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Gustáv Husák dává pokyny československým novinářům

Bezvýhradná kolaborace
Před třiceti léty, po atentátu na Reinharda Heydricha, vrcholil v českých
zemích teror nacistů a přesto většina národa odmítala spolupracovat s oku
panty. Právě ve dnech smutného výročí se čs. komunisté předháněj! v kolabora
ci s okupanty z východu. Úzkostlivá snaha vedoucích soudruhů, aby ani v nejmenšim nevybočili z rámce určeného jim Moskvou, jejich patolizatství a strach
vynikly v minulých dnech a to také tím, že k nim dochází v době, kdy
se ve světě dějí rozumné i nerozumné pokusy o řešení světových problémů, k
nimž by měly zaujmout i menší národy vlastní stanovisko.

K několikrát oddálené
a bonnským spolkovým
sněmem konečně přijaté
ratifikaci smluv Západní
ho Německa se Sovět
ským svazem a Polskem,
tedy smluv, které mohou
být významným krokem k
uvolnění v poměru Zápa
du k Východu, zmohli se
čs. soudruzi a čs. noviny
na pouhé přemílání stano
visek Moskvy.
Ozvěna sovětského u-

JARO

spokojení, skoro triumfu,
nad souhlasem Bonnu ne
byla v čs. sdělovacích
prostředcích ani rušena
úvahami, zda bude západoněmecký
parlament
rozhodovat stejně přízni
vě i v otázce smlouvy s
Československem, zda při

stoupí na požadavek, aby
smlouva obsahovala doda
tek o neplatnosti mni
chovského diktátu “od S a 
mého začátku” .
Tato
zdánlivě formální doložka
by totiž mohla mít vliv
na . otázku eventuálních
náhrad za majetek odsu-

nutýeh sudetských Něm
ců, jejich trestnosti atd.
Na řešení tohoto problé
mu zatím ztroskotává do
hoda, o níž se jedná s
přestávkami už přes půl
druhého roku. Sovětská
pomoc v prosazování čs.
požadavku není a přes
všechna veřejná ujišťová
ní ani nebude velká - ne
vyjasněný poměr Česko
slovenska k Německu so
větům zatím vyhovuje.
Rovněž komentáře čs.
tisku k dalším světovým
(Pokračování na str. 2)

Tretí z trojuholníka velmocí

Americko-činské vztahy

RRAŽSKÉ
A
ČESKOSLOVENSKÉ

Ve Smetanově síni Obecního domu, v Zrcadlové
síni Valdštejnského paláce, v Národním divadle a do
konce i v chrámu Svatého Víta (mše Franckova a,
Schubertova), vedle jiných pražských hal, koncert
ních síní a divadel zní v těchto dnech mimořád
ná dávka hudby a zpěvu v rámci 27. Pražského jara.
Milovníci líbezných zvuků v Praze se snad ani nedají
příliš rušit pokusy režimu míchat politiku do zále
žitosti, která má mít význam jen pro muzikanty a
fy, kteří mají muziku rádi. Heslo Pražského jara:
Hudbou k míru a přátelství mezi národy si konečně
může vysvětlit jinak představitel režimu a jinak
milovník hudby, a vedle letošního neúměrného počtu
protěžovaných sovětských umělců a sovětských děl
dají se v Praze vybrat i koncerty, při nichž
zážitek posluchače neruší vzpomínky na úlohu ne
dávných opětných osvoboditelů z východu. Pražské
jaro si vydobylo v hudebním světě výborné jméno
a bude dobře, když si je udrží.
Po roce 1968, muselo však dojít u mnohých muzi
kantů k zmatku. Vlastně ne hned po roce 1968. Nej
dříve totiž nazval jeden ze zahraničních novinářů
Dubčekovu periodu "Československým jarem" a ná
zev se ujal. Teprve později se politické jaro "česko
slovenské" změnilo na "pražské". Zda si to popletl
v nějakém komentáři někdo z málo o muzice infor
movaných zahraničních žurnalistů, či zda se ředi
telé čs. propagandy domnívali, že do "Pražského ja
ra" lépe zapadne "skupinka pravicových úchylkářů",
kteří tu hrůzu reformovaného socialismu způsobili,
nemůžeme už zjistit. V každém případě lze konsta
tovat, že mezi prvnimi, kdo použili názvu "Pražské
jaro" v úvazé o roce 1968 byl šéfredaktor Rudého
práva Moc a že to měl být název ironický.
Překvapilo, jak rychle pak přecházel k novému
názvu cizí tisk a docela nevysvětlitelné je, že se
"československé jaro" proměnilo na "Pražské" i v
článcích a knihách čs. exulantů. Snad není název
důležitý a jako bývalý obyvatel hlavního mě
sta republiky neměl, bych mít nic proti poctě, dávané
tím "mému" městu. Myslím si však přece, že "praž
ské" je méně než "československé". A myslím si,
že bychom měli nechat "Pražské jaro" jen muzikan
tům — při nejmenším proto, že s tím názvem přišli
dřív.
,sv-

V době, keď je svět plný správ o rozhovoroch pre
zidenta Nixona v Moskvě, je snáď najzaujímavejšie
a pre ďalší politický vývoj v svete najdůležitejšie
poznat' reakciu komunistickej Číny r.a posledně udá
losti. Komentáre čínskej tlače k rozhovorom v Kremli su rovnako odmiefavé, ako boli komentáre Moskvy
k-Nixonovej ceste do Pekingu. Prinášame zatial'
podrobnejšiu úvahu o americko-čínskom pomere z
doby tesne před Nixonovou cestou do SSSR.

Americko-činské vzťa;
hy, ktoré sa začali tak
svojrázne uvoFnovať a
rozvijať po návštěvě pre
zidenta Nixona v Pekin
gu, prechádzajú skúškami v dósledku dvoch okol
ností: jarného veFtrhu v
Kantone,
ktorý právě
skončil, a nového rozhod
nut,ia prezidenta Nixona
vo vietnamskej vojně.
Kantonský veFtrh začal
15. apríla, teda takmer 3
týždne před ohlášením no
vého kurzu vo Vietname.
Z toho dóvodu traja ame
ričtí korespondenti, čo
boli pozvaní na Kantonský
vel’trh,
popisuj ú
priaznivo skúsenosti reprezentantov
amerického
obchodného života, zmieňujú sa o neobvyklej ochote zo strany čínských
kruhov, o upřednostňova
ní obchodného rokováni i
s Američanmi na úkor
představitelův
franciuskeho a britského obcho
du.

Ale americký korešpondent časopisu Christian
Science Monitor,
John
Burns, ktorý
navštívil
Peking už po ohlášení novej Nixonovej politiky,
píše o očividnej zmene
reakcie voči Spojeným
štátom, . Zmieňuje sa o
tom, že v dósledku Nixonovho rozhodnutia bloko
vat’
severovietnamské
přístavy a bombardovat’
severovietnamské uzemie,
može dójsť k zmene čín
ského
postoja,
alebo
aspoň k odďaFovaniu realizovania tých akcií v
americko-čínských vzťahoch,
ktoré
oznámilo
šanghajské komuniké na
konci Nixonovej návště
vy.
Dopisovatel’ americké
ho týždenníka Newsweek.
Maynard Parker, popisu
je Kantonský veFtrh a
americkú účast’ na ňorn.
Na pozvanie čínskej vlá
dy přišli predstavitelia asi
(Pokračovanie na str. 2)

"Můžeme ve stranickém tisku donekonečna ká
zat o potřebě vydávání sovětské literatury i lite
ratur ostatních socialistických zemí a nebude nám
to sebemíň platné, dokud nemáme jakoukoliv
možnost zabránit takovým kulturním ostudám, že
například na dnes světově tak proslulé dílo sovět
ské literatury, Ajtmatovu Bílou loď, se sejde ze
všech krajů a okresů České socialistické republi
ky jen tolik objednávek, že si nakladatelství ne
může dovolit ani 5.000 výtisků . . . Můžeme do
nekonečna hlásat například potřebu vydávání kla
siků naší marxistické literární teorie a kritiky a
nedostaneme se ani o krok dál, jestliže například
nakladatelství čs. spisovatel bude musit odsunout
vydání rozsáhlého aktuálního výběru z literárně
kritických a historických statí Zd. Nejedlého, pro
tože na něj dojde tak zahanbující počet objedná
vek, že nestačí ani na náklad 2.000 výtisků."
Jiří Hájek v příspěvku "O socialistickou kon
cepci ediční politiky". Tvorba číslo 4/1972

JISTOTY, KTERE ZBYLY
Karel Wendt

“Nevěřte, že jste zapomínám. Nemyslete si, že jste
opuštěni. Nedejte na námluvy, že jste osamoceni.
My všichni, kteří pocházíme z téže krve jako vy.
stojíme na strá ž i. . . nedopustíme, aby Západ -za
pomněl . . . Postaráme se o to, aby se Západ nikdy
nesmířil s přítomností cizáckých vojsk na území
Československa . . . ”
Tato sbírka “vznešených” nepravd pochází z po
selství k domovu “ Československé národní rady ame
rické” a Hlas domova, hnán exilním instinktem, dal
ji pro inspiraci za rámeček, ačkoliv by se spíše, ho
dila do jiného rámečku, nad nímž kdysi v témže
časopise stávalo záhlaví “Naše rovy” .
Proč musíme žvanit?
Abychom v nepravdách zabalených do jazyka Ka
roliny Světlé přesvědčili lidi doma? Nebo abychom
výročním prohlášením zaplatili poplatek svědomí a
přesvědčili sami sebe, že pořád ještě jsme, co už
jsme dávno přestali být?
Pravda je někdy hořká jako pelyněk. A pravda
v případě Československa je, že J E zapomenuto,
že JE opuštěno, že JE osamoceno; že zdrcující
většina nás, co jsme “z téže krve”, dělá kariéru a
“na stráži” stojí jenom tam, kde se dá něco utrh
nout; že Západ už zapomněl a je ochoten se smířit
s “přítomností cizáckých vojsk” na území nejen
československém, ale takřka jakémkoli, pokud to
jasně neohrožuje jeho zájmy a neruší to nějak běh
volného obchodu.
Taková je pravda!
Myslím si, že lidé doma mají plné uši inteligenci
urážejících blbostí oficiální komunistické propagan
dy ^a pochybuji, že by další dávka blábolu ze zá
moří nějak pomáhala věci. Když už jsou nutná “po
selství k domovu” , měla by obsahovat to, co je tam
lidem nejvíce upíráno, totiž pravdu.
Co by v nich tedy mělo konkrétně být?
Především trpká skutečnost, že pomoc zvenku ne
připadá v úvahu; že Spojené -státy, jediná předsta
vitelná mocenská protiváha sovětské síly, prochází
akutní morální krizi, která z nich opravdu dělá “pa
pírového tygra” ; že “Macht ist Recht” hýbe světem
daleko účinněji než mrtvá litera sebeurčení národu;
že zákony trhu daleko převažují významem zákony
slušného soužití, obsažené v chartě lidských právu
že myšlenka vzájemné závislosti a tedy vzájemné
pomocL která se narodila v plamenech druhé svě
tové války, nedožila se let sedmdesátých; že se
splnila přání Napoleonů nacionalismu, znovu nastala
noc a zase jsme zpátky v džungli, v níž jsme každý,
jedinec i národ, sám; že už prostě nezáleží na tom
“komu zvoní hrana” , pokud nezvoní za nás.
Mělo by tam stát, že z těchto hořkých pravd tře
ba vyvodit důsledky a přimknout se k jistotám, kte
ré zbývají.
Ne každý těší se- jistotou, jíž byli v temnotách
Sovětského svazu, navštíveni Sinjavsky, Solženicyn
a nyní Maximov. Jejich záchytný bod patří k těm
druhům jistot, které oni snad čerpají z velké tradice
(Pokračování na str. 2)
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Bezvýhradná kolaborace
(Pokračování se str. 1)
událostem - k zaminování
severovietnamských pří ■
stavů, k cestě presiden
ta Nixona do Moskvy aj.
- se držely zásady, že je
bezpečnější nemít vlast
ní názory a zásady.

*8— u a— «;É3 aby začí
n a li
sssfiikoammistické,
anáS—mtifa&tap
kampaně,
aBigr nsštosali o zvrat v
-— S spoiečnosti. Jestliže
-se mm tato cestu dali, mu
s í legkžy nést násled
“ . . . V řadacc
řů jsme provedli «S$feE. k y - Pokyny ostatním nswršnářům
a “novínáíÉ ať”
dával sám H usák v átashém demagogické®! jas®~
jevu, z něhož t i jím ám e
aspoň ukázky;

Čerstvé instrukce k to Kritizují nás za i», ae Eému dostávali čs. novináři padu a také á a w t
a rozhlasoví a televizní ří n ařík ají Sekt «7«aial
oessmI
MBSfca#
pracovníci 17. a 18. květ bouři,
kdj Z i
ti.iri-iiiA. .«p .
na na celostátním sjezdu
čs. svazu novinářů v P ra
ze, který se režimu poda proti
řilo slepit po třech létech spoleěaaBStS. mi&am! bsťíodkladů. Sjezdu se pocho kaí. že j e za. l e aějak
pitelně zúčastnila početná postižetL I® Je isgifca záskupina vedoucích sou passt. 30fcd® tyifo lidi. ať
druhů v čele s novinářem js c e za. É esM cesá nebo
Gustávem Husákem, kte
rý dostal svazovou legit;- í
mači číslo 1.
CřSsfaač. zrn str. 1)
assezaáčá celná politika
2f amerických obchodPokládání keram.
sýež: Snem. rnedzi nimi
DLAŽDIC
asgur- předseda správnej
všeho druha,
obklady koupešea a
rady Sobin Chemicals,
kuchyní provádí
Jatžan Sobin, alebo Waodborně a levně
ísce Chavkin, předseda
J. HANKA
řinny US-China Trade
Corporation a zástupea
Box 214, P. O.
známého newyorského ob
Springvale, Yie.
tel. v prac. době 8S-SS7 chodného domu Bloomingjindy: 544-3233
dale. Americkí obchodní
Rozpočty zdarma
ci přišlí na čínsky veltrh
po prvý raz od r. 1949.

Gastávu Husákovi musí
být bž jasná i logika, kte
rá. ho kdysi přivedla na
léta do kriminálu.
Generální tajemník KSČ
se rovněž dlouze zmiňo
val o “odstrašujícím pří
kladu, co se na tomto slo
žitém úseku nemůže a ne
má dělat i co stranické a
státní vedení nemůže a
nesmí připustit” : aby se

hromadné sdělovací pro
středky opět někdy obrá
tily “proti zájmům lidu” ,
neboť
“to, co vyváděli někteří
lidé s tiskem, rozhlasem
a televizí v letech 1968 a
1969, bylo nebezpečné jak říká kazašské příslo
ví - jako břitva v rukách
bláznivého holiče” .
S jednou částí Husáko
va projevu lze plně sou
hlasit. Řekl, že je třeba
i v čs. novinářství věno
vat zvýšenou pozornost
kvalitě, zbavit se zmetků,
“postavit si laťku zase
výš” . Mělo by se to tý
kat i novináře číslo 1.

