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Zásahy na čs. kulturní frontě

Československý tisk sledoval jednání presidenta Nixona v Moskvě velmi lehliví lide i z pozic, kde
pečlivě, při čemž ovšem dbal, aby se všechny otištěné zprávy a komentáře drže neměli možnost ovlivňovat
ly linie vytyčené tiskem sovětským. Slova mír, světový mír, mírové soužití, širší okolí a i ti, kteří se
zásadové mírové stanovisko (SSSR), uvolnění napětí atd. se vyskytovala v ne sice veřejně neangažova
bývalém počtu. Celkové hodnocení rozhovorů a uzavřených dohod je pak totéž li v době vlády Dubčeka,
v Československu jako v SSSR: "Událost historického významu".
ale kteří se nyní dosta
Dne 31. května uveřej čátku” . To je požadavek budou velmoci prosazovat tečně neangažují v odsu
zování Dubčekovy doby.
nilo Rudé právo rozhovor spravedlivý a odůvodni- na obě strany.
Zpráva z minulého tý
s Gustávem Husákem, v telný, avšak pro německé
Se smířlivým a téměř
němž mělo. být vyjádřeno politiky je spojen s problé slavnostním
tónem ko dne se např. zmiňuje c
zásadní stanovisko Česko my, které by těžko řešil mentářů
k jednání v další připravované č is t «
slovenska k výsledkům i kancléř .mající za Sebou Kremlu kontrastuje spěcň. v Národním divadle x
americko-sovětských jed velkou parlamentní Větši s nímž režim pokračuje v Praze. Mezi členy, kteří
nání. Husák ovšem iieřekl nu,' rlatož . pak
Willy důsledné
“ normalizaci” mají být po ukončení dinic neočekávaného: ‘ ‘Na Brandt. Zda nakonec do života doma. Prováděné vadení sezóny odstraněni
še veřejnost vysoce oce jde k dohodě, k nějaké čistky zasahují další sku jsou i národní umělci La
ňuje konstruktivnost so mu kompromisu, bude zá piny osob. Často jsou od dislav Pešek a K aré
větského postoje a zása viset víc na vlivu, který straňováni ne zcela spo (Pokračováni na str. 3)
dového stanoviska, s nimž
25. výročie Marshallova plánu
sovětští představitelé vy
stupovali . . . ” atd.
Zajímavá byla jen od
pověď na otázku, zda by
nyní mohlo dojít k dalším,
konkrétním
krokům
v
Evropě, které by vedly
dále k zmírnění . napětí.
Husák řekl:
“ Nazrála doba, aby roz
hovory, které probíhají
mezi ,. ČSSR a Německou
spolkovou republikou, pře
šly od sondážní -fáze k fá 
zi oficiálních jednání. Z
naší strany nestojí podob
nému postupu nic v ce
stě . . .”
Ve skutečnosti rstojí v
cestě jen. čs. požadavek
neplatnosti
mnichovské
smlouvy “ od samého po

Vzpomienka v Harvarde
5. júna prichodil do mestečka Cambridge vo state Massachusetts zapadone
mecký kancelár Willy Brandt, aby na tamojšej Harvardskej univerzite prijal
čestný doktorát. Po prijatí pocty mal Willy Brandt obsiahly prejav o európskej
politike, v ktorom zdôraznil, že je dnes, v dobe jednania so Sovietskym zväzom,
viac než kedykoľvek predtým treba, aby americké jednotky zostali v Európe
a tým prispeli k zaisteniu mieru a bezpečnosti v tejto časti sveta.
Slávnostná udalosť v
Harvarde mala zvláštny
historický dôvod: pred 25
rokmi obdarila táto uni
verzita čestným doktorá
tom velkého amerického
štátnika, vojaka a diplo
mata, vtedajšieho ' mini
stra zahraničných vecí vo
vláde prezidenta Truma
na,
generala
armády,
Georga Marshalla. A*táto

Opět únos letadla
Zdá se, že se život v Československu skutečně
normalizuje, byla-li považována padesátá léta za
normální. Snad proto se opět dějí zoufalé pokusy o
útěk před režimem, který nepřestává tvrdit, že při
náší svým občanům štěstí a spokojenost.
K nejnovějšímu dramatickému útěku došlo 8.
června. Turboiet L140 odletěl toho dne podle progra
mu z Prahy, aby dopravil 13 dospělých pasažérů a
jedno dítě do Mariánských Lázpí. Před příletem na
místo určení vnikli dva cestujíc! se zbraněmi v ruce
do kabiny pilota a nařídili mu, aby pokračoval v
letu do Západního Německa. Pilot letadla, 52letý
Jan Mičica, odmítl poslechnout a v nastalé vřavě
—byl jedním z obou mužů střelen a shroutil se mrtev.
Druhý pilot pak převzal řízení a přistál š letadlem
•poblíž Weidenu v-Západním Německu. Německá po
licie vzala do vyšetřovací vazby jak oba muže, kte
ří řídili útěk, tak prozatím i dalších 8 dospělých
osob (5 mužů a 3 ženy, jedna z nich s dítětem), kte
ři se rovněž odmítli vrátit. Zprávy z Weidenu hlásí,
že ihned po přistání letadla musela policie zakročit,
protože noví uprchlíci útočili i láhvemi na dva z pa
sažérů, které označili za členy Veřejné bezpečnosti.

slávnosť pred 25 rokmi sa
zapísala
mimoriadnym
spôsobom do histórie po
vojnovej Európy, ba celé
ho sveta. Minister Mar
shall totiž vtedy ohlásil
svoj plán na hospodársku
a . sociálnu rekonštrukciu
Európy, celej Európy, do
toho času ešte nerozdele
nej takzvanou Železnou
oponou. Prišiel s najaltruistidkejším plánom v
histórii ľudstva.
Sledujme vznik tohoto
diela, ktoré pôvodne ma
lo zasiahnuť svojím ob
rodným poslaním aj na
šu, po vojne vydräncovanú a poškodenú vlasť, v
historickom slede povoj
nových udalostí. V januá
ri 1947 menoval prezident
Truman nového ministra
zahraničia -v osobe gene
rála Marshalla, hlavného
stratéga víťazstva spojen
cov nad nacizmom a fa 
šizmom. Urobil tak aj v
domnienke,
že generái
Marshall, ktorý požíval
spolu s generálom Eise:
hoverom, veľkú vážnosť
a úctu v Sovietskom zvä

ze, bud moct b yť v zlo
žitých
rokovaniach
na
mierove usporiadanie po
merov v Európe úspešnej ši ako hocikto iný. Mim
ster Marshall sa v marci
1947
zúčastnil
prvej
schôdzky
zahraničných
ministrov víťaznej štvor
ky v Moskve. Ä vrátil sa
z Moskvy veľm i znepoko
jený. Z rozhovorov so1so
vietskymi predákmi po
znal, že Sovietsky zväz hoci bol sám hrozne zni
čený - pomýšľa na poli
tické využitie znivočenej
a oslabenej Európy,
že
miesto plánov na rekon
štrukciu pripravuje plány
na dobytie Európy.,Geor
ge Marshall b o l. presved
čený, že ak sa len niečo
zázračné
nepodnikne
hneď, celá Európa upad
ne do chaosu a v hospo
dárskom a spoločenskom
zmätku dostane sa ľahko
pod vládu komunizmu.
Preto hneď po svojom
príchode do úradu zavolal
si veľvyslanca Georgea
Kennana, veľkého znalca
(Pokračovanie na str. 2)

EX ILE, SJEDNOŤ SE
Jaroslav Strnad
Vždycky mi bylo jasné, že proces se Slánského
protistátním spikleneckým centreiň byl od a až do
zet uměle zrežírován, že byl sovětským vydáním
procesů moskevských, budapešťských a sofijských
pro Československo. Dovedu si představit nekonečné
výslechy a rány a strach, kterým byli obžalovaní
vystaveni, sám jsem je tak trochu zažil. A přece
mi po přečtení Londonova Doznání zůstala na půnebí nepříjemná pachuť. Podivil jsem se jí tím spíše,
že odedávna pociťuju hluboký obdiv, ba závist ke
španělským dobrovolníkům, k příslušníkům Interbrigády, a ť už šli proti falangistům a jejich německým
a italským pomocníkům z jakéhokoli důvodu; že jsem
se jich tím více naučil vážit v koncentráku, kde
zvláště rakouští patřili k nejobětavějším a k cha
rakterově nejryzejším heftlingům.
Doznání je ovšem strašlivé svědectví, třebas po
Koestlerově Temnotě o polednách a po Velikém vy 
střízlivění od Viktora Sergea není vlastně ničím no
vým, až na to, že není pravdivou fantazií básníka,
nýbrž prožitkem. Tu i tam je tragickým hrdinou ko
munista, vysoký stranický funkcionář, který se stal
obětí Stalinova šílenství. Tu i tam je však zřejmá
zvláštní deformace myšlení. Strana, do níž vstoupili
N. S. Rubášov a Artur London, se pro ně stala
jakousi církví, o jejichž rozhodnutích se nepochy
buje. Straně věřte, soudruzi, zaznívá ze stránek Lon
donovy knihy. Strana se nemýlí, ozývá se z listů,
které Londonovi psala jeho žena do vězení. Její ne
pochybná láska k muži ustupuje do pozadí,, jakmile
uslyší v rozhlase jeho doznání a ona píše z vlastního
popudu Gottwaldovi: “ Až do poslední chvíle . . . jsem
doufala, že jestliže se snad dopustil chyb, bude je
moci napravit, a i když se za ně bude muset zodpo
vídat straně a soudu, dokáže je později vykoupit . . .
Bohužel, když jsem vyslechla žalobu a jeho doznání,
má naděje se zhroutila. Můj manžel není obětí, nýbrž
zrádcem strany, zrádcem své zem ě. . .”
Náboženství s neomylným Pánembohem,, sedícím v
Moskvě. Moskva locuta, causa finita a šmytec! Stra
na je nemilosrdná obluda, která požírá veškerou
lidskost, vyhlodává ji z nejtajnějších záhybů srdcí.
Syn, který ji vzývá, přestává mít pocit synovství,
manželka pro ni vytrhává a zašlapuje lásku k otci
svých dětí. Strana zůstává hodnou obětí i když obvi
nění, jež vznesla, nemají na první. pohled s pravdou
nic společného; drží hroznou silou v chapadlech i
hlavu roztlučenou v jejím jméně a září jako samo
spasitelná i nad šibenicí. Neboť i Artur London, i
jeho žena, i jeho druhové v Ruzyni věřili kdysi v
pravdivost přiznání Kaměněva a Zinověva a Rajka
a Kostova, nepřestali věřit v komunismus, ani když
předseda soudu Novák vynesl jedenáct rozsudků
smrti. Jejich víra je neopustila, ani když čirou ná
hodou vyšli z vězení
jsou komunisty podnes.
Jenžé: ještě nikdo nedefinoval, kdo vlastně strana
je. Byl- to Stalin nebo až Chruščov, Gottwald, Zá
potocký nebo Dubček anebo Husák s Indrou? M ěřít
ko tu absolutně chybí. Mao si přivlastňuje pravost
právě tak jako Brežněv a Longo a Garaudy a Tito,
ti všichni — každý zvlášť pro sebe — se považují
za jedinou pavézu a štít komunismu. M aových .“ ti
síc květů” se stalo skutečností. A jedni jsou ochotni,
aniž mrknou okem, obětovat ty druhé, jakmile se
jim k tomu naskytne příležitost. Řecký skladatel
Mikis Theodorakis to vystihl, když nedávno z parta
je^ vystoupil: “ Nemohu však zatajit ani několik ji
ných pravd: útlak existuje i tam, kde jsou komuni
sté u vesla. To je dramatický protiklad, proto pro
chází mnoho soudruhů po celém světě takovou kří
s í . . . ” V komunistických stranách je svědomí pře
žitek, komunista je odhazuje, jakmile vstoupí do
strany, vhodí jí je do chřtánu.
- Tím spíše obětuje bez rozpaků ty z druhého tá
bora, kteří stojí na jiné než komunistické platformě,
kteří se netají nechutí ke komunistickým ideám, ať už jsou z dogmatického či z .revisionistického kadlu
bu, a ť už je třeba je jíst čínskými tyčinkami nebo
zajídat borščem. London bezpochyby věděl, že po-'
únorové procesy s příslušníky stran, nazývaných hro
madně buržoasními, byly inscenované právě “tak, ja
ko proces jeho, věděl, že jejich přiznání bvia z nich
vytlučena právě tak jako z něho, že referenti Ko
houtek a Smola měli tehdy jiná jména, ale stejné
metody. A přece v celých 412 stranách nenajdeme
ani jedinou zmínku o popravách a mučeních poúno
rových. Tito jeho předchůdci v pankráckých a ru
zyňských celách jsou irrelevantní. nestojí ani za
slovíčko porozumění. Snad proto, že tehdy soudruzi
•_________ (Pokračováni na str. 2)
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Uvolněni a utuženi napětí
(Pokračování se str. 1)
Hoeger, jakož i deset dal
ších herců. Rovněž hudeb
ní ředitel ND dr. Václav
Holzknecht má “ být resignován” . Oba jmenova
ní národní umělci, aktiv
ní komunisté po r. 1948.
prý nyní odmítají politic
kou aktivitu a vedení ND
prý potřebuje nové lidi k
utužení ideologické kont
roly, k vhodnějšímu vý
běru děl a obsazování rolí.

Ještě nemáte svůj
KONDICIOGRAM ?
Vyhněte se nebezpečí
srdečních infarktů, ner
vového a duševního
zhroucení! Neplýtvejte
silami v době pro Vás
nebezpečné.
Znejte své Biorytmy
předem!
Vědecký ústav - BioComputer
Laborató
rium Zurich, Švýcar
sko je připraven se
stavit Váš osobní BIO
CONDITION
CHART
na základě nejnověj
ších výzkumů.
Bezplatné inormaee
podá fa. Biocom Adelaide. Box 1737, G.P.O.
Adelaide, S. A. 5001.

