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Rychleji k integraci východní Evropy

U NAS VE SVERDLOVSKU

Ve věrném přátelství a spojenectví se Sovět
ským svazem je dnes plně zabezpečena nejenom
svoboda našich národů a nezávislost státu, ale
i socialistické uspořádáni naší země. Znovu vy
soce oceňujeme velké úsilí Komunistické strany
Sovětského svazu, sovětského státu i lidu v boji
za světový mír, za uvolnění napětí v Evropě, za
mírové řešení konfliktů a nahromaděných mezi
národních problémů. Plně tuto politiku podporuje
me a podle svých sil přispějeme k její úspěšné
realizaci . . . .
Gustáv Husák 1 .máje v Praze
\
______________

NIKONOVO ROZHODNUTI

Vzrušení světové veřejnosti po oznámení presidenta
V úřední slávě minulých květnových dnů skoro zanikly drobné zprávy či vyhlášením
‘‘východo Nixona, že nařídil zamezení přísunu válečného ma
utroušené poznámky slavnostních řečníků o rychlejší a schůdnější cestě k upev evropského
společného teriálu do Severního Vietnamu tím, že budou zami
ňování jednoty socialistických států, na níž se právě vykročilo. Vzájemné trhu’’.
novány severovietnamské přístavy a zvýšeno bom
"návštěvy přátel" ne náhodou umožnily projednání ještě užší spolupráce pod
Co na tom, že lidé na bardování přísunových linek, ještě nepominulo. Do
niků, ústavů, ministerstev, armády. Tak třeba Československá tisková kance západě mohou očekávat sud není jasná oficiální reakce Sovětského svazu,
severovietnamského protektora a hlavního dodavate
lář se pochlubila dohodou s Tiskovou agenturou Sovětského svazu "o všestran od sdružení tamních ze le zbraní, munice a jiných válečných potřeb (dodá
ném rozvoji spolupráce ve všech oblastech činnosti", presidia Čs. akademie mí výhody, zvýšení život vaných z velké části z Československa, Východního
věd a Akademie věd SSSR oznámila, že se dohodla na tak úzké budoucí spolu ní úrovně, při čemž jim Německa a Polska). Nejsou však pochyby o tom,
práci, že bude možno udělovat společné ceny za vědeckovýzkumné práce, počet bude zachována osobní i že rázné rozhodnutí Nixona, zahnaného předtím do
rohu velkou ofensivou severovietnamských armád na
čs. podniků, které uzavřely družbu s podniky sovětskými (někdy i východoně kulturní svoboda, svobod jih) působí v Kremlu hodně starostí. V zásadě jde a
meckými, polskými, maďarskými) velmi vzrostl, některá ministerstva formál ný vývoj, kdežto Češi a rozhodnutí Moskvy, zda dá přednost snahám o usku
ně sjednala pravidelnou "výměnu zkušeností" s ministerstvy SSSR atd. — vše Slováci se budou snad tečňování své evropské politiky ci zda bude více
v m in n lv rh íúHnprh
moci jen úředně radovat, hledět na uchování jakési prestiže v Asii, v zemích,
jako je Kuba nebo Chile a ve státech “třetího světa” .
Není pochyb o tom, že která má vytvořit tak sil rou sověty projevují z že se jejich dnešní stále
Zatím jsou známky, že evropská politika v uva
jde o akci plánovanou a ná hospodářská pouta, že možného hospodářského i ještě vyšší životní úroveň žování Brežněva a ostatních kremelských mužů ví
že Československo je za udrží i odstředivé tla k y politického vlivu sjedno vyrovná rychleji nižš; tězí, že snad i Nixonova návštěva v Moskvě, chy
se - jako bylo před ro politické. Snahu Moskvy cené západní Evropy. Ne úrovní partnerů na vý staná na 22. května, se uskuteční podle programu, i
když snad v prostředí ještě většího chladu než bylo
kem 1968 - v čele sou- 0 urychlenou hospodář mělo by proto překvapit, chodě a že jejich naděje plánováno dříve než americké křižníky začaly spouš
družských států, které skou integraci (která zů odpoví-li. Moskva na dal na politické uvolnění po tět miny před Haiphongem a jinými přístavy. Sově
plní moskevské plány. Ne stává - zdá se - na Zápa ší sblížení západoevrop klesnou do úplné bezna ty zatím protestovaly diplomatickou notou proti po
rušení zásad mezinárodního práva a ve Spojenýcn
ní to akce nová a po bu- dě béz povšimnutí) lze si ských států po přistoupe děje?
národech proti celkovému zvýšení americké agrese
kurešťské konferenci Ra 1 vysvětlit nervositou, kte- ní Británie a jiných zemí (Pokračování na str. 2) ve Vietnamu, ale mírněji, než mají ve zvyku. Důvo
dy vzájemné hospodářsko
dem není, že se kremelští vůdcové zahleděli do vlastní
starší i nedávné historie — taktika “chyťte zloděje”
pomoci ani tajná. Pozo
není nikomu z nich cizí —, ale snaha rozhodnout se
ruhodná je spíše pro in
pro menší zlo.
tensitu, s níž se začala
Jde totiž o možné komplikace v jejich poměru k
provádět.
Číně (která reaguje na Nixonovo prohlášení rovněž
Keď mal Thant skončiť svoje pôsobenie vo svetovej organizácii ako jej ge mírně, což dokonce vyvolalo domněnky o předběž
V plánu je urychlená
ekonomická integrace so nerálny tajomník, niekoľko raz vyzdvihol neutešenú finančnú situáciu, v ktorej né dohodě USA s Pekingem), jde o nevhodný vliv,
cialistického bloku států. sa Spojené národy nachádzajú. Thantovo varovanie bolo adresované, pravda. jaký by mohla mít chybná sovětská reakce v Asii
na odkládané rozhodnutí bonnského parlamentu o ra 
tým členským štátom, ktoré sú priamo zodpovedné tifikaci smlouvy Západního Německa s SSSR a Pol
za tento finančný stav — na prvom mieste Sovietsky skem, jde o příští “evropskou bezpečnostní konfe
Mírný trest L. Pach manoví
zväz a jeho východoeurópski spojenci —, ktorí dlžia renci” , která je zřejmě důležitým pilířem v plánech
Bývalý šachový velmistr a jeden z nejznámějších svetovej organizácii desiatky miliónov dolárov. Tieto budoucí sovětské politiky, a jde o americkou hospo
propagátorů Dubčekova režimu v roce 1968, kteři doteraz neprejavili ochotu platiť. A tak aspoň Than- dářskou spolupráci, která by pomohla držet krok
nezaujímali význačná politická postavení, 421ety Lu fov nástupca robí, čo môže a čo sa dá: priťahuje Sovětského svazu a východoevropských států s ho
spodářsky vyspělým Západem. V neposlední řadě jde
děk Pachman byl odsouzen dne 5. května městským
soudem v Praze po dvoudenním přelíčení k trestu opasok. Kurt Waldheim v týchto dňoch zastavil re o to nepouštět se do dobrodružství v době, kdy po
dvouletého žaláře. Vzhledem k jeho chatrnému zdra daktorům maďarského a poľského rozhlasu príspe měry ve vlastní zemi nejsou uspořádané, kdy se in
ví a s ohledem na to, že si odseděl už 18 měsíců ve vok, ktorý títo dostávali z pokladnice Spojených ná teligentnější vrstvy domácího obyvatelstva dožadují
vyšetřovací vazbě, byl Pachman po rozsudku pro rodov za pravidelné referáty o činnosti svetovej orga stále větší volnosti než jim může diktatura dát, a kdy
spolehlivost satelitních států je přes všechno veřej
puštěn na svobodu.
nizácie. V jednom prípade to predstavuje 3.000 a v né ujišťování velmi pochybná.
Zahraniční žurnalisté nebyli vpuštěni do jednací sí druhom 5..0Ó0 dolárov ročne.
Zda bude tento americký zásah do vietnamského
ně. Zaznamenali jen, že na zvláštní propustky bylo
konfliktu účinný, je již jiná otázka. Nabízí se sice
vpuštěno pouze 8 lidí, mezi nimi i Pachmanova
V pravde treba konšta rických vojnových zajat přirovnání k rozhodnému kroku presidenta Kennemanželka. (Jako důvod k odmítnutí vstupu cizím žur
nalistům sdělil soudní zaměstnanec, že už jsou všech tovať, že boli dotácie v cov. Americký delegát dyho v době kubánské krize, avšak podobnost tu ve
skutečnosti velká není. Americe jde dnes jen o ústu
na místa v soudní síni obsazena.)
prospech dotyčných vlád. jWilliam Schaufelle kon pový manévr, chce odejít z Vietnamu s co nejmenLuděk Pachman byl prvně zatčen v roce 1969 k ktoré svojim zamestnan statoval, že Severný Viet ší ztrátou prestiže. Zda se jí to podaří, nebude asi
prvnímu výročí srpnové okupace. Koncem roku 1970 com - rozhlasovým repor
nam, napriek tomu, že záviset tolik na postoji Moskvy nebo Pekingu jako
byl propuštěn, prý po intervenci G. Husáka. V době
na reakci americké ulice a spojenců. Zatím jsou
svého věznění držel 6 týdnů hladovku, za níž byl térom - platili o tento pristúpil na ženevskú do bouře v ulicích a na universitních kampusech Spoje
obnos
menej
zo
štátnej
převezen do kriminálního oddělení ústavu pro chohodu o ochrane zajatcov, ných států menší než se dalo předpokládat a škody
romyslné v Bohnicích, kde byl násilím vyživován. kasy. Waldheimovo roz znova a znova odmieta na budovách amerických vyslanectví a konsulátů v
Letos v lednu byl znovu zatčen a po několika týdnech hodnutie postihne nielen
inšpekciu zajateckých tá cizině nepřesáhly výši, na jakou si musel nejmocněj
opět protestoval proti bezprávnímu jednání hladov
stát světa v posledních letech zvyknout.
Poľsko
a
Maďarsko,
ale
borov
predstaviteľmi ší Důležitější
kou a byl uměle vyživován. Pozorovatelé sdělili, že
bude vliv Nixonova rozhodnutí na ame
je Pachman po propuštění tělesně velmi zesláblý, v dôsledkoch í Juhoslá Medzinárodného červené rické voliče. Bude-li jeho skutečným nebo domnělým
ale duševně zdravý a velmi bystrý.
viu. Austriu. Taliansko, ho kríža, čo bezpochyby výsledkem dodržení volebního slibu o odsunu — ni
Pachman byl souzen pro pobuřování, podvratnou Grécko a Turecko. Cel
“iba potvrdzuje podozre koli o vytlačení — všech amerických pozemních
, činnost a propagandu nepřátelskou čs. socialistic
z Vietnamu, nezdá se, že bude mít jeho
kove
sa
takto
ušetri
nie.
že podmienky v nich jednotek
ké republice. Hlavním proviněním bylo jeho inter
protikándidát v listopadových presidentských vol
view, které poskytl redaktoru holandského rozhlasu. 33.000 dolárov ročne.
neznesú takúto nezaujatú bách mnoho naděje na úspěch — ať už se pak děje
Podle některých informací zasáhl do Pachmanova
v jihovýchodní Asii cokoli.
-tpKomisia Spojených ná prehliadku . . . ”
"případu" znovu Husák, který si přál, aby mírný
Medzitým
sovietska
a
rodov
o
ľudských
prá
rozsudek nebudil tak nepříznivou pozornost v cizi
ně a aby přispěl k uklidnění veřejnosti doma. I vach začala v týchto čínska misia pri Spoje PUBLISHED by F, Váňa, 8 Moorhouse Sh,
soud se musí přizpůsobit politickým zájmům. Kdy dňoch rozpravu. Spojené ných národoch odmietla
Richmond- Vic. 3121. — PRINTERS: Unification
budou souzeni další zatčení, např. Hochman, Nepraš, štáty pred komisiou zno prijať delegáciu rodín
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne, Vic. 3000
Jan Tesař, Battek, Kyncl, Huebl atd., není dosud
va vyzdvihli otázku ame (Pokračovanie na str. 2)
známo.
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ľ U I S D CM ô V

Jako ii nás »'« Sverdlovs
(Pokračování se str. 1)
Vývoj událostí však ješ
tě nepostoupil tak dale
ko. Z úvah o možné
chmurné budoucnosti v rá
tíme se proto k referátu
0. minulých dnech Česko
slovenska, o dnech plných
slávy, praporů, mávátek
a kutálek, kterými lidé 1
jak nás ujistilo 5. května
Rudé právo s- “jednoznač
ně ukázali, na které stra
ně stojí, s kým jdou a co
chtějí” .
Nejobšírnější oficiální
referáty o májové náladě
lidí netýkaly se tolik zjiš
tění, kde lidé stojí, ale
kde a jak
pochodu
jí. Především pochody na
1. máje prokázaly (citu
jeme Mladou frontu) “jak
daleko jsme pokročili od
těch dnů, kdy hlavní sta
rostí všech poctivých li
dí bylo skoncovat s poli
tickým i hospodářským
rozvratem, kdy komuni
stická strana teprve sou
střeďovala síly k rozhodMALOVÁNÍ —
TAPETOVÁNÍ —
DEKORACE
všeho druhu
pro-vádí odborně a
se zárukou
JIŘÍ ZEMAN
137 Argyle St„
St. Kilda, Víc.
Volejte laskavě
po 5. liod. odp.
94-6635

CHARLES ANTAL
tel. 62-0411, 53-6981
po hod. 781-2141
N. M. L. A.
447 Collins St.
Melbourne ,
Životné poistky
a
pôžičky na domy
Dôverne
a spolehlivo

ná porážce antisocialistických a antisovětských živ
lů, kdy hořelo na tolika
místech, že bylo těžké
rozhodnout, kde hasit
dřív . .
Jak dobré hasiče získa
la KSČ, dokazuje zjištění,
že prý “na 200.000 v. P ra
ze”, “okolo 150,000 v Bra
tislavě” a desetitisíce až
statisíce v jiných městech
pochodovaly “v širokém,
radostném proudu” při
manifestacích, které byly
“bojovým pozdravem na
šeho pracujícího lidu me
zinárodnímu dělnickému
hnutí, výrazem třídní so
lidarity a proletárskeho
internacionalismu” .
čs. lid se veřejně vy
znal ze svých lásek i sta
rostí především na tran
sparentech, kterými' pro
špikoval pochodující ma
sy. Zvěstovaly světu tyto

novinky:
“Ať
žije
Sovětský
svaz!” , “Ať sílí přátel
ství se socialistickými ze
měmi!”, “Naše práce podpora politiky KSČ” ,
“Sláva leninské KSČ!” ,
“Úkoly volebního progra
mu splníme!’’ atd. - Bra
tislavští občané se také
dozvěděli i transparentů,
že se pracující Slovnaftu
ic-shodii na počest VIII.
všeodborového sjezdu pře
kročit plán o 34 miliónů
Kčs- a jiní pracující že
ukončí stavbu jižní magi
strály 40Ó kV vedení Kři
žovaný- - Vojany do 31.
října.
Nejen však češi a Slo
váci, ale kdekdo v těch
dnech v Československu
manifestoval
radostnou
družbu. Tak z referátu
o pražském pochodu na
1. máje se dovídáme tyto

pozoruhodné1 události:
“Nejen z úst pražských
pracujících, ale i z řad
zahraničních - studentů
často zaznívalo heslo pro
nášené nezvyklou češti
nou: Ať žije KSČ! Tato
slova
volali Arabové,
Afričané,
Indonésané,
chlapci a děvčata z La
tinské Ameriky . , . Tohle
heslo mělo vůbec vždycky
bouřlivou odezvu!”
Mezinárodní
význam
májových oslav v Česko
slovensku dokazuje i dal
ší úryvek z referátu ústředního orgánu strany.
“Uvidím pana presiden
ta?” ptala se malá díven
ka maminky. ' “Určitě”
chlácholila je mladá žena.
- Začali jsme se soudru
hem Peřinou vyzvídat.
“Jsi pionýrka nebo ještě
jiskřička?” - Hrdě se po
dívala na svůj šátek a

Ľudské,práva - SSSR : USA
(Pokrac. zo sír. 1)
vojnových zajatcov
v
Indcčíne zo štátu Mississipi, ktorá sa usilovala
odovzdať petície, podpíS S. n é
stotisícom občanov
tohoto štátu. Petície boli
preto obom misiám po
slané poštou.
Vo výbore na ochranu
ľudských práv došlo ď a
lej k ostrému stretnutiu
medzi sovietskym a ame
rickým delegátom, keď
sovietsky vyslanec Niko
laj Tarasov si vzal na
mušku amerických čer
nochov, ktorí vraj trpia
pod systémom rasizmu:
platení
agenti,
najatí
FBI, sa vraj používajú
preti černochům a tzv.
“novej ľavici” , zatiaľ čo
vraj “krimináli” vietnam
ské vojny sú oslobodzova
ní zpod obžaloby. Tým,
čo udávajú takéto zločinv. ip ŕiríP in p vvhráwnÁ

aicco su vrai vraždení.
Amerika podľa Taraso
va diskriminuje i proti
ženám. Sovietsky delegát
napadol aj Rozhlasovú
stanicu Slobodná Európa.
Dovolávajúc sa americké
tlače, Tarasov v poldru
hahodinovej reči tvrdil, že
porušovanie
' ľudských
práv vo Spojených štá
toch vedie k narkotizmu,
sebevraždám a - div sa
svete - "k vysťahovalec
tvu!
Tarasovi odpovedal veľ
vyslanec Schaufelle. Za
čal tým, že Spojené štáty
nemajú čo skrývať a ta 
jiť. Poďakoval sa za
poklonu, ktorú sovietsky
delegát nechtiac spravil
pevnosti a životaschopno
sti americkej demokracie
a kultúre a navrhol, aby
v duchu kooperácie teraz
i Sovietský sväz dal rov
nakú príležitosť opozícii