Americko-čínské vztahy

Čínania s nimi zaehádžali ako s grófmi, prejavovali im takú pozornost’
a dávali im takú před
nost’ před účastníkmi z
ostatných krajin, že to
Francúzov a Angličanov
roztrpčilo.
Američan: a
dostali najlepšie ubýtovanie v hoteli Tung Fang,
kuchári prispósobili jedálny listok americkému
atď .
Pre
nedostatok
miestností na veltrhu sa
obchodné rozhovory ob
vykle
vedu pri výstav
E*am
„
i Ml WIIHIiU
V hlubokom s á li oznamujeme všetkým priateťom
ných stánkoch, alebo v
| a známým, že nás navždy opustil vo veku 58 rokov
centre výstavných hál,
náš drahý manžel, otecko a starý otec
ale s Američanmi sa viedpán JÁNO MELIH
li v separátnych miestPohřeb sa konal dňa 29. mája na cintoríne vo
Springvale.
nostiach, akoby dověrně.
Katarina Melihova,
Ján Melih s rodinou
Všade,
kde sa představímanželka
a Samuel, synovia
telia amerického obchodu
55 Wahroonga Ave., Noble Park, Vic.
chceli dostat’, dostali sa
přednostně bez čakania
na
poradie. Bola to na" Řekněte fo květinami"
ozaj
zvláštna pozornost’
Váš květinář.
po každej stránke.
spolupracující s INTERFLORA,
Američania mali záujem
může zařídit dodávku
v prvom radě o čínské
květin a věnců
ručné výrobky, čínské
; Československu nebo v jiných státech
potraviny a textil. Všetky
Cheeie-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
tieto výrobky až na potra
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
viny sa však dovážajú ao
květinářství INTERFLORA.
Spojených štátov na zá
Poznáte je podle obrázku Merkura
klade kvót a platí sa vy
ve výkladní skříní
soké dovozné clo, pretože
čínská 1’udová republika
I NTERFLORA —
(právě tak ako ostatně
KVĚTIN Y DO CELÉH O SVĚTA
komunistické státy okrem
Pol’ska a Juhoslavie) ne
móže do Ameriky vyváVelký výběr jakostního masa a uztvin
žať na základe doložk.v
najdete v českém řeznictví a uzenéřství
o maximálnych výhodách

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

Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu (
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka
frankfurtské párky, turistický salám

Pri rokovaní v Kantone sa aj na to narazilo
Americkí
nakupovač:
chceli dokonca výjsť \
ústrety, a polovičku dovssEséir- Ha uhradit’, čí

l* 5. 1972

DOMOVA

ňania to zdvořile odmieť
li s pripomienkou, že
americká colná politika
diskriminuje. Přijali však
ponuku, keď sa o clách
nehovořilo a obchod sa
uzavřel na základe americkej ponuky vyšších
cien. Americkí nakupovači zakúpili za prvé dva
týždne trvania veltrhu
takéhoto tovaru asi za 4
milióny dolárov.
číňania prejavili pri
týchto rokovaniach zá
ujem o rožne americké
výrobky, ale překvapilo
Američanov, že dávali
přednost’ tomu sortimen
tu, ktorý sa vyrába podl’a
najnovšej
technologie.
Predstavitelia Sobin Che-'
micals a leteckej firmy
Boeing Corporation boli
pozvaní na ďalšie rozho
vory do Pekingu. Podlá
získaných skúseností vytvára sa v amerických
obchodných kruhoch opti
mistický náhlad, že totiž
v r. 1975 móže obchod s
Čínskou ludovou republi
kou dosiahnuť obrat až
800 miliónov dolárov roč
ně.
Ale obchodné styky bu
du . do značnej miery
ovplyvnené vývojom v politickej oblasti. Nixonova
vietnamská politika vy
volává podlá dopisovate1’a časopisu
Christian
Science Monitor nepriaznivú reakciu. Meniacu sa
náladu voči Amerike mož
no pozorovat’ všade, aj v
chovaní sa obyvatelstva
na uliciach Pekingu.
John Burns píše, že fo
tografie z návštěvy prezi
denta Nixona sú ešte stá-

Prcvádíms veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

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

Optical Service
Jistoty, které zbyly
(Pokračování se strany 1)
Dostojevského a o nichž nám různá náboženství ří
kají, že je jimi člověk požehnán, jimiž ale nikdo,
nemůže nikoho požehnat. Člověk je buďto má ane
bo nemá.
Pro lidi bez takové jistoty, kteří jako Nietzsche
hledají za bílého dne s lucernou Boha, o němž vědí,
že je mrtev, kteří se jako Nietzsche ptají, jestli “nebloudí nekonečným prázdnem” a jestli tedy pro ně
není velikost boží smrti příliš veliká, -pro takové
lidi třeba se uchýlit k jistotám uvniitř hranic našeho
chápání.
Otázka je: jsou? Odpověď je: jsou!
Jistota národa je národ.
Byl tu, rodil se, umíral, trpěl, rostl, ztrácel na
ději, doufal, slábl, sílil, zkrátka vyvíjel se dávno
než vyvrhl Gottwalda, Slánského, Novotného, Husá
ka a soudruhy, a bude tu dávno po tom, až už po
těch lidských ošklivostech zbyde jenom temná ka
pitola v historii.
Jistota člověka je člověk.
Je v síle jeho morálky, v přímosti jeho páteře, v
jeho ochotě obětovat, v jeho schopnosti myslet a
myslet za sebe, v umění rozeznávat mezi hodnotou a
špínou, mezi pravdou, lží a polopravdou, v umění
překlenout realitu, aniž by ji opustil a ztratil z
dohledu, je v zodpovědnosti sobě samému, je v úsilí
po vytváření podmínek nutných k sebeúctě.
A když tato jistota začne slábnout, jakože někdy
únavou těla i ducha slábnout musí, regeneruje se
jistotou země. Tato laskavá jistota je ve větru, který
vane od známých hor, je v'dešti, hladícím tvář obrá
cenou k nebi, v sněhové vločce, která se uvěznila
v řasách, v setkání měkkých stvolů s obličejem, za
bořeným do trávníku: je ve splavu, který vždyckv
hučel tam, kde hučí, je v šumění potoků a řek, v
horách pokrytých srstí lesů a v lesích, pokrytých
bílou kožešinou sněhu. Je v hladivém chladu kamene,
ve známém tvaru skály, v krajině, s níž jsme jedno,
je ve spojení člověka a jeho země.
Pásy tanků rozežere rez, těla bez srdcí, jež kdysi
nosila duše diktátorů, rozpadnou se v prach a nové
ideologie odsunou v zapomenutí ideologie dneška.
Ale hora bude stát, kde vždycky stála; řeka poteče,
kde vždycky tekla. A pod záštitou té hory, a na
březích^ té řeky bude dále žít národ, který nebyl
ani lepší, ani horší a jehož práva nebyla ani větší,
ani menší.
Tento obyčejný národ, složený z obyčejných lidí.
prodere se dříve nebo později ke světlu, které patří
všem lidem, také proto, že když byl sám, věděl, že
je sám.
le vystavené na námestiach Pekingu. Hlúčky
občanov sa tam dosial’
zastavovali, a l’udia sa
ochotné dali fotografovat'
ako si tieto obrázky prezerajú. Teraz sú tieto
hlúčky menšie, zriedka-j
vejšie a l’udia sa neradi
dajú fotografovat’. Zrejme z obavy, aby sa im
připadne neskoršie nevytýkalo, že sa příliš priatel’sky chovali k Ameri
ke. Lebo v diktatúre, v
ktorej okrem toho ešte
stále prebieha zúrivý boj

o moc vo vedení strany,
nikto nevie, ako sa udalosti dneška budu hodnotiť zajtra. A tak to je aj
s vývojom v americkočínských vzťahoch. M. K.

Přijmeme
ŠVADLENU

zkušenou, k šití
dámských šatů.
Výborné podmínky.
I. Teicher

475 Malvern Rd.,
Sth. Yarra, Vic.
Tel. 24-5136
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I) O M O l A
Poradní; shromáždění Evropské rady žádá

