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"Zajišťování osob jen pro, porušováni zákonů"

Zpátky ni krok

Oslavy výročí únorového puče probíhaly letos po starú: povinná shromáždění,
standarty s hesly, které prokazovaly správný postoj organizátorů tím, že byly
opsány ze záznamů o heslech dvacet let starých, sovětští hosté na tribunách
v
v
\
7
recníci, odříkávající otrocky slova díku Sovětskému svazu, sliby a zakryté hroz
by soudruhům v dílnách, kancelářích i na polích. "Vážíme si každého, kdo se k
nám připojí dřív, než je definitivně dobojováno, než je definitivně vyhráno",
lákal Kapek pražské pracující, jako lákávali soudruzi před léty, i když se tehdy
o dokončené normalizaci ještě nehovořilo. Lid odpovídal ovšem letos jako před
léty nadšeným souhlasem s předkládanými rezolucemi nebo prohlášeními.

Na největším shromáž
dění, které se konalo “tra
dičně” na Staroměstském
náměstí v Praze 24. úno
ra, nezvedla se ani jedna
ruka proti, ale zato “les
rukou” s nadšením schvá
lil prohlášení, v němž se
praví:
“Vyjadřujeme náš vřelý
a upřímný dík Sovětské
mu svazu a bratrským
socialistickým zemím za
bratrskou pomoc při vý
stavbě socialismu a za
internacionální
pomoc,
poskytnutou nám v roce
1968, kdy socialistické vy
moženosti pracujícího li
du byly ohroženy nebez
pečným nástupem antisocialistických a kontrare-

volučních sil. Vyjadřuje
me vysoké uznání ÚV
KSČ v čele se soudruhem
Gustá vem Husákem, kte
rý cílevědomým a rozhod
ným způsobem po dubnu
1969 vedl marxisticko-Ieninské síly v naší straně
a všechny pokrokové síly
v naší společnosti do roz
hodného zápasu s pravi
cově oportunistiekými a
protisovětskými silami, v

němž zvítězila věc děl
nické třídy, pracujícího
lidu, socialismu a inter
nacionalismu . . . ”
Únorovým oslavám byl
dám zvláštní lesk tím, že
byly na mnoha místech
spojeny s oslavou 54. vý
ročí vzniku Rudé armády.
Sovětští důstojníci ujistili
při té příležitosti poslu
chače na srazech přísluš
níků sovětských jednotek

a obyvatelstva, že Rudá
armáda je připravena i
v budoucnosti dáti pomoc
nou ruku československé
mu lidu, což nesmírně po
těšilo všechny “skutečné
vlastence”.
Jinak pršely v těch
dnech řády a vyznamená
ní zvláště milicionářům.
Mimořádný lesk mělo
pražské shromáždění pra
covníků ministerstva vnit
ra, na němž zdůraznil
tajemník ÚV KSČ J. Foj
tík, že “na všech úsecích
mobilizuje strana síly k
překonání důsledků kri
ze” , a že “v tomto úsilí
se náš lid opírá o vědomí,
že může spoléhat na ty
(Pokračováni na str. 2)

O likvidácii amerických vojnových

Vojnoví spojenci
— obchodní partneri?
pohľadávok voči SSSR

Sprava o tom, ze Sověti su ochotní obnoviť rokovanie o likvidácií svojich
táväzkov voči Amerike z (Iruhej svetovej vojny, je príznačným symptomem v
účasnej svetovej diplomatiickej hre a upomína na skúsenosti v americko-so-

Ujednáni v Pekingu
Úvahy o tom, zda dějiny zaznamenají výrazněji
první krok astronauta na Měsíci nebo vykročeni
amerického
presidenta na čínskou půdu,
nejsou
zvláštností. Pečlivě, až teatrálně aranžovaný a vše
mi druhy sdělovacích prostředků do největších pod
robností zachycovaný týdenní pobyt Richarda Nixona v Číně má podle předpovědí mnoha vážných
komentátorů znamenat začátek nové éry, zásadní
obrat ve světové politice. " M ír na věčné časy" je
prý opět v dohledu.
To jsou ovšem dobromyslné dohady — dohady při
nejmenším předčasné. Zatím jsme jen svědky pokusu
Ameriky a pokusu Číny najít východisko z vlastních,
vzájemně naprosto odlišných problémů. Společné zá
věrečné komuniké neříká prakticky nic o blahu, kte
ré vzešlo z pekingských jednání pro svět, ale zato
dává poučení o metodách velmocenské politiky.
Teprve budoucnost ukáže, zda nabídnutá oběť, Čankajškova Formoza — způsobí takovou změnu ve
světové situaci, že ospravedlní morální výprodej, k
němuž se president Nixon v prohlášení odhodlal.
Morální stránku věci bychom si měli uvědomit i
přesto, že dohoda na účet "nějakého ostrova na Dál
ném východě", může pro nás příznivě ovlivnit vý
voj situace v sovětském světě, že by snad naše
úzce osobní stanovisko mělo americko-čínskou spolu
práci za jakoukoli cenu uvítat. Stačí sledovat rozpaky
a zřejmou nelibost, s níž komentuje Nixonovu cestu
sovětský a satelitní tisk, abychom porozuměli, proč
stasi lidé doma začali hledět na možnost americkočíiiské spolupráce s velkými nadějemi.
Jako typický komentář ocitujeme si např. praž
sko Práci (21. 2.):
"U S A jako vedoucí imperialistická velmoc vítají
každou příležitost, která by vedla k oslabení světo
věli« protilmperialistického hnutí. To právě činská
iídevá republika již řadu let vlastně dělá také — a
sblížení s USA znamená důležitou podporu pro její
potisku, namířenou proti SSSR . . ."

vietskej spolupráci, ktoré treba mať na pamäti aj
pre budúcnosť. Lebo americká štedrosť a ochota v
záujme svetového dorozumenia nebola nikdy úprim
ne opätovaná zo sovietskej strany.

Keď Amerika vstúpila
do druhej svetovej vojny,
videla v Sovietskom zvä
ze len spojenca, ktorého
vojnové úsilie a obranu
pred valiacim sa naciz
mom na sovietské úze
mie bola ochotná podpo
riť po každej stránke. V
dejinách svetovej diplo
macie sa nikdy nezabud
ne- na dva veľké progra
my amerického altruiz
mu: na program vojno
vej “Pôžičky a prenáj
mu” a na program zahra
ničnej hospodárskej po
moci.
V rámci programu “Pô
žičky a prenájmu” doda
la Amerika do Sovietského zväzu materiálnu po
moc v úhrnej hodnote 11
miliárd dolárov. Od októb-

ra 1941 do augusta 1945
prichádzali do soviet
skych prístavov obrovské
zásoby zbraní, střeliva,
najrôznejšieho technické
ho zariadenia, všetkých
možných
dopravných
prostriedkov a potravin.
Pre sovietsku armádu
dodala americká vláda:
375.000 nákladných aut,
51.000 polných aut (tzv.
džípov), 17.000 tankov.
8.000 traktorov, 35.000 mo
tocyklov, 14.800 lietadiel
a 2.300 iných služobných
vozidiel. Bez týchto do
pravných prostriedkov by
sa sotva bola mohla so
vietska armáda zaobísť,
zaistiť svoju pohyblivosť
na ťažkom frontovom te
réne.
(Pokračovanie na str. 2)
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Generálni tajemník KSČ s. Husák . . . řekl mj.:
"Co je třeba konstatovat? Že u nás není orgány
Bezpečnosti, prokuratury nebo soudu nikdo trest
ně stíhán za názor nebo přesvědčení, ani za ná
zory dnešní, ani za názory z let 1968-1969. Na
kterémkoli případu si je možno prověřit, že naše
strana i mocenské orgány žádnou svévolnou po
litiku nedělají a dělat nemohou . . . Existují sa
mozřejmě lidé, kteří si klidný vývoj u nás nepře
jí. Od konce listopadu bylo u nás zajištěno něko
lik desítek lidí pro trestnou činnost, pro porušo
vání našich zákonů. Nejsou mezi nimi žádní komu
nisté. část z nich jsou vyloučení ze strany, kteří
z revizionistických pozic přešli k organizování pro
tistátní činnosti, jsou mezi nimi lidé, kteří nikdy
v KSČ nebyli a část starých protisocialistických
živlů. Jde vcelku o malé skupinky, které začaly
organizovat činnost k rozvracení státu a společ
nosti, spojily se se zahraničními ústřednami . . . "
Z úvodníku Rudého práva, 24. 2. 1972

PROTEST KOMUNISTY
Jeden z nej váženějších pařížských deníků, Le Mon
de uveřejnil článek, v němž francouzský spisovatel
Vercors protestuje proti vlně zatýkání, která se
znovu vzdouvá v Československu. Není to lecjaký
protest. Vercors (vlastním jménem Jean Brpller),
je komunista. Za války vydával v tajném naklada
telství Editions minuit knížky spisovatelů, kteří s
ním pracovali v odboji proti nacistům a kteří větši
nou byli členy komunistické strany. Vercors symbo
lizuje francouzské podzemní hnutí, komunistou zů
stává i dnes. Proto jeho protest váží mnohem víc.
V úvodu článku vzpomíná na dobu nacistické okupa
ce, na hořký pocit bezmocnosti, který zaplavoval
maquisty, protože sice škodili režimu, ale jeho obě
tem nemohli pomoci. “A ted’ to zase začíná,” píše
Vercors a pokračuje:
“Zase ten strašlivý pocit bezmoci tváří v tvář to
mu, co se děje v Praze, v celém Československu.
Pronásledují tam naše přátele, vesměs dobré komu
nisty, sesazují je, propouštějí je. vylučují je ze sva
zů, bez nichž nemůže spisovatel nic uveřejnit, dra
matik nic uvést na scéně, architekt nic .postavit;
vyhánějí profesory z vysokých škol, dělají z nich
pomocné dělníky nebo prodavače zeleniny, kteří ne
dosáhnou ani existenčního minima; zbavují je práv,
vyhánějí je z bytů; zkrátka pronásledují je všemož
ně, dříve než se konečně rozhodnou je zatknout; mu
čí je z pomsty, která připomíná zápach starých zlých
časů. A opět můžeme proti této zlobě nenávistné od
platy jen bezmocně zatínat pěsti. Neboť dělat ne
můžeme nic.”
“Já, my. jejich kolegové, jejich přátelé. Nic, jen
’to, co dělám já tady: psát tato ubohá slova hnusu,
která ničebo nedosáhnou, v nichž se neodvažujú
ani uvádět jména, abych jejich nositele nepřivedl
do nového neštěstí. Nic, jenom zase jednou sepiso
vat supliky nebo protesty, dávat je podpisovat stov
kám vážených osobností, tuctům nositelů Nobelovy
ceny a nedostat na ně odpověď, ba ani slovo uklid
něni, ospravedlnění, toliko temné mlčení odporného
cynismu a výsměchu.”
“Hitler vyhrál válku. To se ukazuje každým dnem.
Byl poražen na frontách, ale zvítězil v krvi, v srd
cích. Tam, kde to nejsou děla, násilí — tam všude
vládne podle jeho vzoru více nebo méně brutální
síla policie. V Praze, v Brně, v Bratislavě je jeji
moc bezmezná, neboť tam platí jen jediný zákon:
stůj co stůj dostat pevně moc do svých rukou, každé
odchylné hnutí mysli, každý nonkonformismus zadu
sit, i za cenu generací české a slovenské kultury. A
my nemůžeme dělat pranic.”
“Snad by mohla strana — nemusím ji jmenovat
— něčeho dosáhnout, kdyby byla jednala v pravý čas.
To však neudělala.”
“Když jsem jel na podzim po invazi do Prahy,
dal mi ssebou jeden z jejích vedoucích funkcioná
řů poselství a přátelské pozdravy pro své stranická
kolegy, kteří tam byli v nesnázích. Ani jeho nechci
jmenovat — pozná se v mých slovech sám. Tehdy
jsem se vrátil se zbytkem naděje, že se nebude opa
kovat hon na čarodějnice. Rok poté, po další návště
vě Prahy, tato naděje zmizela. Hned po návratu
jsem vyslal onómu funkcionáři, jehož pražští kole
gové byli jako první na listině odstřelu, naléhavé
SOS. I tehdy by byla ještě intervence bratrské stra
ny mohla zabrzdit tento tragický proces, zadržet ho. >
(Pokračování na str. 2)
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Zpátky ni krok

B Ř E Z E N J E MĚSÍC

aby si vyžádal uklidňují?
cí prohlášení vedoucího
čs. komunisty. I když ho
dostal, nezdá se, že by se
podařilo francouzskou ve
řejnost přesvědčit. “Dů
kazy” z padesátých let
jsou ještě v živé paměti.
Socialistický vůdce Mitterrand vzbudil hodně
rozpaků a rozčilení v řa 
dách francouzských ko
munistických vůdců, když
je vyzval k společnému
veřejnému protestu proti
vlně zatýkání v Českoslo
vensku. Francouzští ko
munisté pak výzvu roz
hodně odmítli právě s
odvoláním na Husákovo*
prohlášení. I francouzští
komunisté chtějí tvrdit,
že dnešní vedení KSČ hod
lá opravdu
dodržovat
heslo, které dominovalo
při oslavách Února: “Ku
předu, zpátky ni krok!”
-sv-

(Pokračování se str. 1)
síly, které chrání jeho
tvůrčí práci i klidný od
počinek” . Řečníci bez
pečnostních orgánů pak
ve svých projevech při
kyvovali, že strana i lid
se na ně mohou spoleh
nout.
I na umění došlo tím,
že sekretariát ústřední ra
dy ČSROH ohlásil udělo
vání Ceny A. Zápotocké
ho, kterou má být poctě
na socialisticky angažova
ná umělecká tvorba po
prvé v roce 1973. Pedago
gové se zase usnesli na
návrhu, aby bylo k oslavě
letošního Února vyhláše
no Velké závazkové hnutí
k příštímu výročí, tj. k
25. úhoru 1973. Návrh byl
přijat a první závazky už

znal - jako Slánský,- jako
Clementis, jako ostatní.
Lid tehdy rovněž chápal
situaci a v telegramech,
rezolucích a dopisech žá
dal hlavy zločinců, jako
by je žádal dnes, kdyby k
tomu byl vyzván.
Husák to ví, ale lhaní
vj zájmu strany je ta nejmenší oběť, kterou je
připraven podstoupit, aby
sé udržel u moci. Je to
konečně jeho internacio
nální- povinnost. Vždyť
především
soudruzi v
Itálii a ve Francii mají
stále' ještě nepříjemný
zájem o osudy čs. sou
druhů, kteří se postavili
“na druhou stranu bariká
dy” .' Franouzští komuni
sté, kteří se obávají re
akce veřejnosti na čs. události v blížících se fran
couzských volbách, vysla
li do Prahy v minulých
týdnech soudruha Leroye,

do FRANKFURTU
$nebo do VÍDNĚ a zpět*
za pouhých

Vojnoví spojenci - obchodní partneri?