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
srdečné zve všechny krajany na

M A JO V O U ZABAVU
kterou p o řád á v sobotu dne 27. května 1972
v sále Kosciuskova domu, 313 La Trobe St., Melbourne

K tanci hraje kontinentální kapela

Začátek v 7.30 hod. večer

Likérová licence (Přineste si vlastní nápoje)
Bohatá tombola

Vstupné $ 2.50

RESERVOVÁNÍ STOLŮ: telefon 393-1340 (Skružná), 842-2230- (Gráfová)

na svojom území.
Schaufelle konštatoval,
že v Tarasovom výpade
je toľko vecí, že sa môže
zaoberať teraz iba niekto
rými.
Tarasov sa odvolával
na americkú tlač pri po
daktorých
invektívach,
tú tlač, ktorú v iných sú
vislostiach sovieti častujú
takými epiíami, ako, že
vraj lže, že sú to kapita-.
lisíieko-si’onistické, bur
žoázne zdeľovacie pro
středky ateľ. Pokiaľ ide
o porušovanie ľudských
práv, už či je ono sku
točné, alebo je o ňom iba
podozrenie, v Spojených
štátoch to okamžite výjcle
na povrch, ale nanešťa
stie toto sa nedá povedať
o Sovietskom zväze. Keď
tu niekto príde s otázkou
porušovania
ľudskýcn
práv v Rusku, sovietsky
delegát sa proti tomu
ohradzuje, že ide o do
mácu, ruskú záležitosť,
lenže na takýto argument
zabudne, len čo sa to tý 
ka na príklad Ameriky.
Pokiaľ ide o údajnú
diskrimináciu proti ženám
v
Spojených
štátoch.
Schaufelle vyslovil nádej,
že sa hádam raz dožije
me i toho, že na sedemstránkovom zozname so
vietskych
diplomatov
akreditovaných pri sveto
vej organizácii, objaví
aspoň jedno ženské me

15. 5. 1972

KUCKt VÁZÁNÍ SNIH
České - k n i n a ŕ s t v i

|

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning St., ST. KXLDA, V ie,
;

T e le fó n

;

91 - 4184

Otevřeno denné do 9 hodin večer,
v sobotu po celý d en.

Velký výběr jakostního masa a ,'uztnsn
najdete v českém řeznictví a uzenářství

U FRANTIŠKA ŘÍHY
73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, Víc., tel. 311-2GÍ9
Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka
frankfurtské párky, turistický salám
nebojácně
- odpověděla:
“No pionýrka přece! Ale
ten šátek mám vypůjče
ný." - Teprve teď jsem
si všiml, že pod rudým
šátkem má ještě jeden modrý. - “Ty nejsi z P ra
hy, viď?” zeptal jsem se.
- “Ne. z Berlína“ , překva
pila mě. Dokonce jsem
se dozvěděl, že malá Mo
nika bydlí na Baikanstrasse č, 7 a že se do
Prahy na 1. máj moc a
moc těšila, aby tu pozna
la pana presidenta a sou
druha Husáka. - “Ahoj,
Freundschaft: “ vypískla
Monika pod tribunou.
Očka jí zářila. - “Pozdra
vuj Berlín.“ řek! jsem na
rozloučenou . . .”
Strojní inženýrka Poli
na Vasiljevsa Fefilovová
ze Sverdlovska zase ra 
dostně konstatovala: “Ta
obrovská radost lidí v
průvodě! Jako u nás do
ma!"
Snad se nám podařilo
uvedenými citáty proká
zat. jak i nynější čs. no
vináři děiají hodně pro
integraci, pro to, aby se
hloupostí a naivitou uve
řejněných textů vyrovna
li svým kolegům na vý
chodě, nebo spíše aby je
v tom předčili.
Bylo i plno jiné slávv

v těch květnových dnech•
padaly hvězdy a jiná vy
znamenání na prsa za
sloužilých soudruhů a 9.
května vzlétaly ohňostro
je. hřměly dělové paibv
a v Juldě-Fuldě v Praze
se konalo všeobecné vese
lí, organisované Společno
stí čs.-sovětského přátel
ství.
Kdo si myslel, že v
těch dnech nebude kráčet
s davem, přepočítal se.
Tak třeba v Berouně se
před 1. májem nějací p a
chatelé vloupali do skla
diště Lidových milic a
odcizili několik zbraní.
Celý okres prý tento čin
odsoudil, ale (podle RP
ze 4. 5.) “našli se jednot
livci, kteří se - samozřej
mě anonymně - snažili
svést pátrání na falešnou
stopu a navíc se různými
vyhrůžkami
pokoušeli
vzbudit paniku a strach,
odradit lidi od účasti na
májové manifestaci” . Di
ky zásahu Bezpečnosti by
li však vypátrání a “když
bylo z tribuny na beroun
ském náměstí oznámeno
jejich dopadení, ozval se
takový potlesk, -že bude
jistě dlouho znít 'varovně
v uších všem, kteří . . .
chtějí vyvolávat r.ekiid a
paniku.”

no. V americkej delegá
cii je ich sedem.
Americký veľvyslanec
vyzval Tarasova,
aby
radšej pristúpili spoiočne
k vážnej debate o problé
moch ľudských práv
včítane situácie židov v
Sovietskom zväze, nábo
ženskej slobody v Litve,
procesov na Ukrajine,
bezprávnom
posielaní
zdravých ľudí do blázin
cov atď. Spomenul i
fakt. že laureát Nobelovy
literárnej ceny Alexander

Solženicyn sa neodváži
opustiť Sovietsky zväz, a
tiež že predstaviteľovi
Nobelovy nadácie bol zne
možnený
príchod
do
Moskvy, aby mohol po
rokoch
cenu
konečne
odovzdať ruskému spiso
vateľovi.
Na záver americký de
legát opakoval, že Spoje
né štáty nemajú čo zakrý
vať a že práve Tarasovov prejav to najvýraz
nejšie dosvedčuje.
Peter Račkovsky
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Zrození zprávy Dušana Rovenského

Zahraniční zpravodajství z U SA
Pavel Macech, zvláštní dopisovatel ČTK v Paříži, dostal od své milující ženy
— Od 27. dubna do 5. ských organizací, pře ví velmi příznivě ke kon
Olgy dopis; odeslaný prostřednictvím známého, který jel na dovolenou do Ra
května se konal v Brně devším tzv. Ligy na obra solidačnímu procesu.
III. mezinárodní veletrh nu židů” .
— Městský výbor KSČ v’ kouska. Stálo v něm: "Drahý Pavle, chci tě varovat před tím rošťákem M. T.
spotřebního zboží. Zahájil — K 120. výročí Lenino Praze svolal na 25. dub z obnovené redakce RP, který tě všude pomlouvá, protože se chce dostat na
.fej brněnský primátor V. vých narozenin se kona na aktiv, který se zabý
stroner a hlavní projev lo v republice mnoho ofi- val nutností boje proti tvé místo zahraničního korespondenta. Má konexe na ÚV KSČ a jímá mne hrů
měl místopředseda fede ciáních vzpomínek. Nej kriminalitě. Aktivu se zú za, co by všechno mohl podniknout. Proto si dej pozor a piš ještě víc pokrokově,
rální vlády J. Gregor. slavnostnější byla v Ná častnil též člen předsed aby ses nedostal do politických potíží a ntfcavdal jim příčinu."
Vystavovalo 1.204 podni rodním divadle v Praze, nictva ÚV KSČ A. Kapek
V Pavlu Macechovi “Marxistická dialěktická Například takového Du
ků ze 40 států (včetně kde měl oslavný projev J. a generální prokurátor
Představitelé ČSSR dr. J. Feješ. Účast se rozléval hořký vztek. metoda” a dle ní vyrobil šana Rovenského, dopiso
Iráku, Iránu, Kuby, Kyp Kempný.
strany a vlády besedovali níci aktivu došli k pozná Francie-' přímo bobtná z noticky zprávu pro svou vatele Rudého práva z
ru, Libanonu atd.).
— Na festivalu českých a též s šéfem opery ND V. ní, že trestné činnosti vel závažnými událostmi, ale agenturu. Hotové “dílo” USA. Zprávy z jeho pera
slovenských filmů v Plzni Holzknechtem. V Nerato- mi napomáhá nedokonalá ne takovými, jaké chtějí pak oznamovalo světu, ši rozhodné nezadají s
vyhrály na prvních dvou vicích byl letos odhalen evidence nebo kontrola.
Jako příklad bylo uvede ti v Praze slyšet. Jen na ' že . . . “tisíce spravedlivě Macechem ze Cvokárny.
místech slovenské filmy Leninovi pomník.
Dne 4. 4. 72 počastoval
režiséra Jozefa Režuchy — Do Prčic neposílají li no, že ještě dnes je v P ra páté stránce večerníku rozhořčených komunistů
“Dosť dobrí chlapi” a dé pouze stranické a vlád ze ve vlastnictví občanů objevil zastrčenou notic se dostavilo do Nancy, Dušan Rovenský čtenáře
režiséra Štefana Uhra ní velikány, ale 22. dub přes 3o0 nákladních aut, ku, že městečkem Nancy aby tam jménem vyko Rudého práva článkem
“Keby som mal pušku” . na tam putovali taky sa 120 traktorů a H autobu
kolona
deseti řisťovaného zemědělského Automatizovaný udavač.
Na třetím místě zůstal mi. V rámci turistických sů, “o jejichž využití ne projela
jarních
kilometrů
se
tam
proletariátu protestovali Bere si v něm na mušku
automobilů
se
zemědělci
ní spolehlivý přehled, což
film režiséra Jana Matějovského “Pět mužů a vydalo přes 3.000 výletní vytváří základna pro ne z obce Mortagnan, kteří proti korupci správního zlou kapitalistickou poli
dovolene podnikání”.
jedno srdce” . Cenu za ků - všichni pěšky.
peticí žádali zástupce de aparátu v celém depart cii. Tato veskrze shnilá
nejlepší scénář dostal — Do Kajetánské zahra — V adaptovaných pro
partmentu,
aby jejich mentu” . čímž Macech za policie ve veskrze prohni
dy
na
Pražském
hradě,
film režiséra Josefa Ma
storách Staré radnice v
cha “ Člověk není sám’ která není přístupná ve Bme byl ~otevřen “Dům obec dostala status mě se na čas vyřídil konku lém Washingtonu se ne
a individuální cenu získal řejnosti, byla helikopté politické
výchovy MV sta. Byli odmítnuti s odů renta v Praze a vylepšil stydí rozdávat ' občanům
herec František Vicena rou přenesena nová bron KSČ” . Jeho činnost má vodněním, že obec nemá si svůj kádrový profil.
propagační brožurky “Co
za postavu revolucionáře zová kašna o váze jedné být zamerena na “výuku
í
-i- - f
dostatečný
počet
obyva
dělat, jestliže potřebuje
tuny.
Autorem
kašny
je
Jana Ziky ve filmu
• propagandistu a lektorů
Pavel Macech je osoba te pomoc?” . Brožurka ob
“Klíč” . Jak se filmy hod akademický sochař Vl.řI a na organizování siřed- tel. Jednoho z vinařů io
I
notily, dokazují referáty Janoušek.
Jního a vyššího stupně rozčililo, vlepil zástupci smyšlená, přesněji řeče sahuje nejen telefonní
uveřejněné v čs. tisku. — Zemřel František Penc.f stranického vzděláváni"' departmentu pohlavek a no je to postava z knížky čísla policie, hasičů, vo
Citujeme: “Porota kon bývalý tajemník ÚV KSČ,’ Jeho součásti je okresní nazval jej sviňákem. Byl Cvokáma od Karla Fried zů záchranné služby atd.,
statovala, že nastoupený naposled velvyslanec v politická škola a večerní
za to odsouzen k pokutě richa. Kdo by se však ale i výzvu, aby lidé vo
kurs angažovanosti a po Polsku.
universita marxisms-Ienídomnrťal, že zpravodaj lali číslo 3932222, jestliže
zornosti k angažovaným a — Lékaři rokovali o kou uismu. Podobne “domy 509 franků.
stranickým dílům získá ření a životním prostředí politické výchovy” m » j f
Pavel Macech v duchu ská metoda Pavla Mace spatří něco podezřelého.
vá jak u dramaturgie v Československu. Podle být otvírány i v jiných
zajásaL
Vytáhl z příruč cha není zcela běžná v V angličtině zní význa
Barrandova, tak na slo statistických údajů je krajích.
československých takto: “Strictly confidenní knihovny
publikaci praxi
venské Kolibě.” Jednomu Československo na 3. mí
zahraničních
korespon tial number to report
z angažovaných režisérů stě ve světě (po USA a — Čs. společnost pro po
byl na festivalu předán Kanadě) a na 1. místě v litické^ vědy ve spoluprá ly v Praze “diskusi o dentů, měl by si prostu suspicious persons or illetitul zasloužilého umělce, Evropě ve spotřebě ciga ci s Ústavem mezinárod manisinu a jeho roli v dovat literární výplody gal activities.”
který mu udělila federál ret. Od roku 1945 se v ních vztahů a Orientálním mezinárodních vztazích” .
Č/HD alespoň některých z nich. (Pokračování na str. 9)
ní vláda: stranicky za Československu vydalo za ústavem ČSAV uspořádasloužilému
Jiřímu Se- kuřivo přes 85 miliard
Kčs.
quensovi.
— V Turnově zemřel ve — Režimu dělají znova
věku 74 roků světoznámý starosti “nadměrné by
mistr-houslař
František ty” . Uvědomme si, co se
Xaver Drozen.
v ČSR pokládá za nadKe konci minulé války začaty přeskakovat
cti a o způsobené škody. Předseda soudu při pře
— Koncem dubna se ko měrnost: jedna osoba má
zvláště v polské emigraci pověsti o dohodě Win- líčení konstatoval, že nebyl předložen sebemenší
nala zasedání zahranič nárok na 12 m2 obytné
ních výborů Sněmovny li plochy, na rodinu se ještě
stona Churchilla se Stalinem nebo o snaze Chur důkaz, který by opravňoval spisovatele Hochhutdu a -.Sněmovny národů připočítává 6 m2. Rudé
chilla zavděčit se Stalinovi tím, že odstraní sově ha k tvrzením, jak je zveřejnil ve své hře i kni
Federálního shromáždění, právo. píše, že do neko
tům nepohodlného předsedu polské exilové vlády ze a jak podrobněji rozvedl v německém týdení
nečna
se
nad
otázkou
nadna nichž se projednávaly
v Anglii generála Sikorského. Příkaz k jeho od ku Welt am Sonntag. Jen pilot rozhodnutý spá
“otázky
související
s měrnosti bytů nemůže
Protože si
kontrolou povolování slu diskutovat.
straněn: prý splnil podle instrukcí Churchillova
chat hara-kiri by prý mohl převzít úkol zabít
žebních cest do zahrani mnozí občané nechtějí
vědeckého poradce lorda Cherweila Sikorského podobným způsobem pasažéry jím řízeného letad
čí, zejména do kapitali dobrovolně vyměnit své
pilot Čech Eduard Prchal. Pověsti vznikly potom, la. Jeho zachránění jě prý jedním z podivných
stických států” . Podrob prostorné byty za menší,
když se v roce 1943 zřítilo letadlo, v jehož troskách
události, které se v životě někdy vyskytují.
nější údaje o zasedání ne musí prý je k tomu ná
byly uveřejněny, aíe ne rodní výbory donutit.
zahynul Sikorský i jeho spolucestující a jedině
Předseda soudu řekl dále, že zatímco obhajoby
jsou pochyby, že jd e o — ÚV KSČ vydal 140
pilot
letadla,
Prchal,
havárii
přežil.
Britové
teh
Winstona
Churchilla a lorda Cherweila proti nařče
zvýšení kontroly, resp. o - stránkovou zprávu o. ny
dy provedli vyšetřování, po němž prohlásil pod- ní z komplotu není vůbec třeba vzhledem k sta
omezení služebních cest nějším stavu a. činnosti
sekretář ministerstva letectví lord Balfour, že tutu, který požívali, je nutno posoudit, jaké škody
náboženských organizací
na západ.
— I nedostatkového zboží v ČSSR. Píše se v ní mj.,
bylo nade vší pochybnost zjištěno, žé havárie na mohly podobné pověsti způsobit čiověku bez ve
bude dost, protože (podle že dnes 34% náboženskv
stala po poruše v kontrolním zařízení a že Prchal
řejných funkcí, jakým je Eduard Prchal. Soud se
RP z 28. 4.) “Letošní zá založených Čechů a 50%
na ní nemůže mít naprosto žádnou vinu, ale po pak vůbec nezabýval otázkou viny, ale rozhodo
měry ministerstva prů Slováků navštěvuje ná
věsti ani potom neustaly. Veřejně se o věci za val o výši škody. Žalovaný Hochhuth, který žije
myslu ČSR ve smyslů do boženské lekce, kdežto v
hod s ministerstvem ob roce 1966 to bylo průměr čalo opět mluvit před několika lety — po uvedení nyní ve Švýcarsku, se k stání nedostavil a nebyl
chodu směřují k tomu. ně jen 22%. Po roce 1968
hry "Vojáci" Rplpha Hochhuthá” a po vyjití jeho ani právně zastoupen. Po téměř čtyřhodinovém
aby bylo na trhu více ko se zvýšil počet církevních
stejnojmenné knihy (1967). Hochhuth psal o kom odročení byl 'vynesen rozsudek, kterým se odsu
jeneckého textilu, pletař- sňatků, pohřbů a ' křtin.
plotu k odstranění Sikorského jako o skutečné zuje Rolph Hochhuth k placení škod Eduardu
ských výrobků - i když Oficiální status má nyní
právě v tomto oboru je 18 náboženských denomi
události. V bankovním sejfu prý o tom dokonce
Maxmiliánu Prchalovi a to £ 5.000 za divadelní
manko výrobců vysoké - nací. židovské náboženské
obuvi, kožené galantérie, obce existují podle zprá existuje jakýsi průkazný materiál, avšak tyto u- hru, £ 25.000 za knihu a £ 20.000 za článek v listu
stavebnin a dalších dru vy už jen v hlavních mě schované dokumenty prý smějí být zveřejněny až Welt am Sonntag, celkem tedy 50.000 liber. Hoch
za 50 let. ’
hů zboží” .
stech. Na prováděný kohhuth musí také platit soudní výlohy. Předseda
— Československo, Sýrie solídační proces odpovídá
Dne 3. května tr. se havárií z válečných let za soudu dále konstatoval, že Prchal opustil od ža
nejlépe - ortodoxní
a Senegalsko protestova prý
býval londýnský soud. Dnes už 61letý Eduard
loby na producenty Hochhuthovy hry v Londýně,
ly u Výboru Organizace církev, která je ve spoje
Prchal, který žije š manželkou a dcerou v Kali když od nich přijal dle mimosoudní dohody jako
Spojených národů • pro ní s ruskou ortodoxní
styky s hostitelskou zemí církví. Rovněž českoslo fornii, žáloval Rolpha Hachhutha pro urážku na
náhradu "velmi podstatnou částku".
'
“proti provokacím bandit- venská církev se prý sta

