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ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY

Uskutečňujeme-li politiku mírové koexistence se
zeměmi jiného společenského zřízení, nemáme
ovšem ani v nejmenším na mysli ideologické
soužití, jsme si příliš dobře vědomi třídní rozdělenosti světa. Spolupráce s nesocialistickým svě
tem je jedním z našich nástrojů v boji za mír, za
dorozumění a spolupráci mezi národy.
Po úspěšném překonáni krizového vývoje je
ČSSR znovu pevným článkem socialistického spo
lečenství a KSČ zaujala v souladu se svými inter
nacionálními tradicemi opět důstojné místo v me
zinárodním komunistickém a dělnickém hnutí . . .
2 expozé ministra zahraničí B. Chňoupka ve
Federálním shromáždění (Rudé právo 1. 11. 1972),
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Prosperitou ke konsolidaci ?

0 Československu i ciziho tisku

"Mezinárodní postavení Československé socialistické republiky se přesvědčivé
upevňuje", nadpisuje ústřední orgán KSČ svůj dlouhý referát o představení
ve Vladislavském sále Pražského hradu, které skýtala 4. společná schůze obou
sněmoven Federálního shromáždění (31. října a 1. listopadu) a na níž přednesl
své exposé ministr zahraničních yěcí Bohuslav Chňoupek. Pro toho, kdo sleduje
"mezinárodní postavení" od Aše až po Vladivostok a ani o kousek dál, je fo
tvrzení oprávněné. V rodině komunistických států zaujalo Československo mí
sto kajícího se nezdárného syna, který byl vzat na milost a kterému je i po
čtyřech letech věnována mimořádná péče, aby ho ani nenapadlo své hříchy
opakovat.

Sovětský svaz a ostat
ní “bratrské státy” vy
jadřují
na
stránkách,
svých listů opět uspoko
jení nad důkazy věrného
přátelství a poslušnosti,
které jim předkládá kají
cí se vláda a strana a
povzbuzují blahovolně s
pokračování v započaté
dráze.
I západní tisk vzal na
vědomí nynější postavení
Československa a protože
jeho čtenáře přestalo za
jímat, v které minutě za
stupci čs. lidu ve Fede
rálním shromáždění jako
jeden muž začali tleskat,
kdy dokonce opět všichni
bez výjimky nadšeně po
vstali a v kterém oka
mžiku se (zásadně) všemi
hlasy usnesli schválit, co
se jim k schválení před

kládá. jako tomu bylo
při zmíněném sněmování
parlamentu ve Vladislav
ském sále, zabývají ss
běžnými
událostmi
v
“srdcí Evropy” stále řid
čeji. Dojde-Ii přece jen k
delší zmínce někde uvnitř
listu, je to většinou proto,
aby vykreslily šeď, která
v zemi převládá.
V minulých dnech jsme
mohli číst všeobecnější
Sáňky o situaci v Česko

slovensku V americkém
týdeníku Time, v londýn
ských Times-ech nebo v
německém listě Frankfur
ter Allgemaine Zeitung.
Západní čtenář se z
nich dovídá o situaci v
Československu přibližně
toto:
Zemi plně dominují so
věty a to dvojím způso
bem. Na jedné straně
přítomností
sovětských
posádek se 60.000 vojáky.

pro něž a pro jejichž ro
diny byly zřízeny domy.
školy a jiná zařízení, kte
rá poukazují na očekáva
ný trvalý pobyt, a na dru
hé straně pomocí a inve
sticemi, jejichž výše se
odhaduje na miliardu do
larů, kterou sověty vloži
ly v minulých čtyřech le
těch do Československa,
abý si zajistily klid oby
vatelstva. Moskva tím
použila znovu taktiku vy
zkoušenou v Maďarsku
po roce 1956. Výsledkem
je zdánlivá prosperita,
dobře zásobené obchody
zvláště v - hlavních mě
stech, především v P ra
ze.
Do Československa při
jelo v letošním roce na
(Pokračování na str. 2)

Československo pokulhává za vývojom

US ekonomická ofenzíva
na východ
V ekonomickej ofenzíve Spojených štátov voči komunistickým krajinám treba
zaznamenať nové, pozoruhodné výsledky. Možno ich zaregistrovať hádam so
všetkými východoeuropskými štátmi okrem Československa, ktoré akosi pokul
hává za vývojom.

