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Vítězství Národní fronty
V době, kdy píšeme lyto řádky, začínají v Československu tak zvané volby
do zastupitelských sborů. Budou dokončeny až zítra a výsledky slavnostně
ohlášeny ještě později, ale přece sdělujeme — bez obav, že se zmýlíme •— z
druhého konce zeměkoule už nyní, že Národní fronta dosáhla imposantního ví
tězství, že všem jejím kandidátům do místních, okresních i krajských výborů,
do národních rad, sněmoven lidu a národů byla projevena naprostá důvěra.
Úspěch strany, čí chcete-lí Národní fronty vynikne tím spíše, že v některých
volebních obvodech nevěděli lidé ještě týden před volbami, kdo a na jaké místo
bude u nich kandidovat.

Snad je to tím, že kan
didáti zocelení učením
Marxe a Lenina ovládají
tak dobře
předvolební
techniku a taktiku, takže
dokáží voliče i v krátké
době přesvědčit o své ne
postradatelnosti, jde-li o
blaho obvodu, země, stra
ny, míru a pravého inter
nacionalismu. Dokáží asi
skutečně vystihnout “ pra
vou duši lidu” , jak nedáv
no prozradil sám předseda
ústřední a revisní komise
strany.
Není zřejmě
vhodné
předhánět se v takové do
bě pronášením slibů, co
ten který kandidát pro vo
liče vykoná, dostane-li je
jich hlasy a nechávat na
.bedrech lidu těžký úkol
samostatně uvažovat a
rozhodovat se. Na místo
takové buržoazní taktiky
je lépe použít vyzkoušené
taktiky zcela opačné: ušetřit voliče přemýšlení o

vhodnosti či nevhodnosti
příštího poslance, “ toho
nejlepšího” jednoduše při
dělit a práci na voličích
žádat.
Československý lid kvi
toval tuto taktiku opět s
nadšením a na důkaz toho
se v minulých týdnech za
vazoval k mimořádným
výkonům na počest slav
ných voleb. Když pak hor
níci víc narubali, spojaři
upřesnili, divadelníci bri-

gádnicky sehráli, obyvate
lé toho kterého města ne
bo ulice opravili či vysta
věli a učitelé slavnostně
slíbili zvýšit lesk voleb
větším budoucím důrazem
na socialistickou výchovu
svěřených dětí, šli všichni
hrdě odevzdat svůj hlas.
Tedy ne práci slibovat,
ale vyžadovat, to je kouz
lo, které nedokáží pocho
pit kandidáti v západních
zemích.

Přece však režimu o ně
co šlo, když prováděl ha
lasnou předvolební agita
ci: dostat všechny opráv
něné voliče k urnám, za
mezit,. aby se lidé vyhý
bali veřejným projevům
podpory “ normalizované
ho života” ve státě. Pro
to všechny ty dlouhé řeči
stranických velikánů ny
nější doby, proto práce
agitačních středisek, ná
vštěvy agitačních dvojic,
které měly obejít a poho
vořit se všemi k volbě
oprávněnými
osobami,
proto nátlak na známé
osoby, aby v novinách,
rozhlase nebo na televizi
přispěly do rubriky “ Proč
dám svůj hlas” , proto
(Pokračování na str. 2)

Postřehy Američanov z návštěvy Sovietskeho zvä zu

Kapitalisti a komsomolci
Trinásteho novembra ukončila skupina mladých amerických politikov trinásťdňovú túru po Sovietskom zváze. Boli hosťami sovieískej mládežníckej organizácie Komsomol. Před návratom do Spojených šfátov na' schódzke v Moskvě ho
vořili o svojich dojmoch zo Sovietskeho zvazu: výprava navštívila Leningrad,
Kiev, strednú Áziu a Sibiř.

Návštěva Američanov,
na ktorej sa podiel’ali pováčšine tridsiatnici, sa uskutočnila v rámci americko-sovietskej kultúrnej

Lám ání charakterů
Dne 9. července tr. vynesl Městský soud v Praze
rozsudek nad šesti osobami, žalovanými pro trestné
činy ohrožení státniho a služebního tajemství, pod
vracení republiky a vyzvědačství (viz. HD 13. a 27.
7.). Tehdy trochu překvapilo, že bývalý generální
ředitel Čs. filmu, člen parlamentu (předseda kultur
ního výboru parlamentu) Alois Poledňák, držený
v té době už rok ve vyšetřovací vazbě, dostal dva
roky žaláře, zatímco dr. Hubert Stein byl odsouzen
na 12 let, jeho žena Milada Kubiasová na 10 let a
plk. ing. V. Čeřenský na 7 let žaláře. V komentáři,
jim ž se vrátilo Rudé právo (se zpožděním dvou měsí
ců) k "zločinům" odsouzených, se už jméno Poled
ňákovo vůbec neobjevilo, ačkoli před červencovým
procesem se mluvilo o všech obžalovaných jako o
"Poledňákově skupině".
• Jakési vysvětleni přišlo až 12. listopadu. Toho dne
se ocitl Alois Poledňák na televizních obrazovkách
a veřejně přiznal svou velkou vinu z doby, kdy byl
nadšeným hlasatelem Dubčekova "socialismu s lid
skou tváří". Prohlásil, že jeho odsouzení bylo spra
vedlivé, ale prosii o prominutí zbytku tresfu.
Pro režim byla přednesená sebekritika dost cenná
k tomu, aby bylo jeho prosbě, vyhověno. Po Zátopkovi a po mnoha méně známých osobách je to tedy Po
ledňák, který zřejmě podlehl tlaku režimu, jistě hod
ně velkému tlaku. Zátopek při svém pokání současně
veřejně udával některé své svůdce z doby Česko
slovenského ja ra. Za co se vykoupil Poledňák, neni
nám zatím známo.

výměny. K návštěvě došlo
potom, čo v máji tohoto
roku predstavitelia Kom
somolu už absolvovali ná
vštěvu Spojených štátov.
Z americkej strany bol
zájazd pod patronátom
tzv. “ Rady mladých poli
tických vodcov” , čo je vý
chovná ínštitúcia,. ktorej
členstvo sa regrutuje z
mladých politikov oboch
politických stráň - demokratickej i republikánskej.
V Komsomole sa vychovávajú budúci vodcovia
Sovietskeho zvazu. Auto
maticky sa kladie otázka,
čo možno čakať od nich v
budúcnosti, ako sa zmenia
vsťahy medzi Amerikou a
Ruskom,. kéď sa k moci
dostane táto nová generácia politikov?
Spencer Oliver, výkon
ný riadíter Americkej ra
dy mladých politických
vodcov, vyslovuje presvedčenie, ku ktorému došiel na základe rozhovorov
s predstavitelmi Komso
molu, že v spolupráci s

nimi sa vraj raz móžu
velmi priaznivo vy tvář ať
americko-sovietske vsťa
hy.
Toto presvedčenie má i
Linden Blue, člen měst
ského zastupitelstva za
republikánsku stranu v
Denveri. Jediný problém
však podlá něho je to, že
dnešně politbyro sa sklá
dá zo 60 a výše ročných
1’udí a tak terajší sovietski tridsiatnici by museli
podlá něho čekat’ ešte
ďalších tridsať rokov na
svoju příležitost’ . . .
A čo iné postřehy?
David West, mladý ad
vokát z Phoenixu v Ari
zoně a bývalý podpredseda Americkej federácie
mladých
Republikánov,
súdi, že životný styl v So
vietskom zvaze je dnes
dákych 30 rokov za život
ným štylom Ameriky.
Pána Blue-a, ktorýpodotkol, že toto porovnáme
vari neobstojí s ohladom
na následky vojny a iných
(Pokračování na str. 2)

Hlavni problém sovětů v ostatních východoevrop
ských státech je jasný: tamní jejich vojenská a
politická síla je ohrožována mocnými hospodář
skými, sociálními a intelektuálními silam i, které
nejsou tak přístupné dohledu, jaký se osvědčil v
samotném Sovětském svazu (a který tam bude
nadále účinný). V celé východní Evropě přede
vším vzrůstá nacionalismus — jako konečně ve
většině jiných částí světa. V hrozných letech vlády
Stalina a jeho loutek udržoval se nacionalismus
na venkově. Zálibu v národní historii a kultuře a
ohledy na národní zájmy sl však nyní přisvojili
i dělníci, zaměstnanci ve vyšších službách a stu
denti — tedy ti, kterým režim dosud dával před
nost. Úspěch komunistů při tvoření nových tříd
ve skutečnosti pomohl zahnat dřívější vděčnost
za osvobození od nacistů. Mnozí lidé ve východo
evropských zemích chovají nyní víc nenávisti k
Rusům za všechna nynější omezení než k Něm
cům, kteří byli nenáviděnými nepřáteli v prvních
dvou desetiletích po válce a to zvláště v Česko
slovensku a Polsku.
Robert F . Byrnes ve Forelgn A ffairs, Vol. 49/4

NEJEN ZBOŽNÉ PŘÁNÍ
V dnešním čísle HD je opět recenze české knížky,
vydané v exilu. Nu vida. není tomu tak dávno, kdy
jsme si snad ještě mohli stěžovat; že českou a slo
venskou literaturu zastupuje v exilu málo známých
jmen. Dokonce jsme se na to vymlouvali, když se
nás někdo zeptal, proč máme tak hubené knihovny.
Bylo to docela pohodlné, mohli jsme -vzdychat a ří
kat, to víte, tady v cizině je těžké nějakou pěknou
knížku sehnat, všechno jen v angličtině, to v Če
skoslovensku, tam jsme žili kulturněji . . . Nebylo to
ovšem pravda ani dříve (což jména jako Ferdinand
Peroutka, Pavel Javor, Egon Hostovský, Pavel Tigrid, Zdeněk Němeček, Petr Den a mnoho jiných,
nejsou zárukou dobré úrovně?) a dnes to není pravda
dvojnásob. S posrpnovou vlnou přišli i spisovatelé,
tyto duše a svědomí národa, a přinesli sebou kus
domova, který každý z nás postrádá. Všichni teď
píší, píší pro nás a píší dobře, škvorecký, Diviš,
Aškenázy, Mňačko, Beneš, Lustig, Brodský, Schnei
der, Kr yl . . . . právě ta poslední jména jsou nejzají
mavější, protože dokazují, že literatura národa může
rodit nové talenty, i když byla násilím vyrvána ze
své země.
Těžkým oříškem však zůstává otázka, jak zpro
středkovat styk mezi čtenářem a tvůrcem, takový
bezprostřední styk, jaký jsme měli doma a který
nezbytně potřebuje jak spisovatel, tak i čtenář. Jak
se ke čtenáři v australském Darwinu nebo na Ka
nárských ostrovech dostane knížka, vydaná v Mnicho
vě? Řeknete, že je to jednoduché — stačí objednat
a letecky ji máte do týdne.
Jenomže v tomhle je kámen úrazu: jedna knížka
vyjde v Německu, druhá ve Francii, třetí v Ame
rice, čtvrtá pro změnu v Kanadě, pátá ve Švýcarsku
a kdo si to má všechno pamatovat? Čtenář aby
pracně shledával adresy ze starých recenzí v- Hlasu
domova a v ostatním exilovém tisku, aby psal objed
návky a šeky do celého světa. . . Přiznejme, že', se
k tomu odhodlá jen opravdový fanda, tak jeden ze
sta. My ostatní si říkáme: zítra ty knížky objednám,'
ale určitě! A přijde zítřek a neobjednáme zase nic.
ačkoliv dobrá vůle by byla.
Před časem jsme dostali nápad, že by snad pro
lepší přehled čtenářů bylo možno otisknout v HD
seznam nových knížek s adresami, kde je možné
knihy získat a s cenou výtisku i poštovného. Sesta
vili jsme tedy takový seznam a přidali k němu malý
přehled nejdůležitějších exilových časopisů a novin se
stručnou charakteristikou a údajem, jak si je před
platit. Seznam jsme nakonec neotisklí. Byl totiž tak
dlouhý, že by se do Hlasu domova nevešel.
Přesto se domnívám, že bychom se neměli jen
tak vzdát. Loni jsem si svatosvatě slíbila, že letos,
o vánocích nebudu své milé podarovávat bačkorami,
(Pokračování na str. 2)
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HLAS D O M O V A

Vítězství NF
(Pokračování se str. 1)
publikovaná
prohlášení
nejrůznějších organizací s
připomínkou, že “ odevzdá
ní hlasu kandidátům Ná
rodní fronty je vaší ra
dostnou povinností’ ’ . Do
konce i církve “ se roz
hodly” vydat zvláštní pa
stýřské listy, které pohá
daly věřící v tomto smy
slu. Proto jsou také “ vol
by” dvoudenní: kdo se ne
dostaví v pátek, na toho
dohlédneme v sobotu vel
mi důkladně, aby neza
pomněl!

Nejde jen o to, aby ústřední volební komise
mohla ohlásit, že pro kan
didáty NF hlasovalo 99 ne
bo jen 89% oprávněných
osob - čísla lze upravit
podle potřeby. Přistoupení
k volbám má však být ve
řejným přiznáním voliče,
že souhlasí s režimem ne
bo že aspoň rezignoval ve
svém odporu k němu. Vo

PŘEKLADY
z češtiny do angličtiny
a němčiny nebo opačně
RUDOLF HELLER

lič se má cítit tak či onak
spoluvmníkem normalizo
vaného režimu.
1 Norbert St.,
Proč píšeme o věcech
Balwyn,
Vic. 3103
známých? Nabízely se jen
Telefon: 80-4044
dvě události, vystihující
život v ČSSR v minulých
týdnech: oslavy v rámci
"Měsíce
čs .-sovětského
přátelství” a příprava vo rou v kandidáty NF proje
leb. Obě se ovšem ještě vme i díky našemu bratru
hojně doplňovaly - áůvě- na východě . . .

Kapitalisti a komsomolci

okolností v SovieiAom co mu z nosa stale visi
CPokr. zo strany 1)
zvaze, vraj omráčil nedo fc-grika . .
statek “ estetického citeA ešte jedno poučenie
nia“ a “ ubohý vzhTad“ pána Kelleyho. Sám sym
D A R U JT E K VÁNOCŮM
obytných domov.
patizuje s ženským hnu
K R A B IC I SUCHARŮ
B R O C K H O F F
Clifford Keliey. předse tím. ktoré se domáhá ab
da městského zastupitel"- solutného zrovnoprávnenia
2 lb. 'dárková kolekce sladkých specialit
štva v Chicagu za demok Sen s mužmi. V Rusku
1% lb. dárková kolekce sladkých sucharů
ratická stranu. Blue-ov však o tom začal znovu
1 lb. dárková kol. - známé “ Dundee Shortbread’
výrok podoprel konstato premýšlať, ked’ videi v
váním. že věru i tle caj Moskvě riadičku, ako sa
na
lacnejšie obytné čímKaky musela vyškriabať
v chicagských ghettových střechu trolejbusu a ako
oblastiach niesú také ošar- st musela sama opravovat'
Výtečný dárek k Ježíšku !
pané, ako obytné budovy - vodič elektřiny, alebo keď
čo výprava viděla v 'So- vmM ženy dobré v šedeáaíke ako zametajú uli
vietskom zváze. ,
K U C H A Ř E nebo KU CH AŘKU
ce v Kieve.
Pán Keliey je čemoefa.
na dobu od 11. prosince do 11. ledna 1972
Medzi Komsomolom a
i keď velmi svetlej pletí.
americkou delegáciou sa
(po dobu dovolené šéfkuchaře) přijmeme za
Čakal, že ho Rusi bodů
dosaMa předběžná doho
mimořádně dobrých podmínek (a bonus).
dokladné spovedať o ra
da o tom. že sa budúce lé
sových problémoch v Spo
Dobrá znalost angličtiny není třeba.
to v Moskvě uskutočni
jených štátoeh. Ale nik
Možno vařit čs. jídla.
konfererxia sovieskych a
ani slova o tom - vraj ho
Volejte (9 hod. dop. — 5 hod odp.)
amerických mladých poli
zrejme nepovažovali za
80-1120 nebo 80-2264 (J. T. Vilímek).
tických votícov.
černocha. “ Přišel som k
NEWHAVEN P R IV A T E H O SPITA L
Ale zatíaT čo Američapresvedčeniu” ,
povedal
86 Normanby Road, Kew, Vic.
nia
v tomto veku zastávadoslova, “ že v očiaeh Ruju
už
velmi významné po
sov černoch je iba ten.
litické funkcie - medzi úRodičovské sdružení v Melbourne
častníkmi okrem spomenusrdečně zve všechny děti,
tých bol na příklad i Pat
Pokládání keram.
rodiče a jejich přátele na
rick
Bochanan, zvláštny
DLAŽDIC
MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU
poradca prezidenta Nixo
všeho druhu,
obklady koupelen a
na a Robert List, generál
kterou pořádá v neděli dne 12. prosince 1971
'
kuchyní provádí
ny prokurátor státu Neva
“ Na Šumavě” u Belgrave South
1
odborně a levně
da. bojíme sa. že sovietsk:
Začátek ve 2.30 hodin odpoledne
J . HANKA
účastnici sa budu moct
Mikuláš bude mít nadílku pro všechny děti
vykázať stále iba svojim:
Jídlo — občerstvení — hudba — tombola .
!
Box 214, P. O.
Springvale, Vic.
funkciami v Komsomole.
Pro dospělé vstup dobrovolný
tel. v prac. době 95-5807
Kdo nemá vlastní dopravní prostředek, může jeti
jindy: 544-9203
z Melbourne zdarma zvláštním autobusem. Zájemci
Rozpočty
zdarma
volejte (po 6. rod. večer) tel. 96-2276.
KAŽDÝ TÝDEN
můžete letět
do LONDÝNA
za $ 395.Č E S K É O CH O TN ICKÉ DIVADLO V M ELB O U R N E
nebo
do VÍDNĚ
srdečně zve všechny krajany na
za $ 430.-

B R O C K H O FF
BISCUITS

M IK U LÁ ŠSK O U Z Á B A V U
kterou pořádá v sobotu dne 4. prosince 1971

v sále Kosciuskova domu, 313 La Trobe St., Meibourne
ZA V Á Ž EN Ě ÚČASTI M IK U LÁ Š E A OBÁVANÉ PŘÍTOM NOSTI Č ER T A
(Dárky se přijím ají u pokladny)

K tanci hraje kontinentální kapela

Začátek v 7.30 hod. večer

Likérová licence (Přineste si vlastní nápoje)
Bohotá tombola
Vstupné $ 2.50
RESERVOVÁNÍ STOLŮ: telefon 393-1340 (Skřužná), 842-2230 (Gráfová)

prostřednictvím

ALMA

29. 11. 1971

VÁNOČNÍ D V O JČÍSLO
HLASU DOMOVA

vyjde dne 20. prosince 1971. Uveřejníme v něm Vaše
BLA H O PŘÁN Í K VÁNOCŮM A K NOVÉMU ROKU

zašlete-li nám objednávku a poplatek 60 c do 16. pro
since 1971. Sdělte laskavě, máme-li pod společné bla
hopřání uveřejnit Vaši plnou adresu (nebo adr. Vaší
firmy), telefon atd., nebo jen jméno bez bližší adresy.
V tomto čísle uveřejníme také Vaše samostatná bla
hopřání — s textem a velikostí dle přání.
Je to nejvýhodnější příležitost, jak blahopřát nej
většímu počtu krajanů. Pro mnohé čtenáře je vá
noční číslo HD po celý rok adresářem krajanských
firem.