Prchal kontra Hochhuth
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Májové reminiscence

15. 5. 1972

Obchodné styky Ameriky
s Východnou Europou

Jarka Vlčková
9 května uplynulo dvacet let od úmrtí Edmunda
Dušan Lehotský
Konráda,, žáka profesora Pekaře, působícího po uni
versitních studijích v pražské Universitní knihovně
a později v různých redakcích. S výjimkou jedmeho
Na poslednom zasadaní Organizácie pre clá a obchod v Ženeve dňa 21. aprí ik účasť na brnenskom
románu soustředil se plně na divadlo, jemuž sloužil
la
americký delegát, veľvyslanec Christopher Phillips referoval o doterajších /eltrhu, ktorá sa zameria
od počátku jako dramatik, kritik i jako teoretik a
historik. Z posledních jeho her je nam znama di výsledkoch v obchodných stykoch Ameriky s Východnou Europou. Poukázai ra vedecké a elektrické
vadelní hra Student Jan (1948), jez pojednává^ o na tp, že aj keď dosiaľ nedošlo k úplnej normalizácii týchto vzťahov, lebo na prístroje. Rovnako sa pri
Husově mládí. Konrádově práci se dostalo uznaní príklad okrem Poľska a Juhoslávie ani jedna ďalšia východoeuropská krajina pravuje aj účasť na je
jednak v Gotzově sborníku České umění dramatic
nedostala doložku o maximálnych výhodách pre svoj export do Spojených štá sennom veltrhu v Bukuké, jednak v knize P. Bůžkové České drama.
Téhož dne, před 55 léty, zemřel Karel ^ Tuma, tov, predsa len hodnota dosiaľ docielenej výmeny tovarov v posledných ro :ešti.
Na rovine
osobných
mladočeský poslanec, redaktor Národních listu a spi koch podstatne vzrástla.
sovatel humoristických příběhů spojených s prostre
kontaktov
sú
v
príprave
Americký export do Vý da a ktoré spočívali v vyhľadávaní obchodných
dím venkovských mlýnů, s životem mlynaru, kraján
zájazdy
aspoň
piatich
ob
kontrolných možností vo Východnej
ků, stárků i facírů a prášků (Z českých mlynu,. chodnej Európy od r. 1966 uvoľnení
chodných
misií,
pri
čom
Európe.
A
vykonal
kus
Velmi'aktivně se zúčastnil politických boju^ se
do vlaňajška sa takmer predpisov a poskytnutí
ročechy, zejména v otázce tzv. punktací, jež pohrbi zdvojnásobil: v r. 1966 obchodných úverov
s osožnej práce. Ale táto nateraz ešte nie je zná
ly Riegrův mandát. S úmyslem ukázat ^zaostalost
jeho agenda sa rozrástla me, ktoré krajiny navští
rakouské monarchie seznamoval své čtenáře s osoč mal hodnotu necelých 200 vládnou zárukou.
via, ale pomýšľa sa aj
nostmi a se společenským zřízením vyspělých státu miliónov dolárov, v r. 1971
Ale pre priaznivý roz natoľko, že americká vlá na návštevu Českosloven
da
sa
podľa
zdelenia
(O Jiřím Washingtonovi, Apoštol svobody, apod.). Tů však už vyše 380 milió voj obchodu je treba
ska niekedy neskoršie v
my vzpomíná velmi pěkně Ignát Herrmann v knize nov dolárov.
dôkladnejšie
poznanie Paulyho rozhodla zriadiť tomto roku. Pre Moskvu
O živých a mrtvých.
, ,
osobitný informačný ti
Pozitívnym zjavom je trhových príležitostí ame
Roku 1919 debutoval v Píseckých novinách student
rad.
To aj preto, že ob sa pripravuje zvláštna
. tamního gymnasia A. M. Píša, nejvýznačnějsi pří však aj tá okolnosť, že rických firiem vo Východ
chodné
úsilie amerických výstava o službách v
slušník generace dvacátých let. Velký přítel Wol táto obchodná činnosť sa nej Európe a východo
kera a Kalisty, stává se redaktorem Práva ^lidu a
kruhov treba na tomto automobilové doprave.
Asistent riaditeľa pre
význačným literárním kritikem.^ Od počátečního ex priaznivejšie začala roz evropských vo Spojených úseku koordinovať, lebo
presionismu vlastní tvorby přešel k poesii socialni víjať aj oboma smermi. štátoch. Treba propagá
zahraničný
obchod Paul
a svou básnickou činnost ukončil lyrikou intimní Lebo výmena tovaru v r. ciu tovarov a rozširovanie už vyše 80 amerických fi Pauly pri tom zdôraznil,
riem otvorilo vo Viedni
(Hořící dům). Kromě kritických prací (Soudy, boje
ponuky. A na túto proble
a výzvy) psal i souhrnné studie, _literární portréty 1966 predstavovala hod
vlastné agencie a ďalšie že z priemyselného sekto
a monografie (Duch národní poesie, Josef Hora, O notu 380 mil. dolárov, za matiku sa teraz americká používajú služieb niekto ru je vo Východnej Euró
smyslu a poznání Národního divadla). Narodil se tiaľ čo v r. 1971 to už bo vláda sústreďuje. Na od
rých rakúských firiem. pe najviac záujem o
bornom seminári v meste
10. května 1902 ve Volyni.
lo
vyše
600
mil.
dolárov.
Okrem toho sa plánuje elektroniKu, petrochémiu
K nadrealistické prose patří část díla ^ruského le
Portland vo štáte Oregon
gionáře ' Jana Wěisse, narozeného 10. května,. 1892 v Veľvyslanec Phillips ten
otvorenie
informačného a zariadenie pre automo
Jilemnici: Filmuje ve svých knihách zážitky ze za to priaznivejší obrat vy hovoril o tom zástupca strediska vo Varšave ešte bilový priemysel, a pre
jateckého tábora, zamořeného skvrnitým tyfem, a sí svetľoval úpravami, kto amerického ministerstva
automobilovú dopravu.
tohto roku.
lený tanec horečnatých představ člověka, onemoc
obchodu Paul Pauly, kto
Ale ani tento predsta
ré
vykonala
americká
vlánělého touto nemocí (Dům o tisíci patrech). Weiss
Pokiaľ sa týka účasti viteľ americkej vlády n e
rý okrem iného zoznámil
má utopistické sklony a z mladých tehdejších autovýchodoeurópskych zabudol pripomenúť, že
odbornú verejnosť s plá na
rů největší fantasii. V starší literatuře měl před
veľtrhoch, rozšírenie
nom; na vytvorenie infor vzorkových
obchodných
chůdce v Arbesovi.
pripravilo
americké
mi stykov s Východnou Euro
Na květen letošního roku připadají výročí našich
mačných
obchodných
PŘEDPOVÍDÁNÍ
tří předních filologů — Jana Gebauera (zemřel 25.
stredísk v strednej Euró nisterstvo obchodu tento pou sa može uskutočniť
Z RUKY
5. 1907 v Praze), jeho žáka Jana Jakubce (narodil
se 11. května 1862 v Libunci u Jičína) a Vojtěcha Chcete •' vědět o svém pe ako aj; s americkou program: okrem účasti len vtedy, keď dôjde k
Jiráta (narodil se 22. května 1902 v Praze a zemřel vživotním štěstí? Vaši účasťou na rôznych vzor na jarnom veltrhu v Bu- celkovému zlepšeniu sty
-. tamtéž 7. května 1945),
budoucnost Vám před kových veltrhoch vo Vý kurešti počiatkom mája kov v politickej oblasti.
Jan Gebauer, profesor slovanské filologie, sé stal povím a v různých
je proponována účasť v Zároveň doporučil ame
chodnej Európe.
pokračovatelem jazykozpytného díla Dobrovského.
životních' problémech
Budapešti od 20. do 28 rickým firmám, aby sa
Nové poznatky, k nimž došel neúmorným ^studiem poradím osobně bez
Až doteraz úrad ob mája, a v júni na poznaň■ staročeských památek a živých nářečí, uložil v zá- platně. Otevřeno o so
vzhľadom na nedostatok
chodného ataché na ame skom veltrhu inštalujú
' kladním díle moderního českého jazykozpytu v Hi botách
a
nedělích.
tvrdých valút vo Východ
rickom veľvyslanectve vo Američania zvláštnu ex
storické mluvnici jazyka českého.
F. Jokel, F. 4,
nej Európe pokúsili pri
Jan Jakubec, pocházející ze starého českého^rodu,
Viedni bol takýmto infor hibíciu strojov na kontro
5 Raleigh St„
jať tovarový výmenný
žák J. Gebauera, pod jehož vedením a z jehož pod Windsor, Vic. (4. dům
mačným strediskom, kde lu priemyselných výrob
nětu vznikaly jeho první vědecké práce, nám za
obchod, ktorý Východná
od Punt Rd.)
záujemci dostali inštruk ných procesov. V sep
nechal Dějiny literatury české, v nichž ^postavil če
Európa s niektorými štát
cie ako si počínať pri tembri sa plánuje americ
skou literární historii na širší základ, než na kterém
mi praktikuje už dávno.
ji stavěl jeho učitel J. Gebauer.
Vojtěch Jirát studoval slavistiku a germanistiku
' na pražské universitě', kde jeho učiteli byli M. Hý
sek, V. Tille a O. Fischer. Po svém profesorovi
Fischerovi převzal stolici germanistiky na Karlově
universitě, kde přednášel až do zavření vysokých
škoř nacisty. Pozoruhodných výsledků dosahoval tam,
kde se mu literárně historická analýza i slohový
rozbor staly nástrojem k uchopení osobitých a trvá
lých hodnot básnického díla. Jeho kniha Uprostřed
staletí jej zařadila mezi naše přední bohemisty.
15. 5. 1907 se narodil v Praze Miroslav Hanuš,
jehož psychologické romány, jež vycházely v -době
okupace, jsme četli s velkým zaujetím, ať to již
-byla Méněcennost či Pavel a Gertruda, neboť ve
svých románech používal jako komposičního postupu
. detektivní motivace (Dva příběhy o pomoci), jejíž
pomocí dosáhl dějového napětí. Jeho, monumentálně
koncipovaný román o životě a díle J. A. Komenské
ho ' (Osud národa, Poutník v Amsterodamu) b y l,na
psán na základě studia historického materiálu, avšak
osou jeho-zůstává osobnost Komenského — theologa
a vědce, mnohostranného člověka. M. Hanuš vý
znamně přispěl k rozvoji českého psychologického P ro d á v ám e p o u ze p rv o tříd n í m aso, uzeniny a d rů b ež. N A Š E S P E C IA L IT A : uzená
u zena sumca
románu.
d o m á cí sekaná. * V še ve v elkém v ý běru.
Syn krále Jiřího z jeho druhého manželství (Hy, nek z Poděbrad) se narodil 18. května 1452 v Praze
D O M Á C Í J A T E R N IC E , J E L ÍT K A A S M E T A N O V É I V I N N É K L O B Á S Y
a jeho dochované dílo tvoří cenný dokument litera
tury tehdejší doby.
E íek irik a z G uy: číslo 47 (z C o llin s St. po V icto ria F dc ) f.astávka č. 38
Na závěr bych chtěla připomenout, že 24. května
číslo 48 (z F lín d e rs St. po R rid g e Rd ), .-ast-bdca < 38
uplyne 88 let od narození druhého presidenta ČSR
T í i i f o n : £6-7178
- dra Eduarda Beneše, a 17. květen 1969 byl úmrtním
dnem Josefa kardinála Berana.

PRAVE CESKE ŘEZNICTVÍ
UZENARSTVI

K1W IIIM IM UAL BUTCHERS Kly. lid.
KOPECKÝ SMALLG00DS Pty. Ltd
3 2 6 High Street, Kew, Vic.
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••••"•• Slabost jednoho
davd silu drahému
OPTO
ZLOBI

VÁS

OČI ?

Bolí Vás hlava?