Celá domácí kulturní
fronta je pro režim dosud
tvrdým
oříškem,
mezí
opravdovými umělci r.e
nejhůře hledají kolaboran
ti. Největší potíže dělají
čs. spisovatelé, což není
náhoda. Literáti měli tra
dičně větší politický Vliv
na život v Českosloven
sku než např. v anglosas
kých zemích, kde nena
cházeli tolik důvodů k do
volávání se práva na du
chovní a osobní svobodu.
Nepřekvapilo proto, že

Husákovu režimu trvalo,
přes .3 roky, než k ostat-!
ním “ prodlouženým pá
kám režimu” může zařa
dit i organizaci spisova
telů a to ještě jen tako
vou, která bude kontrolo
vat jen malý zlomek poc
tu spisovatelů, kteří jsou
hodni toho jména. . - ; .
Ve dnech 31. 5. a 1- 6.
se konaly na Dobříši a v
Bratislavě sjezdy státních
organizací Svazu spisova
telů. V Dobříši byl zvolen
předsedou SČS doc. J. Ko-

.zák, místopř. J. Rybák a
tajemníkem D. Šajner.
Předsedou SSS je básník
Andrej Plávka. (Na před
sednictví Svazu čs. spiso
vatelů je asi vyhlédnut Vi
lém Závada.)
O dalším vývoji poměrů
v Československu lze říci.
že čs. komunisty čeká v
příštích letech velký a zá
sadní problém: jak srov
nat očekávané částečné
uvolnění
mezinárodního
napětí s utužením domácí
komunistické discipliny.

Vzpomienka v Harvarde
A tak 5. júna 1947 sa
(Pokrač. zo str. 1)
sovietskych i europských malé univerzitné mesteč
pomerov a prikázal mu, ko Cambridge zapísalo do
aby do štrnásti dní vytvo histórie jednoducho tým,
řil zvláštne oddelenie, zo že odtiaľ sa rozniesla po
stavil štáb pracovníkov, svete pamätná správa o
hospodárskej
ktorý by riadili americkú americkej
pomoc na rekonštrukciu pomoci s výzvou, aby
zničenej Európy. Vtedy . europské štáty vytvorili
vzájomnej
ešte stále myslel v dimen súručenstvo
ziách celej Európy. H ľa  svojpomoci na rekonštruk
dal vhodnú príležitosť, ciu svojho hospodárstva
aby po porade s preziden za americkej pomoci.

komplot, o americký plán
na podmanenie Európy,
a odišiel. Potom za dra
matických
okolností sovietská vláda prinútila aj
československú vládu od
riecť účast. Stalin zasia
hol a československá su
verenita. sa zrútila.

Autor plánu predvídal
sovietske výhrady a ná
mietky, hoci neočakával
tak prudkú reakciu. P re
tom Trumanom
mohol
Správa sa bleskové, roz to' už vo svojej reči na
svoj plán oznámiť a vy letela po celom svete. V univerzite . povedal
pa
zvať Európu, aby ho pri Eurwpe: ju uvítali s nad mätné slová:
jala.
šením. Churchill ju po
“ Naša politika nie je
zdravil ako. najušľachti namierená proti nikomu,
Príležitosť
sa
naskytla
Kdykoli můžete
jj
na Harvardskej univerzi lejší čin v histórii. A. už proti nijakej krajine ale
{letět luxusním džetem £ te, ktorá generála Mar v júli. po piatich týž
bo doktríne, len proti hla
shalla bola požiadala, aby dňoch. zišla sa prvá po du, chudobe, zúfalstvu a
do FRANKFURTU
[nebo do VÍDNĚ a zpětí na je j graduačných sláv rada v Paríži za účasti chaosu." Ale to nepomoh
nostiach prehovoril. Pô delegátov šestnástich ná lo, sovieti sa od plánu
za pouhých
vodne Marshall bol už po rodov. Bolo pozvaných odvrátili a prinútili aj vý$ 697.90
nuku univerzity odmietol. dvadsať dva europských chodoeuropské krajiny k
Rovněž levné lety
Potom premýšľal, či bv štátov, teda aj východo negatívnemu postoju.
ve skupinách
toto nebola najvhodnejšia evropské. Prišiel aj vte
prostřednictvím
Prípravy však pokra
príležitosť pre zverejne dajší sovietsky minister
čovali. Prezident Truman
nie historického plánu. zahraničia Molotov, po
požiadal kongres o sedem
Napriek námietkam od zvanie pôvodne prijalo aj
násť miliard dolárov a
TRAVEL SERVICE
svojich niektorých spolu Poľsko aj československá
tretieho
apríla 1948, osem
330 Little Collins St.,
pracovníkov,
Marshall vláda na čele s Gottwal
Melbourne, 3000
§ zmenil svoje rozhodnutie dem. Ale Molotov správu mesiacov po Marshallovej
Telefon:
j? i oznámil Harvardskej O: tomto ušlachtilom plá reči, podpísal zákon o ho
spodárskej pomoci Euró
63-4001, 63-4002
2
univerzite, že príde a pře ne len vypočul, vyhlásil,
pe. Plán začal fungovať
D
že ide o imperialistický
novorí.
v lete 1948. Jeho prvým
správcom zo strany ame
rickej bol skúsený med
Č E SK O SL O V E N SK É S D R U Ž E N Í V E V IK T O R II
zinárodný
národohospo
srdečně zve na
dársky
odborník
Paul
Hofman, druhým William
Foster. Amerika poskyt
la trinásť miliard dolá
který pořádá v sobotu dne 24. června 1972 v místnostech
rov. Prvé účinky plánu
sa už prejavovali po
TATTERSALL—CLUBU. 229 Queensberry St., Carlton
dvoch rokoch. Za . štyri
(poblíž tržnice a Elizabeth Street)
roky bola západná Euró
Poprvé se uvede ČESKÁ RYTMICKÁ SKUPINA JIŘÍHO STÍ BALA
pa zase hospodársky na
Začátek v 7.30 hodin večer, konec ve 12 hodin.
nohách. Marshallov plán
Vstupné $ 3.50 včetně teplé večeře. Veškeré nápoje za klubovní ceny.
bol hádam v medzinárod
Čistý výtěžek ve prospěch fondu na postavení čs. národního domu
nej oblasti najefektívnej
šou akciou.
Reservujte si laskavě m ísta:. , ■

ALMA

T A N E Č N Í V E Č ÍR E K

Telefon: večer 81-1676 (Vodička), odp. 2-5 hod. 61-001 ext. 1834 (Vondruška)

i. c

COMMONWEALTH DAY MESSAGE
POSELSTVÍ J. V. KRÁLOVNY
ke Dni Společenství národu 12. června 1972
Je jistě dobré ptát se v Den Společenství národů
sami sebe, kolik toho známe nebo na co vše si
můžeme vzpomenout o tomto Společenství; které
země k němu patří, kde se nacházejí, jak velké
nebo malé jsou a jací jsou tam lidé.
Zjistíme, že to je téměř 70 zvláštních teritorií,
z nichž více než třetina jsou samostatné státy
roztroušené po všech kontinentech a oceánech.
Pro někoho může být překvapením, že lidé jeho
země jsou součástí společenství, které tvoří té
měř čtvrtinu lidstva na světě.
Je též důležité přemýšlet o tom, co nalézají
lidé ve Společenství, proč se rozhodují k němu
patřit. Jsou k tomu mnohé historické důvody, ale
věřím, že jsou k sobě poutáni hlavně smyslem
pro společné zájmy a příležitostí, kterou jim Spo
lečenství skýtá.
Za své nedávné cesty do jihovýchodní Asie udě
lalo na mne velký dojem zjištění, kolik lidí z jiných
Částí Společenství národů přispívá svým vlastním
uměním a. zkušenostmi k úžasně úspěšnému vý
voji, k němuž tam dochází. A tatáž věc se děje
ve všech částech našeho společenství.
To je ta jeho zvláštní hodnota: Neexistuje--aspekt
našeho života, který by nebyl ovlivněn a usnad
něn rozmanitou výměnou zkušeností den po dní.
Každý z našich lidí může ostatním něco_ dát a od
ostatních něco přijmout.
Doufám, že každý, kdo bude číst toto poselství,
mladý i starý, se zamyslí nad Společenstvím ná
rodů a uvědomí si, jak šťastná je to okolnost, že
my všichni patříme dohromady.
ELIZABETA R.

Exile, sjednoť se
(Pokračování se strany 1)
bez uzardění přijali tézi, že jsou souzeni nepřátelé
dělnické třídy; a to bylo koneckonců správné, proto
že by se jinak ti, které chytil řemen socialistické
zákonnosti později, nebyli mohli vyšvihnout do tak
významných funkcí. Tehdy byli přesvědčeni, že si
strana počíná správně. Snad si to myslí podnes. P rá 
vě tak jako Pelikán, Volný, Hejzlar et consortes.
Když se krátce po nástupu Husákovy gardy obje
vil jako úředník velvyslanectví v Bernu slovenský
básník Milan Lajčiak, vzpomněl jsem si, že po pro
cesu s Husákem napsal právě tento veršotepec sklá
danku na nynějšího generálního tajemníka, v níž
ho nazval “ Husák-perohryz” . Po přejití vichřic hně
vu mu Gustáv soudružsky poklepal na rameno a po
slal ho na ‘bernskou prebendu. Můj Bože, oba přece
tak nějak věřili straně.
Prapodivná je morálka těchle věřících. Kdože to
říkal, že bychom v exilu měli zapomenout na názo
rové rozdíly a postavit se všighni do jednotného ši
ku . . . ?

bileum. Kladú sa otázky,
ako by bola vyzerala
Európa, keby nebolo M ar
shallovim plánu; ale aj
také, ako by vyzeral svet
dnes,
keby boli sovieti
pochopili americký altru
izmus. My Češi a Slováci
máme
zvláštny
dôvod
myslieť- na to, čo by sa
bolo stalo s našou k ra ji
nou, kde by sme dnes bo
li - hospodársky a sociál
ne, keby Stalin nebol po
užil túto príležitosť k tor
pédovaniu našej suvere
nity. Tieto a podobné otáz
ky sú aktuálne najmä
dnes, keď po dvatsiatičh
piatich rokoch na nedáv
no . skončenej vrcholnej
konferencii v Moskve sa
svet vracia k otázkam,
ktoré mal na mysli Mar
Svet si s úctou a vď ač shallov plán a pre .odpor
nosťou pripomína toto ju- sovietov splnil ich ien v

Džetem 707
do EVROPY od
$ 370,do VÍDNĚ
% 399.prostřednictvím

ALMA
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.
Melbourne, 3090
(roh Elizabeth St.)
Telefon:
63-4001, 63-4902

jednej časti Európy, za
tiaľ čo tá druhá časť
Európy, východná časť,
bojuje o to, čo mohla tak
ľahko dostať pred štvrť
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Bludný kruh
—i V Praze sé konalo ve nichž' nedošlo1k větším
litelské shromáždění ge politickým čistkám. V če
nerálů a důstojníků armá le čs. houbařů je nadále
dy. Mezi rokující generá ing. M. Smotlacha a ve
ly zavítal i Gustáv Hu vedení dr. J. Hlaváček a
sák, který v delší řeči ing. J. Baier.
ocenil úsilí všech přísluš — Zaměstnanci Becherov
níků armády při upevňo ky v Karlových Varech
vání internacionální bojo převzali titul “ Závod 50.
vé družby se sovětskou výročí vzniku KSČ” a
armádou a ostatními. ar současně se zavázali, že
mádami Varšavské smlou na počest V III. všeodbo-^
rového sjezdu vyrobí le -t
vy. '
tos víc .o 1.300 hl likéru. *
— Při slavnostním šletú
pionýrů v Moskvě, které — P ři doplňovacích vol
ho se zúčastnila i skupi bách poslance Sněmovny
Federálního shro
na pionýrů z ČSSR, do lidu
stalo se zvláštní pocty máždění, které se konaly
nejzasloužilejším z nich: v části okresů Litoměři ■
Ludvík Svoboda a Gustáv ce a ústí,, volil lid s nad
tak,
aby bylo
Husák dostali čestné pio- šením
nýrské šátky a Husák by] přesně udrženo nynější
navíc ještě jmenován čest složení Sněmovny lidu: za
ným členem pionýrského zemřelého poslance gene
rálmajora dr. J. Kalíška
oddílu V. I. Lenina.
byl zvolen generálmajor
— Od 26. května do 4.
dr.' A. Brabec. Voleb se
června se konal v Brně
zúčastnilo 97T% oprávně
veletrh spotřebního zboží,
ných voličů a pro kandi
na němž si mohli nakou
dáta
hlasovalo “ téměř
pit různé věci i běžní ob
100% voličů” , jak oznámi
ěa-né (kteří tu možnosl
la volební komise.
nemají na normálním ve
letrhu) . Zájem o zboží by] — P ř i : předvádění sovětveliký.
škýeh, filmů strašila-: kina
— Mezi letošními laureá ^.obyčejně prázdnotou. Ta
ty státní ceny Klements to okolnost vyvolala 'v ži
Gottwalda jsou i tři lite vot “ Kluby přátel sovět
ráti: Ladislav štoli, dob ského filmu” , které se
ře známý z padesátýcl postupně tvoří ve všech
let, Jan Kozák, který s: městech. Zpráva o tom.
cenu vysloužil za Jbezpá vypadá asi takto (cituje
teřnou práci v příprav me R P z 30. 5.): “ Klub
ném výboru Svazu spiso přátel sovětského filmu
vatelů a který byl 1 byl v těchto dnech usta
června zvolen předsedo’ ven v Jihlavě. Pro členy
Svazu a slovenský básnil klubu bude organizováno
měsíc
zvláštní
Andrej Plávka za dík každý
představení celovečerních
Smädný milenec.
sovětských
— Ve Zlíně se konal X II i krátkých
festival filmů pro děti : filmů, doplněných úvod
mládež. “ Zlatý střevíček' ním komentářem a disku
udělila porota režiséru Ji
rešovi za film
• • a po
zdravuji vlaštovky” , čest
nou cenu města Gottwal
dova dostala národní u
mělkyně Hermína Týrlo
vá.
— Na Malostranském ná
městí v Praze na doms
č. 23 byla odhalena pa
mětní
deska
zpěvačcEmě Destinové. Deska j<
.dílem akad. sochaře J
Simoty.
— Bratislava má opět dú
stojný . Stánek umění
dlouholeté opravy Sloven
ského národního divadl;
na Hviezdoslavově námě
stí skončily. Na oslaví
zde zazněly tóny Smeta
novy Hubičky, stejně ja
k o p ře d 52 lety, kdy byl
divadlo poprvé otevřeno.
— P ři závodech o Velko1
cenu Brna -zahynul tra
gicky italský automobile
vý jezdec Luigi Rinaldi
Při rychlosti 200 km n
zvládl na mokré vozove
■řízení a roztříštil vůz
věž časoměřičů. Spolu
Rinaldim zahynul přitor
i časoměřič Jaroslav Bai
tošek.
— Zdá se, že Čs. mykolc
gická společnost je jec
nou z mála organizací,

sí. členský průkaz klub.,
bude současně -s vkladem
20 Kčs předplatným na
10 sovětských filmů, pro
mítaných v kterémkoli z
jihlavských kin.”
— Největší čs. mlékárna
“ Olma” v Olomouci je od
začátku
června tr.
v
plném provozu. Denně se
v ní může
zpracovat
470.000 1 mléka.
— Nově zvolení biskupo
vé církve československé
husitské dr. J. Kupka a
L. Marceluch složili pře
depsaný' slib věrnosti re
publice do rukou ředitele
sekretariátu pro věci cír
kevní íninisterstva kultu
ry ČSR.
— Na východním Sloven
sku, zvláště v rožňav
ském okrese byly po dlou
ho trvajících deštích velké
záplavy.
Přívalu vody
padlo zo oběť několik do
mů a některé rodiny byly
evakuovány.
— Počet dopravších' ne
hod na Slovensku loni
stoupl proti roku 1970' o
1.794 a škody se zvýšily
o 18.5 miliónů.
— V Praze zemřel ve vě
ku 62 lét operní režisér
Jiří Fiedler.
— Býv.alý čs. hokejový
internacionál Jan Suchý
z jihlavské Dukly byl od
souzen vojenským soudem
v Brně k 18 měsícům v ě 
zení a k zákazu jízdy mo
torovými vozidly na 2 ro
ky. Měl loni autonehodu,
při níž přišla jedna osoba
o život. (Proto také nebyl
zařazen do čs. národního
j,mužstva, na zimní olymípiádě a na mistrovství
světa.)
Č/P/HD

