráce so všeíkýmí
latinských
republikách štátmi, ale zároveň při
milčieký.rychtář František Jan Vavák, od jehož na
ho režimu kresťansko-de- ktorých buduje družstevně mali byť radikálně hospo tom nápadné " prehlbuje
rození uplyne tento měsíc dvěstětřicet let.
Narodil se 26. října 1741 jako syn zchudlé rodiny. mokratického prezidenta podniky. Vyhlásil zmraze- dářské a sociálně reformy svoje vzťahy s komuni
Získal však' jako samouk nevšedního vzdělání, zvláš Freia, poberá politické nie cien, ale podstatné
převedené už dávno. A tak stickými krajinami. ■Jeho
tě v dějepise, osvědčil neobyčejnou schopnost k ří
zení veřejných záležitostí, zejména měl při svém jed ovocie z Freiovej činno zvýšil mzdy, čím ohrozil v celku aj keď tieto opat- spolupráca so Spojenými
sukromné podnikáme . a renia režimu máju tvrdý štátmi stojí ešte stále
nání vždy na mysli péči o hmotný a kulturní život sti.
obyvatel své vesnice, svého kraje, své vlastí.
. Allende
ohlásil ' svoj ■vytvořil podmienky pre dopad na niektoré zložky před vážnou skúškou. Vo
‘ Jeho ideálem bylo —- na tehdejší dobu jistě myš
čílskej národnej společno Washingtone čákajú trpezlenka skoro revoluční — hmotné, mravní a kulturní mezi básníky, byl by jím dnes nepochyvně on. Otevřte
povznesení .venkovského lidu — v rámci však tehdej kdekoliv jeho Pečetní prsten, otevřte kdekoliv jeho stí, predsa ích možno o- livoc ako rozhodne o kompenzácii za znárodněný
šího řádu, v čemž projevoval Vavák určitou tonserva- Eseje, poznáte, že hledíte na akt slova. Hluboké dáv značiť za klad.
tívnost. Jeho vlastenectví bylo nerozlučně spjato ■ né rytmy prolínají z verše do verse, prostupují z
majetek
troch amerických
Očakavalo sa, že tieto
. propagací katolicismu. Ve své době byl kladen jako věty do věty, slovo od slova, hlásku od hlásky. Právě
banských podnikov. Vo
zásahy
budu
mať
rušivý
vzor ideálního typu venkovana, jenž byl oddán ideo- v tom je krása jeho tvorby. . . .
vládnej koalícii začína o
( logii osvícenské šlechty. Byl čelným spolupracovníJiž 40 let nedýchá dlouholetý semilský advokát dopad na hospodársku to spor. Jej radikálnie
!; kem V. M. Krameria a J. Rulíka.
Antal Stašek (vl. jm. JUDr. Antonín Zeman — ze produkeiu. V tomto ohra
: Sám napsal rozsáhlé Paměti o .domácích a evrop- mřel 9.'10. ,1931). Jeho Blouznivci našich hor mají dě sú zápory jednoročnej křídlo .odmieta Jkompenzái ských událostech let 1770-1816 ;.-.Páměti byly napsány důležité míšto ve) vývoji české povídky vesnické.
eiu, Allende však vyhlásil,
i z hlediska selského tradicionalisrtnf á v duchu ú čty' Autor v nich ukázal, jak chudí lidé a zchudlí sedláci vládnej bHancie zřejmé, že vláda vyplatí náhradu,
hadam
silnejšie,
ako
sa
í k národní minulosti a pro šíři autorových zájmů patří v chudobě a neštěstí nalézají útěchu ve spiritismu a
1 do dnešního dne k základním pramenům studia li- socialismu. Jeho dílo uzavírají obšírné Vzpomínky.
očakávalo. To aj preto, ak sa ukáže, že kompenzáf dového živlu v českém národním obrození) O poucePřed 110 léty se narodil AÍois Mrštík (14. 10. 1861). že okrem vládneho zná-- cia je spravedlivá.
) ní venkovského, lidu .usiloval i didaktickými aktuál- který v devítisvazkovém díle Rok na vsi zachytil
Vývoj v republike Čile
programu
i nimi veršovanými skladbami (Píseň historická o zká- svérázné lidové figurky své doby, dobráckou i hříš rodňovacieho
sledujú
so značným, záujrušivo
zasahovali
do
ho
-' ze, těžkostech a tréstech roboty), mnohé z nich jsou nou Habrůvku (Diváky). Odtud-vzal i děj k realistic
mom,
ale
aj s určitým po: spjaty s různými folklórními zvyklostmi venkova kému dramatu Maryša o nešťastném manželství, k spodářského života sj
(Smlouvy aneb Chvalitebné řeči svatební). Jeho Pa- němuž donutili rodiče dceru (jež napsal se svým rožne extrémně živly mar citom nervozity ostatně
měti byly vydány J. Skopcem v létech 1907-1938 a bratrem 'Vilémem).
latinsko-americké krajiny.
í bibliografii Vayákovu zpracoval jednak Jakub Malý . 31. 10. uplyne 150 let od narození význačného če xistické] koalície, ktoré Ukázalo sa to najma na
;j ve spise Naše znovuzrození, jednak F. Kutnar v mo- ského novináře a politika K. H. Borovského, jemuž zaberali pďnohospodár] óografii F. J. V. V Milčicích spatřil světlo světa, bude věnován v příštím čísle zvláštní článek.
ske podniky bez ohradu oíiciálnych Allendových
návštěvách v republikách
-í zde i skonal — 15. 11. 1818.
Equador, Kolumbia a Pe
i - 2. října vzpomeneme 25.’ výročí úmrtí -Eduarda]
i Basse (vl.. jm. Eduard Schmidt), jehož začátky li-]
ru. Všade mu připravili
Oznamuji, že jsem převzal
i terární činnosti jsou v úzkém styku s předválečnými
dóstojné uvítanie, "ale do
i humoristickými časopisy. Později se stává šéfredakDÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ
programu návštěvy zasa
| torem Světozoru a Lidových novin, kde pracoval až
hovali velmi nešetrne -doi do roku 1942. Slávu-české kopané vylíčil v Klabzubo
známé pod jménem
| .vě: .jedenáctce, v Čtení o. roce. osmačtyřicátém pas)
máce l’avicové skupiny.
COIFFURE DE JOUR
] nám charakteristicky podal řadu postav, jež se zúPrezident Allende bol nú] častnily dění v předbřeznové Praze, čtenáři je pak
(Účesy dneška)
tený ich poučovat’ a vy
í nejvíce znám románem Cirkus Humbferto, v němž|
813 Glenhunfiy Rd., Caulfiefd South, Víc.
hlásil, že -prišiel na návště
: na osudu jedné dynastie rozvinul obraz oslavující
• pracovitost, solidaritu .a kázeň lidí z manéže; zde
vu nie ako představitel’
Telefon 53-4308
i ukázal i průbojnost českého člověka, který se. dovedl
čílskej Taviče l e ž . ako
Veškeré práce provádíme odborně
, uplatnit vé světě.
představitel’
celého čílské;
František Halas se narodil před 70 léty (3. 10.
kvalifikovanými zaměstnanci
ho národa. Uisťoval svo
Briio). Své' lyrické knihy naplnil milostnými zážitky.
{dle přání čs. obsluha). '
jich hostheFov. že sa bu
i , něhou i smutkem, meditacemi o záhadách smrtí. Je
ho , dílo, patří. ,k . vrcholům české poesie mezi dvěma
Porady a návrhy na úpravu účesu,
de pridržiavať politiky
; válkami.,Jeho Staré ženy či Naše Paní Božena Němnevmešovania sa do vnútrválou
ondulaci,
odstíny
barev
atd.
i ' cová jsou nejen oslavou zéstámoucích žen a naší
tropolitického vývoja sú; přední spisovatelky, jsou Ve svém projevu oslavou;
jsou zdarma.
j
i našeho mateřského jazyka.
sedov. Jeho vystupovanie
Každé pondělí, úterý a středu Vám poskytneme 25% slevu.
i
,85 let již uplyne 7. října, od narození Josef a Palivzanechalo dobrý dojem,
•
ce, který začínal svou životní dráhu jako písař JaNa objednávku též specielní' kontinentální manicura.posilnilo
jeho postavenie v
! roslava Vrchlického. Význam jeho poesie spočívá
Na Vaši návštěvu se těší
Alois Procházka
latinsko-ameriekom vývo
■ hlavně ve složce jazykové, jež je pokládána za jednu
z nejvybroušenějších. Kdyby trval zvyk volit knížete
ji-

Vzpomínky

Marxistický režim v republike Čile oslávil prvé výročíe svojho nástupu k mo-i
ci. Štvrtého septembra před rokem získal totiž v prezidentských vďbách kandi-l
dát i'avicového Ludového frontu, bývalý senátor Allende, najviac hlasov a vj
- dósledku toho bol o pár týždňov neskoršie v parlamente zvolený za prezidenta.!
Jeho nástup k moci nebol však přesvědčivý. Získal v prezidentských vďbách!
len 36% hlasov a len o 0.4% viac hlasov ako kandidát konzervatívnej pravice.!
Ale sltuácia sa po roku značné změnila, opora režimu v širokých vrstvách oby
vatelstva sa rozšířila. Už v obecných volbách v apríl! tohoto roku získal Lu
dový front takmer 50% hlasov. To aj prêté, že v prezidentských vďbách pora
zená opozícia, pozostávajúca z konzervatívnej pravice a pokrokovej Kresťansko-demokratlckej strany sa do apríla nespamatala a nezjednotila. Len neskoršle.v doplňovacích volbách na uprázdněné poslanecké křeslo došlo k jej zjednotenlu a jej. viťazstvo bolo prvou výstrahou k opatrnosti pre marxistický režim.
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HLAS DOMOVA