byly usneseny. Předseda
socialistické strany Kuče
ra považoval za nutné
ujistit čtenáře Svobodného
slova, že jeho strana “zů
stane věrna tradicím úno
ra 1948” -ať cokoli tím
myslel.
K oslavě slavného února
přispěl též Gustáv Husák
tím, že znovu ubezpečil
soudruhy domácí i -hlav
ně - zahraniční, že čs. lid
je. zcela volný a svobod
ný, že zprávy o hromad
ném zatýkání jsou smyš
lené. Těch “několik desí
tek zajištěných” v době
od loňského listopadu je
jen ža provinění z posled
ní doby, v zájmu udržení
výdobytků socialismu.
Gustáv Husák byl ovšem
kdysi také odsouzen jen
proto, aby byly zajištěny
“výdobytky socialismu”
a k svým zločinům proti
Kdykoli můžete
| stávajícímu řádu se do
3letět luxusním džetemí

bušných látok pre soviet
sky vojnový priemysel.
$ 697.90
A ;iste nie bez významu je
aj dodávka 4% milióna
Rovněž levné lety
ton potravín.
ve skupinách
Boli časy. keď soviet
prostřednictvím
ski predáci túto’ pomoc
vysoko oceňovali. Pripu
A LM A
stili, že bez nej by soviet
TRAVEL SERVICE
ska armáda sotva bola
330 Little Collins St.,
vydržala nápor nacistic
Melbourne, 3000
kých útvarov. Ale len čo
Telefon:
sa- Sovietsky zväz začal
.63-4001, 63-4002
spamätávať z vojnového
spustošenia
a pomery
medzi spojencami sa pri
ostrili, zo sovietskej stra
ny sa začala americká
(
VÝZVA UMĚLCŮM
akcia zaznávať, jej vý
^ Malíři, sochaři, uměl. skláři, grafici a jiní vý
znam
zľahčovať.
tvarníci, známí i dosud neznámí!
Máme zájem vystavovat a prodávat Vaše práce < Sovietsky národohospo
v naší nové galerii v centru Melbourne.
dár Voznesenskij vo svo
O informace volejte během dne tel. (Melbourne)
jej knihe, ktorú vydal v
(možno česky neb slovensky) na:
662-1758, jindy 64-1207 nebo 850-1039, nebo pište ■ roku 1949 pod názvom
“Sovietske hospodárstvo
G A L L E R Y M ARKET,
44 La Trobe Sf., Melbourne, 3000
za druhej svetovej voj
ny” , dal podnet k invek
tívam proti americkej po
moci. Tvrdil, že táto pod
ČSL. O B E C LEG IO N Á Ř SK Á
pora predstavovala len
JEDNOTA VE VIKTORII
štyri percentá zo soviet
srdečně zve na tradiční
skej domácej produkcie
za vojny. V apríli 1965 na
SPOLEČENSKY VEČER
oslavách 2Q. - výročia ví
který pořádá v sobotu 18. března 1972
ťazstva nad nacistickým
v Dorchesteru, Alexandra Gardens,
Nemeckom pán Pospelov
Melbourne
hovoril už otvorene o bez
Začátek v 7 hodin večer
významnosti
americkej
Účinkuje čs. taneční orchestr
akcie- na sovietske vojno
Vstupné včetně večeře a nápojů $ 8.00
vé úsilie.
Předprodej a reserv, stolů: telefon
Ale história bude túto
58-7361 (br. Silvan), 53-9444 (br. Urban),
akciu hodnotiť iste objek
tívnejšie. Je- na mieste
63-4877 (br. Jaroš)
urovnať staré pohľadáv(Pokrač. zo str. 1)
Ale aj civilná doprava
získala od Ameriky znač
nú podporu. Sovietske že
leznice doplnili svoj park
takto: prevzali 1.900 par
ných lokomotiv, 66 diese
lových strojov s najrôz
nejším vozňovým vybave
ním. Amerika dodala a;
vyše 2 miliónov a 600 ti
síc ton pohonných látok,
značné zásoby materiál;;
- alumínia, medi a vý

ky, keď sa majú poskyt
núť nové. Sovieti však na
túto zasadu nemysleli.
Musel im ju minister ob
chodu Stans za decembro
vej návštevy pripome
núť. Sovieti totiž americ
kému hosťovi jednoznač
ne predniesli svoje pria
nie: dostať nové obchod
né úvery a doložku o ma
ximálnych
obchodných
výhodách. Bolo len pri
rodzené, keď minister
Stans na to odpovedal, že
o všetkom možno uvažo
vať, ale že napred treba
urovnať staré dlhy a
splniť stare záväzky.
Americká vojnová akcia
“Pôžička a prenájom” je
z hľadiska finančného do
kument ojedinelý v hi
stórii. Nerátal s tým, že
sa za všetko bude platiť,
veď ide čiastočne o pô
žičku 'a čiastočne o pre
nájom materiálných hod
nôt, ktoré sa použili a
spotrebovali vo spoloč
nom záujme. Preto sa dá
pochopiť, že keď americ
ká vláda
formulovala
svoju pohľadávku napo
sledy v hodnote 800 milió
nov dolárov, 11 miliárd
sä podľa účelového chá
pania akcie scvrklo na
800 miliónov dolárov. To
je teda skutočné mini
mum, ktoré otvára cestu
k pokonaniu a k nástupu
do novej éry hospodárske
spolupráce.
Dr. M. K.

Č E R V E N É H O K Ř ÍŽE

V neděli 19. března k Vám
z červeného kříže přijdou.
Prosíme, přispějte, kolik můžete.
Č E R V E N Ý KŘÍŽ

je světová organizace,
která pomáhá každému
BEZPLATNĚ.

Protest komunisty
(Pokračování se strany 1)
Ale nedostal jsem odpověď. Nic se neudělalo. Stát
ní zájem přirozeně, odporný státní zájem. Neboť
Hitler válku vyhrál.”
"Seznam je delší. Samosebou vyhrál ji v Řecku,
ve Španělsku, v Turecku — nemluvě o Vietnamu a
Kambodže; ale i tam, kde naděje na lepší svět, boj
za lepší svět vzbuzoval viru, že po XX. sjezdu Ko
munistické strany Sovětského svazu už neožije ne
náviděná nespravedlnost, která vrhala stín na so
cialismus a která ho oloupila o tolik dobrých komu
nistů — Bucharina, Rajka, Slánského, Clementise . . .
A teď to jde zase znovu, a listina se prodlužuje,
méně vražedně a smrtelně, ale neméně opovržení
hodně: Sinavskij, Daniel, Grigorenko, Bukovskij,
ostrákizovaný Solženicyn, židé z Polska vyhnaní,
Trepper ve vězení. . . A teď opět v Čechách a na
Slovensku — teď a jak dlouho ještě? — se proná
sledují a vězní ti, jejichž jména se vůbec neodvažuji
vyslovit. . .”
J. S.
M ALÍŘ
A NATĚRAČ,

který pracuje odborně
a levně kdekoli v
Melbourne

Letadlem
jedna cesta
do FRANKFURTU
již od
$ 374.-

Petr P E IT H N E R

2/31 Larbert Rd„
Noble Park, Vic.
Tel. (po prac. době)
547-2629

do VÍDNĚ
$ 411.-

prostřednictvím

ALMA
TRAVEL SERVICE

Při jmeme
3členný kontinentálni
orchestr

k účinkování po celý
rok každou sobotu od
8. do 12. hod. noční v
restauraci s licencí v
Arthur’s Seat, Vic.
Volejte (z Melb.)
059-872-330 a žádejte
Adu Kouřima,

330 Little Collins St.
Melbourne, 3000
(roh Elizabeth St.)
Telefon:
63-4081, 63-4002

P Ř E K L A D Y

z češtiny do angličtiny'
a němčiny nebo opačné

ŠIJI
pro dámy a pány

podle přání a na míru
po celý týden (kromě
neděle) - ráno i večer
na adr.:
Marie HRNČÍŘOVÁ,
F. 6, 745 Punt Rd;,
South Y a rra , Vic. 3141

RUDO LF H ELLER

1 Norbert St.,
Balwyn, Vic. 3103
Telefon: 80-4044

CH ARLES ANTAL
tel. 62-0411, 53-6981
po hod. 781-2141

Malý oznamovatel
V

EA ST

G EELO N G -u,

těsně u City a moře,
pronajmu zařízený

pokoj

svobod. - nekuřákovi za
$ 7.-. TV, přísluš. a ga
ráž k dispozici. Adresa v
redakci.

N. M. L. A.
447 Collins St.
Melbourne
Životné poistky
a
pôžičky na domy
Dôverne
a spolehlivo

H L A S D G tá O
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Omezení vývozu zboží
— Vlády ČSSR a Kosta
riky se dohodly normali
zovat diplomatické styky
na úrovni velvyslanectví
— V Bratislavě zemřel
prof. Peter Matějka, ve
doucí katedry malířství
vysoké školy výtvarných
umění a jeden z předních
představitelů moderního
slovenského výtvarného
umění.
— Svobodné slovo přine
slo zprávu, že v únoru,
který je měsícem plesů
a zabíjaček, stoupl opět
prodej alkoholu. V roce
1971 stoupla v republice
spotřeba potravin o 6.6%,
ale alkoholu o 16%.
— Waldemar Matuška vy
stupuje v titulní roli te
levizního filmu, natáčené
ho podie Maupassantova
románu Miláček. Spolu s
ním hrají N. Urbánková,
M. Voborníková, H. Zagorová a další hvězdičky.
Film má být uveden na
podzim.
— Plných 40% snoubenců
v Československu nemá
při uzavření sňatku žád
né úspory ani jakékoli
zařízení do domácnosti.
— Kromě zatčených osob,
jejichž jména jsme už v
HD oznámili, byli vzati v
minulém měsíci do vazby
i dr. Vladimír Nepraš,
který psal m. j. do listu
Svazu českých novinářů
Reportér, dále bývalý
ideolog komunistické stra
ny prof. Karel Kosík a dr.
Karel Kaplan z Čs. aka
demie věd.
— Československo vyho
stilo S81etého západoněmeckého příslušníka a
jeho 551etou manželku,
kteří si odpykali trest za
pokus o neoprávněný do
voz náboženských časopi
sů, magnetofonů aj. Po
dle zprávy německých
pohraničních zaměstnám
ců překročili
zmínění
manželé čs. hranice 23.
dubna loňského roku a
byli na čs. půdě ihned
zatčeni. Okresní soud v
Tachově je odsoudil kaž
dého na 1 rok žaláře a
1.000 Kčs pokuty a odvo
lací soud v Plzni rozsu
dek potvrdil. Nyní byli
pro řádné chování z vě
zení propuštěni a vykázá
ni z republiky.
— V Praze byl podepsán
protokol o dohodě se Zá
padním Německem, týka
jící se výměny zboží v le
tošním roce.
— V Plzni byl odsouzen
zaměstnanec Škodovky k
16měsíčnímu žaláři, pro
tože loni vybízel další
občany, aby posílali g ra
tulace Alexandru Dubče
kov! k jeho padesátinám.
— V Praze se konalo tý
denní školení nových poslancu Federálního shro
máždění. O úkolech a po
stavení tohoto shromáždě
ní přednášel poslancům
sám Alois Indra.

— V Československu dnes
připadá 1.450 domácích
automobilů na jedno ben
zínové čerpadlo. Podle
plánu má letos přibýt na
čs. silnicích dalších 100.000
vozidel, ale pouze 40 čer
padel.
— Zvláštní čs. vyšetřo
vací komise, která se za
bývala příčinami havarie
jugoslávského letadla dne
26. ledna na čs. území,
vydala 25. února zprávu
Praví se v ní, že havarii
způsobily výbušniny umístěné v přední zavazad
lové části letadla. Letoun
byl na cestě ze Stockhol
mu přes Kodaň do Běle
hradu a při havárii zahy
nulo 27 pasažérů a členů
posádky. (Havárii přežila
jedině letuška Vesna Vukovičová, která se zota
vuje v nemocnici ve Střešovicích.) Člen skupiny
Chorvatů ve švédsku pro
hlásil, že časovaná bom
ba byla umístěna v letad
le proto, že se tamní
chorvatští uprchlíci dom
nívali, že se tímto letad
lem bude vracet jugo
slávský ministerský před
seda z pohřbu dánského
krále Fredericka, IX.
— Dne 21. února byla pro
vedena poprvé v Česko
slovensku výměna srdce
a to u pacienta J. Mar
šálka ze Svitávky. Pod
půrný srdeční systém při
pravil ke klinické aplika
ci tým lékařů a inžený
rů z katedry patologické
fyziologie a II. chirurgic
ké kliniky lékařské fakul
ty University J. E. Purkyně v Brně. Operační
zákrok učinil přednosta

II. chirurgické kliniky
prof. dr. V. Kořístek.
— Cenu vydavatelství Slo
venský spisovatel získali:
v oboru prózy Andrej
Plávka za knihu Žíznivý
milenec, za poesii Ján
Simonovič za sbírku Sen,
jáma ve mně, za literární
kritiku Daniel Okáli za
knihu Burič Gejza Vámoš
a Vojtech Mihálik dostal
cenu za překlad Ovídiova
Umění milovat a Viktor
Krupa za překlad Kowabatovy Spící krasavice.
— V Káhiře byl podepsán
protokol o čs.-egyptské
spolupráci na léta 19721973 v oblasti rozhlasu.
— Dne 23. února se ko
nalo v Praze valné. shro
máždění pražského odbo
ru Matice slovenské, kte
rý má 1.100 členů. Byl
zvolen výbor v čele s
předsedou ing. J. Hanifšem.
— V Mariánských Láz
ních byla 24. února odha
lena pamětní deska Anto
nínu Zápotockému. Stalo
se to u příležitosti oslav
24. výročí únorového pu
če.
— Do Egypta a Sýrie od
letěla k dvoutýdennímu
pobytu delegace presidia
Čs. akademie věd, vede
ná místopředsedou ČSAV
B. Rosickým.
— V domovech mládeže
žije v ČSSR 95.000 dětí.
20.000 dětí tam žije proto,
že rodiče byli úředně zba
veni rodičovských práv.
Každoročně ztrácí 20.000
dětí jednoho z rodičů úředně povoleným rozvo
dem.
Č/HD

Jede-li občan ze Západu na výlet, veze si sebou zpravidla fotoaparát a kar
táček na zuby, neboť má dolary a nic víc nepotřebuje.
Jede-li na zahraniční dovolenou občan Československa, veze bedny konzerv
a věci, které je možno vyšmelit, neboť dolary nemá. V zemích socialistickéhoi
bloku získá prodejem věcí daleko výhodnější směnný kurz, než jaký mu stano
vila jeho vjáda. Nyní však i tohle malé kličkování komunistická vláda svým
občanům zatrhla.