Í

ČESKOSLOVENSKÝCH MATEK
Již téměř dva měsíce otiskuje pražská Mladá fronta anketu, vyvolanou otáz
kou jakési čtenářky z Brna. Ta se ptala: "Dávají matky malých dětí přednost
nevyspáni svých dětí před kratší či změněnou pracovní dobou, nebo je v tom
něco jiného?"
Čtenářky odpovídají a z jejich jednotlivých nářků snadno můžeme sestavit
mozaiku skutečného postavení ženy - matky v dnešním Československu.
Už po léta jsou čs. že
ny vystaveny neúprosné-1
mu tlaku. Buď se moho.il
zříci mateřství a , žít na
slušné úrovni, nébo se
stát matkami, věnovat se
dětem, a snížit svou ži
votní úroveň na mini
mum. Je tu ještě třetí
možnost - snažit se zastat
obojí, povinnosti matky i
funkci zaměstnané ženy.
Jenomže tato třetí alter
nativa znamená vyčerpá
vat se denodenně tisícerý
mi potížemi, plynoucími
ze špatného společenské
ho uspořádání věcí. M á
lokterá žena vydrží vzdo
rovat úspěšně, bez újmy
na zdraví svém i dítěte.
Proto se víc a více žen
c) ženy studované a rozhoduje pro řešení prv
odborně kvalifikované na ní a národ pomalu vymí
opak chtějí být zaměstná rá.
ny, ale často nemohou,
Před časem dělaly no
protože míst v dětských viny průzkum ve dvou to
školkách je málo a před várnách, kde pracují vět
nost mají děti matek za šinou ženy. Novináři se
městnaných v oboru “ spc- ptali: “ Narodili se vaše
lečehsky potřebném” . Ne děti náhodou nebo jste je
kvalifikovaná uklizečka v s manželem plánovali?”
nemocnici je pro čs. sy V první továrně odpově
stém společensky potřeb dělo
“ náhodou”
přes
nější než filosofka nebo 70% žen, ve druhé polo
bioložka.
vina. Na otázku “ Kolik

Otázka, zda mladá mat
ka může zůstat se svými
dětmi doma, či raději je
z,a ranního rozednívání
vléci do školky a do jeslí,
aby mohla vydělávat, je
v Československu aktuál
ní dnes stejně jako před
10 či 15 lety. Podobnýcn
anket už byly uspořádány
desítky a všechny zjistily
totéž:
a) . Československo ma
ze- všech států nejvyšsí
procento
zaměstnaných
žen.
b) Většina žen, hlavně
dělnice bez kvalifikace,
chodí do práce jen pro
to, že plat jejich manže
lů je nízký a nestačil by
rodinu uživit.

Hrůzy Austrálie
Když někde není dobře, je třeba lidu ukázat,
že jinde je hůř. To je jednoduchá poučka, kte
rou zná každý propagandista v diktatuře. Ome
zení cest Čechů a Slováků na Západ takovou pro
pagandu usnadňuje a větší vzdálenost "strašidel
né" země její úspěch zvyšuje. Propaganda. je též
účinnější, předkládají-li ji lidé, kteří poznali hrů
zu nevlídné ciziny na vlastní kůži — navrátilci.
Navrátilci z néjvzdálenějšího světadílu mají v pro
pagandě přednost.
Čteme list Svazu čs. žen Vlasta, v němž se
dlouze zpovídá 25letý Vítězslav Raus, který se
vrátil s dvouletým synkem Robertem, ale bez
manželky, která zůstala v Austrálii., Dovídáme
se,, že neutíkal před sovětskými tanky, protože
odešel už 6. července 1968 a že odletěl do Austrá
lie se svou dívkou a bratrem hlavně proto, že
"většinou brambory a v Jam nasypané fazole"
v rakouském Traiskirchenu se nedaly jíst. A v
Austrálii? "Pracoval jsem od 8 hodin ráno do 5
hodin večer a hned ten den od 11 večer do 7 ráno.
Tak to dělali všichni češi, kteří tam emigrovali
v r. 1948 . . . " žena od něho odešla právě proto,
že moc pracoval. Zkoušek žít s Robertem v Kurandě v severním Queenslandu, ale tam se roz
hodl odjet do Sydney a vyjednat si cestu zpět.
O všeobecných poměrech v Austrálii se dovídá
me takovéhle věci: ''Jě tam velké procento mla
dých lidí, kteří kouří marihuanu, vyznávají Kriš
nu, budhismus, lidé/, kteří uznávají volnou lásku,
lidé, kteří uznávají společné manželství, lidé, kte
ří uznávají lásku sfajilého pohlaví. Nechtěl jsem
v takovém světě nedosít moje dítě, nechtěl jsem

tam dál žít . . . "
Ještě lepší povídání s působivějším zakončením
se dovídáme z dlouhé "Cesty poznání", v níž se
až nyní zpovídá Josef Melnár, který se vrátil v
r. 1978. Pracoval v Jižní Austrálii tak těžce, že
mu žena balila každý den bolavé ruce do ledo
vých hadrů a to vše za 50 dolarů týdně. Jeho ro
dina byla vyhozena z bytu jen kvůli kočce a v
zemi napočítal "360 druhů všech plazivých potvor
a smrtelně jedovatých pavouků". Není tedy divu,
že již po měsíčním pobytu v Austrálii, před vá
nocemi 1968, psal "váženým soudruhům" z "čs.
ambasády" v Sydney, že by se chtěl vrátit. Dva
roky pak tvrdě a za hrozných podmínek pracoval,
aby si ušetřil na ceátu i pro ženu a 1 děti (třetí
sé jim narodilo na lodi při zpáteční cestě).
Doma bylo milé překvapení: vše odpuštěno a
Josef Molnár se směl vráfit ke své práci horníka.
Po čase získal dokonce hrdý titul "Budovatel Želivky", načež se dostal "mezi tvrdé, opravdové
chlapy" na Důl Tlučná u Plzně, aby pomohl
splnit termín překopu s jámou Obránců míľu ve
Zbůchu.
O havním happy-endu se dovídáme od předáka,
který referuje o Molnárovi: "Byl od jednašede
sátého ve straně. Nikdy si nebral na stranickou
schůzi, když vyšla do směny, paragraf, ale pro
hodil si šichtu .. ." Redaktorka Francová dodá
vá: "V rovném ovzduší rovná otázka: Chtěl byste
někdy znovu vstoupit do strany? Oči na zlomek
vteřiny spadly k zemi. "Chtěl. Ale teď musím
dělat. . ."
A dokonce má slíbený byt pro rodinu na Zbra
slavi!

chcete mít dětí se vyšlo .
[vily přes dvě třetiny žen
“ dvě” , zbytek “ jedno” .
Ani jediná matka nevy
jádřila přání mít 3 nebo
více dětí. Na otázku “ Co
by měl udělat stát, aby
vám usnadnil váš mateř
ský úděl?”
odpověděly
ženy:
1> Zvýšit dětské přídav
ky, hlavně rodinám s ví
ce dětmi, aby ženy při
malých dětech .nemusely
chodit do práce, anebo
zajistit manželům takový
pracovní příjem, áby to
stačilo celé rodině a že
na -se mohla věnovat dě
tem. . .
2) Vyplácet mateřský
příspěvek’ do tří let věku
dítěte.
. ..
• 3) Budovat na vesní
cích mateřské školky tak
jako ve městech.
Návrhy
jsou typické
pro čs. pojetí mateřské
otázky. Každý ví, že so
cialistický. systém hospo
daření není schopen “ za
jistit . manželům takový
příjem, aby to stačilo ce
lé rodině” . V letech nové
ekonomiky “ českosloven
ského jara”
navrhovali
někteří národohospodáři,
aby matka v domácnosti
dostávala normální plat
za ošetřování dětí jako
kdyby chodila do práce.
Bylo to zavrženo jako ne
uskutečnitelné. Ne proto,
že by to byla urážka ma
teřství, ale proto, že na
něco podobného sociali
stická ekonomie nemá.
A přece tato zdánlivá ab
surdita, kdy děti jsou
oceňovány od kusu jako
tovární
odlitky,
mohla
být pro socialistický stát
určitým
východiskem.
Ženy, vyrábějící děti /za
mzdu,
mohly
zastav: c
proces ubývání obyvatel
stva. Protože komunistic
ký režim zakázal jakou
koli soukromou iniciativu
jako nežádoucí “ obohaco
vání se” , nemůže ani' ž e 
na - matka uplatnit své
schopnosti
přirozeným
způsobem, například tím.
že by si otevřela vlastní
módní salon, pohostinství
nebo mateřskou školku či
prodávala své rukodílné
(Pokračování na str. 4)
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Komunistický režim v inom svetadiele

MIR v Gite
Pomery v republike čile priťahujú stále väčší záujem pozorovateľov. Vládá
prezidenta Allende-Gozena sa ocitla V neobyčajne kritickej situácii a to teraz
nie pre konfrontáciu s demokratickou opozíciou, lež pre vnútorné rozpory vo
vládnej koalicii. Hlavný dôvod k týmto rozporom dáva radikálne ľavicové hnu
tie, tzv. Movimiento Izquierda Revolucionario, vo skratke MIR, ktoré je ner,
spokojné s vládnou taktikou a žiada radikálnejší program pre výstavbu socia;lizmu v krajine.
Hnutie M IR nie je čie
nom koalície a nie je te
da viazané vládnou dis
ciplínou. Bolo založené
v meste Concepcion ešte
v roku 1961 a prevzalo
revolučnú
taktiku
Castrovho a čínskeho komu
nizmu.
Podľa
názoru
znalcov
má
nejakých
7.000 príslušníkov, fanati
kov, ktorí sa regrutujú z
prostredia univerzitných
študentov a poľnohospo
dárskeho robotníctva. Vy
dáva časopis E1 Rebelde
a stojí politicky bližšie k
čílskej socialistickej než
komunistickej strane. Je
ho vedúcim mužom je
Vietor Toro, ale aj syno
vec prezidenta Allendu,
27-ročný Andres Pascal
Allende, ktorý bol nedáv
no kadidátom hnutia na
funkciu rektora. Hnutie
je financované Castro
vým režimom, ale finančne prostriedky si za
obstaráva aj rabovaním
bánk a velkoochodov.
Hned’ po nastolení mar
xistického režimu hnutie
M IR nasadilo revolučné
tempo, začalo organizo
v a ť akcie na zabeŕania
priemyselných
podnikov
a
poľnohospodárskych
usedlostí bez ohľadu na
to, či takéto podniky spa

dajú
pod - znárodnenie,
alebo pozemkovú refor
mu. Nerešpektovalo záko
ny a organizovalo terori
stické akcie, zastrašova
lo obyvateľstvo a v od
ľahlých oblastiach zača
lo preberať verejnú sprá
vu. Demokratická opozí
cia žiadala vládu o zá
krok, ale prezident Allen
de vždy doteraz váhal, i
keď vo svojich verej
ných prejavoch akcie a
postup hnutia odsúdil. Ale
vždy dosiaľ zostalo len
pri slovách, lebo bývalý
príslušník
socialistickej
strany na kresle minister stva vnútra si netrúfal
proti nim zakročiť ani
tak, ako jeho nástupca,
terajší minister vnútra,
komunista.
Po porážke marxistické
ho kandidáta na .funkciu
rektora univerzity sa hnu
tie M IR rozhodlo k zvý
šenému radikalizmu. Za
čalo organizovať tzv. ľu 
dové súdy a agitovať vo
fabrikách za znárodne
nie, resp. za prevzatie
podnikov, do štátnej sprá
vy. Nedávno zorganizova
lo hlasovanie robotníctva
vo veľkom
podniku na
výrobu zariadenia pŕé do
mácnosti v Santiagu. Za
teroru, ktorý vo fabrike

vytvorilo, sa 52% robot
níctva vyslovila za štátnu
správu v podniku. Při
tom však toto revolučné
hnutie a príslušníci socia
listickej strany hneď ob
sadili fabriku a vyhlásili
štrajk do toho času, kýrh
vláda nevymenuje štátnu
správu.
Vo svojom stredisku, V
meste Concepcion ( zorga
nizovalo hnutie verejné
zhromaždenie, rozdávalo
letáky a vyzvalo vládu,
aby urýchlila tempo so
cialistickej výstavby. Zá
roveň požiadala vládu,
aby ihned vypudila ame?
rickú vojenskú posádku,
ktorá je na prenajatej ná
mornej základni. Došlo k
zrážke s príslušníkmi pra
vicového hnutia a s polí
ciou. pri čom jeden štu
dent prišiel o život a 65
účastníkov
bolo zrane
ných.
To dalo podnet k ď a l
ším a otvoreným rozpo
rom vo vládnej koalícii.
Je pri tom specifickým
čílskym paradoxom, že je
to komunistická strana,
ktorá sa teraz stavia pro
ti týmto teroristom, za
tia ľ čo socialistická stra
na je stále na ich strane.
Prezident Allende je pod
tlakom z .oboch strán.