Amerika a Vietnam a Nová levice
FERDINAND PEROUTKA
Nynější americký president sestupuje dolů po druhé straně vrchu, po němž tři američtí presidenti vy
stupovali nahoru. Příští rok Amerika téměř zcela jistě odveze své vojsko z Vietnamu, a velká meziná
rodní aféra bude skončena, aby, pravděpodobně, nastala nová. Takový zdá se být běh života. Amerika
ovšem vždy chtěla odejít z Vienamu, Amerika není koloniální velmoc. Ale, jak vnější i vnitřní okolnosti
se utvářely, Amerika odejde z Vietnamu, aniž mír byl vyjednán, aniž byla uzavřena smlouva o tom,
jak věci ve Vietnamu mají být uspořádány. Ameri ka odejde, aniž docílila toho, zač skoro po jedno de
sítiletí bojovala.
Když odejde, co bude? Generální sekretář Spojených národů U Thant řekl před lety, že v Asii věci
urovnává jakýsi činitel, jejž nazval "asijskou mou drostí". V této chvíli však na příklad v Pákistánu
se neukazuje zvláštní asijská moudrost, nýbrž chaos a teror a nejzlejší nepřátelství jedněch proti dru
hým. Ani v Africe se neukázala zvláštní africká moudrost, nýbrž případy velké krutosti. V Asii a
Africe se nenarodil nový život, starý známý život tam pokračuje.
Pokud Asie se týká, j
Generální sekretář" U končila tento svůj podnik vyjednával. Jestliže roku
Thant je Burman, jeho a nestarala se o důsled 1968 sovětské Rusko tak Bismarck nezaložil žád
učinilo s československým nou tradici, historicky by
země je nevelká. V Bur- ky.
mě se říká: “Když Čína
Nej pr avděpo dobn ěj ším šéfem vlády, jestliže před lo na to příliš brzo. Ne
plivne, my plaveme.” Vel se musí zdát, že malé stá tím popravilo maďarské musí však být pochyby,
mi vážený americký novi ty, budou-li ponechány sa ho ministerského předse že, jako v Evropě, také
nář Walter Lipman už my vedle Číny, neodolají du, to nebylo bismarckov- v Asii si sověty počínají
dávno psal, že, jestliže čínské gravitaci - leda že ské. Po vyhrané válce s s jakýmsi bismarcklsmem
Amerika z Vietnamu ode by sovětské Rusko vystou Francií roku 1870, Bi- provozují čistou velmo
jde, celá jihovýchodní pilo jako odhodlaný sou smarck, nazývaný “želez censkou politiku, přizpů
Asie se stane komunistic peř Číny v těchto konči ným kancléřem” , uložil sobenou asijským okolno
kou. Když vyslovil toto nách. Je otázka, jak mno Francii velkou válečnou stem.
mínění, přece dále se ho by tím bylo získáno náhradu, ale nenapadlo
Pak je. ovšem. Čína.
houževnatě zastával toho. v určitém ohledu.
~ho žádat, aby Francouzi Sovětské Rusko má S®
aby Amerika z Vietnamu
Když sověty vpadly do přesně tak myslili a cíti miiiooó obyvatel, čfaa
odešla. Jeho argument Československa, oficielní li jako Němci, aby fran H0 rofliciožL "Tyto dvě vel
byl, že věci se změnily a časopis sovětských spiso couzské školy totéž vyoča- mocí, dvě ze tř i sM ečAmerika nemá dost mož vatelů, který vždy věrně valy co německé. SáM se sývži vehtAJd. jež zbyty.
ností, aby intervenovala vyjadřuje stanovisko vlá z Francie úplně zpět, ne
daleko od své základny dy, na vysvětlenou citoval zanechal tam a g e n t y , ěm- sKErf1
2
'¡fot
na vzdáleném místě svě Bismarcka: “Kdo ovládá hlifitele a kdaiw ^rtsks®
ta.
Čechy, ovládá Evropu.” viádtt. aby spcáeČBě vpea- lass ne. Yšetoaím po- ce
Naopak soudí někteří zá Každý jiný stát by dnes VPi afi do
Sk cksbKí se vnášelo určí
padní novináři, jimž to váhal se přiznat k Bís- smýSem aež okS . a ®S- te fa^BBsřvi, wAáwiipj ;
někdo řekl a někteří pro marckově tradici- Ale so cfayin aby sSfaag jafca BMJLmtí tajemstvím, co
fesoři, kteří to prý našli věty přijímají jen petori" p n ř g p r o t i s t á t u . f^#> v á l  w w tnSK nás© se domv historických pramenech, nu Bismarckcvy tradice. c e I B s m > -V .S E siR a ia l ®
vědět. ale co vá
že jihovýchodní Asie se Po vyhrané válce s Ba- cláešsiisý mír, fcfesý fey jeď «Ssfcsfervat veřejně v
nestane
komunistickou, kosskem roka 1864 Bl- psgalirtuý sáreů aevfcfeěl celém rozsahu: Americe
poněvadž Čína svou po sroarck
BesesacH
nebylo dovoleno vyhrát
vahou není imperialistická, ’k m sskSm tis s ie a si nedo a legSpea-HPFál tak bsvo* tuto válka. Nebo, můžeme
a zastavuje se před eizí- pravil spc-ctsměN'- rs- vž-lba W
o h led e so- řícL Amerika sama si to
mi hranicemi. A jsoo ješ kOQfcibo
T^ěti map žefegařja kanc nedovolovala. Bylo jí - z
tě jiní, kteří naléhají, aby předseda de t e f a . aby léře a pt u»‘--zup Msnarc- důvodů, které u Ruska a
Amerika tak jako tak n- s mm v taagto je&o stave kfcjwas s a ůsiĚxm .
(Pokračováni na str. 6)

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
(IZENÁŘSTVÍ

I

KIWCNMNTAI IIIKHEIIS Pty. M
KOPECKÝSMAIXGOODS Ptv. Ltd.
0

1

3 2 6 High Street, Kew, Víc.
Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. NAŠE SPECIALITA: uzená šunka a ]
b -i|
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
í .
,'
DOMÁCÍ JATERNICE, JELÍTKA A SMETANOVÉ I VIN N É KLOBÁSY
-1
Elektrika z Gvty: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.),
- -1 s---ka L 38
Telefon: 86-7178 ’

Velký výběr vin, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD
cr. Jonas & Vicforia Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nfh. Altona, Vic. (314-6281)
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

Jaroslav Kučera: Pražský srpen. Vydalo nakla
datelství CCC v Mnichově, 1971, str. 108, 10 str.
fotografických příloh.

REA LITA
Mnozí čtenáři HD zajisté vědí, že při mnichovském
nakladatelství CCC byl založen československý čte
nářský klub, aby i Češi a Slováci žijící v cizině (či
v novvch domovech) měli možnost si koupit hodnot
nou knihu tištěnou v mateřském jazyku. Důkaz, že
takový klub čtenářů, třebas vyvíjející svou činnost
za neobvyklých a nepříliš příznivých podmínek, mu
že existovat! jsme dostali v posledních dnech. Došla
první knížka. Jsem na rozpacích, zda mohu užít ter
mín, že první krok byl šťastný, jak bývá zvykem
■sílat hniti trní akce. Nepochybně šťastnější by bylo,
kdyby pravdivá kronika srpna 1968 mohla vyjít v
Praze, ostatní absurdní úvahy si odpustím, protože
by musely začít kdyby ... .
Aiánr knihy Pražský srpen, Jaroslav Kučera, je
tyjBckýtB představitelem těch příslušníků čs. gene
race, kteří měli talent a píli, konstelace však jim ne
přála a než se dostali k psacímu stroji museli pro
jí: devaterým řemeslem. Je to zajisté dobrá škola
Swsta, vydala ale trpké plody. Ti spisovatelé, kteří
jsou doma, se pokoušejí uchytit jako závozníci, ti za
fciranif-Fraí to nem ají také snadné, zvláště pokud chtě§. psát a vydávat. Z tohoto zjištění vyplývá dvojí
p aarpní j ednak pro tvořivé lidi, aby neztráceli na
ději a snážSK se prosadit a pak pro nás všechny.
ksBSHneíáy kultury, abychom jim tuto práci umožmB tím že jejich knížky budeme kupovat a číst.
Kučerova kronika Československého jara si zaslu
huje maximální pozornost. Není to první publikace
vydaná na toto téma, je jich již dobrá stovka. Auto
ry jsou většinou informovaní pozorovatelé. Kučera má
výhodu, že byl přímým účastníkem děje. Uvažuji
nad tím, zda kronika událostí, které předcházely a
pak končily v srpnu 1968. může být pro čs. čtenáře
atraktivní. Časový odstup není dlouhý, tématika
alespoň pro nás stále aktuální a všeobecně známá,
doba osobně prožitá ať již na místě samém nebo
prožívaná na menší či větší dálku sledováním in
formačních medií, téma nesčetně diskutované a pro
mýšlené a často odražené v osobním, rodinném i
citovém životě. Chceme takový druh literatury?
Mám dojem, že bychom Kučerovu knížku znát měli.
I Měla by být mezi tou hrstkou knížek, kterou si emig
rant může dovolit. Vyhoví ve všech směrech, poučí
jako referenční příručka, informuje o ' faktech a
vzruší citovou vazbou, kterou pociťujeme k místům,
odkud jsme přišli. Popisuje - dobu, která rozhodla o
životě 14 miliónů -a osudech těch desítek tisíc, kteří
se vzepřeli žít jako pokrytci.
Kučerova knížka nepředstavuje rozsáhlé historické
dílo s nárokem na kritický rozbor a analýzu. Pone
chává čtenáři prostor k vlastnímu úsudku a názoru,
autor nám nic nevnucuje, referuje jen o tom, co po
važuje za rozhodující okolnosti, které vedly ke vzni
ku a nakonec pádu Československého jara. Měli by
chom tuto knížku číst, je dramatická svým téma
tem a perfektní autorským zpracováním, jen happyend nevyšel. Nakonec každý z náš nese nějaký po
díl na tom. proč tato knížka musela bvt napsána.
IP