Nejen zbožné p řání
(Pokračování se strany 1)
ponožkami, kravatami, kapesníky a podobnými zby
tečnostmi, koupenými naspěch na Štědrý den ráno.
Lidi, které máme opravdu rádi, bychom měli obda
rovat trvalejší hodnotou. Pět dolarů, proměněných
v písničky na desce Karla Kryla rozhodně obda
rovaného potěší víc než třeba košile. Dětem nedám
letos žádné autíčko, stejně se hned rozbije a pak je
z toho nářek. Předplatím jim Paletu, je to jediný
dětský časopis a je opravdu umělecky a s péčí, i
když zatím skromně, vybaven. A koupím také jedna
z těch krásných keramických kopií hlavy T. G. Ma
saryka, vytvořených podle předlohy sochaře Vincen
ce- Makovského. Dostanou se v Austrálii a je to
umělecké dílo opravdu za směšnou cenu. A což tak
hle místo nějakého hloupého obligátního dárku pře
kvapit drahou polovici předplatným některého z exi
lových časopisů či novin? Anglicky mluvícím přátelůh daruji anglické, vydání Brodského Řešení gama,
nebo fotografie Anno Humanitatis, ať poznají víc o
mé zemi. A sama budu doufat, že někdo jiný udělá
podobnou radost mně.
Aby to moje — a jistě i vaše — předsevzetí nezů
stalo jen zbožným přáním, navrhuji, abychom se spo
jili. Nebvlo-li možné otisknout v HD seznam všeho,
co se po kultuře bažícímu člověku v exilu nabízí, jistě
by nebylo nemožné takový seznam rozmnožit, sejde-li
se dostatek zájemců. Napište, zda byste jej chtěli.
A hned by se také mohly nejžádanější knížky i desky
hromadně objednat, aspoň by to bylo za jedno poštov
né. Je možné, že všechno bychom nedostali třeba
včas pod stromeček, ale to tolik- nevadí. Hlavně, že
radost, kterou bychom svým milým způsobili, by byla
trvalá a navíc by sloužila opravdu dobré věcí.
Marcela Čechová

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nichoison Str., Abbotsford, Vic.
Telefon

41 - 697 3

KNIHA JAROSLAVA BRODSKÉHO
Ř E Š E N Í GAMA

nebo anglický překlad
SOLUTION GAMA

by neměla chybět v žádné knihovně čs. exulanta!
Cena 5.- kanad, dolarů (austr. 3 4.50),
angl. vydání v plátěné vazbě 7.- kan. doi. a poštovné
Objednávky na: GAMA. Box 2, P. S. “ M”
Toronto, Ont., Canada
Zástupce v Austrálii: Dáša Šimková, 131 West Parade, Mt. Lawley (Perth), W. A. 6050.

TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.
Meibourne, 3000
(roh Elizabeth St.)
Telefon:
63-4091, 63-4002

KNIHU M. KOM ÍNKA "1 POD OBLOHOU J E
P E K L O " (viz. HD č. 21 “ Bolestná reportáž” ) mů

žete též objednat prostřednictvím HD. Cena austr.
Š 5.-.
V HD můžete dostat knihu Anno Humanitatis (fo
tografie ze srpnové okupace Československa s textem
českým, anglickým, francouzským a německým). Ce
na S 3.50.
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ČESK O SLO VEN SK O
V E
Z K R A T C
— Dne 19. listopadu skon
čila v Bavorsku čtvrtá a
zdá se, že závěrečná část
předběžných jednání o uzavření smlouvy Českoslo
venska se Západním Ně
meckem. Vedoucí němec
ké delegace Paul Frank
citoval
novinářům
po
skončeném jednání vedou
cího čs. delegace, náměst
ka ministra zahraničí Jiří
ho Goetze, dle něhož mo
hou začít bezodkladně pří
má jednání o uzavření
smlouvy. Znamenalo by
to, že byla nalezena for
ma, jak vyřešit problém,
který zůstal z mnichov
ského diktátu v roce 1938.
— Dne 16. listopadu ze
mřel na Dobříši básník Jo
sef Kainar, laureát státní
ceny Klementa Gottwalda
a předseda přípravného
výboru Svazu českých spi
sovatelů. Už před časem,
došly zprávy, že má Kai
nar těžkou srdeční choro
bu a že toho režim využii
k nátlaku, aby přijal ve
doucí funkci v stále ještě
jen přípravném výboru
Svazu českých spisovate
lů;
— Dne 14. listopadu ze
mřel v Praze ve věku 72
let divadelní a filmový he
rec Ota Motyčka, bývalý
ředitel Státního divadla v
Karlině.
— V Koštomlatech pod
Milešovkou byl odhalen
pomník dvěma sovětským
novinářům, kteří zde při
okupaci roku 1968 havaro
vali s vrtulníkem, v němž
rozváželi Zprávy.
— Čs. noviny hlásí s uspokojením. že se 17. li
stopadu sešlo v Praze na
350 zástupců kněží katolic
ké církve, kteří ustavili
federální sdruženi katolic
kých duchovních Pacem
in terris v ČSSR. Má za
úkol “ koordinovat mírovou
činnost čs. pokrokového
katolického
duchoven
stva” . Předsedou se stal
dr. V. Medek z cyrilome
todějské bohoslovecké fa
kulty
v
Litoměřicích.
Shromáždění zaslali po
zdravné dopisy L. Svobo
dovi a G. Husákovi a vy
dali prohlášení k volbám.
— K nedožitým 75. naro
zeninám Klementa Gott
walda se konala v repub
lice řada výstav a před
nášek o významu a díle
tohoto opět svátého čs. ko
munisty.
—- Dne 15. listopadu ze
mřel v Praze ve věku 70
let zasloužilý umělec pro
fesor Vysoké školy umě

leckoprůmyslové Antonín
Kybal.
Nejvýznamnější
jsou jeho práce z oboru
textilní umělecké tvorby.
— Redaktor Rudého práva
Jiří. Hečko se opět pono
řil do četby exilového ti
sku, ab> z něho vykouzlil
zkresleninu, kterou nazval
Hlasy z “ ráje” . Při líče
ní bídy, v níž žijí posrpno
ví utečenci, nezapomněl
na kapitolu Krajané (tedy
ti, co odešli dříve) a ute
čenci. Krajany bere na
milost, pokud pomlouvají
utečence, jako to udělali
Josef Holeček z Rakouska,
Marie Kroková z Francie,
pánové Matejovic a strejcok z USA a Barbara šlagorská-Berardiová z Itá
lie.
— Výročí Velké říjnové
revoluce se v Českosloven
sku opět slavilo jako veli
ký svátek. Lid je oslavil
pracovními závazky, stra
ničtí a vládní pohlaváři
velkou hostinou u sovět
ského velvyslance Červoněnka, které se zúčastnili
Husák, Bil’ak, štrougal,
Hoffmann, Indra, Kapek
a další. Také v Bratisla
vě se konala recepce.
— Zaměstnanost cikánské
ho obyvatelstva se prý vy
víjí
v
Československa
příznivě. Je však zjištěno,
že 4.000 mladých cikán
ských mužů nikde nepra
cuje. - V Popradě se ko
nalo pro mladé cikány
zvláštní dvoudenní škole
ní, které je mělo připravit
k volbám.
— Od minulých týdnů
krášlí zemi nová díla so
chařů, oslavující zaslouži
lé soudruhy. V Kladně byl
odhalen Antonín Zápotoc
ký, Dačice zdobí Klement
Gottwald v nadživotní ve
likosti (kterého spáchal
sochař F. Mrázek) a v
Chomutově v parku čs. li
dové armády ptáčci mo
hou usedat na zbrusu no
vého Lenina, stvořeného
Janem Kavanem.
— Podle zpráv čs. novin
byly sníženy od 15. listo
padu ceny pionýrských
krojů až o 80%. Zelené
a hnědé košile teď s to j
od 23 do 44 Kčs. pionýrské
pánské kalhoty 38 Kčs.
bunda 55 Kčs. Kolik podle
toho stojí nezlevněné odě
vy?
— Činohra Národního di
vadla uvedla dramatizaci
Šolochovova románu o ko
lektivizaci na ruském ven
kově Rozrušená země v
úpravě M. Stehlíka.
— Ve věku 50 let zemřel

Velký výběr jakostníhe masa a uzenin

najdete v českém řeznictví a uzenářství

U FRANTIŠKA ŘÍHY
73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, V ic., tel. 311-2019i

Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhi
, Naše specialita: domácí jaternice a jelítka
frankfurtské. párky, turistický salám.
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v Praze akademický ma
líř Mirko Hanák. Byl
znám jako ilustrátor knih
pro děti a knížek o příro
dě.
— Mrazírny v Litoměři
cích začaly zpracovávat
špenát. Mají ho zpracovat
650 tun, z čéhož však půjde
víc než polovina na ex
port.
— Předsednictvo ÚV KSČ
oznámilo, že se bude ko
nat ve dnech 26. - 28. dub
na 1972 VIII. sjezd Jed
notných
zemědělských
družstev.
— Anna Pořízková, která
se snažila za pomoci švéd
ských přátel vyvést svojí
dceru z Československa,
byla dočasně propuštěna
z věznice v Cejlu a žije
nyní u svých rodičů. Ofi
cielním důvodem propuš
tění byl pokročilý stav tě
hotenství. Při propuštění
byla prý informována, že
bude později postavena
před soud pro padělání
úřední listiny (švédského
pasu?) a že bude muset
nastoupit trest 18 měsíců,
ke kterým byla odsouzena
v nepřítomnosti za nezá
konné opuštění republiky.
Ve švédsku prý naznačili
pracovníci čs. velvysla
nectví, že v případě ná
vratu Jiřího Pořízka by
byl oběma manželům pro
minut jak poslední “ zlo
čin” , tak i dřívější trest
za opuštění republiky. Z
propagačních důvodů prý
čs. režimu na jeho dobro
volném návratu velmi zá
leží.
— Chřipková epidemie,
která zasáhla větší část
Maďarska, se rozšířila na
Slovensko, kde je posti
žen především Východo
slovenský kraj.
č/HD

A Ž NA T Y B O TY
Většina známých tvrdí, že se jim při četbě Rudého práva zvedá žaludek. Mně
se zvedá i bránice — není totiž v Československu legračnějšího plátku než je
velký formát. Jeho vtipy jsou ovšem pouze z rodu černého humoru. Tak třeba
22. října zachytil redaktor R P v tramvaji rozhovor dvou žen. " P a n í", stěžo
vala si ta první druhé, " s tím zásobováním je to čím dál horši. Už ani boty si
člověk nevybere a to jsme kdysi bejvali botová velmoc!"
Redaktor Rudého práva se rozliti). Vidíte, vážení čtenáři, úpěl — i když tro
chu "svým i" slovy —, jak pravičácko oportunistické živly pomlouvají náš so
cialismus? Jako kdyby se u nás v socialistické, konzoiidované republice nedalo
koupit všecko, všecičko, nejen pitomé boty! Jako by se o nás matička strana a
vláda dosti nestaraiý! A i kdyby nic nebylo, oficiálně je všeho dostatek. Řekně
te sami, milí čtenáři, nemělo by se s takovými oportunistkami, co sř nevybe
rou, zatočit?

Český občan má smysl
pro humor a proto s chutí
přijal výzvu soudruha re
daktora. Příležitost pově
dět Rudému právu, co si
lidé o celé té komedii my
slí, nesmí zůstat nevyuži
ta.
Čtenář V. Tichý z Pra
hy 2 to Rudému právu
říká takhle:
“ S vaším článkem zcela
souhlasím, jenomže vyso
ké boty se asi dělají jen
pro mladší dívky, které
mají štíhlá lýtka. Snad
výrobce šetřil na materiá
lu. Prošel jsem s manžel
kou řadu prodejen a všu
de byla situace stejná.”
Aniž by se domluvili, M.
Slavíková ze Stochova do
plňuje poznatek V. Tiché
ho:
“ Dámské kozačky v pro
dejnách, to jsou kozačky
v ceně od 450 do 600 Kčs.
Nižší druh za 350 Kčs ie
na lýtku abnormálně širo
ký. Oblíbené kordovanky

se prý vyrábějí pouze do
č. 38. Ani pro manžela
jsem nenašla vhodné.”
O. Stanovská z Opavy
načala z jiného soudku:
“ Je pravda, že co ch-:i
koupit pro sebe, dostanu,
ale mám také roční dítě.
oblečení má dost, ale ne
má boty, které stojí pou
hých 14 korun, ale mar
ně je sháním. Asi si bu
du muset vzít náhradní
volno a projezdit několiK
prodejen, i když jsem na
pochybách, zda je dosta
nu - podle výroku proda
vačky se zmíněné boty již
nevyrábějí. Když jsou již
s jedním dítětem takové
a velmi zbytečné problé
my, nelze se divit, že
nikdo nechce více dětí.”
Paní A. Vaisharová z
Brna pokračuje ve výčt-i
toho, co není. i když - jak
tvrdí Rudé právo - všech
no je. Paní Vaisharová se
totiž vydala shánět dceři
střevíce do tanečních. “ V

jednom obchodě řekli:
Bílé s nižším podpadkem
nemáme.” A ve druhém:
letos jsme ještě žádné
takové střevíce nedostali.
Viděla jsem tam jedny
hezké, ale byly to dvojky
od loňska, jenže dcera po
třebuje šestky. Doporučo
vali mně zlaté nebo stří
brné střevíčky. V těch by
mohla jít tak dvakrát na
prodlouženou, jenže když
už dám tolik peněz za bo
ty, musí jich využít i ji
nak. A tak je bez- bot. A
s obuví pro mne je to to
samé. Základních potřeb
je dost, ale dostat boty
pro starší ženu je prob
lém.”
Zde je hlas paní M. No
votné z Prahy 1: “ Měřím
182 cm a musím si proto
kupovat obuv na nejniiším podpatku. Myslíte, že
je pro nás - jak pozoruji
kolem sebe, není nás má
lo - snadné si vybrat?”
(Pokračování na str. 8)

Fair-play v Praze
Dne 9. a 1t. listopadu mělo dojít v Praxe k dvě
ma mezistátním hokejovým střetnutím ČSR —
Švédsko. Protože však čs. úřady nedaly některým
švédským sportovním novinářům vstupní víza (od
mítnuti byli členové redakcí novin a časopisů, kte
ré podrobné referovaly o případu rodiny Pořízko
vých — viz HD č. 21 a 22), dal švédský hokejový
svaz čs. vyslanectví ve Stockholmu jakési ulti
matum do poodéií 8. listopadu. V Československu
byli zřejmé přesvědčeni, že Švédové jen vyhro
žují, že do Prahy i bez odmítnutých sportovních
novinářů stejné odcestují. Předseda Švédského ho
kejového svaru Hefge Beriund však uspořádal 8.
11. odpoledne tiskovou konferenci, na které prohlá
sil, že počínáni čs. úřadů je jasnou diskriminací
několika švédských žurnalistů a že proto Švédsko
oba zápasy odvolává. Solidaritu se Švédy vyjádři
la i finská hokejová federace, jejíž mluvčí kromě
toho prohlásil, že podobným počínáním může být
ohroženo i konání hokejového mistrovství světa v
dubnu příštího roku v Praze.
Československé noviny vysvětlily
nutí zápasů po svém. Jako typické
světlení" pražské Práce, která píše
zvaném "Švédský hokejový svaz ve
tikomunistických provokatérů" dne

ovšem odřek
citujeme " v y 
v článku na
službách pro
11. listopadu

1971 toto:
"Stali jsme se nečekanými svědky události, kte
rá jen dokumentuje, že antikomunistické síiy na
Západě neskládají ruce v klín a že sport se jim
stal nástrojem dalšího rozpoutáni štvavé kampaně
proti socialistickému Československu. Počin Švéd
ského hokejového svazu se tak stává pohřbem
tolik švédy vynášeného sportovního fair-play. A
to tím spíš, že ještě dříve, než znal Čs. hokejový
svaz stanovisko svých švédských partnerů, zvedali
ve Švédsku někteří z těch, kteří nenávidí sociali
stické Československo, prst, zda pořadatelé mi
strovství světa 1972 v Praze zajistí vsfup všem
účastníkům a zejména novinářům. Tyto tlampače
antikomunistických centrál na Západě, přeborníci
ve vymýšlení pomluv a nepravd, zesílily najednou
své hlasy a hledají cesty, jak narušit klidný život
v našem státě právě v této době, kdy se u nás
připravují volby do zastupitelských orgánů a kdy
naši pracující vyslovují navrženým kandidátům
tak jednoznačnou podporu. Lze jen litovat toho, že
Švédský hokejový svaz se propůjčil k této provo
kaci a posloužil jako nástroj antikomunistických
sil na Západě."
Tento fair-play komentář byl otištěn na sportov
ní stránce Práce.
K. Janovský
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HLAS DOM OVA
K ľ účom sa zdá byť doriešenie berlínského problému

Zuiderzee

Holandská restaurace
;
s licencí
;
v krásném okolí
;
Mt. Dandenong
roh Main & Coonara Rds.
O L I N D A,
Vic.