uplatněni
lidských práv v CSSR

mobiíisaci veřejného mínění pro

Na Bukové hoře na iňování přátelství ve zbra
Děčínsku byla zahájena ini I. stupně” .
První část letošního zasedání Poradního shromáždění Evropské rady, jehož
itavba nového stožáru pro .— Dne 11. května hlásila
;elevizní vysílač Severm ,ČTK: “Z Československa členy jsou parlamentní delegace všech evropských států (17) s demokratickým
5echy a to jako “stavba }byl ve čtvrtek vyhoštěn vládním režimem, včetně, států neutrálních, se konala od 15. do 19.. května ve
nládeže” . Má být dokon- <
státní příslušník Němec Štrasburku. Na zasedání byl znovu předložen referát o současné situaci v čSSR.
léna v roce 1975.
jké spolkové republiky dr.
Jako v předešlých letech podal referát jménem "Komise pro evropské neza— V Karlových Varech 1Horst Foester, narozený stoupené země" její místopředseda německý soc.-demokratický poslanec Her
iyla otevřena pobočka -26. 4. 1940, vědecký pra
covník, bytem Boehum, mann Schmidt. Důvodová zpráva obsahuje tři části: 1. Všeobecné politické
Domu Sovětské vědy a <
mltury v Praze. Na za- •Jmenovaný zneužíval tu tendence, 2. Pokračování politických persekucí a 3. Československo a evropské
lájení uspořádala výsta- :ristických cest do Česko veřejné mínění.
k činnosti, kte
yu “Československo oči- slovenska
!
V úvodu zpravodaj ko neopírá se o souhlas oby ho,. který uvádí vládni
n a sovětských reporté- :rá byla v rozporu s čs.
mise
odůvodňuje nutnost vatelstva, nýbrž mu byla místa, činí už kolem. 200
— V červnu přijede n a . ■ů” .
zákony.”
:gl '■
oficiální návštěvu před
osob. Dále zjišťuje, že
nového referátu skuteč vnucena.
—
V
Turnově
se
konaly
sedkyně indické vlády — V Berouně byly zatče oslavy 700. výročí města. ností, že situace v ČSSR
přední političtí reformáto
Z
programu
nové
fede
ny
tři
mladé
ženy,
které
!
Indíra Gándhíová.
vlády, ČS se stále zhoršuje. Politic
povalily 501etého muže a Místopředseda
:
rální vlády, jak ho formu ři z roku 1968 jako Dub— Mezi slovenským Ko uloupily mu peněženku se SR při té příležitosti ká persekuce tam pokra
loval Štrougal,. vyplývá ček, Smrkovský a Kriegel
tamním občanům prozrar
márnem a maďarským 700 Kčs.
čuje
a
dosáhla
už'
takové
dil,
že
“za
27
let
dokáza
mj.., že bude -zesíleno zpo nebyli zatím drasticky
pohraničním městem Ko: Turnovští mnohonásob šíře, že po třech letech litizováni kultury a vý znepokojováni. Účelem ší
márom byla dokončena — Ve dnech 11. a 12. květ- li
elektrifikace 13 km dlou- ^ na se konal v Bratislavě ně více než za celých po invasi je nutné pohlí chovy i konformita se za řícího se zatýkání zvláště
hé železniční tratě. Tím i slovenský sjezd Společno předcházejících sedm sto žet na budoucnost této ze
hraniční politikou SSSR v řadách inteligence je
:
.
byla dokončena elektrífi-| sti čs.-sovětského přátel- letí”
mě
se
zvýšenými
obava
ství.
Byl
zvolen
126čjenný
a . zostřena bdělost proti zastrašit čs. občany tak.
kace celé tratě z Prahy
— Na návštěvě v Česko
slovenský ústřední výbor slovensku byl předseda mi.
do Budapešti.
tzv.
“revisionistickým aby se nepřipojovali k
SČSP. Předsedou je opět KS USA Henry Winston.
existující vnitřní oposíci
Mluvě o celkových poli elementům” .
— Dne 16. května byla. předseda SNR O. Klokoč Zdůraznil naprostou sho
a
nevstupovali ve styk s
Stí?-'
podepsána v
Canbeře a vedoucím tajemníkem !du v názorech na mezi tických tendencích reži
V části o zvýšené poli cizinci. Další snahou této
dlouhodobá obchodní do K. šavel.
národní otázky jak s ta mu, zpravodaj zjišťuje, tické persekuci uvádí vel
hoda mezi Českosloven — Za první tři měsíce le- jemníkem
,
ÚV KSČ Vasi- že když 99% voličů v li mi znepokojující zprávy režimní kampaně je dis
skem a Austrálií, která tošního roku bylo v če lem BiFakem, tak i s
kreditovat Čechy a Slo
nahradila dřívější doho ských zemích usmrceno ostatními
1
vedoucími pra stopadu m. r. zvolilo kan o vlně nového zatýkání a váky, kteří odešli po indu, která platila 36 let. pH dopravních nehodách covníky oddělení meziná didáty “Národní fronty” , politických procesů, kte
vaši na západ.
Dohodu podepsali vedou 242 oob. VB zaznamenala rodní politiky ÚV KSČ.
není to ještě dokladem - ré vláda odůvodňuje nut
cí čs. obchodní delegace, v té době celkem 10.690 .
V třetí části, pojednáva
náměstek ministra zahra dopravních nehod, který — Čtrnáct kolektivů a ú- jak tvrdil Husák - nějaké ností zakročit proti “orničního obchodu inž. I mi byla způsobena hmot stavů čs. akademie věd ho uspokojivého vývoje ganisovanému boji namí jící o Československu a
Peter a australský ministr ná škoda 73.6 miliónu ko převzalo diplom ÚV KSČ tzv. “normalisace” . Ve řenému proti socialistic evropském veřejném mí
obchodu a průmyslu Ant ů run. Nejvíce nehod způ a titul “Kolektiv 50. vý skutečnosti tato “stabili- kému režimu” . Počet nění, poukazuje referent
hony. Delší pobyt č s .| sobily osoby pod vlivem ročí vzniku KSČ” .
Č/F/HD sace” není než zdánlivá, zatčených, na rozdíl od to (Pokračování na str. 4)
obchodní
delegace
vfl alkoholu.
Austrálii měl přispět k
zvýšení čs. dovozu do té — Rudé právo se 13. 5.
to země. V posledních le rozčilovalo na skupinu
tech totiž pozoruhodně francouzských intelektuá
lů, kteří podepsali prohlá
poklesl.
šení, v němž se zastávají
Událost, která se stala počátkem ■tohoto měsíce
Když však noviny přinesly obrázky pádu a pak
— Kabinet mezinárodní čs. zaměstnance meziná
na čs.-rakouské hranici, měla by být výstrahou
vlečení Masařika dvěma čs. pohraničníky, které
dělby práce a socialistic rodní organizace UNESCO
ké integrace při Ekono Fedora Ballo v Paříži.
pro Západ a varováním pro čs. uprchlíky pře
pořídil náhodný turista a když se našla ná ra
mickém ústavu ČSAV po Jeho čtyřletá smluvní do
devším. 28letý Jan Másařík, který opustil na za
kouské straně Masaříkova zakrvácená košile a
řádal -v Praze dvoustran ba v UNESCO skončila,
čátku
roku
1969
Československo
a
žil
tři
léta
v
pulover,
změnily čs. úřady vysvětlení. Rudé prá
ný mezinárodní seminář ale Ballo se nechce vrá
Jižní Africe, kde se i oženil/ podnikl se svou man
vo popsalo (10. 5.) střelbu a zadržení takto:
o společné plánovací čin tit do Československa.
nosti ČSSR a SSSR.
želkou cestu do Evropy, při niž chtěl spatřit svou
"(Masařík pohraničníkům) . . .spílal, nadával a
Francouzi žádají, aby
— Ve výstavní síní Spo Ballo mohl pracovat i na
matku. Jeho mladá manželka, Jihoafričanka, do vyzýval k útěku do Rakouska. Odmítl se legitimo
lečnosti
čs.-sovětského dále v dosavadním místě.
vat a pak se dal na útěk zpět na rakouské území.
stala na čí. velvyslanectví ve Vídni vizum a před
přátelství na Václavském — Podle plánu společné
Jelikož nereagoval ani na tři varovné výstřely do
odjezdem
do
Brna
se
domluvila
s
manželem,
že
náměstí v Praze byla o- ho vedení armád států
vzduchu, příslušník Pohraniční stráže jednající v
se pokusí přivést jeho matku k rakouské hranici
tevřena výstava “Praha Varšavské smlouvy kona
rámci svých práv a povinností použil proti naru
vítající” . Má ukázat slá lo se na Slovensku společ
poblíž Mikulova, aby se mohli pozdravit aspoň
vu a velikost Sovětského né taktické cvičení vojsk
šiteli zbraně a lehce jej, na našem území, zranil
na dálku. Dne 2. května čekal Masařík delší dobu
svazu a Rudé armády.
Východního
vojenského
dvěma zásahy do nohy. Dostihl pak narušitele, ale
u hraničního přechodu v Drasenhofenu a dvakrát
— “Básník” Jiří Taufer okruhu a Střední skupiny
Masařík, 28lefý člověk silné postavy, znalý judo.
prý vstoupil na území mezi rakouskou hranici a
byl na návrh presidia sovětských vojsk. Jednot
a
karate, še pokoušel vyrvat mladému pohranič-závorami u stanoviště čs. hraniční kontroly. Po
Nejvyššího sovětu SSSR livých etap cvičení se úníkovi
samopal z rukou, aby jej sám použil proti
vyznamenán Řádem ru častnili vedoucí straničtí
druhé prý mluvil i s čs. pohraničníky. Když se
dého praporu za zásluhy a vládní představitelé v
němu; a zároveň se snažil pohraničníka odvléci
dozvěděl, že je na čs. území, utíkal zpět na ra
o propagaci sovětské li čéle s prvním tajemníkem
na rakouské, území. Podařilo se mu vtáhnout jej
kouskou půdu, avšak čs. pohráničníci na něho za
teratury v ČSSR. Další ÚV KSS J. Lenártem a
zhruba
šest metrů n.a rakouské území (střelen
hájili střelbu samopalem. Asi dvacet metrů na
sovětské medaile dostali: předsedou vlády SSR P.
dvakrát
do nohy!, p. r.), kde však byl přemožen
Golotkou.
předseda SNR O. Klokoč,,
rakouské straně hranice Masařik padl zasažen dvě
a dopraven na čs. úz emí . . . Narušení rakouského
předsedkyně ÚV Sloven-1 — President Svoboda vy
ma výstřely do nohou. Dva čs. pohráničníci pak
ského svazu žen E, Liti dal k 27. výročí “osvo
území bylo zaviněno ziočinným jednáním Masasami překročili rakouské hranice a odtáhli Mavajová, tajemník ÚV KSS bození republiky Rudou
říka, přesto naše orgány vzhledem k dobrým sou
saříka zpět na čs. území. Jeho manželku, která
Ján Janík, pověstný zrád-| armádou” rozkaz, v němž
sedským
vztahům vyslovily rakouské straně poli
ce V. šalgovič, národní se zdůrazňuje, že hrdin
byla v té době celně odbavována a která se sna
tování. Vydání Masařika bylo ovšem odmítnuto,
umělec Laco Novomeský ná Rudá armáda, vychožila zabránit odvlečení manžela, odvezli pak poa další.
neboť jde o čs. občana . . ."
vaná a vedená slavnou Jirartičníci též do vnitrozemí.
— Čestné občanství mě KSSS, osvobodila evrop
Nejbezohledněji se k případu-postřeleného Čecha
Případ vzbudil především v Rakousku mimořád
sta Zvolen bylo uděleno ské národy z otroctví. O
vyslovil Gustáv Husák; Na sbratřovácí sovětsko-čs.
uvržení do
bývalému partyzánskému pozdějším
né pobouření. Rakouský ministr zahraničí dr.
slavnosti v Milovicích mluvil 6. května o provo
veliteli v Slovenském ná otroctví se rozkaz ovšem
Kirschiager okamžitě ostře protestoval v Praze
kacích a hysterických kampaních, kterými se ne
rodním povstání S. F. nezmiňuje.
a žádal navrácení Masařika na rakouské území.
přátelé socialistického Československa snaží udě
Krčanovi.
— Ministr národní obraRakouské
noviny
žádaly
přerušení
diplomatických
lat z malé události velký případ, a dodal: "Jestli
— Smetanovo kvarteto 1ny M. Dzúr byl povýšen
styků s Československem. Čs. úřady odpověděly
si ve Vídni myslí, že máme slabé nervy, pak
má řadu koncertů v Toki- na armádního generála.
ju i jiných městech Ja . Současně dostal od presinejprve, že byl Masařík zadržen na čs. území. jsou na velkém omylu . . . "
ponska.
Jldenta medaili “Za upev-

— Do rámce májových
oslav byla zařazena i šestidenní návštěva (15. - 20.
5.) východoněmecké; vo
jenské delegace, vedené
německým ministrem ná
rodní obrany arm. gene
rálem Heinz Hoffmannem.
Delegace byla hoštěna ve
doucími strany, vlády a
armády a celé setkání se
“neslo v soudružském
ovzduší spolupráce” .

I

-4-

HLAS

29. 5. 1972

DOMOVA

Ekonomicky je Sovietsky zváz asi tam, kde bolí Spojené státy v r. 1920

Sovietske a americké
hospodárstvo
Americko-sovietske zbližovanie, ktoré tak pozoruhodné začato decemhrovou
návštěvou bývalého ministra Stansa v Moskvě, vyvrcholilo příchodem prezi
denta Níxona do sovietskeho hlavného města. V tejto súvislosti sa v odborných
kruhoch uvažuje o tom, čo táto návštěva prinesie. Porovnává sa ekonomický
potenciál oboch krajin so zámerom: či Sovietsky zváz mčže Ameriko v efcewomickom rozvoji dohonit', predbehnúť a prevziať posta venie prvej hospoda
skej velmoci světa; potom: aké su sovietske pohnutky k navrhované! aiaeňcko-sovietskej spolupráci, ktorá má překročit' rámec obvyklých obchodných
stvkov.

S hospodářskými pretekami medzi týmito dvo
rná velmocami prišiel
ešte v roku 1959 Nikita
Chruščov, podlá ktorého
mienky Sovietsky zváz
už doteraz mal převýšil
Spojené státy v polnohospodárskej produkcii. Ale,
ako poznamenává časopis
US and World Report,
ktorý vo svojom májovom
čísle priniesol dokladná
analýzu základných eko
nomických faktov oboch
krajin ako aj ich porov
náme, Chruščovovmu ná
padu sa terajší vládci v
Kremlu len smeju.
Menovaný americký ča
sopis vypracoval svoj
rozbor hospodářských da
ností v oboch krajinách
na' základe štúdií europských a amerických odborníkov, ktorí tuto prob
lematiku sústavne sledujú. Ich terajší usudok
význieva v topí, že sovietske hospodárstvo sa
rýchlejšie rozvíja ako
americké - i keď to pla
tilo skór' pre posledně a
sotva platí pre toto de-.
saťročiě - ale aj tak má!

ešte před sebou dlhú ce tEBto obrovský i « £ á =a
stu úporného vývoja. aby potma prejanqe to vsetsa. přiblížilo potenciálu koaa ekoMSBiefcej i
americkej ekonomie. Ú- sociálnej ohšasií. Bkooosudok odbomíkoY vyznie - micky je Sovietsky zrriz
va tiež v tom, že Soviet- asi tam, kde bo-ii Spojené
sky zváz je nútený obrá státy v r. 1936 a v sodáltit’ sa na Západ a tam nej oblasti plaá. že so
hl’adať kapitál a moder větská priemerná spotře
nu technológiu, aby mohol ba na obyvateTa oímása
překonat’ citelné nedo len asi 35% z toho, 0 0
statky a technologická spotřebuje
priernerný
zaostalost’ vo svojej eko občan v Amerike.
nomii. Lebo nielen sovietV sovietskom koichwzska vláda, ale aj soviet- níctve pracuje 32 millónov
ske obyvatel’svo si uvě sil, ktoré vyrábajú pate
domuje , relatívnu techno 246 miliónov konzumeslogická zaostalost’ za Zá- tov. V ameriekom farpadom a nízku sociálnu márstve pracuje nateraz
úroveň, na ktorej musí 3 milióny 500 tisíc pražit’.
covných sil, ktoré bohaté
Uveďme o tom niekol’- zásobujú 208 miliónov
ko údajov. V prvom radě amerických konzumentov.
třeba zaznamenat’, že so- Z toho vyplývá toto povietsky národný , produkt , rovnanie: v Sovietskom
je rélatítne' vel’mi nízký, zvázě živí jeden kolchoz
má tak asi polovičku hod ník 8 konzumentov, vo
noty amerického národ- Spojených štátoch jeden
ného produktu. Pri porov farmář stačí zásobovat’
návaní výsledkov v r. 59 spotřebitel’ov, čiže
1971 to vyzerá takto: aspoň se.demkrát viac.
Amerika mala národný
Rovnaké porovnáme vy
produkt v hodnotě 1.047 plývá z dát o nákupe
miliard dolárov, Soviet- potravin. V Sovietskom
ský zváz 529 miliard. A zvaze zaplatí občan za
t

potraviny 50% zo svojho
zárobku po zaplatení da
ní, v Amerike len' 16%.
To preto, že po 40 rokoch
od skončenia kolektivizácie sa ešte stále ukazuje,
že sovietska organizácia
polnohospodárskej výro
by je nielen neproduktívna. ale aj drahá. Soviet
sky konzument si sťažuje
melen na nedostatočné
zasobovanie trhu, na ma
lý vyber a občasný ne
dostatek niektorých potra
vin. ale aj na kvalitu.
Ešte viac si však sťažu
je s a nedostatky a na
kvalita výrobkov na trhu
estataej osobnej spotreby.
Sovietska vláda sa krčovite přidržuje byrokratické&D plánovania výroby,
ate nie je v stave zaruoT rovnoměrný rozvoj
jeetaefiívýcb sektorov nárcdoébo bospodárstva a

CH CETE SI ODPOČINOUT

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

K A L O R A M A,

VIC.

v Dandenong Ranges, 23 rriil z Melbourna

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 1
Jan a Štěpánka Pospíchalovi

postarat’ sa o technolo
gický pokrok. Venuje ove1’a menej prostriedkov na
výskům a nie je v stave
využit’ ani len tie skrom
né výsledky svojho výskumu vo výrobnej pra
xi; nevie na základných
poznatkoch vytvořit’ tech
nologický proces. Z toho
dóvodu existuje obrovský
rozdiel medzi americkou
a sovietskou technológiou.
Sovietska technológia za
ostává najma v týchto
odvetviach: v automatizácii, vo využívaní elekt1
rónkovej techniky a v

petrochémii.
Sovietske hospodárstvo
musí niesť obrovské bře
meno zbrojenia. Odborní
ci na Západe odhadujú,
že sovietski občania prinášajú na. zbrojenie o
70% viac obětí ako obča
nia Spojených
štátov.
Vládcovia v Kremli vy
budovali obrovská vojen
ská mášinériu na úkor
konzumentských potrieb,
čím sa tak dlho srubova
ný lepší život, a m ateriál
ně zaistená budúcnost
neustále odďaluje.
Dušan Lehotský, N. Y.