HLÍDÁNÍ DĚTÍ V MELBOURNE
provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, též
po dohu školních prázdnin nebo dlouhodobě, v
příjemném prostředí, s výtečným jídlem a za
stálého dozoru. Informujte se."
IRENA KOPÁČKOVA
1a Beatrice Ave., Surrey Hüls, Vic. 3127
Telefon: 88-1368
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USA, Vietnam a Nova levice

4. 10. 1971

Nové československé nakladatelství
68 PUBLISHERS TORONTO
(Klub čtenářů v zahraničí)

Pokračování se str. 5) vlastním území, velké da oposice sama se nazvala Vždy ovšem záleží na tom.
Číny byly různé - dovole vy čínských vojáků se za Novou levicí. Vždy existo jakou cenu má ten, kdo
ohlašuje vydání románu Josefa škvoreckého
no1útok Severního Vietna čaly hrnout do Koreje a vala v Americe úctyhodná sebe vyjadřuje. Někdo vy
TANKOVÝ PRAPOR
mu na Jižní Vietnam zno válka mezi Amerikou a levice, jejímž dílem je vel jádří svou chtivost a ně
Předmluva: Jiří Voskovec
vu a znovu odrážet, ale ne Čínou, nová světová vál ká část slušného života v kdo svou hloupost, někdo
Severní Vietnam definitiv ka, byla za nejbližším Americe a pronikavá so nechuť k nesnadnému stu
Tento satiristický příběh o čs. armádě v době
ně porazit. Ani Rusko ani vrchem. Amerika si od ciální opatření, jimiž A- diu a bude žádat, aby
vrcholícího stalinismu byl v Československu něko
Čína nikdy se nevyslovily řekla vítězství, které teh merika v mnohých věcech zkoušky na universitách
likrát zabaven Censurou. Vyšel' zatím pouze fran
jasně, nechaly Amerika dy vrchnímu ■veliteli je se ki nerozeznání přiblí byly zrušeny, někdo vy
couzský (Gallimard) a připravuje se vydání ital
dohadovat se. Spokojova- jích armád se zdálo blízké žila socialismu, jestliže so jádří své surové založení
ské (Garzanti). český originál stojí kanadských
cialismus znamená odpo a vyjádri sebe tím, že bu $ 2.80 a můžete si jej objednat na adrese:
ly se tím, že pochmurně a snadné,
ftekli jsme, že okolnosti vědnost. za slabé,, z toho de bránit jiným, aby se
stály v pozadí.
68 PUBLISHERS TORONTO, Box 695, P. S. A,
vnější
a vnitřní vedly k nebo. onoho důvodu ubohé be taky vyjadřovali. A,
Tvůrci americké, zahra
Toronto, Ontario, Canada
pane bože, zahraniční po
niční politiky musili po tomu, že Amerika odejde členy společnosti.
litika
velkého
státu,
pod
Avšak Nová levice je
kládat za pravděpodobné z Viětnámu.- Amerika se
: nebo' aspoň nikoli za vy tam vypravila ' ve smyslu nejhorším nepřítelem prá robená sebevyjádřování
Knihu Josefa škvoreckého “Tankový prapor” mů
loučené, že Čína a Rusko původnícji usnesení Spoje-, vě této staré, zasloužilé šestnáctiletých a osmnác žete též objednat prostřednictvím Hlasu domova.
by, vojensky intervenova ných národů, ale Spojené americké levice. Je-li do tiletých . . .
(Zásilka dosud nedošla, plaťte až po dodávce)
ly, kdyby Amerika využila národy se zatím proměni volena subjektivní připo Dávno bylo napsáno:
své vojenské převahy do ly přívalem nových afric mínka, od samého začát “Noviny přinesou zprávu,
důsledků, pronásledovala kých a asijských států a ku jsme smýšleli bez ucti že jeden zedník spadl s
HD již přinesl drobnou zprávu o úmrtí osmdesáti
poražený Severní Vietnam státečků. A studená vál vosti o Nové levici, kdež lešení,' ale nepřinesou
na jeho vlastní území, ob ka vznikla, a sověty roz to mnozí jiní se k neucti- zprávu, že sto dělníků ne letého malíře Josefa Šímy, který zemřel v Paříži
koncem července.
protiamerickou vosti jen pomalu dopraco spadlo s lešení.” Podle
sadila je a tak ukončila poutaly
Josef Šíma se narodil v roce 1891 v Polabí, které
vlastních
potřeb
noviny
stále obnovovanou válku. propagandu naplno. Ne vávají, teprve když pře
zůstalo jeho inspiračním zdrojem téměř ve všech
více
milují
kuriositu
než
hlížejí
její
dosavadní
dílo
Amerika musila počítat s bavilo je kritisovat oslábetapách jeho výtvarného života a s Čechami zůstal
tírp, že tehdy by - snad lou Anglií a Francii. Míři vcelku: organisované bom pravidelnost. To vytvoři spirituálně spjat až do své smrti. Šímová, umělecká
nebo patrně - vznikla tře ly na centrum demokratic bové atentáty, spiknutí tu lo jakousi alianci novin a kariéra začala na přelomu tohoto století, kdy se na
stěhoval do Prahy a stal se posluchačem ’techniky a
tí světová válka, s vyvi ké moci, jež zůstalo. A a spiknutí tam, obsazová televise s Novou levicí. současně žákem symbolisty Jana Preislera na praž
nutějšími a hroznějšími Angličané a Francouzi, ní veřejných budov a uni Neje&x» ti. co se chtěli ské akademii výtvarného umění. Byla to, doba stře
podrážděni ztrátou velmo versit, exhibicionísmus tě sebevyjádřit. čekali, až se doevropského uměleckého kvasu a začátek nových
prostředky zkázy.
Jestliže toto hrozilo, cenského postavení, jež lesný a duševní, vandali dostaví novináři a filmo proudů v literatuře (Kafka), hudbě (Mahler), so
chařství (Rodin), malířství (kubismus)- atd. šímovo
svědomitý kritik omluví přešlo na Ameriku, zvyk smus, který před ničím se vé kamery, aby zachytili studium matematiky se ukázalo později významným
ti*»
událost.
A
byly
pak
nezastavuje
a
nesnesi
Ameriku za to, že' si ne- li si na dvě věci najednou:
v jeho imaginaci a schopnosti abstraktního myšlení.
počínala podle klasických často zlomyslně kritisovat telný žvást. Přichází s a úsměvy na obou stranách. V roce 1914 se Šíma dostal do Paříže, lépe řečeno
KtMMMÉstxtí, stratégové na Montparnasse, kde jeho český duch dostal kosmo
-vojenských zásad, zasta Ameriku a vždy spoléhat mysl výrok Friedricha
Nietzscheho. jenž byl nej- pozorně sledují sebevyjáá politní lekci, z které dovedl vytěžit, aniž by ztratil
vovala se v polovině a od na její ochranu.
své pouto •k české zemi, k polabské krajině. V- P a
fUosefeai novám bohémské části a- říži poznal dalšího později známého malíře českého
Avšak všechna zahra radikálnějším
dávala se myšlenkám po
litickým. To vysvětluje ne- niční kritika Ameriky by své doby: “Což je třeba, cseršcké společnosti a původu F. Kupku a mnoho jiných osobností, které
" pravděpodobnou
válku la daleko předstižena bez aby člověk, když objeví m m stsad věřit, že ko- formovaly výtvarné umění tohoto století. Šíma do
konce i kratší dobu tvořil pod vlivem Mondrianovy
velkého a technologicky meznou kritikou domácí, kousek pravdy, stal se Beěse nastává, co vždy geometricity. Brzy však našel svoje vlastní malíř
prorokovali: rozklad de- ské vyjádření, které se vyvíjelo v několika fázích.
superiomího státu proti v níž si libovala určitá zvířetem?" . . .
Nová levice je apřígifsá B M Ž T a o e .
Po období abstraktních tvarů se věnoval alegorickým
malému.
část americké oposice.
Byla výmluvná analogie významná ne počtem ne a za stěžejní s ro c xžeatfc
Je dnes známa historic imaginacím mytologických výjevů. Tak se u Šímy
projevil vliv španělské občanské války. Období
z korejské války roku 1950. bo racionelními myšlenka vyhlašuje ¡Kávo “ sebevy k á schůzka Hitlerova s ně 1938-1950 na něj psychicky dolehlo tak, že zcela pře
Když tehdy Amerika se mi. nýbrž silným hlasem já d ře n í". SébecyjáfiSé&á meckými generály na,jaře stal výtvarně pracovat. Navštívil pak Slovensko, kte
chystala Severní Koreu a neobyčejnou pohotovosti je výtečná věc. vetaí 1337. Tu Hitler vyložil, že ré jej pohnulo k několika obrazům, stejně -jako znosipfasforarii evropské demokracie pro vuobjevování Francie a Paříže samotné. Po této
úplně porazit na jejím k pouličním akcím. Tato u znávaná
poměrně krátké etapě vydal šímův genius nejzdaři
dělávají periodu slabosti lejší díla. Maloval obrazy neskutečného světa; své
, a že je třeba udeřit, než myšlenky transformoval do, tvarově i barevně se roz
se v^am atují. Je určité plývajících krystalů, mlhovin a vláknin. ■
Francie a tím celý výtvarný svět uznaly Šímovo
nebezpečí, aby komunisvětové umění velmi opožděně uspořádáním velké
stičtí stratégové nepoklá retrospektivní výstavy jeho díla v pařížském Museu
dali volné- a dovolené po- moderního umění v roce. 1968. V českém malíři Jo
. čásáni Nové levice za zna sefu Šímovi odešel umělec, který bez pouta k jaké
výtvarnému směru hledal svoji vlastní cestu.
mení americké slabosti, mukoliv
Ze svých osmdesáti let prožil šedesát v cizině a zů- jíž je třeba hned využít, i, stal svobodným českým malířem.
* Šekové účty
* Vkladní knížky
IP

Genius Josefa Šímy

Nestojí o nic víc

použít všestrannou
bankovní službu v National

* Osobní zápůjčky

* Cestovní šeky

* Bankovní šeky

* Zařizování investic

* Poukazy všeho druhu do zámoří
* Vklady s výpovědní lhůtou na vyšší úrok

ČESKOSLOVENSKÉ DEMOKRATICKÉ ORGANiSACE V MELBOURNE
pořádají společně v Reception Halí of Distinction,
Earls Court Baliroom, 18 Upper Esplaňade,'- St. Kiida
v sobotu 23. října 1971 od 8. hod. večerní do 1.30 hod.