Vodoucí kontinentální pekárna v Melbourne

V senáte sa po tragé
dii v meste Concepcion
ujal slova komunistický
senátor Volodio Teitelboŕim a odsúdil akcie hnu
tia MIR i pravicových ra
dikálov. Prevážnu časť
svojej reči však adreso
val socialistickej strane,
pretože jej váhavý postup
povzbudzuje
radikálov,
zapríčiňuje chaos vo ve
rejnej správe a povzbud
zuje tých, čo nemajú ni
jaký rešpekt k zákonom.
To vraj podráža legálnu
cestu vlády na výstavbe
socializmu.
Socialisti sa však proti
senátorovi Teitelborimovi
ohradili a tak rozpory v
koalícii prepukli navonok.
Allende je zase postavený
pred nesmierne ťažkú úlohu:
vyrovnať rozpory

8-1« Helen St., West Heidelberg/ Vic. 3081
Telefon 459-3672
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvědčte se!
žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je zárukou nejlepší kvality.

v koalícii a'udržať ju po
hromade.
Samozrejme,
že akcie hnutia M IR po
máhajú zocelovať opozič
ný tábor a tak prispieva
jú k ďalšej polarizácii
spoločnosti.
Cesta k dokonalej kont
role verejného života v
zemi nie je zrejme nikde
taká snadná, kde je k So
vietskemu zväzu tak ď a 
leko.
Dušan Lehotský

CHARLES ANTAL
tel. É2-0411, 53-í981
po hod. 781-2141
N . M . L . A.
447 Collins St.
Melbourne
Životné poistky
a
pôžičky na domy
Dôverne
a spolehlivá

Bludný kruh
(Pokračování se atr, 3)
výrobky. Nezbývá jí nic
jiného než žebrat u státu
o zvýšení dětských přídavků, popřípadě prodávat práci svých rukou
státu, který velice pečlivě dbá, aby svým dětem
nemohla přilepšit víc než
jiné matky.
Pamatuji si na poprask,
který v roce 1967 způsobila vynalézavá pražská
matka dvou malých dětí.
Její manžel byl invalida
a měl proto velice nízký

Š P O R T O V NI K L U B S L A V I A
PRAHRAN
SRDEČNÉ ZVE NA VESELÝ

M A Š K A R N Í PLES
který pořádá v sobotu dne 17. června 1972 v místnostech
HAWTHORN FOOTBALL SOCIAL CLUB U, ..

ATLANTIC BAKERY Pty. Ltd.

.

LINDA CRESCENT, HAWTHORN
který má plnou likérovou licenci
(Můžete tam dostat všechny druhy likéru, vína i piva)
ZAČÁTEK V 8 HODÍN VEČER, KONEC VE 2 HODINY
ČS. ORCHESTR * BOHATÁ TOMBOLA
■ /
★
PRŮVOD MASEK — VOLBA NEJKRÁSNĚJŠi MASKY A NEJHEZČÍ
SKUPINY MASEK — PRO VÍTĚZE JSOU PŘIPRAVENY HODNOTNÉ CENY
VSTUPNÉ; MASKA I 3.-. BEZ MASKY £ 4,- , "
V Ý B U Š N Í W P L l I STUDENÁ JÍDLA PODLE OBJEDNÁVKY .
RESERVOVÁNÍ MÍST: tel. 336-7524 (Košňar),-49-3294 (Frencl), 347-2926 (Pavlas)

jako telefonistka. NeméĽ byl ani naději, že si na
něj kdy ušetří. Mladá žena sebrala všechny dlouholeté úspory,
koupila
dvě postarší kobylky, starý kočár, v jakém fiakristé vozívali dřív Pražany
z Wilsonova a Masarykova nádraží, vlastníma rukama vyčistila o vyšperkovala
zašlé
postroje,
opravila fiakr, na hlavu
nasadila cylindr a stoupla si se spřežením přímo
P^ed orloj na' Staroměstském náměstí. Lidé, cizinci i domorodci, se o
svezení ve
starobylém
fiakru přímo rvali a mladá maminka si za pár dní
vydělala na postýlky pro
děti, které do té doby spaly na gauči zhotoveném
z bedniček od ovoce.
Po čtyřech dnech byla
zavolána na národní výbor a obviněna z nezákonného provozování živnasti. Bránila se tím, že kohě si koupila stejně jako
si jiní kupují ledničku či
televizor, obživu pro ně získává vysekáváním tráyy
v pražských parcích, tedy způsobem společensky
užitečným a 80% svého'
výdělku
stejně
odvádí
státnímu podniku, kde má
koně ustájeny. Jedině to
ji zachránilo před kriminálem,
okamžitě však
musela přestat jezdit s
■'fiakrem a bylo jí “ doporučeno” , aby se vrátila

k práci hodné “ socialistického člověka” . Nevím,
co se stalo s ní a s jejími dvěma chlapci, vím
jen, že vyhladovělé ko
bylky skončily na pražských jatkách, protože
státní podnik Sady, lesy
a zahradnictví zakázal,
aby užívala trávu z parků, které normálně zůstávaji neposečené. Nesměla
koupit ani oves, ten se
běžně na trhu nedostane,
zkoušela proto svým milým koníkům zachovat život ovesnými vločkami,
kupovanými ve státním
obchodě, brzy s e , však
vzdala. Její smutný při
běh je příběhem každé
soukromé iniciativy ve
státě řízeném podle ko
munistických zásad,
Není naděje, že by pokorné prosby tisíců českých a slovenských maminek o “ zlepšení zásobování” , “ vyřešení byto
vého problému” , “ zajištění příjmu manželům” ,
vysílané k oltáři strany a
vlády,
byly vyslyšeny,
Socialistický systém ekonomiky není schopen pô
dobné problémy řešit. Pomoci by mohlo jedině povolit soukromou iniciativu,. svobodné podnikání,
c°ž je pro režim nesvobody nemyslitelné.
Proto
jsou čs. ženy odsouzeny
pohybovat se neustále v
bludném kruhu,
M. Čechová

32. 6. 1972
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Moskvo oikonec studené války
FERDINAND

PEROUTKA

existence na začátku zna
menala - a znamená dnes
- vůli, skoro slib vyhnout
se nukleární válce za
všech okolností. Nebylo a
není jasné, zda znamená
něco nad to. Je to dokon
ce pochybné.
Když Amerika zamino
vala vietnamské přístavy
a začala
bombardovat
dráhy a silnice, záviselo
na rozhodnutí sovětů, zda
smluvená cesta americ
kého presidenta do Mosk
vy se uskuteční. Mnozí
očekávali, že president
dostane nevlídný vzkaz,
aby zůstal doma. Místo
toho
přišlo
potvrzení
pozvání.
Sověty si počínaly yěrně v rámci dosavadní ko
existence. Ani nečekaly,
až se věci snad uklidní,
spíše použily schůzky ja 
ko prostředku, aby se v ě 
ci uklidnily. Jestliže so
větská světová strategie

se zakládá, jak je třeba
se domnívat, na trpěli
vém a značně důvtipném
plánu, pak bylo pro sově
ty výhodné vystoupit při
této příležitosti jako mí
rový činitel, klidnější než
rozčilená Amerika, jako
stát, Od něhož nikdo nic
zlého a nic násilného ne
má očekávat.
Někteří lidé na západě
se tím mohli cítit posíleni
v přesvědčení, že studené
. válka už neexistuje. So
věty projevují velký zá
jem na tom, aby takové
mínění se rozmohlo, do
konce už vyžadují konce
se za to, že studená vál
ka už není. Vyslovují se
o sťhdené válce jako o
pozůstatku barbarštějších
časů. Scházejí se v tom
na půl cestě s dosti znač
ným počtem lidí na zápa
dě, kteří nevíru v existen
ci studené války pokláda
jí, spíše než za důkladně

prozkoumanou
otázku
pravdy, za čestnou znám
ku
vyšší
intelektuální
úrovně.
V
západní
publikaci
jsme četli energický nad
pis: “ Konec studené vál
ky’ ’ . Když president Ni
xon jel do Číny a když
ted’ jel,do Ruska, čínské
a sovětské noviny, inspi
rované
a kontrolované
svými vládami, do posled
ní chvíle psaly o americ
kém imperialismu a usta
ly s tím teprve, když pre
sidentův jet na letišti se
dotknul půdy.
•' Tento
fakt má dvě
stránky. Za prvé, v Mosk
vě a v Pekingu se před
pokládá,
že
americký
president si na to už
zvykl, že je jeho diplo
matickou povinností si aa
to zvyknout, že taková je
pověst Ameriky a nedá
se proti tomu nic dělat.
(Pokračování na str. 6)

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZENAŘSTVÍ

y W CONTINENTAL WľCHEBS íly . Ud.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Líd.
326 High Street, Kew, Vie.
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áme pouze prvotřídní m aso, uzeniny a drůbež. N A Š t b P E C IA L IT A :
dom ácí sekaná. * V še ve velkém výběru.

uzena sanka a

D O M Á C Í JA T E R N IC E , JE L ÍT K A A S M E T A N O V É I V IN N É K LO BÁ SY
[ Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.j, zastávka č. 33 xa-tá'-ka •

Tríífoa: SÄ-7178
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OČI ?

B#lí Vás hlava?
Noste brýle od! O P T Á

President Nixon vyjednával v Moskvě, americký časopis to nazval "Nejpodivnějším setkáním". Bý
valá vrcfTolná setkání státních představitelů se obyčejně dála v klidnějších periodách, kdy se zdálo,
že si obě strany snadněji mohou podat ruce. K Nixonově cestě do Ruska došlo, když se zdálo, že ne
bezpečí je na vrcholu a že Rusko a Amerika se za chvíli snad do sebe zakousnou. Mluvíme o tom,
co se zdá. Dnes se může zdát, že Nixonova blokáda vietnamských přístavů vzbudila větší rozčilení v
Americe než v Moskvě. Je vláda a je oposice v Americe. Domácí americká oposice tvrdila, že Nixon
spěje rovnou cestou k srážce se sověty a riskuje světovou válku. Místo toho, místo světové války, se
referovalo z Moskvy, že Brežněv na banketu v Kremlu ovinul ruku kolem Nixonových ramen, a přátel
sky spolu rozmlouvali. Americká oposice se nad blokádou vpracovala do nového hněvu, její část do no
vé zuřivosti, opět universitní budovy byly obsazovány, do Pentagonu byly vpašovány bomby: Přátelé
a nepřátelé jakoby byli trochu pomícháni: stávalo se, že mladí demonstranti strhávali americkou vlaj
ku a vyvěšovali vlajku Severního Vietnamu; avšak na hradbách Kremlu americká a sovětská vlajka
vlály vedle sebe. Oposice měla program: nechť Amerika na nic nečeká, nechť vlastní atomické
zbrojení omezí a nestará se o to, co druhá strana dělá. Nyní bylo v Moskvě vyjednáno, že obě strany
omezí své atomické zbrojení tak, aby žádné z nich z toho nevzešla nebezpečná nevýhoda a mocenská
inferiorita. V klidnějším roce, v roce, kdy v Americe nejsou volby, bylo by snadno odpovědět na otáz
ku, čemu dát přednost, zda odzbrojení jednostrannému či dvoustrannému. Ale politika vášně má své
/lastni odpovědi.
Za moskevských jedná ú došlo k dohodě, jejíž
poctivé jméno je: nukle
ární
mír.
Amerika a
Rusko vědí tolik o svých
-,'tomických zbraních, aby
se děsily i svého vítězství
v nukleární válce. Lidé
vyrobili nejmocnější, nej
neodolatelnější zbraň - a
poznali, že ji nemohou
užít. Ani když sověty zá
sobují a vycvičují a snad
i popichují amerického
nepřítele, ani když Ame
rika odvetou za to zami
nuje přístavy a bombar
duje pozemní cesty, po
nichž sověty dopravují
válečný
materiál prori
Americe.
Svět už skoro (dvacet
let žije v jakési dohodě,
která byla nazvána míro
vou koexistencí. Dohoda
ta nebyla sepsána a dámt do paragrafů, existo
vala spíše
mlčenlivým
áaroimněním. Mírová ko
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Capital House, 113 Swanston Si
Melbourne, (vedle kina Capitol)
8. p o s c h o d í
Telefon 63-2231

dodáme léky všech druito
Vašim příbuzným i bez lékařského predpisu,
v nutných případech i telegrafickí