Udělala to velmi šikov
ně. Nejdříve vypracovala
teorii o zlých kapitali
stech z Rakouska, NSR
a podobně, kteří jezdí do
Československa za babku
skupovat dětské ošacení,
obuv a ostatní kvalitní
a levné výrobky našeho
znárodněného průmyslu a
tak způsobují, že se ře
čeného na trhu nedostá
vá. Aby se zlým kapita
listům nevyplatilo skupo
vat socialistické levné
zboží, bylo pochopitelně
nutné zvýšit ceny.
Jenomže českým a slo
venským beranům ani
tahle přátelská lekce ne
stačila. Pěst rodné stra
ny proto dopadla s celou
vahou:
“Vyhláškou
ministra
zahraničního obchodu z
10. února t. r. je s účin
ností od 15. února, v sou
ladu s péčí o plynulé zá
sobování
obyvatelstva,
zakázáno vyvážet v turi
stickém styku některé
druhy zboží, a to: máslo,
mléčné konzervy (včetně
sušeného mléka), rýže,

suché
plody
(ořechy, zerv, jizm ovoce (pome
mandle, fíky, datle, hro ranče, citróny, grepy,
zinky apod.), textilní zbo banány, ananas a výrob
ží pro kojence, prádlo ple ky z nich), tabákové vý
tené a prádlo šité z tka robky dovážené, dámské
nin, pletené .vrchní oša polyamidové punčochy v
cení, punčochové výrob množství nad dva páry,
ky mimo dámské polya přikrývky, obuv koženou
midové punčochy, dětské pro dospělé, rukavice ko
svrchní oděvy, flanely, žené, gumotextilní lehát
manšestry a plyše, dět ka, nafukovací gumové
skou obuv, automobily a čluny, nerez příbory a ne
motocykly včetně ojetých, rez nádobí.’’
výrobky ze zlata, pneuma
Pražská Práce, z níž
tiky a duše, rozhlasové jsme citovali; pozname
přijímače cizí výroby, nává nakonec, že uvedené
benzín (s výjimkou ben zboží je za určitých okol
zínu v nádržích pevně za ností i nadále možno v
budovaných v motorovém turistickém ruchu vyvá
vozidle a dále v kany žet - když to uzná pří
strech vyvážených v mo slušný orgán za přiměřetorovém vozidle, z něhož ,né pro potřeby cestující
byla v ČSSR zaplacena ho. V praxi tedy se mů
daň z motorových vozi že nadále povolit něco vy
vézt - někomu, kdo si to
del).’'
“Další druhy zboží je prací pro režim zaslou
možné vyvážet v turistic ží.
kém styku jen na vývoz
Jedinými suvenýry, kte
ní povolení, bude-li za ré je možno z Českoslo
placen správní poplatek venska odvážet bez ome
ve výši 100 procent ma zení - ba naopak - jsou
loobchodní ceny. Jde- o komunistickou
stranou
maso, ryby, drůbež a vý vydané knihy a brožury
robky z nich včetně kon zvláště o zradě a oportunismu pravičácké kliky
v roce 1968, a portréty
“tatíčka” generála Svo
body. Jenže s tímto zbo
žím se šmelit v cizině dost
"Za mého pobytu v Československu dva dny ne
dobře nedá.
přetržitě sněžilo a bylo náledí. Sníh se neodkliV současné době probí
zoval, jen v městech se sypala na chodníky sůl .
há
také náborová akce
"Novinek je dost, ale samé smutné. Při jízdě
československého
ústavu
automobilem se zabil v Americe Pavel Roman.
zahraničního,
který
vybí
(S Evou už dávno nejezdili. Jezdí sama a na ledě
zí kdekoho, aby se stal
drezíruje medvědy.) — Za mého pobytu v Praze
předplatitelem
jeho
zemřel František Smolík. Neumíte si představit
čtrnáctideníku
Českoslo
tu frontu u Národního divadla, kolik lidí se s ním
venský svět. Obrací se
přišlo rozloučit! Pak se stala jedna vzrušující
zřejmě na ty “milé kra
vražda, jaká nemá v ČSSR obdohy. Třikrát před
jany”, kteří posílají pe
tím trestaní kluci ukradli SNB-uniformy a vyníze
na TUZEX. Dosud
půjčiii si v Brně v půjčovně vůz. V něm pak če
vyvážel
čs. zahraniční
kali na lidi odněkud u Senic, kteří vezli dobírku
ústav
tento
list krajanům
do družstva ve výši 360.000 Kčs. Vystupovali jako
zdarma (i když uváděl,
hlídka SNB. Zastavili auto s dobírkou, pokladní
že jeho roční předplatné
— která byla v 8. měsíci těhotenství — zastřelili a
činí 3.50 US dolarů).

Po odjezdu z ČSSR
Četli jsme právě dopis Češky, provdané dlou
há léta na Západě. Jezdí do Československa z ob
chodních důvodů dost často a má možnost stý
kat se s větším množstvím známých

lidi v Če

skoslovensku než většina jiných návštěvníků. Ve
svém dopise píše mj.:
"N a hranicích jsou nyní velmi přísné kontroly.
Mně prohlíželi důkladně i zadní sedadla, protože
se nedávno zase

propašovala

v citroenu

jedna

Brňačka. V Praze na Vás všichni moc vzpomí
nají, ale říkali, že je teď všechno velmi ztížené
a proto raději nepíšu Všeobecně se lidé velmi
bojí. Nechtěla jsem způsobit žádné nepříjemnosti
a proto jsem některé známé ani nevyhledala. Kaž
dý, kdo dnes pracuje v nějakém veřejném ústavu
nebo úřadě, musí podat po setkání s osobou z ci
ziny zprávu, o čem s ní mluvil a vypsat podrob
ně, odkud a jak se s ní zná. Ghce-li Vám někdo i
těchto zaměstnanců psát, musí to oznámit předem
řediteli podniku a pak mu předat kopii dopisu.
Proto Vám X . do Austrálie ještě nepsal. Přísná
omezeni ve styku s cizinou a s cizinci platí hlav
ně pro zaměstnance universit, výzkumných ústa
vů, akademie věd, televize, rozhlasu aj. Věřte, že

břicho jí rozpárali a předsedu JZD i šoféra rov

něž zastřelili. Třetí den je chytli. — Dost lidí je
pozavíraných, počitá se kolem 250. — Čedok po
řádá mnoho zájezdů do všech možných koutů svě
ta za veliké penize. Jsou to však hlavně podni
kové zájezdy. Totiž z jednoho podniku musí jet
nejméně tři osoby a to fy, které ředitel doporučí

si člověk důkladně rozmyslí, než by udělal něco,
co by přivedlo známé v Československu do nepří

a potvrdí. Ale jsou podniky, v nichž to žádný ře
ditel nepodepíše, protože jinak za lidi ručí, že ne
zůstanou venku. Protože se stále utíká, každý ře

jemností — o ty tam teď není nouze."

ditel si povolení moc důkladně rozmýšlí . . ."

BYTY
PRO SVO BOD NÉ

nebo bezdětné manžele
$ 7 týdně
($ I za den)
5 minut z City
70 Gipps St.,
East Melbourne

Tel. (po 6. hod. v»č.):
41-4088
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H L A S DOMOVA

Ukryté číslo

Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii/
za velkoobchodní ceny

Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
cr. Jonas & Vlcforia Sts., Richmond, Víc.

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

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

O demonštrácii
a špionáži vo SN
V

•
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V mezidob! valných zhromáždení vo Spojených ná
rodoch sa pracuje v rôznych výboroch. Pripravujú
sa dokumenty pre valné zhromaždenie. Ale aj tieto
rokovanie sú zaujímavé a tešia sa pozornosti verej
nosti. Dochádza často k takým búrlivým rozporom
medzi delegátmi Západu a Východu okolo ^ zásad
ných otázok ochrany ľudských práv a ľudských slo
bôd, alebo nezávislostí a slobody národov, ako na
valnom zhromaždení samotnom^
V týchto dňoch zasadal zvláštny výbor Spojených
národov, ktorý venuje pozornosť sťažnostiam jed
notlivcov, alebo delegácií na domnelé nedostatky
hosťujúcej krajiny voči príslušníkom členských de
legácií. Jeho zasadanie zaujalo pozornosť ukrajinskej
národnej skupiny, žijúcej vo Spojených štátoch. Tá
zorganizovala jednak demonštrácie pred sídlom Spo
jených národov a potom jej ženská organizácia sa
odhodlala svoj protest proti národnostnému útlaku
na Ukrajine preniesť do výborov, ktoré prave zasa
dali.
Nič netušiaci strážnici pripustili ukrajinské ženy
na galériu v zasadacej sieni. A ked’ galéria bola
zaplnená, začal protest proti sovietskemu útlaku
ukrajinských národovcov. Stráž musela zakročiť a
galériu vyprázdniť. Ale tým to neskončilo.
Len čo demonštranti opustili sieň, ujal sa slova
sovietsky delegát a osopil sa na zodpovedného za
mestnanca bezpečnostnej služby vo Spojených Ná
rodoch. žiadal, aby sa vec nikdy viac neopakovala.
Na námietku, že bezpečnostné orgány sa museli za
chovať k ženám tak ako sa sluší, sovietsky delegát
odmietol jeho vysvetlenie so slovami: “Nedbám, aké
opatrenia použijete, ale podobné demonštrácie sa
nesmi viac opakovať!” Sovietský delegát žiadal, aby
sa použilo každé násilie na potlačenie demonštrácií
bez ohľadu na to, o koho ide. Sovietsky delegát
prejavil pozoruhodnú dávku odporu proti vôli slobod
ných občanov.
Rovnako podráždene reagovala sovietska delegáťa
na to, že americké orgány obvinili zamestnanca Spo
jených národov Markelova zo špionáže. Markelov bol
prichytený na určitom mieste na Long Islande s
plánmi nového tryskového stíhacieho lietadla, ktoré
sa stavia v podnikoch firmy Grumman Aerospac.e
Corporation. Stálý sovietský delegát Malik samozrej
me odmieta toto obvinenie ako provokáciu a žiada,
aby Markelov, ktorý ako stály zamestnanec Spoje
ných národov nepožíva diplomatickú imunitu, bol
ihneď zo zaistenia prepustený.
Iného názoru je však šéf americkej bezpečnostnej
služby Edgar Hoover a generálny tajomník Spoje
ných národov Waldheim, ktorému Malik protest tiež
predložil. Edgar Hoover na sovietsky protest odpo
vedal, že americké bezpečnostné úrady začali pana
Markelova sledovať už na jeseň 1970, kedy ho p r:stihli pri prvom podozrivom kontakte s nemenova
ným inžinierom firmy Grumman Aerospace Corpora
tion.
Táto špionážna aféra nie je iste vhodným do
plnkom v súčasných snahách na všestranne prehlbe
nie spolupráce medzi Spojenými štátmi a Sovietskym
zväzom. Generálny tajomník Spojených národov
Waldheim musel však v dôsledku závažnosti obvi
nenia Markelova suspendovat’.
Dušan Lehotský, New York
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

V minulém měsíci dostali sydneystí krajané a zčásti t češi a Slováci v .v
ných státech Austrálie trochu překvapující zásilku: k dvouměsíčníku Z P R A V O 
DAJ Čs. národního sdružení v Sydney, (únor-březen 1972) by! přiložen dotazník
a zpáteční obálka s nalepenou poštovní známkou. Z dotazníku se příjemci do
zvěděli, že jde o "první Anketu 1972". Mnohé z nich asi hned napadlo, že je
to anketa závažná, věnuje-li jí organizace s chronickými finančními potížemi
několik desítek dolarů jen za známky, nalepené k pohodlí příjemců na zpáteč
ních obálkách.

filharmonie, divadlo z
ČSSR. Účastníte se před
stavení a i společného ve
čera, protože: A) Miluje
te českou hudbu, řeč, umění, B) Ve vystupují
cích vidíte pouze umělce,
C) Rád opět uvidíte “ně
koho z domova”, D) Va
ší účastí je chcete posí
lit a potleskem potěšit. Nezúčastníte se na -zna
mení protestu, protože v
nich vidíte: E) Export ru
dého režimu, F) Podla
mování odolnosti exilu,
G) Jsou vám lhostejní.”
Podiv nad nezvyklou
aktivitou čs. organizace,
o jejímž postoji nebyly
mezi exulanty po dvě de
sítky let pochyby, se za
krátko zvýšil. Jiný můj
přítel, známý, svou hlou
bavou povahou, telefono
val. abych opatrně od
trhl známku na obálce, v
které mám vrátit vyplně
ný dotazník. Tím se sta
lo, že jsem i já objevil
pod známkou číslo. Číslo
bylo napsáno tužkou, kte
rou nalepení známky ne
rozmaže. Volal jsem pak
další tři příjemce dotaz
níku a jejich inspekce
zpáteční obálky dopadla
podobně: všichni objevili
pod známkou číslo. Ano
nymní anketa není tedy
vůbec anonymní, z pře
dem připraveného sezna
mu se dá po strženi znám
ky snadno zjistit, kdo co
psal. Tím se ovšem stal
celý trapný případ váž
nější.
Na
pořizování
“kádrových posudků” by
nakonec mohlo něco být.
Zbývá otázka, koho bý
mohly ve svobodné cizi
ně zajímat názory jednot
livých exulantů a kraja
nů?
Zpravodaj píše, že vý
sledek
ankety bude dán
Otázka 23: “Připusťme,
k
dispozici
členům stále
že do Sydney přijede če
koordinační
konference,
ské kvarteto (?, n r )
v níž jsou zástupci čs.
národního sdružení, Soko
la, Čs. obce legionářské.
Sportovního klubu Praha,
Českého divadla, Krajan
ského spolku sv. Václava
a Studia Bumerang.
(česky neb slov.) 95-242’
rT O R A B B IN , Vic., 318» J Sokol a Čs. obec legioi nářská už vydaly prohlá-

Přítel, který byl příto
men při otevírání mé
pošty, přečetl dotazník
dříve a dal strohý posu
dek: “Výroba spolehli
vých kádrových posud
ků!” Upozornil jsem ho
ovšem po chvilce, že v
úvodu dotazníku je ujiš
tění, že “slouží pouze k
statistickým účelům”, že
se nepodepisuje a je tedy
anonymní.
V oznámení uvnitř zmí
něného čísla Zpravodaje
se říká:
“Tato anketa je jedi
ným způsobem, jak získat
přímé informace od celékrajanské veřejnosti. Bu
dou statisticky zpracová
ny a dány k dispozici čle
nům koordinační konfe
rence. Vše máte připra
veno: formulář i obálku
se známkou. Více v exilu
udělat nemůžeme, prolo
prosíme, vyplňte anketa
a obratem odešlete. Tato
Anketa je také Vaším
prvním svobodným hla
sem v exilu.”
Náš svobodný hlas se
má vyjádřit k 44 otázkám.
Jmenujeme aspoň ty uprostřed:
Otázka č. 20: “Po 3 le
tech, 10 letech, 20 letech
pobytu v cizině cítil jste
touhu návratu do vlasti,
protože: A) Cítil jste stá
le cizí prostředí, B) Ne
mohl jste uplatnit své
schopnosti, C) Postrádal
jste domácí kulturní pro
středí, D) Nenalezl jste
v exilu organizaci, která
by vám aspoň trochu na
hradila teplo domova,
E) Byl jste zklamán.”
Otázka 21: “Co v exilu
nejvíce postrádáte?”
Otázka 22: “V čem vás
zklamaly exilní organiza
ce?” '