Uplatněni lidských práv v ČSSR
(Botaa&jvázjí se str. 3)
oa to. že po původních
sympatiích- které byly
projevovány Českosloven
ska po sovětské okupaci,
západoevropské státy sle
dovály vývoj poměrů v
ČSSR pasřvoě. ba i ne
tečně. Zdá se však. že po
slední událostí znovu oži
vily zájem o Českosloven
sko na západě. Jako do
klad uvádí různá prchl á-

SPORTOVNÍ KLUB SLAVÍ A
PRAHRAN
SRDEČNĚ ZVE NA V E S E L Ý

M A ŠKA RN Í p l e s
který pořádá v sobotu dne 17. června 1972 v místnostech

HAWTHORN FOOTBALL SOCIÁL CLUB-U,
LINDA CRÉSCENT, HAWTHORN
který má plnou likérovou licenci
(Můžete tam dostat všechny druhy likérů, vína i pivá)
ZAČÁTEK V 8 HODIN VEČER, KONEC VE 2 HODINY
ČS. ORCHESTR ★ BOHATÁ TOMBOLA
★
PRŮVOD MASEK — VOLBA NEJKRÁSNĚJŠÍ MASKY A NEJHEZČÍ
SKUPINY MASEK — PRO V ÍT ĚZ E JSOU PŘIPRAVEN Y HODNOTNÉ CENY

VSTUPNĚ: MASKA $ 3.-, BEZ MASKY $ 4.Vý b o r n á t e p l á i s t u d e n á jíd l a p o d l e o b je d n á v k y ■■
RESERVOVÁNÍ MÍST: tel. 336-7524 (Košňar), 49-3294 (Frencl), 347-2926 (Pavlas)

šení politických stran, in jako pozorovatel za Shro
stitucí a také ustavení máždění evropských pod
výboru z prominentních maněných národů vedou
intelektuálů v západní cí jeho pařížské kancelá
Evropě, který si vytkl za ře Edmund Řehák. V čet
úkol bedlivě sledovat po ných rozhovorech, které
litickou persekuci v ČSSR. měl během zasedání s
Jeho zpráva, jako obyčej parlamentními delegáty,
ně velmi dobře dokumen funkcionáři Evropské ra
tovaná, končí zdůrazně dy, novináři a jinými po-'
zastupujícími
ním povinnosti Evropské zorovateli
velké
mezinárodní
organirady, aby také její hlas
sace,
poukazoval
soustav
, byl slyšen mezi těmi, kte
ré hájí práva čs. občanů. ně na velký ohlas, který
V šesti bodech odhlaso mají u podmaněných ná
vané resoluce jsou shrnu- rodů evropské sjednoco| ty hlavní vývody důvodo vací snahy. Zdůrazňoval
vé zprávy. S poukazem také význam požadované
na stálou platnost už dří “mobilisace veřejného mí
ve odhlasovaných resolu- nění a parlamentních kru
cí po sovětské invasi a hů” a nutnost, aby obsah
okupaci
(např. stažení referátu a resoluce bylv
sovětských
okupačních rozhlasovými zprávami a
vojsk) nynější resoluce komentáři vysílány neje
vyslovuje politování nad nom do ČSSR, nýbrž i do
podmaněných
upíráním lidských a ob ostatních
čanských práv čs. obča zemí a také do SSSR.
nům. Nakonec resoluce Těsně před zasedáním
“žádá důrazně všechny Evropské rady se také
mezinárodního
členy, aby zveřejňováním účastnil
“Evropského
zpráv o politickém pro kongresu
následování v ČSSR mo- hnutí” v Bonnu, kde rov
bilisovali veřejné mínění něž měl příležitost, v řa 
a parlamentní kruhy ve dě rozhovorů, informovat
delegáty a novináře o ná
prospěch čs. lidu.”
Na pozvání generálního rodních snahách evrop
sekretariátu Evropské ra- ských podmaněných ná
ACEN (Paříž)
dv účastnil se zasedání rodů.
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Vietnam: epilog a prolog
FERDINAND

PEROUTKA

kterému je přes třicet
let.”
Má-li být udělán mo
rální pořádek, měl by
pravděpodobně být udě
lán pořádek ve faktech.
Na západě je mnoho in
stitucí, které se zabývají
politickým
výzkumem.
Může se zdát, že je je
jich úkolem sebrat fakta
a předložit je občanům,
aby oni nemusili činit
svůj úsudek v temnotě.
V některých myslích se
vyvinulo v dogma, že stu
dená válka je věc minu
iýca desítiletí. Byl by zá
služný úkol zmíněně ínsiiioee. kdyby pořídily
.seznam faktu, které svěd
čí pro nebo proti. Teprve
potom usatto by být asoazeno. zda '"konec sla
děné války” nebyl jen do
jem. jen nálada jedaé 'se
zóny před více než pat
nácti lety. po ráž přišly
sezóny další, bez toíwto
dojmu a bez teto nála-

/

dy.
Válka ve Vietnamu je
něco jiného, jestliže stu
dená válka neexistuje, a
něco jiného, jestliže exi
stuje. Je bud’ lokální udá
lostí nebo je článkem plá
nu. Před deseti lety čín
ská komunistická strana
vydala dokument, sepsa
ný vyvoleným tehdy ná
stupcem Maovým, v němž
se pravilo, že válka ve
Vietnamu je daleko toho.
aby byla místní událostí,
že je začátkem světového
boje proti Americe, cvič
ným terénem, na němž
různé druhy války proti
Americe mají být vyzkou
šeny. Zmíněné instituce
nsSy by se vyslovit, zda
bylo mzuroBO tento doku
ment prostě ignorovat ja
ko itkáikn rétoriky.
Z siía iB é ÍEStiíaee moh
ly by dtesáaí i úkoly mé
ně tíseBs-sSeĚé- Je d e š z
krftžkš americké p aK H y
ve
\ lezrramc
a sp ssl-

“Amerika odejde, jak ří
káte, a Severní Vietnam
a Vietcong ihned dosadí
v jižním Vietnamu komu
nistickou vládu. Co na
tom?” Málo na tom pro
vzdáleného kritika, ale
mnoho na tom pro ty,
kdo zůstanou.
V Balzacově románu
mladý muž praví, že kdy
by bylo nutno, aby pro
jeho štěstí a úspěch zem
řel jeden neznámý mu
čínský mandarín, pak
nechť zemře. Když v Se
verním Vietnamu byla
nastolena- komunistická
vláda, v novinách dlotího
byly zprávy o popravách.
Uváděná čísla se lišila,
ale všechna se pohybova
la vysoko, v tisících. Když
domácí komunisté, Viet
cong. se v jižním Vietna
mu zmocňovali měst a
vesnic, vždy byly zprávy,
že místní funkcionáři byli
popraveni- Instituce polí{Pdcrářování s a sír. 6'

v

PRAVÉ CESKE ŘEZNICTVÍ
UZENAŘSTVÍ

KIW CONTINENTAL BUICHERS řty.
KOPKCKÝ SMAILGOODS Pty. Ltd.
3 2 6 High Street, Kew, Víc.

VÁS

OČI?

Bolí Vás hlava?'

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.), zastávka č. 33 zastávka í

OPTO
Čapíte) House, 113 Swanston St.

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

České knihy z Říma
Nakladatelství Křesťanské^ akademie v Římě vy
kazuje překvapivou publikační činnost. Ta je roz
dělena do několika edicí, které sledují svá poslání
— poezii a beletrii je věnována edice Vigilie, y
řadě Studium vychází vzdělávací texty motivované
zejména křesťanskou mravoukou.
— Esej Gertrud von Le Fort Věčná žena (1970, str.
119) se zabývá posláním ženy v křesťanské společ
nosti. Téma žena je v dnešním světě skloňované ^i
v těch nejroztodivnějších aspektech a všemi^ mož
nými sdělovacími medii, a jsme si všichni vědomi,
že úloha, kterou žena hraje v dnešním světě je rov
nocenná roli muže a rychle se vymyká třebas i kon
zervativním tradicím. I křesťanská morálka se to
muto trendu přizpůsobuje. Jak těmto snahárn napo
máhá Věčná žena Gertrudy von Le Fort je již ^věc
jiná. Musíme přiznat, že mladá generace dává před
nost informacím stylizovaným tak, aby řešily každo
denní problémy, v referované knížce “motiv ženství
zní celým stvořením — vznáší se^ jako jemné, vzdá
lené preludium nad otevřeným lůnem panenské ze
mě” .
,
— Novela Viléma Huebermanna I dnes se platí krm
(1971, str. 120) nese titul dobrodružného příběhu,
obsah je ovšem jiný. Knížka popisuje, poslední dva
roky života dvanáctileté Marie Goretti, která byla
ubodána v roce 1902 a- blahořečena za svátou v roce
1950. Je to čtení, které známe z promluv na májo
vých pobožnostech a zajisté jsou čtenáři, kteří še
o tento druh písemnictví zajímají.
— Sbírka poesie Gararda Manleye Hopkinse nazva
ná Básně (1971, str. 90) uvádí do českého kulturního
světa práci básníka — britského katolického kněze
z druhé poloviny minulého století. Hopkinsova básnic
ká tvorba si získává obdivovatele na celém ^světě
zejména pro výrazovou originalitu a vyjadřovací
úspornost — obojí prozrazují citlivého^a ostýchavého
kněze. Velmi oceňuji překlad do češtiny (S. I. a
Rio Preisner), který dosahuje úroveň původního
textu — a ta je nemalá.
.
— Autorkou básnické sbírky “Případ poesie” je Mi
lada Součková (1971. str. 90). S jistým studem se
přiznávám, že tvorbu básnířek přijímám s jistou
nedůvěrou. Součková však dokazuje, že jakákoliv
predestinace týkající se básnířek je mylná. Poesie
Je záležitost osobního vkusu, mně se básně Milady
Strejčkové neobyčejně zamlouvají, což vůbec není
Trwwéno jako zdvořuastní fráze. Součková tvoří se
všemi znaky sxxáend koncepce a imaginace, její
básakké vyjádření je původní a emigrant je citově
zasažen jejími mcčivickými impulsy, které snad kaž
dý prožil f i prožívá. Naštěstí však Součková není ve
svvefc básních sentimentálni, spíše jemně ironická.
n>
Knihy jsou tčž na skladě v Hlasu domova. Cena:
Věčná fena S 1,-, I dnes se platí krví $ 1.70, Hopkins:
Básně $ 1-50, Součková: Případ poesie $ 1.50.

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

ODRA TRAVEL SERVICE
311 Latrobe St., Melbourne, 3000

Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. NAŠE SPECIALITA: uzena šunka
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
DOMÁCÍ JATERNICE, JELÍTKA A SMETANOVÉ I V IN N É KLOBÁSY

Tíizíen.: S6-7178

ZLOBÍ

Noste brýle od! O P T Á

tnacii tak nebo tak dopadne, je snad čas na jakýsi
epilog. Epilog nebo prolog. Prolog k tomu, co přijde, žádná událost není konečná, vždy plodí události
další. Je západ a východ, demokracie a komunismus, a není jinak ani možno, historie to jinak ne
dovolí, než že se budou tím nebo oním způsobem měřit a spolu soupeřit. Zejména jestliže jedna stra
na bude k soutěži stále a stále nutit. Bude se měřit vynalézavost, energie, sebevědomí na obou stra
nách, vnitřní stav států, morální odhodlání, prozí ravost vůdců. Nemusí to být násilné utkání. Bez
války může rozhodnout zřejmý vzrůst síly na straně jedné a zřejmý úpadek sily na straně druhé. Na
dějná nálada nebo podzimní nálada. A rozhodnou ne ideje uložené v knihách, nýbrž přítomné gene
race, charakter dnes žijících lidí.
■W & 8 B B B Ě Ě Í S 5 * '
i
Hrdina jednoho Hemingwayova románu uzavřel — za války — "soukromý mír". Jsou lidé na zá
padě, kteří uzavřeli nebo mají chuť uzavřít soukromý rpír. Jesliže přece na některých věcech záleží,
spoléhají, že se o to postarají jiní, kteří nejsou tak důvtipní, aby se vyhnuli. Ale v historii není mnoho
místa pro soukromí, jedinec vždy je unášen celkovými událostmi. Soukromé míry nestačí, je třeba
veřejného míru. Robert Kennedy byl poslední, kdo řekl studentům, že jsou sobečtí, že v branné povin
nosti žádají výhody, které jiní nemají. Od té doby nikdo, kdo chce být zvolen, se neodvažuje tak mlu
vit k studentům svobodné země. Poněvadž armády ještě existují, bude v soutěži rozhodovat také stav
armád, poměr, jaký mají občané k branné povinnosti. Sokrates byl skeptický filosof, aie bojoval za
Athény ve všech bitvách té doby.

Kdo uzavřel soukromý
mír, snadno se cítí čistší
než ti, kdo jej neuzavřeli,
a kritisuje nemilosrdně.
Slyšeli jsme, že president
John Kennedy vlastně
také nestál za mnoho, ne
boť mluvil o potřebě to
ho, aby Amerika byla
silná. President Johnson
byl prý horší než Hitler.
Válka ve Vietnamu prý
apeluje na nejhorší, tem
né americké pudy. Presi
dent Nisou je nesmírně
vinnen tím. že ještě ne
ukončil válku, již ne je
ho. nýbrž druhá strana
začala a po šest let vedla
s velkým úsilím. Sice
odváží americké vojáky z
Vietnamu, ale dělá to po
malu, měl by odejít ú~
prkem, “bez ohledu na
následky” . Má nepřípust
ný ohled na následkv.
Starší americká generace
měla tento ohled. Ale no
vé heslo bylo vynalezeno:
“Nedůvěřujte
člověku.