Dvoje volby
Nixonovo volební vítězství asi málokoho překvapi
lo. Drtivá porážka senátora McGoverna jen dokákazala — bylo-li důkazu třeba, že většina lidí v
Americe (jako jinde) nesouhlasí s politikou, zabíha
jící do extrémů. Republikánský kandidát Richard
Nixon, který hlásá umírněnější domácí i zahraniční
politiku, dóstal rekordní dvoutřetinovou většinou
mandát k další vládě, i když si většina voličů sou
časně vybrala za své zástupce do domu reprezentan
tů a do senátu kandidáty strany demokratické. Další
čtyři leta by tedy neměla nastat v americké politice
— a do značné míry i ve vedení politiky svobodného
světa — zásadní změna.
Ani zdaleka tak jasná situace není v Západním
Německu, kde přistupují voliči 19. listopadu k urnám,
aby schválili nebo zamítli politiku dosavadního so
ciálně demokratického kancléře W. Brandta, jejíž nej
pozoruhodnější součástí je snaha o smiřování s vý
chodoevropskými komunistickými státy. Na výsledek
bude mít patrně vliv dohoda o "normalizaci styků"
s vládou v Pankowě, tedy o uznání Východního Ně
mecka za samostatný stát, která byla sjednána v
těchto dnech. Kdyby vyhrála opoziční křesťansko-demokrafická strana, kiédla by asi větší důraz např.
na západoněmeckou ústavu, která stanoví, že otázka
celého Německa musí zůstat otevřená až do uzavřeni
mírové smlouvy a že celé Německo musí zůstat dále
jako jednotné. Vyhraje-li Brandtova strana, lze oče
kávat, že k smlouvám se SSSR, Polskem a Východ
ním Německem přibudou v dohledné době i smlouvy
s ostatními kofTuinistickýml *řSly
Českoslo
venska ,

Rozrastajúca sa ' ob
chodná spolupráca s vý
chodnou Europou si vy
žiadala zriadenie zvlášt
neho oddelenia na mini
sterstve obchodu vo Wa
shingtone. ktoré bude
mať na starosti len túto
časť amerických obchod
ných vzťahov. A vláda
Spojených štátov už vy
tvára aj akúsi odbočku
tohoto oddelenia vo Var
šave, kde má byť stre
disko pre rozvoj obchodu
š celou východnou Euro
pou. Uskutočňuje sa tak
plán, ktorý bol priprave
ný už dávnejšie.,
V New Yorku práve
skončil ďalší seminár ' o
medzinárodných obchod
ných problémoch. Preho
vorili na ňom aj diplo
mati dvoch východoeurop ■
ských misií: rumunský
v* 7} ">iateč Cartelie Bog■Jas. f. YYvttí.rí%j obchod

ný attaché Bojan Christov. V oboch prejavoch
sa pripomenul vzrastajú
ci záujem vlád týchto
krajín nielen o obchodnú,
ale aj širšiu ekonomickú
spoluprácu. Diplomati si
však znova posťažovali
na starú prekážku, ktorá
je podľa ich názoru n aj
vážnejšou zábranou na
ceste k normalizácii spo
lupráce: na nedostatok
doložky o maximáínýeh
výhodách.
Z východnej Európy sa
určité americké odborné
delegácie vrátili, iné sa
tam vyberajú. Vrátili sa
experti firiem na výrobu
telekomunikačných zaria
dení, ktorí navštívili Poľ
sko a Sovietsky zväz, a
potom delegácia priemy
slu, vyrábajúceho zaria
denie služieb pre auto
dopravy.. 1 % ftkysaŔ-(PokríŕiFis-e ts. str. 2)