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. VoU
958 Nepean Highw
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šeni, že s anketou neměly
a nemají nic společného.
Snad se ozvou ještě další
organizace a snad se ně
které z jmenovaných ne
ozvou. Nelze asi žádat
např. na zástupci nepoli
tického sportovního klu
bu Praha, aby zasa
hoval do věcí politických.
Přátelský poměr klubu k
čs. konsulátu je ovšem
dobře znám, prohlášení,
dopisy redakcím a inter
view předsedy sportovní
ho klubu - zástupce Čs.
aerolinií v Austrálii - v
pražských novinách ne
jsou také tajemstvím. (Z
časopisu čs. ústavu za
hraničního čs. svět cituji
např.: “Přijměte ode mne
srdečné pozdravy. Chci
vám napsat hlavně o fil
mu “Ta naše písnička če
ská” . Film se strašně lí
bil. . . Přišlo hodně lidí.
kteří nechtěli cestovat do
Československa a zazlíva
li těm, kteří tam jezdí.
Pak říkali: pojedu na vá
noce do Prahy. Mladí
manželé říkali: ten film
jasně ukázal, že bez P ra
hy nemůžeme žít. Tento
film jsme potřebovali,
abychom viděli, co nám
chybí a kam patříme a
proto jsme se rozhodli,
že se vrátíme domů. Jan
Domabyl, Austrálie.”)
Osobní nebo obchodní
zájmy
kohokoli
jsou
ovšem soukromou záleži
tostí každého. Přesto však

bych se chtěl ohradit pro
ti event. pokusům dávat
jakékoli moje odpovědi
někomu, kdo spoluprácu ■
je s nynějším čs. reži
mem. I ostatní příjemci
dotazníku by asi nebyli
nadšeni, kdyby se jejich
odpovědi dostaly třebas
oklikou čs. zastupitelským
orgánům. Někdo by asi
nechtěl, aby jeho “špat
ný kádrový posudek” ško
dil příbuzným doma, s
nimiž je v písemném sty
ku, jiný nechce ztížit mož
nost přivést si rodiče ž
Československa na ná
vštěvu a další je pobou
řen samotným faktem, že
by se podobné způsoby
mohly vůbec zavádět zde.
Připusťme
však, že
mohlo jít jen o hloupost,
nedomyšlení
někoho z
funkcionářů, který byl
jen sám zvědav na to,
kdo co odpoví, který si
'to číslíčko napsal a znám
kou přikryl bez vědomí
ostatních. Možnost - i
když nepravděpodobná tu je. V každém případě
se však domnívám, že je
povinností
odpovědných
funkcionářů Sdružení po
dat veřejnosti plné vy
světlení, plně jmenovat
osoby na “Anketě 1972”
zúčastněné, nesnažit se
nic a nikoho skrývat. Jen
tak se podaří uklidnit
hladinu veřejného života
Čechů a Slováků v Syd
ney, která je akcí velmi
pobouřena.
V. S.
(Pozn.: Redaktor t. !. od
kryl pod známkou číslo
403. Jeden čtenář poslal
-na ukázku obálku s číslem
podstatně vyšším. Doka
zuje to, že to měla být
akce dost široká, p. r.)

Vejký výběr jakostního masa a uzenin

najdete v českém řeznictví a uzenářství

U FRANTIŠKA ŘÍHY
73 Mclnfyre Rd., Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-2019

Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
Naše. specialita: domácí jaternice a jelítka
frankfurtské párky, turistický salám.
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%provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, té ž !
igpo dobu školních prázdnin nebo dlouhodobv. ví
i
příjemném prostředí, s výtečným jídlem a
Éj stálého dozoru. Informujte se.
1
s
IRENA KOPÁČKOVA
1a Beatrice Ave., Surrey Hills, Vlc, 3127

Telefon: 88-1368
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0 černošské otázce v Americe jsme zde už diourio nepsali. Za tu dobu' byl vzruch a rožčilerií, vý
trž n o sti i vzpoury, ještě řádně nevysvětlený běloch zástřelil černošského vůdce, nositele Nobelovy ceny
nníripbyly. i vraždy uvnitř radikálních černošských skupin. Ale v podstatě problém zůstával stejný od
té chvíle> kdy jej, poprvé, toto, desítiletí-postavilo s plnou vážností. Přoblém m á'dvě stránky.
Jako američtí občané černoši jsou nepřemožitelní. Není, kdo by z americké ústavy dovedl vyvodit něco
. jiného něž že, jim patří plná rovnoprávnost. Néděla jí tedy černoši nic jiného, než že se hlásí o-to, co,
jim; americké politické zřízení dávno dalo, ale nedodalo. Tato okolnost má v sobě dost síly, aby,před-,
určila , výsledek.- Amerika nemůže říci, že v kořistituci je snad něco takového, ale že nebude jednat
>podte:' konstituce. Ani nakonec by-nepomohl ■žádný úskok. Existuje-li dané právo, černoši je maji.
Na druhé straně js o u p ro u d y , ■ činitelé - a okolnosti života, o nichž konstituce nejedná. Zákon může
každému zaručit rovné právo na výtečný1výsledek, ale nemůže zaručit, že každý k němu dospěje. Ne-:
'jédnou v historii již společnost-teprve'musila dorůst do zákona, jejž si dala. Žádná hluboká, změna-;spo
lečnosti nepřichází najednou, mysl lidí na obou stranách se jen pomalu ..přizpůsobuje. Mnozí američtí
běloši teprve musí uznat nevyhnutelnost toho,, co přichází. Zatím kritisují Nejvyšší i-soud,. ,-že otevřel
stavidla, -jimiž se nahrnulo mnoho, nespořádanosfi. Trpká

pro ně pravda je, že, ačkoli nespořádaflost

Jiří Hoehman: Jelení Brod (226 stran. Index,
Kolín n. R., 1971).

”” Čteno jedním dechem

Představte si vesnici, kde “ . . .jsou domy jako z
cukru, střechy čisté a fasady v perfektním stavu,
dláždění jako mlat, kde místní pekař peče^ senzační
chleba a za výkladem řeznictví se naparují veprove
Byl hněv černých i portéry’’. Černošský radi ská otázka; za několik-má létat ■letadlem, • jež by vy půlky” , kde není ani cedule ba ani pomník soudruhu
-úzkosti "bílých a mnoho kál, z něhož -šel- strach, lo let učinila nesmírný robili'-nekvalifikovaní, ani představitelů, kde se všechno leskne a blyští čisto
násilnické rétoriky. Čer se přiznal, že svou řeč pokrok. Úřady, instituce, -by nesvěřil počítání to tou. -Může: takováhle vesnice existovat na území č e 
nošský radikál • řekl, že priostruje a připepřuje. radnice, školy, laborato mu, kdo se-v počítání ne skoslovenské socialistické republiky? Pochopitelné
nemůže, protože vsi jsou zde zanedbané, po návsích
žena.presidentova.by mě aby'jeho- jméno se dostalo ře, banky, pošta, kance vycvičil. Černošské- davy, teče mnohde močůvka. krámy zejí často prázdnotou
la-být. zastřelena. Něco z na' první stránku novin.
láře velkých podniků tak jež se z venkova- nahrnu a celku namísto kostelíka vévodí družstevní typizo
té bouře asi bylo neodPravovernému čtenáři se naplnily černými tvá ly do měst, jsou -nekvali vaný- kravín. Jestliže přece jen v hlavě_ autora vzklí
vratitelné. Za generace novin někdy . se . mohlo, řemi, že cestovatel někdy fikované -a- následkem' 'to- čí myšlenka, že by správná vesnice měla dýchat či:
stotou a blahobytem, musí ji. má-li ^trochu soudno
nastřádaný hněv se vybí zdát, že propast mezi bí má dojem, že přišel do -ho- -nezaměstnané.
sti, oddělit od okolního světa a vyčlenit z dosáhl
jel, někteří si dokazovali lými a černými je nezasy- dvoubarevného státu. To
Černošští vůdci snad se komunistické pravomoci.
_
. „
svou politickou svobodu patelná. Stále ještě neví zatím jde k dobru kvali 'nevzdávají velkých poli Právě to udělal Jiří Hoehman ve své prvotině Je
tím, že zkoušeli, zda mo me, do jaké míry noviny fikované části černochů. tických plánů, ale • vědí, lení Brod. Jeho vesnice v _čs. pohraničí byla tajem
ným způsobem po záhadném výbuchu v šestaětyřihou být svrchovaně aro referují -o skutečnosti a
Pokud ostatních se tý že, ať jakýkoli je plán, cátém roce izolována od ostatního Československa,
gantní. Mohli, a mluvili do jaké ji vytvářejí.
ká, černošští vůdci si u- musí být podepřen drob její obyvatelé nemohli najít cestu ven a jen čas od
o Americe jako o mrše,
Zatím však působil ta vědomují, že mají v ru nou prací. Prodělávají času se — obvykle po automobilové nehodě, kdy na
která musí být odklize ké čas a uhladil leccos z kou zákon o , rovnopráv svou realistickou- periodu. jednou- zmizela silnice a vuz se ocitl v lese^ sem
dostali lidé zvenčí. V tomto paradoxu^ rozvíjí Hochna.
dramatu, jež -spolu předli nosti, . jejž teprve musí Takové drobné,-práce je man příběh ztroskotaných tří stranických tajemníku,
Mezi vlivné činitele radikálové a reportéři. podložit
organisovaným , plno na všech1 stranách. kteří, vyvrženi'do-Jeleního Brodu, ukáži pravou pod
vstoupili reportéři se svou Mezi -bílými 'Američany úsilím, zejména péčí o Černošští organisátoři za;- statu své neschopnosti pořádně pracovat a myslet
zálibou v sdramatu. Umír dva směry se sešly. Je výchovu a vzdělání. Do kládájí výrobní a' obchod jinak, než určují komunistická dogmata.
Hoehman je vtipný a zná dokonale tenhte soudružnění černošští vůdci nejed den směr rád-nerad uzná kud to se nepodaří, bude ní družstva s. riiŽšími ce
ský svět, v němž mláceni jazykem zakrýva bezcha
nou si stěžovali na žurna val, že není možno prosté, mnohá jiná rovnopráv nami, odborné školy pro rakternosť a tělesnou i duchovní ubohost. Nad Je
listy, kteří- se od nich od potlačit důkladně probu nost, ale nebude rovno mechaniky a ' budoucí ú- lením Brodem se čtenář nejen mnohokrát zasměje,
vracejí jako od nakaže zenou pětinu společnosti, právnost
hospodářská. ředníky. A někdy staví ale též zamyslí. Právě proto, že knížka nepřináší
ných. jestliže řeknou ně druhý představoval to, co Nekvalifikovaný černoch stráže • před .- své ; školy, pouze laciné. humoristické situace, ale jvybízí k pře
mýšlení o zrádnosti komunistického režimu, byl no
co klidného a positivní Robert Kennedv nazýval nemá dobré vyhlídky, ja aby -odháněly - prodavače vinář . Jiří Hoehman nedávno zatčen a očekává
ho. Za to však, řekl je  probuzeným americkým ko je nemá ani nekvalifi heroinu a uznají-li za soud. Režim nepromíjí svou kritiku a Hoehman se
den z nich- “někteří jiní svědomím. A většina čer kovaný běloch. Nemůže potrebno, zlomili jim ru navíc dopustil toho zločinu, že jeho knížka vyšla v
exilovém nakladatelství Index v Kolíně n. R., když
černí vůdcové jsou násle nošských vudeů uznala, že být jinak. Ať jakákoli je ce. Heslo je svépomoc.
v Československu vyjít nesměla.
dováni sedmi černochy a ačkoli. “Hned. teď ” neby rovnoprávnost. nikdo ne ~Tři sOy donášejí čerBude tedy režim Hochmana soudit za to, že se
sedmdesáti vřeštítími re- lo splněno, přece černoš chce jezdit po mostě nebo (Pokračování na str. 6) projevil jako antikomunista. Je to ironie, neboť
Hoehman byl členem strany od roku 1946, _byl vždy
y straně plně oddaným komunistickým novinářem a ;
také jeho Jelení Brod je zajímavým dokladem sku
tečnosti, že obzor straníka má vždy své určité hra
nice. byť se jednalo o straníka mimořádně osvíce
ného.. Hoehman ve své knížce dává sice soudruhům
tajemníkům hynout ve špíně a zanedbanosti v obecní
pastoušce a dokonce i připouští, ^aby se katolicky
farář účastnil správy obce, přísně však rozeznává
pole působnosti jednotlivých politických stran, při
čemž ta komunistická má přirozeně funkci nejvyšší
V postavách, tří tajemníků, jednostejně omezených na
začátku příběhu, bere nakonec na milost toho nej
méně omezeného. Myslím, že to svědčí o víc než
dohré vůli autorově a soudruzi, kteří búdou Hoch
mana soudit, by to měli vzít jako jednu' z polehču
jících okolností. Vždyť i ten pohádkový Jelení Brod,
vzorová vesnice socialismu, je místem, v němž by
jen málokterý z nás exulantů chtěl trávit své dny.
Obávám se však, že tahle přímluva Hochmanovi
jř ■m
___ m
mnoho nepomůže, tak jako nepomohlo Dubčekov!,
t ■*■»»» ■» /
když se kremelským mocipánům dušoval, že jeho
reformy neohrozí panství komunistické strany. De
Prodávám e pouze prvotřídní m aso, uzeniny a drůbež. -NAŠE S P E C IA L IT A : uzená" j u n k a a
mokracie, ať už v pojetí Dubčekově či Hochmanově.
dom ácí sekaná. * V še ve velkém výběru.
se s realitou neomezeného teroru naprosto nesluču
D O M Á C Í J A T E R N IC E , JE L ÍT K A A S M E T A N O V É I V I N N É oK L O B Á SY
je. Hochmanův Jelení B rod. proto zůstane jen vtip. nou a zajímavou utopií/ kterou si přečteme s potěElektrika: z Gity:: číslo 47 (z-C ollins St.; po V ictoriarP d e.),, zastávka č."38
; šením a jedním dechem.
mč
číslo 48 (z F linders S t/ po1 B rid gé R d . ) ,
a/rto-ka* i . 538
i
(Pozn.: Větší množství výtisků “Jeleního Brodu”
! je na cestě do Austrálie. Můžete si je objednat též
T elefon : 85-7178
» prostřednictvím Hlasu domova.)
vskutku se nahrnula, nemohl ;ústavní zákon vyložit jinak. Tu černošské hnutí rozezvučelo ulicemi heslo
"hned/teď ". Bylo možno předvídat, že "Hned, teď " nebude splněno pro všechny.