-5-

38

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

Všechny potřeby pro lyžaře

Velký výběr importovaného zboží.
Půjčování a opravy lyží, výměna

(Pokračování se str. 5) by se tak stalo bez násled války, čeká v soukromí, že Amerika nesmí připil- '
tického výzkumu by se ků pro mezinárodní po že budoucnost ho snad re stit, že ve Vietnamu ved- <
BRUČE BRETHERTON SKI SHOP
habilituje. President Ni la válku nemorální. Pre
měly pokusit spolehlivě stavení Ameriky.
sident
Nixon
ohlásil
a
zjistit, zda vítězní komu
Ve věci vietnamské vál xon se nyní odhodlal k
majitelé rodina Blahovcova
nisté v jihovýchodní Asii ky byla inteligentní kri tahu, nad nímž se světu provádí odchjod americ- '
TOORONGA
V ILLA G E Shopping Centre,
mají zvyk popravovat, tika smíšena s kritikou zase jednou zatajil dech. kého vojska z Vietnamu. 1
(roh
Toorak
&
Tooronga
Roads) — obchod 21
Ale
odpírá
odejít
se
styd<
mnoho nebo málo, nebo neinteligentní,
úsudek Uzavřel přístavy, • jimiž
i
Telefon:
20-7437
livým
spěchem,
jak
se
<
zda nepopravují. Obyčej některých odborníků s po sověty dodávají severní
Odborné porady a všechny informace
ně dobře informované křikem davu. Inteligent mu Vietnamu válečný ma prchá z podniku nemorál- ,
o lyžaření v Austrálii ochotně a zdarma.
New York Times vzaly, ní kritika ukazovala na to, teriál. Učinil tak v plném 'ního. Snad oba, Johnson ,
Obchod je otevřen vždy v pondělí, úterý
zdá se, na vědomí, že po že zesílením sovětského vědomí, že, za prvé, může i Nixon, myslili nespráv- ,
a ve středu od 10 hod. dop. do 5.30 hod. odp.,
vítězství v těchto konči Ruska a komunistické Čí tím, vyvolat válečnou ne ně. Jiná otázka je, zda
i ve čtvrtek a v pátek od 10 hod. dop. do 9 hod. večer,<
nách se popravuje, ale ny byla omezena moc, jíž bo poloválečnou konfron cítjli nemorálně.
Není známo, do jaké
v sobotu od 9 hod. dop. do 1 hod. odp.
pravily, že počet obětí v se Amerika těšila po ce taci se sověty, jestliže se
takovém případě by byl lé jedno desítiletí. Dvě sověty k tomu rozhodnou. míry president Nixon spo
(event. dle předběž. telef. ujednání)
menší než počet obětí v americké vlády daly si Za druhé, , učinil tak v léhal na úspěch vietnaprodlužované válce. To je cíl vojenského vítězství plném vědomí, že snad misace nebo ji pokládal
Jiří Mucha: Studené slunce, československý
ve Vietnamu, ačkoli zá za to nebude podruhé zvo za kompromis s domácí
studený pohled.
spisovatel, Praha, 1968, str. 187, Kčs 15.
oposicí.
V
každém
přípa
len
v
zemi,
která
už
ne
Ačkoli New York Times roveň věděly, že je třeba
dě myšlenka, že Vietnam
asi mají pravdu o kvan dávat velký pozor, aby se chce tuto válku.
Český Solženicyn
tu, jaká je pravda o kva nezapletly do třetí světo Dva američtí presiden ci sami mají hájit svou
Jiří
Mucha
žil od..mládí střídavě doma a v cizině,
litě? Tu by nereformova- vé války s Ruskem a Čí ti, ze dvou různých stran, zemi, je logická. Vietna- zejména v Americe, ve Francii, v Anglii. Za války
ný komunismus bral ži nou. které dostatečně dá jednáli podobně. O presi ■misace byla provedena, sloužil nejprve u pěchoty, pak jako důstojník a
vot těm, kdo se považo valy najevo, že by poráž dentu Johnsonovi se říka pokud k tomu Amerika zpravodaj britského rozhlasu na všech frontách až
po Čínu; byl prvním Čechoslovákem, který po invazi
vali za klienty a spojen ku severního Vietnamu lo, že chce být všemi mi mohla přispět. Armáda vstoupil na území Německa. Po roce 1945 se vrátil
jižního
Vietnamu
dostala
ce . Ameriky. a kteří za to nestrpěly. To dalo sever lován. Ale obětoval se za
do Prahy. Jeho první román Most vyšel v Londýně
i. Amerikou byli považová nímu Vietnamu imunitu v věc. o níž věděl, že za všechen potřebný mate v době, kdy byl členem redakčního kruhu literárního
riál a výcvik. Když pak časopisu^ New Writmg. Sbírka povídek Problémy
ni. I menší počet tako jeho počínání.
ni bude spíše nenáviděn.
nadporučíka Knapa, vydaná také v Londýně, byla
vých obětí bý byl kvali . Byla to válka, v níž Bylo o něm řečeno, že začala ofensiva severní přeložena do mnoha jazyků. Kromě dalších románů,
ho Vietnamu, na někte
tativně, citově zdrcující. Americe bylo dovoleno je horší než Hitler. Obě
povídek, divadelních her a filmových scénářů na
rých místech se zazdálo. psal také dvě monografie o svém otci, malíři Alfon
Americká vláda se roz bojovat v určitých me toval se za to, že chtěl
su Muchovi.
hodla odejít z Vietnamu a zích. ale ne zvítězit. Jak být horší než Hitler? O že jihovietnamská armá
Za válečné _služby se socialistické Československo
da je iníeriorní. Příčina
zahájila již odchod. Mohlo za takových okolnosti., za presidentu Nixor.ovi ně
nemohla být v nedostatku Muchovi odměnilo tak jako mnohým — kriminálem.
by však být pochopitelno, takového vědomí se idea kteří myslí. že vede
Když vězeň Mucha pracoval v padesátých létech
prostředků, musila být v jako horník, našel si v polozavalených chodbách
že váhá odejít bez urči vojenského vítězství u- všechny věci s lim hlav
menším bojovném duchu. chvilky, v nichž si na útržky papíru psal zápisky o
tých záruk pro životy držovala. není zcela vy ním zřetelem, aby byl
V Americe je volební lágru, o práci, o spoluvězních a strážných a pro
těch, kdo spolu s ní o světlitelno, leda tím. Ž£ znovu zvolen. Ale učinil
rok. a byto nad tím mco- | kládal je autobiografickými úvahami o životě a
něco usilovali a vydat je politikové ne vždy se cí něco. co poáíe obecného
! literatuře — tak vznikla jeho kniha Studené slunce.
ho kritik;,-, ba smíchu, ja- i| Je to kniha, která není v žádném směru lacině
na milost a nemilost. In ti zavázáni myslit přesné i jeho ásw&o jeho vítěz
koby vžetiiamisace nebyla ;i senzační. ^ačkoliv by k tomu svým tématem pocho
stituce pro politický vý Teprve Nixonova vládě ství ve voBjáeh Baffinírj
v nikoho jiného zájmu než ' pitelně lákala. Pokouší se vysvětlit ve filosofické
zkum měly by se ujmout opustila ideu vojenskéh; ohrozit©. Seaá vychází
v zájmu Nisonově. Je po rovině, odkud se brala v obětech stalinské zvůle vůle
. té otázky, s jakými ná vítězství. Přišla s ideot najevo, že oba peešdessí
přežit a zachránit naději. Jiří Mucha zvolil pro tuto
chybo©. jtofik smíchu za I*ácí formu deníkové prózy, která již sama o sobě
sledky by se tak stalo prc jinou: s vietnamisací.
věřili, že zašlapají věc. sluhuje. jestliže Vietnam navozuje atmosféru života ze dne na den. Popis dané
■pověst Ameriky nebo zde
Na vietnamskou otázki která zaslnfeoje i jejšefc sace se nezdařila.
reality^ je dotvářen fikcí, výsledkem je podivuhodné
a silné dílo.
jp
' už druhý americký presi osobní oběsí.. YěřžlL že
Tu se vynořuje konečná
dent vsadil svou kariéře sledují americkou tradi otázka. Dejme tomu. že
MALÍŘ
ci. jesliže :=k dlouho, jsi jiiwvietnamská
armáda
Kdykoli můžete
{ president Johnson ji prc
A NATĚRAČ,
hrál před čtyřmi roky je možno, chrání slabšíhc je slabší bojovným du
Džetem 707
sletět luxusním džetem l kapituloval před oposic: proti sxtaějSzEU - útočnic
do EVRO PY od
který
pracuje
odborně
chem. a že fanatismus
a levně kdekoli v
do FRANKFURTU * která si přála konec tét vi. A oba se domnívali má na bojišti převahu.
$ 370.Melbourne
jnebe do VÍDNĚ a zpět*
Jaká je pak situace stá
do VÍDNĚ
Petr PEITH N ER
tu, který své občany ne
za pouhých
*
OBRAZY A U M ĚLEC K É REPRO DUKCE
$ 399.2/31 Larbert Rd.,
vychovával k fanatismu
$ 697.90
i
ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
Noble Park, Vic.
prostřednictvím
dřevor ytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
a militarismu? Snad je
Rovněž levné lety l
Tel. (po prac. době)
RÁMOVÁNÍ obrazů á POZLACOVÁNÍ rámů
547-2629
položen vedle státu, kte
ve skupinách
A L M A
i nábytku odborně provádí
rý občany k fanatismu a
prostřednictvím
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TRAVEL SERVICE
militarismu vychovává, a
aby
to
mohl
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něji a aby mu nikdo ne
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TR A V EL S E R V IC E £
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112 Maribyrnong Rd., Moooee Ponds, Víc.
ušel, vládne totalitárně.
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a
němčiny
nebo
opačně
(roh Elizabeth St.)
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Je osud nebojovných
Melbourne, 3000
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jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne
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těn? Může se zdát, že
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Krajanům poskytneme 15% slevu
Balwyn, Vic. 3103
63-4001, 63-4002
ano. Dostanou-li pomoc
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Telefon: 80-4044
odjinud, je to kritisováno. Zaklepou-lí na dveře
Spojených národů, najdou pozdě uprostřed války, a tikové byli by řekli, že
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
je zavřeny, tam sovětské ostatně tíž kritikové, kte se to nesluší na mírumi
Rusko a Čína mají právo ří nyní kritisují nedosta lovný stát.
Jakou radu mají moud
veta. Mají se snažit do tek jejich bojovnosti, byli
ří
muži pro nebojovný
by
je
kritisovali,
kdyby
honit zameškané a rychle,
c
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
stát
v' nebezpečném sou
byli
dříve
vychovávali
dodatečně vychovat obča
ť
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
ny k fanatismu? Je na to občany k fanatismu. Kri- sedství?

R. C. Kugler & Associates
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Kurt Bluechel: Projekt Nadčlověk (Hallwag, Bern, 1972)

Pribeh o klietkach

Lide i lelorfy
"Homunculus", představa alchymistů, že je možno vytvořit umělého člověk,-i,
uzavře-li se neprodyšně do zkumavky mužské semeno, moč a něco krve, straší
v historii lidstva už v pozdní antice. O podobných pokusech se dochovaly zprá
vy ze 13. století, ale teprve jeden ze zakladatelů moderního lékařství. Paracelsus, o nich podává informace důkladné. Faustův někdejši fámulus Wagner
vytvořil homuncula chemicky podle Paracelsových pokynů, jak se dočteme v
II. díle Goethova dramatu. Dnes však už myšlenka na umělého člověka není
odkázána na pověru alchymistů nebo do sféry básnické fantazie; přiblížila se
značně skutečnosti. Bluechelovy otázky, které se mnohému věřícímu budou zdát
rouháním (třeba: "Byl Bůh packal?" nebo'"Dostal Bůh konkurenci?"), vyplý
vají oprávněně z nejnovějších biologických poznatků.

Biologie je vědou bu
doucnosti číslo jedna.
Dnes je na celém světě
na čtvrt milionu biologu
a v nejbližších desetile
tích se jejich počet jisté
silně zvýší. Biologie nám
dává možnost, poté, co
byl vynalezen elektronic
ký mikroskop a jiné nej
modernější prostředky k
výzkumu, rozřešit problé
my, které jsou pro lidstvo
životně důležité. Neboť
podle Bluechelova názoru
je zásah do zárodečné
struktury člověka vůbec
jediným východiskem, jak
se vyhnout v budoucnosti
úplnému znečistění život
ního prostředí. Autor se
domnívá, že si člověk
souhrn svých dědičných
vlastností sám zničí, jest
liže se mu ho nepodaří
vědecky obnovit nebo do
konce vylepšit.
Výchozí bod veškerého
biologického bádání je ví

ra, že “se všechno dá
udělat” . Vedoucí biologo
vé si vytkli za cíl, že člo
věk musí v budoucnu pře
skočit vývojová stadia, k
nimž by jinak potřeboval
milióny let. Nejdříve to
byli utopisté, futurologové, filosofové a básníci,
kteří poukazovali na mož
nost člověka zlepšit a vy
pěstovat ho uměle do vyš
šího stadia. Mezitím se
lidstvo poučilo, jak lze
buňky savců pěstovat
přes padesát let v kultu
rách a jak se mohou lid
ské buňky ve vhodném
výživném roztoku udržet
dlouho při životě.
V našem těle je asi 60
bilionů buněk, což je dvacettisíckrát víc, než žije
na světě lidí. Tento zá
vratný počet musí neustá
le harmonicky spolupra
covat. Jestliže má naše
tělo zůstat zdravé. Buň
ka však není nějaká jed

Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

PŘÍPAD UVĚDOMĚLÉ
NeKOMUNISTKY
Jaroslav Kujeba

V 15. čísle Tribuny jsem četl dopis paní .Marie
Divácké z Vyškovská, v němž se matka-nekomunistka mrzela, že “někteří lidé házejí všechno na hlavy
komunistů” a vykládala, jak se před těmito nepří
stojnostmi snaží uchránit své syny. Byl jsem dojat
a zachtělo se mi vášnivě onu vzácnou ženu poznat.
I vydal jsem se za ní. Dalo mi to práci, než jsem
ji našel. Lidé, kterých jsem se na cestě k ní poptá
val, mi dávali roztodivné odpovědi: ‘“Jo ta? Ta drbna
strká nos do cizích věcí, do nichž jí nic není, od ní
se dozvíte o celým okrese.” Tak — v obměnách —
zněly komentáře konsolidovaného občanstva.
Pisatelku jsem zastihl na pavlači, vyřizovala právě
jakousi stranickou záležitost se sousedkou. Nezasvé
cenec s lehkým1sklonem’ k pravicovému oportunismu
by snad řekl, že na sebe štěkaly a že se rvaly jako
koně. Leč to byl jen první dojem, neboť bojovnice
argumentovaly na vysoké politické úrovni. Paní Di
vácká držela sousedku za vlasy, tloukla jí hlavou
o zábradlí a tvrdila: “že jste nedostala v celém
městě plínky? Tím snad není virina strana. Možná,
že právě plínky došly, nebo že je vůbec neobjedná
vají, protože o ně občani nemají zájem.”
Sousedka, kopajíc paní Diváckou střídavě do ho
lení obou nohou, pravila: “Už je sháním marně půl
roku. Za dalšího půlroku je kluk potřebovat nebu
de.” . Aby zdůraznila naléhavost své stížnosti, ude
řila pravačkou paní Diváckou do žaludku direktem,
za který by se nemusel stydět ani Muhammad Ali.
Paní Divácká je však z tvrdého železa. Sousedku
sice pustila, ale brzo popadla dech a prohlásila:
“To by se každý jen otíral o stranu a objektivní
potíže nevidí.” Chytila sousedku za hrdélko a jala

notná cihla, je to živo
čich sám pro sebe, který
je vytvořen z velice složi
tých molekulárních struk
tur, mezi nimi třeba z 50
miliónů molekul enzymů,
které řídí funkci skupin,
obsažených v té nebo oné
buňce. V těchto malinkých
částečkách lidského těia
probíhají procesy, za něž
by se nemusil stydět ani
nejlepší kompjůtr: na
příklad v jediné vteřině
spojí enzymy 1500 nukleo
tidů, k čemuž si buňka
musí sama vytvořit ener
gii. A v každé buňce a to je opravdu zázrak je v dědičné substanci,
zvané DNS, naprogramo
ván celý člověk.
•Právě s tímto dědičným
kódem si začali biologové
hrát především. Snaží se
vytvořit v laboratoři umě
lé mutace, které vyřadí
nemoci, jako je rakovina
a zaopatří člověka výkon

nějšími orgány. Mezi ji
ným se zamýšlí mohutně
rozšířit mozek. V jednom
z newyorských ústavů si
položili
otázku,
proč
některým zvířatům, na
příklad mlokům, naroste
nový úd, který ztratili,
avšak
člověku
nikoli.
Domnívají se, že i člověk
měl takovou schopnost,
že ji však nechal ve vý
voji zakrnět. Příslušné
buněčné struktury upadly
v pravěku do jakéhosi
spánku a vědci pokládají
za možné uvést je opět v
činnost. Ani to už není
pouhá teorie. Už se po
dařilo druh mloka, který
normálně dýchá žábrami,
a který celý život ztráví
ve vodě, jedinou dávkou
hormonu štítné žlázy pře
měnit v salamandra zem
ního.
Bluechel píše, že by se
genetikům mohlo také po
dařit modifikovat rostli
ny tak, že by vyráběly
aspirin, nebo ve struktuře
dědičných vlastností krá
vy vyvolat takové změny,
že by její. mléko obsaho
valo zároveň antibiotika.
Luštění dědičného kódu
je v plném proudu. Jenže
se nesmí zapomínat, že
formule dospělého člově
ka se skládá přibližně ze