* Pravidelné poukazy a inkasa
* Ú sch ova cenin

R EP R ESEN T A Č N Í PLES

* Služba pro zahraniční obchod

-

National Bank

na k t e r ý Vás s r d e č n é zvou
Celý výtěžek plesu bude předán do fondu na postavení
Čs. národního domu v Melbourne
K tanci i poslechu hraje čs. orchestr.
ir Bohatá tombola
Při plese budou k dostání všechny druhy nápojů
Vstupné včetně večeře — teplé i studené dle výběru — $ 6.00
Reservováni stolů: telefon 96-2276 (Janeček), 53-9444 (Urban),
336-7524 (Košňar), 306-4202 (Křepčík)

HLAS

4.1
.1971
0
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E. M. Remarque: Stíny v ráji. (Droemersche Verlagsanstalt, Mnichov)

Budit mrtvé zakázáno
Erich Maria Remarque je nám, uprchlíkům, zvláště blízký. I když nejslav
nější a snad i nejotřesnější byl jeho první román "Na západní frontě klid",
který těžil z osobních zážitků Ericha Paula Kramera (tak se Remarque jme
noval občanským jménem) v první světové válce a byl pronikavým výkřikem
a protestem proti všem válkám, proti nesmyslnému vraždění ve jménu jakékoli
ideje, přece jen těžiště jeho tvorby spočívá v jeho románech z prostředí poli
tických uprchlíků. I to poznal na vlastní kůži: v předtuše nacistické apokalypsy
se ještě před nástupem esesáků uchýlil do Švýcarska, do Ascony, později, roku
1933, ještě dál, do Ameriky, kde se oženil s partnerkou Charlieho Chaplina z
"Moderní doby" Paulettou Goddardovou a teprve po válce se vrátil do Ascony,
kde loni um řek ve věku 72 let. Všechny své další romány čerpal z prostředí
lidi, kteří mnsiii pro své přesvědčení opustit domov,' bloudit po Evropě před
gestapáckými náhončími, zakotvili jakžtakž nebo ztroskotali na nedostatek do
mácího vzduchu, na nepřítomnost travnatého humna. "Vítězný oblouk", který
utkvěl v paměti filmovou versí s nepřekonatelným interpretem hrdiny Charle
sem Boyerem, "Jiskra života" a konečně "Noc v Lisabonu", to jsou všechno
zastavení uprchlíků před diktaturou, to jsou všechno osudy lidí, kteří odešli do
hrůzně lhostejné nejistoty, jen aby se nemusili vzdát svého myšlení. Bloudící
hledali místo, kde by mohli přežít. Někdy je našli, většinou ne.
V. románě “Stíny v rá  níku Kahnovi “děvče pro
“Někdy je absolutně
ji”, který vyšel, po Re- všechno” . Ross si neustá 'nutné dát se zaplavit obro
marqueově smrti, dosáhl le uvědomuje, že musí být vitou vlnou sentimentálno
hrdina Rose Ameriky, vy vděčný, že ho nikdo ne sti, v níž každá opatrnost
sněného ráje, po němž pronásleduje, že nemusí a každý vkus se slávou
ještě uprchlíci v “Noci v mít strach, že žije v po zanikají. . .” , práví- jiný.
Lisabonu” jen marně tou měrném blahobytu, roz- - Už docela prosté počiny
ží. Novinář Ross uprchl hodně lip, než by byl žil vzbuzují-v hrdinovi romá
z nacistického Německa, v diktatuře. Přesto není nu ' hlubokou melancholii,
prožil všechna možná po spokojen. Kniha je pozna například sklízení se sto
nížení v přetížené a ohro menaná smutkem, melan-' lu. ^ Také konec knihy a
žené Francii, zakusil hlad, cholií.
její výpověď vyznívají ne
obvyklého průvodce neví “ Člověk je jen chvilku-, zakrytou . rozkoší z těžkotaných hostí v . té. době. smutný, když žije jako myslnosti:
Věří, že v Americe najde já ” , praví jedna postava
“Všechno, co zbylo, byl
štěstí, ale to se nedosta románu. “Pak se převrátí mnohdy večer plný záví - jen rozčarování.
jako. spáč v noci. Smutek dumčivosti, - kterou poci
V New Yorku se trápí, se stane pozadím, před ťuje každý člověk, proto
trpí samotou- v cizím pro ním se život stane zřetel že všechno zaniká a on je
středí, konečně si najde nějším. Klesne dolů jako jediné zvíře, které to ví a
jakéstakés
zaměstnání: kámen a hladina života se které právě tak ví; že je
to útěcha, třebas jí nero
dělá pochybnému obchod zvýší. . .”

zum í. .
Někdejší žurnalista Ross
si nežije špatně. Jenom
v zákulisí se stínově ob
jevují potácivě tragičtěj
ší existence, 'narkomani
nebo sebevrazi, ale vcel
ku tu není zármutlivé
scény, hrdina má při vší
smůle veliké štěstí. Židov
ská komparserie vystupu
je na okraji, jako by vy
střižená z nadarijských
karikatur i z maloměšťác
kých malůvek neškodného
zaměření. O Thomasů
Mannovi se tu hovoří, o
Stefanu-Zweigovi, o Ern
stu Tollerovi, buřičském
básníku z krátkodeché ko
munistické republiky v
Mnichově; Betty Sternová jde jednou- episodou,
ta, jejíž berlínský salon
byl ve dvacátých letech
dostaveníčkem smetánky.
Nevadí, že tato intelektuálka a udavačka kultur
ního tónu nikdy v New
Yorku nebyla, horší je, že
z ní Remarque udělal ne
zajímavou osůbku, trochu
podivínskou, ale bezbar
vou, fádní.
Buďme upřímní: “Stíny
v ráji” není zábavná lite
ratura, o velké literatuře
ani nemluvě. Je to kolportáž, a ani lehkost a
dovednost vyprávění ne
zakryje trapnosti, kterými

PIESEŇ
Pavel Országh Hviezdoslav
Mne pieseň bola odprvoti
útěchou života:
svit duši vo tmách neistoty,
jak za sychravěj nesnáh sloty
zas srdcu teplota;
na mračnách pásmo duhy milé,
boj poviazavšie v zmier;
krst očisty, zdroj ku posile;
po robotizni kratochvíle
nebeskej svafvečer . . .
A každá radost", čo jak malá
(ach, bolo nevel'a
ich), ňou mi růžovým krom vzplála,
v nej na úsvite v zvon sa zliala
a v svět mi odznela —
A každý bol", čo v hruď mi zaryl
sťa frň — a každý žial",
čo azúr mojej mysle sšaril
(a tých mi osud hodné zdařil,
oj, hojné naciera!!),
Ból" každý, každý žial' v nej výraz
svoj nachodil, svoj stok:
ku frňom nových írňov príraz,
v slz riečišti už po tol'ký raz
tekúci zármutok . . .
Tak zhranili sa slasti v piesne
mi, v piesne údery
od prvej počnúc k dnešnej vesne:
kronika, v nějž sa radia fesňe,
jak hroby v cmiteri.