PRAVÉ (M É ŘEZNICTVÍ
IIZENAŘSTVÍ

KHV (OMINÍNIAl U lil IHItS Piv. tid.
KOPECKÝ .SMAI.UiOOOS Piv. Ltd.
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Černošská otázka
(Pokračování se str. 5)
nochy k cíli. První Síla
je ta, již dává volební
právo. Již skoro žádný
kandidát nepočítá s úspě
chem ve volbách bez čer
nošských hlasů. A černí
vůdci vědí, jak politicky
prodat hlasy, naučili se
to od irské a italské men
šiny ve velkých americ
kých městech. Politická
aktivita Italů a Irů ochab
la v poslední době, snad
následkem toho, že do
sáhli svých cílů- Jejich
místo vyplňují nyní čer
noši svou čerstvou dyna
mikou. A dynamika se
obrací všelickams. Jsou,
kteří soudí, že i italská
Mafia bude vytlačena a
nahražena černošskou Ma
fií.
Ale hlavní je, že voleb
ní právo pracuje neod
vratně. V západních de
mokraciích všeobecné vo
lební právo povzneslo v
několika desítiletích děl
nictvo ze stavu, v jakém
je znal Marx, ke stavu,
v jakém je nyní známe
my, do stavu střední tří
dy.
Druhá černošská síla
je hospodářská. Černoši
si spočítali, že ročně ku
pují za šestatřicet miliard
dolarů, žádná velká fir
ma, která je odkázána na
masový konsum, nemůže
lehce brat pohrůžku čer

nošského boycotu, a po střední třída nevyniká
nějakém váhání obyčejné velkým zájmem o osudy
vyhoví jejich požadav ostatních, a uvnitř černé
kům. Řekl černošský vůd společnosti je dost třídní
ce: “Nezměnili jsme srd ho boje a snad ho zraje
ce ředitelů těchto společ více.
ností, změnili jsme prostě
Nejsnadněji by se do
jejich chování” . Třetí sí hodli bílí a černí radiká
la je probuzené a již ne- lové. Bílá Nová levice si
zatlačitelné sebevědomí. vypěstovala rétoriku, ale
Ze všech internacionál neměla žádnou vlastní
ních jevů lidská povaha hmotnou revoluční sílu,
je nejinternacionálnější, žila ze shovívavosti libe
ve všech společnostech se rálního režimu a z nadě
vyskytují tytéž typy, od je, že černá levice jednou
solidních povah a sosáků jí dodá svaly. Tato nadě
až po bohému, profesio je se měnila v prosbu, a
nální revolucionáře, de bílá Nová levice se cho
magogy a zločince, čer vala s pozoruhodnou ne
ná společnost je právě samostatností. Když po
tak rozrůzněna jako kaž řádala poslední svůj vel
dá jiná, jsou tiší občané ký sjezd, pořádala jej
a jsou lomozní ctižádo- proto, aby se na ničem
stivci. Kdo by si chtěl neusnesla. Neboť zároveň
stěžovat na počet dema se konal separátní sjezd
gogů a utopistů mezi čer černé levice, a bílí radi
nochy, nechť uváží, kolik kálové se rozhodli počkat,
jich bylo v tomto desítile jak se černí usnesou, a
tí mezi bílými a jak bou podřídit se tomu.
Bílá bohéma byla ješté
řili.
černí revolucionáři si podlézavější, bylo-lí mož
stěžují na totéž, nač si no. Psal americký spiso
stěžují revolucionáři všech vatel Kerouac, duchovní
zemí: na sklon lidí spo zakladatel beatniků:
kojit se postavením střed- j
ní třídy. Černá střední
Pokládání keram.
třída mohutní a bez vel
D L A Ž D IC
Všeho druhu,
kých protestů, které by se
obklady koupelen a
týkaly věcí všeobecných,
kuchyní provádí
užívá příjemností společ
odborně a levně
nosti schopné vyrábět
J. H AN KA
nadbytek. Černí ideologo
vé žalují, že ani černá
Box 214, P. O.
Springvale, Víc.
tel. v prac. době 95-5807
Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
jindy: 544-9203
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
Rozpočty zdarma
důvěrou na

The Czech Black Book. Vydalo nakladatelsví Avon, New York, 1969, str. 317, cena
$ 1.25.

“Přál jsem si být čer
nochem. To nejlepší, co
mi bílý svět mohl nabíd
nout, nedávalo mi dost
extáse, dost života, rado
sti, vzrušení, hudby, dost
noci.” Velmi odlišný to
program od toho, jejž mo
hou mít, kdo žijí ve dne.
A spisovatel Norman
Mailer napsal proslulou
essay “Bílý černoch” , v
níž toužebně velebil se
xualitu černochů, jak si
ji představoval, a jejich
extase. Nemohl změnit
barvu, ale sliboval stát
se, bude-li moci, aspoň
“b5ym černochem” , při
jmout černošskou psychi
ku.
Na to odpověděl Mailerův přítel, černošský spi
sovatel James Baldwin.
Napsal: Mailer se nechce
vzdát mythu o černošské
sexualitě; snažil jsem se
říci, co to je být černo
chem v Americe, ale ne
chtěl poslouchat, chtěl ro
manci; jeho typ černo
cha byl černošský zpě
vák a muzikant a ti ostat
ní černoši, kteří plní noč
ní bary; Mailer se pohy
buje na černošské perife
rii; ale černí jazzisté, kte
ré obdivoval, ani na
okamžik nevěřili, že k
nim patří, a Mailer to
nevěděl; pokládali ho za
sladkého chlapečka, ale
poblázněného.
Baldwin
skončil: Nechtěl bych být
v Mailerově kůži. kdyby
přednášel tyto své názory
s řečniště v Harlema.

ODRA TRAYEL SERYICE

V PODRUČÍ Ž E N Y
Doufám, že spamiMRysine ctesařky neodvráti svou líbeznou tvář od H D, až si přečtou tuto recensi.
Přisahám, že jsem si sic nevymyslil, že všechna nactiutrhání pocházejí z úst, či lépe řečeno z pera
příslušnice slabého
čtvrtou svou kanku

"Řekněte to květinami"

Váš květinář,
spolupracující s INTERFLORA.
může zařídit dodávku
květin a věnců
v Československu nebo v jiných státech
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářství INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni
I NTERFLORA—
K V Ě T IN Y DO C E L É H O S V Ě T A

Opožděně se mi dostala do rukou kniha, která
má mezi dobrými 300 publikacemi věnovanými v nej
různějších jazycích událostem československého ja
ra a okupaci Československa zcela zvláštní místo.
Historický ústav čs. akademie věd vydal s neobyčej
nou pohotovostí v září 1968 soubor dokumentů na
zvaný “Sedm pražských dnů 21. - 27. srpna 1968”
jako studijní materiál pouze pro vnitřní potřebu.
Autoři této publikace byli smeteni Husákovým re
žimem a platí hořkou osobní daň za dílo, které zů
stane trvalým a objektivním dokladem onoho osu
dového týdne, který dějiny jednou přirovnají tra
gickým významem k Bílé hoře či k 15. březnu 1939.
O dalším českém vydání této publikace by mělo uva
žovat některé z čs, exilových nakladatelství.
Nabízí se porovnání mezi Bílou knihou (vydanou
v Moskvě a v mnoha jazycích distribuovanou po ce
lém světě), snůškou stupidních nepravd a nenávist
ných invektív1a Černou knihou, souborem dokladů
převzatých ze zápisů státních orgánů (Národního
shromáždění, vlády, ministerstev, organizací), z ti
sku (celostátního, krajského, místního, závodního a
nevyjímaje stranického) a citováním zveřejněných
prohlášení orgánů a organizací KSČ, národní fronty,
zájmových svazů, církevních zástupců, skupin obča
nů i jednotlivců, černá kniha je sbírka dokumentů
neobyčejné historické hodnoty, autenticky zachycují
cích sled událostí. Původní české vydání bylo publi
kováno v rozsahu 494 stran, anglický překlad vy
pouští statě, které by byly opakovány (např. obsa
hově podobné texty rezolucí mnoha organizací a pra
covišť podporující Černíkovu vládu) či materiál do
sažitelný v jiných pramenech (např. interpelace po
dané Spojeným národům).
Černá kniha začíná prologem — kapitolou přináše
jící doklady ze dne 20. srpna od 14 hodin — svolání
ÚV KSČ a končí úplnou citací projevů L. Svobody,
A. Dubčeka a J. Smrkovského z nočních hodin dne
27. srpna. Koncepce knihy má typicky archivní cha
rakter — chronologicky seřazené dokumenty bez ko
mentáře. Sbírka citovaných zpráv, projevů, prohlá
šení a tiskových informací — pro nezainteresova
ného člověka nezáživné čtení, pro historika a polito
loga zdroj faktů a pro Čechoslováka vzrušující do
klad o zmobilizované síle českého a slovenského ná
roda.
Dnes je tato pravda již bohužel anachronismem,
lidé doma si formují své osudy zakalkulované do
totalitního systému a pocit omezené občanské svebody odsunul vše do uctivé vzdálenosti. Snad nej
lepší doklad o tomto status quo nabízí srovnání
Smrkovského projevu ze dne 27. 8. 1968 a jeho rozho
voru z druhé poloviny 1971, jak jej přinesl italský
komunistický časopis Vie nuove Giomi. V srpnu 1963
vyznívají Smrkovského slova ještě mužně, o tři roky
později již prozrazují zlomeného člověka.
IP

Est her V ila r; Vycvičený muž (Caann, Muenchen 1971)

311 Latrobe St., Melbourne, 3000

Telefon 67-9454
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Letenky do Evropy a zpět
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
Zasílání dárkových balíčků — ceník zašleme na
požádání obratem.

Sedm pražských dnů

pohlaví. Když VBarová
v

matem

vydala tuto svéráznou studii vztahu muže k ženě jako

nakladatelství,

nevzbudila pozornost. Teprve když se objevila v jedné

populární televizní relaci a říkala své názory coram publico, začal všeobecný "fo fr". Ženy se do
ubohé lékařky a socioložky pustily jako jeden muž, ženské spolky, zvláště ve Švýcarsku, kde mají ku
podivu ohromný vliv na veřejný život, považova ly za svátou povinnost popřít spisovafelčiny názory,
odmítnout je jako hrubou pomluvu. Jistě: Esther Viiarová dráždí svými myšlenkami k odporu, ale —
poznamenal správné jeden kritik — "poctivě, ano poctivě jí nikdo odporovat nemůže". Avšak ujišťuju vás, že mužská část redakce HD s jejími názory nesouhlasí!

"ženy nechávají muže za sebe pracovat, za sebe
myslet, nést odpovědnost. Ženy muže vykořisťují.
Muži jsou silni, inteligentní, plní fantasie, ženy jsou
slabé, hloupé a bez fantasie.” To je výchozí stano
visko Vňarové. Muž je pro ni člověk, který pracuje
a svou prací živí sebe, svou ženu a děti své ženy.
žena naproti tomu nepracuje nikdy nebo jen zřídka
kdy. To dokazuje praktický a účelný ústroj muže,
jeho strohý vzhled, který si nepotrpí na zbytečné
ozdoby. Žena se obvykle už ve dvanácti letech roz
hodne “pro dráhu prostitutky” , to znamená, že se
vydá na lov muže, kterého by za sebe necaala pra

covat a kterému “jako protihodnotu dá v určitýct
intervalech k disposici svou vagínu” . Při tom ne
existuje mezi mužem a ženou primární rozdíl v inte
ligenci, jenomže žena nechává své duševní schopno
sti zakrnět, protože k tomu, aby dobře žila, je ne
potřebuje. “Teoreticky je možné, že krásná žena
má méně inteligence než šimpanz a že se přesto
v lidském prostředí uplatní.” Jestliže se vzdělává,
tedy jen proto, aby zvýšila svou tržní hodnotu.
Největším omylem, kterému muž propadá, je,
že při posuzování ženy používá týchž měřítek, kte
rými posuzuje s á e sebe. Slyší-li například, 'celíc
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T. G. M.: Humanistic Ideals.; Přeložil prof. Preston Warren.
Vydala Bucknell University, Pens., USA, 1971

Stole žive ideály

razňuje
masarykovskou
směs idealismu a aktivismu, která se vyznačuje
důrazem na člověka a jer
ho lidskou tvář a odmí
táním
dogmatických
-izmů. Velká část idealisticko-aktivistické mláde
že zakusila by prý podi
vuhodný souzvuk duší,
kdyby - jako pražští stu
třebuje vůdců, ne pánů.” denti na Karlově univer
K tomu Humphrey do sitě v r. 1901 - i oni měli
profesora, který by v po
dává'
“Jako o každém oprav sluchárně rozváděl myš
du velkém národním vůd lenky Humanitních ideá
ci, tak i o Masarykovi lů.
A pokud jde o Česko
platí, že jeho myšlenky
inspirovaly lidi daleko - za slovensko. píše prof. War
hranicemi jeho země. Ja ren. snad ani nepřekva
ko bojovný demokrat po puje. že příznačným ry
dílí se Masaryk o náš sem roku 1968 bylo. že se
obdiv spolu s jinými veli tam hlásily zase o slovo
kány jako Gandhi a Lin svoboda a humanismus a
coln a Churchill. A jako že se Masaryk vracel do
opravdový a bojující re myšlení a perspektiv ná
volucionář, Masaryk je roda.
hrdina, na jehož myšlen
Vzpomíná dále. že Le
ky .humanismu navazují i nin řekl v roce 1919. že
odpovědní mladí rebelo Masaryk je jeho nejváž
vé dneška . . . ” Důraz v nější ideologický odpůrce
Humphreyových slovech v Evropě a uzavírá zjiš
je jasně na politickou od těním: “A podobně asi
povědnost a na revoluci reagovali na Masaryka
budující, nikoli bourající. vůdci v Kremlu v r. 1968.”
Překladatel prof. War
Nakonec aspoň několik
ren se ve své úvodní sta citátů z Masarykových
ti znovu vrací k základní- 1Humanitních ideálů - ze
mu námětu, že Masaryk spisu, který je u nás mé
a jeho kniha z r. 1901 pro ně znám než Čapkovy Ho
mlouvá k mladé generaci vory, které svou šíří a
v dnešních dnech souzvuč- rozmanitostí do jisté míry
;něji, příbuzněji než mno Humanitní ideály později
há jiná módní teorie. Zdů- zastínily. Při citování je

Od roku 1901, kdy vyšlo první vydání Masarykovy knihy Humanitní ideály,
jakoby nás dělila daleko delší doba než těch 71 roků. První rok dvacátého sto
letí se zdá ponořen do temnot dávné historie, rakousko-uherského mocnářství,
černožluté Vídně a všeho toho, co slavného a pak tragického přišlo potom.
Přesto Masarykovy Humanitní ideály promlouvají k dnešku možná ještě nalé
havěji, než když byly na předělu dvou století koncipovány. To je asi důvod,
proč universita Bucknell v Pennsylvanii vydala loni zbrusu nový anglický pře
klad Masarykova spisu. Humanitní ideály vyšly anglicky už jednou — v roce
1938, kdy jim Mnichov propůjčil zvláštní aktuální smysl. (Vyšly v londýnském
nakladatelství Allen & Unwin pod ne zcela výstižným názvem ldeals of Hu
manity).