Noste brýle od! O P T Á

Adolf Hitler a August KubiCZek seděli na vrchu nad Lincem a dívali se dolů. Bylo jim 16 let. Adolf
Hitler řekl, že toto město není takové, jak by mělo být, a že je jednou přestaví. Včera viděli Wagnerovu
Capltol House, 113 Swanston St.
operu "Rienzi". Cola di Rienzi byl dobrodružný ital ský zjev čtrnáctého století, uměl zacházet s davy.
Melbourne, (vedle kina Capitol)
Vyhlásil, že sjednotí Itálii, potlačí svářící se strany, zavede velké reformy a ^učiní Itálii hlavou velkého
8. poschodí
Telefon 63-2231
impéria. Vskutku se zmocnil Říma a zavedl násilníckou a libovolnou vládu. Když Italové toho měli
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHÉ
dost, zabili ho. šestnáctiletý Hitler byl vzrušen. Řekl, že tato opera ho probudila a ukázala mu jeho
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
pravé poslání. Ne uměni bude jeho hlavním cílem, jak si dosud myslil. Dá se na politiku a dostane
v nutných případech i telegraficky
mandát od německého lidu, aby jej vedl k nejvýš ším cílům. Později Hitler vzpomínal toho dne, kdy
seděl s Kubiczkem ná vrchu nad Lincem. Řekl pa ní Wagnerové: "V té hodině to začalo." Po smrti
Gabriel Laub: Největši proces dějin. Index,
Hitlerově Kubiczek napsal knihu o svém přátelství s ním. Shledával pozoruhodným, že Hitler vskutku
Společnost pro československou literaturu v
potom přestavěl Linec "do písmene" tak, jak si to umínil jako léletý hoch, a že i jeho politická kariéra
byla taková, jak si ji předpověděl.
zahraničí, Kolín n/R, 1972, str. 133.
Když Hitler se objevil, které by učinily srozumi va jsem mohl věřit svým noviny píší o koncentrač
lidé se všelijak utěšova telnějším, proč nabyl sí uším.” Jako dnes někte ních táborech v Němec
li. Neumí psát, nezná gra ly, která byla tak nebla ří věří, že studená válka ku, a Angličané si říkali,
Vnější úspěchy na literárním poli jsou sice uka
matiku, Mein Kampf je ze známa. Musilo v tom je věc minulých desítile že tolik propagandy by zatelem
kvality, základní a podstatné kriterium si
stylem příšerná kniha. být více příčiny a násled tí, tak Anglie - liberálové snad
vskutku
nemělo však čtenář tvoří sám a to nemusí korespondovat s
Někteří ještě nazývali ku. Jinak svět by se zdál a konservativci, lordi a b ý t. . .
oficiální kritikou. Gabriel Laub patří mezi ty spiso
Hitlera hlupákem, když “povídkou, již vypravuje dělničtí vůdcové - věřila,
Nesčetní psychiatrové vatele, kteří po odchodu z Československa rychle
získali výrazné mezinárodní uznání. Laub žije od ro
už dobýval jejich hlavní blb”, místem zmatku, kde chtěla to věřit, o válce zkoumali mysl mrtvého ku 1968 v Hamburku jako člen redakce Die Zeit a
město.
Nevysvětlovali, abnormální vládnou nad horké. Duch neodolatel už Hitlera. To je jen po je spolupracovníkem dalších časopisů a rozhlasových
jak je možno, že pouhý normálními, hloupí nad ného pacifismu se snesl lovina toho, co má být i televisních stanic. Laubova povídka “Největší pro
hlupák je tak velice ohro chytrými. “Ale vidíte, jak na Anglii. Zprávy o známo, aby se pochopilo, ces dějin” , po které je nazvána i knížka, o které
získala loni v mezinárodní soutěži v
žuje, ačkoli oni jsou zřej to s ním dopadlo” , řekne chvatném Hitlerově zbro proč dějiny v třicátých a referujeme,
Německu první cenu. Nedávno získal Laub cenu udě
mě chytřejší. Nebo někte se. Vidíme. Ale zkoumá jení docházely, ale postup čtyřicátých letech šly tak, lenou hamburskou novinářskou asociací za satiric
ří se uspokojovali, když me síly a stav tehdejší né odzbrojování Anglie jak šly. Ne psychiatři kou povídku Vorwärst in den Leerlauf. V Německu
řekli, že Hitler je neuro demokracie.
Byla
to bylo od počátku let tři ale psychologové a socio již vydal Laub dvě knížky.
informace o bývalém redaktoru Lidových no
tik a hysterik. S opovrže zkouška demokracie, a cátých jaksi pokládáno logové by měli zkoumat vinTyto
a Plamene a překladateli (Solženicyn, Kolakowním řekli, že užívá násilí nelze říci, jak obstála . . . za vhodný lék proti to i mysl zdravých a nor ski,. Lee) podávám jen proto, abych zdůraznil, že
a je svrchovaně brutální.
Hitlér postupoval od mu. Odzbrojení se stalo málních lidí, kteří se veřejná ocenění, která Laub získal, se úplně shodují
Zajisté. Ale zůstávala podniku k podniku, a takovým dogmatem, že vpravili do takového sta s dojmy běžného čtenáře, což jindy nemusí být pra
Laub prorazil i jako emigrant na tak obtíž
otázka, proč civilisace je evropští demokraté při Anglie je vnucovala i vu, že málem, k neštěstí vidlem.
ném poli, jako je literární.
téměř bezbranná, když hlíželi s podivnou bezmoc svému spojenci, Francii. světa, definitivně podleh
Knížka Největší proces dějin shrnuje 43 krátkých
neurotik a hysterik proti ností. Bezmocnost ta mě
Angličani
naslouchali li jednomu lstivému muži. povídek, asi polovina z nich je napsána ještě v Če
ní užívá násilí. Je civili la své příčiny. Anglie pro Hitlerovým řečem a s po Je třeba vysvětlit, jak skoslovensku, ostatní v exilu. Německy tato knížka
s titulem “Nahý císař” a bylo v ní uveřejněno
sace jen k tomu, aby by pásla dlouhý čas, a anglič těšením slyšeli, že je pro neprokázané dogma o vyšla
33 povídek. Uvažuji, jak bych Laubovu práci iden
la politována, když pad tí diplomaté nebyli v si mír, že se nehodlá vmě konci válek mohlo ochro tifikoval, abych ji přiblížil čtenářům této poznámky.
ne? Hitler lže, bylo kon tuaci, aby mluvili s Hit šovat do záležitostí jiných mit jeden nebo dva náro Snad lepší než jakýkoliv pokus o výklad bude repro
statováno, ale nebylo vy lerem jinak než zdvořile. států, že jeho revoluce dy. Hitler šel do války dukce nejkratší povídky nazvané Chytrost (jiné, del
ší a snad i lepší otiskne HD jindy) — str. 38:
světleno, proč pravda zů Hitlerův
překladatel není na vývoz, že jeho bez ohledu na svou zcela
“V jedné zemi vypsali soutěž na titul největšího
stává pozadu.
situaci mudrce s cenou 3.000 zlatek. Přihlásilo se veškeré
Schmidt napsal později ve požadavky byly splněny a nedostatečnou
Pozorovatele se zm áhá svých memoárech: “Když že má už dost. Hitler ža hmotnou, která mu byla obyvatelstvo. Den nato vypsali soutěž n a . titul nej
touha uznat aspoň někte- jsem viděl, jak Angliča loval na anglickou propa známa. Spoléhal na psy většího idiota s cenou 10.000 zlatek. Všichni převedli
své přihlášky, až na tři muže. Každý z těch dostal
re Hitlerovy vlastnosti, né ustupují ve všem, sot7 gandu, na to, že anglické chologii, a vskutku po deset
tisíc.”
osm let vítězil psycholo
Nevím, zda autor si kladl za cíl poučení, jako se
gicky, nebo, jak on říkal, tak děje v bajkách Ezopových. Virtuózni Laubova
“filosoficky” . Je to poně satira je někdy jemná, někdy velmi pichlavá. Slo
vesné vyjádření, precizní, krásná a plná čeština.
Nestojí o nic víc
kud kompromitující pro Mohu jen říci, že považuji tuto knížku za jednu z
západ, kde je tolik psy-' nejduchaplnějších, kterou česká literatura vůbec má.
chologů a tolik podpory
použít všestrannou
IP
Knihu můžete zakoupit v Hlasu domova.
psychologického bádání,
a, ostatně, tolik podpory
bankovní službu v National
politické vědy.
Š-ekové ú čty
t
* V k la d n í knížky
LYŽE
Všechny potřeby pro lyžaře
Hitler nastoupil k vlá- ]
O so b n í zápůjčky
* C estovní šeky
Velký výběr importovaného zboží.
dě roku 1933, a za pou
hých
pět
let
přeměnil
po
Půjčování a opravy lyží, výměna
: B an k ovní šeky
* Z a řiz o v á n í investic
litický obraz světa. Všich
BRUCE
BRETHERTON SKI SHOP
P o u k azy v še h o d r u h u d o zám oří
ni se ho báli, jezdili za
V k la d y s v ý p o v ěd n í lh ů to u na vyšší úrok
ním, kdežto on nejezdit
majitelé rodina Blahovcova
za nikým, z poraženého
TOORONGA VILLAGE Shopping Centre,
P ra v id e ln é p o u k az y a inkasa
Německa učinil dynamic
(roh Toorak & Tooronga Roads) — obchod 21
: Ú sch o v a cen in
kou velmoc, zmocnil se už
Telefon: 20-7437
dvou zemí. Byla chvíle
S lu žb a p ro z a h ra n ič n í obchod
Odborné porady a všechny informace
kdy sám- Winston Chur
o -lyžaření v Austrálii ochotně a zdarma.
chill psal, že tento muž,
Obchod je otevřen vždy v pondělí, úterý
bude-li moudrý, může pro
a
ve středu od 10 hod. dop. do 5.30 hod. odp.,
kázat velké dobro světu,
•Se 2»
ř tf y
u
U.
a bude na něho pamato ; ve čtvrtek a v pátek od 10 hod. dop. do 9 hod. večer,,
v- sobotu od 9 hod. dop. do 1 hod. odp.
váno jako na jednoho z
největších státníků.
(event. dle předběž. telef. ujednání)
(Pokračování na str. 6) < 7 W W lrV V lA rV O ^ A /V W V V V V V V W W W W W V A A rt'i

Satirikova abeceda
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Slabost lednohb dává silu druhému
(Pokračování se str. 5) nás příznivá; naši nepřá tečnou válku, zápas na klasik definoval: “Válka evropské demokracie ne mou zahraniční politiku
Je otázka, jak takový telé mají vůdce, {deří jsou život a na smrt, povede jě politiká, provozovaná vychovávaly německého státu nemožnou, nebo
aspoň nesnadnou.
výkon byl možný. Proč pod úroveň; “jsou to čer- teprve proti Rusku. Ne jinými ■prostředky.” Stu diktátora k skromnosti.
Někteří věří, že, ačkoli
Zde je úkol pro institu
zmýlil
se
v
tomto
mnoho.
denou
válků
je
možno
de
víčkové,
viděl
jsem
je
v
svět byl tak měkký, že
Hitler pečlivě zkoumal ce politického výzkumu
finovat:
válka,
vedená
Bylo
brzo
dáno
poznat
Mnichově”
;
nejsou
schopněkdejší jinoch uskuteč
stav demokracií, a vyvo na západě: zkoumat, zda
ňoval své sny, které spřá .ni činu; za dva tři roky anlgickým a francouz jinými prostředky.
zoval z toho důsledky, sovětští komunisté tyto
Před
40,
lety
evropské
by
se
mohl
mezi
nimi
ským
:
defaitistům.
že
ni-.
dal na vrchu nad Lincem,
dnes to už nikdo nedělá. věci jen berou na vědomí
demokracie,
byly
postave
čemu
neušli
a
nic
si
ne
objevit
někdo
silnější.
když mu bylo 16 let. Vždy
Zdá se jim, že do světa jako chladný: pozorovatel,
ušetřili.
Zápas
přece
při-,
ny
před
otázku,
zda
věk
Těžko
říci,
jací
byli
záleží na poměru věcí, na
přišla dobromyslnost, ja nebo zda se budou snažit
válek,
pominul,..
a
zodpo
šel,
v
podmínkách
daleko
osobně.
Jejich
státnické
tom, kdo stojí proti ko
ká za Hitlera nebyla. jich využít k cílům, jež
mu, slabost jednoho dává činy a nečiny vyplývaly horších. Anglie se na ně věděly ji chybně.. Nyní
Jsou však určité parale předpisuje marx-leninský
zejména
americká,
demok
jakou
dobu
zachránila
v
z
domácích
poměrů.
Byli
sílu druhému. Byl to Stav
racie , je postavena před ly. Hiler řekl svým gene globální plán.
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a
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“věc
minulých
desíti
umírali
pacifisté.
Defini
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tivně
zachránil
Anglii
sám
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ložil
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mezi
pozdější
svědčen, -že je inteligent stvo, jeho prozíravost ne
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války
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rů, ale pod německou nalezl politickou válku, nismu. To, není pochyby, přijít na to, že ji někdo
jení
čím
dál
tím
větší
a
chyby vychází najevo z
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ní, a sama dá příklad.
který a proč.
Neboť, jak by mohl Hit stence sama nestačí, a úkol: zkoumat, zda snad nauka praví, že demokra institucích pro politický
0 dvacet let později ta ler odolat morálnímu pří musí přijít pomoc z ven marx-leninismus
nečiní cie, která dává svobodu výzkum, aby zkoumaly,
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všech proti všem. Na ten a dali jsme se strhnout,
demokrati. Také on. tím Někteří šli ještě dále. bývá i v jiných přípa
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chudá, na západě byla mokracie má se svým ex
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Mohammed Hassanein Heikal: Káhýrská akta. Molden, Vídeň, 1972

Z Nasseiových tajných dokumentu
Od té doby, co francouzský hrabě de Riqueti, řečený Mirabeau, žurnalista,
tajný agent a jakobin, vyzradil tajnosti pruského dvora a francouzské revolu
ce, neodejde s politické scény takřka ani jeden člověk, který by nepopsal,
pokud mu zbude čas, co za své kariéry zažil, při čemž bývá mnohem zajíma
vější nikoli to, co se jeho současníci mohli dočíst v novinách, nýbrž právě to,
o čem se veřejně nemluvilo. Churchill vytěžil z takových tajnosti mnohosvazkové dílo, de Gaulle jich použil pro své Memoáry, šéfové tajných služeb osvět
lili souvislosti, které byly známé pouze jim, mistrovští špióni odhalili svůj způ
sob ilegální činnosti. Heikalovy paměti, o nichž dnes chceme hovořit, splňuji
toto nepsané pravidlo pouze částečně.
Je proto překvapením, dil Nasser možnost spo
Nejdřív několik málo údajů o autorovi: Dnes je že se o něm ve svých pa lupráce Číny s Egyptem .
“Aby cou En-laj uká
mu čtyřiapadesát a je mětech na dobu Nasserošéfredaktorem největšího vy vlády zmiňuje právě zal možnosti čínského
egyptského - oficiálního - tak na okraji, jako o něk trhu. řekl Nasserovi, že
deníku AI Ahram. Už ja dejším vrchním veliteli by Čína mohla spotřebo
ko pětadvacetiletý váleč egyptské branné moci. vat celou egyptskou pro
ný zpravodaj se zhlédl v Jména libyjského diktáto dukci bavlny, kdyby kaž
důstojníku Nasserovi a ra El Ghadhafiho, tu dý Číňan nosil kabát o
centimetrů
delší.
zůstal mu věrný, i když niského presidenta Bour- pět
se Gamal Abdel stal Rai guiby nebo marockébo Egyptský president odvě
sem, vůdcem egyptského krále Mohammeda V. se til, že má opravdový zá
národa. Byl jeho přítelem nevyskytují ani ve jmen jem na spolupráci na jed
a zároveň hlavním propa ném rejstříku.
nom úseku, totiž na do
Největší část pamětí dávkách zbraní. Domnívá
gandistom Ale znal také
Sadata ještě v době, kdy věnuje Heikal Nasserově se čou, že Sovětský svaz
byl jedním z mnoha ne zahraniční politice, do- zbraně Egyptu prodá?
důležitých politiků v Nas- provázíval totiž Raise při Čou slíbil, že se Rusů ze
serově kamarile. že ho jeho politických rozhovo ptá, ale varoval Nasser a,
vyměnil za Raise, když rech. A tak například sta že to vyvolá velké obtiže
Nasser v září 1970 umřel, ví do nového světla egypt se západními mocnostmi,
nepřekvapí, protože í Sa ský nákup českosloven budou-li Rusové s dodáv
dat splňoval, jeho politic ských zbraní. Zprostřed kami zbraní Egyptu sou
ké přesvědčeni: Heikal je koval jej vlastně čínský hlasit.”
předseda
proti každému “výprode ministerský
Po návratu z Bandun
ji” Egypta, ať komukoli, Čou En-laj. Nasser se s gu sdělil čou Nasserovi,
je
tvrdým
zastáncem ním setkal na cestě na že Rusové jsou s tímto
egyptských národních záj bandungskou konferenci obchodem srozuměni. Při
mů. Proto je nepřítelem v Rangúnu a ti dva si vyjednávání se však uká
Aliho Sábriho, který chtěl rozuměli naráz znameni zalo, že Sovětský svaz
Egypt vrhhout do náruče tě. Mezi zahraničně-poli- chce s konečnou dohodou
tiekými otázkami nadho poněkud vyčkat, protože
Sovětského svazu.
Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

Prípad turu pižmových
Jaroslav Kujeba
“Henry, jak to vypadáte?” zvolal překvapeně p re
sident, když se jeho “cestující s uvolněním” Henry
Kissinger dostavil k ranní audienci. A Henry nevy
padal vskutku dobře: kruhy pod očima, strhané rysy,
oči těkající z místa na místo, celý shrbený se dopiížil k židli a sklesl do ní, aniž vyčkal presidentova
vyzvání.
“Co je, Henry,” naléhal president, “prohrál jsem
někde primárky? Obsadil Honnecker západní Berlín?
Je Vietnam definitivně ztracen? Onemocněl Brežněv
příušnicemi a nebudu moci tohoto idealistu navští
vit? Mluvte, by Jove, Henry, ať mám ranní ropucha
za sebou!”
“Mr. President,” promluvil Kissinger zlomeným
hlasem, “to je celý rybník ropuch.” A po dramatic
ké přestávce šeptl: “Tuři. pižmoví onemocněli
“Jací tuři?” tázal se president nechápavě. “Tuři piž
moví, ovibos moschatus, ti, co jste dostal v Pekingu.”
“No a?”
“Copak; nechápete, Mr. President? Jsou nemocní,
mají rýmu. Teče jim z chřípí, polfehávají na slámě,
věsí hlavy a trpí depresí. Jestliže umřou . . . Jestliže
umřou, máme na krku zase Čínu, oběd s Ču en-lajem
je zapomenut, musíme si pinkat opět jen přes vlastní
stůl.”
Kissingerova chmurná předpověď na presidenta
zapůsobila. “Co říkají odborníci?” ptal se stroze.
“ Cpou je antibiotiky a vitaminem C,..ale marně. Stav
pekingského párku se zhoršuje. Dr. Grzimek, zavo
laný z Frankfurtu, se domnívá, že tury sužuje stesk
po domově.” “Ach ano, chápu,” děl president a
zasněně zarecitoval: “Tam nahoře u řeky čele, tam
nahoře pod kopci. Jin- tam sklopená číše nebe kryje
mou chudičkou zem.”

se právě tehdy sešla v
Ženevě
konference
a
Chruščov se obával, že
dodávky zbraní by nebyly
v souladu s duchem Že
nevy” . Postoupil proto
zakázku Čechoslovákům,
a od té doby, od srpna
1955, se vyjednávalo v
Praze. Seznam zbraní,
které Československo do
dalo, odpovídal přesně
seznamu zbraní, které
Egypťané chtěli od Ame
riky, které však Dulles
odmítl dodat.
Jinou zajímavou pasáží
Heikalovych memoárů je
pasáž o atentátu, který
vládce Saudské Arábie
Ibn Saud chystal na Nassera. V létě 1958, kdy se
brigádní generál Abdel
Kerim Kassem zmocnil
pučem vlády v Iráku, dlel
Nasser právě u Tita na
Brioni, kde s jugosláv
ským presidentem hovo
řil o záležitostech, “třetí
ho světa” , zemí nepatří
cích k 1žádnému z politic
kých bloků. Na rozdíl od
Chruščova, který ho před
Titem varoval, Nasser Ti
tovi důvěřoval.
Vyvraždění
královské
rodiny v Iráku vyvolalo
v arabském světě paniku.
Saudský král Saud se obá
val unie mezi Sýrií a Irá
kem a chtěl Nassera od
stranit. Pro tuto úlohu si