751-1120

* smorgasbort * menu a la carte * (na tel.
objednávku) speciality připravované u stelu
Každý pátek, sobota a neděle Č ES K Á HUDBA
Lehké obědy podáváme denně —
Slevy pro větší společnost

Washington je optimistický
Politický analysta Bernard Gwertzman napísal do new-yorských Timespv
článok i títulom: "Washington je optimistický, pokial ide o výsledok rokovaní
medzi Východom a Západom."
Na základe veřejných prejavov i na základe svojich rozhovorov s činitelmi
amerického ministerstva zahraničných věcí, usiluje sa Gwertzman v článku
poskladať pod jednu střechu, usporiadať do jednej perspektivy, zviesť na spoločného menovatela sériu rokovaní medzi Západom a Východom, ktoré už
prebiehajú, alebo sa plánujú na nejbližšiu budúcnosť.

Gwertzman ukazuje, ako
všetky tieto rokovanía navzájom sůvisia. ako výsledok na jednom úseku mů
že podoprieť alebo podlo
mit’ všetky ostatně. Ako
už nadpis článku prezrádza,- Gwertzman zistil, že
Washington je optimistic
ký a verí, že kladné vý
sledky různých rokovaní
medzi Východom a Zápa
dom malí by sa začať ukazovať už budúcu jar.
přibližné v čase moskovskej návštěvy prezidenta
Nixona.

Prvotřídní a levná
ŠV A D LEN A A DÁMSKÁ K R EJČ O V Á

s bohatými zkušenostmi v Československu
i v Austrálii
HANA NISTIKO-LOMOVÁ

otevřela vlastní závod v
804 Glenferrie Rd., Hawthorn, Vic.

(poblíž hřiště Hawthorn Football Club-u)
Telefon (ve dne i večer): 81-8418
Šijeme na míru z přinesených i našich látek.
Prodáváme též hotové šaty, kalhotové obleky,
kostýmy, hot-pants, minie i maxis.

ORGANIZAČNÍ P Ř ÍP R A V Y V I. SJEZD U SVU

šestý sjezd československé společnosti pro vědy
a umění v Americe se připravuje na listopad 1972
do Washingtonu, D. C. Bude trvat jako obvykle tři
dny a bude rozdělen na několik částí: sjezdovou, vě
deckou, kulturně-uměleckou a společenskou. Vědec
kou čili přednáškovou část sjezdu, ktérá potrvá dva
dny, má na starosti Dr. O. A. Horná, P. O. Box 115,
Clarksburg, Md. 20734, USÁ. Na tuto adresu je třeba
posílat veškerou korespondenci, která se týká před
nášek a přihlášek vědeckých prací.
Organizačními záležitostmi vlastního sjezdu byl po
věřen výbor místní skupiny SVU ve Washingtoně.
Ten už zahájil nejnutnější přípravy a pověřil několik
svých členů některými specifickými úkoly. Předně
rozhodl, aby sekretářkami sjezdu byly: Anna M. Faltusová a Irena Lettrichová. Veškerou korespondenci,
týkající s e . přihlášek na sjezd, ubytování a jiných
organizačních věcí sjezdu, je třeba posílat na adresu:
Mrs. Anna M. Faltus, Melbourne House, Apt. 414.
1315 — 16th Street, N. W., Washington, D. C. 20036,
USA.
Dále bylo rozhodnuto, aby se o společenské záleži
tosti sjezdu starala společenská referentka místní
skupiny, paní Emilie Roycová. Kulurně-umělecký
program bude záležitostí hudební referentky místní
skupiny, paní Lídy Brodenové, která bude tento bod
sjezdu připravovat ve spolupráci s předsednictvem
SVU. Propagaci sjezdu si vzala na starost žurnalistic
ká sekce SVU.
.
SVÚ-ž

Gwertzman má na mysli
hlavně tri separátně rokovania: definitivně dojed
náme dohody o Berlíne,
plánovaná konferenciu o
európskej bezpečnosti a
spolupráci a zatial v prípravnom stádiu sa nachádzajúce porady a konferencii na znížení kon
venčních armád. Dohoda
v uvedených otázkách má
dlhodobý význam pře po
litická budúcnosť Európy
a znamenala by pre tento
kontinent roky stability.
Ak by k týmto dohodám
pristúpila ešte dohoda v
americko-sovietskyeh ro
kovaniach o obmedzení
strategických
zbraní,
“ rozkvitol by na jar” podlá Gwertzmanom cito-

něho. Nemecka v rokovaniach s představitelná Západného Nemecka. Ohrožujú svojím postupom nielen berlínsku dohodu, ale
celý rad ďalších medzinárodných zmlúv, ktoré sú
na nej závislé.

váného, nemenovaného a- parlamentu na ratifikova- 'Napriek uvedeným ťaždve
medzínárodné kostiam, Gertzman zistil,
merického činitel’a - “ mier nie
zmluvy - so Sovietskym že oficiálny Washington
po celom obzore.”
KFúčom ku všetkým. zvázom a s Polskom, po- verí, že s kalendárnou ja
spomenutým rokovaniam kial’ sa nedorieši berlínská rou príde i jar politická,
sa zdá byť úspěšné dorie- otázka. Sovietsky zváz s ktorou bude spojený po
šenie berlínského problé však vyhlásil, že nepodpí- krok v rokovaniach o
mu, ktorý otravuje vzťa- še - ako člen Velkej štvor- mnohých závažných otáz
hy medzi Východom'a Zá ky - dohodu o ■Berlíne, kách vo vzťahoch medzi
padom od skónčenia dru- kým západonemecký par Východom a Západom.
Ludo Dvorský, N. Y.
hej světověj vojny. Berlín lament nezratifikuje zmlu
sky případ však hned’ u- vy so Sovietskym zvázom
kazuje, ako zdánlivo růz a Polskom. Spojené státy
norodé časti dialogu Vý zasa nie sú ochotné prichod - Západ spolu súvi- stúpiť na nijaká Sovietmi
SPO LEČ N É
proponovaná konferencia
sia.
LETY
3. septembra tohto roku ‘ o európské bezpečnosti a
spolupráci,
kým
sa
logic
do Frankfurtu a Vídně
podpísala Velká štvorka
a zpět
- Spojené štáty, Sovietsky ky najprv z cesty neod
Zvi. (“ Charter” ) $ 715
zváz. Británia a Francúz- straní jedna z nájvážnejSkup. (“ Groups” ) $ 733
sko - dohodu, ktorá upra ších prekážok európskej
Podrobné informace
vuje zásady cestovania bezpečnosti a porozumeochotně sdělí
medzi Spádným Nemec- nia - otázka Berlína.
Z uvedených závislostí
kom a Západným Berlí
ALM A
nem a zlepšuje dopravu medzi jednotlivými rokomedzi Východným Nemec- vaniami vidno, aká dóleTRAVEL
S E R V IC E
kom a Západným Berlí- žitá je berlínská otázka a
330 Little Collins St.,
nom. Podrobnosti tejto do jej úspěšné vyriešenie.
Melbourne, 3000
hody majú dojednat’ zá- Preto - tvrdí Gertzman Telefon:
stupcovia Východného a západných činitelov tak
63-4001, 63-4002
Západného Nemecka. Až znepokojuje
tvrdohlavý
po skončení práce týchio postup zástupcov Východ zástupcov bude moct’ V el
ká štvorka podpísať ko
nečné žneme Berlínskej ■
OBRA ZY A U M Ě L E C K É R E P R O D U K C E
dohody a dať jej plat
ve velkém výběru na skladě
nost’ .
RÁMOVANÍ obrazů a POZLACOVÁNÍ rámů
Západonemecký kance
i nábytku odborně provádí
lář Brandt vyhlásil, že neprvní pozlacovačská firma v Austrálii
postúpi západonemeekému

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

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
(JZENAŘSTVÍ
KEW CONTINENTAL BUICHEBS Fty. Ltd.
KOPECH SMALLfiOODS Pty. Ltd.
pouze' prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. N A ŠE S P E C IA L IT A :
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.

D O M Á C Í JATERN ICE, JE L ÍTK A A S M E T A N O V É

I V IN N É

uzena Junka,- a

KLOBÁSY

Krajanům poskytneme 15% sievu

C H C E T E Si ODPOČINOUT

v době dovolené nebo o víkendu?
O všechno pohodlí a výbornou stravu je
postaráno v
PENSIONU

A RESTA U R A C Í
KALORAMA,

Telefon: 86-7178

V IC.

v Dandenong Ranges, 28 mil z Meibourne

K zpříjemnění pobytu je k dispozici kou
paliště, stolní tenis a odbíjená.
K reservování pokojů

Elektrika z G\ty: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka, č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge R d.), zastávka i 38

North Meibourne

(pokračování William St.). Tel.: 329-8038

YOSEM1TE,

326 High Street, Kew, Vic.
Prodáváme

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

nebo jen obědů

volejte 728-1298, po 8. hod. več. 728-1105
Jan a Štěpánka Pospíchalovi
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Havlíček a víra v budoucnost
FERDINAND

Každý si dnes může za
darmo pomyslit, že je
chytřejší než Havlíček byl.
Všichni žijeme v mezích
své doby a pokládáme ten
nebo onen úkol za hlavní.
Havlíček byl nucen vše
posuzovat z toho hlediska,
zda český národ zasluhu
je, aby přežil. Když ho
dnes čteme (my, o tolik
vybroušenější, jak si asi
říkáme) někdy Havlíček
připadá jako primitivní
nacionalista. Ale pravdě
podobně bylo třeba primi
tivního nacionalismu.

Musíme si představit,
jak se politická scéna je
vila Havlíčkovi. Pangermanismus tehdy poprvé
silně vystoupil, a pangermanistům. ani rakouským,
nezáleželo na existenci ra
kouského státu. Jejich cí
lem bylo sloučit všechny
německé kmeny v jeden
stát s hlavním sídlem ve
Frankfurtu. Jestliže logi
ka panovala v mysli ra
kouského - císaře,
musil
poznat, jak Palacký a
Havlíček věřili, že rakous ká říše tenkrát nepomine,
jestliže se opře o souhlas
slovanské většiny, ne o ji
nam toužící Němce. Po ně
jakou dobu se to Havlíč
kovi zdálo tak logické, tak
nevyhnutelné, že se odva
žoval proroctví: “ Rakous
ko bude slovanská říše,
Dunaj bude slovanská ře-

O česKém národu se
zase mluvilo teprve pade
sát let. národ přežil v li
dových vrstvách, národní
vědomí v jiných vrstvách
melo být teprve probuze
no. Bylo třeba mluvit k
lidu způsobem, jenž on
chápal. Praha měla jen
90.000 obyvatel, a vycháze
lo v ní b časopisů němec
kých a jeden český, česká
literatura . . . Ano, česká
literatura se začala pro
bouzet, čeští spisovatelé
dokonce už dostávali ho
noráře. Jusef Kajetán Tyl
dostal za novelu honorá
řem “ svrchník ještě dob
rý” .

^ka.”

ZLOBÍ

VÁS

OČI?

BolíVás hlava?
Noste brýle odl O P T Á

OPTO
i

Capifol House, 113 Swanston St.

Melbourne, '(vedle kina Capítol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

Havlíček to nerozváděl
veřejně, ale nemohlo mu
být tajné, jakou kulturní
převahu měli Němci, jaký
svod byl pro mnohé připo
jit se ke kultuře vyspělej
ší a bohatší. Němci již mě
li Goethe,- Schillera, Herdera, Kanta, Hegela, už
také Heinricha Heineho,
když mezi Čechy se teprve
probouzely nejnížší formy
poesie a filosofie. Pro zví
davého
ducha
nebylo
snadné přilnout k počínají
cí, naivní české kultuře.
Sama řeč. jíž Havlíček
psal. svědčila o počátcích:
gramatika ještě zcela ne
jistá, germanismy jsou
četné, slovosled dnes pře
kvapuje. Spisovná čeština
teprve hledala slova, aby
mohla mluvit o všech tfasmatecfa- Ještě nebyl zvyk
psát česky. Dopisy matce
Havlíček psal německy.
Hlavní česká síla byla ví
ra v budoucnost. Fysicky
národ byl jako plamínek,
který by bylo snadno zase
zamáčknout.
O české historii Havlí
ček napsaL že “ vlastně
není nic jiného než zápa
sení jednoho slabého slo
vanského kmene s celým
národem německým, tlačí
cím se na východ” . Slabý
musí hledat
spojence.
Ovšem také Havlíčka na
padlo, zda by to nemohlo
být Rusko. Jel dychtivě
do Ruska, a když se vrá
til. napsal: "Nasytil jsem
se ruských kožichů, ško
da času.” Pozoroval zblíz
ka. jak Rusové zacházejí
s Poláky a Ukrajinci a
sepsal své památné, drsné
rozloučení s ruskou říší:
“ Ruské mrazy a ostatní
ruské věci uhasily ve mne

Veškerá P O JIŠ T ĚN Í odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky néb slov.) 95-242!;
958 Nepean Highway, MOORABBiN, V íc., 3184

Nové československé nakladatelství
68 P U B LIS H E R S TORONTO

(Klub čtenářů v zahraničí)

PEROUTKA

Mysleli jsm e, že stačí krátce napsat o Havlíčkovi jako o hodnotě dokonale známé. Je to sotva možno.
Z Havlíčka lidé obyčejně znají několik jeho epigramů, místo knih o něm, jež napsali Masaryk a Chalupný, znají několik drobtů, jež napadaly kolem H avlíčka, dvě smutné lidové písničky a barvotisk, jak se
loučí s rodinou. Vědí, že statečně stál před kutnohorskou porotou, a že rakouská vláda ho odvezla
do nuceného exilu do Brixenu. Nad to asi něco znají z jeho satiry, která byla první zuby, jež rostly
obrozenému českému národu. Kdyby však průměrný Havlíčkův ctitel dostal do ruky jeho sebrané poli
tické spisy, pravděpodobně by se dosti často podivil. Havlíček chválil rakouskou vládu a pokládal ji za
svobodomyslnou, rakouského císaře za "ochránce Slovanů". A Havlíček hanil rakouskou vládu a cí
saře, postavil se proti nim do nesmiřitelné, slavné oposice. Roku 1848 část studentů a dělníků statečně
bojovala v Praze na barikádách proti Wíndischgraetzovým dragounům. Havlíček se na ně díval s ne
chutí, varoval před nimi i před ruským Bakuninem, který přišel bojovat s nimi. Nemůže rozumět Hav
líčkovi, kdo se neseznámil s okolnostmi kolem roku 1848, kdo neví, jakému "proč" patří jaké "proto".

“ Vše přijde na okolno
sti” , pravil Havlíček svým
starším stylem. Po jednu
krátkou chvíli Palacký a
Havlíček měli důvody po
kládat rakouskou vládu za
liberální a příznivou Slo
vanům. ne z lásky k nim.
ale z vlastního zájmu.

-5-

D O M O V A

ohlašuje vydání románu Josefa Škvoreckého
TANKOVÝ

PRAPOR

Předmluva: Jiří Voskovec
Tento satiristický příběh o čs. armádě v době
vrcholícího stalinismu byl v Československu něko
likrát zabaven eensurou. Vyšel zatím pouze fran
couzský (Gallimard) a připravuje se vydání ital
ské (Garzanti). Český originál stojí kanadských
$ 2.80 a můžete si jej objednat na adrese:
68 P U B LIS H E R S TORONTO, Box 695, P. S. A,
Toronto, Ontario, Canada