Masarykovu
filosofic
“V dnešní době, kdy se
kou esej do angličtiny no jak krajní levice, tak
vé přeložil prof. Preston krajní pravice , dovoláva
Warren, Kanaďan, naro jí tzv; absolutních pravd,
zený v provincii Prince často přioděných do zdán
Edwarda v zálivu Svaté livě demokratického rou
ho Vavřince. Kniha nevy cha, Masarykova mou
světluje, jak se z tohoto drost se nám zdá obzvláš
nehostinného severu pro tě svěží a potřebná . . . ”
fesor Warren dostal k ob Dále Humphrey cituje
divu Masaryka, ale je se souhlasem z Čapko
jasné, že studoval kdysi vých Hovorů s TGM tuto
nejen v Berlíně a v anglic pasáž:
ké Cambridgi, ale také
“Demokracie po strán
v Praze, kde se zřejmě ce sociální znamená pře
naučil česky. Je to starý konání bědnosti, v repub
pán, který vyučoval filo lice, v demokracii nesmí
sofii na různých americ být možné, aby jednotliv
kých universitách přes 30 cici nebo stavy vykořisťolet, naposled na' universi ívali své spoluobčany - v
tě Bucknell. Loni odešel I demokracii člověk človědo pense a na rozlouče |ku nesmí být prostřed
nou se svou universitou níkem. Ta přirozená rozmaa katedrou přeložil a vy gnitost musí být uspořádá
ložil pro dnešní americ1 na dělbou a hierarchií
kou generaci Masarykovu funkcí a práce . . . Není
knihu.
'možrŘ organizace lidí ber
K novému překladu na (nadradených a podřaděpsal předmluvu bývalý Pných, ale musí to být právicepresident Spojených Ivě organizace a ne privistátů (za presidenta John |lej, ne aristokratické paale
vzájemná
sona) Hubert Humphrey. Inování,
Píše v ní mj.:
fslužba. Demokracie po

K U KRIZU
Peter Medveď
Či dnes, či zajtra,
aie iste raz
vyšľahne mráz,
tvoj vlastný mráz.
Špik tuhne v kosti
z vlastnej otázky:
prečo si v panenskej zvedavosti
a potom v ženskej zrelosti
— hnaná hladom —
trhala city na kúsky,
hádzala hadom?
A i keď hlavou pohodíš honosne,
výčitka čierna ako tieň
priplazí sa ešte i vo sne,
žes' radšej horela v radosti,
než žiarila a ligotala sa
v páiivej nedočkavosti.
A potom,
či dnes, či zajtra,
ale iste raz
na dlaň sa vyložíš
přijdeš a otvoríš
oko dokorán . . .
Nevyschlo ešte, slza výkupná
do nezhojených starých rán
skanie a zhojí, čo bolí . . .
Nie mne, lež tebe pre pokoj
a — obom nám kvôli.

užitečno si uvědomit, že
tato slova původně odzněla před studenty v poslu
chárně Karlovy universi
ty na počátku století.
Jsou však dodnes svěží a
aktuální. Masaryk napr.
říká:
"Pracovat, to znamená
odpírat zlému důsledné,
všude, vždy a'najm ě zlé
mu v jeho zárodku. To

neznamená být radikální,
ale vytrvalý. Nebát se,
řekl bych. Ze strachu se
lidé dopouštějí násilí, ze
strachu lžou. Tyran a
lhář má strach, a otro
kem je i ten, kdo znásil
ňuje.”
Na jiném místě Masa
ryk píše o praktické účin
né lásce k bližnímu:
(Pokračování na str. 8)

hodin ztráví žena prací v domácnosti, nedomnívá se. : Muž je však krásný, aniž si je toho vědom, protože usuzuje na hloubku citu. Ženy si však cit vůbec ne
že ji právě toková práce uspokojuje, protože odpo je ve srovnání s ženou duchovní bytostí. Je zvěda mohou dovolit, protože by je mohl svést k tomu
vídá její duševní úrovni; ne, bude mít zato, že prá vý, chce vědět, jak vypadá okolní svět, dovede my- aby se upjaly na muže, který by se nedal zotroč”
vě tato práce jí brání v dosažení vyšších met, po - slet, je tvůrčím jedincem, ale především cítí. Presto, a musely by si potom chléb vezdejší vydělávat se
nichž touží sám. Proto se jí snaží různými vynálezy • že má v rukou klíč ke všem záhadám vesmíru, sni my. Žena musí proto zachovat vždy chladnou hlav,,
ulehčit domácí práci. Ale čas, který se tím získá, žuje se dobrovolně na úroveň ženy, vidí v ní a city jen předstírá.
použije žena k tomu, aby se starala sama o sebe, bohyni.
Teprve dvě až tři děti zaručují ženě úplnou jisto
o svůj vnější vzhled. I při tom je jí muž nápomocen,
Nejdůležitějším předpokladem božskosti žen je je- tu, že se na ní nebude požadovat žádná vážná práce
vynalézá pro ní make-upy, rtěnky, domácí trvalé : jich nezměrná hloupost a jejich sklon k maškarádě. Porody jsou dnes bezbolestné a výchova dětí ít:
vlny . . .
.K tomu, aby si žena přes své duševní nedostatky vlastně zábava, která se pří trošce šikovnosti mu.e
Ve světě -žen existují pouze jiné ženy, s nimiž se přece jen muže podrobila, vymyslela si různé dre beze zbytku povést. Libido žen není ani zdaleka tas
setkávají v kostele, při nákupu, při mejdanech, surni akty. Jedním z nich je pochvala. Muž je od silné jako libido mužů, čehož ženy zase chytře vy
muži je zajímají pouze jako hospodářská základna. samého dětství vychováván k tomu, že nedostatek užívají k podmanění svých partnerů. Pro ženu ma
Málokterá žena si zvolí úlohu, která muži připadá .pochvaly pokládá skoro za pohanu. Potřebuje uzná mužova potence význam jen jako pomůcka k plo
samozřejmá, úlohu výdělečně činného člověka. Vi- ní jako vzduch a vodu a proto si co možná brzo při zení konečné pojistky pro život, dětí. Proto není di larová tvrdí, že se ženy strojí pro druhé ženy, na vede do svého domu vlastní chvalozpěvný stroj, kte vu, že je poměrně mnoho žen provdáno za impo
muže chtějí zapůsobit jen natolik, aby zůstal u nich rého se může kdykoli zeptat, zda byl hodný a do tentní muže, jen když jim zajišťují bezstarostný ži
míry. Žena je pro tuto úlohu, zdánlivě náho vot. Opak si lze těžko představit a existuje jen v
a aby je živil. Mimo tuto funkci nemá pro ženu muz jaké
nejvhodnějším obsazením, ale ve skutečnosti románech nebo ve filmech.
cenu. Je absurdní, domnívá-li se muž, že je mu že dou,
na
tuto
roli čekala a byla k ní od mládí vychovávána.
Žena, jak jsme se už zmínili, není podle názoru
na věrná jen proto, že ho nepodvádí s jinými muži.
Druhou
metodou dresury muže je sebeponižování Esther Vilarové tvůrčí. Nepotřebuje pro svůj “du
kteří jsou v jeho očích atraktivnější. Proč by to ženy. Vsugeruje
mu, že “slabomyslné zábavy, kte
měla dělat, pokud pro ní pracuje a pokud jeho pro rým se celý den oddává, jako je žehlení, pečení bu- ševní” omezený život žádné zásady, žádné politické
ideologie. Tím si je možno také vysvětlit, že si Jacstřednictvím může mít všechno, na čem jí záleží?
chet, zkrášlování domova, jsou pro blaho rodiny ne queline Bouvierová mohla vzít tak rozdílné muže
Ale právě proto, že se žena tak pečlivě připravu zbytné a že může být šťastný, že mu někdo tyto po jako Johna F. Kennedyho a Aristotela Onassise.
je — třebas jen pro druhé ženy — domnívá se muž, nižující práce odejme” . Muž musí věřit, že dělá ně Nikomu z mužů nenapadne tahle zaostalost, protože
že je krásná, protože se sama krásnou shledává. co velikého, když vydělává pro svou ženu peníze, že ji považuje za typicky ženskou vlastnost.
Je jí vděčný za to, že mu dovoluje, aby ji shledával vykonává něco, čeho by žena nebyla schopna. Potře
Zkrátka: Muž si “zamlžuje slovem láska svůj zba
krásnou i on. Ale pravý opak je pravda: není krásná buje ženu k získání vlastní sebedůvěry.
bělý podvod na sobě” a vemluví se do víry. že jeho
žena nýbrž muž. Vilarová konstatuje, že se žádná z
Nedostatek citu u žen nezakryje ani příval slz, k nesmyslné otroctví pro ženu a její 'rukojmí je čestné
učebnic lékařství nezdržuje “popisem muže, tvarem němuž je žena v každý čas připravená, neboť slzní a má vyšší smysl. Jen ženy “by mohly rozbít ten ďá
jeho rtů, barvou jeho očí při tom nebo onom osvět váčky lze vycvičit přesně tak jako močový měchýř. belský kruh dresury. Ale neučiní to, protože k torr’;
lení, bujným růstem vlasů, jemností jeho prsních Ale muž, který je od mládí vychováván v roli ochrán nemají racionální důvod. Muži. ti báječní snílci, se
bradavek, stejnoměrností jeho šourku” .
ce, je jat soucitem a z množství vyloučených slz nikdy ze svých snů sami neprobudí . . .”
J. S.

6. 3. 1972
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Stále živé ideály

Březnové glosy

česká restaurace

(Pokračování se str. 7) jak málo je známe a jak
Contin. "G O U R N IE T"
“Staré uznané pravidlo málo je. ve skutečnosti
Restaurant " L A B U Ž N ÍK '1
je základem i moderní máme r á d i.^ .”
129 Bayswater Rd.
mravnosti. “Miluj bližní
A nakonec ještě jedno
Rushcutters Bay
ho svého jako sebe samé Masarykovo napomenutí
Sydney, tel. 317393
ho.” Avšak humanita ja důraz na praktické bratr
kožto láska k člověčen ství, ne na fantasii:
Otevřeno denně od 10 dop. do 10 večer
stvu v. nejširším rozsahu
“Láska pravá spočívá
Přijďte určitě, budete spokojeni!
snadno se stává abstrakt na naději. V naději na
Na Vaši návštěvu se těší rodina Novotných
ní, láskou ve fantasii, ne život věčný. Taková láska
ve skutečnosti. Láska mu je teprve láskou, protože
sí být soustředěna. Milo věčné věčnému nemůže
vat všechny stejně nelze. být lhostejno. Věčnost Vybíráme si a musíme věčnost nenastává teprve
ZV LÁ ŠTN Í PŘ ÍLEŽITO ST
si vybírat předmět své po smrti, věčnost je již
lásky. Musíme mít určitý teď, v tomto, v každém
podniknout
cíl.”
okamžiku. A proto neodA praktický humanista kládat ničeho pro nějakou
Masaryk dodává:
věčnost vzdálenou.” I. D.
a zpět za nej výhodnějších podmínek!
“A proto bližní, má-li
K dispozici každému, kdo si zajistí cestu v roce být láska k němu prak
Hledáme zkušeného
1972 a provede v kteroukoli dobu let kamkoli do
tickou, učinnou, je nám
STAVEBN ÍH O
Evropy a zpět prostřednictvím
MISTRA,
nejbližší. A nejbližší je
případně
každému
matka,
otec,
URBAN TRAYEL SERVICE
STAVBY
bratr, sestra, žena, děti.
VEDOUCÍHO
Cena letenek snižena na polovinu
My ještě nemáme potu
pro práci ve
Využijte příležitosti — objednejte si letenky nyní chy, co se dá udělat v
Wpllongong-u, NSW.
Nástup jako mistr,
Zpáteční letenky od $ 618.60
tomto kruhu, o kterém
později stavbyvedoucí.
myslíme, že jej miluje
Adresa:
me. Ale prosím, stopujte
P. O. Box 1035,
Wollongong,
sebe i jiné, jaký je náš
NSW. 2500,
poměr k nejbližším oso
tel. 28-6258
bám, a užasneme často,

cestu do Evropy

Ceny za tyto INDIVIDUÁLNÍ lety platí po celý
rok (s tím, že se zpáteční let koná nejdříve za 45
dní a nejpozději za 120 dní). Pouze v měsících
květnu, červnu a červenci ze Sydney a v srpnu,
září a říjnu z Evropy se platí příplatek $ 50.-.
Za malý příplatek můžete též cestu přerušit.
Pan C.

K.

U R BAN

chce oslavit 40 let svého podnikání tím, že věnuje
zákazníkům své cestovní kanceláře část slavné
sbírky — včetně knih, brožur, manuskriptů, leptů,
tisků atd. — velké historické hodnoty, kterou zí
skal od slavného historika

■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■»»■»■■■»■■■v

S Y D N E Y

■■HHWH— —

česká
A U TO ŠK O LA

J A N W IS Z
8/16 Henson Street.
Sammer HilL
NSW. 2138
Telefon 757-6873
(Sydney)

POTŘEBUJETE
RYCHLE OPRAVIT
AUTO?
Veškeré opravy í ge-

levněji, než v ».sta tu ích

Dr. George Mackaness-e.

Podmínky: Současně se zpáteční letenkou, koupe
nou prostřednictvím cestovní kanceláře URBAN,
budete oprávněn vytáhnout si ze slosovaeí schrán
ky číslo a dle něho dostanete zdarma historicky
cenný předmět podle katalogu, který je Vám v
kanceláři k dispozici.
TISÍC VĚCÍ V C E N Ě M NOHA TISÍC D OLARŮ
Č E K Á NA P Ř E D Á N Í

Přenosný televizor
thorn

. večs-} teL S&5I5S
V olejte (po S J i bod.

od $ 159.- a. t. L
a všechno
elektrotech- zboží

Rodina o třech

Upozornění klubům, spolkům, velkým firmám atd.:
Při svých letech ve skupinách můžete těž využít
této nabídky. Vyžádejte si podrobné informace.
Zavolejte nás na
telefon 26-2985 nebo 26-1586

nebo zašlete dolejší kupón na:
U R B AN T R A V E L S E R V IC E
302 Pitt St., Sydney, NSW. 2000

Jméno: ..............................................................
Adresa: ...............................................................
Zajímám se o cestu d o ......................................
(přes: Indii — USA — Severní pól)
v m ě s íc i.............................................................
sě zastávkou v .................................................
Zašlete mi nezávazné podrobné informace.