se jí rdousit. Přitom vykládala kolemstojícím: “Všich
ni, straníci i nestraníci, by se měli postavit za Hu
sáka, neboť on nás vede k jasné budoucnosti.” Sou
sedka učinila výpad levačkou a zasáhla -nos paní
Divácké. Tím plodná diskuse zatím skončila, protože
si paní Divácká odešla domů zastavit krev.
Využil jsem chvíle, kdy se na pavlači nikdo ne
hlásil o slovo a vklouzl jsem k ní do bytu. Představil
jsem se jí jako věrný čtenář Tribuny a ona mě
srdečně objala, zanechávajíc na mém světlém saku
krvavé stopy ideologického boje. “Ptejte-se, ptejte,”
děla, při čemž jí kapky rudé jako prapor strany pa
daly do bohatýrského klína.
“Zajímalo by mě, jak to bylo s tím hřbitovem,
proč ho vlastně komunisté nepovolili.”
“Trochu jsem se zmýlila: nebyla tam ani spodní
voda, ani parcela JZD; i zájem občanů byl dosta
tečný. Ale tajemník strany si tam chtěl postavit
chatu.” — Zatvářil jsem se skepticky. — “Ale yždyť
i tajemník strany-má právo ná rekreaci,” vysvětlo
vala. — “A co na to váš syn?” —. “Tvářil se, jako
by mu to připadalo' zvrácené. Povídám — chlapče,
nečemi komunisty. Nauč se rozlišovat dobré od špat
ného. Copak tajemník strany není člověk? A co
mrtví? Ti už bytovou jednotku nepostaví, ti už bram
bory neokopají. Ták divně se. vám na mne zadíval,
že jsem mu honem řekla: Chlapče, já ještě bačkory
natáhnout nehodlám. Mám před sebou moc, vážné
úkoly. Pomáhám hledat lidem pravdu, jak jste snad
.zahlédl na pavlači.”
“Kdyby všichni členové strany,” uznal jsem, “bo
jovali tak jako vy, nestranička, byli by naši lidé
znormalizováni už nejméně na druhou. Dovolte mi
otázku: Vstoupil váš starší syn do strany?”
“Ale ovšem, dal na mne . a ptal se starších sou
druhů, kteří mají v sobě kuš životnPpřavdy. To by,
jak jsem napsala do Tribuny, měl udělat každý. Ne
boť to není věc jen nějakého hej-počkej, to má své
výhody. Když jsi ve straně, jsi celým člověkem: tu
dostaneš materiál ke stavbě, tu ti přidělí byt, odsedíš

Tomáš Janovic
A čo s krajinou
kde klietky nie sú klietky
ale majú podobu
vfákov
nikto nevie ako sa to stalo
možno vfáci odletěli a klietky
chodia od stromu k stromu
od města k městu
Dobří 1'udia skúste to s námi
Vieme čo robia sýkorky žiny
vrabce laštovičky
Dobří 1'udia dajte nám příležitost'
a tak
poznám krajinu kde klietky majú
podobu vtákov
a tak
poznám klietky ktorým narásfol
zobák a žité oči a
perie na křidlách
i'udia im sypú zrno a klietky sa
zlietajů na chodník
sýkorky žiny vrabce laštovičky
kto bY povedal že sa nevyliahii
z jarných vajíčok
majú nohy ako vtáci
tajné sny ako vtáci
majú zobák a perie a žité oko
ale jedno predsa netušia
moji malí
sú to vtáci kforí nikdy nikdy
nevyletia z klietky’

“600 miliónů slov” .
Nepředstavitelné mož
nosti se otvírají v prů
zkumu mozku. Tlustá ků
ra, mozková, sídlo smyslo
vých nervů, m yšlení' a
paměti, má deset až 15
miliard nervových buněk

a sto miliard., nervových
glií, které tyto buňky
obalují, ale nezúčastní se
transportu pocitů a vje
mů. Kdyby se podařilo
tyto nervové okruhy ovliv
nit, nebyli bychom daleko
(Pokračování na str. 81

hezkou část pracovní doby na schůzích, při nichž
se naučíš tlouci nepozorovaně špačky. A_ možná,
že i doložku dají, aby člověk viděl, jak za Šumavou
dodělává kapitalismus. Tohle všechno se mu po po
hovorech se staršími soudruhy ujasnilo a tak vstou
pil. S rozvahou, která se brzo proměnila v nadšení,
protože teď kalí svou mladou ocel jako náměstek
ředitele. Nechtěl to, bránil se, jsem mladý, nezku
šený, říkal, ale vnutili mu to. Ve fabrice zakázal
vyprávět anekdoty o poslancích a v podnikovém ^roz
hlase vyprávívá poučné příhody ze života vůdců
strany. Včera prý dělníci mohli prasknout smíchy,
když vyprávěl, jak byl soudruh Bil’ak překvapen,
když dostal cenu Slovenské akademie za knížku Prav
da zůstane pravdou. “ Měl ji vlastně dostat můj ta
jemník,” byla jeho první slova. Všichni se této vro
zené'skromnosti od srdce zásmálL”
“Váš syn má budoucnost,” povídám. “Doporučuju
mu, aby se jen dále pilně díval na naši televizi. Nejen
Kriminální tango bylo poučné. Teď se, doslechl jsem
se, chystá série o záslužné práci Státní bezpečno
sti, která kromě toho, že bude napínává, rázně skon
cuje se šuškandou, že se kdy v Bartolomějské použí
valo pohlavků. Hrdinou tohoto seriálu bude soudruh
Husák v procesu se slovenskými buržoasními nacionalisty. Přiznal se tehdy docela bez mučení a jen
proto, že byl řádně disciplinovaným členem strany.
Bude to prý seriál velice humorný.”
■“Tak ho nesmím se. svými syny propást. Pravého
socialistického humoru není nikdy dost. Snad mi to
pomůže při výchově, . nad jejímiž neúspěchy jsem
často zaplakala, když jsem viděla, jak mé děti rády
dopřávají sluchu černitelům strany. Aspoň teď uvi
dí, že pravda zůstala pravdou. Jenže teď mě musíte
omluvit, musím jít přesvědčovat,” pravila paní Ma
rie Divácká a odešla na pavlač. Vytratil jsem se
právě ve chvíli, kdy tam vzplála poslední bitva. A
obratně se uhnuv letícímu válku na nudle, vrženému
dopisovatelkou Tvorby, řekl jsem si v duchu: “Šťast
ná to žena.”

-8 -

HLAS

DOMOVA

Také jste koupili domek?
V době, kdy tři z. mých známých právě koupili ro-,
dinné domky o několika ložnicích a s kompletním
příslušenstvím, kdy další staví saunu, protože pry
ji chce mít doma, kdy jiní známí se právě přestě
hovali do nového moderního bytu, který si vybrali
z tuctu nabízených, v té době roku 1972 přišel dopis'
z Československa. Stojí v něm doslova:
“ . . . Máme teď spoustu nepříjemných starosti,
způsobených naším “skvělým” bydlením. K. s ce
lou rodinou k nám vnikl do bytu ták, že vyvrtal
zámek u dveří, my jsme byli všichni doma, ale
měli jsme zamčeno, protože jsme se s nimi odmítali
jakkoli dohadovat. Vpadli k nám do bytu, jejich dce
ra se na mne vrhla a začala mne bít pěstí do obli
čeje. Byla jsem z toho úplně šokovaná. Karlovi' se
nakonec podařilo je všechny vyhodit ze dveří. Nej
hůř na tom byl Honzík, před kterým se vůbec n e
zdráhali nadávat nejsprostšími slovy. Honzík hroz
ně brečel, nemohli jsme ho uklidnit, utekl nám pod
křeslo a nechtěl vylézt ven, jak se bál. Třásl; se
po celém těle a byl tak rozrušený, že jsem ho mu
sela vzít na pohotovost. Nechtěl se pak za žádnou
cenu vrátit domů, takže je už dva měsíce u babičky
v Bubenči. Nedá se vůbec vylíčit, co je to za peklo,
co dokáže člověk druhému způsobit, ta příšerná zlo
ba a nenávist. SNbáci to předali prokuratuře, má to
jít k soudu. Potřebovali bychom, aby to prošlo co
nejdříve, protože na základě toho rozsudku bychom
snad mohli dostat byt mimo pořadník. Je to zkrátka
hrozné a buďte rádi, že jste se toho zbavili. . . ”
L ID É Z RETO RTY

(Pokračování se str. 7) vě tak dobře by mohl
Rossumových universál- .jednoho krásného dne
nich robotů. Nesvědomití diktátor “vyrobit” vojazaměstnavatelé by mohli ky> kteří nemysií n a , nic
pro svůj zisk zrychlit jiného; než na vraždu,
práci svých dělníků, ale Pan čapek,- dej mu pán.
na druhé straně by se bůh věčnou slávu, byl
mohl zpomalit proces m0udrý pán, -předvídavý,
stárnutí. Dokonce lásku
J. S.
a nenávist by bylo mož
no na dálku řídit. Jedno
ho dne snad bude možno
Přijmeme
chemicky
kontrolovat
ZKUŠENOU ČÍŠNICI
chuť člověka vraždit a
pro ranní směnu.
tak ho vychovat v skuteč Je třeba znát trochu
ně lepší bytost. Ale práanglicky.
ZLATNÍK *
HODINAŘ *
STEVEN VARDY

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

MIGNON
RESTAURANT

18 Dárlinghurst Rd.,
Kings Cross
Tel. (Sydney): 35-6009

The Engltsh Teaching,
La bóratory,

113-115 Oxford St.,
, Sydney, tel, 31,7589
;Počeť míst je omezen.
Přihlášte se okamžitě.

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

PRAHA

235 Oxford St,, Dárlinghurst — Sydney

Prohlédněte si velkcu
řadu nejnovějších
VOLTA
vysavačů
a všeho
elektrotech. zboží

Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi

Vaša lekáreň: FORDOVA LEKÁREŇ

Mikuláš Ford.-.Ph.Mr. (Praha),
Ph. C., M. P. S. (Sydney)
Lieky, franeovka, kozmetické a rfotografické
potřeby. — Zasielame lieky do cudziny.
FORD'S PHARMACY
133- Marrickville Rd., Marrickville

NAUČTE SE
R YCH LE
ANGLICKY!

Celodenní studium
po 10 týdnů.
. Příští kurs začíná
29. května.

Když jsme ještě byli uzavřeni v republice, dočí
tali jsme se skoro denně v novinách, jak lidé v
prohnilém kapitalismu špatně bydlí. Mnozí z nás
nakonec uvěřili, že pro dělníky jsou na Západě jen
špinavé slumy a pozapomínali na vlastní bytové
trampoty. Pak jsme přišli ven, s bydlením to leckdy
napoprvé moc slavné nebylo, ale obyčejně stačilo
vzít si den nebo dva dovolené, hledat, a byt byl.
Skromný požadavek “mít střechu nad hlavou” se
brzy změnil v nutnost, aby se pod tou střechou skrý
valy nejméně dvě ložnice, koúpelna, obývák a po
kud možno i garáž. Po třech letech života na Západe
mi dopis z Československa připadá skoro jako z
jiné planety. A přece popisuje situáce skutečné a'
každodenní. V zemi, jíž komunisté slibovali hojnost a
dostatek, je po uplynulém čtvrtstoletí jejich vlády
bída i o tak základní lidskou potřebu jakou je stře,;
cha nad hlavou. V této zemi se oficiálně čeká na byt
ve městě 8-10 let. V této zemi je občanu úředně
přiznáno právo na 16 m2 obytné plochy (což je ob
vyklý rozměr dvou vězeňských cel), ale ve skuteč
nosti nemá mnoho lidí ani toto minimum. V této ze
mi. jsou-rodiny za asistence Veřejné bezpečnosti do
slova vyhazovány na dlažbu za to, že se “neopráv
něně” nastěhovaly do uvolněného bytu a nepočkaly,
až přijdou na řadu dle “pořadníku” . V této zemi
tisíce dětí žijí ve vlhkých dírách, prolezlých plísní,
mladí manželé nemohou žít společně, tuberkulosní
starci jsou pohromadě v jedné místnosti s malými
dětmi. V této zemi majitel rodinného domku častonemá právo ve svém domku bydlet a nájemník se
z obsazeného bytu nemůže vystěhovat, neboť ne
má .kam.
Kdybyste dali výše citovaný dopis přečíst která
mukoliv občanu republiky, pravděpodobně mávne nad
tragedií rukou: “Nejsou sami, takových je” , po
vzdychne si. “Raději nad tím neuvažovat, stejně se
nedá nic dělat” . Není to bezcitnost, pouze pud se
bezáchovy a únava. Každý majitel rodinného dom
ku, ví, že jeho nájemnici nemají kam jít a každému
nájemníkovi je jasné, že majitel byt potřebuje pro
sebe nebo pro své děti. Všichni vědí, že bezvýchod
nou situací není vinen ani jeden ani druhý, ale bez
citný režim. Režim je však mocný, nepolapitelný;
ztracený za bezvýraznými tvářemi hesel a funkcio
nářů. Proto lidé obracejí svou zášť jeden na dru
hého, rvou se mezi sebou, fackují, sprostě si spílají,
nenávidí se. Strom takového socialismu nese trpké
plody.
M. Čechová