Pocit spoluviny
Pod tímto titulkem otiskl švýcarský týdeník DIE
WELTWOCHE dopis z Československa. Autor ne
chce být jmenován, z pochopitelných důvodů. Dopis

přetiskujeme v lehce zkrácené formě:
Chtěl jsem tento dopis napsat pořádně a přehled
ně abych na nic nezapomněl a abych se vyjadril
co' nejsrozumitelněji. Ale už od samého začata’i
pletu páté přes deváté, jak mi to zrovna rapa- ■
neboť neznám ani dne ani hodiny, a i když sr.aJ
ještě měsíc budu dřepět za kamny, nedozvím se
proč mě tam ještě pořád nechávají sedet. Uz pa
mne vydali tolik peněz, že budou musit věc prvpp'
ku konci a investice realizovat . . . Zaznamenav?.y.
si takřka každé auto, které v naší jilic i zasta 7 .
dého člověka, který vstoupí do našeho domu. švec
ve formátu 13krát 18. Jakmile vyjedu autem. ■ s!e
duje mě konvoj, mám průvodce při nákupu, v biogra
fu, v hostinci.
,
Přítel, který dosud pracuje v jedne redakcn mi
vyprávěl tento příběh: náhodou vstoupily do šéf re
daktorské místnosti, když tam právě připravovat'
seznam "mladých autorů, které' chtěli pozvat k p '
hovoru a ke spolupráci. Padlo jméno mlade, r a -a_
né dívky, která měla tu smůlu, že její Ote7"
funkcionářem jedné ze zakázaných organizací^ in
telektuálů. “ Tu přece nemůžeme pozvat?” — “ N
to nemůžeme.” — Ale když se hovořilo o tam 7,
se nesmí tisknout nic od jejího otce^ nepadla o pii
ani zmínka . . . — “ Provinila se něčím?
j f l c’
ní — všichni věděli, že malé je osmnáct.
p
tedy zase i malé děti?” zeptal se muj přítel.
N
jo, tak to chodí . .
— “ A vnuky, vnukv butarotaké . . .?” — “ Ano, i ty . . . ” — P ři tam šlo zrejirm
o soukromou iniciativu, pro takové věci neex’ sta”
výslovné instrukce shora; někteří hdé presíě - '
co se od nich žádá. A tak to dělají.
Jako tolik jiných jsem pravděpodobně p'ta-'
21, srpen, abych pochopil ty rysy sovět?1
-- p _
které jsem předtím prostě nebral na vědomo
jsem v tomto směru tvrdohlavý a Rusy 'jsem m?
celkem rád. Jistě, měl jsem kritické výhradv
ztrnulosti jejich politiky a diplomacie, a jejich ta'j
málnost a secesionistický patos mi připadaly smě
né, ale vždycky jsem se to pokoušel omluvit, pre ■„
tožě jsem to omluvit chtěl. Už proto, že mi — a mm
ha jiným — v květnu 1945 de facto zachránili život.
A pak: narodil jsem se jako proletář, měl is-m
*
mi zlé vzpomínky na první republiku a, učún s? r , .
strašně pomalu posuzovat ji objektivně. Porevohjč
ní diktaturu jsem, upřímně řečeno, nikdy nepovažo
val za stálé zařízení. Především pravděpodobně pre
to, že se mi nikdy nepodařilo přesvědčit sama sebe. ,
že je všechen ten nesmysl nutný. O rozsahu a meto
dách diktatury, jak je oposice na svém těle pocítila,
ostatně z velké části' oposice vymyšlená, jsem mel
představy jen velmi nejasné.
Nikdy jsem neměl žádná privilegia a můj bezpartajní bratranec vydělal ve stavebním podmku víc
než já. Ale já vždycky pevně věřil, že socialismus
je dobrá věc a nesmyslná diktatura věc přechná, že je nutno tu lidskou diktaturu idiotského kla
nu v sedle nahradit demokraticky zvoleným týmem
a hlavně že je třeba provést dokonale demokratiek-é
uvolněni, když už přece dávno neexistuje crga~'z'
váná třída vykořisťovatelů.
T eď sedím tady. koukám z okna. téměř třicet pro
marněných roků, proplýtvaná energie a zdraví, nad- ;
to ještě k slávě svinstva, které probíhalo, ve stínu,
mých poloblbých výlevů. Proto jsem^ nikdy čékoke- i
toval s emigrací. Nemám na ni prostě právo. I kdvž
to tu vyžení, všechno až do dna, nebude toho dost,
(Pokračování na straně 6)
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Moskva a konec studené války]
(Pokračování se str. 5)
Nepraví se, jak tato po
věst byla vypěstována. !
Za druhé, ani čínské ani
sovětské noviny nevysvět
lily, co si jejich vlády
slibují od schůzky s im
perialistou. Jedno slovo
by snad
bylo možno
snést, kdyby to nebylo
slovo, které je starý zná
mý nástroj studené vál
ky, jako jsou i slova “ vál
ky osvobozovací” . Dokud
tato slova žijí, dokud jě
jich znovu a znovu uží
váno, zbývá ze studené
války více než popel.
Zbývá celá její ideologic
ká mašinérie.
Americký president byl
v Moskvě velmi pěkně
uvítán, strhli dokonce dvě
stě starých domů, aby
nebyl urážen pohledem
na ně. Ale v mezinárodní
diplomacii
nebyl
ještě
udělán racionální pořádek
ve slovech, a je známo,
jak často slova předchá*ejí činům.
U západních diplomatů
se předpokládá povinné
sebezapření, jestliže g e
nerální sekretář sovětské
komunistické strany nebo
sovětský
ministerský
předseda jim řeknou do
očí, že sověty “ nikdy se
nevměšují do záležitostí
jiných států” . Dokud dů
ležitých slov se bez roz
paků užívá falešně, svět
ještě není zcela bezpečen
Sovětské Rusko jé pro
demokratická země a so
větský tisk je prý “ nej
svobodnější na světě” .

Vždy je za tím očekává nisté 'sami to nesčetně
ní, že respekt k moci, k krát řekli, dokonce řekli,
síle, k armádě' toho, kdo : že
mírová koexistence
je pronáší,: přiměje po znamená zostřený ideolo
sluchače k tomu, aby ta-.' gický boj. Boj k jakému
to prohlášení normálně čili?
nerozbíralí a nesrovnáva
Na západě ideologický
li se skutečností.’
boj znamená, že filosofo
Jak věci. stojí, jedna - vé spolu polemisují v od
strana trvá ha tom, že borných časopisech.
V
není důvodů, aby obyva komunismu marx-leninitelstvo severního Vietna smůs je praktická a zá
státní
filosofie,
mu bylo nespokojeno se vazná
svou dokonale diktátor žádná jiná není dovolena,
skou vládou,' kdežto jsou občané ■jsou nuceni žít a
všechny důvody, aby již jednat podle této filoso
ní Vietnamci byli osvobo fie. Có je třeba zjistit,
zeni od své jakž takž de je tolik: neukládá tato
mokratické vlády. Sověty filosofie,
tento marx-leve Vietnamu pomáhají ňinismus komunistům stá
útočníkovi, ale nepočína- lou expansi? Neukládá ji
jí si imperialistický, kdež do té míry, že komunista,
to Amerika- pomáhá na který by o expansi neusi
padenému a počíná si im loval, může být prohlášen
perialistický.
Českoslo za špatného marx-leninivensko bylo osvobozeno stu a nést všochBy déinvasí, bez invase by ži siedky toho? Nebo se ko
lo v.nesvobodě. Přítomný munismus tak dalece vy
stav Československa vy  vinul, že marx-leninismus
padá jaka vrchol studené je pro něj už jen rétorika
války v jedné zemi a jako a propaganda?
mobilisace k nějakému - Po invasi Českosloven
nevyslovenému cíli. De ska ústřední výbor komu
strany
vydal
bata o tom se přísně za  nistické
vrhuje. Ale každý ví, že prohlášení,
že ve světě
co se děje v Českosloven existuje bcg, který bude
sku, děje se z vůle sovět trvat třicet let a skončí
ské, a cíl, k němuž .zdrá vítězstvím - komunismu.
haví občané jsou mocí' ve Nebylo to něco více než
deni, je cíl sovětský.
rétorika? Jsou komunisté
retorové?
O studené válce třeba lcampulsivní
marx-lenipoložit
několik
thesí. Nezkoumání
Marx-leninismus má být hismu mohl by být osud
znovu prozkoumán. Praví ný omyl.
se: studená válka skonči
la, ideologický boj s ko
munismem
zůstává.
Vskutku zůstává, komu

: Ovšem, studená válka,
existuje-li,
se změnila.
Komunisté už nedoufají v
lidové komunistické revo-

i o nic víc
použít všestrannou
bankovní službu v National
* Šekové účty

* V kladní knížky

* O sobní zápůjčky

* Cestovní šeky

* Bankovní šeky

* Z ařizování investic

* Poukazy všeho d ru h u do zám oří
* V klady s výpovědní Ihůtou na vyšší úrok
* Pravidelné poukazy a inkasa
* Ú schova cenin

,

* Služba pro zahraniční obchod

.

luče, jako Lenin a Trocký v ně doufali. Hospo
dářské výkony komuni
smu zklamaly, šedivý ži
vot v komunismu odpu
dil, západní intelektuálo
vé konečně přišli "na to,
že komunismus žádá že
leznou disciplinu, a komu
nismus u nich vyšel z
mody. Jestliže komunisté
dosud vedou studenou vá l
ku, spoléhají ne na lid,
nýbrž na svou víru, že
svoboda a
demokracie
nezbytně vedou k chaosu.
Domnívají se vidět znám
ky toho. A spoléhají na
obratnost své diplomacie,
která může jednat rychle,
poněvadž není vázána po
vinností stálého dialogu s
lidem. A - zejména - spo
léhají na rychle rostoucí
silu své armády.
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Všechny potřeby pro lyžaře

Č

Velký výběr ’ importovanéis zboží.
Půjčováni z onravy lyži., výměna
BRUCE BRETHERTON SKI SHOP
majitelé rodina Blahovcova
.

TOORONGA

VILLAGE

Shopping

Centre,

(roh Toorak & Tooronga Roads) — obchod 21
Telefon: 20-7437
. Odborné porady a všechny informace
o lyžaření v Austrálii ochotně a zdarma.
Obchod je otevřen vždy v pondělí, úterý
. a ve středu od 10 hod. dop. do 5.30 hod. odp.,
>ve čtvrtek a v pátek od 10 hod. dop. do 9 hod. večer,
v sobotu od 9 hod. dop. do 1 hod. odp;
(event. dle předběž. telef. ujednání)

Pocit spoluviny

(Pokračování se strany 5)
abych se zbavil pocitu spoluviny- Nikdy jsem ne
zastával, mocenskou posici, ale žvanil jsem o nád
herné budoucnosti, zatímco milióny lidí zbytečně
trpěly.
Ze všeho nejdůležitější je demokracie — v tom
měli sociální demokrati už před 50 lety fantasticky
Americký časopis podal
pravdu. Jestliže se uskutečnila demokracie, pak se
přehled situace a citoval teprve mohu vyjádřit k jiným věcem. Ale teprve
autority. Autority pravily tehdy, když se ostatní mohou projevit stejně svo
toto: “ Rozdělit západ je bodně a otevřeně. Není-li tomu tak, držím hubu.
Dž jsem žvanil dost dlouho. Osobně pokládám stále
jedním ze způsobů, jímž ještě společenské vlastnictví výrobních prostředků
sověty se snaží dosáhnout za základ sociální spravedlnosti. Klasický kapita
stých historických d in ". lismus odmítám, třebas proti byrokratické diktatuře
- “ Nejsou žádné známky i deformuje demokracii nepatrně.
Je-podivuhodné, kolik lidí ke mně přijde, myslím,
toho, že by Rasové se dobrých lidí. Když přijdu do obchodu nebo někam,
vzdali poslání, je ž na se kde jsem dosud nikdy nebyl, když vezmu do auta
be vzali roku 1917 - rozší stopaře nebo tu a tam sám zastavím náklaďák,
řit svůj vliv po edém krátce, když se dostanu mezi neznámé lidi, jsera
si téměř stoprocentně jistý, že lidé, kteří mně ob
světě.” - “ Rusové se dí klopují. myslí totéž jako já.
vají na mezinárodní na
A ze své zkušenosti: jestliže skutečně existují
pětí jako na nezbytný protikomunistické síly v Ideologickém smyslu, je
důsledek různých sociál jejich základnou a jejich nejvýznamnější složkou to,
ních systémů.” - ‘ “Mírová co oficiální propaganda nazývá dělnickou třídou.
Jsou přirozeně mezi dělníky bdě, kteří jsou ochotni
koexistence mámená pro za*pěkný ranec peněz tu a tam vykonat kus hrdin
komunisty' vykořísť ování ské práce, ale celková situace je jasná. Kdyby po
mírumilovných
instinktů litbyro vědělo, jak myslí třída, v jejímž jméně vlád
ne, skočili by ti pánové jeden po druhém do větra
západu.” - ‘Sověty mají
cí šachty. Pravděpodobně to však vědí, a do větra
tichý,
dlouhodobý pro cích šachet je budeme muset hodit sami.
gram: vyloučit americký
Jedinou, velmi pochybnou oporou režimů je úřed
vliv v Evropě, dostat nictvo, byt“ i jen v tom smyslu, že je poslední,
která se odváží něco říci, a první, která zase drží
Evropu do stavu, v jakém
hubu. I ti si myslí své; za čísly a papíry vidí to
je Finsko, do stavu polo- turecké hospodářství jako všichni ostatní, ale v zi
samostatnosti.”
- “ Kéž mě je pohodlněji za teplými kamny než pod širým
bychom jen dovedli po nebem. Technická inteligence je většinou už dávno
v opozici, humanistická inteligence přišla na řadu
chopit, že je to velmi sou
později. Zůstávají policajti, důstojníci, ředitelé a
těživá koexistence.”
místoředitelé, vlastní aparát diktatury. Lid se nikde
Když americký časopis neukáže. I mávání praporky je nutno zaplatit. Ji
toto všechno citoval, při nak je hlavním nástrojem konsolidace — s t r a c h .
A ten musí zůstat natrvalo. Inštrumentárium pro něj
dal se více méně k těm. se zjemňuje. Lidé mají vědět, že musí mít ze vše
kdo věří, že studená vál ho a o všechno strach. K tomu postačí učinit co
Přel. J. S.
ka pominula, nebo že ne možná nejvíce jistého nejistým.
ní třeba příliš dbát toho,
jestliže nepominula.
Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
Sovětský ministr vojen
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
důvěrou na
ství promluvil a řekl:
“ My vojáci vnímáme svou
roli, své poslání v mezi
311 Latrobe St., Melbourne, 3000
národních záležitostech Telefon 67-9454
roli a poslání, které vy
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
plývají z velkého vlivu
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
; naší vojenské síly na cekamkoli. Za hotové nebo na splátky.
i lý běh světových událoLetenky do Evropy a zpět
j stí.”
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
Zasílání dárkových balíčků — ceník zašleme as
j Není-li toto studená válpožádání obratem.
j ka, co je?

ODRA TRAVEL SERVICE

íl L. Á S
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Taktickou obratnosti dobyto Tygří hory.
(Bez autora, príloha k časopisu Čína v obrazech.)