se poslední Remarqueovo
dílo jen hemží. Tu a tam
se dokonce prodere na
povrch falešná filosofie a
to potom je i na posthumní dílo velkého spisovatele
příliš smrtící.
Je pravda, Remarque

býval vždy počítán k ně
mecké takzvané zábavné
literatuře, k Failadovi, k
Baumové, ke Kirsžovi, k
Simmelovi. Ale snad ve
všech recensích tohoto dí
la se shodně na začátku
(Pokračování na str. 9)

city. S jepičkou Dobrovolným promlouval za Večer jako dějiny. Když Gottwald kouřil čibuk, má ho
ní Prahu Josek Krysa, o vzorném strážci zanotoval žmoulat v puse i jeho socha; nebude přece najed
nou mít v ruce knihu, tak ho nikdo neznal.
hymnus- bratislavský Večerník.
Mikrorozhovor to byl s, tím sochařským soudru
"Hned jakmile jsme tyto drahokamy peské a slo
venské žurnalistiky přečetli, napadlo -nám, že myš hem. Mnoho se vystřihlo, zvláště z Mistrových plánů
Jaroslav Kujeba
lenky těchto mužů" byly vykuchány, že nejsou úplné. do budoucna. A právě tu se osudy jepice a komára
Počínání. strany na kulturní frontě^ mi připomíná Avšak Hlas domova má styky a podařilo se mu opat setkávají. Medajlonek o “vzorném strážci hranic”,
přísloví, že v nouzi čert mouchy Japá. Jsem ovšem řit plné-znění oněch duševních výronů.
“ktorý má na kontě už niekoTko pripadov”, končil
dalek toho,, abych přirovnával naši stranu k djáblu;
V onom “mikrorozhovoru s autorem pomníků děl větou, že “sa o niekolko týždnov Fojtík rozlúčí s
SpTš už k' andělíčku Strážníčku, který bdí had pověstí nických presidentů” vyprávěl soudruh Krýsa, že hranicou” . Důvod tak truchlého závěru se tajil, ale
každého občana s nemenší ostražitostí,
níž pro “básník kamene Dobrovolný žije v pěkné vilce, kte už ho nelze držet pod pokličkou. Fojtík byl viděn —
vázel okřídlený, říznatý jinoch s bítnickými vlasy rá je obklopena nádhernou zahradou, kde sí s man v přestrojení za inseminátora — v Kunraticích -a
ony dvě siroty přes lávku nad propastí, na kterýžto želkou pěstuje všechno sám od cibulky nebo. semén tuší se, že ho Mistr Dobrovolný dobrovolně nebo ne
obrázek, umně v pěkných barvách provedený, jsem k a ” . Samosebou: jak se v Česku teď řekne seménko, dobrovolně tesá do mramoru. Při tvůrčí práci se
se vždycky s úctou, ale i s trochou strachu díval, myslí se automaticky na jednoho generála, který s setkává s prazvláštními potížemi. Hrdinný pofarakdykoli jsem usíná val na “vejměnku” u dědečka s ním čachroval; a musil se uchýlit do Ameriky, kde ničník mu už několikrát “seděl”, ale nebylo to ono.
otcovy strany. S trochou strachu proto, že ten jinoch je volně směnitelné. Před tím, než vzal z protestu Nejen že za tu dobu uprchli přes Dunaj do Rakouska
v noční košili na obrázku vypadal dočista jako služka proti omezování svobodného obchodu “roha” , přene dvě reakcionářské lysky, tři kulačtí vodomilové' o
Anežka, a ta dívka s nevinnýma očima by byla jistě chal sochařskému soudruhu v Kunraticích pár kil jediný petržalský králík; i v kunratickém ateliéru se
ve středověku skončila na pranýři jako harapanna.
semínek zvláštní rostliny, známé mezi botaniky jako děly divné věci. Když byl pohraničník Fojtík, rodák
Tedy, jak vidíte, ani anděl- ani čert není haše stra Perenna Novotnensis (Linné), která se považovala Krnovský, jakžtakž vysoehán, takže ho bylo možno
na;; a přece lapá mouchy, mušky, komáry, jepice a za vyhynulou, nedávno však byla objevena v Kouřimi poznat, zbarvil se pod ním přes noc podstavec do
tipličky, když se včely zakopaly ve svých úlech a a podle posledních zpráv se jí nalévají pupence. Krý- ruda. Zprvu to oba, sochající i sochaný, přičítali to
vyrábějí med;, pro budoucí, když i. vosy ¿odložily na sa tuto zmínku vynechal, snad proto, aby nepokazil mu, že se tam vylilo jejich komunistické přesvědče
čas-žmádloídd komůrek, poprášivše je důkladně nafta •‘československé veřejnosti překvapení.
ní. Ale když se to opakovalo každou noc po sezení,
línem proti svodům ministra Brůžka, když i čmelá
Zaznamenal jen, že se čtyřiapůlmetrový Dobrovol pochopili, že tolik uvědomění nemají ani všichni hu
ci projevili tolik statečnosti, že jenom poletují s kvetu ného Zápotocký odlévá už do polyesteru a bronzu, sáci, husy a housátka dohromady. Odborníci pak zjina květ, aniž bzuknou..
vypustil však, že se v areálu kladenské průmyslovky, ■stili, že jde o normální lidskou krev. Ani o původu
Tím nechci říci, že by jepice a komáři nebyli v kde má veledílo stát, musí zbourat na obou stranách nebyli dlouho na pochybách. Kapala z hliněných
některých krajinách užiteční. Bávají pouští zdání ži první patro, aby se tam Lávrovy uši vešly. Za to prstů sochy Václava Fojtíka, třímajícího odhodlaně
vota a to je veliká zásluha. Jepice Viktor Dobrovol budou kladenští průmyslováci odměnění veselou smě pušku k obraně našich hranic před diversanty. Ale
ný, sochař, nositel Řádu práce,. dvakrát vyzname sí Internacionály a písně Za tou naší garáží, která protože to byla krev zastřelených při výkonu služby,
nedělalo se z toho velké pozdvižení. Povolali soudru
naný za vynikající práci je právě tak nezbytný jako se bude linout z revolučního břichu sochy.
Také Gottwalda bude Dobrovolný sochat pro P ra  ha pátera Plojhara, aby proveď exorcismus. Při
komár slobodník Václav Fojtík, který “stráží našehranice pri Bratislavě” . Žijí, proto je třeba brát je hu — má stát mezi ÚV KSČ a švermevým mostem. jeho schopnostech nikoho neudiví, když promění krev
na vědomí;, jak žijí, .je. vedlejší. Historikové po nich Má prý jen strach, aby mu do práce jacísi činitelé ve vodku. Jepice a kom ár zůstanou ve vděčné pajednou ani neškytnou. Ale zato teď se dostalo jejich (neuvedl jací) moc “nekecali” . To by ho velmi mrze-, . měti nejen Strany, ale i všeho normalizovaného objepičímu živůtku a dotěrnému sosáku náramné publi lo. Socha je socha a ta se nedá pořád předělávat ičanstva.
Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

Příběh sochařský
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H LAS D O M O V A
VI. SJEZD SVU VE WASHINGTONU
V polovině listopadu I9T2 se bude ve Washingtonu,
D. C, konat šestý sjezd československé společnosti
pro vědy a umění v Americe (SVIJ). Přednáškový
program sjezdu byl předběžně rozdělen do pěti
sekcí věnovaných problematice Československa:
Historické vědy, literatura a linguistika, hudba,
divadlo a výtvarné umění, ekonomika a sociologie,
sdělovací prostředky (tisk, rozhlas a televize).
Zároveň buddu uspořádána dvě symposia: Histo
rický vývoj a současný stav vědeckého hádání v
Československu a Československá věda v zahrani
čí (matematika, fysika, .chemie, biologie atd.). Pou
ze u druhého symposia o čs. vědě v zahraničí je
aktivní účast omezena na vědecké pracovníky, kteří
jsou buď čs. původu nebo nabyli akademické či
vědecké hodnosti na některém čs. učilišti, (bez ohledu
na to, jaké jsou národnosti).
Vědečtí pracovníci, kteří mají zájem o přednesení
prací na VI. sjezdu SVU, mohou si vyžádat podroonější informace u předsedy programové komise:
Dr. O, A. Horná, Box 115, Clarksburg, Md. 20734,
USA. Přihlášky s názvem práce a informativním
souhrnem (abstráktem) v rozsahu 30 až 50 slov
musí být zaslány na uvedenou adresu před koncem
roku 1971., Jednací řeč bude anglická, česká a slo
venská. Abstrakt je však nutno předložit v anglič
tině.
SVU-ž

Rozhovor se Smrkovským

(Pokračování se str. 3) semná přísežná, prohláše
noci oznámeno, že vojen ní, zda někdo z nich po
ské oddíly překročily hra--: zval • vojenské . . oddíly.
nice naší země a že ji do Všech 296 poslanců (tolik
6. hod. ranní obsadí. Až jich tehdy bylo v parla
do dnešního dne nikdo ve mentě) předložilo presidiu
řejně neřekl, nikdo ne prohlášení, že nezvali ni
oznámil v novinách, kdo koho, žádné oddíly do Če
jsou ti lidé, co “pozvali” skoslovenska. A od kdý
okupační oddíly. Mluvilo posílá stát nebo skupina
se v té souvislosti o čle států své armády do dru
nech Národního shromáž hého státu na žádost
dění, jehož jsem byl před “mnoha” nebo “řady” li
sedou. Krátce po 21. srp dí, bez vědomí vlády, par
nu 1968 vyzvalo presidium lamentu a jiných závaž
Národního
shromáždění ných orgánů dotyčné ze
všechny členy parlamentu, mě? Všechny ty argumen
všechny poslance a členy ty s “pozváním” jsou jen
vlády, aby předložili pí naivním povídáním.”
“Že u nás existovali li
dé, kteří si to přáli, to je
jiná věc. Ti by i bývali
Přijmeme
ČALOUNÍKA,
PERSKÉ KOBERCE
zapracovaného.
KASHAN
Výtečné prac. podmínnejlepší kvality
:ky, dobré mzdy, stálé
jakož i
místo.
JEŠTĚ JACÍ JSME
MALÉ RUČNĚ ŠITÉ
L.
SEDER
&
CO.
Jsem zde s manželem 28 let á velmi se nám líbil
koberce na prodej
221 Bondi Rd.,
článek “Jací jsme” ! ' Chtěla bych prostřednictvím
Bondi (Sydney)
HLUBOKO
Hlasu domova. vzkázat -za nás starousedlíky všem
POD CENOU,
těm novým, že opravdu se nemusí stydět za to, že
protože rodina opouští
jsou češi. Mrzí mne na nich jen jediné: odebírám HD
Sydney.
už od roku 1955, ale až poslední rok, kdy tam začali
psát “ti noví” je tó hrozné — hrubosti, nadávky, ne
Lze prohlédnout pouze
porozumění: Znám hodně nových Čechů, hovořím s
Přijmeme
v sobotu a v neděli:
nimi a je mi často smutno z toho, co vykládají.
U nií 46, Kirkfay
HOSPODYNI
•Jeden--den-se -dovedou s někým objímat, aby ho dru
Gardens Bnílding,
do
domácnosti
lékaře
s
hý den pomluvili a pošpinili. Každý se stará o svoje
Qrarcfa St_, Ryde
malou rodinou.
já a na druhých vidí jen chyby. Nechci být nespra
(Sydney)
vedlivá; ale zatímco nám “starým” se podařilo vybu
Veškerý komfortdovat Sokol, české divadlo atd., vám, nové generaci,
Málo vaření, žádné
se něco takového jistě nepodaří. Zvlášť jestli dál
praní ani žehlenL
. potáhnete každý za svůj provaz a budete na sebe
Dobrá mzda, pěkně
ZLATNÍK *
jákó vosy.
Libuše H., Rědfern — Sydney
zařízený pokoj.
HODINAŘ *
NÁRODNÍ DILEMA
Ro přečtení článku Národní dilema jsem se rozhodl Volejte 8 - 1 1 hod. «top
STEVEN VARDY
. ■projevit názor k této věci. Souhlasím se znepokoje ného 4 - 8 hod. večer
ním autora článku. Já sám jsem se snažil dát do3® George St.
tel. 337-4089 (Sydney!
- hromady kroužek krajanů k občasné debatě o svě
Sydney
tovém dění a o událostech doma. Zklamán nedůvě
(proti Troeaderu)
rou a nezájmem krajanů jsem od toho upustil. Myslím,
že nám v emigraci chybí osobnost jakou byl napří
Velký sklad zlatých aj.
SWISS TRAINED
klad Jan Masaryk, členové našich exilových orga
šperků, hodinek atd.
WATCHMAKERS
nizací neměli vždy dostatečnou důvěru a mnoho kra
Opravy se zárukou.
K. E b n t r
janů je - nazývalo “samozvanci” . Vzhledem k tomu,
19 York S U
Mluvíme česky
že není jednoduché zajistit se na stáří, mnozí z nás
SYDNEY
a slovenský.
tomu věnovali veškerou energii i čas. Osud a svobo
vchod do W ynyari SSH.
Telefon:
61-8579
da naší vlasti nám však nejsou lhostejné a myslím.
(naproti poftyh. s d » ■ že ani dnes není pozdě něco podniknout. Je skutečdům). Teieíaa: B - S O
' ně na čase, abychom zapomněli na tříštění a dali
dohromady trochu dobré vůle.
V. Kubenka, Hobart