“Dr. Stevens z australské Woobindy,” přerušil
jeho poetické extempore netrpělivě Kissinger, “ten
‘zase zastává názor, že je párku-čínskému dárku ve
Washingtoně příliš vedro a připomíná, že zlatý věK
turů pižmových byla doba ledová. Potom válem
vyhynuli.”
“To dělá asi ta prudká volební kampaň. Říkám
vám, milý Henry, my to tu trochu přeháníme. Hlav
ně demokrati se perou jako koně. U nás je věc jasná.”
“Mr. Nixon for 1972!” zvolal nadšeně Kissinger.
“Nemělo by se jim to trochu zatrhnout?” navrhl
president. — “Amerika je demokracie, kde si každý
může říci co chce,” namítl Kissinger. — “Pokud to
neohrožuje státní zájmy,” připomněl president. “Ale
máte pravdu, to nejde, škoda, že nejsme v Sovět
ském svazu,” povzdechl si. — “Když pomyslím, co
tomu řekne předseda Mao, když jeho dárek pro vás
chcípne neboli zdechne . . . ” začal zase sýčkovat pre
sidentův poradce. — “Neměl byste používat tak kruI tých slov, víte, jak jsou Číňané choulostiví,” napomeinul ho president, “musíme říkat “umřeli” nebo ještě
■lip “rozžehnali se s tímto světem” . — “Máte prav
il du, Mr. President. A zcela jistě by odchod oněch
Svzácných zvířat, které pro vás chytil předseda Mao
j, osobně ve své rodné vísce šao-šan, považovali za
f rukavici,, kterou papírový tygr hodil do tváře čínskéIho lidu.” —- “Co navrhujete?”
j “Navázal jsem osobní spojení se sovětským biolojjjgem Trofimem Lysenkem a ten mi dal radu, která,
jjjzdá se mi, slibuje úspěch, ale asi pobouří jestřáby
v Kongresu.” — “Sem s ní!” zvolal presidént. “Teď
je doba holubic.” — “Kromě toho je nutno uvážit,
že rada pochází ze Sovětského svazu. I to by se nám
mohlo vytýkat.” — “Ale to nevadí, Henry, copak
jste zapomněl, že jste mi vyjednal návštěvu v Krem
lu? Použiju díky za vzácnou radu jako captatio benevolentiae, jako prvního článku ke smíření tří vel
mocí. Představte si: čínští tuři byli uzdraveni ve

NANICOVATÁ
Junius
Hladolet rukou v prstokladu.
Maminko, mámo, chtěl bych rád.
Hudba je bouře, boj, šach mat.
Maminko, mámo, slyšíš hrát?
Maminko, mámo, nastokrát
tajně se do tvých písní kradu.
Třebaže v cizím prstokladu
změř si mou vinu, změř si zradu.
Maminko, mámo, slyšíš hrát?
Ještě jen škály proberu si.
Neříkej, že tě tempo dusí.
Dirigent bývá rabiát.
Tóniny tvého bohoslov!
syn muzikant už nevysloví,
když chce jen říci: mám tě rád —
Muzikant zná jen hrát a hrát.
Muzikant nezná novou pózu
ba ani úder virtuózů,
zahraje jenom starou notu
sentimentálních idiotů:
Maminko, mámo, chtěl bych rád .
Zapadá prška do klavíru
a prší sen, a vír a víru . . .
však vybral nesprávného
člověka, plukovníka al
Saraje, šéfa sýrské vo
jenské zpravodajské služ
by. Když mu Ibn Saudovi
agenti nabídli šek na mi
lión liber, vzal ho a po
dal o tom Nasserovi zprá
vu. Ten mu uložil, aby ve
hře spiklenců pokračoval
a Saraj inkasoval potom
ještě dva šeky po devíti
stech tisících liber. Šeky
byly vyplaceny a peněz
se použilo na průmyslo
vé projekty. Potom Nas

ser celý případ zveřejnil:
Ibn Saud musil odstoupit
ve prospěch svého bratra
Feisala. Nasser, obávaje
se komplikací, které by
mohli iráckým převratem
vzniknout, hlavně turecko-amerického útoku na
Sýrii, odletěl překvapivě
do Moskvy, kde ho Chruš
čov obvinil, že irácký puč
mají na svědomí Egypťa
né. I když to Nasser po
přel, nepodařilo se mu
Chruščovovo
podezření
vyvrátit.
ÍPokračování na str. 8)

Washingtoně sovětskou radou. Už vidím politickou
ekumenu, opony padají zásluhou turů! Mluvte Hen
ry !”
Kissinger se nadechl a pak, jako by chtěl mít tu
nepříjemnost honem honem za sebou,^vyrazil: Lysenko navrhuje, aby se washingtonským turům^pižmovým předčítalo ze zlatých slov předsedy.”
“Myslíte, že se zbaví rýmy, když uslyší citáty z
Fullbrightových projevů? Slyšel jsem, že z nich ne
mluvňata dostávají psotník.” — “Ale^Lysenko ne
má na mysli předsedu našeho zahraničního výboru,
nýbrž předsedu Mao ce-tunga.”
President se zamyslil a po chvíli pravil: “Víte, to
by mohlo klapnout, Henry. Slyšel jsem o zázračných
výsledcích této léčby. Čínský heroj Hsiao-ting, který
“v zásadě nevěřil na mořskou nemoc, kterou by ne
bylo možno překonat třídním uvědoměním, =zahnal
ve své džunce křižník nepřátelských admirálů o vý
tlaku 15 set brutto registrovaných .tun.” — “Já zase
vím o jednom čínském běžci, který ne a ne vyhrát
závod. Pak si však přečetl Maova slova, že kdo běží
nejrychleji, přiběhne první, a hle: zvítězil lehce.”
“Henry, máte můj souhlas k této léčbě. Okamžitě
vyhledejte turům schopného předčitatele. Spoléhám
na vás, Henry.”
A tak se stalo, že dár předsedy Maa americkému
presidentu, párek turů pižmových, po hodině čteiú
skonal. Maova slova zdolala náturu turů. Byla-li Lysenkova rada záměrně špatná, to se CLA nepodařilo
zjistit.
Tradiční přátelství čínského revolučního lidu k pa
pírovému tygru amerických imperialistů zůstalo však
přece jen uchováno. Presidentův poradce přivezl
osobně jako náhradu za zesnulá zvířata párek z
aljašského stáda. A neprozradí-li tuto zločinnou ma
chinaci oficiální americký odhalovač Anderson, je
docela možné, že se v nejbližší době uskuteční kýže
né utkání amerického šachového mistra Bobbyho
Fishera s čínským velmistrem Tah-ni.
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české knihy v exilu
Právě vyšel 2. díl trilogie
ZROD SATANOVA ATOMU a to:
ZAVRAŽDĚNÍ ŽALUJÍ.
Cena celé trilogie je $ 17.-, jednotlivých dílů $ 6,včetně poštovného. Platí se při objednávce šekem i
nebo poštovní poukázkou. Dodává:
John Danius, Box 239, S 126 02,
Hägersten 2, Sweden.
** (Můžete též objednat prostřednictvím HD. První \
\ díl je na skladě, druhý rozešleme po dojití ze*
švédska.)
čs. obec legionářská, jednota ve Viktorii,
vyzývá všechny své členy a přátele, aby si objednali
trilogii “Zrod Satanova atomu”, která je drsnou a
drastickou obžalobou komunismu. Autorem je skupi
na čs. politických vězňů, kteří zachytili své zážitky
a osudy spoluvězňů v komunistických věznicích a
koncentrácích. Píší pod společným pseudonymem
John Danius. Vydavatelé mají značné finanční po
tíže, proto je natoč zajistit vydání celé trilogie tím.
že bude dostatečný počet zájemců jak o oba vyšlé
díly, tak i o díl třetí, který má vyjít později.
Jiří Forester, jednatel
"Řekněte to květinami"
Váš květinář,
spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávku
květin a věnců
i Československu nebo v jiných státech
Chcexe-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
§§ nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářství INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni

i

' J •.

Paul lgnotus: Hungary. Benn, London, 1972
Miklos Molnar: Budapest-, 1956. A History of
the Hungárian Reyoíution. Allen and Nurwin. London, London, 1972.
' .>
■V•'.
•

O Mädarsku

HD si v poslední době všímal ve své literární hlíd
ce ponejvíce publikací, které jsou na Západě vydá
vány ve spojitosti s Československem. Dnes se zmí
níme o dvou letos vydaných knihách pojednávajících
o našich maďarských sousedech.
Paul lgnotus napsal knihu, kterou londýnské nakla
datelství vydalo pod titulem Hungary. Je v ní shrnu
to téměř vše, co. by měl západní čtenář vědět o
Maďarsku. Kniha obsahuje mnoho poutavě podaných
informací osvětlujících dějinný vývoj, fyzický, ho
spodářský a politický zeměpis a kulturní život. Dob
ré dvě třetiny knihy zabírá historická část neformulovaná jako učebnice dějepisu, ale jako exkurze do
minulosti vedená inteligentním a zkušeným průvod
cem, který si neodpouští poukazy na přítomnost.
Autor,. bývalý komunista, je rutinovaný žurnalista,
který působil jako tiskový atašé maďarského vel
vyslanectví v Londýně, po návratu do Budapešti byi
uvězněn pro domnělou špionáž ve prospěch Velké
Británie. V roce 1956 byl jedním z intelektuálních
vůdců maďarského povstání.
Kniha Miklose Molnara Budapest, 1956 popisuje
všechny aspekty tehdejších událostí a vydavatel
tvrdí, že je to skutečně první a pravdivá publikace
o Maďarské revoluci v roce 1956. I když toto tvrzení
nemchu potvrdit, - kniha stojí za přečtení.
IP
JED N OTLIVÁ ČISLA “H LASU DOMOVA"

můžete kupovat v těchto prodejních:

Chcete se v příjemném prostredí
DOBRE A LEVNĚ NAJÍST ?
Poslechnout si českou hudbu?
Vše je pro Vás pripraveno v české restauraci
ZLATÁ P RAHA
235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney
Srdečné Vás zvou manželé Růžičkovi
Z NASSEROVÝCH TAJNÝCH DOKUMENTŮ
(Pokračování se str. 7) vořil se členy politbyra,
“Nasser chtěl vědět, kteří ha něj v blízké dače
zda a jak mu Rusko po čekali. Když se vrátil,
může. A vyprávěl, jak sdělil Nasserovi, že So
silně by sám podpořil no větský svaz je nanejvýš
vý režim v Iráku . . . . že ochoten provést manévry
to však vyžaduje čas a na bulharsko-turecké hra
naléhal na Chruščova, nici. “Ale říkám vám oaby dal západu - podob tevřeně, s většími akce
ně jako za suezské krize mi počítat nemůžete.”
- ultimatum a zamezil tak
Tehdy Nasser poznal
akce proti Iráku a Sýrii. poprvé' tvrdý sovětský
Chruščov odmítl. Nebyl realismus, který se vy
ochoten vzít na sebe ri- hýbá dobrodružstvím a
siko, které by mohlo vést ■své jednání řídí jen a je.a
k válce. Po dvouhodinové vlastními zájmy, ať to
debatě opustil Nassera. spojence stojí co chce.
aby jeho žádost proho
J. S.

ADELAIDE:

G. Pipinas, Club, 131 Hindley St., Adelaide, S. A.
GEELONG :
PAULA’s Greeting Cards, Geelong Market, Yarra S t.
Geelong. Vic.

» S Y D N E Y

MELBOURNE:

Ncrincvý Stánek na Elizabeth St., poblíž rohu Flin- i
česká restaurace
ders St. (proti Commonwealth Bank), City
Contin.
"GOURMET"
McGilľs Newsageney, 183 Elizabeth St., City (pro- ]
INTERFLORA —
ts GPO)
Restaurant " L A B U Ž N ÍK "
Village Belle Newsageney, 161 Aeland Street, St.
129 Bayswafer Rd.
KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA
Kilda
Rúshcutters Bay
Sydney, tel. 317393
SYDNEY:
PORTER & Co., Newsageney, 203 a Castlereagh St.
Sydney - City
Otevřeno denně od 10 dop. do 10 večer
MALA’s Deličatessen, 2.03 Hay Street, Sydney-HayPřijďte určitě, budete spokojeni!
— Odbočky Čs. národní pustin amerického severo market
Na Vaši návštěvu se těší rodina-Novotných
rady americké “28. říjen” západu. Byla to vlastně STEINDLEROVA restaurace, 197 Campbell Str..
a “česká Kalifornie” v bilance hlavní části Kra Darlinghurst, NSW
Chicagu uspořádaly večer jinový vědecké činnosti v RESTAURACE “ZLATÁ PRÄHA” , 235 Oxford St..
..... <
O '‘Austrálií. Promluviii uplynulých dvou deseti Darlinghurst,,.NSW. ■ ■
SWISS TRAINED
ing. Eduard Dellín, který letích.
WATCHMAKERS
se nedávno vrátil z výle — Na valně hromadě od- í
NAUČTE SE
K. E b n e r
tu do Austrálie a Alois bočky ČSNRA v Detroitu § Přípravný výbor Společnosti pro vědy a umění g
RYCHLE
19
York
St.,
Šalomoun, který začínal byli zvoleni: předsedou
v Sydney
§
SYDNEY
ANGLICKY!
v Austrálii svůj zámořskv dr. Jan Sklář, místopr. §
exil. Barevné diapozitivy Peter Vičko, tajemníkem Šzve zájemce na přednášku dr. O. Fialy, Senior §
vchod do Wynyard Sto.
Celodenní studium
(naproti pohyb, scho
a filmy z Austrálie, No dr. Vlad. Bezděk a po
po 10 týdnů.
Leeturer, School of Drama, University of NSW H dům). Telefon: 29-7543
vého Zélandu a Fiji pro kladníkem Augustin Ze- H
L>
■
C/
Příští kurs začíná
mítal Josef Zeman, který mene.
£
’
na téma
£
29. května.
rovněž cestoval před krát
The English Teaching
VÝVOJ AUSTRALSKÉHO DIVADELNICTí
kou dobou na 5. kontinen — Na sjezdu školních lé
Laboratory,
kařů, který svolalo do
si velkes
tu.
^ konanou v patek 19. května 1972 v 7.30 hod. večerS Prohlédněte
113-115 Oxford St.,
Melbourne
ministerstvo Q
řadu nejnovějších
G
— Známý karikaturista školství ve Viktorii, měl g n a University of Sydney, Law School, 173 Phillipg
Sydney, tel. 31-7589
VOLTA
Jan Kristofori vystavoval přednášku Miroslav Cig
Počet
míst je omezen.
vysavačů
v ■Zurichu další část své ler o nových metodácn gSt., Sydney (6. posch. Common Purposes Room).§
Přihlašte se okamžitě.
a všeho
ho cyklu Za" lidská prá vyučování sociálně a kul g P ři této příležitosti budou podány informace oE
va. .^Premiéra této výsta turně zaostalých dětí.
elektrotech. zboží
Ě další činnosti Společnosti pro vědy a umění v E
vy byla v prosinci m. r.
—
V
Miláně
byla
uvedena
ve Volketswilu.
E Sydney. Těšíme sé na Vaši účast.
— .Prof. dr. Vladimír Kra divadelní hra L. Pretiho
ZLATNÍK *
jina (který byl do února o Alexandru Dubčekovi E Dotazy na SVU adresujte na: Czechoslovak So-|j
HODINAŘ *
1948 gener. tajemníkem a posledních dnech jeho Eciety of.Artš and Sciences, P. O. Box 258, Bondig
čs-. strany národně socia vlády v Československu.
ŠTEVEN VARDY
Beach, NSW. 2026.
£
listické) byl zvolen na Autor řekl, že je to. hra. E
O
590 George St.
lesnické fakultě universi o muži, který “se stal
nejmoder
DISCOUNT HOUSE
ty Britské Kolumbie ve tlumočníkem
Sydney
Vancouveru
“přednaše- nějších hodnot naší civi
241A Oxford Street
(proti
Trocaderu)
lizace,
které
skončily
pod
Vaša
lekáreň:
FORDOVA
LEKÁREŇ
čem roku 1972” . (tzv.
BONDI JUNCTION
Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
Velký sklad zlatých aj.
MacMillan Leeturer). Je pásy sovětských tanků”
(proti kinu Metro)
Ph, C., M. P. S. (Sydney)
šperků, hodinek atd.
to významná počta na Je zajúpavé, že autor L.
Preti
byl
ještě
loňského
Lieky,
francovka,
kozmetické
a
fotografické
Tel. 389-1222
universitě. Před několika
Opravy se zárukou.
potreby. — Zasielame lieky do cudziny.
POZOR: Náš obchod
sty posluchačů včetně roku ministrem italské
Mluvíme česky
FORD'S
PHARMACY
vlády
a
to
ministrem
j
je POUZE na uvedené
vědců z různých, částí financí!
a Slovensky.
'
j
133
Marrlckvllle
Rd.,
Marrickville
adrese!
Ameriky měl přednášku
Telefon:
61-8579
Telefon
(Sydney):
566956
o bádání a zalesňování
ČS/Zp./čSNRA/-ný i