poslední jiskru všeslovanské lásky, a vrátil jsem
Knihu Josefa Škvoreckého “ Tankový prapor” mů
se do Prahy Čechem, pou
hým neústupným Čechem. žete též objednat prostřednictvím Hlasu domova.
(Zásilka dosud nedošla, plaťte až po dodávce)
Přiznávám se, že Maďaři
mi co zjevní nepřátelé
jsou milejší než Rusové,
Joseph Wechsberg: The Cooking of Viena's
Empire. Vydalo nakl. Time-Life International
kteří s jidášským políbe
(Netheriand), 1969, str. 201, barevné fotogra
ním přicházejí nás strčit
fie Fred Lyon, 104 stránková příloha recep
do kapsy. Kdyby Rusko
tů, PVC vazba, cena $ 6.10.
byla země svobodná, konstituční, mohli by západní
Slované toužit po spojení
s ním. Ale Rusko je země
despotická, a my ostatní
Není zvykem ná tomto místě referuvat o kuchař
Slované se bohužel tohoto ských knihách, laskaví čtenáři nám snad prominou
vlastního bratra musíme a laskavé čtenářky si všimnou, či snad při podivném
varovati jako nejhoršího emaneipačním běhu světa obráceně, pánové zaregi
strují, dámy přeskočí. Ale nechť tak či onak, kniha
nepřítele.”
o kuchyni v zemích bývalé rakousko-uherské koruny
Pokud jde o to, jak če potěší staromilce, gurmány i milovníky krásné knihy.
ský charakter reaguje na Jesť dostatečně známo, jak pevné svazky pojí umě
různé zjevy, je možno po ní kuchařské s uměnami ducha, dovolte mi citovat
kuchtíka Regueneau z Rostandova Cyrana z Beružívat Havlíčka jako lak geracu, z kterého jsem si vypůjčil i nadpis.
musového papíru. Ponořen
Utluč v pěny bílý var
do ruského roztoku, ihned
vajec pár,
oznamoval: kyselina, jed.
do té pěny šumné čile
citrónovou šťávu dej,
Jeho polemika proti Rus
pak tam vlej
ku ještě dnes je aktuelnL
sladkých mandlí mléko bílé.
Carský aktualísxnus sám
Koblihové těsto vem,
sebe vykládal takto: “ Ro
vraž ho sem
do pastičky do formičky,
zum poddaných nestačí
prstem ucpi těsta bok,
rozeznat obecné dobro od
sladký mok
prospěchu viastnífao." To
pak tam vkapej do kapičky.
i dnes slyšíme, a i polib
V těchto rourkách bílý sníh
jak se mih.
ky ještě jsou. Údiv. jenž
do pece s tím, brzy plavé
obešel Havlíčka před py
šiky se jich vyhrnou,
ramidou ruského absoluti
a to jsou
smu. přinesl nejenergičtěj
mandlové pastičky pravé !
ší uvědomění české indi
■ Rostandovy verše v této rakousko-uherské kuchař
viduality, jaké do té doby i ce přirozeně nenajdeme, je však tak dokonale a půnastalo.
f vábně textově, graficky a obrazově upravena, že j:
Nikdo nemůže být spra neváhám zařadit do kategorie knih pojednávajících
vedlivě obžalován z toho. •o umění. Barevné fotografie jsou více než perfektri
a nezabývají se pouze Sacbrovým dortem, pôrkôltem
že mamě hledal přítele, nebo čevabčiči, fotograf zaměřil svůj objektiv i na
který nebyl. - Palacký a vinohrady, výlov rybníků, dobytčí trhy, stáčení v i
Havlíček usoudili na krát na, uličky plné hospodských štítů či klenuté stropy
ko, že není žádný český taveren. Těch si pilně všímá kromě fotografa i autoK
s kterým pak putujeme od Fleků k sv. Tomáši, od
spojenec - mimo snad ra Kalicha k hospodě U pštrosů, abychom se dozvé
kouskou vládu. V té době děli o slávě nejen France Kafky a Jaroslava Haška
vládlo v Rakousku první ale i plzeňského Prazdroje, Chmelových párků a
liberální ministerstvo Do- Pražské šunky.
Přes tuto chválu neradíme tuto knihu posílat k
belhofovo, které se přízni
vánocům do ČSSR. text ani fotografie nejsou poja
vě tvářilo k Slovanům a ty třídně a nepochybně by mohly negativně ovlivní;
připravovalo
konstituci. i čs. čtenáře a to i toho se zdravým žlučníkem. C. k.
Havlíček ve svých novi *kuchařka přináší obtížně řešitelné dilema podrobnýnĚ
nách toto ministerstvo návody na pečenou husu se zelím, svíčkovou na sme
taně, kapra na černo, dušené hříbky, kynuté knedE
podporoval, a jeho odpůr ky, vdolky, škubánky či liptovský sýr a vůbec ne
ci, němečtí i čeští, mu za uznává, že by šlo o výdobytky posrpnového vývoje
to udělili reakcionářskoa přes nepochybnou okolnost, že jde o výrobní procesy
definitivu. Havlíček odpc plně akceptované i v socialistickém zřízení. Dialek
tika dějin je ale neúprosná, za císaře pána byiy
vídal: “ Nikdy není dobře husy a nebyly peníze, za lidovlády by peníze byly,
(Pokračování n £ r f )
ale zase není husa.
'i p

Recept, jak mandlové
paštičky dělat máš
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H LAS DOMOV A

Havlíček a víra v budoucnost
(Pokračování se str. 5)
filosofovat, - do. povětří;
kdybychom se. sešli v pra
lesích amerických, tu by
chom si mohli udělat stát,
jáký chceme; ale my mu
síme : pracovat na změně
starého státu, který má
dosud velkou moc; “ vše
přijde na okolnost” , a ta 
ké konstituění monarchie
může být dobrá,.

V Praze se trochu bojo
valo, ale češi jako celek
se k revoluci nepřipojili.
Karl Marx za to zuřil na
Čechy a Slováky a nazý
val je nejopovržlivějšími
jmény. Svatá.Aliance, spo
lek. evropských monarchů,
měla ještě dost síly, aby
revoluci potlačila. I invase má svou tradici. Ruští
kozáci vtrhli do Maďarska
Pangermány
liberální-, a potlačili tam povstání.
ministerstvo , .Doieihoíovo V Rakousku nastala perio
dráždilo a každý den usilo ■da reakce, - nedůvěry ke
vali je porazit. V každém všemu lidovému, a Havlí
případě Havlíček pokládal ček se stal hlavním, nej
rakouskou vládu za men známějším nepřítelem ra 
šího nepřítele, než panger- kouské vlády. Ne proto,
manismus, který by byl že se změnil, nýbrž proto,
rakouské, Slovany přičle že vláda se změnila.

nil k německému, bundu a
v 'něm je utopil. Pangermáni se neptali Čechů,
chce-li se jim do hěmeckér
ho bundu, jako se jich po
stu let sověty neptaly, zda
Se jim chce do bundu so
větského.
Revoluce v roku 1848 po
razila .. Dobelhofa a pře
sekla vývoj, v nějž Palác
ky a Havlíček doufali. Na
tuto ,révoluci se Havlíček
díval jinak než mnozí lidé.
Pokud se odehrávala na
území Německa a Ra
kouska, Havlíček v ní vi
děl revoluci pangermánskou, krůtě nepřátelskou
všem slovanským snahám.
Revoluce nosila po ulicích
liberální hesla, ale Havli
ček byl přesvědčen, že ví
tězní pangermáni by znali
liberalismus jen pro sebe,
ne pro jiné.

ČTYŘI

Z

Co tedy je Havlíčkova
tradice, co je havlíčkovství - pro vládu nebo proti
vládě? A byl Havliček jen
zajímavý zjev z první po
loviny devatenáctého sto
letí, muž, který hledal ce
stu v jedné dávno minulé
situaci, nebo jsou v něm
poučky obecněji platné,
snad i dnes? Vysvítá, že
Havlíček nebyl radikálem,
radikální posice byly ob
sazeny jinými. Jsou tako
ví, kteří si zakládají .na
svém radikalismu a ještě
než se s problémem sezná
mili, vědí, že dají radikál
ní odpověď. Havlíček, ač
koli byl také schopen ra
dikalismu, neměl v sobě
tento mechanismus. Měl k
radikalismu mužný po
měr, nevzdával se mu ja
ko žena muži s přísaha
mi, vzdycháním a navždy.

OSMNÁCTI

knih edičního plánu 1971/72 zajišťují členství v KLU
BU ČTENÁŘŮ nakladatelství CCC BOOKS; členové
klubu mají slevu při nákupu kvalitních knih a nárok
na každoroční prémii.
V Y B E R T E

S I

aspoň čtyři tituly z letos nabízených titulů:
Aškenazy: Dětské etudy; čapek: Povídky z jedné
kapsy; Čapek: Povídky z druhé kapsy; Sterlingová:
Případ Masaryk; Škutina: Presidentův vězeň; Třebízský: Povídky karlštejnského havrana; Erben: Ky
tice; Fiker: Ochránce nebohých; Friedrich: Cvokárna; Golombek-Valenta: Eskymo Welzl; Jirásek: V
cizích, službách; Kučera: Pražský srpen; Šrámek:
Stříbrný vítr; štorch: Lovci mamutů;- Schneider: Sa
lónek dočasně uzavřen; Poláček: Bylo nás pět; Těsnohlídek: Liška Bystrouška; Zosčenko: Svérázná spo
lečnost. — členská prémie zdarma; Diviš: Teorie
spolehlivosti.
KNIHY CCC BOOKS vycházejí v jednotném formá
tu 15 x 21 cm, většina z nich je vázaná v plátně, ceny
se pohybují v rozmezí od 9,- DM (2,70 US $) do
19.- DM (5,50 US $).
Staňte se členy Klubu čtenářů exilového naklada
telství. české a slovenské literatury! Přihlášky posí
lejte na adresu:
CCC BOOKS, GmbH, 8, Muenchen 86,
Postfach 860207, B R D

Vycházel od věci a podle
její povahy hledal meto
du.
“ Demokrat musí být zá
roveň radikální i umírně-'
ný,” psal v bouřlivém ro
ce 1848. “ Co je rozumné.musí udržovat, co je nero
zumné, vyhubit, a je tedy
radikální nebo umírněný,
jak potřeba žádá. Málo li
dí vůbec umí v politických
záležitostech stálost a nezvratnost myšlení spojo
vat s moudrým využitím
okolností. Tak, jako někte
ří spekulují v reakci, tak
jsou zrovna i spekulanti
i na radikalismus, kterým
na ničem jiném nezáleží,
než aby měli pověst nejra
dikálnějších lidí, a kteří
raději národ svůj v šanc
dají než pověst svého ra
dikalismu. My krok za kro
kem půdu zkoumáme, kam
bychom svou nohu posta
vili. Klademe spásu svou
v pokojný, stupňový, ale
pevný a jistý pokrok.”
Zejména dnes je svět
pln onoho radikálního ro
du, jejž Havlíček kritizo
val. Je možné, že někteří,
nevědouce o tom, ve jmé
nu Havlíčkově budou žá
dat stydět se za havlíčkovství.
Po letech T. G. Masarj-k
sebral Havlíčkovy ideje,
také' ono “ Vše přijde na
okolnosti” a ono “ moudré
využití okolností” , a dal
tomu jméno realismus.
Vskutku Havlíček předsta
vuje zázrak politického
realismu v době národního
dětství. Je nejisto, zda vů
bec některému českému
politikovi doby pozdější se
podařilo být do té míry
realistou.
Někoho může napadnout,
že Havlíček řešil problé
my, které už nejsou naše.
Ale historie, aspoň pokud
se týká malých národů,
nepracuje tak rychle. Po
stu letech problém zůstal
v podstatě stejný: jak se
češi a Slováci ochrání

před velkými a výbojnými sousedy. Vznikl samo
statný
československý
stát, ale jednou do něho
vtrhli paugermánští ně
mečtí nacisté a zrušili jej,
podruhé vtrhli ruští komu
nisté, néchali ¿tátu jeho
jméno, ale ve skutečnosti
jeho samostatnost nezlikvídovali o mnoho méně.
Dvacáté století zdědilopo devatenáctém problém,
jak obstojí Češi a Slováci
mezi Německem a ruským
kolosem, jestliže chtějí žít
po svém. Zkušeností mlu
ví, a je méně chuti kárat
Palackého a Havlíčka za
jejich “ ideu státu ra
kouského” , čili za ideu
nějaké koalice menších
národů, které by v tomto
svazku pečovaly o svou
bezpečnost.
Jsou takoví, kteří jsou
odvážní jen na jednu stra
nu, a liberální vlády od
nich mnohé zakoušejí. Ale
oni dali by si raději jazyk
vyříznout než by řekli slo
vo proti radikálům. Oni
vědí, že liberální vláda
jim neublíží, ale že radiká
lové by je mohli pohanit,
což by bylo strašlivé. Hav
líček se nebál ani vlády
ani pokřiku radikálů.
Jestliže někdo řekne, že
Havlíček
měl -poněkud
buržoasní vkus, nemůžeme
proti tomu polemisovat.
Měl, a kladl velký důraz
na občanskou spořádanost.
Jestliže to dnes někoho
zklame, nechť odpustí.
Není možno udělat jiného
Havlíčka.
K revoluci měl dvojí sta
novisko. praktické a theo
retické. Praktické stano
visko bylo:
“ Revoluce
proti despotům je dobrá,
ale jen když se podaří.”
Hlavním
argumentem
Havlíčkovým bylo. že re
voluci nebylo možno vy
hrát ani proti Rakousku
samotnému ani proti krá
lovské. císařské a carské
internacionále. Němci a

Potřebujete opravit auto?

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

Rovněž opravy sekaček trávy,
praček, ledniček atd.

Rusové . vtrhnou, varoval
Havlíček, povstání skončí
novou Bílou horou.
Události ukázaly, že
Havlíček se nemýlil. Ne
přišla nová Bílá hora, po
něvadž povstání v Praze
nebylo veliké,. ale přišla
dlouhá, zlá léta císařskobyrokratické reakce. Ro
ku 1848 Havlíčka neoblila
heroická zář, jež někdy
oblévá ty, kdo věří, že
svět je měkký a stvořený
k jejich přáním.
Máme-li se ještě jednou
rozhodnout, proč je třeba
učit se od Havlíčka, pak
nepochybně zvolíme tento
argument: stál oběma no
hama na půdě skutečnosti,
učil, jak zacházet s mož
nostmi a nemožnostmi, a
jestliže slyšel slova, odha
doval, jaký je za nimi úmysl.
Ruský Bakunin se nelí
bil Havlíčkovi, a Bakuninovi se znelíbili vůdcové
“ malého, ale kurážného
houfu” na pražských ba
rikádách. Napsal o nich
později, -že-vynikají ‘vzá
jemnou.žárlivostí1' a “ jsou
velcí tlachalové, nakloně
ní lehkému a ctižádostivé
mu řečnění” . Oni - však
vydali velké prohlášení:
“ Věk náš je věkem činu
a rozhodnosti; co jindy
cestou plazivou, loudavým
rozmýšlením se konalo, to
nyní v naší době jedním
smělým krokem se docí
lí.”
Máloco odporovalo Hav
líčkovu přesvědčení tolik
jako “ jeden smělý krok” .

Tak, jak on věřil, se ne:
dějí velké sociální a poli
tické změny. Citovali jsme
praktický názor Havlíč
kův na revoluci, musíme
také citovat jeho názor
thehretický.
“ Revoluce k jejímuž
provedení bylo třeba zna
menitého násilí, nevyšla z
potřeby časové, dostateč
ně ode všech, cítěné, aby
se mohla státi cestou po
kojnou . . . Nemůže se říci;
pěšky jsem tam nedošel,
ale byl bych tam dole
t ě l . . . Ve Francii už udě
lali mnoho revolucí, ale
vždy se jim zase vrací libovláda. To ukazuje, že
pouhá revoluce nestačí k
dosažení svobody. Změní
sice vládu, ale staré oby
čeje se zase vrátí. Revolu
ce sama nemá v sobě pro
středek k založení a udrže
ní dobré vlády . . . Je tisí
cero cest, na kterých mů
žeme přispívat ke koneč
nému vítězství našich zá
sad . . . Každá nová vědo
most a zkušenost, kterou
(Pokračování na str, 9)

Při koupi či prodeji
domu nebo bytu
Vám odborně
a nezávazně poradí
G. GLOSS & Assoc.,

R. E. S. L,
578 Burwood Rd,,
HAWTHORN, Vic.

Telefon: 81-4456,
večer 81-6412

Prvotřídní koloniální a delikatesní obchod

CAROLINA DELICATESSEN
maj. manželé Krupkoví
Camberwell Market, Riversdale Rd.

C a m b e r w e l l , Vic.
má velký výběr dovezených i místních lahůdek
všeho druhu za výhodné ceny.
Přesvědčte se.

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

ODRA TRAVEL SERVICE
311 Latrebe St., Melbcurne, 3080

Telefon 67-9454 '
Poradíme Vám, spatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
kamkoli. Za hotové nebo na spLSíky.
Skupinové lety (chartered) $ 715.88
Hromadné lety (groups) $ 728.28
Zasílání dárkových balíčků — ceník zašleme na
požádání obratem.
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Jan Schneider: Salónek dočasně uzavřen (CCC Books, Mnichov, 1971)

Humor z okupace
na, jak to při výcviku
chodí, jak pitomě hovoří
instruktoři na ještě pito
mější náměty, které si vy
myslil někdo na sekreta
riátě strany, ať už jsou
to májové oslavy nebo ško
lené na téma “ úloha kýtovců v agresivních plá
nech imperialistů” .
Různí jsou návštěvníci
tězila nápaditost MČČ - takává mi soudruh Pu
hospůdky “ U Anduly” na
lec.”
malého českého člověka.
rohu Vinohradské třídy a
Schneider náramně oZáběry jsou z nejrůzněj
Italské ulice, kteří přispí
šího prostředí. Z kultury: vládá jazyk, kterým se
vají do Schneiderova ka
“ Hrajeme pantomimu.' dnes hovoří u nás doma; leidoskopu svým polín
Její text napsal soudruh proměšuje ho svéráznými kem. Dělňasové, šífaři,
Pulec. Titul je poněkud frázemi, jak je možno je umělci, vojáci, funkcioná-;
delší, ale výstižný: v per asi slyšet na stranických ři noví i normalizovaní (i
manentním boji proti pra schůzích, frázemi, které obojí dohromady), šoféři,
vicovému nebezpečí, opře jsou samy o sobě plytkostí taxikáři, zedníci, lidé pro
ni o zdravé jádro strany, směšné. Přeloží-li je do stí, rádobyvzdělaní a inte
vpřed za úspěšné dovrše místního a časového kon lektuálové. Všichni se tak
ní konsolidace! Hru za textu srpna, je účin dvoj nebo onak setkali s reali
hájí dechovka pochodem násobný:
tou tanků, všichni na ni
“ Proto jsem jako discin- tak nebo onak vyzráli.
od Dumajevského. Pas
přijdeme na jeviště my. linovanej ilegální straník
Jsou však mezi nimi i
já a soudruh Pulec, sou- strhával v srpnu plechový takoví, kteří na okupaci
družsky pozdravíme: Čest cedulky s názvy ulic a vy doplatili. Třebas ten pa
práci, soudruzi diváci! bíral jsem z budek tele sažér. kterého taxikář vo
Pak se soudruhem Pul fonní seznamy, aby se Ru zí poslední noc před útě
cem, který hraje postavu sové v Praze nemohli kem po Praze a za tři
A, zatímco já postavu B, orientovat. Dnes ovšem dny se s ním v noci setká
setrváme v delší přátel vím, že to byla klukovina. opět. protože tomu, který
ské besedě nad stránkami Jednak to s námi nepřítel onu noc pálil za sebou
časopisu Tribuna. ■ Sou myslel přátelsky, jednak všechny mosty, “ spadla
druh Pulec čte, já mu při umí číst jen azbuku.”
před nosem klec” . Tu se
takávám. Po přestávce
Schneider zná hantýrku ovšem humor z povídek
čtu z novin zase já a při vojenskou, zná dopodrob (Pokračování na str. 8)

Mladé české exilové nakladatelství CCC Books, založené před rokem v Mni
chově, dělá dobrou práci. Vydalo už tři knížky českých autorů. O jedné z nich,
o Kučerově Pražském srpnu, už HD krátce referoval. Presidentův vězeň od
Vladimíra Škutiny je poměrně známý, vyšel už v Československu, v mezidobí,
kdy byl škutina na svobodě. Satiry Jana Schneidera, populárního textaře (píseň
Rekviem) a libretisty muzikálu Gentlemani, několika rozhlasových a divadel
ních pásem, vznikly v exilu. Převážně je vysílala Svobodná Evropa a tak vlast
ně svůj účel už splnily. Ale bylo by bývalo škoda, kdyby upadly do zapomenutí
odvysílánim. České nakladatelství v Mnichově to včas rozpoznalo a vydalo sa
tiry jako jednu knihu ze svého obsáhlého letošního programu.