DOPISY ČTENÁŘŮ

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 L Í
V A N ZA C H O U SE A U D ITO R IU
26 College Street (H yde 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)

podepsali nějaké pozvání. spotřebovalo
všechnu
Byli takoví lidé. .Ale na energii nynější strany a
jejich “pozvání” se vojen jejího vedení a zavinilo
ské jednotky nedávají na izolování strany od obča
pochod. Přes to všechno nů.' Umrtvili iniciativu li
se stává toto odůvodnění dí, promarnili duši náro
vojenské akce proti Če da, zavinili naprostou letskoslovensku po několi hargii. že pokračuje ži
ka jiných verších - versí vot, že pracuje průmysl,
zemědělství?
oficiální a dělají se poku doprava,
sy nalézt i ' jakési ideolo Ovšem, ty pracují vždy,
gické odůvodnění. Proč za každého režimu, proto
pak asi jsou nuceni jak že na nich závisí živobytí
komunisté tak nekomuni- lidí. Ale jak pracují, to je
sté v ' Československu k jiná otázka. Lidé nepova
prohlášení - jeden jako žují nynější politiku za je
druhý - že souhlasí s vo jích vlastní a podle toho
jenskou okupací země, že se chovají. Nynější režim
ta okupace bylá správná? ' podporuje těžko víc než
Chtějí zaplést do věci ná 10% obyvatelstva . . . ”
“Češi a Slováci a Če
rod - i když dodatečně skoslovenská
republika
takže v budoucnosti budou
/
moci opět tvrdit, že “my nejsou tak nedůležitým
všichni jsme dělali'chyby, faktem na mapě Evropy,
všichni máme vinu” , jako aby se na ně nemusel brát
se to pokoušeli tvrdit po zřetel. Spojenecké a sou
temných letech padesá sední státy nemohou a ne
mají zůstat trvale indife
tých . . .”
“Po dva roky všechno rentní ke skutečnosti, že
úsilí vedení strany a pod tito lidé a tato země jsou
řízených institucí se sou ovládáni násilím a že jsou
středilo na likvidaci ná hnání stále více do opozi
zorů, usnesení a výsledků ce a k větší touze po svo
politiky, začaté v roce bodě. “Klid” v -této zemi
1968. Minulé dva roky by je aktivní klid. Naše lidi
ly dvěma roky negace. můžeme přirovnat k léka
Všechno bylo odsouzeno ři dohlížejícímu na nemoc
jako špatné a revisioni- ného pacienta, připravené
stické, zralé k vyhlazení mu zakročit a jednat
- včetně lidí. Okupace ze okamžitě, kdyby se dosta
mě má být přijata všemi vila krise. Taková je si
jako dar s nebe. Toto úsi tuace a nikdo ji ani. ne
lí, které se zvrhlo v slepý musí organizovat. Takové
fanatismus a cynismus, to je !”
Vaša iekáreň: FORDOVA LEKÁREŇ
Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
Ph, C., M. P. S. (Sydney) Lieky, fráncovka, kozmetieké- a fotografické
potrebv. — Zasielame lieky do cudziny.
FORD'S PHARMACY
133 Marrickville Rd., Marrickville
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)

HLAS
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PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

Františka Baura (hledá sestra z Nové Vsi u Č.
Kr.), pí. Podolkovou (Sydney) — zpráva v red., Ja 
roslava Černého (býv. rest. v Melb.) a Sosu — zprá
va, Josefa Ilčika nar. v Mutěnicích na- Mor.,' A.
Šimka (dříve Geelong-Norlane) — zpráva z domova
a Jana Macharta (hledá Evžen).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD
BUDIT MRTVÉ ZAKÁZÁNO
(Pekračováni se str. 7) kouzlo, kterým kdysi ujebo na konci ozval ná chvacoval. Místo pemodu
zor, zda by spisovatel kni se pije vodka.
hu vydal, kdyby dosud žil.
Přece si však myslím,
Technika zůstává táž.
všechny ty triky, střídající že kritika odsoudila “Stí
napětí se selankovitou po 'ny v ráji” trochu příkře.
hodou, která je právě pro Já jsem v nich nalezl
Remarqueovy
romány mnoho, co sám někdy pro
příznačná, působí ve “Stí žívám a co se nestydím
nech v ráji” obnošeně, přiznat: stesk a pocit
otřele. Stáří pokročilo, marnosti v poměrech, kte
smutek zůstal, ale už ne ré už nejsou uprchlické,
vyplývá z obsahu, nýbrž které jsou svobodné a blaJ- S.
z toho, že starce opustilo hobytné.
Plánujete cestu d* zámeří nebe máte v úmyslu
pozvat své příbueaé na návštěvu? Obraťte se s
dfrrěrea na

ČESKOSLOVENSKÉ ZDRUŽENIE VO VIKTÓRII
V dósledku nastalých personálnych zmien v redakčnej radě Spravodaja, tlačového orgánu Združenia, výbor na svojom mimoriadnom zasadanl dňa 21.
septembra ustanovil novů redakčnu radu. Při tejto
příležitosti vyjádřil uznania všetkým členom .predošlej redakčnej rady za ich činnost’ a vykonanú prácu.
Zvlášť bola hodnotená pionierska snaha pri. zaklá
daní Spravodaja, ako i ďalší elán. Len tak sa mohlo
stať, že Spravodaj sa stal uznávaným exilovým a
krajanským tlačovým orgánom Čechov a Slovákov
vo Viktorii.
V živej rozpravě o význame a poslaní Spravodaja
na schódzi bola vyslovená vol’a ďalej zlepšit’ a zvý
šit’ úroveň Spravodaja a tak vyhovieť všetkým požiadavkám čítateTov. Vyzývajú sa proto exulanti a
krajania, ktorí sú ochotni vypomáhat’ v redakčnej,
administratívnej alebo technickej práci so Spravodajom, aby sa hlásili na adrese: Spravodaj, Box 6,
St. Kilda, Vic., 3182.
Ján Viola, úradujúci podpredseda
Prvotřídní a levná
ŠVADLENA A DÁMSKÁ KREJČOVÁ
s bohátými zkušenostmi v Československu
i v Austrálii
HANA N1ST1KO-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.

ODRA TRAVEL SERVICE
311 Latrobe St., Melbourne, 3000
Telefon 67-9454 .
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebe letadlem —
kamkoli. Za lotové nebo na splátky.
Skupinové lety (chartered) $ 715.20
Hromadné lety (groups) $ 728.20
Zasflání dárkových balíčků — ceník zašleme na
požádání obratem.

Dobře a levně se najíte v hotelu

-

Potřebujete opravit auto?

Obraťte se s důvěrou na
ROBERTA ŠTERCLA
30 Regent St., North Richmond, Vic.
(proti nádraží Nth. Richmond)
Odběrně — rychle — levně
Rovněž opravy sekaček trávy,
praček, ledniček atd.