SPECIALISTA VW S
PRA X I V NĚMECKU
A ŠVÝCARSKU

DISCOUNT HOUSE
241A Oxford Street

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

HOSPODYNI
samostatnou 23 - 58 ro
ků pro modemi dům
ve východ, preefaněstí
Sydney. Nabízí odděle
ný byt s koupelnou a
TV a plat $ 50 fýctoě.
K sjednání přecfefcavení
laskavě volejte od pon
dělí do pátku mezi 9.
hod. ráno a 5. bod.
odp.: 25-5038, v jinou
dobu: 36-5488 (Sydney)
Mluvíme též německy
a maďarsky

Vaša lekáreň: FO R D O V A

LEKÁREŘ

Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
Ph. C., M. P. S. (Sydney)
Lieky, francovka, kozmetické a fotografické
potreby. — Zasielame lieky do cudziny.
FO R D 'S P H A R M A C Y
133 Marrickville Rd.,

Marrickville

_______ Telefon (Sydney): 56- 6956

Jarka Vlčková

1. března — před rokem — zemřel básník Franti
šek Hrubín, jenž je vedle J. V. Sládka nejvýznam
nějším tvůrcem poesie pro děti. V knize U stolu se
vrací ve vzpomínkách do údobí první světové války.
Jeho dramata Srpnová neděle a Křišťálová noc za
chycují obrazy současných lidí v zcela všedních si
tuacích: obě hry jsou typem lyrického dramatu. V
Romanci pro křídlovku a v Hodině zamilovaných
oslavuje mládí a lásku. Významná je i Hrubínova
činnost překladatelská (Verlaine, Rimbaud, Heine,
Puškin). Jeho básnická činnost byla zhodnocena na
šimi významnými kritiky (salda, Píša, Formánková).
Francouzský naturalismus a ruský realismus k nám
uváděl Vilém Mrštík, od jehož dobrovolného odchodu
z tohoto světa uplynulo 2. března 60 let. Překládal
z ruštiny a byl kritikem a výbojným mluvčím školy,
jenž v článku Bestia triumfans napadl pražský ma
gistrát proto, že vypracoval návTh na zničení někte
rých památných domů při tvoření nového plánu za
stavení Prahy. Jeho radostně svěží Pohádka máje
je oslava mladé lásky, jara a přírody. Bohatá líčení
přírody jsou podbarvena náladově a tak vnáší Mrštík
do prosy lyrický impresionismus. Psal studentské ro
mány. Román Santa L uda je jeden z prvních hod
notných románů pražských a Mrštík v něm užil retro
spektivní komposice. Dojmy přírodní a cestopisné
líčí Kniha cest, z níž je patrno, že ji psal malíř. S
bratrem Aloisem napsal Maryšu, jež je stále na po
řadu našich divadel.
Vojtěch Mixa, jehož 85. nedožitých narozenin vzpo
meneme 14. března, upoutal naši veřejnost v prvním
období své tvorby erotickými povídkami a postavami
dospívajících dívek, jež se buď s životem melancho
licky smiřují (Dívky), anebo se chtějí naopak zbavit
(Pokračování na straně 9)

PRODÁM KNIHY:
“The Prindpies & Practice of Stock Exchange
Investznent” . 163 stran. Vydána v r. 1969 v omeze
ném množství. Kniha Vám ukáže způsob, jak w óělaí ca borze velké peníze na základě faktů. Cena
S 5.80 vč- poštovného.
.. "^C^Jpanfes Act No. 71, 1961, se všemi nejnovějsh sb opravami. 548 stran. Obsahuje souhrn zákonů,
podle kterých třeba postupovat při zakládání firmy
v AffiSrála. jak vést její finanční záležitosti, povin
nosti direktorů a další pravidla. Cena $ 7.50 vč. pošt.
Ladenrif BELAVÝ, 2fľAlice St., Parramafa, NSW. 2150
X

1
£

1
X

Seznamovací kancelář
H A P P Y H EA R TS S ER V IC E

Vám pomůže najít opravdu dobrého
přítele opačného pohlaví.
PRO Ž E N Y ZD A R M A .

Pište o důvěrné informace:
BOX 1395 G PO S Y D N E Y 2001

Chcete se v příjemném prostředí
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
Poslechnout, si českou hudbu?
Vše je pro Vás připraveno v české restauraci
Z L A T Á

PRA HA

235 Oxford St., Dariinghurst — Sydney

Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi

Z L A T N IK •
HODINAŘ *

N A PPODEJ

ŠTEVEN VARDY

KONTI N E T A L N f
RESTAURACE

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

Roční obrat S 53.000.
Cena $ 15.000. Je pro
vozována
majitelem.
Zisk $ 300 čistých týdně
Pište neb telef. na:
R. PUMPA, c/- Grazer
Restaurant, Belvedere
Ave., Cabramatta,
NSW. 2166.
Tel. (Sydney) 72-5513
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s chotí

M ALTA TRAVEL SERVICE

R EN ATO U

167 Russell St., Melbourne, Vic. 3000

tel. 663-1021, 663-1022,
po hod. 53-7073, 347-6428
.
obstará vše potřebné k cestě do Evropy
či kamkoli ve světě — spolehlivě a
výhodně — letadlem nebo lodí.
..
- Vyžádejte si nejvýhodnější rozpočet.
Mluvíme česky a slovensky.

1
l
i
l
|
I
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Březnové glosy

P Ř Á T E L É

V O JT A B R O D E C K Ý

Chcete cestovat?

rozenou

K U G LER O V O U

dovolují si oznámit, že jejich sňatku bylo
požehnáno dne 5. února 1972
v Newmanově kapli u Melbournské university
125 Tucker Road,
Bentleigh, Vic. 3204

H L E D A J Í

Františka Kovaříka (Jižní Austrálie?) a E. Valeše
z Teplic (který přijel do Austr. asi před 4 roky).
Dr. Slávek Kulich má v redakci dopis.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
*e na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
les dělujeme jeho adresu tazateli.
HD
Z P R Á V Y S. K . SLA VIA M E L B O U R N E

Účast Slavie v soutěži o Nordeen Cup byla úspěšná.
V rozhodujícím zápase proti Altoně podala obě muž
DALŠÍ SCH Ů ZK A P Ř Á T E L NÁRODNÍCH TANCŮ stva dobré výkony a štěstí se zdálo střídavé. První
se koná ve čtvrtek dne 9. března 1972 v 8 hodin ve půle skončila bez branek. Po změně stran převzala
čer u Edy Zlatého v Rheinlandu, 9-13 Drewery Lane, Slavia iniciativu a ujala se vedení pěknou brankou
Melbourne. Event. informace: tel. 396-2068 (Dobe Traina. Tentýž hráč zvýšil náskok Slavie za 15 mi
šová).
nut na 2 : 0, když dopravil do sítě míč, který bran
kář Altony vyrazil. Altona pak silně útočila a poda
řilo se jí z klubka hráčů před svatyní Slavie vytě
O BRAZY A U M Ě L E C K É R EPR O D U KCE
žit branku a tak upravit konečný výsledek na 2 : 1.
Toto vítězství zajistilo Slavii účast ve finále, k ně
íve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
muž nastoupila 27. února proti ligovému mužstvu
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
George Cross. I v tomto zápase předvedla Slavie
R ÁM OVÁN Í obrazů a POZLACO VÁN I rámů
líbivou hru. Zvláště útok se z.dá lepší, pohotovější
i nábytku odborně provádí
než v loňské sezóně. Ve 22. minutě se Slavia ujala
první pozlacovačská firma v Austrálii
vedení (opět Trainem), ale krátce před půlí zápasu
se podařilo soupeři vyrovnat a v druhé polovině dát
J. KOŠŇAR PTY. LTD.
vítěznou branku. Prohra 1 : 2 s George Crossem a
hlavně chuť ke hře a předvedené výkony mužstva
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
jsou dobrým příslibem pro nadcháezjící sezónu.
Telefon: 37-3109
Dne 18. března hraje Slavia 1. kolo Dockerty-Cupu
jakož i v č. 42 Howard St., Norfh Melbourne
proti týmu Preson-Macedonia ve 2.45 hod. v Collier
(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Reserve v Prestonu (za veř. nemocnicí). Přijďte
mužstvo povzbudit!
j. k .
Krajanům poskytneme 15% slevu

(Pokračování se strany-8)
jeho konvencí (Medvědi a tanečnice). Jeho Smršť
na 14. poledníku zobrazuje hospodářský a společen
ský život let třicátých v Kutné Hoře. Mixovou tvor
bou se zabýval kriticky K. Sezima v Maskách a mo
delech.
,
,
v,
_
Moravský svéráz folkloristický nasely po Sušilovi
pilného sběratele písní a pozorovatele řeči a 'náro
dopisných zvláštností v prof. Františku Bartošovi,
od jehož narození uplyne 16. 3. již stopětatřicet let.
Jeho dílo vyrostlo z velké lásky k venkovskému li
du, v němž viděl neutuchající zdroje kulturní, ume
lecké, jazykové i mravní.
_
j
Mluvčím realismu v české poesii se stal Josef Sva
topluk Machar, narozený roku 1864 v Kolíně z chu
dé rodiny. Byl bankovním úředníkem a po prevratu
pět let generálním inspektorem čs. armády. Macharův básnický vývoj šel od lyriky osobní k lynce vla
ČISTÍCÍ P R O S T Ř E D K Y všeho druhu
stenecké a k epice sociální o osudu žen a posléze k
G O L D E N P R O D U C TS
epice historické. Jeho trojdílný Confiteor podava ly~
jsou nejmodernější, nejúčinnější a zdra
rický deník moderního člověka. Epickým románem
votně zcela nezávadné. Hodí se proto
padlé dívky a satirou na maloměst’áctví je Macfaarova Magdalena; utrpení ženy jako milenky, man
nejlépe jak pro domácnosti, tak pro ne
želky a matky obsahují jeho básně “Zde by měly
mocnice,
potravinářské závody, hotely a
kvést růžě” . Historickou epiku pojmenoval básník
všechny
ostatní
podniky, které dbají na
Svědomím věků; v ní se obírá antikou, vlivem kře
sťanství na pohanství, renaisancí, reformací, fran
čistotu.
couzskou revolucí a dějinami ponapoleonskými až do
Vyžádejte si nezávazné informace.
světové války. Z prosy zaujmou vzpomínky Macha-: S. S M E T Á K , 20 Thorndon Dr., St. Albans,
rovy na jeho mládí a básnický vývoj, jež ^nazval
Vic. 3021. Telefon 396-1448
Konfese literáta. Macharův Řím zaujal protikřesťan
ské stanovisko a tento román se stal předmětem
Dodáváme po celé Austrálii se zárukou
mnoha polemik, právě tak jako Machartivo zhodno
za zvlášť výhodné ceny.
cení Vítězslava Hálka jakožto básníka druhého řádu.
Jeho antika je básnický sen. život měl vždy své H a
dy a stíny a měla je i antika i křesťanství. Machar
zemřel 17. března 1942.
Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne
Téhož dne, avšak roku 1882, zemřel v Belle Platne v USA profesor filosofie v Brně P. František
Matouš Klácel, jehož jméno je nám velmi známo ve
ATLANTIC BAKERY Pty. Ltd.
spojitosti s Boženou Němcovou, pro niž napsal “listy
8-10 Helen St., West Heidelberg, Víc. 3081
přítele k přítelkyni o původu socialismu a komuni
smu” , v nichž sleduje vývoj myšlenek o dokonalém
Telefon 459-3672
uspořádání společnosti od Platona až po utopický
Největší
výběr
všech druhů chleba — včetně
socialismus. Toto dílko je dokladem jeho básnické
ho snílkovství, jež bylo silně ovlivněno Hegelovoa
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
filosofií. Trpě veřejnými poměry, vlastní krisi a ne
Přesvědčte se!
dostatkem “pochopení” církve pro svou činnost, ode
šel roku 1869 do Ameriky, aby se mohl věnovat svým
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
snům, pro něž ani zde nenacházel dostatečné po
která je zárukou nejlepší kvality.
chopení.
Osvětim ukončila život českého spisovatele Karla
Poláčka, jenž by se byl dožil 22. března osmdesáti
let. Zvláště jeho knížka Muži v offsidu byla přijata
Příští LID O V Ý K O N C ER T
s mimořádným zájmem. Poláček byl typickým^ před
stavitelem satirické prosy zobrazující život měšťáků. se bude konat v rámci festivalu Moomba v neděli
Ve svých bodře humorných popisech vynikl v kriti dne 12. března 1972 od 3.15 hod. odp. v Sidney Myer
ce zvláštního světa židovských 'maloměšťáků, z je Music Bowl. Sólisty budou sopranistka Suzanne Steele z Australian Opera Company, anglický zpěvák
jichž středu pocházel.
Venkov slovácký a slovenský zpodobovala reali Peter Regan (z “Charlie Girl”) a televizní hvězda
sticky věrně Gabriela Preissová, narozená 23. 3. 1862 Allison Durbin. Australský symfonický orchestr řídí
v Kutné Hoře. Dvě povídky zpracovala dramaticky. Hector Crawford. Vstup volný.
Jsou to Gazdina roba — ze Slovenska — a Její pa
storkyňa — ze Slovácka. Obě díla upoutala hudební ho zásah do" bojů o pravost Rukopisů. M. Hýsek v
skladatele: J. B. Foerster zhudebnil Gazdinú robu v knize Literární Morava zhodnotil šemberkův život,
opeře Eva. Její pastorkyňa v svérázné hudbě L. J a  jeho zásluhy a jeho dílo.
náčka si dobyla světového uznání.
Otakar Zich, narozený 25. 3. 1887 v Městci Králo
Zakladatelem Matice moravské a Jednoty mo vé, učil krátce po absolvování filosofické fakulty na
ravské byl profesor české řeči a literatury na uni gymnasiu v Domažlicích a již v roče 1911 se habi
versitě ve Vidni Alois Vojtěch Šembera, od jehož litoval jako docent estetiky. Působil jako skladatel,
narození uplyne 21. března stopětašedesát let, a od dramatik, hudební kritik a estetik. Četné jeho sklad
jeho úmrtí 23. března osmdesát. Velký vliv za jeho by jsou inspirovány literárními texty (např.: melo
študiji v Litomyšli měl na ,něj prof. B. Buzek a jehs drama Romance o černém jezeře na slova Nerudo
spolužák F. M. Klácel, na studijích v Praze J. Né- va, Malířský nápad na námět povídky Sv. Čech*.
jedlý, V. Hanka, F. Palacký, F, L. čelakovský a. Preciózky podle Moliera, Vina podle Hilberia aj.)
J. J. Langer. Jako historik se zajímal především ; V hudbě vycházel ze smetanov«* sjatioe, v vsétfi.3» E»T«asor»! n* C. Hwtisuflcítedějiny Moravy, jejích rodů a mfo: Eárainý fcyl

K N IH Y , O NICHŽ SE

NEPŘESTAN E

M L U V IT :'

; Karel Čapek: Hovory s T. G. Masarykem (vázané,'
, s portrétem TGM, 348 str.) Austr. $ 3.35 — Karel!
Čapek: Anglické listy (brožované, bohatě ilustro
vané, 150 str.) Austr. $ 1.70 — Petr Sadecký:'
OCTOBRIANA and the Russian Underground (vá, zané, bohatě ilustrované, barevné plotny). Ke kaž’ dému výtisku zvi. příloha magazinu Daily Tele-J
! graph. 176 str., velký formát, Austr. $ 8.80.
«
i O D K U D PO CH Á ZÍTE? Máme stovky ilustrova-I
, ných knih o Praze, Brně, Bratislavě, ale také o*
>Krumlově, Kutné. Hoře, Tatrách a pod. Dále staréJ
J tisky měst, hradů a zřícenin. Vyžádejte si sezná-1
kmy tisíců titulů čs. literatury od F. C. I. KNIŽNÍí
l SLUŽBY, 4 Holand Rd., London W14 8AZ., G. B.<

LETOVISKO “ ŠU MAV A”
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečné zve všechny krajany na
V E L I K O N O Č N Í

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli dne 2. dubna 1972

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

POSTNÍ D OBY každou neděli od 3. hod.

odp. a v tutéž dobu na Velký pátek se koná “Na
Šumavě” u Belgrave South, Víc., Křížová cesta, za
končená u kapličky Pražského jezulátka. Prosím,
dostavte se v hojném j>očtu.
P. j . Peksa
ZLOBÍ

VÁS

OČI?