v
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Zahraniční zpravodajství z USA
(Pokračování se str. 3)
Dušan Rovenský, akre
ditovaný dopisovatel Ru
dého práva v Americe,
zavětřil. Z toho by se pře
ce dala vyrobit zpráva!
V Praze jsou blbci, ne
napadne je, že termínem
"illegal activíties” není
myšleno nic politického,
prostě to znamená, že na
tref íte-li zloděje, který
právě vymáčkl sklo vý
lohy, nebo chuligána, ni
čícího veřejnou telefonní
budku, či člověka, který
rozhazuje odpadky tam
kam nemá, vytočíte číslo
a policie okamžitě pacha
tele drapne. Jakpak by
to také v Praze mohli
vědět, když tam slouží po
licie především k tomu.
aby hlídala, zda lidé ne
kladou kytky na hrob Ja 
na Palacha a k pomníku
sv. Václava, neubližují-h
funkcionářům KSČ a ji
ným způsobem neprojevu
jí svůj odpor k režimu.
A Dušan Rovenský proto
píše :
. . . "Zavolejte
číslo
3932222, jestliže je někdo
podezřelý, že provádí ile

gální činnost. Denunciantství může být dokonce
anonymní. To umožňuje
pochybným lidem, aby si
vyřizovali účty s těmi,
které nemají rádi a kte
rým se chtějí pomstít.
Prostě automatizované udavačství, které je pou
žíváno zejména proti li
dem, kteří jsou podezírá
ni ze sympatií ke komu
nistům a vůbec z pokro
kových názorů."
Komunistická strana je
v USA úředně povolena,
takže o nějakém “pode
zřívání lidí ze sympatií
ke komunismu” , které by
mohlo vést k jejich pro
následování, lze dost těž
ko hovořit. Proto Roven
ský považuje za nutné
zprávu ještě dále vyšper
kovat:
"Na sjezdu Komunistic
ké strany Spojených stá
tů byla řada soudruhů,
kteří se báli, aby je někdo
z přítomných reportérů,
kteří se tísnili před do
mem, kde sjezd zasedal,
nevyfotografoval. Báli se,
že by jejich fotografii po
užila policie k tomu, aby

Povídáni komunální
Jiřina Zacpalová
Nemám ve zvyku běhat k sousedům pro hrneček
cukru, ale onu neděli jsem pomoc skutečně potře
bovala. Byla jsem sama a nemohla zanic roztočit
sekáč na trávu. Rozběhla jsem se tedy k sousedům,
po pravici. Leslie je takový všeumělec, který dá
všechno do pořádku. Zaklepala jsem na dveře u
domku z červených cihel, ozval se štěkot, rozvřískalo se dítě a objevila se Shirley. Zkrátka všechno
jak jsem očekávala — až na Leslieho. Místo něho
se rozpačitě vyšoural v kostkovaném županu Ron.
Rozhlédla jsem se kolem, abych se ujistila, že jsem
přece jen ve správném domě, a pak jsem cosi za
koktala. Cítila jsem, jak hloupě se červenám. Ale
Ron i Shirley se jen čtveračivě usmívali, labužnicky
po sobě koukali a přátelsky mě ujistili, že Leslieho
najdu v domě po levé straně, kde normálně pře
bývá Ron se svoji zákonitou manželkou Luisou, dvě
ma dítkami a papouškem.
Moc se mi tam nechtělo, ale potřebovala jsem -se
kat trávník, vyšlápla jsem tedy odvážně na cestičku
k druhým sousedům. A opravdu — tam mi otevřel
Leslie, ještě tak po domácku v tričku a trenýrkách,
a hned se nabídl, že mi sekáč spraví. Při práci mi
potom vysvětlil situaci, kterou jsem ostatně už stej
ně předvídala. Na sobotu a neděli si moji sousedé
zkrátka vyměnili partnery. Normálně prý se vyčachrují manželky, ale oni, že jsou uznalí, nechtějí zatím
rušit navyklý pořádek dětí a zvířectva a tak si do
movy vyměnili muži. Snad jsem se zatvářila příliš
povzneseně či dotčeně, nevím, ale zkrátka odpoledne
mi přišly na návštěvu obě rodiny a začaly mě ujiš
ťovat, že v jejich počínání není nic prostopášného
či chlípného, že pro dobro svých dětí chtějí začít
žít společně, odbourat hráze předsudků, dělit se o
radosti i starosti.
“Oboje děti budou naše. Dovedeš si představit,
jak jim to prospěje, že nebudou sešněrovány pouty
vlastnictví, osvobodíme je od té metly, kterou je
závodění se sousedy. Budeme při sobě stát v ra 
dostech, jedna rodina pomůže druhé nést břemena,
zkrátka místo čtyř nás bude osm. A tak jsme si
řekli, Marie, že i ty s Tomem byste se mohli za
pojit do našeho malého společenství, vaše budoucí
děti by byly našimi dětmi,” lákal mě Leslie.

informovala zaměstnava
tele, kteří by je jistě pro
pustili z práce."
Tohle jisté sbaští jak
soudruzi z cenzury čs.
tisku, tak i čtenáři Ru
dého práva. Nikomu pře
ce logicky nedojde, jak
je divné, že tak dobře in
formovaná washingtonská
policie najednou neví,
které osoby se účastní
sjezdu komunistické stra
ny a musí čekat na ná
hodné snímky fotoreporté
rů, aby se jejich pomocí
mohla účastníkům sjezdu
pomstít. Každý naopak
polituje ubohé americké
soudruhy, kteří se na
svém sjezdu ani nemo
hou vyfotografovat do no
vin, protože by je policie
pronásledovala.
Zároveň nemůže být ani
nikomu divné, jak to, že
se policie za lživé a
utrhačné články nepom
stí Dušanu Rovenskému,
že mu nevyleje perka a
nevykáže ho ze země, jak
by se v tak nesvobodné
zemi slušelo. Každému je
jasné, že kdyby některý
západní novinář narisal

něco . podobného o meto
dách komunistické poli
cie, bude jej za to socia
listický stát na rukou no
sit.
Dušan Rovenský se
ovšem
nijak
neobává
washingtonské
policie.
Větší strach má z vlast
ních soudruhů, kteří by
se chtěli sami vecpat do
jeho teplého, tuzexovými
bony vystlaného zahranič
ního hnízdečka. Proto 11.
dubna vyrábí pro svůj
deník další ze série sen
začních článků, tentokrá
te nazvaný: “Z Newyor
ského Harlému - osamo
cenost
a
beznaděje” ,
článek- pojednává o tele
fonní lince 8317050. Vytcčíte-li toto číslo, ozve se
jeden ze skupiny třiceti
dobrovolníků, kteří se
střídají na “lince nadě
je” , aby volajícímu na
pokraji sebevraždy nalili
novou víru v život. Lin
ka běží v Harlemu dva
roky a za tu dobu prý vy
řídila stovky případů.
Třeba ten, který, zřejmě
z nedostatku něčeho poli
tičtějšího, uvádí Roven

“Vím, vím, i já jsem četla tu knížku, z níž patrné
čerpáte své nápady”, odpověděla jsem. “Ale já
tomu nevěřím. Ve společném žití nevidím _zjedno
dušení starostí, ale naopak jejich znásobení. Dejte
mi pokoj s takovými nápady, neutíkala jsem tisíce
kilometrů před velkým komunismem, abych jpak
dobrovolně vlezla do malé komuny. A pak — přece
znáte Toma a jeho přísné morální zásady. Ne, ne.
děkuji, nás laskavě vynechte.” Ale aby si moji
sousedé nemysleli, že jimi snad opovrhuji, nabídla
jsem jim kávu a ujistila je, že i v budoucnu bude
me s nimi udržovat vřelé, byť přísně platonické
styky.
Do týdne přikvačila na naši čtvrť slabá epidemie
chřipky. Klepala tak na přeskáčku. Po levé straně
to chytla Luisa, náš dům přeskočila, po pravici
schvátila Leslieho. Se smíchem jsem sousedům nad
hodila, že teď mají možnost vyzkoušet si komunu v
praksi, ať se nemocní nastěhují do jednoho domu
a zdravé nechají ve druhém. Řekla jsem to jen tak
v žertu, ale oni to přijali s velkým nadšením a rych
le se rozešli do svých karantén.
To bylo v pátek. V neděli, před večerem, jsem šla
navštívit — jako dobrá křesťanka — nemocné sou
sedy. Trochu mě překvapilo, .že jsem je našla v
oddělených ložnicích, ale řekla jsem si, že jsou
asi víc nemocní než se zdálo. Ale muselo je rozdě
lit něco vážnějšího než jen bolest hlavy či slabost
údů. Leslie mi to řekl zcela otevřeně. “Luisa je roz
mazlená, fňuká, chce abych jí pořád posluhoval,
jakobych já taky nestonal. To bych jí možná i pro
minul, ale že pořád otravuje každého tou svou moud
rostí, že si vybírá televizní pořady jen podle svého
vkusu, to tedy ne. Tak jsme se včera trochu chytli.”
Zašla jsem do domu zdravých, ale ani tam to
nebylo lepší. Shirley si stěžovala, že si z ní všichni
udělali služku a nechali jí na pospas děti i zvířata,
že Ron jí jde na nervy, protože falešně píská a hluč
ně smrká. Ron mi pošeptal, že by dlouho nesnášel
Shirleyno vaření. “Takové patlaniny, nemá trošku
obrazotvornosti, nic takového, co umí vystrojovat
má chytrá Luisa:”
Nějak jsem se cítila trochu vinna, jakobych jim
já strhla svým návrhem růžové brýle, a abych
aspoň trochu pomohla Shirley, zašla jsem v pondělí
pro děti do školy. Stará moudrá učitelka si mné
postěžovala, že děti jsou celé vyjevené.
“Mějte s nimi chvíli strpení” , orodovala jsem “pro
dělávají takovou malou krizi.”
“Nasekat by potřebovaly” , řekla moudrá učitel
ka. “Poraďte to rodičům. Já to bohužel nesmím
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ský: Sedmnáctileté děv
če z amerického jihu uteklo od rodičů do New
Yorku. Při hledání bytu
odpoví na inzerát a když
si jde byt prohlédnout, če
kají tam na ni dva muži,
kteří ji znásilní. Roven
ský z toho dovede udělat
politický případ:
"Co poradit? Boj hrstky
dobrovolníků v této malé
místnosti je bojem bez
mocného, který se snaží
marně zmírnit bezpráví,
které rodí společnost bo
hatých a chudých."
Čtenáře Rudého práva
jistě v této souvislosti ne
napadne, že i v Českoslo
vensku existuje stejná
tinka jako v newyorském

Harlemu. Má jméno lin
ka důvěry, protože léka
řům, kteří ji vedou, mů
že člověk sice důvěřovat,
nemůže však u nich zí
skat naději na pomoc a
obranu před pronásledo
váním socialistickým re
žimem.
Dušan Rovenský nepo
čítá s inteligencí českého
čtenáře. Jde mu o jediné:
chránit vlastní kůži, udržet se na svém místě.
A protože “boj o koryta”
je v komunistickém státe
tvrdý a neúprosný a mno
ho soudruhů novinářů má
zálusk na místa zahranič
ních zpravodajů, dočká
me se jistě brzy dalších
nesmyslů z pera Dušana
Rovenského. M. Čechová