VILLAGE BELLE
. roh Acland & Barkly Sts.,
ST. KILDA, Vic.
Denně kontinentální i australská jídla
se poddávají od 12. do 2. hod. odp.
a od 6. do 8. hod. večer
Vaří pro. Vás Jiří Veverka

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

J. KOŠHAR PTY. LTD.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
Telefon: 37-3109 '■
jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne
(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevu

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

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

9-

DOMOVA

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

PŘEKLADY
z češtiny do angličtiny
a němčiny nebo opačné
RUDOLF HELLER
1 Norbert St.,
Balwyn, Vic. 3103
Telefon: 80-4044

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

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

MRPA
H
.C
Optical Service
MLADÝ VSPIERAČ
V minulom mesiaci sa vrátila do Austrálie výpra
va mladých melbournskych vspieračov a ich vedúcich, ktorí podnikli zájazd na Stredný východ a do
Europy. Bolo to sedem austrálských dorostencov a
dvaja tréneri — totiž jeden Austrálčan narodený v
Taliansku, jeden v Maďarsku, jeden v Egypte, ďaisí
na Slovensku, dvaja v škótsku a traja už sú Australčania od narodenia. Niekol’ko dní po přílete prišiei do
redakcie HD tréner mladých vspieračských nádejí
Paul Coffea — takto Australčan narodený na Sicíla.
aby upozornil na jedného svojho zverenca Rostislava
Mendana, ktorý bol krstený dunajskou vodou v Bra
tislavě: “Má zvláštně nadanie, úžasnú chuť a výdrž",
rozplýval sa. “Myslím, že o ňom budete za pár rokov počuť vo vspieračskom svetovom sporte. Vspierač potřebuje obyčajne aspoň páť rokov k tomu, aby
dokázal slušný výkon a vrcholu dosahuje váčšinoa
okolo tridsiadky, ale Rolf — dva, tri roky a móře
byť světovou extratriedou. Už na športovných hrách
Britského spoločenstva národov v Christchurch na
Novom Zélande ukáže, čo dokáže, o tom som pře
svědčený . . . ”
Pýtáme sa na zájazd: “Obojstranné prekvapenie.
Naši súperi nečakali také silné mužstvo a ja sám
som bol překvapený, ako sa chlapci v medzinářodnej konkurencii držali. Niekde, hlavně v Anglii, ale
i v Iráne, stavali proti niektorým našim dorastencom aj starších alebo ťažších súperov, aby bol zá
pas zaujímavejší. Celkove bol zájazd úspěšný. Napr.
v Teheráne sme malí prijatie skoro královské,
všetko výborné připravené a přepychové a na treningové stretnutie sa přišlo pozrieť výše 3.500 divákov — na to sme tu neni zvyklí. Naproti tomu v7
Londýne sa o nás tak nestarali, tam sme si museli
všeličo zariadovať sami. Najlepšie výkony podali
chlapci vo Viedni, Rolf exceloval — snáď preto.
že sa po rokoch zase kúpal v Dunaji a prizeral
ďalekohladom na druhý břeh Dunaja . .
Po týchto informáciách sme si vyspovedali ú ro č
ného Rastislava Mendana. Dozvěděli sme sa, že sa
přistěhoval s rodičmi před 5 rokmi, kedy sa celá
rodina “zabudla vrátit” ’ z ' Jugoslávie domov. Na
vštěvoval íu v Melbourne střední školu a teraz je
zaměstnaný u pošty, resp. chodí do školy pře technikov telekomunikačného oddelenia pošty. S tréningom začal u svojho terajšieho vspieračského klubu
v Hawthorne vo veku 16 rokov a to v 1’ahkej váhe
(do 67% kg). Trénuje po zaměstnaní 2% hodiny
každý deň mimo nedele. “Nie je to namáhavé, denne taký ťažký tréning?” , pýtáme sa. “Vobec nie,
naopak. Celu tú dobu relaxujem, zapomeniem na
všetko^ostatně”, uisťuje nás pekne urastený, usmievavýý sportovec, pře ktorého je zdviháme ťažkých
závaží zrejme tou najpríjemnejšou zábavou, aku
móže mladík mať. Akosi sa nám chce australskotalianskemu trénerovi veriť, že máme před sebou
velkého športovca budúcnosti, že k niekoťkým pohárom a cenám, ktoré už Rostislav Meridán má,
pribudne mnoho ďalších, včítane snáď tých najcennejších.
'
_s_
Velký výběr jakostního masa a uzenin
najdete v českém řeznictví a uzenářství

Malý oznamovatel
ČEŠKA, 36 let, inteli
gentní, žijící tč. ve Švý
carsku, hledá čs. přítele
vyšší postavy z Austrálie
se zájmem o hudbu, knihy
básně a cestování. Zn.
“Osamělá” do HD.