MATURITA RODIČOVSTVÍ
Marcela Čecnová

Úvahu o výchově dětí a jejich učení se mateřské
mu jazyku (HD číslo 19/72) přetiskly exilové noviny
v Německu a v Americe, neboť je to prý problém
nikoliv lokálně australský, ale celoexilový. Dítě má
obvykle domov tam, kde vyrůstá — tento pojem
proň tvoří kamarádi, s nimiž si hraje, krajina, na
niž se dívá, dům, v němž žije se svými rodiči. K ze
mi, kde se narodilo nebo kde mají citový dorňov jeho
rodiče, nemá citový vztah. Jediným poutem, které
je svazuje se čtrnácti milióny okupovaných Čechů
a Slováků, je společná řeč a zájem, který v něm o
jejich historii a osud probouzejí, (nebo také často
neprobouzejí) jeho rodiče.
- Svět dítěte je zcela rozdílný od světa dospělých.
V hodně starém čísle HD (23. 1. 1956, p. r.) jsem
četla báseň zdejšího autora, v níž se dítě táže ma
minky, co je žežulka, co vřes a jak voní kopretiny.
Je to krásná báseň, ale mohla být skutečností jen
v té rodině, kde se opravdu česky hovořilo, kde
rodiče vyprávěli dětem q své krásné zemi. V mno
ha rodinách však, obávám se, slova jako žežulka,
vřes nebo kopretiny, vůbec nikdy nepadnou a není
proto divu, že dítě se neptá na to, co nikdy předtím
neslyšelo. Není potom ani divu, že po čase pohlíží
na nespravedlnost, útlak a neštěstí české a sloven
ské země zcela lhostejně. Není to přece jeho zále
žitost. Tak rostou mladí sobci, jejichž obzor ne
sahá dál než k místnímu fotbalovému hřišti a dosti
hové dráze. Nic si nepřeje komunismus víc než prá
vě to.
Už jsme si asi uvědomili, že zvrat poměrů v ze
mích východního bloku od útlaku směrem ke svobo
dě a demokracii bude záležitostí nikoliv revoluce,
krvavého převratu, ale vývoje, duchovního usilová
ní. I to vědí komunisté a proto se tolik snaží o získám
mladé generace. Zdá se; mi, že náš exil je na
nejlepší cestě snahy komunistů co nejvíce podporo
vat. Až naše vrstva “pamětníků” vymře, zanechá
po sobě lhostejnou generaci, zcela bez zájmu o dění
v “nějakém maličkém” Československu, Polsku, Bul
harsku, Maďarsku atakdále.
Jestliže však uznáváme, že mateřský jazyk je pro
dítě klíčem k bohaté pokladnici národa, měli bychow
uvažovat, jak je naučit s klíčem zacházet. Myslím
že co se možností výchovy týče, jsem zcela průměr
nou matkou: Mám hrozně málo času a žádné učí
telské schopnosti. Jen to vím, že dítě se nejlépe učí
hrou. Snažím se tedy najít způsob, který by byl do- ’
statečně zábavný a který by se zároveň podařilo
vklínit do rodinného časového rozvrhu. Zatím vím o
několika způsobech, jejichž pomocí jsme slavili úspěchy a aspoň dva z nich předkládám k širšímu
použití:
Existuje anglická hra “sqrabble”, kde se z písmes
na šachovnici sestavují slova. Nuž vyrobili jsme s.
šachovnici českou a pořádáme po večerech slovié
turnaje namísto dámy nebo člověče nezlob se. Dík*
tomu zná desetileté dítě význam slov úl, oř. opus,
rondel a vú co je rap a rychtář. Hrou pro staršího
byly kartičky . Je to systém několika druhů paoírových karet s různými údaji, které se po r»m íriiirl
sestavují k sobě a to co nejrychleji, na čas. Nap!. ”
Proto mně drahá tak
milá má matička