Krásné podivné
dítě milované

Revoluční Ll-Pe u Tu-Fu

Guillaume Apoliinaire
rozvědky
poselství pro
Má drahá
náčelníka lidové armádv,
A ’miuvíš-li roztomile
nasazuje ké zpěvu, který
Je to andělský koncert
je jádrem celé opery. Je
A miuvíš-li smutně
dost' dlouhá a proto jen
Jsi smutná sasanka
její náramné zakončení:
Která
lká
“ Nepodaří-li- se mi toto
Že marně miluje mladého
poselství odeslat, / zmeš
světce sličného
káme příležitost k útoku,
V
růžové
svatozá
ři
/ bude po našem plánu
Jenž něžně klopí oči
veta / a nesplní se oče
A v sepjatých rukou
kávání lidu a strany, /
Svírá-jako ukrutný prut
Silvestrovský večer se
Palmovou ratolest mučedníka
blíží, nesmím' vá
vniknout- do hnízda kont? ného štěstí. / Vím dobře rychle
1
/ A ť je tráva plná
rarevoluce. Velitel mu to že na mne na této cestě hat.
*
i Krásné podivné dítě milované
a stromy plné me
- ovšem po demokratické číhají nebezpečí, / avšak nožů
1
Všech pět smyslů se spojilo
diskusi ve výboru. místní -tím více prahnu po tem ‘čů, / já musím překonat
Aby tě znovu stvořilo
organisace. strany - povo útočit kupředu; / je zcela všechny obtíže, / a dostat
Před mýma očima
se na úpatí srázu! / Co
lí a náš hrdina odchází jedno, jak hustě se sta- 1
I když tu nejsi a jsi tak daleko
na tam, ze je Beřá ták- é kouzelnice
se zpěvem na rtecji:
bují mraky, věštící zkázu. 1
vysoká? / Mám v srdci;•
é zázračný miláčku
“ Krvavá vina musí být / revoluční moudrost" ji
jitřní
duncef / které v zd e-:
Všech pět mých smyslů
splacena, krví! / Bude-li stotně zvítězí. / S vůli ■
ruje tuhému chladu, /
Tě v barvách fotografuje
zničen Sup, / je lid Osvo Yu-Gunga, který přesaze .
které roztaví led a sníh.”
A jsi hi celá
bozen, / zdvihne se a bu val hory, / prolomím
Málem by se však pK
Krásná
de pánem, / spatří slunce všechny překážky; / plá
všem zpěvu destal do m a -1
Mazlivá
v těchto hlubokých rok polající plameny mého ,
iéru: chycenému bandi-;
A jaká rozkešnická
lích. / Následuje svého rudého srdce, / ty mě ma- '
Holubice sličná spanilá holubice
osvoboditele, komunistic jí ukout ostrou čepel, / tovi Luang Pingovi se
podaří utéci na Tygří h o-;
Měnlivé nebe ó Lou. ó Lou
kou stranu, / přinese na která ubije každou obluru a Yang Dsi-jung j e 
ší zemi nový život. / ' du!”
Má zbožňovaná
ve vážné šlamastice. Ně- j
Dobré časy potrvají věč
Drahá drahocenná ; milovaná
Zatímco se hrdina, tak zalekne se však ani na
ně na tomto území, / do
;Jsi tady
to si prozpěvuje, blíží chvilku, převezme inicia
cela tak, ja k o .v naší sta Tygří
A beru si fě celou
hoře, organisuje tivu a Luang Pinga prostě
ré domovině.”
Ústa na ústech
vělitel oddílu v jednom odstřelí. Potom uspořádá
Jako kdysi
' A Yang Dsi-jung si zpí údolí výrobu a cvičí vo
slavnost “ sta slepic” , při
Krásné podivné dítě milované
vá celou cestu až na Tyg jáky a lidovou milici v
níž se zločinní generálové
Přeložil -akří horu a jedna jeho árie jízdě . na lyžích. Yang shromáždí v Tygřím sále
osvětluje ušlechtilé vlast Dsi-jung pronikne k ban
a zpijí se do němoty. Z ;
nosti komunisty. Přeložím ditům a chytře vyzraje
čehož je vidět, že nejen
vám ji celou, abyste ne na všechny záludné Supo
Tím opera končí, obe“ Opřeni o sebe ' jdem
Ctjrad . . . Jednotka lido
tápali:
vy otázky. Pak si zase vé armády a lidová mi eenstvo je. nadšeno (asi), ostrůvkem, / já a má hůl., “ Komunista poslouchá zapěje strhující árii, v lice přijdou v pravý čas, znovu zapáleno pro ruční truchlíme potají, / že ja
v každou dobu volání stra níž vyjádří své velkolepé zamordují beze
zbytku výrobu atomové bomby a ro opouští nás nevěrné. /
ny, / bere na sebe ne komunistické
ideály
a - všechny nepřátele a osla pro; potlesk na příkaz Ve větru tančí vrby rozustále těžké břímě; / já svůj ocelový slib pro osvo vují zpěvem hrdiny Yang Všechno je v pořádku, verné, / a na. hlad’ -vod s
jsem rozhodnut roztříštit bození lidstva vzdorovat Dsi-junga, šéfa štábu š&a, Jen Tu .Fu si potají, aby koketním úsměvem / žá
tisícileté okovy, / vytvo
všem nebezpečím. A když starého
želežničáře
a ho .nikdo neslyšel, prozpě-’ letné lístky květů slétařit lidu záplavu nekoneč odevzdává podveliteli své sličnou děvu čang Bao.' vuje:
jí.”
J. S.

Klas Mehnert v knize Čína po bouři se zmiňuje, že v dnešní Číně se kdysi
ohromný repertoár scvrkl na pár revolučních kusů. Jeden z nich se mi náho
dou dostal do ruky a nemohu přenést přes srdce, abych vás s ním neseznámil.
Než jsem tuto recensi začal psát, přečetl jsem si Zpěvy staré Číny v přepůvsbném přebásnění Bohumila Mathesia, vydáni z reku 194#, i s tím — dnes už za
Brežněva zatraceníhodném — doslovem, v němž básník praví, nevěda, jak se
situace za 23 let zvrtne, že "...demokratická armáda vedená Rudeu Čínou,
seskupenou kolem Komunistické strany Činy, končí v třicátém sedmém roce
čínské republiky občanskou válkou , .
A- Li-Poeve čtyřverší jsem zvolil za
motto a zároveň jako kontrast poezie osmého století a propagandistických rý
movaček, které se předkládají Maovým poddaným: "Na-bílém leži preběugrím
se tich, svítí to měsíc — či sem. napad snih? Pozvedám hlavu: hledím na mě
síc, skláním ji: myslím na zem otců svých."
V citovaném čtyřverší
byste marně-hledali revo
luční nadšení; zato o to
víc ho má dílo výše uvede
ného složitého titulu z re
pertoáru pekingské opery.
Děj je ještě složitější než
název. Přesně podle poky
nů předsedy Maa “ zřídit
na severovýchodě pevné
opěrné body”
pronikne
jednotka “ čínské osvobo
zovací armády” do hor .v
lesích a zmobilizuje ma
sy,
aby bandity zničil.
Ti se uchýlí na dobře
opevněnou Tygří horu,
kde hodlají klást -odpor
do posledního- muže. T yg
ří horu nelze dobýt pří
mým útokem a proto se
na bandity musí, jak se
říká “ od lesa” , taktikou.
Vůdce
rozvědky
Yang
Dsi-jung se s pomocí ne
vinné dívky Čang Bao do
stane banditům na stopu,
uzme jednomu z nich,
Luang-Pingovi, mapu taj
ného shromaždiště kuomintanských
generálů,
jimž velí Sup. Yang Dsijung požádá svého velite
le, a.
:..m převlék
nout

’bše lidu a

Nevhodná slova
Milan Růžička
★ Kdo si to dokáže srovnat v hlavě, nemusí toho
tolik přenášet rukama.

★ Je pozoruhodné, že čím více se člověk rozvíjí, tím
bý vá uzavřenější,
,
★ Také moudrý může propadnout sítem —
se na ně vůbec nedostane.
★

★

★ Nač obracet hrot tam, kdp stačí naplocho plác
nout.
,
★ Hlava na hlavě
mozku.
★

ještě neznamená — mozek na.

Kluzké začíná hladkým.

★

Někdy je nutné uchopit příležitost i pod krk.

★ Nikdy nezacházel tak daleko, aby se tam nedalo
otočit.
'
★

Nejvíce kompromisů uzavíráme sami se sebou.

Mnohem snadněji se hledá východ než východisko.

★

Nejvěrněji provází člověka špatná pověst.

Nejm enoval.

★ Mnozí by dnes rádi svou někdejší čerň zakryli
tehdejší zelení.

N ie se tam nezměnilo; jen to jinak pojmenovali.

★ »Těžko .zachytit- karikaturou toho, kdo karikaturo ;
je;

★ čím více kdo obrací groš, tím snadněji sé sám
o b rátí'— za groš.

★ »-Říkaí .“ mým přičiněním” , ale — “ naší vinou” .

★ Že jde s každým,
nešla.
' . .'
'

★ Některým lidem na umění nejvíc vadí to, že je
jich'tvůrce živí.

★ Nejsnadněji se soudí ten, který nic neudělal. Ne . ★
má co zapírat.
★

★
chytrý

Ukazoval..

Dokázal rozeznat hodnotu jen podle -ceny.

★ Bývá prospěšnější ujasnit si hned zpočátku oč nejde.
■'

tvrdí nejcastěji

ti,

s

nimiž

Vkus je ještě, vzáehější. než talent — a dražší.

★ -Dokázal se vyhřívat i v cizím stínu.

★

Po každém otřesu p adají první plody shnilé

★

1 ve vyhrané bitvě se těžko umírá.

★

Když m ají všichni pravdu ■— někdo lže.

★

Proč hledá rovnováhu, když se bojí vzpřímit.

★ V historii se má hledat
řešení.

pouze poučení,

nikoliv
. r ,

★ Když už jsou lidé nuceni něco odhodit, udělají
to zpravidla tak, aby to těm druhým eo nejvíce
překáželo.

-8
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D O J ÍC V A

* ..T r t e c - , •■ÄK-:

Z historie australského divadelnictví
Společnost pro vědy a umění v Sydney za
hájila úspěšně syou činnost. Přípravný výbor
pracovní skupiny vé složení dr. O. Fiala, dř.
V. J. Hons, dr. J. Jirásek, a ing. V. Němec
si vzal pro toto počáteční období za úkol
získat trvalý okruh zájemců o kulturní čjnost a připravit řádné založení místní prá
čovní skupiny. 2Íatím je na programu pořádá
ní přednášek každý měsíc.'Zájém o ně je
značný. O všech- podnicích budou čtenáři včas
Informováni. Jako.první se konala přednáška
ťlr. O. Fialy na námět "Vývoj australského
divadelnictví", jejíž obsah ve stručnosti po
dáváme:
Divadelnictví bylo přivezeno do Austrálie linea s
prvními trestanci: 4. července 1789:.se hrála v Syqaey Farquharova veselohra The R.ecruiting Officeía již v r. 1796 bylo postaveno tamtéž; v nynější
Blight Street, první divadlo. V r. 1832 postavil B.
Levy Theatre Royal a za 7 let poté bylo otevřeno
V Pitt Street divadlo Victoria. Hobart měl první di
vadlo v roce 1833, Perth 1839, Melbourne 1841 ä
Ádelaide 1842.
i-;
Od padesátých let začal v Austrálii velký rozvěj
divadelnictví. Nové scény vznikaly. ve všech větších
městech a divadlo se stalo populární ve všech vrst
vách obyvatelstva. Hrálo se vše — od frašky až po
•peru. V posledních 30 letech 19. století mělo tu
divadlo velmi dobrou úroveň. Organizované, soukro
mé společnosti účinkovaly v hlavních městech a jez
dily pravidelně na zájezdy. Začátkem ťphoto stoičtí
bylo zdejší divadelnictví ná vrcholu popularity, j
C. Williamsova společnost měla 16 stálých divadel ľ;a
kolem 40 zájezdových divadelních souborů, které
koštovaly i na Novém Zélandě, v Jižní;-Africe aj.;s
S_ příchodem filmu nastal úpadek ďíyadel. V té
době začala éra malých, poloochotnických divadé
lek. Až v polovině 50. let vznikl za vydatné subvence
vlády Australian Elizabeth Trust,, později (v r. 1968)
byl ustaven Australian Council for the ,,Arts a utvp
řily se státní divádelní společností v hlavních mě
stech australských států. V loňském, roce bylo např
Vyplaceno divadlům přes 3 milióny., dolarů státnič!
Subvencí, z toho největší částku dostaly opera j í
balet. Ty mají nyní světovou úroveň; ale uváděj
tž na malé výjimky velmi konservativni programy
PŘÍPRAVNÝ VÝBOR SPOLEČNOSTI
~
PRO VĚDY A UMĚNÍ V SY bN E Y
)
ífre krajany a jejich australské přátele na před
Pášku docenta Macquarieho university M. Bernášk
(Senior Lecturer, ekonomická fakulta)
■;
"Československé zkušenosti se 'socialistickým
hospodářským systémem 1945 - 1970",
která bude přednesena anglicky
v páfek 16. června v 7.30 hod. večer na Law Schoo!
University of Sydney,
173 Phillip' Sť.,
Sydnej
Těšíme se na Vaši účast.
-

♦

_

ŠTEVEN VARDY
590 George St.
Sydney
(proti Trocaderu)

Prohlédněte si velker
řadu nejnovějšíeh

VOLT A
. vysavačů
a všeho
elektrotech-. zboží

Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a Slovensky.
Telefon: 61-8579
SWI8S TRAINED
WATCHMAKERS
K. E b n e r
19 York Št.,
SYDNEY
vchod do Wynyard Sto.
(naproti pohyb, scho
dům) . Telefon: 29-7543

„
l:

DISCOUNT HOUSE
241A Oxford Street
BONDI JUNCTIOŇ
(proti kinu Metro)
Tel. 389-1222
POZOR: Náš obchod
je POUZE na uvedené
adrese!

české knihy v exilu ,
• Právě vyšel 2. díl. tril.ogie

ZROD SATANOVA ATOMU a ío:
ZAVRAŽDĚNÍ

ŽALUJÍ.

Cena eelé trilogie je $ 17.-,. jednotlivých ;dílů $, 6.
včetně poštovného. Platí se při objednávce šekem j
'nebo poštovní poukázkou. Dodává:
John Danius, .Box 239, S 126 02,
;
'
.
Hágersten 2, Sweden.
(Můžete též objednat prostřednictvím HD.
, První a druhý díl jsou ná skladě.)