Nebyla by pravda, kdy
bychom tvrdili, že všech
44 dvoustránkových poví
deček má stejně vyáokou
úroveň. Na některých je
přespříliš znát spěch roz
hlasového úvazku, jsou
jén nahozené, nepropracované, někdy chybí průboj
ná pointa. Ale takových
je poměrně málo, ztratí se
mezi těmi velmi dobrými.
“ Humor je, když se člo
věk přesto přese všechno
směje.” Toto okřídlené
německé úsloví, které se
přičítá různým humori
stům, je podstatou Schnei
derových satir: Není lehko
se usmívat, když se přes
noc do země vřítí, Asie:
když na vás míří děla tan
ků, přejde vás nálada, i
když jste jinak povahy
šprýmovné. Schneider vy
práví o okamžicích, kdy
se tu celou hrůzu podařilo
překonat, kdy nad ní zví

Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

Případ fotbalového fandy
Jaroslav Kujeba

Kamarádi, odpusťte, vracím se domu. Pouto Leonidova. polibku, tento příslib jasných socialistických
obzorů, je silnější než fotbalová nenávist^ k Sovět
skému svazu. Leonid Iljič Brežněv mě políbil. Věřte
mi, nikdo z politbyra neumí líbat jako on.
Dostal jsem se k tomu vlastně jako slepý k_ hou
slím. Počítal jsem s jistotou s návštěvou pařížské
policie, aby, až Brežňa přijede, mne odvezla cpby
nebezpečného uprchlíka na Korsiku. Korsika, říkal
jsem si, by nebyla špatná. Napoleon se tam narodil
a já jsem tam dosud nebyl. Počkám si zkrátka, až
si pro mne syreťák přijde. S touhle cestou za moře
jsem sé vám tak smířil, že jsem si sehnal mapu
Korsiky a hledal jsem, kam nás asi zavezou. Mně
by se byl nejspíš zamlouval střed ostrova, někam
k Monte Cinto. Už jsem si představoval, jak si s Pav
lem Tigridem a s ostatními nebezpečnými živly hraji
na korsické bandity. Měl jsem doma všechno sbale
no: kartáček na zuby, mýdlo, ručník, horské boty,
soupravu teplého prádla, ale i plavky a olej na opa
lování, takže jsem byl připraven na všechny even
tuality. A kreslil jsem si v duchu, jak se bytná vy
děsí, až uvidí prvního tajného, jak se o ni budou po
koušet mdloby, až- pronesu lámanou, leč francouz
štinou mohutný proslov proti všem diktaturám na
světě a proti komunistické zvláště, se speciálním
přihlédnutím k poměrům v kopané.
čekal jsem, ale nic se nedělo. Přílet Leonida Iljiče
se blížil, noviny byly plné jeho životopisů. Hltal jsem
je, abych se dozvěděl, komu vlastně budu vděčit za
dovolenou na státní útraty v Porto Vecchio. A tak
jsem se poznenáhlu naučil osobnosti tohoto muže ro
zumět. Pochopil jsem, že tak jako já fandím Slávii,
on fandí Dynamu Moskva, jako já chytávám ryby, or;
loví kance. Já pocházím z Ústí, on přímo z Ukraji
ny, jako jeho předchůdce Nikita, kterému tam po

Stavba
Gertruda Goepfertová
Za dveřmi čeká
otvírá
odcházejí
za dveřmi čeká
loučí se
přicházejí
nabírat vody
(horkem studna vysýchá)
novinky si rozdat
posnídat obědvat
povečeřet.
Až večer
přilehnou dveře
ale průvan neustane
motýlek dosedá
kahánek petroíejky
nejsou tu přástky s báchorkami
nesedí žena u přeslice
jen za dveřmi vrátná
v domě rozpukaném si přeje
vzít za ruku přítele svého
a vydat se pěšky
do hospody
klímá tetička široká
s rozespalými okénky
pokladnička na ticho
v němž družnost plave
kout na protější kout mlčí
ale hovory můry kolem lampy
krouží
stoly obtáčejí sdílnosti teplé
pavučiny
a přítel ruku stiská
ruku přikryje
zahořuje
až se začne celý svět
koi cívky obou navíjet
a je zavinuje
do chýše z hedvábí

máhal kolektivizovat sedláky. Můj Bože, rolníci byli opouštěl kancelář, školu i dům. Leonid prý tehdy
vždycky pakáž — a když se kácí les, létají třísky, prohlásil: “ Dobře hráli, moloďci, proti českým sra
jen si vzpomeňte. Rozkulačit, rozkulačit! Na tak bům.” Teď už jsem nezastával vlastenecký názor,
ohromný úkol si oba soudruzi musili svléci rukavi že je nutno hledět na kopanou politicky. Napadlo mi,
ce. Sám rád telefonuju a proto se mi hned zalíbilo, že třebas Leonid ani neví, že moje Slávie je lepší
že také Leonid trpí telefonitidou. Svému někdejšímu než Dynamáci a že kdyby nebylo tehdy politiky . . .
ochránci a příznivci Nikítovi oznámil telefonicky, že Ke svému údivu jsem se přestával cítit nebezpečným
může odejít na svou daču, protože on sám, Leonid. Leonidovu klidu v Paříži. Poněvadž však o mé pro
přebírá jeho funkci. A kdopak z nás by zapomněl na měně nemělo Deuxiéme Bureau ani potuchy, očeká
ony příjemné chvíle, které Leonid ztrávil v létě 1968 val jsem s ostatními politiky slavný odlet na Korsiku.
se sluchátkem v ruce. kdy volal skoro každý den
Ale nějak na mne syreťáci pozapomněli či co 3
Sášovi do Prahy, aby mu tak jaksi po slovansku vy tak si pro mne nikdo nepřišel. To mě dost dopálilo,
nadal.
cítil jsem se frustrován. Když bylo jisto, že 58 VIP
Dalším sympatickým rysem Leonida Iljiče se mi už odlétlo na Napoleonův rodný ostrov, pochopil jsem,
zdála jeho galantnost ke krásnému pohlaví. Tuhle že se musí něco stát, aby ti nezkušení flinci věděli,
rozkošnou slabůstku má, jak vyprávěl paní Pompi- že tu zapomněli člověka, který si má s Leonidem vy
douové, ze svého mládí; byl prý v rodině nejmladší řídit osobní účty.
Když se Leonid zajel podívat do bytu, v němž
a naučil se být k děvčatům milý. Není to kouzelné,
hluboce lidské přiznání? Podle jedné dámy, která kdysi bydlil v Paříži Lenin, připojil jsem se k jása
ho zná blíže, se sice Leonidův šarm rovná šarmu jícímu davu, aby nemohl Kosyginovi závidět kanad
bernardýna, leč tento výrok v sobě asi skrývá hoř ských pár facek. Leonid nešetřil rozcapenými úsmě
kost neopětované lásky. A třebas na tak mocném vy, objímal policajty kolem sebe, zval Pařížany domístě, má, chudák, veliké starosti otcovské. Dcera Kremlu na čaj. Vida tu všeobecnou náladu, vrhl jsem
Galina se mu jaksi soudružsky nevyvedla. Žije na se k němu. Ale Leonid Iljič mne prudce přivinul na
hromádce s různými artisty a vůbec tíhne více k prsa, sotva jsem promluvil první ruské slovo, při
cirkusu než ke straně, a to se tatíkovi nezamlouvá, tiskl mě mužně na svou rozsochatou hruď, zasadil
i když — dialekticky vzato — je to jedno a totéž.
, mi dvojitého Chruščova, až mi zůstalo na tváři něco
Hlavně se mi však zalíbil detajl, že Leonida snad-g jjeho tajemnických slin. . . a potom vtiskl polibek
no dojmeš k slzám. Tři týdny před tím, než dal po-I jna mé svraskalé rty. Asi mě považoval za veterána
vel k bratrské pomoci Československu, proléval hoř-| |pařížské Komuny.
Z toho polibku voněla dálka Sibiře, pohoda Solké slzy na Dubčekově rameni a když se dověděl, že
ti paličatí Češi nechápou jeho dobře míněné okupo ženicynovy “ zaražky” , a moudrost blázinců pro in
vání, zaplakal prý rovněž. Měkké srdce, to on má, telektuály. širokaja duša rusbaja. no. V té chvíli
holoubek Leonid, jen co je pravda. A poctivý je, to jsem zapomněl na svátou fotbaiistickou krevní mstu,
se také musí říci. Odmítl přijmout letošní Nobelovu kterou jsem mu před lety jménem všech červenobí
cenu za mír proto, že prý on žádný mír nezachránil, lých přísahal, a rozhodl jsem se, že mu odpustím
onen hanlivý výrok i okupaci. Zítra odjíždím domů.
a doporučil na ni Willyho Brandta.
Tyhle velmi příznivé podrobnosti z Leonidova života Jsou-li všichni komunisté tak srdeční jako Leonid
skoro utlumily zášť, kterou jsem k němu choval od Iljič Brežněv, pak je sladce s nimi žít. On se jednou
té doby, co jeho klub Dynamo Moskva kdysi vyklepl vypracuje i na fandu Slávie, o tom mne svým vrou
ve fotbale Slávii, a pro níž jsem v osmašedesátém cím polibkem přesvědčil.
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HLAS DOMOVA
Přenosný televizor
THORN
od $ 159.- a. t. i.
a všechno
elektrotech. zboží

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.

E bne r

19 York St.,
SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 29-7543

DÁREK

K

29. 11. 1971

VÁNOCŮM.

S Y D N E Y

na který se celý rok nezapomíná:
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!

Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
letošní v á n o č n í číslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
Zasíláme do celého svobodného světa

ČS. SVOBODNÉ RO ZHLASO VÉ STUDIO
:

BUM ERAN G uvádí

BÍLÉ VÁNOCE
V SYD N EY

HUMOR Z O K U P A C E

Přijmeme
DISCOUNT HOUSE
241A Oxford Street

BONDI JUNCTION
(proti kinu Metro)
Tel. 389-1222
POZOR: Náš obchod
je POUZE na uvedené
adrese!

HOSPODYNI,

která by též bydlela v
moderním domě ve
Vaucluse (Sydney).
3 dospělí, 1 školačka.
Stálé místo.
Je třeba znát trochu
anglicky.
O podrobnosti volejte
69-4875 (Sydney).

S Y D N E Y MAGIC P U P P E T S

dovolují si Vás pozvat’ na premiéru
bábkovej divadelnej hry
TIM M Y T IG E R
Predstavenie sa uskutoční
DŇA: 5.

decembra 1971 (nedel’a) odpoludnia
o 4, p. m. a .6 p. m.
M IESTO : University of Sydney, Law School,
90-94 Elizabeth St., Sydney 2000, The Hall
of Assembly (prízemie, lev. 4)
V S T U P E N K Y : a) budú zaslané poštou na základe
došlého šeku alebo Money-Order-u vystave
ného na Sydney Magic Puppets, 49 Hunting
don St., Crows Nest, NSW. 2065
b) sa móžu rezervovat’ telefonicky
1: anglicky (úřad. hodiny) Miss Sigrid
Verne 320111 ext. 258
2: česky (po cely deň a večer) 92-3384
3: aj při- pokladní před začatkom predstavenia
C EN A : děti 50 c, dospěli $ 1.20
S Y D N E Y M AGIC P U P P E T S

je nová v roku 1970 založená divadelna skupina,
ktorá chce svoje umělecké snaženie realizovat’ v
intenciach československej divadelnej bábkovej _tra
dicie. Svoju prvu inscenáciu “ Timmy Tiger” připra
vovali jej členovia po stránke dramaturgickej, výtvarnej, hudobnej a technickej už dlhší čas a s tou
to hrou sa chce divadlo představit’ na prvom svojom
vystúpení.
________
M. A. V.
Československá licensovaná restaurace v Sydney
M A M SELL R ESTA U R A N T
82A Darlinghurst Road

Kings Cross, NSW.
Telefon 31-1620
Prvotřídní česká jídla podáváme denně od 12. hod.
polední do 12. hod. noční — 7 dní v týdnu.
Pivo — likéry — tanec
Všechny krajany srdečně zve
V. Raš.

(Pokračováni se str. 7)
vytrácí a zbývá jen po
vídka, smutná, k zamyš
lení, Ani takových není
mnoho, ale dodávají celé
knížce ambicióznosti byt
vyšší literaturou, než jsou
ty prosté veselé záběry,
jak “jsme vyzrávali nad
okupanty” .

chybný jeho talent k sati
ře. Ještě jiná povídka Žid
le; je surrealistická, nepo
litická a tedy neangažova
ná a trochu ruší obraz
politického
humoristy,
který si čtenář o Schnei
derovi utvořil. Narušuje
jednolitost celku.

Povídka Legitimace, ci
tovaná v HD č. 20 Marce
lou Čechovou, patří mezi
ně právě ták jako Plot,
kde konec chtěně humori
stický nemůže zakrýt váž
ný úmysl, který autor při
psaní této kategorie poví
dek měl, nebo který nesta
čil zvládnout ani nepo

Ale i tak bych doporu
čil, kdyby to bylo možné,
rozesílat tuto povedenou
knížku do Československa
všem lidem, kterým dne
šek přerůstá přes hlavu.
Možná, že by tam našli
ten nebo onen recept, jali
se nenormálně vyrovnat s
normalisací.
J. S.

Pořad vánočfaí hudby, poesie a koled
v neděli 19. prosince 1971, 8 hod. večer
v ST. JOHN’S HALL
roh Oxford St. & Regent St., Paddington
Vstupné $ 1.50

Vaša lekáreň: FORDOVA

FO RD 'S PH ARM ACY
133 Marrickville Rd., Marrickville

Telefon (Sydney): 56- 6956

Navštivte nově otevřenou
českou restauraci
CO N TIN EN TAL "G O U R M ET "
R ESTA U R A N T "L A B U Ž N ÍK "
129 Bayswater Rd.,

G EN IU S JO S E F A ŠÍM Y

Myslím, že se do článku Genius Josefa Šímy (HD
č. 20) vloudilo několik nepřesností. Šíma se nedostal
do Paříže roku 1914, nýbrž až roku 1921. Co dělal
mezitím? Od roku 1914 do .1918 sloužil v c. a k. voj
sku. Vzpomínal na to několikrát, když jsme besedo
vali jednou v té, jindy v oné pařížské kavárně.
Potom sloužil ještě něco času v čs. armádě. Tamodtud odjel v r. 1919 do Hendaye a pracoval ve sklář
ských dílnách. Z Hendaye bylo jenom skok do Špa
nělska. Do Paříže se dostal až ke konci roku 1921. —
Je pravda, že roku 1968 se konala v Paříži retrospek
tivní výstava Šímová díla. Ale ta výstava, podle
katalogu takřka 400 kusů, byla přenešena do Česko
slovenska. Soubor byl přístupný v Praze v květnu
a v červnu, v Bratislavě v červenci a v srpnu, v Brně
v srpnu a v září 1968. Po menších výstavkách, jako
byl např. výběr Šímových knižních ilustrací v tJstí
nad Orlicí r. 1964, výstava roku 1968 byla symbolic
kým návratem do rodné země, se kterou byl Šíma
duchovně celý život spojen.
Otakar Odložilík, Pbíladelphia

HLÍDÁNÍ D Ě T Í v Granville

od 30. 1. 1972 ve velmi dobrém prostředí s vy
datnou stravou a za stálého dozoru — od 1 do
6 let. Denně od 6 hod. ráno do 7 hod. večer,
5 dní v týdnu, event, i v sobotu.
Závazné přihlášky přijímá do 15. 1. 1972 a všech
ny informace sdělí {po 6. hod. v e č.):

Módní

Telefon 31-4654

Bay - Sydney

Na Vaši návštěvu se těší rodina Novotných

42A4 Kings Cross Rd., -Kings Cross, NSW. 2011

" R A Y 'S W AY" B O U TIQ U E
427 Liverpool St., Darlinghurst-Sydney

Rushcutters

Telefon 31-7393
Otevřeno denně od 10 dop. do 10 večer
Přijďte určitě, budete spokojeni!

Až na ty boty
(Pokračování se strany 3)

A aby se nerekio, že ty
ženské nevědí co by chtě
ly, ještě názor pana L.
Dandv z Chomutova: “ V
obchodech mají mnoho
látek, bot a jiného zboží.
Tak jsem si šel koupit po
lobotky. nejsem náročný
(je mi 56 roků) a za vý
kladem jsem viděl pěkné
boty. Ale neměli je v mém
čísle. Vybral jsem si jiné
a opět to dopadlo stejně.
A ještě do třetice.”
Takže suma sumárum:
botičky pro dětátka ne
jsou, střevíce pro dospí
vající dívky na slavnost
nější příležitost také ne.
vysoké kozačky se nedo
stanou, obuvi na nízkém
podpatku je málo, starší
ženy se nemají do čeho
obout a muži neseženou

VLASTA KARXETOYÁ, Flat 1,

NÁVRHÁŘKA A DÁMSKÁ KREJČOVÁ
se zkušenostmi z Prahy, Vídně a Berlína
DANA BIČIŠŤOVÁ
uvítá všechny dámy hledající kvalitní
provedení v

LEKÁ R EŇ

Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
Ph. C., M. P. S. (Sydney)
Lieky, francovka, kozmetické a fotografické
potřeby. — Zasielame lieky do cudziny.