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBiN, Vic., 3189

U FRANTIŠKA ŘÍHY
73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, Víc., tel. 311-2019
Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka
frankfurtské párky, turistický salám.
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Dobrý start do olympijské sezóny
ČS. HOKEJISTÉ VYHRÁLI VE FINSKU
A ŠVÉDSKU
Týden před zahájením 1. čs. hokejové ligy ročníku
1971-72 (který bude mít dva vrcholy: koncem ledna
a začátkem února jsou olympijské hry v japonském
Sapporo a v dubnu se hraje v Praze mistrovství svě
ta), bylo čs. národní mužstvo na zájezdu ve Finsku
a ve Švédsku, kde sehrálo 4 mezistátní utkání. A
až na premiéru v Tampere, kde vázlá ještě souhra,
Karel Janovský
podalo čs. mužstvo slibný výkon.
Jen Trnava neporažena
V Tampere s Finy jen 2 : 2
Mužstvo Suomi, které začalo sezónu na ledě o dob
ré 2 — 3 měsíce dříve než Čechoslováci, bylo plné
2 třetiny velmi nepříjemným soupeřem, s jehož rych
Třetí zářijovou středu se hrálo 1. kolo Poháru mistrů evropských zemí, soutěže "držitelů trofejí ' i lou a tvrdou hrou na tělo m ěli.čs. -hokejisté potíže.
Po dvou “okénkách” v obraně vedli Finové až do
první zápasy 1. ročníku soutěže UEFA (která nahradila dřívější Pohár veletržních měst). Ze 4 čs. zá 40. minuty 2: 0. Dvanáct vteřin před zazněním si
stupců uspěl jen Spartak Trnava, který v 1. utkání PMEZ uhrál v Bukurešti s domácím rumunským rény oznamující konec druhé třetiny však šťastný
přeborníkem Dínamem Bukurešť bezbrankovou remízu, která mu dává v trnavské odvetě šancí na po snížil na 1 : 2 a pak nastal zvrat ve hře. čs. hoke
jisté ovládli hru, ovšem Seveřané jim “povolili” jen
stup do 2. kola této nejslavnější evropské fotbalové soutěže klubových celků.
remizu 2 :2 . A to nutno dodat, že oba góly padly
Dinamo Bukurešť mělo sice v domácím zápase s Trnavou převahu, zadní řady hostujícího týmu v če z přesilovek (autorem druhé branky byl Spart’an
le s brankářem Gérykem však byly k nepřekonání. Jedinou velkou brankovou příležitost měl Hrušecký, Kochta).
V Helsinkách už suverénně 7 :1
zahodil jí však. Rakouský rozhodčí Schiller trnavské fotbalisty hodně poškodil.
S nacvičenými kombinacemi Finů byl už v odvetě
V zahajovacím střetnutí soutěže “držitelů trofejí” břevno — prohrál však s Němci1-velmi, velmi ner konec. Čs. chlapci je prokoukli, skvělým forčekindošlo málem k senzaci. Druholígový tým - škody šťastně 0 : 1. Jediný gól dal v -77. minutě levý kří- kem akce Finů rozbili už v zárodku a byli pány na
Plzeň hrál doma proti přednímu týmu západoněmec- delní útočník Suehnholz. Gerd Mueller (a spol) -si kluzišti,' vyprodané hlediště stadiónu v Helsinkách
. k é . nejvyšší fotbalové soutěže FC Bayern Muenchen však v Plzni nekopl. Strůjce hry plzeňského mužstva, (13.000) sě senzace nedočkalo. Objevem zápasu byla
(němečtí internacionálové brankář Sepp Maier, zá •neúnavný internacionál Plass, mu nedovolil, aby si druhá čs. útočná formace s dvěma kladenskými no
ložník Franz Beckenbauer a nejlepší střelec posled pořádně vystřelil na branku.
váčky Bauerem a Novým, doplněná sparťanským
V 1. ročníku Poháru UEFA má ČSR dva zástupce, veteránem Havlem na pravém křídle, která má nej
ního mistrovství světa Gerd Mueller, atd.) téměř ce
lých 90 minut na jednu branku, zasloužil si vyhrát, oba prohráli, není však třeba nad nimi ještě lámat větší podíl na vysokém vítězství. Branky: Havel 2.
měl nejméně 5 brankových šancí, nastřelil dvakrát hůl. Hlavně nad mužstvem Teplic, které prohrálo Nový, Novák (oba Kladno), Suchý (Jihlava), Marti
na hřišti polského celku Zaglebie Walbrzych nešťastné nec a šťastný '(oba Pardubice) po jedné.
0 : 1. Branku vstřelil v 39. minutě Galas asi z 25 m.
Střela byla značně podpořena silným větrem. — Těž >Jubilejní střetnutí se Švédy ve Stockholmu Sté vzájemné střetnutí hokejistů Švédská a ČSR
ký úkol v odvetě bude mít tč. vedoucí mužstvo 1. čs.
na ledě stockholmského stadiónu Johaneshovu bylo
Na Letně zvonili na poplach. Mužstvo pražské Spar ligy VSS Košice, které prohrálo .na stadiónu v Luž- jen hokejovým průměrem. Čs. hokejisté porazili sil
ty, které se octlo po 7. kole 1. čs. fotbalové ligy v nikách v Moskvě se Spartakem Moskva 0 : 2. škoda, ně omlazený tým Tře Kronor 2 : 1, když obě branky
pásmu ohroženém sestupem, dostalo nového trenéra. ze košický Štafura neproměnil v 56. minutě pokuto vstřelil 221etý Lubomír Bauer, z Kladna. Už v nástupu
Na hodinu byl propuštěn Karel Kolský a jeho trenér- vý kop.
ukázali. Švédové, že budou hrát tvrdý hokej. Přesvěd
skou funkci převzal bývalý, hráč “rudých” Tadeáš
čil se o tom litvínovský Hlinka, který po bodyčeku
TRIUMF
KODEŠE
VE
FOREST
HILLS
Kraus (dříve trenér Slavie Melbourne). — Jediným ne
Salminga skončil už ve’ 2. minutě za mantinelem.
O
senzaci
na
letošním
mezinárodním
tenisovém
poraženým týmem jsou .VSS Košice, silně na ně
Švédům, kteří byli rychlejší, patřila prvá třetina,
mistrovství
USA
v
newyorském'
předměstí
Forest
však doráží bratislavský .Slovan a překvapivě dobře
kdy se také v 11. minutě střelou Hammarströma té
Hills
se
postaral
Čechoslovák
Jan
Kodeš,
který
na
si vede stále ještě pražská Dukla. Obhájce mistrov
měř od modré čáry ujali vedení. V druhé, hlavně však
ského titulu Spartak .Trnava po velmi špatném za své cestě do finále porazil (už v 1. kole) Australana v závěrečné třetině, byli čs. hokejisté lepším celkem,
Johna
Newcomba
a
celou
řadu
předních
hráčů
(mj.
čátku se lepší.
který zaslouženě zvítězilí
Překvapením 7. kola bylo vítězství Slavie Praha v i amerického černocha Asheho). Jeho vítězný po Odveta v Goteborgu 3 : 2
stup
zastavil
až
v
závěrečném
střetnutí
Američan
Třinci 1 : 0 ; autorem jediného gólu červenobílých
O 24 hodin později (101. utkání) se konal v Gote
byl levý Záložník Gáborik. — Sparta měla v utkání Stan Smith, který vyhrál 3: 6, 6: 3, 6 : 2 a 7: 6 a borgu zápas dobré úrovně. I tu vedli švédové 1: 0,
inkasoval
za
to
20.000
dolarů
(Kodeš
polovinu).
Oba
se Žilinou ve své hře plno nepřesnosti a byla ráda
čs. hokejisty zbytečná branka, kterou dostali (ne
za remizu 1: 1. —. Fotbalovým koncertem v prv hráči začali velmi opatrně, Kodeš hrál spíš takticky pozornost brankáře Sakače), vyvedla na chvíli z
a
snažil
se
uplatnit
svou
největší
zbraň
—
bekhand.
nich 45 minutách hry vyhrál Slovan Bratislava doma
tempa. Když však kladenským Novým vyrovnali na
nad Lokomotivou Košice 3 : 1 (všechny góly v 1. po Ve čtvrté hře prvního setu se mu podařilo vyhrát 1 : 1, převzali iniciativu a chvílemi předváděli před
ločasu). — Boj nováčků v Nitře mezi Nitrou a Zbro Smithovo podání, což v šestém gamu zopakoval a švédskou brankou perfektní “zámek” . Škoda, že chy
jovkou Brno vyzněl trochu šťastně pro domácí 2: 1. klidnou hrou v závěru dovedl set vítězně do konce běla přesnější muška, jinak mohli zvítězit přesvěd
— I v mužstvu Interu Bratislava měnili trenéra: — 6 : 3 . Začátek druhého setu měl stejný průběh čivěji, než výsledkem 3 : 2. Kromě Nového, sccrovali
“na dovolenou” odešel bývalý trenér národního muž- jako první. Smith, který je specialistou na travna za ČSR Novák a Nedomanský. Třetiny: 0 : 0 , 1 : 1
“ štva Jozef Marko, místo něho seděli v utkání v P re tých kurtech, však .začal postupně stále více uplat a 2 : 1.
šově na lavici už svorně noví muži — ing. Skýva a ňovat dělový servis. Ten spolu s bekhand-voieji dě
Senzační start
dr. Beberník. Inter hrál tedy v Prešově pod vedením lal Kodešovi značné těžkosti. Po 3 setech (Smith
nových trenérů, ale se starým výsledkem: prohrál vedl 2 : 1 na sady) byla přestávka. Více pomohla
•1 : 2. — Neplodná převaha Trenčína doma s Teplice Kodešovi, oba hráči však vyhrávali svá podání a tak
H okejová liga
mi — zápas skončil 1: 1. — Stejným výsledkem se za stavu 6 : 6 rozhodl “tie-break” . Dík svému po
dání jej rozhodl Smith ve svůj prospěch. Kodeš pro
Už zahajovací střetnutí nejvyšší čs. hokejové sou
v Trnavě rozešli i fotbalisté Spartaku Trnava
Ostravy, přestože Trnava měla drtivou převahu, její hrál, jeho postup jako nenasazeného byl však sen těže přinesla velkou senzaci. Postaralo se o ní muž
útok však ztroskotal na ostravském golmanu Schmuc zací. V 901eté historii Forest Hills byl prvním fina stvo Kladna, které vyhrálo na brněnském ledě nad
ZKL Brno 4 : 0. Poprvé řídil mužstvo nový trenér,
kerovi. — A konečně: výsledkem 1 : .1 skončila i ne listou z ČSR a z východní Evropy vůbec.
bývalý slavný čs. internacionál a hráč ZKL Brno
milosrdná bitva v Košicích mezi vedoucím týmem
DANĚK DISKEM 66,92 M
Bubník, kterému tedy jeho noví svěřenci
tabulky VSS Košice a pražskými vojáky.
Evropský mistr v hodu tvořil nový čs. rekord svě Vlastimil
Mužstvem 8. kola byla pražská Dukla, která do diskem Ludvík Daněk je tové úrovně. Dosáhl 66,92 velkou radost neudělali. Ovšem bývá v posledních
ma na Julisce po hře plné vtipu, pohybu a střelec v závěru předolympijské m, což je třetí nejlepší vý letech už zvykem, že brněnská “Kometa” .má špatný
ké pohotovosti zvítězila nad Lokomotivou Košice 5 : 2. sezóny ve výborné formě. kon v diskařské historii. nástup, pak vše ale dohání a hraje v závěru ligy
— K nepoznání byl i bratislavský Inter, který po V rámci pravidelných Lepší už byli jen světový vždy přední roli. Další střetnutí 1. kola 1. čs. ligy
vynikající hře bývalého čs. reprezentanta Petráše středečních lehkoatletic rekordman Američan Jay proběhla podle očekávání vítězstvími domácích fa(dal sám 2 branky) deklasoval AC Nitru 4 : 0 . — kých závodů na Strahov Silvester (70,04 m) a švéd vorisovaným týmů. Tak obhájce mistrovského titulu
Jihlava porazila mužstvo Pardubic 3 : 1 , —
Velká radost byla i v Brně za Lužánkami, kde Zbro ském stadiónu v Praze vy- Ricky Bruch (68,32 m). Dukla
Sparta vyhrála nad hokejisty Košic 4 : 1, — hokejisté
jovka rozdrtila Spartu 3 : 0 . — Pražská Slavia vy
č. Budějovic prohráli v Bratislavě 2 : 7 a Litvínov
hrála v Edenu nad Trenčínem 1: 0. — Trnava po hrál doma nad pražskými' vojáky těsně a tak trochu porazil
nováčka 1. ligy TJ Gottwaldov 6 : 3.
stoupajícím výkonu vyhrála nečekaně v Teplicích šťastně 1: 0. — Slovan Bratislava zvítězil nad Tepli
3 : 1 a Třinec prohrál po velmi tvrdém boji v žilině cemi 2 : 0 a Třinec vyhrál nad Zbrojovkou. Brno 1: 0.
HLAS DOMOVA
0: 1. Vedoucí VSS Košice si doma poradili i s Prešo- — Mužstvo VSS Košice nenášlo ani v 9. kole přemo
. vem. (vyhrály 1: 0) a na Bazalech v Ostravě skon žitele, když si přivezlo 1 bod z Nitry za Dezbrankovou
Vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh.
čilo střetnutí velmi chabé úrovně mezi domácím Ba remizu: Dobrou úroveň mělo střetnutí v Košících,
Adresa:.Hlas domova,
níkem a Slovanem Bratislava bez branek.
'8. Moorhouse St„ Richmond, Vic„ '3121.
kde místní Lokomotiva porazila Ostravu 1: 0.
V 9. kole pouze fotbalisté Jednoty Trenčín ztratili
Tabulka po 9. kole: 1. VSS.Košice 15 bodů, score
Telefon: 42-5980
oba body .na domácí půdě, když prohráli se žilinou 18 : 5; 2. Slovan Bratislava 14 b.; . 3. Dukla P raha ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
0 : l . a klesli znovu na poslední místo v tabulce. Spar 12 b.; 4V Žilina, 5. Prešov (po 10 b.); 6. Trnava, 7.
výtisk 25 c.
ta Praha konečně zabrala a brankami Maška a Bar Lok. Košice, 8. Slavia Praha (po 9 b .); 9. Ostrava, PŘEDPLATNÉ 0 0 ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
toně porazila doma za umělého osvětlení Inter Bra 10. Zbrojovka Brno, 11. Sparta (po 8 b'.); 12. Třinec, předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, £stg. 3.-, US $ ?.tislavu 2 : 0. Zato Slavia utrpěla debakl, kdvž po 13. Teplice, 14. Nitra (po 7 b.); 15. Inter Bratislava nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého pří
nechala oba body .v .Trnavě ( 1: 4). — Prešov w - 6 b.; 16. Jednota Trenčín 5 bodů, score 8 : 22.
platku do různých zemí sdělíme na požádání obratem.
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Tři prohry v pohárových soutěžích

Fotbalová liga