UBYTOVÁNÍ
plná pensé od ..$• 15.50, nocleh a snídaně $ 13.50
i. min,,;.na p l á ž A u t o b u s o v é spojení — ‘Dobrá
kuchyně (další kuchyně'k používáni pro hosty)
-— JDomácí přátelské prostředí — Jakákoli ná
rodnost. vítána — Výborná příležitost k lacině
a příjemné dovolené u moře pro rodiny s dětmi
..MANŽELÉ J. a M. MAJEROVI,
'
; ?; B Carr St., Coogee (Sydney), 2034
; •
-Telefon 665-6985

Váš květinář,
spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávku
květin a věnců
t Československu nebo v jiných státech
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
- květinářství INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni
INTERFLORA—
KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA

HLAS DOMOVA MŮŽE VÁM DODAT
IHNED TYTO KNIHY :
J. Škvořecký: Tankový prapor $ 2.80,
Jiří Hochman: Jelení Brod (viz recenze v HD č.
5/72 “ Čteno jedním dechem” ) $ 3.60
G. Laub: Největší proces dějin (Recenze HD č.
10 “ Satirikova' abeceda” ) $ 3.30
iAndrej. A. Amalrik: Udrží se Sovětský svaz do
r. 1984? $ 2.40
M. Komínek: I pod oblohou je peklo $ 5.50
J. Danius: Zrod satanova atomu. I. a
díl po $ 6,J. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.-,
Dominik Pecka: člověk (3 díly) $ 10.-,
Gertrud von L e 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.-,
1
V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.79.
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. Pélikán) $ 1.80,
Ceny jsou včetně poštovného
Na cestě do Austrálie jsou tyto knihy:
J. Brodský: Řešení gama $ 5.-,
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
idané CCC Books v Mnichově.

n.

Chcete se -v' příjemném prostředí
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?

■.

RUDOLF MACEK, český malíř v exilu, pořád
íVTní soubornou výstavu svých prací z pobytu
Austrálii a na Nové Guinei od roku 1968
ve dnech 14. až 24. června 1972 v Grace Galler
(v obchodním domě Grace Brothers) v Chatswooi
Výstava je otevřena v prodejních hodinách. Pozvet
' své australské nřátelp
ZLATNÍK *
HODINAŘ *

V 50. a 60. letech se objevili noví australští spi
sovatelé, kteří-psali v tradičním realistickém stylu,
např. A. Cobůrn (The Bastard Country), P. Kenná
(The Slaughteř óf 'Št. Teresa’š Day), R. Beyon (The
Shifting ,Heart), R , Lawler (The Summer of the
Seventeenth Ďolj, The Piccadilly Bushman), A. $eymour (The One Day of the Year) aj.
V posledních’ deseti letech se však' objevila i nová
Vlna mladých spisovatelů, kteří píší daleko moder
nějším stylem. T._ Kenealy, R, Stow, A. Buzo, R.
M ilgate,, M. Body píší pro experimentální divadla,
podporovaná unvérsitami, v NSW" Národním insti
tutem dramatického umění, Státní divadelní společ1
ností Old- Tote Theatre aj.
Po shrnutí celkové divadelní , činnosti v Sydney
řekl O. Fiala, že lze počítat s tím, že i v budoucnu
zůstane divadlo v Austrálii a ňa celém světě pro
středkem zábavy a výchovy jen malé části obyva
tel. V : současné době chodí .jen. asi .2% lidí do di 
vadla . pravidelně. Vliv divadla na (kulturu země je
přesto nepochybně ve& ý.

Řekněte to kvetinami"

Poslechnout si českou hudbu?
Vše je pro Vás pripraveno v české restauraci
ZLATÁ
. ,\

PRAHA

' 235 Oxford St.; Dárlinghurst — Sydney
Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi

Vaša lekáreň: FORDOVA LEKÁREŇ
Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
Ph. C„ M. P. S. (Sydney)
Lieky, franeovka, kozmetické a fotografické
potreby. — Zasielame lieky do cudziny.
FORD'S PHARMAČY
133 Marrlckville Rd., Marrickville
Telefon (Sydney):, 56- 6956

Česká restaurace
Contin. "GOURM ET"
Restaurant "LABUŽNÍK "
129 Bayswafer Rd.
Ŕushcutferš Bay
Sydney, tel; 317393
Otevřeno denně od 10 dop. do 10 večer
P řijď te určitě, budete spokojeni!
Na Vaši návštěvu se téší rodina Novotných

T. J. SOKOL SYDNEY
— Už v minulém funkčím období byly připravený
plány na stavbu nové sokolovny, avšak čeká se do
sud na příděl půdy, přislíbené státem NSW.
— Náš dívčí odbor odbíjené, který vyhrál mistrovství
státu NSW., bude vyslán naší Jednotou do Ádelaide,
aby bojoval, o titul mistra Jižní. Austrálie. Celý sou
bor tvoří universitní studentky, které přibyly do
Austrálie- po srpnu 1968 a pokračují zde ve svých
studiíehf-Dqufáme, že naše děvčata budou- dobře při
vítána krajany v Ádelaide a že mohou počítat s
jejich morální podporou při přeborech.
— Zástupce naší Jednoty br. Saltman byl vyslán do
Brisbane, aby předal štít se zdravicí Sokola Sydney
u příležitosti otevření nového Národního domu čs.
klubu v Queenslandu. Zbudováním Národního domu
v Brisbane byl splněn dlouholetý sen tamních kra
janů. Předsedou tamního Čs. klubu je Sokol F. Došlík a dálším aktivním funkcionářem je rovněž Sokol,
redaktor časopisu “ Výzva” M. Kochman. Slavnost
ního otevření se zúčastnila řada hostů z řad krajanů,
různých organizací a federální i státní vlády.
K. V. S.
g
HOSPODYNI
g která by bydlela v našem moderním domě
B v Sydney, přijmeme. Musí mít ráda školní děti.
g
Všechny druhy elektr. zařízení.
■
Nabízíme pěkný oddělený byt s panoramat.
B
výhledem ä výtečný plat a podmínky.
Volejte laskavě:

5

telefon (Sydney — po 4. hod. odp.) 371-5188

HLAS
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PŔÄtELÉ

HL E D A J f

Emila Peška (Kelly) z Plzně, který odešel po r.
1968 a žil snad v Adelaide, Boleslava Libička a Emi
la Tisovskéhó (bratrance starousedlíka Emila Tisovského — z Caims?).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
»e na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
"vesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD

Nově otevřený moderní bruslařský stadión
OLYMPIC ICE-SKATING CENTRE
___ 1080 Centre Rd., South Oakleigh, Vic.____
(poblíž Wařrigal Road)
telefon 579-3755
umožňuje prvotřídní bruslení. 7 dní v týdnu za
výhodné'ceny
Skupinám bruslařů zvláštní sleva
_ .
K dispozici jsou profesionální instruktoři
včetně paní Magdy Kučerové-Hofmanové,
která byla dorosteneckou mistryní Československa
v krasobruslení .
Každou neděli večer se hrají na stadiónu
mistrovské hokejové zápasy. V předních zdejších
klubech hraje několik vynikajících čs. hokejistů.
Přijď te je povzbudit.
V tomto bruslařském středisku je též výborný
LICENCOVANÝ RESTAURANT
z něhož můžet pozorovat lední plochu.

ŠVADLE NY
Přijmeme ženy a dívky
jakkoli zapracované v oděvnictví
k zaměstnání
v moderní továrně na košile.
Výkonnostní příplatky,
a prvotřídní pracovní podmínky.
Přijmeme též DÍVKY DO UČENÍ
GLO WEAVE PTY. LTD.
234 Brunswick Street, Fitzroy, Vic.
Telefon 419-1600

OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE
ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVÁNÍ rámů
i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

J.

PTY. LTD.

112 Maribyr

r.g Rd., Moonee Ponds, Vic.
Telefon: 37-3109
jakož i v č. 42 Kcward St., North Melbourne
(pokračovaní William St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevu

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

J.

INDA & CO. PTY. LTD.

cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782
i nebo: 104 Miilers Rd., Nth. Aitona, Vic. (314-5281'
Máme na skladě též, orig. Plzeňský Prazdroj

DOMOVA

S bolesti v srdci oznamujeme všem přátelům
a známým, že nás dne 7. června 1972 krátce po
návratu z posledního výletu do Evropy navždy
opustil náš drahý manžel, otec a dědeček
pan ANTONÍN CHROMOVSKÝ
ve věku 76 let
Prožil plný, rušný život českého muzikanta,
který po ukončení konservatoře a služby ve vo
jenské kapele procestoval velkou část světa a
sklízel mnohé úspěchy. Později se usadil v
Egyptě a posledních 15 let v Austrálii, v Mel
bourne. Vedle rodiny zůstala po celý život jeho
velkou láskou muzika.
Prosíme všechny přátele, kterých měl tolik,
aby vzpomínali na našeho drahého zesnulého
s námi.
Nelly Chromovská,
Soňa Dittondo, dcera
manželka
Serge Xhromovský, syn
18 Higgins Rd.
Bentleigh, Vic. 3204

ZPRÁVY S. K. SLAVÍ A PRAHRAN
Slavistický útok vstřelil v minulých dvou zápasech
jedinou branku, ale přesto se udržel v čele tabulky.
Z dosud sehraných 10 zápasů získal 16 bodů (6 .ví
tězství a 4 nerozhodně) a je tedy o bod před Frankstonem a o 2 body před Sunshine City. ,
/,
V zápase s Ringwoodem měla .Siavia více ze, Hry,
ale až v poslední5 čtvrthodině zápasu, se. podařilo
skórovat Jim Trainovi, který zachytil'perfektní při
hrávku svého bratra George.
Zápas na hřišti Sunshine City byl pro Slavii velmi
těžký, ale konečný výsledek 0 : 0 odpovídal hře jen
v první půli. Po změně stran převyšovala Siavia
soupeře jak v poli, tak i před brankou domácího
mužstva, ale svou převahu nedokázala proměnit v
branky, zvláště když i štěstí se od ní odvrátilo (na
strelená týč, několik “ jistých” šancí atd.). . .
Dne 17. června hraje Siavia na Churchill Reserve
v St. Albans s Keilor City a 24. června na vlastním
hřišti s Dandenong City.
J. K.

1NTER WILL1AMSTOWN TVRDÝ
Kluby distriktnej aj provizionálnej ligy 29. mája
pokračovali v pohárovej súťaži. Súperom Inter-u bol
starý rival z r. 1970, Central Aitona, Nemci z Banátu.
Inter' zvíťazil 4 : 1 (polčas 3 : 1) a zaradil sa do demifinále pohárovej súťažé, čiže medzi posledných 8 účastníkov. O góly sa zaslúžili strelci v tomto poradí:
THE SOCIETY OF EAST-EUROPEAN
Bartol, Gešovský, kapitán - Dovič V. a opäť Bartol.
CULTURAL STUDIES V MELBOURNE
V tohoroč. West Division, do ktorej — po zrušení
pořádala v rámci ohlášeného programu (viz. HD,
Premier Division — bol aj Inter zadelený, cítiť teraz
č. 10/72) dne 8 . června přednášku Lydie Chramzove
nedostatky. Keďže dva kluby z tejto divízie zriekli sa
na téma “ Fysiologie východní Evropy a její vliv na
súťaže, .každý klub hraje o 4 zápasy menej. Túto -bie
zalidňování a historii” .
du treba hojiť priateľskými zápasmi. Tak to .bolo
Dne 13. června má předsedkyně této nové organiaj 4. júna. Pozvali sme si Brunswick Athene- (Gré
sace Lydia Chramzová druhou přednášku a to na té
kov), v ich plnej zostave. Tento klub hraje v tretej
ma “ Osídlení východní Evropy v ranném věku ka
divízii -Metropolit, ligy. Napriek tomu, že on hraje
menném” .
v o veľa vyššej súťaži,- Inter mu nepodľahol a zápas
Dne 29. června bude mít, přednášku ředitel Uni
versity Theatre v Melbourne George Whaley na téma skončil v poníere 4 : 4. Góly vsietili Bartol 2, kapitán
.Dovič V. a Karlečík.
“ Moderní divadlo v Polsku” .
Pripomíname, že budúce majstrovské zápasy máme:
Vstup na všechny přednášky je volný. Hosté ví
18. .júna na našom ihrisku s Central 'Altona ä 25. júna
táni.
sme hosťami u Kensington Utd. na Holland Park-u v
Kensingtone. Príď te sa pobaviť a povzbudiť Inter.
Meiý oznamovatel
R. O.
60-LETÝ ČECH
střední postavy
"M LAD Ý PENZISTA",
žijící v Kanadě
ženatý, přijme místo do
movníka nebo jakoukoli
, rád by si dopisoval
presne, rycme
prácí v Melbourne, třeba
čéškou přiměřeného
na několik hodin týdně.
věku a zájmu.
Adresa v HD.
Odpovězte laskavě
na adresu: .
^ 573 Hampton St.
P. O. Box 555,
MALÍŘ
Hampton, Vic.
Waterdown, Ont.,
A NATĚRAČ,
Telefon: 98-5751
Canada
který pracuje odborně
a levně kdekoli v
Melbourne
Petr PEITHNER
Investice, která
2/31 Larbert Rd.,
se vyplácí I
Noble Park, Vic.
Tel. (po prac. době)
547-2629
v Melbourne a okolí
3
THE VICTORIA MARKET
spolehlivě koupíte
a nezávazné
g
roh Victoria & Elizabeth Sts., Melbourne
informace obdržíte
g OTEVŘENO VŽDY:
g
Pokládání keram.
prostřednictvím
DLAŽDIC
§
v úterý á ve čtvrtek od 6. hod. ranní 2
IVANKY NOVOTNÉ
všeho druhu,
u firmy
do 2 . hod. odp.
- g
obklady koupelen a.
RALSTON,_____ _
kuchyní provádí
v pätek od 6. hod. ranní do 6. hod. več. g
odborně a levně
GRAY & CO.
v sobotu od 6. hod. ranní do 12. hod. pol. y
J, HANKA
67 Queens Rd,
Melbourne
PŮVODNÍ HLAVNI TRŽNICE V MELBOURNE S
Box 214, P. O.
Telefon: 51-1561
Springvale, Vic.
po hod. (česky)
tel. v prac j době 95-5807
878-4568
jindy: 544-9203
Např. právě je
MALOVÁNÍ —
í
Rozpočty zdarma
na prodej:
TAPETOVANÍ —
1
parcela 90’ x 153’
PŘEKLADY
DEKORACE
i
v nejlepším prostředí
všeho druhu
|
v Nth. Groydon
z češtiny do angličtiny j
provádí odborné a
za $ 5.200.
a nemčiny nebo opačné
se zárukou
Možnost výhodných
RUDOLF HELLER
JIŘÍ ZEMAN
splátek
137 Argyle St..
a mnoho jiných parcel
1 Norbert St.,
St. Kilda, Vic. .
od $ 1.800 výše
Balwyn, Vic. 3103
Volejte laskavě
(česky neb slov.) 95-2421
v různých
po 5. hod. odp.
Telefon: 80-4944
předměstích
MOORABBIN, Vic., 3189
94-6635
UPOZORNĚNÍ
pro jižní předměstí Melbourne
Jednotlivá čísla Hlasu domova můžete nyní
kupova též v knihkupectví
J. POGANY, 384 Glenhuntly Rd., Elsternwick, Vic.