Z L A T N ÍK *
HODINÁŘ *

vhodné polobotky. Ale ji
nak je opravdu všeho dost
- hlavně propagandy a
velkých slov. A kdo by se
snad odvážil tvrdit, že za
komunistické vlády existu
je nějaký nedostatek, s
tím zatočíme. Rudé právo
píše dne 9. listopadu: “ V
naprosté většině čtenáři
vyslovili svůj souhlas s
názorem redakce.” Tedy:
všechno je, í když nic ne
ní.
M. Čechová
Malý oznamovatel
TRAM PSKÁ

S LE Z IN A ,

na kterou se zvou všichni
nepaďouři, se koná na Sil
vestra 31, 12. 1971 v Blue
Mountains, NSW. Bližší
informace: Tomáš Skákal,'
7/50 Hunter St., Lewisham, NSW. 2049.
Č EC H , 26 let, 164 cm.

Která z žen přijme mou
nabídku na vážnou zná
most, nabídku začít dobrý
život znova? Dítě není pře
kážkou. Nab. na zn. “ Vá
noce přicházejí” do HD.

STEVEN VARDY

Chcete se v příjemném prostředí
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
Poslechnout si českou hudbu?
Vše je pro Vás připraveno v nové české restauraci
ZLATÁ

PRAHA

235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney

Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi

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

Potřebujete V ÍC P E N Ě Z

nebo lepší práci? Navště
vujte večer, kursy ŠKOLY
POHOSTINSTVÍ, na níž
vyučují odborníci číšnietví, míchání koktailů, ku
chyň. práce. CATERMAN
- Suitě 5, lst. Fl., ' 246
Wiliiam St.. Kings Cross.
Telefon: 31-8766, 31-4187
Sydney
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HLAS

D O M O V A

Havlíček a víra v budoucnost
(Pokračování se str. 6)
některý z nás z ciziny při
nese, vše to zesílí nás,
každá taková věc je jako
hřebík do rakve absoluti
smu . . . žádná politická
strana, žádný národ ne,může jinak ke konečnému
vítězství přijít než skrze
vlastní vnitřní sílu. Vnitř
ní síla národa ale záleží
na jeho vzdělanosti. Pro
to my, zanechávajíce ne
potřebné dráždění . těm,
kteří v tom svou svobo
domyslnost
vyhledávají,
budeme si raději hleděti
poučování a vzdělávání.”
Tu přestáváme myslit
na staré rakouské děje a
myslíme na dobu přítom
nou. Komunisté zosnovali
v Československu už dva
puče, a pokaždé to vyža
dovalo “ znamenitého ná
silí” , což jak Havlíček sta
noví, je znak revoluce ne
přirozené. A dílo komuni
smu stále ještě není doko
náno, cíle stále jsou hlá
sány a stále nedosaženy,
tíž vůdcové velebeni a ha
nobeni, dosazováni a se
sazováni, v jedné epoše se
komunisté vraždili mezi
sebou.
To, jak Havlíček také
stanovil, je osud, který
stíhá dílo nepřirozené. Ro
ku 1968, kdy přišel druhý

puč, druhá kontrarevoluce
proti svobodě a občan
ským právům, komunistic
ký režim byl už zevnitř
tak vyhlodán, že neměl
vlastních sil a potřebné
‘ ‘znamenité násilí” musilo
být přivezeno na ruských
tancích, 99 pražských děl
níků prý o to požádalo . . .
Všichni občané jsou už
zase hlídáni. To jistě není
obraz revoluce přirozené.
Režim, ať cokoli říká na
venek,
nepřestává
se
rmoutit nad tím, jak osa
mocen je v zemí a opuš
těn jejím duchem. Největ
ší příčinou toho je vzdě
lání. Národ šel cestou
Havlíčkovou a vzdělával
se,
nějakým způsobem
pokračoval ve vzdělání i
pod diktaturou a v roce
1968 se objevil ve stavu
vzdělanějším a kritičtěj
ším, než si komunisté moh
li přát. Primitivní formulky, jež si sovětští komuni
sté vymyslili pro své kavkazské
a zakavkazské
kmeny, zde nepůsobily.
Odolnost
obyvatelstva,
která režimu působí tolik
starostí, vyrůstá ze široké
základny vzděláni. Reži
mu je zápasit s “ vnitřní
silou národa” , o níž Hav
líček mluvil.

“ Oponujeme straně reakcionářské i destruktiv
J. L o w y
] ní” , psal Havlíček. Kdo
hodinář
] snad načichli nepokojným
7. posch., místnost 8, 1 duchem zvláštního desíti
343 Little Collins St. i letí, v němž žijeme, mo
! Melbourne
j hou v tom vidět střední
! tel. 67-3881
j cestu a odvrátit se s neli
! (původem z Morav. ] bostí. Není jim možno do
| Ostravy - v Austrálii; datečně vyhovět, Havlíček
; 60 roků)
j byl pro střední cestu ve
; nabízí krajanům
i věcech politických. Kdo
i z Československa
| smýšlí jinak, nemůže se
i kvalitní hodiny,
j dovolávat Havlíčka. A je
| hodinky a budíky,
] možno říci všelicos dobré
ho o střední cestě. Je to
[ jakož i
cesta života, aspoň je v ní
! všechny opravy
nejméně násilných smrtí,
! ZA SPECIELNÍ
je to cesta svobody, aspoň
LEVNÉ CENY
je v ni nejméně žalářová
í Přesvědčte se!
ní.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

537 Hampton Sf.
Hampton, Vlc.

M . CHRPA
Optical Service

Telefon: 98-5756

Jsou, kdo se domnívají.
že vybojovat jakoukoli věc
ve světě je přibližně tak
snadno jako napsat své
myšlenky na papír. Pova
žují za nedůstojno duše
vznešené, aby se zdržova
la hledáním praktické me
tody, přizpůsobené pomě
rům.
Nikdy
nebudou
schopni ocenit právě nejvýznačnější stránku Hav
líčkova politického umě
ní. Nějak jim zůstává uta
jeno, že politika je činnost
po výtce praktická. Ne
najdete u Havlíčka řádku,
v níž by si dovoloval být
jen politisujícím literátem.
Byl svobodný novinář, ale
psal s odpovědností, jakou
má cítit ministerský před
seda. Byl by mohl přejít
od psacího stolu do vlád
ního úřadu a do písmene
provádět to, co psal.
Havlíčkův styl je krásný
pozemským zdravím, má
te dojem zdravého dřeva.
Jeho věty nejsou ani ob
rostlé třesoucím se tukem,
ani nejsou omrzele vyzáb
lé, jsou jako propracova
né, svalnaté tělo. Je v
něm rovnováha, jaká v
Havlíčkovi vůbec byla. “ V
souměrnosti a harmonii
musí být jednotlivé lidské
vlastnosti” , psal. To je
jeho filosoficko-psychologický odkaz.
Jako příroda mu dala
temperament, tak mu ta
ké dala schopnost jej ovlá
dat. Temperament s káz
ní - jedna z nejvzácnějších
věcí pod sluncem. Přichá
zí na mysl staré slovo:
muž. V nebezpečných si

tuacích byl Havlíček i po
háněn i podporován odva
hou svého rozumu. Nač se
spoléhal? Že rozum snad
zvítězí. V nehotovém sla
bém stavu svého národa
neměl mnoho jiného, nač
se spoléhat.
Máme-li shrnout tradici,
již dal novinářství, je ta
to: každý stav má své
zvláštní povinnosti; lékař
je povinnen nebát se na
kažlivé nemoci; policista
je povinnen nebát se pro
následovat zločince; novi
nář je povinnen říkat
pravdu; to je možno pro
hrát, ale není slušno to
opustit.
Z domova doléhají jaké
si zvuky, jež by mohly na
svědčovat, že režim se ta
ké chystá oslavovat Hav
líčka. Je-li tomu tak, je
to jedna z drzých nechut
ností, jimiž režim oplývá.
Budou oslavovat Havlíč
ka, když učinili všechno,
aby znemožnili jeho typ'
svobodného novináře. Bu
dou oslavovat Havlíčka,
když zavedli své vlastní
novinářství, které je ničím
nemírněný skandál. Jeden
to z podniků, pro které ny
nější režim doma je tak
protivný.
BYTY

PRO SVOBODNÉ
nebo bezdětné manžele
$ 7 týdně
($ 1 za den)
5 minut z City
70 Gipps St.,
East Melbourne
Tel. (po 6. hod. več->:
41-4088
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H LÍD Á N Í D Ě T Í V M ELB O U R N E

provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, též
po dobu školních prázdnin nebo dlouhodob«, v
příjemném prostředí, s výtečným jídlem a
stálého dozoru. Informujte se.
IRENA KOPÁČKOVA
1a

Beafrice Ave., Surrey Hills,V lc. 3127

j

Telefon: 88-1368

Minimální program
Prof. Ing. Dr. Libor Brom
University of Denver, Colorado, USA

Pres poraženectví některých politiků mezi námi,
kteří byli kdysi odstavem svou Národní frontou a
dosud udávají tón v exilu tím, že odkazují jeden na
druhého a společně sledují drobné osobní cíle,
přes negativismus některých emigrantů mezi námi,
kteří byli kdysi naočkováni odporem k politické
činnosti a dosud jsou unášeni sladkou svobodou pří
střeší, cestování a psaní a jakoby bez potuchy o no
vém plížícím se politickém nebezpečí,
přes diversi některých školených agentů mezi ná
mi, kteří nás svou učeností kolébají do konvergenčních a jiných smrtonosných politických chimér,
všichni nakonec, ať již se cítíme Čechoslováky, či
jen Čechy a Slováky, íederalisty, či republikány a
separatisty, ocitáme se na jedné a téže ohrožené
exulantské lodi. Všichni, konec konců, sdílíme jeden
a týž základní zájem: dožít své životy v míru a
svobodě. A právě tato vůle k zachování svobodného
života musí nás nutně, dříve nebo později, vésti ke
sdružení všeho našeho úsilí k zachování nezávislého
světa kolem nás a ke sjednocení všeho exilu.
Když si uvědomíme, že v současném národním di
lema ODBOJ NEBO OSTUDA nemůžeme než státi
na straně nesmlouvavého, jasného odporu proti uchva
titelům vlasti a útočníkům ve světě, musíme odpově
dět na otázku, co tedy prakticky dělat? Co dělat za
rostoucího světového konfliktu mezi krotkými de
mokraciemi a arogantními .tyraniemi, útočícími v
rámci leninské strategie: “ Nejdříve vezmeme vý
chodní Evropu, pak masy Asie, a nakonec obklíčíme
poslední baštu kapitalismu, Spojené státy americké.
Nebudeme musit bojovat, spadnou nám jako zralá
hruška do klína.” Co dělat, když se totalitní povo
deň přibližuje den ze dne k našim břehům? Co dě
lat, abychom si jednou nemusili vyčítat, že jsme spoluvinni na katastrofě? Musíme udělat tři věci:
Za prvé musíme hrdě zvednout hlavu a uvědomit
si plně postavení a sílu třetího exilu:
Číselně — třetí exil je nejpočetnější ze všech če
ských a slovenských exilů, přesahuje vlny z první a
druhé světové války a spolu se starousedlými Čechy
Slováky ve světě, dosud se hlásícími k národnímu
dědictví, dostupuje vpravdě miliónů. (Pokrač. str. 13;

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA
MELBOURNE
SRDEČNĚ ZVE NA VELKOU

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
K T ER O U POŘÁDÁ V P Á T E K 31. PR O SIN CE 1971

VE VŠECH MÍSTNOSTECH
HAWTHORN FOOTBALL SOCIÁL CLUB-U,
LINDA CRESCENT, HAWTHORN
KTERÝ MÁ PLNOU LIKÉROVOU LICENCI
(Můžete tam dostat všechny druhy likérů, vína i piva)
ZAČÁTEK V 8 HODIN VEČER, KONEC AŽ RÁNO
ČESKOSLOVENSKÝ ORCHESTR ★
BOHATÁ TOMBOLA
S P E C IÁ L N Í UVÍTÁN Í NOVÉHO ROKU !

VSTUPNÉ $ 8.00 VČETNĚ KOKTAILU, VÝBORNÉ TEPLÉ I STUDENÉ
VEČEŘE A DALŠÍHO OBČERSTVENÍ
RESERVOVANÍ MÍST: telefon 336-7524 (Košňar), 306-4202 (Krepčík), 69-3855 (Maciboba)
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Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny

Ceník na požádání

i. KINDA & CO. PTY.LTD .
er. Jonas & Victoria Sts., Ríchmond, Víc.

Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, V ic. (314-6281)

Po stopách přistěhovalců
Amerika znovu objevuje pluralistické složení své společnosti a to vede k tomu,
že se stará představa o Americe jako "tavícím kelímku", ve kterém se mísí a
slučují všechny ty různorodé prvky, mění. Aby se americká společnost lépe chá
pala, začíná se zdůrazňovat a z k o u m a t národní, náboženská i rasové různoro
dost. Doplňuje se americká historie. Doplňují se zejména kapitoly o mnohých
ethnických a rasových skupinách, na které se v minulostí poněkud zapomínalo,

školní výbory, státní zá- stěhovalectví, které se zakonodárné sněmy i kong měřuje na studium ethnic
res ve Washingtoně pod kých skupin na americ
porují novou iniciativu, kém středozápadě. Stře
která vede k projektům, disko má už velký archiv,
vědeckého studia historie ,jehož součástí je také sbír
a kultury různých ethnie- ka dokumentů českých a
(Pokračování se strany 9)
Zeměpisně — třetí exil je nejsvětovější ze všech kýeh skupin, jež tvoří a- slovenských přistěhoval
exilů a živým údem všech zemí a světadílů, od ko merickou společnost.
ců. Podle informací ředi
merčních inženýrů v Jižní Africe do olejářských vý
tele
tohoto střediska. pro-Kongres na příklad pro
zkumníků za polárním kruhem, od krajanských ko
lonií v Austrálii, přes farmy, podniky a školy v Ame jednal zákon o středis fesora historie Vecoliho
rice a Evropě do středisek na Blízkém východě.
cích pro studium ethníc- :získalo středisko velké
Věkově — třetí exil je nejobsáhlejší, zahrnuje celé kých zvláštností. V senátě množství významných hi
rodinné generace, udržuje silná příbuzenská pouta s
storických i kulturních do
vlastí a má skvělý věkový průměr v nejvýkonnějších přišel s návrhem tohoto ;
kumentů nejen ze Spoje
životních letech tělesné a duševní zralosti.
zákona senátor Richard
ných států, ale i z Evro
Školením — třetí exil je daleko nejvzdělanějšú kaž
Schweiker z Pennsylvanie
dý exulant má za sebou nejméně odbornou školu,
py. Nyní se například'
ohromné procento dokonce vysokou školu a všichni a v poslanecké sněmovně snaží mikrofílmovat staré
navíc tu nejneuvěřitelnější školu života vůbec — ko poslanec Roman Pučinski
ročníky českých a sloven
munismus.
^
z. Illinois. Zákon má pa
Pracovně — třetí exil je nejvšestrannější, zahrnu matovat na finanční pod ských časopisů, které vy
cházely v Americe. Tato
je všechna základní řemesla a povolání, je zapojen
do nejrozmanitějších odvětví lidské činnosti a do poru vysokoškolským ko činnost ‘ je financována
chází všeobecného uznání jako nedílná část světové lejím a universitám, které jednak z darů.různých or
otevřou nová střediska pro
ho úsilí o ryzí pokrok.
ganizací- ethnických sku
Politicky — třetí exil je nejrepresentativnější, rekru ethnické studium, a tím
pin, jednak z federálních
tuje se ze všech zemí, krajů a okresů republiky a pomáhat,‘ aby se tato stu
podpor.
zastupuje všechna nářečí, zvyky a nápady všech mož
dia stala nedílnou, důleži
ných a nemožných politických stran.
Podobný projekt organi
tou součástí vysokoškol
Mravně — třetí exil je nejtvrdší, zocelený dlouho
zuje
na Universitě Jižního
letým odporem proti násilí a podvodu v komunistic ských studií v Americe.
Illinois
v Edwardsville,
ké pasti, posílený svým šťastným únikem do svobod
Neznalost jazyků, uzav
I1L, profesor Stanley Kimného světa ve své neochvějné víře v lidskou sluš
nost a Boží spravedlnost a plně povolaný k pokračo řenost ethnických skupin ball, který se mimocho
a jiné důvody až dosud
vání humanitního odkazu slavných předků.
dem vědecky zabývá hi
Úhrnem, třetí exil představuje ve všech směrech bránily tomu, aby se širší storií a významem Národ
český a slovenský národ v kostce. Jako takový^ je. americká veřejnost dově
také plně podporován celým domovem a předurčen děla více o historii i běž ního divadla v Praze. Pro
fesor Kimball založil při
k organisované bojové jednotě.
né kulturní činnosti mno
Co dělat? Za druhé, pokud máme ještě krev v těle hých amerických ethnic své universitě Společnost
slovanských a východo
a srdce, které bije, musíme vyjádřit jednotu exilu
prakticky a najít pro celý ten národ v kostce spo kých skupin, zejména těch evropských přátel univer
lečného jmenovatele. Jinými slovy, náš odpor proti národností, jejichž přísluš sity, která mu nyní pomá
stoupajícímu útoku světové tyranie musí být ^zalo níci se přistěhovali do Spo
žen na jasném politickém maximu, se kterým všichni jených států, z východní, há zkoumat a archivoval
historické a kulturní pa
bezvýhradně souhlasíme, na minimálním programu,
který nás sjednocuje a který je v souladu s ideálem střední a jižní Evropy, a mátky přistěhovalců v
Spojených národů — všech národů a všech států yia ze Středního východu. Než oblasti St. Louis.
světě. Takový minimální program musí být zaměřen se však mohou upravit
Některé americké uni
proti nejslabšímu článku ruského kolonialismu, ma školní učebnice a změnit
skovaného jako Sovětský svaz. Duší takového jednot
versity
se v této práci
ného minimálního programu může být výkřik: RU učební osnovy, bude třeba soustřeďují na jednotlivé
SOVÉ VÉN! NAŠIM NÁRODŮM PRÁVO NA SEBE- provádět vědecky fundo
URČENÍ! KOLONIALISMUS KDEKOLIV NA SVĚTÉ vaný výzkum.
VEN! VŠEM NÁRODŮM KDEKOLIV NA SVĚTÉ
■ Plnou spokojenost.
Některé americké uni
PRÁVO NA SEBEURČENi! Přijetí či nepřijetí tako
Vám zaručí
versity
už
zakládají
přívého zásadního bodu rozliší také jednou provždy
DÁM SKÉ
mezi námi lidi s páteří od lidí bez páteře, vlastence stěhovalecký archiv jako
K A D EŘ N IC T V Í
od zbabělců, legitimní exulanty od prostých parasitů. integrální součást svých
- Co dělat? Za třetí musíme tento minimální program
COIFFURE DE JOUR
knihoven.
vzdělaně rozpracovat a soustavně propagovat. Po universitních
maj. A. Procházka
Například
v
městě
St.
vzoru jiných národů a ve spolupráci s nimi, naši
813 Glenhuntly Rd.
historikové, právníci a jiní učenci musí sestavit pád Paul na universitě státu
Caulfield South, Vic.
nou obžalobu ruského kolonialismu a jeho agentů ze Minnesota bylo založeno
Tel. 53-4308
znásilnění našich národů a zemí. Naši veřejní čini
telé musí se přihlásit ke spolupráci všech politic Středisko pro studium při
kých skupin od pravice přes střed do levice, od re
publikánů přes demokraty do socialistů, musí usta
vit nový aktivní výbor svobodných Čechů a Slo náší vlasti k přežití. Jestliže se nevzpamatujeme a
váků (ať už jakéhokoliv účinného jména) a musí vy nesjednotíme ani dnes, před zcela jasně rýsujícím
hlásit naši “ Declaration of Independence” , tj. věč se trendem, na jednotném minimálním programu,
nou Vůli našich národů k nezávislosti a koloniálního jestliže nevykonáme v tomto dějinném okamžiku
Ruska k zatracení. Naši exulanti musí pak tuto ob svou prostou povinnost, pak nejen že naše národy
žalobu jednotně a tvrdošíjně vmetat do tváře a svě jsou odsouzeny k zániku a my k ostudě, ale jednou
nás též mohou deportovat či vyhazovat z oken jako
domí celému světu.
po “ osvobození” ruské emigranty nebo po únoru Ja
Jeť -především na nás exulantech s živou zkuše na Masaryka.
ností z komunismu, abychom celou váhou svého počtu
Každý fotbalový trenér říká svému mužstvu, že
a významu v ohroženém světě udržovali ovzduší zá vyhrát je to nejdůležitější. Vpravdě, když stojíme
sadní zodpovědnosti za nezadatelné právo národů na před katastrofou a naše vlast už zápasí o holý život,
sebéurčení a pomohli tak demokratickému světu i vyhrát není to nejdůležitější. Vyhrát je to jediné!
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