Telefon (Sydney): 56- 6956

DISCOUNT HOUSE
241A- Oxford Street

BONDI JUNCTION
(proti kinu Metro)
Tel. 389-1222
POZOR: Náš obchod
je POUZE na uvedené
adrese!
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Books
Nakladatelství CCC Books oznamuje svým čtená
řům, že otevřelo' filiálku pro Austrálii, N. Zéland
a N. Guineu. Všechny nově vydávané, knihy budeme
napříště odesílat přímo z pobočky, aby se tak urych
lila a zlevnila doprava a zlepšil styk se čtenáři.
Také ty knihy, které už vyšly a jsou ještě na'skladě,
si. můžete, objednat přímo v pobočce.
K dostání jsou ještě tyto knížky:
Jaroslav Kučera: Pražský srpen, cena $ 3.90; Vla
dimír škutina: Presidentův vězeň $ 3.30; Karel Ča
pek: Povídky z jedné kapsy $ 4.60, Povídky z druhé
kapsy $ 4.60; Karel Friedrich: Cvokárna $ 4:70; Jan
Schneider: Salónek dočasně uzavřen $ 4.70.
Poštovné za dopravu knih z Mnichova do Austrálie
a za jejich rozeslání jednotlivým zájemcům. jé již
zahrnuto v ceně knih. Prosíme všechny čtenáře, aby
peníze za knížky neposílali napříště do Mnichova,
ale přímo- na adresu pobočky. Nejvhodnější způsob
placení je money-orderem nebo šekem.
V nejbližšf době vydá CCC Books další knížky.
Bude to: K. J. Erben: Kytice, předpokládaná cena
$ 2.60; C. Sterlingová: Případ Masaryk $ 5.20; V.
B. Třebízský: Povídky karlštejnského havrana $.4.70;
M. Zoščenko: Svérázná společnost $ 4.-.
Předpokládanou cenu uvádíme podle dosavadního
propočtu, v němž hlavní roli hrálo vysoké poštovné.
Věříme, že při hromadné zásilce přes moře bude
poštovné nižší a tím se sníží i cena knížek. Máte-li
o některou z knih zájem, objednejte si ji prosím co
nejdříve, aby vaše knížka mohla Dýt zařazena do
společné lodní zásilky, čtenáři, kteří objednají nej
méně 4 tituly z celé edice, obdrží jako prémii sbír
ku životních postřehů českého básníka.Ivana Diviše
Teorie spolehlivosti. Letos také začíná v nakladatel
ství CCC Books vycházet literárně-umělecká revue.
Pravidelně čtvrtletně bude přinášet informace z obla
sti umění a ukázky nových prací českých a sloven
ských prozaiků, básníků a výtvarníků, tvořících v
zahraničí. Cena revue .je pro členy Klubu CCC DM 5
($ 1.30), pro nečleny ’DM 6 (cca $ 1.55). Revui si
můžete objednat na téže adrese jako knížky.
Adresa pobočky CCC Books: M. Čechová, lot 8,
Stumpy Gully Road/ Moorooduc, Vic, 3933.
NOVÝ Č ESKÝ KNĚZ V SYD N EY

Před několika dny přiletěl do Sydney nový český
katolický kněz, páter Vladimír Ondrášek. Přebírá
místo po dřívějším knězi páteru Stanislavu Mikovi,
který zemřel při automobilové nehodě v r. 1970. —
Páter Ondrášek patří do řádu Saleziánů. Vystudoval
v Brně (1946), posledních 24 let působil jako misio
nář v Indii, a byl tam též profesorem na různých vy
sokých školách. Po úmrtí pátera Miky nebyl v Syd
ney žádný český kněz) Za obětavého vedení pana
Františka Kolaříka byla zorganisována podpisová
akce, které se zúčastnilo několik set krajanů. Po
předložení žádosti v Římě byl kněz hlědán po celém
západním světě. Když se to páter Ondrášek dověděl,
nabídl se ochotně a po zdlouhavém úředním řízení
přijel nyní do Sydney. Jest zde, jak sám řekl při
přivítání, pro všechny bez rozdílu náboženství, osob
ních názorů a společenského postavení.
Mše budou slouženy (tak jako dříve) každou
první neděli v měsíci v 11 hod. dopol. v kapli v
Ozanam House, 5. Young St., City, poblíž Circular
Quay.
Pátera Ondráška možno též volat telef. 520 8555.
nebo 948 8456.
Krajanský spolek Svatého Václava v Sydney
F. Kvir, jednatel
PŘÍPRAVNÝ VÝBOR SPOLEČNOSTI
PRO VĚD Y A UMĚNÍ V SYD N EY

zve krajany a jejich australské přátele na před
nášku docenta Macquarieho university M. Bernáška
(Senior Lecturer, ekonomická fakulta)
česká restaurace
Comtin. "GOURMET"
Restauranf "LABUŽNÍK'
129 Báyswater Rd:
Rushcutfers Bay

Sydney, tel. 317393
Otevřeno denně od 10 dop. do 10 večer
Přijďte určitě, budete spokojeni!
Na Vaši návštěvu-se těší rodina Novotných

"Československé zkušenosti se socialistickým
hospodářským systémem 1945 - 1970",

která bude přednesena anglicky
v pátek 16. června v 7.30 hod. večer na Law School,

University of Sydney, 173 JPhillip St.,
Těšíme se na Vaši účast.
♦ -

Sydney.

RUDOLF MACEK, český malíř v exilu, pořádá
první soubornou . výstavu svých: prací z pobytu v
Austrálii a na Nové Guinei od,roku 1968
ve dnech 14. až 24. června 1972 v Grace Gállery

(v obchodním domě Grace Brothers) v Chatswood.
Výstava je otevřena v prodejních hodinách. Pozvete
i své australské přátele.

HLAS
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HLAS DOMOVA MŮŽE VÁM DODAT
IHNED TYTO KNIHY :

J. škvorecký: Tankový prapor $ 2.80,
M. Komínek: I pod oblohou je peklo $ .',.50,
John Danius: Zrod satanova atomu, díl I. — X
smrtí odsouzený $ 6.-,
J. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.-,
Dominik Pecka: Člověk (3 díly) $ 10.-,
Gertrud von Le Fort: Věčná žena $ 1.-,
Vilém Huenermann: I dnes se platí krví $ 1.70,,
G, M. Hopkins: Básně $ 1.50,
M. Součková: Případ poesie $ 1.50,
Vilém špalek: Tam Portugués znova a znova na-,
lévá svůj jed $ 3.-,
V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70,
Zakázaný dokument (Zpráva komise ÚV KSČ o
politických procesech a rehabilitacích 1949-68 —(
úvod a doslov J. Pelikán) $ 3.80,
Tanky proti sjezdu (Protokol a dokumenty Vyso
čanského sjezdu KSČ v srpnu 1968 — úvod a zá
věr J. Pelikán) $ 1.80,
Jiří Hochman: Jelení Brod,
Gabriel Laub: Největší proces dějin,
Andrej A. Amalrik: Udrží se Sovětský svaz do
r. 1984?
ř
Na cestě do Austrálie jsou tyto knihy:

J. Brodský: Řešení gama $ 6.-,
J. Brodský: Solution Gamma (anglic.) $ 6.80,
K. Čapek Hovory s TGM $ 3.50,
K. Čapek: Anglické listy $ 1.70,
J. Josten: Anno Humanitatis $ 3.50,
Učebnice “Do roka dokonale anglicky” $ 2.20.
V HD můžete též objednat všechny knihy vy
dané CCC Books v Mnichově.

L E T O V I S K O “ Š U M A V A ’Loeke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečné zve všechny kraiany na
ANTON ÍNSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli 11. června 1972

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Kraje 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

\ Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne

ATLANTIC BAKERY Píy. Ltd.
8-10 Helen St., West Heidelberg’ Vic. 3081

Telefon 459-3672
Nejyětší výběr všech druhů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí-doma.
Přesvědčte se!
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je zárukou néjlepší kvality.

TH E INLIBRUM BOOKSELLERS

mají na skladě tyto nové knihy:
Ignát Herrmann: U snědeného krámu $ 4.10, Dus
ková-Caha: Stručná mluvnice angličtiny $ 1.80, Tro
jan: České a slovenské lidové písně $ 4.80, J. R.
Piek: Spolek pro ochranu zvířat $ 1.40, Karel čapek:
Anglické listy $ 1.90, Cesta na sever $ 2.50, Výlet do
španěl $ 2.- a Italské listy $ 1.50, Josef Škvorecký:
Tankový prapor $ 2.80 aj.
K uvedeným cenám se při zásilkách poštou připo
čítává 30 centů poštovné za jednu knihu. Poukazy
zasílejte laskavě při objednávce.

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R, G.P.O. Melbourne, 3001

DOMOVA

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

Milana Karvaše nar. 6. 5. 1948 neb jákoukoli
zprávu o něm. (Žije snad někde ve vnitrozemí Austrá
lie.) Velmi nutné. — Jana Brumlíka (zpráva v HD).
— Manžele Miroslava a Marii (příjmení neznámo),
kteří se nalodili 18. března 1970 v Německu na SS
Australis, vystoupili v Melbourne a odjeli do Bonegilly (manžel se velmi zajímá o radia) — hledá M.
B. Myk (Ukrajinec) s manželkou (Angličankou). —
Alois Spurný hledá svého bratra Přemysla Spurné
ho, nar. 1929 v Chomoutově okres Olomouc, s nímž
se naposledy viděl v r. 1949 v Záp. Německu. Pře
mysl měl namířeno do Austrálie.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jím, kdo
« na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
Tesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD
ČSL. OBEC LEGIONÁŘSKÁ,
JEDNOTA V E VIKTO RII,

upozorňuje na výzvu otištěnou v minulém čísle
HD a žádá své členy a přátele, aby podpořili viet
namský lid na jihu nejen morálně, ale podle možností
i finančně. Dary zašlete na. adresu:
Mr. N. Rifkin, President, The Blue Army,
The Marian Centre, The Big Bear Plazza,
Neutrál Bay, NSW. 2089.
Zásilku označte: Czechoslovak Aid for Vietnam.
J. Forester, jednatel
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
nebo poštovní poukázkou. Dodává:
John Danius, Box 239, S 126 02,
Hagersten 2, Sweden.
(Můžete též objednat prostřednictvím HD. První
díl je na skladě, druhý rozešleme po dojití ze
švédská.)
HISTORICKÝ ROMÁN publicity pro její P. A. N.

“Zyxus” napsaný v češti
ně Jánem
Petrovičem
(Sydney), byl A. B. C.
přeložen do angličtiny a
navržen k zdramatisování
v sérii televisních her.

Public Relátions. Tím víc
pak překvapilo úspěšné
vystupování kandidátky
Panové při volební kam
pani a nakonec její jasné
vítězství nad rovněž popu
HANA PANOVA vděčí lárním australským protimožná za část svých ú- kandidátem.
spěchů dobrým základům,
JAN ČA PEK, syn zná
získaným před rokem
1948 při zaměstnání v mých veřejně činných
čapkových z
pražském
Melantrichu. manželů
Její P. A. N. Public Rela- Caulfieldu, se stal uzná
tions P/L. si vydobyly vaným pianistou v Melvýborné jméno v obchod boume jak z účinkování
ním i veřejném životě v v televizních pořadech,
Melbourne. Na poslední tak v předních džezových
osobní úspěch paní Pano orchestrech. V poslední
vé by však už pražské době slaví úspěchy i ně
zkušenosti
nestačily. které jeho skladby. Nej
Překvapila totiž veřejnost nověji vyšla na desce
svou kandidaturou ' do Phillips jeho píseň “Blue
městské rády v Melbour Jean Baby” .
ne v doplňovacích vol
V ÍT E , KDO J E osobním
bách, vypsaných po od krejčím
ministerského
chodu bývalého melbourn- předsedy státu Viktorie,
ského starosty Sira Mau- Sira Henry Bolte-ho?. An
rice Nathana. Mnozí lidé tonín Kolros, výrobní ve
Staffordovšem
považovali její doucí firmy
kandidaturu nejprve jen Ellinson, který žije v Mel
za další krok k získání bourne od roku 1950.
Přijmeme
K R EJČ Í

■

jakož i
ŠVADLENY

znalé šití pánských
■kabátů.
Vysoký plat, přesčasy
Roxton Clothing Co.

.186 Gertrude St.
Fitzroy, Vic.
tel. -41-2514

MALOVÁNÍ —
TAPETOVÁNÍ —
DEKORACE

všeho druhu
provádí odborně a
se zárukou
J IŘ Í ZEMAN

137 Argyle St.,
. St. Kildá, Vic.
Volejte laskavě
po 5. hod. odp.
94-6635

SPORT V AUSTRALIS

ZPRÁVY S. K. SLAVIA PRAHRAN

Spokojenost fanoušků Slavie s mužstvem v téte
sezóně stoupá, Slavia ještě neprohrála žádný mi
strovský zápas a vede tabulku dvoubodovým násko
kem před mužstvy Sunshine Gity, Ajax a Frankston.
Při zápase s Altonou na hřišti Slavie padly všech
ny branky v prvním poločase. Slávistě se ujali v e
dení v 10. minutě pěknou brankou G. Traina, ale
Altona hned z příštího útoku vyrovnala. Domácí
mužstvo -pak obléhalo branku hostí, ale teprve krát
ce před koncem poločasu se podařilo S. Gilmourovi
dorazit do branky míč, který vypadl brankáři z ru
ky. Celou druhou půli se Altona pokoušela vyrovnat
a urputně bojovala, ale zadní řady Slavie prokázaly
své kvality. Útoky se střídaly, ale skóre 2 : 1 pro
Slavii se už nezměnilo. Byl to zajímavý, líbivý fotbal.
- Velmi dramatický byl zápas v Essendonu proti
mužstvu Lions, které se snažilo vyhrát za každou ce
nu. ' Slavia nemohla dlouho najít obvyklou formu,
zvláště přední řady v první půli velmi zklamaly. Po
změně stran se Slavia poněkud vzchopila, hrála
účelněji, avšak nemohla prorazit obranou domácích,
která stále zabetonovávala branku. Teprve krátce
před koncem zápasu došlo k shluku hráčů před bran
kou Lionsu, při čemž slavistický záložník Harris se
zmocnil míče a ostrou ranou do levého rohu branky
zajistil Slavii vítězství.
Dne 3. června hraje Slavia na Gardens Reserve,
Anderson Rd., Sunshine, proti mužstvu Sunshine
City a 10. června v Como Parku v Prahranu proti
Keilor City. Těšíme se, že Vás uvidíme na hřišti.
J. K.
INTER WILLIAMSTOWN VÍŤAZNE VPŘED

V ďalšom majstrovskom zápase , s Yarraville uká
zal Inter na domácom ihrisku svoju silu, keď zno
vu zdeklásoval svojho súpera v pomere .5 : 2. V
prvom polčase zatlačil protivníka do obrany a poič a s. zakončil v pomere A : 1. Chyba bola, že Inter
v druhom polčase popustil a musel sa bránit’. Pří
čina? ‘ Nedostatok tréningu, ako aj nepřítomnost’
dvoch výborných obráncov. V streleckej pohotosti
sa osvědčili Bartol (2 raz), Hrehorešin (2 raz) a
kapitan mužstva V. Dovič (raz).
r . o.
Malý oznamovatel

Hledáme
Čéšku k 2roč.

chlapci.

Adresa (Melb.) v redakci.
30-LETÝ ČECH, svob.,

střed, postavy, maj. do
mu v Melb., hledá vážné
seznámení. Nab. na zn.
“Chci pomoci náhodě” ,
nebo adresu sdělí HD.