O p t í c a i Service

POZEMKY

j

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte
958 Nepean Highway,

-id.

[ LÁS DOMOVA

12. 6. 1972

Velký výběr jakostního masa a uzenin
najdete v českém řeznictví a uzenářství

U FRANTIŠKA ŘÍHY

Karel

Janovský

Tříletá doména holandské kopané
W

Úspěch Ajaxu Amsterodam
Fotbalisté amsterodamského Ajaxu' dosáhli v sezóně 1971-72 triumfu, s jakým se může pochlubit
málokterý klubový celek Evropy: po. suverénním vítězství v holandské lize a získání "Holandského
poháru" obhájili 31. května v Rotterdamu í Pohár mistrů evropských zemí, když ve finále před vy
prodaným hledištěm se 67.000 diváky porazili mužstvo Inter Milano 2 : 0. Znamená to, že Evropská
trofej zůstává už třetí rok v Holandsku, neboť v r. 1970 vyhrál tuto nejslavnější soutěž "klubové Evro
py" Fejenord Rotterdam.
I tentokrát a snad ještě přesvědčivějším způsobem,
triumfovala ve finále PMEZ skvělá útočná kopaná
Ajaxu Amsterodam nad obrannou, b yť i mnohdy chytrou hrou soupeře. Inter Milano stačilo se svým
obranným “ cattenaciem” , který ho tentokrát hodně
vyčerpal, pouze poločas. V 47. minutě však levá spoj
ka Ajaxu Johan Cruyff využil prvého nedorozumě
ní italských zadáků a získal svému mužstvu vedení
1 : 0. Italové,museli “ otevřít” hru a tím se pochopi
telně útočnější Ajax velmi často dostával před golmana Milána Bordona, který měl plné ruce práce;
Trnava nebo Slovan Bratislava?

: :

Fotbalová liga

: :

1. čs. fotbalová liga sezóny' 1971-72 vstupuje do
rozhodujících bojů. Pouhá 4 kola nás dělí od okamžiku, kdy bude znám čs. zástupce v nejslavnější evrop
ské fotbalové soutěži — Poháru mistrů éyropských
zemí — i oba sestupující. Na přebornický titul jsou
už zřejmě jen dva kandidáti: Trnava a Slovan, kteří
se střídají ve Vedení. Po 26, kole , je na tom o bod
lépe trnavský Spartak, který po velmi špatném za
hájení sezóny se na jaře dostal do vynikající formy.
— Otázkou je i sestup. Těžko momentálně říci, která
mužstva postihne tento osud.
I
24. kolo: Slavia Praha - - Spartak Trnava 0 : 2,
Inter Bratislava — Sparta Praha 1 : 0, Baník Ostra
va — Lokomotiva Košice '2 ; 0,/ Žilina- — Jednota
Trenčín 3 : 1, VSS Košice — AC Nitra .3 : 0, Zbro
jovka Brno — T ž Třinec 4 : 2, Union Teplice —<Slo
van Bratislava 1 : 3 a Dukla Praha .— Tatran -Pre
šov 1 : 0 . '
-. ■; \
25. kolo: Lokomotiva Košice — Teplice 2 ;'0, Slo
van Bratislava — Siavia Praha 3 : /1, Trnava — Ži
lina 0 : 0, Trenčín — Zbrojovka Brno 6 : 0, Třinec
— Inter Bratislava 5: 1 , AC Nitra — Prešov ť : 0,
Ostrava — Dukla Praha ,2 :0 a Sparta Praha —
Košice 2: 1.
'
' i
26. kolo: Dukla Praha — AC Nitra 1 : 0, Prešov
— Sparta Praha 5": 1, VSS Košice — TŽ Třinec
1 : 0, Inter Bratislava — Trenčín 3 : 0, Zbrojovka
Brno — Trnava Ó : 1, Žilina — Slován Bratislava
2 : 0, Slavia Praha — Lokomotiva Košice 0 : 1, Tepli
ce — Ostrava 1: 1.
Tabulka po 26. kole: 1. Trnava 38 bodů; 2. Slovan
Bratislava 37 b.; 3. VSS Košice 34 b.; 4. Dukla Pra 
ha 31 b.j. 5. Žilina 29 b.; 6. Sparta Praha 28 b.; 7.
Lok. Košice 24 b.; 8. Ostrava, 9. Třinec, 10. Nitra,
ll. Teplice (po 23 b.); 12. Slavia Praha, 13. Prešov
(po 22 b.); 14. Trenčín, 15. Zbrojovka Brno (po; 20
b.); 16. Inter Bratislava 19 bodů.
KDO DO 1. FOTBALOVÉ LIGY ?
Fotbalisté 2. čs. celostátní ligy mají zá sebou 24
ze 30 kol, přesto už dnes je možno říci, že velkou
šanci na prvá místa v tabulce a tím na postup , do
nej vyšší čs. fotbalové,-soutěže mají mužstva Plzně
a Hradce Králové. Hradec Králové ztratil nedávno
při mistrovském utkání na Slovensku, v Martině,
251etého brankáře Václava Opita (po polovysoké stře
le zůstal ležet na zemi v bezvědomí; byl převezen
do nemocnice, kde se sice ještě jednou probral,
krátce na to však zemřel. Příčina smrti: nedokrvení mozku a otok mozku), pražská Sparta mu však
půjčila Krameria.
Tabulka: 1. Plzeň 32 bodů, 2. Hradec Králově
31 b „ 3. Jablonec 28 b., 4. Vítkovice, 5. Bardejov,
6. Martin (všichni po 27 bodech).

73 Mclntyre Rd., Nth. SunsMne, Vic., fel. 311-2019
Kvalitní maso - uzené maso - uzéniny všeho druhu
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka
frankfurtské párky, turistický salám.

- - Ve zkratce - — Ne vysoce favorizovaní silničáři SSSR, ale 231etý
Čechoslovák Vlastimil, Moravec se stal absolutním
vítězem cyklistického závodu Berlín — Praha — Var
šava, tzv" “ Závodu míru” , b y ť i jen dvouvteřinovým'náskokem před-Rusem Něljubinem. (V r. 1969
čs. cyklistická federace tento závod bojkotovala.)
— československý tenista Jan Kodeš, který měl na
mezinárodních tenisových přeborech Francie na Roiland Garros - stadiónu v Paříži obhajovat prvenství
v pánské dvouhře, prohrál 1. června boj o účast v
semifinále s 221etým Francouzem Patrickem Proisym v pěti setech 3: 6, 8: 6, 6 : 2,, 2 : 6 a 1: 6.
což. bylo považováno za velkou senzaci.
— Československo se bude ucházet o uspořádání mi
strovství' Evropy v lehké atletice v r. 1978. Mělo by
být v Praze. Zda ČSR bude skutečně pořadatelem,
o tom rozhodne kongres evropského výboru IAAF
v době olympijských her v Mnichově.
— O. “ Interkontinentálni pohár” v basketbalu budou
hrát i ženy. Z Evropy by do brazilského Sao Paolo
jel vítěz Poháru mistryň evropských zemí TTT R i
ga á i poražený finalista Sparta Praha.
— Plzeňská výškařka Alena Prosková, která pře
stupuje do Rudé hvězdy, při svém posledním startu
v dresu Plzně skočila pozoruhodných 181 cm.
— Mistři světa v ledním hokeji — mužstvo ČSR —
zahájí novou sezónu už v červnu, kdy budou mít
první soustředěni v Karvinné.

V 7-7. minutě zasadil obhájce trofeje soupeři rozhod
né k. o. Po Kaizerově volném kopu téměř z úrovně
rohu byl tó znovu Cruyff, který poslal míč hlavou
podruhé , do. sítě Inter Milana. Od této chvíle vsadili
Italové vše na útok, mužstvo Ajaxu. hrálo- však klid
ně, s velkým přehledem, a tak jeho vítězství je na
prosto zasloužené. Fináie z Rotterdamu bylo přímým
přenosem televize přenášeno do 25 zemí a odhaduje
se, žé ho vidělo na 300 miliónů lidí.
Druhou nejpopulárnější evropskou soutěž klubových
celků, soutěž “ držitelů trofejí” , vyhrál skotský Glas
gow Rangers, který v závěrečném utkání na neutrál
ní půdě v Barceloně zdolal Dynamo Moskva 3 : 2.
Glasgow Rangers, který byl už potřetí ve finále
soutěže (dvakrát prohrál — s Fiorentinou a FC
Bayern Muenchen), v e d l. nad sovětskými; fotbalisty
už 3 : 0, v závěru však se podařilo dobrému soupe
ři snížit stav na 2 : 3. Ve vyrovnaném utkání (někdy
snad Moskva měla dokonce převahu) rozhodly o
vítězství Skotů důraz a pohotová střelba.
A znovu tyčkařský světový rekord
Vítězem 1. ročníku “ Poháru U EFA” , který je vlast
SEAGREN
A ISAKSSON ZDOLALI 5,59 M
ně pokračováním soutěže Veletržního poháru, se sta
li fotbalisté londýnského Tottenhamu Hotspur, kteří
Příznivci lehké atletiky zažili 23. května v texaském
v čistě anglickém finále porazili “ Vlky” , mužstvo městě El Paso jedinečnou podívanou: z velkého sou
Wolverhampton Wanderers na hřišti soupeře 2 : 1, boje dosavadního světového rekordmana ve skoku
v domácí odvetě se spokojili s remízou 1: 1.
o tyči švéda Kjella Isahssona s olympijským vítě
zem Bob Seagrenem vzešel zde nový světový rekord.
Čs. tenisté zdolali i druhou překážku
Gba dva, 241etý Isaksson a o dva roky starší Seagren,
zdolali na třetí pokus 5,59 m, čímž zlepšili o 5 cm
V PRAZE: ČSR — ŠVÉDSKO 3 :1
dosavadní světoýý primát Isakssona z 15. dubna le
Po úspěšném letošním startu v Bruselu, kde čs. tošního roku. Oba dva se pokoušeli o výšku 5,64 m,
tenisté zvítězili nad družstvem Belgie . 3 : 2 , porazili ale to už bylo nad jejich síly. Přesto podle názoru
na pražské Štvanici i švédy 3 : 1 a postoupili už odborníků .Seagren s Isakssonem udělali v El Paso
do semifinále B skupiny evropského pásma Davi další krok ve vývoji tyčkařské discipliny, půjdou
sova poháru, ve kterém “ narazí” v Duesseldorfu na prý určitě šprtu s dalšími borci nad tento světový
tým NSR. čs. tým s Janem Kodešem není ani tam rekord.
bez naděje na úspěch.,
Švéd Isaksson zlepšil letos už potřetí světový re
Pražskému zápolení se švédy nepřálo počasí, střet kord (5,51 m, 5,54 m a 5,59 m), Seagren figuruje v
nutí musela být mnohokráte pro hustý déšť přeru tabulkách světových rekordmanů po páté. Poprvé
šena, promoklí a promrzlí diváci však byli odměněni byl držitelem světového rekordu 13. května 1966,
dobrou -hrou, hráčů obou reprezentačních družstev. kdy skočil 5,32 m. O sedm týdnů později tento svůj
Po -'prvním' dnu: Československo zásluhou Jana Ko- rekord vyrovnal, v r. 1967 skočil 5,36 m, v r. 1968
deše, který porazil velkou naději švédského tenisu 5,41 m a nyní 5,59 m.
151e.tého Bjorna Borga za 98 minut 6 : 2, 6 : 3 a 7 : 5,
vedlo 1 : 0. Ing. Fratišek Pála však druhý den pro
ČS. JUNIOŘI VE FINÁLE
hrál dohrávané střetnutí s prvním hráčem švédské
ho žebříčku Bengtssonem 8: 6, 2 :6, 0 : 6 a 3 : 6 , a _Po včtvrtfinálovém ví- Řeckem v Košicích vyhrátak za stavu 1 : 1 bylo jasné, že rozhodující bude tězství nad Švédy, vyřa- li čs.junioři 2 : 0, odvečtyřhra. Tu'.oha Janové, Kodeš s Kukalem, vyhráli dilo
čs.
reprezentační tu v
Aténách prohrál;
nad švédským párem Bor — Bengtsson 8 :6, 6 : 4 mužstvo hráčů do 23 let 1: 2, a to pochopitelně
a 6:^3, a,, zajistili ved en í'2 i 1. Závěrečný den se v semifinále i Řeky a po- stačilo na postup. Nejlep
nad štvanickými kurty snesla černá mračna a tak stoupilo m. do závěreč- ším čs.hráčem byl (hlav
bylo možno začít hrát až v 17 hodin. Pála porazil ného utkání, ve kterém ně v
aténské odvetě;
Borga 6: 4, 6 : 4 a 6 : 4 a získal ČSR třetí potřebný nastoupí p ro ti. vítězi zá brankář Kekéti, který ^
bod k postupu: Závěrečný zápas mezi Kodešem a poierií SSSR - Bulharsko, prvním střetnutí kryl do
Bengtssonem nebyl dohrán. Byl pro "tmu přerušen
V prvním semifinále s konce i pokutový kop.
za stavů' 4 : 6 a 2 : 1 a tak vedoucí obou družstev
se dohodli, že konečný výsledek střetnutí bude znít
3 : 1 pro ČSR.
'H L a S D O M O V A
vychází čtrnáctidenně.
A skupina: 'v Bukurešti: Rumunsko — Iran 5 : 0,
Řídí
redakční
kruh.
Adresa:
Hlas domova,
v San Benédetto del Tronte: Itálie — Holandsko.
8 Móorhouse St., Richmond, Víc. 3121.
4 : 1, v Casablance: SSSR — Maroko 5. 0. a v Ko
dani Dánsko — Polsko 0: 5.
. ;
Telefon: 42-5980
V semifinále" hraje: Boísko — SSSR a Rumun ROČNÍ PŘE D PLATNÉ : (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
sko — Itálie.
výtisk 25c. PŘED PLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
B skupina:'v Monte Carlu: Monaco — Portugalsko
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-.
3 : 2, v Paříži: Francie — Španělsko 2 :3, v Berlíně:
£stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně.
NSR —- Irsko 5 : 0 a v Praze: ČSR — švédsko 3 : 1.
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdSíme
V semifinále nastoupí: Monaco - ■ Španělsko a
na požádání obratem.
NSR — ČSR.
,
" ''