Minimální program

ethnické skupiny zejména
ve svých odděleních, jež.
se specialisují na slovan
ská, východoevropská ne
bo sovětská studia. Je ně
kolik universit, které ta
ková oddělení právě zalo
žila, případně je plánují.
Na příklad . Columbijská
universita v New Yorku
má nově založený ústav
pro studium otázek středovýchodní Evropy. Chicag
ská universita, na které
přednášeli jak Tomáš Garigue Masaryk, tak Edu
ard Beneš, plánuje kated
ru Tomáše Garígua Masarika pro česká a sloven
ská studia, která se bude
jistě zabývat i stoletou hi
storií a kulturou českých
a slovenských přistěhoval

ců v Americe. Universitní
knihovna v Chicagu má
už zvláštní oddělení pro
československý archiv.
Zachování historických
a kulturních památek při
stěhovalců není ovšem samojediným účelem. Jde o
to, aby budoucí historiko
vé a jiní vědci měli k
dispozici archivy pro svou
prácí.
Tyto
památky
ovšem nezachycují jen hi
storii a kulturní přínos dů
ležitých složek americké
společnosti.
V četných
případech jsou v nich i dů
ležité dokumenty týkající
se historie a kultury těch
zemí, odkud přistěhovalci
přišli do Ameriky. Pokud
jde o Ameriku samu, stu
dium historie a kultury
přistěhovaleckých skupin
pomůže lépe hodnotit je 
jich přínos americkému
způsobu života a plurali
stické povaze americké
multi-ethnické společnosti.
-v n d -

K Ř ESŤA N SK Á A K A D E M IE , Via Concordía, 1,
1-00183 Roma, Italy, vydala letos tyto knihy:

Dominik Peka: ČLOVĚK — moderní antropologie
(3 svazky) — Edice Studium, cena $7.-,
G. M. Hopkins: BÁSNĚ. Přeložil S. I. a Rio Preisner, 90 stran, cena $ 1.50,
Milada Součková: PŘÍPAD POESIE (básně). 90
stran, cena $ 1.50,
J. K. B.: ŽIVOTNÍ SYMFONIE ANTONÍNA DVO
ŘÁKA. 226 stran, cena $ 2.-,
Gertrud von Le Fort: VĚČNÁ ŽENA. Přeložila J.
Fučíková. Edice Studium. Stran 120, cena 5 1.-,
Vilém Buenermann: I DNES SE PLATÍ KRVÍ.
Přeložil Josef Koláček. Literární edice Vigilie,
Stran 120, cena S 1.70,
Tomáš Říha: SVATÝ NORBERT, a jeho - dílo. Ze
sbírky “ Sůl země” , náboženská edice KA. Stran
302, cena -3 3.-,
Josef Krejčí: SLOVO BOŽÍ — komentár a konsti
tuce “ Dei Verbum” . Náboženská edice. Stran 142.cena $ 1.50,
MODLITBY. Sestavil Josef Novotný. Stran 130,
cena $ 1.-,
OMALOVÁNKY PRO DĚTI: “ Kristus Pán” , “ Mše
svátá” , “ Jsme dětí Boží” . Cena každého svazku
25. centů.
Křesťanská akademie současně oznámila, že zři
zuje tzv. “ Knižní službu". Spočívá ve zvlášť vý
hodné nabídce knih Křesťanské akademie těm.
kteří se přihlásí k odběru všech novinek jedné ne
bo více edicí KA. Přihlášení získají 30% slevy na
knihy z edice, k niž se přihlásí. Knihy jim budou
zasílány automaticky po vyjiti. KA má tyto edice:
VIGILIE, která se zaměřuje na krásnou literaturu,
lyriku a prózu,
STUDIUM uveřejňuje delší práce z oboru věd,
NÁBOŽENSKÁ se zaměřuje na duchovní a nábo
ženské potřeby člověka,
KATECHETICKÁ přináší publikace zaměřené k
náboženské výchově dětí.
Objednávky knih nebo přihlášky do “ Knižní služ
by” možno zaslat na hořejší adresu Křesťanské
akademie nebo prostřednictvím Hlasu domova.

29. 11. 1971

H LAS

$2.560 čsl. oblíbených nahrávek od nejstarších po
¡nejnovější nabízíme pro všechny typy magnetofonů;
>a kazet. CC v individuelním záznamu dle výběru;
|z našich seznamů (zdarma); hudba vážná, operet-;
jní, lidová, dechová, taneční, jazzová, písně staro-!
[české, kabaretní, trampské, humor, kompl. opery.;
¡hry, pohádky, poesie, jazykové kursy a další.;
(Cena 1 hod. stereo/mono záznamu pouze 8.- až
$11.- DM.
í Jediný souborný katalog všech významných děl
; českých a slovenských autorů v zahraničí (zdarma)
ja uvedená díla budeme expedovat od 7. 12. 1971.

[Pište česky, slovenský:
|

Hi F i STU D IO W E R T F E IN ,

$
>

Klagenfurterstr. 1/028
8000 Muenchen 80 — WEST GERMANY

Čs. pomocný fond
■ Od posledního hlášení přijal fond s díky příspěvek
p. L. Záchuly, Frankston $ 10.-.
V téže době přijal pro pí. M. Zenáhlíkovou v Ra
kousku: od anonyma (M„' O. Kingsville) $ 20 a _od
manželů Tláskalových, Meadowbank $ 12.-. Společně
se zůstatkem $ 181.50 (vykázaným v hlášení v č.
21/HD) zbyla tedy pro pí. Zenáhlíkovou částka $
213.50. Celý tento obnos, tj. 5.949.82 rakouských ši
linků, jsme poukázali 22. listopadu paní Zenáhlíkové.
Celkem poukázal fond pí. Zenáhlíkové 713.50 austr.
dolarů.
Někteří krajané se dotazovali na nynější stav paní
Z. Požádali jsme před časem representanta Vysoké^
ho komisaře Spojených národů pro věci uprchlíků
v Austrálii o intervenci v její věci. Jeho pozdější
zpráva jednak potvrdila, co je nám o případu ne
mocné paní a jejího synka známo, jednak obsahovala
ujištění, že jak rakouský úřad Vysokého komisaře
SN pro uprchlíky tak i rakouské úřady budou věno
vat případu pí. Z. zvýšenou pozornost.
Z dopisu pí. Zenáhlíkové, kterým potvrdila v září
tr. předcházející poukaz, citujeme: “ Jsem Vám všem
vděčná za Vaši laskavost a zájem o nás. Nyní se
chystám na druhou kúru do Gallspachu. Doufám, že
po těch 4 - 5 kúrách se moje nohy pohnou. Měla
jsem mezi kúrami v Gallspachu nastoupit léčbu v
Toblbadu, ale náklady jsou příliš vysoké, takže to
není možné. Jeden den tam stojí 600 šilinků. Doma
stejně dělám všechno, co je možné, aby se svaly na
nohou udržely v normálním stavu. Jak to dopadne
s navrhovanou operací, ještě nevím, myslím však,
že se do ní nebude nikomu moc chtít, je to velké
risiko. Přeji Vám všem pevné zdraví a hodně úspě
chů . . . .”
. Pro ty, kteří by chtěli potěšit paní Zenáhlíkovou
a jejího synka vánočním pohledem, uveřejňujeme
znovu adresu: M. Z., 8250 Vorau, Stift. Stmk., Austria.

VÝZVA
Chtěli bychom se v Melbourne pokusit o ustavení
skupiny, která by pořádala literární a hudební
pořady z děl české, slovenské a světové tvorby.
Je nás ale zatím jen hrstka a proto hledáme další1
zájemce s recitačními, režisérskými, programový
mi a organizačními schopnostmi, kteří by byli
ochotni věnovat takovéto činnosti část svého vol
ného času.
Nejsme organizačně zapojeni a proto využíváme
laskavosti redakce Hlasu domova, na jehož adresu
nám můžete napsat své telefonní číslo nebo adresu
se svojí zájmovou oblastí, máte-li chuť se k nám
připojit. Najde-li se dostatečný počet zájemců k
tomu, abychom svůj záměr mohli realizovat, má
me v úmyslu svolat co nejdříve společnou schůz
ku všech. Upozorňujeme, že telefonické přihláš
ky a dotazy nebudou a ani nemohou být redakcí
Hlasu domova vyřizovány. Pro snadnější třídění
korespondence označte proto i obálku zřetelně
heslem “ Výzva” .

D O M O V A

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Ústředí čs. sokolstva v
zahraničí stanovilo, že je 
ho III. slet se bude konat
ve Vídni ve dnech 30.
června až 3. července 1972.
Současně vypsalo “ sleto
vou daň” , která má po
moci finančně zvládnout
tento náročný podnik. Vy
psaná daň je povinná pro
všechny členy - povinnost
vyplývající z dobrovolné
kázně, kterou bylo sokol
ské hnutí vždy pověstné.
— V Holandsku zemřel
plzeňský rodák dr. Karel
Beran, který tam vydával
po řadu let časopis “ Mod
rá revue” .
— Velitelem posádky Apol
lo 17, která má přistát na
měsíci v prosinci 1972, byl
jmenován Eugene Černán,
který je slovenského pů
vodu.
— Snahy jednotlivců o za
ložení archivu Čechů a
Slováků v Americe se set
kaly s podporou americké
vlády. Akce různých uni
versit (především chicag! ské), které propagovaly
nutnost archivace tisku a
činnosti emigračních sku
pin, vedly k tomu, že ame
rická vláda bude hradit
polovinu nákladů s tím
spojených a zbytek bude
hrazen ze soukromých
zdrojů. V Chicagu věnova
li Češi a Slováci k tomu
to účelu již 18.000 dolarů.
(Viz též článek “ Po sto
pách přistěhovalců” na
str. 10).
— Zpěvák Karel Kryl, je
hož gramofonová deska
“ Bratříčku, zavírej vrát
ka” byla čs. cenzurou za
kázána, ji nahrál znova v
zahraničí. Je to jeho tře
tí deska vydaná za hrani
cemi (po “ Rakovině” a
“ Maškarech” ). Cena jed
né desky je US $ 5 (lodní
poštou). Adresa: Karel
Kryl, 8 Muenchen 13, Akademierstr. 19, West Ger
many.
— Rudolf Firkušný měl
—téměř již tradičně - u
příležitosti 28. října kon
cert v Carnegie Hall v
New Yorku. Letos se kon
cert-konal 26. října a di
váci- i kritika jej přijali
s nadšením.
— B. Korda a I. Moravčík
uveřejnili v Canadian Sla
vonic Papers (XIH/1-71)
rozbor “ Reflection on the
1965 - 1968 Czechoslovak
Economic Reform” .
— Journal of Contempora
ry History, Londýn, při
PO DĚKOVÁN Í

Řádové sestry a vedou
cí Bethlehem Hospital v
Caulfieldu požádali, abych
veřejně poděkovala všem,
kteří se zasloužili o uspo
řádání čs. stánku na ba
zaru dne 20. listopadu, ko
naném ve prospěch teto
nemocnice. Zvláštní dík'’
mám tlumočit čs. taneční
skupině, která účinkovala
s velkým úspěchem při
programu bazaru.
Alena Semecká.
Melbourne
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P Ř Á T E L É

H LE DAJÍ

Emila Tisovského, starousadlíka, ktoréha adresa
přibližné před 10 rokmi bola: 123 Esplanade, Caims,
Qld., hledá bratranec, dále Oldřicha Otýpku, Vlastiinila Sobotu (který byl r. 1959 v Montrealu v Kanadě,
později odcestoval neznámo kam — neb jakoukoli
zprávu o něm prosí matka). Bedřicha Svatoše, který
— Demonstrací proti ná odjel před 20 lety do Austrálie, hledá sestra z USA.
vštěvě Kosygina v Kana
dě se zúčastnili, i čeští a
Šéf policie státu Viktorie Mr. R. Jackson schvá
slovenští
přistěhovalcL
lil a zplnomocnil vydání této vyhlášky:
Podle Našich hlasů byl
ODMĚNA S 1.000.první “ incident” zazname
Dne 23. října 1971 byl Michal Š p a č e k ziočinnán při cestě Kosygina z
letiště, kdy auto s nápi
ně napaden ve svém domě číslo 23 Aylmer Street,
sem “ 21. srpen 1968 - in
North Balwyn, kterýžto dům byl neznámými oso
vaze Československa - den
bami záměrně podpálen.
sovětské hanby" se po
Tímto se dává na vědomí, že bude vyplacena
koušelo zařadit za Kosyginův vůz do oficielní ko
odměna S 1.000.- za informace, které přispějí k
lony. Kanadským tiskem
zatčení a usvědčení pachatele nebo pachatelů.
byl též zaznamenán rozho
Nabídka této odměny, která byla zajištěna čle
vor kanadského minister
ny československé veřejnosti ve Viktorii, zůstává
ského předsedy Trudeaua
s demonstranty před bu
v platnosti po dobu 12 měsíců.
dovou, v níž byl slavnost
Odměna bude vyplacena nebo tak rozdělena, jak
ní banket. Trudeause mj.
rozhodne hlavní policejní komisař státu Viktorie.
pozastavil nad transparen
Při vyšetřování tohoto zločinu je velmi nutná a
tem “ Kosygin - Legal Kil
ler” , neseným čs. uprchlí
hledaná pomoc a spolupráce veřejnosti. Jakékoli
kem V. Holanem. Ten mu
informace, které budou považovány za přísně dů
řekl, že byl před třemi le
věrné. mohou být dány kdykoliv ve dne nebo v no
ty přítomen vraždě 211etéci na kterékoli policejní stanici nebo telefonicky
ho chlapce sovětskými vo
jáky, za jejichž vyslání
na Criminal Investigation Branch. Police Head
do ČSR je Kosygin zod-;
quarters. Russell Street. Melbourne — 662-0911.
povědný. 181etá uprchlice
R. Mrklasová řekla TruMelbourne, 25. listopadu 1971
deauvi, že nenávidí Kosy
gina za to, co prožila v
Československu v době so
V ALN Á HROMADA S. K. SLA V IA M ELB O U R N E
větské invaze.
Dne 13. listopadu rozhodli účastníci první části
— Rada svobodného Če valné hromady, aby byla zvolena z přítomných čle
skoslovenska se sídlem ve nů zvláštní výběrová komise, která má za úkol při
Washingtonu zaslala sek pravit k závěrečné části valné hromady, tj. na sobotu
retariátu švédského hoke 4. prosince 1971 ve 3 hodiny odpoledne v klubovně
jového svazu ve Stockhol Hawthom Foofbail Club-u, Linda Cresc., Hawthorn,
mu dopis, v němž děkuje, návrh na složení příštího výboru a na opatření, která
že tento ^vaz odpověděl na mají umožnit zvýšenou úspěšnou činnost klubu. Přá
trapný a zahanbující po telé S. K. Slavie očekávají, že se valné hromady dne
stup čs. úřadů v souvislo 4. prosince zúčastni všichni členové klubu.
sti s úsilím manželů Poříz
kových o propuštění jejich
POD VYSOKOU SÍTÍ
dítěte z Československa a
čs. volejbalové družstvo Sokola Sydney úspěšné
na odmítnutí viz švédským
novinářům odřeknutím zá zakončilo letošní volejbalovou soutěž o mistra NSW.
Tato soutěž probíhala dvoukolové od června do
pasů v Praze. Dále píše:
“ Čechoslováci, kteří mu konce října. Čs. voiejbalistky po celou dobu bojů
seli opustit s’vou vlast, utrpěly pouze jedinou porážku v 1. kole a po semi
jsou vděčni švédskému li finálových a finálových střetnutích si zaslouženě vy
du, parlamentním kruhům/ bojovaly prvenství a získaly tak titul mistra NSW
úřadům, humánním insti pro rok 1971.
tucím a tisku za všechnu
Ve dnech 20. a 21. 11. byl v Canbefe uspořádán me
pomoc v tomto boji s ne- zistátní turnaj v odbíjené, mezi státními družstvy
lidkostí. Vaše ušlechtilé Víctorie, NSW a ACT.
protestní gesto proti ne
Do státního družstva NSW bylo zařazeno 6 hráček
slýchaným metodám praž čs. družstva SOKOL Sydney, které měly původně
ské vlády nikdy nebude spolu s ostatními 7 hráčkami representovat v tomto
zapomenuto.”
turnaji NSW. Těsně před zahájením došlo však ke
Čs .Sok ./NS/H/ČS/ný změně, jelikož se nedostávalo jedno z původně při
hlášených družstev Victorie. Aby byl dodržen počet
startovacích družstev, oddělilo se družstvo Sokola
Malý oznamovatel
Sydney od NSW a nastoupilo do bojů jako samostatný
celek pod názvem Sokol NSW.
K A D EŘ N IC I prvotřídní,
V prvním zápase proti NSW hráčky Sokola pře
znalou úpravy modemícn
účesů a všech prací v tom svědčivě zvítězily 2 : 0, tentýž den po tvrdším boji
to oboru - dobrou manikér- zdolaly družstvo Victorie 2 : 1 a v neděli zcela hlad
ku přijmu za výhodných ce zvítězily nad družstvem ACT 2 : 0 . Do finále
plat. podmínek do moder, se naše děvčata probojovala jako vítězné družstvo s
salónu s dobrou kliente naprostou převahou bez jediné porážky a střetla se
lou. A. Procházka, Coiffu- znovu s družstvem NSW (které porazilo po tuhém
re de Jour, 813 Glenhuntly boji Victorii 2 : 1 ) .
V prvním setu finálového zápasu Sokol velmi hlad
Rd.. Caulfield South, Vic.,
ce s přesilou porazil NSW v poměru 15 1 8. po drama
tel. 53-4308.
tickém boji druhého setu zvítězilo družstvo NSW
ČEŠI H LE D A JÍ
15 : 13. Ve třetím a posledním setu došlo náhle k
dívky dobrého charakteru záhadnému rozkladu celého sokolského družstva, kte
od 20 - 33 let za účelem ré podlehlo družstvu NSW7 2 : 15.
vážného seznámení. Pište
Pro velký počet čs. diváků byl tento závěr ohrom
odkudkoliv na: F. Pokor ným zklamáním, přesto však našim děvčatům patří
ný, Gen. Delivery, Belling dík a uznání za předcházející hry vynikající úrovně,
ham, Wash., USA. Žijeme kdy seznámily mezistátní volejbalovou asociaci s
v krásné krajině a v pří dosud neznámým jménem sokolského družstva v Syd
jemném podnebí.
ney.
J- Z., Sydney
nesl (Vol. 6 č. 3 - 1971;
pojednání prof. Y. Jelínka
“ Storm-troopers in Slovakia: the Rodobrana and
the Hlinka Guard” .
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K V A L IF IK A C E
NA ZIMNÍCH O L Y M P IJSK Ý C H HRÁCH