CHARLES ANTAL ’ j
tel. 62-0411, 53-6981 i
po hod. 781-2141 !

N. M. L. A.
447 Collins St.
Melbourne
Životné poistky
a
požičky na domy
Dověrně
a spolehlivo

Dňa 26. 5. 1972
zomrel v Melbourne
58-ročný
ing. Gabriel
LU KÁ ČIK
| Informácie pohrebu:
Tel. 689-2737

PŘEDPOVÍDÁNÍ
Z RUKY

Chcete vědět o svém
životním štěstí? Vaši
budoucnost - Vám před
povím a v různých
životních problémech
poradím osobně bez
platně. Otevřeno o so
botách
a
nedělích.
F. Jokel, F. 4,
5 Raleigh St.,
Windsor, Vic. (4. dům
od Punt Rd.)

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

Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY.LTD.
cr. Jonas A Victoria Sts., Richmond, Vic.

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

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
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OQBRÝ START ČSR V PAVIS COPU

Závěr prvního květnového týdne v evropském spor
tu patřil už tradičně tenistům, kteří zasáhli do bojů
o Davisův pohár. Stejně jako v minulém roce, je i
letos tenisová Evropa rozdělena do dvou pásem.
Čs. družstvo hraje v B skupině a první překážku v
této nejslavnější světové soutěži tenisových týmů
má za sebou. Zdolalo v ní v Bruselu tenisty Belgie
3 : 2. Dva body získal v současné době daleko nej
Karel J a n o v s k ý
lepší čs. tenista Jan Kodeš, když porazil jak Mignota
6 :2, 6 : 3 a 6: 4, tak i Hombergena 10 : 8, 6 : 2 a
Titul zůstane na Slovensku
6 : 2, třetí Pála vítězstvím v první své dvouhře nad
Hombergenem v pěti setech (2: 6, 6: 3, 3 : 6 , 6 : 3
a 10 : 8). S Mignotem prohrál Pála 2 : 6, 4 :6 a 5 : 7,
a narychlo sestavená nesebraná dvojice Hřebec -Kukal podlehla zkušenému páru Hombergen — DrosDo zakončeni letošního ročníku 1. čs. fotbalové ligy zbývá sice ještě plných sedm kol, už však dnes
sart 3 : 6, 8 -10 a 4 :, 6. — V druhém kole bude hrát
ČSR doma se švédy. Proslýchá se, že švédská te
je jasné, že přebornický titul zůstane znovu na Slovensku. A vše nasvědčuje tomu, že dvěma hlavními
nisová federace by chtěla “odkoupit právo” čs. tý
aspiranty na prvenství v čs. kopané a tím i na účast v příštím ročníku Poháru mistrů evropských ze
mu na domácí prostředí a sehrát střetnutí ve švéd
mí jsou Slovan Bratislava a obhájce mistrovského titulu Spartak Trnava. Ten měl špatný "podzim", ny
ském přímořském lázeňském městečku Baastadu.
ní však — na rozdíl od bratislavských fotbalistů — se dostal do vynikající formy a po 23. kole je,
“A” skupina evropského pásma Davisova poháru:
v Bukurešti Rumunsko zvítězilo nad Švýcarskem
byť i jen lepším skórem, na první příčce ligové ta bulky.
5 : 0, v Reggio Calabrie zdolala Itálie rakouské te
23. kolo: Trnava — Teplice v2 : 1, Třinec — Žilina nisty 5: 0, ve Scheveningen u Haagu vyhrálo Ho
Velký boj bude zřejmě i o sestup. Nejhůře je
zatím na tom Inter Bratislava, Brno, Ostrava a Tren 2 : 1, Prešov — VSS Košice 1 : 0, Nitra — Inter landsko nad Norskem 5: 0, ve Varšavě porazili
čín. Dva z nich budou hrát v příští sezóně v druhé Bratislava 3 : 0, Trenčín — Slavia Praha 2 : 0, Lo Poláci Jugoslávce 3 : 1, v Moskvě SSSR zvítěžil naa
PPlD^ltíltni j-irrp,
komotiva Košice — Dukla Praha 1 : 1, Slovan Bra Maďarskem 3 : 2 a Dánsko vyhrálo v Helsinkách
22. kolo: Dukla Praha — VSS Košice 2 : 2, Ostra tislava. — Ostrava 4 : 2 a Sparta Praha — Zbrojov nad Finskem 3 : 2.
va — Trnava 1 : 2, Lokomotiva Košice
Slovan ka Brno 4 : 0 .
“B” skupina: V Paříži Francie — Velká Británie
Bratislava 3 : 0, Žilina — Sparta Praha 1 : 0, Inter
Tabulka po 23. kole: 1. Trnava 33 bodů, skóre 4 : l,v Sofii Bulharsko — Španělsko 0 : 5, v Dublinu
Bratislava — Prešov 0: 0, Teplice — Trenčín 4 : 0 , 50 : 21; 2. Slovan Bratislava 33 bodů, skóre 53 : 28; j irsko — Turecko 5 : 0 , v Aténách Řecko — NSR
Zbrojovka Brno — Nitra 3 : 0 a Slavia Praha — 3. VSS Košice 30 b.; 4. Dukla Praha 27 b.; 5. Sparta ' 0 : 5 , v Baastadu švédsko — Nový Zéland 4 : 1 a v
Třinec 1: 0.
Praha 26 b.; 6. Žilina 24 b.; 7. Teplice, 8. Slavia Bruselu Belgie — ČSR 2 :3.
Praha (po 22 b .); 9. Třinec, 10. Nitra (uo 21 b j ;
11. Lokomotiva Košice, 12. Prešov (po 20 b.); 13.
ČS. KOŠÍKÁŘI NA OH V MNICHOVĚ
“ Cesta k Olympu”
.Trenčín 19 b.; 14. Ostrava 18 b.; 15. Zbrojovka Brno
Dne 13. května skončil v Amsterodamu kvalifi
švýcarský časopis “Sport” přinesl velmi zajíma 17 b.; 16. Inter Bratislava 15 bodů, skóre 21 : 33.
kační turnaj 17 evropských reprezentačních basket
vou reportáž o čs. sportovní rodině Josefu a Věře
balových družstev, která zde bojovala o dvě letenky
Odložilových, kterou připravil mnichovský novinář
na olympijské hry v Mnichově. A hned v úvodu je
Hans Wiesner. Má ténto obsah:
třeba říci, že je nutno jako velký úspěch klasifiko
Itálie
vyražena
Ačkoli se Věra Čáslavská-Odložilová se svým man
vat skutečnost, že — spolu s Itálií — postupují mezi
Hlavní sportovní událostí druhého květnového ví 16 nejlepších družstev i čs. košíkáři, kteří v mnoha
želem Josefem stáhli po nastoupení Husákova řeži*
mu v r. 1969 do ústraní, lidé v Československu na ně kendu byla čtvrtfinálová střetnutí evropského šam zápasech předváděli dobrý výkon, hráli rychlý, inte
nezapomněli, stejně jako oni oba dva nezapomněli pionátu reprezentačních mužstev v kopané, která se ligentní basketbal, s dobrou střelbou, a tak snad ani
na sport. Naopak, oba vážně uvažovali o tom slavit neobešla bez překvapení. O největší se postaralo v bavorské metropoli nebudou hrát roli outsidra. Z
comeback a startovat na olympijských hrách v Mni belgické fotbalové národní mužstvo, které po bez- ;9 zápasů olympijské kvalifikace prohráli jediný —
chově. V bavorské metropoli měla Věra v úmyslu brankové -remize na San Širo stadiónu v Miláně s s Itálii —, jinak mají na svém kontě jen vítězství:
zakončit svou sportovní dráhu jako gymnastka, Jo Itálií zvítězilo v bruselské odvetě nad tímto fina jelikož Italové prohráli se Španěly, měli Čechoslo
sef Odložil pak chtěl v Mnichově startovát v soutěži listou posledního mistrovství světa 2 : 1 . Soupeřem váci i “squadra azzura” po jedné porážce a o prvním
moderních pětibojařů. “Jsem dobrý střelec” , prohlá Begičanů v semifinále bude reprezentační tým NSR, místě Jihoevropanů v tabulce rozhodly jen koše.
sil Odložil, a pokračoval: “Dobře jezdím i na koni, který si prakticky zajistil účast mezi čtyřmi nej
Konečné pořadí kvalifikačního turnaje: 1. Itálie,
možná, že by to skutečně šlo. Ale myslím, že z na lepšími mužstvy Evropy už v prvním utkání v Lon ;2. ČSR (po 12 bodech), 3. Španělsko 10 b., 4. Ho
šleh plánů asi nic nebude. Hodně jsme o tom s dýně, když vyhrál nad Anglií nečekaně 3 : 1. V od landsko, 5. Polsko, 6. Francie (po 6 b.), 7. Bulhar
Věrkou uvažovali, touha po návratu ke sportu byla vetě na olympijském stadiónu v Berlíně hráli Něm sko 4 b., 8. švédsko bez bodu.
jistě velká, ale rozum nám přece říká, že ta doba, ci na bězbrankovou remizu, která se jim také po
kterou jsme nemohli trénovat, je příliš dlouhá.” S dařila.
KDO DO 1. LIG Y ?
aktivním sportem je tedy v rodině Odložilových ko
Druhou semifinálovou dvojici budou tvořit fotbali
nec.
II.
celostátní
fotbalová
liga, ze které prvé dvě
sté SSSR a Maďarska. Sovětští fotbalisté vyhráli
Ačkoli Věra Odložilová ráda maluje — a prý ne v Moskvě před 103.000 diváky nad Juogoslávií 3 : 0 mužstva postupují do I. ligy, bude letos zřejmě vel
špatně —, největší její zálibou je hudba. Sedminá (první zápas v Bělehradě skončil 0: 0) , když všech mi dramatická. Po 23. kole mají velkou šanci na
sobná olympijská vítězka Odložilová-čáslavská na ny branky padly až po změně stran. Těžší to měli postup 3 týmý: Plzeň, Hradec Králové a slovenský
psala knihu “Cesta k Olympu”, doposud však vyšla maďarští fotbalisté. Ti sice hráli v prvním utkání Martin, ovšem ani Jablonec zřejmě nehodí ještě flin
$ouze v Japonsku. V Československu se vydání této doma s Rumuny jen 1 : 1, v odvetě v Bukurešti re tu do žita. Tabulka zatím vypadá takto: 1. Plzeň
knihy odkládá měsíc po měsíci — režim na vydání mizovali 2 : 2/ vyhráli však třetí rozhodující utkání 30 bodů, 2., Hradec Králové 29 b., 3. Martin 27 b.,
nemá zájem.
4. Jablonec 26 b., 5. Bardejov, 6. Vítkovice (po 25
na neutrální půdě v Bělehradě nad Rumuny 2: 1.
bodech).
Věra musela — alespoň podle autora článku — od
mítnout nabídku americké filmové společnosti, která
ČSR V ÍTĚZÍ V GOTEBORGU
prý jí mohla vynést na milión dolarů. Ale zdá se,
_ č L REPREZEN TAČN Í FOTBALOVÉ MUŽSTVO
že paní Odložilovou materiální “záležitosti” příliš ne
Po brněnském vítězství těsně, ale naprosto zašlou- hráčů do 23 let vyřadilo ve čtvrfinále mistrovství
zajímají, nepřirostly J í tak k srdci, je to jemná by
tost, morálně na výši a citově založená. O tom se na Rakouskem 2 : 0 a tré ženě 2 : 1 . Zápas nebýl Evropy této kategorie švédské fotbalové naděje 1 : 0
mohly stovky lidí přesvědčit i při nedávném pohřbu ninkovém zápase 6 : 0 s valné úrovně. Čs. národ a 3: 1. V prvním semifinále evropského šampionátu
tragicky zesnulé bývalé mistryně Evropy v kráso - Lucemburčany v Plzni ní mužstvo bylo lepší, zvítězili pak mladí Čechoslováci ve středu 17. května
postrádají v Košicích nad Řeckem 2 : 0. Odveta se hraje v
bruslení Hanky Maškové.
absolvovalo čs. fotbalové Skandinávci
národní mužstvo v Gote několik svých opor, které Aténách.
borgu třetí mezistátní hrají v zahraničních klu
ČSR VÍTĚZEM EVROPSKÉ LIG Y
. . .
,
.---------- ;---------střetnutí “ja ra ” , ve kte- bových celcích.
SM UTEK VYCPÁLKO VY RODINY
*
*
*
Prizmvci cs. stolního tenisu (který se může pochlu- 1 rém zvítězilo nad švédv
Bývalému
fotbalistovi do Palerma, také Vycpáíbit -28 tituly mistrů světa), mají zase důvod k ra
pražské Slavie česťovi kův syn, 231etý Čestmír.
dosti: čs. družstvo vyhrálo v Moskvě nad týmem
Vycpálkovi. který nyní Otec Česťa Vycpálek odSSSR 5 : 2 a stalo se poprvé vítězem evropské tabletrénuje s velkým úspě- letěl ihned na místo katenisové ligy. O triumf v Moskvě se zasloužila exH L .-.S D O M O V A vychází čtmáctidenněchem Juventus Turín, ne- tastrofy a tak v zápase
mistryně Evropy Ilona Voštová a dva mladí tableŘídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
ní dopřáno, aby se mohl Juventusu s mužstvem US
tenisté Milan Orlowski a Jiří Turai. Voštová pora
8 Moorhoose SL, Riehmond, Vic. 3121.
radovat z .toho, že jeho Cagliari (Juventus Turín
zila 2 : 1 na sety mistryni Evropy Rudnovovou a
svěřenci jsou na nejlepsí vyhrál toto důležité střetspolu s Orlowskim vyhráli smíšenou čtyřhru nad
Telefon: 42-5980
sovětským párem Rudnovová — Gomozkov.
eestě stát se mistry Itá- nutí 2 : 1) musel ho na
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
Konečné pořadí evropské tabletenisové ligy: i.
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za lie. Proč? Při leteckém trenérské lavici zastupoČSR 12 bodů (čs. reprezentanti vyhráli všech 6 u tk á-. přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, neštěstí nad Sicílií, které vat “náhradník” . Mužsi v prvém květnovém ví- štva uctila v utkání jednoní); 2. SSSR 8 b., 3. Maďarsko, 4. švédsko, 5. NSR ' £stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně.
kendu vyžádalo 115 obětí, minutovým tichem památ(po 6 b .); 6. Anglie, 7. Francie (po 2 bodech — Fran- j Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
zahynul v letadle Alita- ku trfegfcky zesnulého
cie však horším poměrem setů sestupuje do B sku- I na požádání obratem.
piny evropské tabletenisové ligy).
1
lia, směřujícím z Říma trenérova syna Čestmíra.

Trnava v čele ligy