udělat, ale věřte mi, je to pořád ještě ta nejlepsí
pedagogická pomůcka.”
Pošetilá, skoro doslova jsem opakovala učitelčinu
radu rodičům, kteří se navečer sešli v domě po
pravici a nijak se neměli k tomu, aby se odebrali
do svých adoptovaných domovů. Ale se zlou jsem se
potázala. “A to tedy ne; mé děti nebude nikdo bít.
Na to mám své vzdělání, abych si poradila s vý
chovou svých dětí sama” , zakvikla Luisa. “No, sa
mozřejmě, ty a tvé vzdělání” , omočil si Leslie. “Ale
kdo to má s tebou vydržet. Ani na svůj oblíbený
program jsem se nesměl podívat.” “Ty můj chu
dáčku”. zabědovala Shirley. “Vidíš a já na to kou
kala včera sama a tolik jsi mi u toho chyběl” ,
cukrovala.
“U televize sedět, to jo, ale pořádně uvařit, ha,
ha” , stěžoval si Ron.
“Jen co se uzdravím, mám báječný nový recept
na portugalskou skopovou” , zamlaskala Luisa. To
dodalo Ronovi kuráže. “A děti si ohlídám sám,
nikdo cizí mi je nebude otloukat. To jen tihle kon
tinentálni mají takové mravy.-Vlastní děti i prodá
vají, tuhle jsem někde četl.”
“Co jiného se dá od nich čekat, mají-li tak volné
mravy, že nemocné z celé čtvrti uloží do společné
ložnice” , zabouřilo to sborem.
Na víc jsem nečekala a zděšeně se rozběhla do
mů. Vždyť moji sousedé byli teď schopni všeho.
Zraněni ve své rodičovské pýše, málem mě osočili
z kupčení. Kolik chybělo k tomu, aby v nově na
lezeném manželském štěstí udělali ze mne kuplířku.
Ten večer se měl také vrátit Tomáš. Těšila jsem
se a přece cestou na letiště jsem se skoro bála shle
dání. Jak mu jen vysvětlím, že bude nejlepší, když
se přestěhujeme někam do jiné čtvrti, kam nedosáh
ne pověst toho, co jsem provedla. Jak obhájím svůj
žert proti osočení čtyř rozlícených sousedů? Jak To
mášovi oddůvodním, že kvůli mému žertu ztratí dům,
který si zamiloval, zahradu, kterou vypotil z úhoru,
že jeho ctnostná manželka, které tolik důvěřoval, se
ukázala být ženou volných mravů a zásad.
Sotva Tomáš vystoupil z letadla, poznala jsem, že
se mu něco přihodilo. Byl rozpačitý, jako když man
žel zapomene přinést k narozeninám manželce kyt
ku. Teprve cestou domů se svěřil:
“Byl jsem přeložen. Vím, Marie, jak lpíš na našem
domě, ale nemohl jsem odmítnout. Už i nový dům
nám vybrali. Byl jsem si ho prohlédnout. Pěkná
čtvrť, zajímaví lidé. Pokrokoví, moderní. Představ
si” — dodal s takovým zvláštním úsměvem — “i
záměna manželů se tam běžně pěstuje.”
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Dnes v Praze
; Reportáž Inge Santnerové o Praze, která vyšla ve švýcarském týdeníku Die Weltwoche, si zasluhuje
/pozornost hned z několika důvodů. Autorka, která Československo právě tak jako Maďarsko a Ju
goslávii zná z dřívějších cest, Prahu zřejmě milu je, ne méně než mnohý z nás. Zná její historii do
Svšech podrobností a dovede vyhmátnout rozdíl mezi dřívějškem a dneškem. Tu jen několik záběrů z
\její causerie, nazvané "Zvítězit? Přežít je vše."
Ý Praha, “zlaté město”, působí převážně 'šedivě. Spíše si myslí, že se vrátil domů. Bez starostí P ra 
ÍNikde křiklavá barevná skvrnka, žádná nová čer- žanů se i dnes v Praze žije dobře. Působí radost
Ľvená. střecha ani čerstvě natřené průčelí. Pomaki slídit po suvenýrech. S trochou štěstí se člověku
/se řinou, masy z průchodů na Václavském náměstí. dostane do ruky ozdoba z granátů. V státních staro
;V hotelu Jalta, kde bylo dřív nutno objednat dopře- žitnických obchodech narazí tu a tam na staré ry
" du, je hned napoprvé pokoj volný. “Při takovémhle, tiny, staré zbraně nebo dobrý porcelán, v obcho
klimatu zůstanou cizinci raději doma” , říká portýr. dech sklářského průmyslu se dostane vysoce moder
Má na mysli počasí nebo politiku? Nikdo z kolemsto- ní a bohužel vysoce drahé křišťálové sklo. Levné
jících se neptá, nikdo nehledá mrknutím oka sro jsou kaviár a krimský sékt (který Češi nechtějí kuzumění. Švejk se stal opatrným, a má pro to vskut povatj), knihy z východního Německa . . .
Dále působí potěšení sednout si do jedné z nesčet
ku důvod.
S mnoha rudými transparenty na zdech domu, s ných pražských hospod . . . Všechny jsou zvenku ma
pochlebujícími novinami, s břesknou muzikou^ v roz lé a vevnitř ještě menší. Nehledíme-Ii však na ko
hlase a s říznou milicí v ulicích města,• zkrátka se lektivní nedostatek židlí^ stolů a vzduchu, mají jen
všemi těmi vnějšími znaky stalinské éry vstal z málo společného. Uprostred normované gastronomie
mrtvých také její duch. Pro Čechy znamená strach východního bloku si tvrdošíjně udržují svou prapů
o místo, strach o trochu té vydřené životní úrovně, vodní atmosféru. Nikdy by Pražanům nestačilo na
strach o místo na vysoké škole, strach dokonce z zývat vinárnu prostě jen “vinárnou” . K tomu musí
“dobrých přátel” . -Pro cizince znamená nezajímavé přijít správné, staré jméno . . . Zvláště typická vi.
programy v divadlech; nudné sovětské filmy; zříci nárna se jmenuje třebas U zelené žáby, má naroze
se mezinárodně uznávaných dramatiku, jako jsou niny 1403 a je opravdickým kouskem městské histo
Kohout nebo Klíma a režisérů jako Krejča; otravné rie. Tam, kde dnes visí lustr, věšíval Václav IV.
kabarety; cenzurovaná loutková divadla. Krátce; za svou pancéřovou košili, “protože přece dobrý člo
bité večerní programy. Přesto: jaké to město! Sta věk může bez bázně prodlévat mezi lidmi” . Dobrý
rá čarodějka nad Vltavou je stále ještě neodolatel starý Václav! Zdalipak si jsou jeho proletářští ná
stupci podobně jisti přízní lidu . . .?
ná. I pokořená má svou velikost . . .
■Mnohý cizinec se courá poprvé po Václayáku, po-j Kdo v Praze musí žít, cítí ovšem víc potíže než
prvé se dívá z Karlova mostu na krajkový kamen krásu. Zajisté, nikdo nehladoví. Nejnutnější základ
ného profilu Hradčan — a cítí, že sem patří. Zapo ní potraviny se dostanou a jsou levné. Ale každý
míná, že je tu na návštěvě a že sem právě přišel. kousek ^luxusu — trochu elegantní bota, slušivý hed
vábný, šál — se musí draze zaplatit. Je-li ho vůbec
THE SOCIETY OF EAST-EUROPEAN
zaplatit možno. Hodnotné elektrické aparáty se ob
CULTURAL STUDI ES, MELBOURNE
jeví jen zřídkakdy, hodnotné konservy, především
Dne 21. dubna Í972 se shromáždili na MeUjournské báječná pražská šunka, mizí obratem ruky. Prasata
unversitě lidé, mající zájem o východní Evropu a hospodářských družstev produkují, zdá se, proti sve
založili- Společnost ’pro studium _ východoevropské anatomii převážně špek.
■kultury a zvolili její výbor.. Přinášíme dále výňatek
Zcela v, úpadku jsou takzvané služby. U holiče
zé stanov společnosti, který vysvětluje její záměry: se čeká hodiny, obuvník odkáže zákazníka na příští
Společnost je organizace nepolitická.
rok, čistírna se zdráhá každý den s jinou výmluvou
Jejím účelem je:
převzít do práce i jen jediný oblek; jednou vůbec
•a) studium vzniku, -vývoje a rozšíření obyvatel vý nepřijímá, pak je opět den výdeje, nebo nutná za
- chodní Evropy, tj. Baltů, Slovanů, Maďarů a Rumunů kázka důležité továrny. S hrůzou člověk myslí na
b) studium jejich kultury (prehistorie, historie, to, že Praha má největší procento zaměstnaných
etnografie, umění, architektury, literatury, hudby žen na celém světě. Jak dokážou jakžtakž svou do
atd.) od nejzazšího období až k dnešnímu dni. Zvlášt mácnost zorganizovat? Veliká lhostejnost, resignovaní důraz bude se klást na vlivy', které pomáhaly né kašlání na všechno ochrnují “genius loci” . Ani
tvořit kulturu jednotlivých národů.
stopa po intelektuálním fluidu roku 1968. Každý se
■ c) snaha utvořit podklad k vyučování výšeuvede- cítí vyčerpán denním bojem o samozřejmosti, naří
ných předmětů a podpora výzkumu v tomto oboru. zeným provoláváním slávy straně, Husákovi, velké
d) vzbudit Zájem veřejnosti., zvláště studentů, o mu bratru v Kremlu nebo velkému vítězství sociaPřeložil J . S.
východoevropskou kulturu pravidelnými přednáškami. lismu v ČSSR . . ,_________ ,
Členy výboru jsou: president Lydia Chramzov (Mgr.
Plánujete
cestu
do
zámoří
nebo
máte
v úmyslu
Phil. Warsaw, B. A. Melbourne), místopresidemi
dr. Alexander Gallus (Dr. of Law, Szegedin, Dr. of pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
důvěrou na
Phil., Budapest), dr. Theodor Lachowicz (Mgr. Phil.,
Lwow, Dr. of Phil., Graz). L sekretářka Eva DidODRA TRAVEL SERVICE
zys (B. A. Melb.), H. sekretář Edward Reílley (Hons.
- Student, Monash University).
311 Latrobe St., Melbourne, 3000
í. Společnost plánuje dva druhy émnosti:
Telefon 67-9454
i. pravidelné přednášky dvakrát měsíčně, pripra
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
vené tak, aby zahrnovaly určité historické období.
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
. ii, přípežitostné přednášky a polední diskuze pro
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
universitní studenty a středoškoláky, zaměřené na
Letenky do Evropy a zpět
. různá. témata, která nebudou zařazena mezi pravi
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
delné série přednášek, např. \ ýcbotíoevropská hud
Zasílání dárkových balíčků — ceník zašleme as.
ba, divadlo, folklor atd.
požádám! obratem.
Výbor bude povděčen členům pHslusnýeb národ
nostních skupin, kteří mohou pomoci zapůjčením ma, teriálu k lekcím, např. knih, ilustrací, gram. desek,
filmu apod. i za upozornění na toho. kdo má zají
Ved^jííc; kontinentální pekárna v Melbourne Lmavé soukromé sbírky knih, které by bylo možná
.příležitostně použít.
ATLANTIC BAKERY Pty. Ltd. |
Adresa Společnosti je: c/- New Arts BuQdiDg (Babel), University of Melbourne, Royal Parade. Park8-10 Hetera S t, West Heidelberg, Víc. 3081
Pj
r-VŮl®,
E. Didzys. Sekretarv
Telefon 453-3672
’
The Society of, East-European Cultura! Studřeš
Největší, výběr všech druhů chleba — včetně
srdečně, zve na inaugurační shromáždění, které
chleba, na jaký jste. bylí zvyklí doma.
se bude konat v pátek 19. května 1972 v 7.39 hod.
Přesvědčte se!
:več. , v Chisholm Theatre, New Arts Building,
Melbourne University. Na programu je přednáška
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
dr. A. Galluse "Problems of Historical Methods
která je zárukou nejiepší kvality.
in Prehistory". Vstup je volný, hosté vítáni.

15. 5. 1972

CHCETE SI ODPOČINOUT
v době dovolené nebo o víkendu?
O všechno pohodlí a výbornou stravu je
postaráno v
PENSIONU A RESTAURACI
Y O S E M I T E , K A L O R A M A , VIC.
v Dandenong Ranges, 28 mil z Melbourn«
K zpříjemnění pobytu je k dispozici kou
paliště, stolní tenis a odbíjená.
K reservování pokojů nebo jen obědů
volejte 728-1298, po 8. hod. več. 728 1105
Jan a Štěpánka Pospíchalo'/!

I Vy můžete mít svůj KONDICIOGRAM !
Už na začátku našeho století někteří vědci hle
dali příčinu, proč třeba velmi spolehlivý člověk
v určitém případě selže a způsobí třeba velké
neštěstí. S rozvojem automobilismu, letectví a
dalších na řízení strojů náročných odvětví, stále
zřetelně vystupoval do popředí lidský činitel. Sku
piny badatelů zkoumaly obrovský počet situací,
ve kterých pracovníci s výtečnou kvalifikací. ívsicky i duševně zdatní zklamali a získané poznat
ky vyhodnocovaly samočinné počítače. Výsledek
byl jistým překvapením; náš organismus má znač
ně pravidelná údobí vysoké a nižší kondice, při
čemž v přechodu z jedné fáze do druhé nastávají
kritické momenty. Zdá se to úplně jednoduché —
máme dojem, že jsme v dobré kondici, ale orga
nismus již přešel na nižší výkonnost a naše pře
cenění může mít špatné následky. Organismus
po údobí dobré výkonnosti potřebuje nasbírat no
vé síly, některé jeho části jsou v útlumu.
Podle výpočtu těchto biorytmů pohybuje se naše
kondice v křivkách. Fysická kondice ma např.
11 dnů pozitivní, stejně tolik dnů negativní obdo
bí, mezi nimi je krizový den. Psychická o inte
lektuální kondice má obdobné cykly pozitivních a
negativních období, vždy uprostřed leží mimořád
ně nebezpečný den.
Od tohoto poznání se našly nejrozmanitější apli- i
kace znalostii těchto biologických rytmů. Vědomí
kolik budeme mít v určitém období sil vede k
nepřepínání energie či sebevědomí, když na to
nemáme a naopak k vrcholným výkonům v dobé
hojnosti sil. Kondiciogramy našly ve světě veli
kou oblibu, protože pomáhají v práci, při studiu,
ve sportu i v osobním životě.
Zajímavé pro nás v exilu je to, že hlavní podíl
na výzkumu znalosti biorytmů mají českoslovenští
badatelé z oboru statistiky a programování samo
činných počítačů a že několik z nich po přepadení
naši vlasti v r. 1968 se uchýlilo do Švýcarska,
kde založili vědeckou laboratoř na zpracování
získaných výsledků z oboru biorytmů a provádí
sestavování biorytmů pro jednotlivé osoby, které
projeví o svůj osobní kondiciogram zájem.
I Vy můžete mít svůj Kondiciogram — Bio-RhytmChart zpracovaný na samočinných počítačích ve
Švýcarsku našimi čs. odborníky. Veškeré informa
ce podá ochotně a bezplatně první pobočka firmy
Bio-Computer Laboratórium, Zurich, Switzerland
BIOCOM ADELAIDE,
Box 1737, G. P. O. Adelaide, S. A. 5001.
THE INLIBRUM BOOKSELLERS
mají na skladě tyto nové knihy:
Lion Feuchtwanger: Bláznova moudrost $ 2.70,
Ignát Herrmann: U snědeného krámu S 4.10, Duškdvá-Caha: Stručná mluvnice angličtiny S 1.80, Tro
jan: české a slovenské lidové písně | 4.80, J. R.
Piek: Spolek pro ochranu zvířat $ 1.40, Karel Čapek:
Anglické listy S 1.90, Cesta na sever $ 2.50, Výlet do
Španěl S 2.- a Italské listy $ 1.50, Josef škvoreeký:
Tankový prapor S 2.80 aj.
_K uvedeným cenám se při zásilkách poštou připo
čítává 38 centů poštovné za jednu knihu. Poukazy
zasílejte laskavě při objednávce.

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R, GJP.O. Melbourne, 3001
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PROSBA VIETNAMSKÉHO UDU
Vietnamský lid se cítí v této kritické dobé opušte
ný, jako se cítil lid český a slovenský v letech 1938,
1948 a 1968. Vietnamci nyní pochopili, že komunismus
se nedá porazit jen zbr-aněmí vojenskými a že boj
zatím bohužel nebyl veden efektivně na poli ideo
vém. Křesťané na jihu považují za nutné mobilizo
vat všechny duchovní energie lidu a proto se rozhod
li vybudovat středisko, kde lid by dostával jinou
inspiraci než komunistickou. Americké vojenské skla
diště již přebudovali na kostel a kolem toho chtějí
postavit útulek pro válečné invalidy, útulek pro ne
manželské děti po spojeneckých armádách, školu a
místo, kde by se scházeli křesťané i nekřesťané, kte
ří chtějí spolupracovat na díle sociálních reforem a
duchovní obrody země. .
ř
Organizátoři projektu vydali “Naléhavou prosbu”
ke svobodnému světu, kde prohlašují, že je třeba zni
čit sociální zárodky války, jako je nespravedlnost,
korupce a útisk a proto žádají o modlitby za Viet
nam a o peněžité dary na vybudování středisky. Tu
to akci považují za poslední úsilí o záchranu Viet
namu zbraněmi ducha. Posilte projevy své solidari
ty ducha vietnamského lidu a peněžité dary posílej
te na: Mr. N. Rifkin, President, The Blue Ármy,
The Marian Centre, The Big Bear Plaza,
Neutrál Bay, N. S. W., 2089
Připojte aspoň lístek s textem “Czechoslovak aid
for Vietnam” a svou adresu.
Připravte podobné akce i v jiných zemích a dary
posílejte přímo na: Deputy Do-Sinh-Tu, 2/SS Cu-Xa
Si-Quan Chi-Hoa, Saigon,
Dr. S. Hofírek (Melbourne), F. Kolařík (Sydney).
V. Zavadil (Port Hedland, W. A.).

LETOVISKO

i/Á 2® 'MXVhxMsWí
“ŠUM AVA”

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

Vladimíra Jankoviče, Stanislava Lukáše (nar. -9.
7. 1931 v Tlustnici u Hořovic (odešel před 20 lety do
Austrálie) a Palo Kuruce (nar. 1929 — Urmin pri
Nitre — ozvý sa mame, Andike a Jožkovi).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
ve na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
■vesdSujeme jeho adresu tazateli.
HD

SPORT V AUSTRÁLII

SLAVIA MELBOURNE V ČELE TABULKY
Zdá se, že se příznivci Slavie konečně dočkaú
útoku, který střílí góly a vyhrává zápasy. Zlepšení
nenastalo však jen třemi novými útočníky, kteří se
osvědčili, ale účelnější hrou celého mužstva, vede
ného zkušeným trenérem, bývalým předním hráčem
australského reprezentačního týmu V. Janczykem.
Změnu klepšímu — praktičtější hru a důraznější
ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ VE VIKTORII
útok — bylo lze pozorovat již při zápase s mužstvem
koná rádnou valnou hromadu v sobotu 27. května Green Gully Ajax. Slavia se ujala vedení ve 14. mi
1972 v 7 hodin večer v sále skautské klubovny, 702 nutě brankou Jimmy Traina. Soupeř v polovině dru
Inkerman Rd., Caulfield (naproti parku, poblíž kři hé půle vyrovnal a krátce poté byl vyloučen George
žovatky s Hawtboro Rd.). Nesejde-Ii sé ve stanove Train. Situace se zdála pro Slavii nebezpečná, ale
nou dobu dostatečný počet členů, bude se konat právě potom ukázalo 10 slavistických hráčů tako
valná hromada o hodinu později za každého počtu vou formu, že se nejen ubránili, ale ovládli pole. Jen
přítomných členů.. Zveme na valnou hromadu srdeč smůla jim zabránila, že se jim podařilo skórovať
ně všechny krajany, kteří mají zájem o čs, veřejný znovu jen jednou (Howey) a upravit tedy konečný
život v Melbourne a v celé Viktorii.
výsledek na 2 : 1.
V Mooroolbarku Slavia od počátku bombardovala
ČTENÁŘŮM V GEELQNGU, Vic.
branku soupeře (převážně Holanďanů) a vyhrála
Jednotlivé výtisky Hlasu domova můžete
zaslouženě 4 : 0 (2: 0). Celé mužstvo podalo velmi
nyní kupovat v obchodě
dobrý výkon. V útoku se vyznamenal Gilmour, který
Paula's Greeting Cards, Geeíong Market, Yarra St. skóroval třikrát, čtvrtou branku dal ze sólového úto
ku Pat McElminny.
Těmito dvěma vítězstvími se Slavia dostala do čela
n THE Q " THEATRE GUILD V MELBOURNE
tabulky. Za 3 vítězství a 3 nerozhodné zápasy má
n
uvede cpem Bedřicha Smetany
9 bodů, o bod více než 4 další kluby. Doufáme, že
C si. svou pozici v čele brzy ještě upevní.
§
PRODANÁ
NEVĚSTA
£
20. května hraje Slavia v Montgomery Parku v
%
v 6 večerních představeních
5 Essendonu proti mužstvu Lions a 27. května na do
S
v KEW c m c CENTRE
mácím hřišti v Como Parku v Prahranu proti Ring£ od pondělí 22. května do soboty 2i. května 19/2..C s wood United.
il v falavnícb rtiích zpívají Helen Ross, Rhondag j Upozorňujeme, že příští zábava Slavie se bude
ívffl' £ Burke. Anton Morgan. Alan Angwin a Michael £ j konat 17. června.
J. K.

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

£ G luecksm an.

g j ________ ______ _____________________________________

Producent Leonox Brewer, orchestr řídí Ron Shade£
s?Vstupenky (S 2.56 a S 2 děti polovic) v předpro-£
£ deji v Myer's finp. nebo večer v Kew Civie Centre«?