Pořadatelé XI. zimních olympijských her — Ja
ponci — oznámili, že olympijského turnaje v ledním
hokeji v Sapporo se zúčastní s definitivní platností
11 reprezentačních týmů, z nichž pouze obhájce
prvenství, (SSSR) postupuje bez boje do závěrečných
bojů nejlepších šesti mužstev A skupiny,; ostatních
5 týmů si musí účast v Áčku vybojovat v kvalifi
kačních zápasech. Tato kvalifikační střetnutí byla
Karel Janovský
však tak rozdělena, že pro přední světová mužstva
Nové k. o. čs. kopané?
jsou spíše jen formální záležitostí. Čs. národní muž
stvo hraje 3. února s Japonskem, švédové nastoupí
proti Jugoslávcům a Finsko hraje s Norskem. Zají
mavější už budou kvalifikační střetnutí zbývajících
účastníků. Tak hokejisté NSR hrají o postup mezi
Nedojde-Ii k malému zázraku pak čtvrtfinálová střetnutí fotbalového mistrovství Evropy se budou 6 nejlepších s Poláky a reprezentanti USA se střet
hrát bez účasti Československa. Míč je sice kulatý, Wales by konec konců mohl v Bukurešti Rumunům nou se Švýcarském. Vlastní olympijský turnaj v led
ním hokeji "bude zahájen 5. února 1972. Mužstva, kte
"u rvat" ten pro Československo tak potřebný bod, ale na to se už nelze spoléhat. Čs. fotbalisté prohráli
rá v kvalifikaci prohrají (bude jich 5), utvoří B
v Bukurešti s Rumuny 1 : 2, když se jim přímo nabízela remiza. Jestliže Československo bude vyřa skupinu.
zeno, pak má na tom vinu zmatek v době "konsolidace" v ČSR. Kdyby totiž č s . fotbalový svaz loni
Stejný hrací systém na OH byl naposledy v r. 1964
po známé, uměle vyvolané aféře Puma-Adidas nevyřadil nejlepší čs. fotbalisty z národního mužstva
v Innsbrucku, a shodou okolností čs. soupeři v kvali
a 7. října 1970 nemusela nastoupit v Praze v premiéře evropského mistrovství proti slabým Finům dru fikaci byli i tenkrát Japonci. Československo zvítě
há, respektive třetí čs. garnitura, mohlo už být ČSR ve čtvrtfinále evropského šampionátu. Takto ten zilo v tréninkovém střetnutí 17 : 2, když už po prvních
20 minutách hry vedlo 8 : 0. Pak však už hrálo
jeden bod chybí, zatarasil pravděpodobně čs. fotbalistům cestu mezi evropskou elitu.
opatrně, aby se nikdo nezranil. Z nynějších repre
Nebyla to pro čs. národní mužstvo žádná slast centr nachází hlavičku Dobrina a. .ten přesně 60 vte zentantu ČSR hráli pouze Josef černý ze ZKL Brno
nastoupit do vřícího kotle “ Stadiónu 23. srpna” , kde řin po čs. vyrovnání získává Rumunům vedení 2 : 1. a jihlavský Hoíík80.000 fanoušků si počínalo, jako kdyby šlo o národ Po tomto gólu se už Rumuni stahují do obrany, Če
ní bytí či nebytí celého Rumunska. Přesto hráči brzo skoslovensko má závěrečnou půlhodinku drtivou pře
se sebe setřásli nervozitu, byli po většinu střetnutí vahu, ale marnost nad marnost, jeho fotbalistům ne
Rumunům rovnocennými soupeři, v poslední půlho-, vychází střelba. — Je třeba ještě dodat,, že obě
Fotbalisté Slovanu Bratislava se stanou “ podzim
dince měli dokonce velkou převahu. Smutnóu posta branky dostalo Československo po chybách zadáků,
vou zápasu byl jugoslávský rozhodčí Gugulovič, kte při trochu pozornosti nemusely padnout. Ovšem na ními mistry” Československa. V předposledním, 14.
rý pískal -i podle nestranných pozorovatelů neobjek prosto bez viny je n a ' nich brankář Viktor, který kole 1. ligy. získali v Košicích v utkání s místním
VSS 1 Teimi cenný bod, když remizovali 2 : 2 , a
tivně,, nařídil proti ČSR pro nic za nic penaltu, na patřil k nejlepším hráčům na hřišti vůbec.
Tabulka před posledním střetnutím (Rumuska s mají před posledním zápasem doma s Prešovem
opak “ přehlédl” úmyslnou ruku pravého křídelního
útočníka Lucesca v rumunském trestném území; za Walesem) vypadá takto: 1. ČSR 9 bodů, skóre II : 4, dvoubodový náskok před košickým týmem. Na třetí
stejné fauly, za které trestal Čechoslováky, Rumu 2. Rumunsko 7 b. (9 : 2) , 3. Wales 5 b. ( 5 : 4 ) , 4. místo aspiruje pražská Dukla, která porazila Slavii
1 : 0. ale í obhájce mistrovského titulu Spartak Trna
Finsko 1 b. (1 : 16).
ni trestáni nebylí, atd.
Rumunům tedy stačí nad Walesem vyhrát o bran va, jenž n*ěi špatný start do sezóny, nyní však vše
“ Psychologické momenty” zápasu měly mluvit pro
ku, neboť při rovnosti bodů rozhoduje brankový roz dohání. Ve 14. kole uhrál na hřišti Prešova remizu
čs. fotbalisty, ale nebylo tomu tak. Ve 22. minuté
1 : 1 . — Pražská Sparta třemi brankami svého pra
dá.
střetnutí za stavu 0 : 0 odpískal rozhodčí za údajný
vého kŽHŽfteího útočníka ■Bohumila Veselého a jed
faul Dobiáše (který v souboji odkopl pronikajícímu
ním gólem Bartoně zvítězila doma na Letně v- utká
pravému křídlu Iordanescovi míč) penaltu, ale LuH okejová liga
ní dobré úrovně nad Třincem 4 : 2 . — Na posledním
cescův pokutový kop k pravé tyči Viktor bravurně
miste tabulky l. ligy “ přezimují” fotbalisté bratislav
V
posledních
mistrovských
zápasech
1.
čs.
hokejo
vyrazil. To mělo být pro čs. mužstvo povzbuzením
ského luteru. kteří doma “ přenechali” oba body
— .místo toho však o dvě minuty později inkasovalo vě ligy měl obhájce titulu přeborníka ČSR Dt&ia košické Lokomotivě (prohráli 0 : 1 ) . Mužstvo Sklo
.branku: záložník Dobrin vystřelil, Viktor vyrazil míč Jihhlava mnohdy namále, přesto se v 18. kole, tedy Tháim fepfice vedlo v Žilině od 40. do 90. minuty
a nabíhající střední útočník Dembrowski nezadrži přesně v polovině hokejového maratónu sezóny 3 : 2 . jen několik málo vteřin před závěrem' však le
telně skóroval. V 52. minutě se Československu po 1971-72, dostal znovu na 1. místo ligové taboikyvé křídlo Žfliny Gomola vyrovnal na 3 : 3. — Nová
dařilo dosti lacino vyrovnat., Sebevědomý brankář Pospíšilovo Kladno prohrálo totiž v Bratislavě se
ček L ligy Nitra měl doma s Jednotou Trenčín obrov
Rumunska Radecanu si. po chycení pustil míč na Slovanem 2 : 4 a bylo odsunuto na 2- místo, přesto
skou převahu, ale klid při zakládání akcí a zejmé
zem a frajersky ho chtěl přihrát svým obráncům. je největším překvapením letošního olympijské!» ob na při střelbě chyběl. — zápas skončil 0 : 0 . —
Poslal jej však omylem na nohu Jána čapkoviče, dobí.
Za ZKL Brno mohl už zase v 18. kole po delší Drský nováček Zbrojovka Brno porazil krizi prodě
který obloučkem brankáře Radecanu přéhodil a bylo
lávající mužstvo Baníku Ostrava 2 : 0 .
vyrovnáno. 'Každý by očekával, že Rumuni budou době nastoupit zraněný Jarda Jiřík a na výkoas
T a M k a po 14. kole: 1. Slovan Bratislava 23 bodů,
deprimováni. Ale ve chvíli, kdy se čs. fotbalisté ra Komety to bylo hned znát. Vyhrála doma' a*d Kosi
a n fa ř skóre 3 6 : 13; 2. VSS Košice 21 b.; 3. Dukla Praha
dují, Lucescu uniká po pravé straně, jeho prudký cemi 4 : 0 a “ povyskočila" poprvé v
na 7. místo. — V situaci daleko t a s byla ptažski. 19 b.; 4. Trnava 17 b.; 5. Žilina 16 fa.; 6. Sparta
Sparta, která-až do 17. kola uzavírala ligovou tátnir- Praha 14 b.: 7. Slavia Praha, 8. Lokomotiva Košice,
KODEŠ V E F IN Á L E Z B Y T E Č N Ě PRO H RÁ L
ku. V 18. kole se vrátil do mužstva
dobo zra t. Nitra. 10. Prešov (po 13 b .) ; 11. Zbrojovka Brno
Prvořadou sportovní událostí první listopadové ne něný čs. internacionál Havel. Sparta vytaáia zečrt- 12 b.r 12. Třinec, 13. Teplice. 14. Trenčín (po 11 b .);
děle bylo bezpochyby finálové střetnutí pánské dvou- kaně v Pardubicích a odpoutala se z p o d e d i » m k íj 15. Ostrava 10 b.; 16. Inter Bratislava 7 bodů.
Tabulka po 18. kole: 1. JIHava M bodá, skóre
hry mezinárodního “ otevřeného” turnaje ve Stock
hólmu, do kterého se 24 hodin předtím probojoval 74 : 4i ■ 2. Kladno 23 b.: 3. Bratislava 3) h.z 4.
M ARTIN ZNOVU V Č E L E II. L IG Y
černý americký tenista Arthur Ashe a nejlepší čs Pardubice 19 b.t o. Litvínov. 6. české Budějovice
(po
17
b_):
7.
ZKL
Bnso
15
b.:
*_
Gottwaldov.
S.
Jelikož
dosavadní vedoucí II. čs. celostátní fotba
tenista Jan Kodeš. Střetnutí, které trvalo 2% faodiny
' bylo vynikající úrovně a skončilo - vítězstvím Ame Sparta Praha (po 15 b .}: l i . RtiSty M hodů. skóre lové ligy Hradec Králové hrál doma s TJ Gottwal
dov jen nerozhodně 0 :0, stačilo nováčkovi soutěže
ričana Asheho v 5 setech 6 : 1 , 3 : 6 . 6 : 2 . 1 : 6 a 45 : 51.
slovenskému týmu Martin domácí vítězstvu nad Pov6 : 4. Jan Kodeš, na kterém se v závěru utkání pro
ČSR VÍTĚZÍ NAD BELGIÍ 3 : 2
Bystricí 4 : 2 na návrat na I. místo ligové příčky.
jevila únava z předešlých triumfů nad Australanem
Čs. tenisové reprezen sko. Čtvrtým semifinali Této vedoucí dvojici jsou však v závěsu jak Vítko
Rod Laverem a Jihoafričanem Drysdalem. měl ve
Stockholmu vítězství na dosah ruky- Vedl totiž v pá tační družstvo, třebaže stou “ Kings-cupti" budou vice tak i slovenský Bardejov (Vítkovice vyhrály
tém, rozhodujícím setu nad Ashem 4 : 1. a asi má postrádá dva své nejiepšt tenisté Itálie: u nich se doma nad fotbalisty Michalovcí 1 : 0 a stejným scorem
lokdo z přítomných diváků by ještě vsadil na jeho hráče Jana Kodeše a Ja také uskutečni závěrečné porazil Bardejov Pardubice). Pořadí po 14. kole: 1.
soupeře. Zatímco však v poslední fázi utkání se ame na Kukala. vede si v letoš boje nejlepších 4 týmu Martin 20 bodů, skóre 17 : 11: 2. Hradec Králové
rickému tenistovi vše dařilo, Kodeš měl několikrát ním ročníku neoficiálního soutěže.
19 b.: 3. Vítkovice, 4. Bardejov (po 18 b .); 5. Jab
smůlu v zásazích a nakonec prohrál. Prohrál však až bálového mistrovství Evro
Belgičtí tenisté byli dob lonec 17 b.; 6. Plzeň, 7, Bohemians Praha (po 16
po velkém boji, se soupeřem, který patří rovněž k py o Pohár švédského krá rými soupeři, hlavně ve bodech).
světové elitě. Ashe inkasoval 10.000 dolarů, poraženy le Gustava zatím skvěle. čtyřhře, kterou také vy
finalista Kodeš 5.000 dolarů. Kodeš — i přes porážku Po triumfu v rakouském hráli. O postupu ČSR do
HLAS DOMOVA
— udivil opět diváky skvělým backhandem, velkým štýrském Hradci nad Ra čtvrtfinále se rozhodlo v
Vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh.
přehledem, ale v závěru mu docházely síly. Není kouskem 5 : 0 vyhráli če- závěrečných dvou sing
Adresa: Hlas domova,
se co divit: hrát předtím v 48 hodinách s dvěma ■choslováci v Ostravě i lech:
Vladimír Zedník
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121.
hvězdami světového tenisu s Australanem Laverem nad Belgičany 3 : 2 a po svým skvělým servisem
Telefon: 42-5980
a Jihoafričanem Drysdalem a vyhrát nad nimi, to stoupili už do čtvrtfinále, porazil Belgičana Patricstojí hodně potu. Kodeš ani ve Stockholmu nezkla ve kterém se střetnou s ka Hombergena 4 : 6, 6 : 4 ROČNÍ P Ř E D P L A T N É : (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
výtisk 25 c.
mal, naopak jasně dokázal, že patří mezi světovou družstvem V. Británie (to a 6 : 2. a velmi pohyblivý
špičku; vždyť letos porazil téměř všechna esa svě vyřadilo v Helsinkách Fi Jiří Hřebec rozdrtil Belgi P Ř E D P L A T N É DO ZAM OŘÍ: lodí za přibližně totéž
tového tenisu. I svého stockholmského přemožitele ny). Další dva čtvrtfiná čana Bernarda Mignona předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, £stg. 3.-, US $ 7.Arthura Asheho, kterého vyřadil v semifinále ame lové páry tvoří: NSR a 6 : 0 a 6 : 2.
nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého pří
rických přeborů ve Forest Hills.
Dánsko, Španělsko a Švéd
platku do různých zemi sdělíme na požádáni «bratem
—
★
—

Rumunsko — ČSR 2 : I (I : 0)

: :

Fotbalová liga

::