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

OPTO
Capitol House, 113 Swanston St.

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

HLAS

-10-

DOMOVA

6. 3. 1972

- - Ve zkratce - •

— Čs. rohovníci prohráli v Marseille mezistátní
střetnutí s Francií 8 : 12. Toto utkání, které přine
slo technicky dobrý box, bylo pro oba reprezentač
ní celky dobrou přípravou na olympijské hry v Mni
chově.
— Na OH v Mnichově se připravují i házenkáři, kte
ří byli na zájezdu v Belgii. V Antverpách zvítězili
v mezistátním střetnutí nad Belgičany 17 : 11.
— čs. daviscupový hráč Vladimír Zedník porazil V
1. kole tenisového turnaje v Los Angeles jednoho z
předních světových tenistů Američana Stan Smitha
6 : 3 a 6 : 2.
XI. zimní olympijské hry v Sapporu patří už minu losti, ale přesto se k nim budou odborníci v různých
— Policie v argentinské Cordobě zatkla všech 11
discipliny,
bilancovat
a
studovat
vývoj
olympijčasopisech ještě dlouho vracet; rozebírat jednotlivé
hráčů místního fotbalového klubu, kteří ukopali k
ských soutěží, jak ho vidí po 11 dnech sapporského zápolení. Podívejme se proto i my aspoň stručně na
smrti pomezního rozhodčího Augustina Bazza. Bazzo
byl zabit při potyčce na hřišti, když utíkal na pomoc
rozdílné tendence v zimních sportech.
hlavnímu rozhodčímu.
tradici
v
Sapporu
navázali
Švýcaři,
kteří
vyhráli
_ Nedovedu si dobře představit, že by už na někte
ád
r.
1924
už
počtvrté
soutěž
čtyřsedadlových
bobů.
rých příštích olympijských zimních hrách nestartova
N E D Ě L N Í KLID ČS. FO TBA LISTŮ
li lyžaři alpských disciplin, jak se vyhrožuje. Sjez A jak je tomu v ledním hokeji? Všeobecně odbor
daři a slalomári jsou bezpochyby atrakcí olympiády níci zastávají názor, že olympijský turnaj ^ hokeji
Po vzoru celé řady států rozhodl nyní i Čs. fot
a bez nich by se dalo o olympiádě těžko říci, že je stů nepřinesl nic nového, úroveň byla jen průměrná. balový svaz, že čs. fotbalisté 1. a 2. celostátní ligy
vrcholným světovým podnikem sportovců zimních od Všichni očekávají, že na své si příznivci hokeje bodou moci trávit neděle ve společnosti svých rodin,
větví. Jaký však bude zde vývoj? Zkušenosti ukazu přijdou až na mistrovství světa v Praze, kde bude když určili jako hrací termíny místo neděle soboty.
jí, že alpinici jsou zcela závislí na lyžařském prů Joutěž dvoukolová. Škoda však, že v Praze budou Zároveň počítají s tím, že stoupnou návštěvy na
myslu, který jim prakticky umožňuje starty na pod chybět američtí hokejisté, kteří byli bezpochyby nej mistrovských zápasech. Podle tohoto nového plánu se
nicích, kam by se asi těžko dostali. Na příklad v větším překvapením v Sapporu. Po počáteční pro “pojede” od 16. kola, 1. kola jara (18. března).
letních měsících še Evropané mohou bez větších fi hře se Švédy 1 : 5, nikdo nečekal, že si domů odve
V jarní polovině sezóny 1971-72 vybojují čs. fotba
nančních potíží zúčastnit závodů v Austrálii nebo v zou “stříbro” . Poprvé jsme na olympiádě postrádali listé celkem 3 mezistátní utkání: 8. nebo 9. dubna v
Čile, kde si udržují kondici a připravují se na nad Kanadu, škoda, turnaj by byl zajímavější.
Brně s Rakouskem, 26. dubna v Plzni s Lucembur
Vyvstává otázka, k jakým změnám dojde, na XII. skem a 14. května se střetnou ve Stockholmu se
cházející sezónu. “Případ Sehranz”, jeho diskvalifi
kace, však ukázal, že je třeba, aby mezinárodní zimní olympiádě v r. 1976 v americkém Denveru? Švédském.
olympijský výbor zrevidoval své amatérské předpi Těžko ještě říci, ale je možné, že do olympijského
sy, aby si jeho funkcionáři uvědomili, že se nepíše programu budou zařazeny krasobruslařské páry. VšeČSR O ÚČAST N A MISTROVSTVÍ S V Ě T A
rok 1924 ale 1972. Buďme upřímní: čistý amatér, xnožně o to usiluje předseda mezinárodní bruslařské
Trenéři čs. fotbalového národního mužstva Lad.
xederace
Francouz
Jacques
Favart,
který
měl
na
toto
jak by si ho představoval Avery Brundage, dnes ne
Novák a Laco Kačám mají ještě přes rok čas na to,
existuje^ a jestliže se najde, pak v mezinárodním téma v Sapporu dlouhé debaty s předsedou meziná aby připravfli své svěřence na boje o účast na mi
rodního olympijského ' výboru. Brundage slíbii, že
zápolení nemá sebemenší naději na úspěch.
strovství světa r. 1974, které bude probíhat v několi
Zmiňujeme-li se o startu lyžařů v Sapporu, pak nudě tento návrh podporovat.
ka městech NSR. čs. fotbalisté sehrají prvé kvalifi
Každé
olympijské
hry
mají
svou
osobnost,
sportov
je třeba napsat, že soutěže skončily velkým fiaskem
kační střetnutí 2. května 1973 v Kodani s Dánskem,
reprezentantů obou lyžařských velmocí — Francie ce, který svým mimořádným výkonem vynikne nad 6. června odvetu na čs. půdě. O čs. účasti na MS
a Rakouska —, které udávaly v minulosti tón na ostatní, který sbírá zlaté medaile při každém svém se však rozhodne až na podzim 1973 v souboji se
všech vrcholných podnicích toho druhu. Jejich nad startu. V Cortině ď Ampezzo to pyl před 16 roky Skoty. Čechoslováci musí hrát 20. září 1973 se Sko
vládu přerušili Švýcaři, hlavně zásluhou Nadigové Rakušan Toni Sailer, na posleam zimní olympiádě v ty v Glasgově a odvetu hrají doma 17. října. Dánští
a pak Russiho, dále pak Ital Gustavo Thóni a nej Grenoblů Francouz Jean Claude Killy a nyní v Sap fotbalisté sehrají obě kvalifikační střetnutí se Skoty
větší^ senzace olympiády — Španěl Ochoa, vítěž spe poru nepochybně rychlobruslař Ard Schenk. Jeho už na podzim 1972.
zásluhou dosáhlo Holandsko na XI. olympijských
ciálního slalomu.
V lyžování klasických disciplin ztratili zase světo- lirách — přihlížíme-li k počtu účastníků — největ
vě prvenství Skandinávci; ze soutěží vytěžili .nejvíce šího úspěchu ze všech družstev vůbec. Vždyť do SapAtletické žebříčky
reprezentanti Sovětského svazu, kteří se tak mohli pora vyslalo Holandsko pouze 13 reprezentantů (12
Stát absolutními vítězi olympijských her. Ve skocích rychlobruslarú a 1 krasobruslařku) a. ti získali cel
Každoročně v lednu nebo v únoru jsou zveřejňo
na normálním můstku triumfovali Japonci, zato na kem 9 meaaili; 4 zlaté, 3 stříbrné a 2 bronzové. To vány lehkoatletické žebříčky, z nichž snad nejzají
je
úspěch
skutečně
obdivuhodný..
mastku s_ kritickým bodem 90 m utrpěli debakl a
mavější jsou ty, které sestavuje známý italský od
olympijské “zlato” získal naprosto nečekaně Polák
borník
Quercetaní se svým spolupracovníkem, Ame
Fortuna.
ričanem Pottsem. Z čs. lehkých atletů v nich figu
CS. TENIS
Nová éra začne v krasobruslení. Už v příštím roce
rují na čelném místě Ludvík Daněk a Dušan Moravvstoupí v platnost nové hodnocení, podle kterého po
čs. tenis, který má tak slavnou tradici, může se čík. Oba jsou ve svých disciplinách na druhém mí
vinné cviky ztratí na hodnotě, neboť budou zname v současné době pochlubit několika vynikajícími hrá stě. Daněk je klasifikován v popředí diskařského
nat jen 20% z celkového známkování. “ Mistrům po či, kteří obstojí i na dobře obeslaných mezinárod žebříčku už devátý rok.
vinných figur” bude tedy odzvoněno a prosadí se ních turnajích. Kromě Jana Kodeše, který je všemi
Světové pořadí na 3.000 m: 1. Villain (Francie —
krasobruslaři s dobrou “volnou jízdou” . To bude bez experty zařazován do tabulek světové elity, dosa mistr Evropv), 2. Moravčík (ČSR), 3. Sysojev (SSSRU
pochyby výhoda amerických krasobruslařů.
huje vynikajících výkonů i Jan KukaL Z mladších
110 m přek.: 1. Milburn (USA), 2. Siebeck (V. Ně
rychlobruslení — přestože Holanďan Ard Schenk tenistů jsou to František Pála a hlavně Jiří Hře mecko). 3. White (USA) . . . 9. Luboš Nádeníček
získá! 3 olympijská prvenství — je tendence k spe bec, kteří se začínají na mezinárodní scéně prosa (ČSR).
cializaci. Přední _rvchlobruslaři se většinou soustře zovat. Nyní vyhráli spolu pánskou čtyřhru meziná
Výška: 1. Matzdorf (USA), 2. Brown (USA), 3.
ďuj^ na dve tratě. Sprintéři mohou své výkony ještě rodního tenisového mistrovství Skandinávie v Koda šapka (SSSR) . . . 10. Moravec (ČSR).
zlepšovat, nemusí na vrcholné světové podniky čekat ni, když po semifinálovém vítězství nad párem Bar
Disk: 1. Silvester (USA), 2. Daněk (ČSR), 3. Bruch
■t roky, jako tomu bylo dosud, mají nyní svá světo- clay (Francie) — Kukal 6: 4, 5 : 7 a 6 : 2, porazili (Švédsko).
v závěrečném střetnutí dánskou dvojici halových spe
V soutěži žen (pořadí sestavil Čechoslovák Popper
v in K ů le líď k3Ždý r°k’ a t0 je Pr° další ^ voi cialistů Ulrich — Leschley 6: 4, 8 : 6 a 8 : 6.
s Italem Trifarim) jsou tyto čs. reprezentantky:
Sáňkařské soutěže jsou jasnou doménou reprezen
1.500 m: 1. Burneleitová (V. Německo), 2. Pangelotantu Východního Německa, čehož dokladem ie že
PLACH Ý D VAKR ÁT DRUHÝ
vová (SSSR). 3. Hoffmeisterová (V. Německo) . . .
v soutěži jednotlivců získali všechny medaile ŠáňNejlepší čs. půlkař Jozef Plachý z Košic absolvo
k an ostatních zemí resignovali, s takovým debaklem val na americkém turné další dva starty: v kanad 9. Jehličková (ČSR).
^íikao z nich nepočítal.
Výška: 1. Gusenbauerová (Rakousko), 2. Poském Torontu a v Clevelandu, a vždy doběhl v zá
rvLíS« těŽÍ b?ba™ n.e nastaly příliš velké přesuny vodě na 1.000 yd druhý za Jamaičanem Dyeem. V pescuová (Rumunsko), 3. Brillová (Kanada) . . . 5.
Důležitá pro všechny jsou startovní čísla, která ovliv Torontu měl vítěz čas 2:09,4 min., Plachý 2:09,5 min., Hueboerová-Rezková (ČSR), 7. Karbanová (ČSR),
ňuji cely Průběh soutěží, neboť rozmary počasí me v Clevelandu Dýce 2:11,6 . min., Plachý 2:11,8 min. 10. Prošková (ČSR).
zi startem bobu číslo 1 a dejme tomu 15 rozhoľu i Není nejmenšíeh sporů o tom, že starty na halo v_Tabulky sestavili tito experti na základě úspěchů
á uspechu ci neúspechu i favoritů. Na bobařskou vých mítincích v Americe jsou dobrou přípravou či neúspěchů na hlavních lehkoatletických podnicích
r. 1971.
Jozefa Plachého na olympijské boje v Mnichově,
T R A G IC K Á SM R T P. ROM ANA
kde by chtěl hrát významnou roli.
Nejúspěšnějši čs. kra- na nezapomenutelném miH L a S D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
sobruslar ^ Pavel Roman strovství světa r. 1962 v
T A T R A N PR EŠO V V Y Ř A Z E N
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
zahynul při autonehodě v Praze získali první titul
Házenkáři Tatranu Prešov, kteří prohráli prvé se
Yrogersville v americkém mistrů světa v tancích na mifinálové střetnutí “Poháru mistrů evropských ze
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
státě Tennesee, když ztra- ledě. Tento úspěch opako- mí” ve Westfálské hale v Dortmundu s obhájcem
Telefon: 42-5980
til kontrolu nad svým vali ještě po tři další ro- trofeje VFL Gummersbachem 5 : 12, nechtěli ještě
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
(Austr.) $ 6.-, jednotlivý
automobilem, sjel z dál- ky a k němu připojili i hodit flintu do žita, netajili se názorem, že se budou
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
nice a vůz se převrátil, dva tituly mistrů Evropy. chtít v domácí odvetě svému soupeři revanšovat i
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-,
Pavel Roman se svou Jako neporažení přestou- s úroky. Ale nezdařilo se jim to. Vyhráli sice doma
£stg. 3.-, US $ 7,- nebo ekvivalent v jiné měně.
sestrou Evou dokázali pili v r. 1965 do lední re- nad Gummersbachem, ale jen rozdílem jedné bran
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
přerušit hegemonii ang- vue.
ky 19 : 18 a byli tak už vyřazeni z Evropského po
na požádání obratem.
lických tanečních párů a
— O —
háru.
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