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli 11. června 1972
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
ľíraje 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

Zkušené
ŠVADLENY
k šití. dámských šatů
přijmeme za výtečných
podmínek.
Práce od kusu.
Volejfe: 41-1030
Gladiola Styles Mfrs.,
!
83 Smith St..
|
Fitzrov, Vic.
I____________________

P ro v ád ím e veškeré práce optické
p ře s n ě , rychle a za levné ceriy

Pokládání keratn.
DLAŽDIC

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

všeho druhu,
obklady koupelen a
kuchyní provádí
odborně a levně
J. HANKA
Box 214, P. O.
Springvale, Vic.
tel. v prac. době 95-5807
jindy: 544-9203
Rozpočty zdarma

v ý h r a d n í r e p r e s e n t a c i a m e r ic k é h o

SENZAČNÍHO DEKORAČNÍHO MATERIÁLU

FIBREGLASS
má firma

Cxquíáítt jřurmsíjingá Co. í p t á . Hiti.
1 a Carters Ave., Toorak Viliage (M elbourne)
Telefon: 24-2044
P o ra d a a rozp o čet z d a rm a a zcela nezáv azn ě

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

INTER WILLIAMSTOWN ĎALEJ SA BORÍ
Posledné 2 divízne zápasy naznačili ztrátu aj zisk.
Hoci Inter nad Ascot Utd. zvíťazil 3 : 0 a Ardeer
porazil Ascot iba 3 : 2, Inter zažil iróniu osudu, lebo
Ardeer dal Inter-u katastrofálnu porážku 7 : 1. Z
tej sa ale Inter rehabilitoval víťazstvom nad Nth.
Sunshine pomerom 5 : 2. I to jeden gól mal Inter
vlastný. Nebyť ale preveľkej streleckej smoly v
prvom polčase, Inter mohol mať ľahko dvojciferné
víťazstvo. — Najbližší divizny zápas na vlastnom
ihrisku (J. T. Grey Reserve, Koroit Creek Reserve,
Williamstown) proti ex-rivalovi z Premier division,
Yarraville, odohraje Inter až 21. mája popoludní.
Hostia sú vítaní nielen na tomto zápase, ale aj o
týždeň neskôr — 27. mája, teda v sobotu večer o
7,30 — na TANEČNEJ ZÁBAVE, ktorá bude v Masonic Hall v Newport-e. Je to na križovatke Melbourne
Road a Mason Street, oproti Newport nádražiu. Kto
sa príle zabaviť a pozve priateľov, tým pomôže aj
Inter-u.
'
R. Q.

Malý oznamovatel
NOVĚ PŘÍCHOZÍ do
Austrálie, 36 letá, 175 cm
vysoká, výborná kuchař
ka, šetrná, pracovitá, se
smyslem nejen pro rodin
ný život, ale i společen
ský, praktický a obchod
ní, by se ráda seznámila
s mužem, který si chce
založit nový domov. Děti
nejsou překážkou. Prosím,
zašlete foto, čestně vrá
tím. - Samota v cizině
tíží, a proto toužím mít
domov, štěstí a spokoje
nost. Zn.: “Nedostatek
příležitosti k seznámení ’
do HD.
KVALIF. POMOCNOU
SESTRU
prijme malá soukromá
nemocníce k plném ux
zaměstnání, nä denní
službu. Výtečné pod
mínky a plat. Novoaustralanka
vítána.
Volejte matróně (Mel
bourne) 94-3148.

BYTY
PRO SVOBODNÉ
nebo bezdětné manžele
$ 7 týdně
($ 1 za den)
5 minut z City
70 Gipps St.,
East Melbourne '
Tel. (po 6. hod. Teč.).
41-4088

MALÍŘ
A NATĚRAČ,
který pracuje odborně
a levně kdekoli v
Melbourne
Petr PE1THNER
2/31 Larbert Rd.,
Noble Park, Vic.
Tel. (po prac. době)
547-2629

27-LETY
STŘEDOŠKOLÁK
hledá k vážnému
seznámení dívku
českého nebo
slovenského původu
ve věku 20 až 25 let.
Fotografie, která je
podmínkou, čestně
vrátím.
j
Adresa v red. HD.

ÉO-LETÝ ČECH
střední postavy
žijící v Kanadě
rád by si dopisoval
s Češkou přiměřeného
věku a zájmu.
Odpovězte laskavě
na adresu:
P. O. Box 555,
Waterdown, Ont.,
Canada
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HLAS

DOMOVA

1. československá fotbalová liga

Po 20. kole: Boj o prvenství
Obhájce mistrovského, titulu Slovan Bratislava, který byl po podzimní části 1. čs. fotbalové ligy velkým
favoritem ročníku 1971-72, se dostal do krise. Zd3 je to jen krise přechodná, těžko říci. Je však jisté,
že ve fotbalistech VSS Košice i v Trnavě mu náhle vyrostli dva velcí rivalové v boji o prvenství v čs.
kopané. Jednu z největších porážek utrpěl Slovan Bratislava v 19. kole, kdy prohrál v Trenčíně 0 : 3,
když v druhé půli hrál skutečně trapnou roli. Naopak největší soupeři bratislavského Slovanu v tom
to kole vítězili: VSS Košice doma nad Žilinou su veiénně 3 : 0 a Spartak Trnava zdolal pražskou
Duklu 2 : 0.
Tabulka po 20.- kole: 1. Slovan Bratislava 29 bodů,
Překvapením kola bylo vysoké vítězství poslední
ho týmu tabulky Interu Bratislava nad Zbrojovkou skóre 47 : 23; 2. VSS Košice 28 b., skóre 30 : 17; 3.
Brno v poměru 4 : 0. V Prešově o výsledku 3 : 1 pro Spartak Trnava 27 b.; 4. Dukla Praha 25 b.; 5. Ži
Prešov s pražskou Slavií rozhodla prakticky prvá lina, 6. Sparta Praha (po 22 b .); 7. Teplice, 8. Slačtvrthodinka zápasu (Prešov vedl už 2: 0) , pak se via Praha (po 20 b.); 9. Třinec, 10. Lokomotiva Ko
sice hra vyrovnala, ale “červenobílí” nedokázali šice, 11. Nitra, 12. Trenčín (po 17 b.); 13. Ostrava,
skórovat. Naopak Tatran Prešov zvýšil v 72. mi 14. Prešov (po 16 b.); 15. Zbrojovka Brno 14 b.; 16.
nutě brankou z penalty na 3 : 0, a teprve tehdy, Inter Bratislava 13 bodů, skóre 20 : 29.
když už si byli prešovští jisti vítězstvím a trochu
polevili, podařilo se Pražanům 8 minut před kon
cem snížit stav na 1: 3. — Třinec porazil Lokomo
Mistrovství Evropy
tivu Košice 3 : 1, Nitra hrála doma s Teplicemi
0 : 0 a Sparta Praha vyhrála nad Ostravou 1 : 0.
ve stolním tenisu
O překvapení ve 20. kole se postarala brněnská
' Zbrojovka, která vyhrála doma nad jedním z kan
Už poosmé se letos v holandském Rotterdamu sešla
didátů,mistrovského titulu VSS Košice 3 : 2. Brněnští tabletenisová elita starého kontinentu, aby zde 8 dnů
naštbúpili' k utkání bez zraněného Popluhara a mu bojovala o tituly mistrů Evropy. Úroveň většiny sou
seli si vítězství doslova vydřít. — Příjemně se svým těží byla vysoká a ták lze očekávat, že evropští stol
příznivcům představila sestupem ohrožená Ostrava, ní tenisté v příštím roce strhnou v souboji s Ázii
která doma deklasovala fotbalisty Třince 5 : 0 . —. prvenství na svou stranu. Na čs. tabletenisty zbyly
Spárta získala v Teplicích velmi cenný bod za remizu v Rotterdamu jen bronzové medaile, což je na zemi
1 c 1, Trenčín prohrál v Košicích s domácí Loko s 28 tituly mistrů světa bilance velmi chabá. Tro
motivou 0 : 1, Žilina porazila doma Tatran Prešov chu potěšilo čs. družstvo mužů, které v soutěži repre
■4 : 1, Nitra prohrála v Praze se Slavií 0 : 1 bran zentačních týmů (soutěž vyhráli švédové před Ju~
kou, kterou ve 14. minutě vsítil Cipro z pokutového goslávci) obsadilo velmi čestné 3. místo, když v roz
x kopu. — Slovan Bratislava remizoval doma s Trna hodujícím střetnutí o “bronz” deklasovalo družstvo
vou 2 í 2 a Dukla Praha zvítězila nad Interem Bra Maďarska 5 : 0. O tento úspěch se zasloužili mlacií
tislava 1: 0.
hráči Jiří Turai a, Milan Orlowski, kteří vyhráli s
Maďary po dvou zápasech, pátý bod čs. týmu získal
Jaroslav Kunz. (Předtím vyřadili Čechoslováci druž
V Evropském poháru mistrů pouze jedna branka
stvo SSSR 5 : 4.)
FINÁLE PMEZ: AJAX — INTER MILANO
Bronzové medaile získala Ilona Voštová v dámské
V semifinále nejslavnější evropské fotbalové sou dvouhře, Voštová s Orlowskim v “mixů” a Orlowski
těže klubových celků — Poháru mistrů evropských s Turaiem v pánské čtyřhře, když všichni skončili
zemí — se tentokrát taktizovalo, a tak diváci viděli svou cestu v semifinále. Největší nadějí byla ex.ve 4 zápasech jedinou branku, která však stačila mistryně Evropy Ilona Voštová, ta však prohrála v
na to, aby určila oba finalisty. Jsou jimi obhájce semifinále s Maďarkou Kisháziovou 21:19, 7:21,
. trofeje Ajax Amsterodam, který po vítězství 1 : 0 18 : 21 a 16 : 21.
doma nad Benfikou Lisabon uhrál v lisabonské odV pánské dvouhře získal evropské prvenství mistr
, větě bezbrankovou remizu, a Inter Milano (hrál do
ma i v Glasgově s Glasgow Celtic vždy jen 0: 0) , světa Švéd Stellan Bengtsson, k vítězství nad Ma
o jehož postupu rozhodly v Glasgově pokutové kopy. ďarem Jonyerem potřeboval však sehrát v semifi
Rovněž v druhé nejpopulárnější evropské fotbalové nále 5 setů. V dámské dvouhře obhájila titul mistry
Evropy sovětská tabletenistka Rudnovová (ve fi
soutěži kubových celků —- v soutěži “držitelů trofe ně
nále porazila přemožitelku Voštové Maďarku Kishá
jí” — rozhodlo se v jednom případě o finalistovi až ziovou 3 : 0 na sady). Ve finále čtyřhry mužů zví
teprve při střílení penalt. Dynamo Berlín s Dynamo tězil maďarský pár Jonyer — Rozsas nad švédskou
Moskva hrály spolu v semifinále dvakrát 1: 1, do dvojicí Bengtsson — Johansson 3 : , v “mixu” byli
závěrečného střetnutí však postoupilo Dynamo Mosk prví sovětští reprezentanti Gomozkov — Rudnovová
va, které vyhrálo na pokutové kopy 4 : 1. Soupeřem (ve finále zdolali švédský pár Bengtsson — Andersso; fotbalistů Dynama Moskva bude mužstvo Glasgow nová -3:0), a v závěrečném střetnutí dámské čtyř
Rangers. To po remize 1 : 1 v Mnichově s místním
které bylo čistě maďarskou záležitostí, zvítězila
, FC Bayern Muenchen zvítězilo doma před 80.000 di hry,
Magosová s Lotallerovou nad dvojicí Kisháziová —
váky .2 :0 .
Hammersleyová 3 : 1 na sady. Zásluhou těchto děv
čat vyhrálo Maďarsko soutěž družstev.
Favorit olympiády
ISAKSSON SKOČIL 5,54 M
Olympijská sezóna lehkým atletům v USA začala
teprve před několika týdny, už však zde bylo dosaženo. celé řady vynikajících výkonů. Atletem číslo
jedna tam není však nikdo z amerických borců,
ale 241etý Švéd Kjell Isaksson, který na svém turné
! Spojenými státy překonal už dvakrát světový rekord
ve skoku o tyči. Naposledy posunul světový rekord
V texaském Austinu na fantastických 5,54 m, čímž
zlepšil svůj vlastní týden starý “světák” o' 3 cm.
Švéd Isaksson se pokoušel o zdolání 5,59 m, přenesl
se i přes tuto výšku tělem, shodil však nešťastně
laťku nohou. 12.000 diváků mu připravilo velké ova
ce, neboť si všichni uvědomili, že takováto podíva
ná je skutečně mimořádná.

REKORD OLGY FIKOTOVÉ—CONNOLYOVÉ
Ani starosti o početnou rekord. Až dosud nejdel
rodinu neodrazují olym šího hodu dosáhla právě
pijskou vítězku v hodu na olympijských hrách v
diskem z r. 1956 v Mel Melbourne, kde se stala
bourne, Olgu Fikotovou- za výkon 53,69 m olympij
Connolyovou, od sportu. skou přebornicí, když po
Stále je v USA aktivní razila vysoce favorisová
diskařkou, o čemž svědčí né sovětské diskařky v
její start v Irvine v Ka čele s Ninou Ponomarelifornii, kde 391etá Olga vovou (která se později
hodila diskem 54,08 m, proslavila jako zlodějka
což je nový americký re  klobouků).
kord.. Je to i Olgy osobní
- * -
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Přijede Kanada na MS do Moskvy?
NA OBZORU STŘETNUTÍ S PROFESIONÁLY?
Při 38. světovém šampionátu v ledním hokeji w
Praze byla uzavřena dohoda, podle níž má dojít v
září letošního roku k 8 utkáním mezi Kanadou a
SSSR a snad také ke střetnutím Kanady s ČSR a
se Švédském. Mužstvo kolébky ledního hokeje — Ka
nady — má být složené z hráčů bez ohledu na jejich
amatérský či profesionální statut. Kanada by tedy
mohla k těmto přátelským zápasům postavit výběr
hráčů z americko-kanadské profesionální ligy. V
Praze se o tom už zřejmě mluvilo jako o hotové
věci, vyčkejme však, jak to všechno dopadne. Vždyť
i na mistrovství světa v r. 1970 v Kanadě mohli —
jak to už bylo v mezinárodní hokejové federaci po
voleno — Kanaďané postavit 9 profesionálů, nako
nec však SSSR a spol vystoupil proti tomu, Kanada
byla právem uražena a od té doby se neúčastní svě
tových šampionátů.
V Praze se také hodně mluvilo o tom, že kanadští
hokejisté budou startovat na mistrovství světa už
v příštím roce v Moskvě, jsou však .ochotni přijet
jen za předpokladu, že do mužstva zařadí i nějaké
ty profesionály. Domnívám se, že to ale ještě v r.
1973 nebude možné. Proč? Předseda mezinárodní ho
kejové federace Angličan Ahearne při zpáteční cesté
z Prahy do Londýna při vídeňském mezipřistání
prohlásil novinářům: “Dokud já budu předsedou, do
tud na mistrovství světa v ledním hokeji nebudou
smět hrát kanadští profesionálové. Profesionální ho
kej v Kanadě není sportem, ale divadlem, teátrem !”
Až však skončí Ahearnovi funkční období, bude před
sedou federace Kanaďan, a pak — domnívám se —
konečně přijede Kanada na mistrovství světa s pro
fesionálními hokejisty.
TENISOVÁ SENZACE V JACKSONVILLU
Nadějná čs. tenistka Marie Neumannová, která
byla v minulých dnech na zájezdu v USA, dosáhla
v Jacksonville na Floridě největšího úspěchu své
kariéry: stala se totiž vítězkou dámské dvouhry, když
ve finále porazila trojnásobnou vítězku Wimbledonu
Američanku Billie Jean Ringovou ve dvou setech
6 : 4 a 6 : 3. V prvém setu za stavu 3 : 3 měla Neu
mannová výborný závěr, ve druhém sice Ringová
vedla 3 : 1, ale potom Neumannová získala 5 her za
sebou a tím nádherné vítězství v silně obsazeném
turnaji. Je to největší úspěch 251eté Neumannové a
jeden z největších úspěchů čs. ženského tenisu vů
bec. Inkasovala za to v Jacksonviliu 3.499 dolarů.
Domácí mužstva neuspěla
MISTROVSTVÍ EVROPY V KOPANÉ
O největší překvapení čtvrtfinálových bojů mistrov
ství Evropy reprezentačních národních mužstev v
kopané se postarali fotbalisté Německé spolkové re
publiky, kteří vyhráli na Wembley stadiónu v Lon
dýně před zraky 100.000 diváků nad mistry světa z
r. 1966 — Angličany — po dramatickém průběhu
3 : 1. Angličané propásli celou řadu gólových příle
žitostí, zatímco Němci dovedli využít každé chybič
ky v zadních řadách domácího týmu. Zdá se tedy
pravděpodobné, že NSR bude semifinalistou evrop
ského šampionátu, neboť se dá těžko věřit, že by
si Němci doma v odvetě nechali ujít příležitost po
stupu mezi 4 nejlepší mužstva starého kontinentu.
Kdo je do semifinále doprovodí, je těžko tipovat,
neboť všechna další 3 čtvrtfinálová zápolení skonči
la nerozhodnými výsledky, které pochopitelně dáva
jí hostujícím týmům v domácích odvetách šanci na
úspěch. Ale ani to není zřejmě směrodatné. Druhým
největším překvapením (po úspěchu NSR v Londýně)
je bezbranková - remiza belgických fotbalistů v Mi
láně proti finalistům posledního mistrovství světa
Italům. — Dobrou šanci na postup do semifinále
mají i fotbalisté SSSR, kteří hráli v Bělehradě s
Jugoslávií rovněž 0 : 0 a i mužstvo Rumunska, kte
ré remizovalo v Budapešti s Maďarskem 1 : 1.
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ROČNÍ PŘEDPLATNÉ; (Austr.) $ 6.-, jednotlivá
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-.
£stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně.
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělím«
na požádání obratem.