Prosté motivy

Jan Neruda

slavný český básník
a fejetonista

(Pokračování na str. 2)
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O ČSSR z cizího tisku
; (Pekračbvání se stř. 1)
i 7 miliónů turistů z ostat
cích zemí komunistického
bloku,- kteří obdivují a
'kupují zboží, jaké v je
jich zemi nedostanou.
(Pro zajímavost přidá va
lme zpřávií ze soukromé
ho pramene, dle níž si
suristé z Polska letos na
kupovali v Českosloven
sku i polské výrobky.
Varšavská vláda byla to
tiž nucena zúčastnit se
plánu na konsolidaci ho
spodářských poměrů v
ČSSR ' a vyvezla tam i
zboží, kterého je v Polsku
nedostatek.)'
S na odiv vystavovanou
prosperitou
kontrastuje
všeobecná apatie hraničí
cí mnohdy se zoufalstvím
lidí. Politická konsolidace
aemě se sice provádí pro
středky méně drastický
mi než probíhaly čistky
tr letech padesátých - pře
devším se ť politických
důvodů nepopravuje - a li
dé nemizejí beze stopy -,
ale čistka je zato nyní
důkladnější.
V některých případech
bere režim dokonce zvlášt
ní ohledy. Time se zmiňu
je, že Alexandr Dubček,
který pracuje na lesní
ŠVADLENY

Přijmeme švadleny k
běžnému šití, dále
OBRUBOVAČKY,
DÍRKOVAČKY a
” ZAČISŤOVAČKY.
Mohou vydělávat $ 70
týdně. Dobrý bonus.
Moderní továrna s kli
matizačním zařízením.
Jedna minuta od
stanice South Yarra.
TEKWEAR Pty. Ltd.
14-16 Yarra St.
South Yarra, Vic.
Telefon 24-1246

SYDNEY

Tak se dovídáme, že
správě u Bratislavi, psal
příteli, že s ohledem na literární kritik a překla
to, co o své nynější p rá datel Vohryzek dělá poš
ci zná, je svými 3.200 Kčs ■tovního zřízence, spisova
měsíčně značně přepla telka Smetanová je za
hradnicí, bývalý vedoucí
cen.
Největší zásah do živo kulturního oddělení ÚV
ta Čechů a Slováků je KSČ- prof.;; -Kostrouň.vphá-,;patrný v intelektuální en cuje na stavbě pražského
kruzích, které se dle ná metra, kde je i spisova
zoru Moskvy nejvíc za tel Jaroslav Putík. Býva
sloužily o vytvoření situa lý profesor sovětské lite
ce,
která
vyvrcholili ratury na KU Drozda je
událostmi v roce 1968. účetním v JZD, básník
Jeden z intelektuálů, kte Kabeš pracuje jako noční
rý nenX mezi 46 osobami hlídač, bývalí členové r e 
odsouzenými v červenci dakce Tváře se živí vý
a srpnu v sérii procesů, robou hraček atd. P ře 
se zmiňuje v londýnských školování tak pokročilo,
Times-ech mj. i o lidech, že se menší pražská to
kteří také propadli kon várna honosí tím, že m e
solidačním sítem režima zí jejími dělníky pracuje
a o jejichž nynějším po 13 bývalých docentů.
Ještě závažnější jsou
bytu a činnosti nebylo
přímé zásahy režimu do
dosud nic známo.

činnosti vědecké a publi
kační. Censura pracuje
tak důsledně, že i malá
“nevhodná”
poznámka
stačí k tomu, aby bylo
zveřejnění zakázáno. Tak
došlo k zákazu vydávání
i starých, děl, dokonce i
vědecky zpracované vy-,
dání Koránu bylo z těch
důvodů pozastaveno.
Dělníci a ostatní za
městnanci
projevuji
zvláštní nezájem o práci,
ale jejich často až se sa 
botáží hraničící výkony
se nedostanou z oficiál
ních míst na veřejnost.
Režim1 se tváří, že má
aspoň v jejich řadách ja
kousi podporu.
To vše v rámci snahy
budit v Moskvě dojem,
že navrácený syn je ho
den zabitého berana.

ČS. KLUB V ADELAIDĚ

srdečně ž.vé. všechny krajany a přátele na
VELKOU ,
■
' .

MAŠKARNÍ

fotografiu a prístroje na
kontrolu telekomunikač
ných systémov.
S rovnakým záppoom
o americké zariadenie a
služby ! pre autodopravu
sa stretla druhá nräáa. Y
jej správe sa hovorí, fe
pre plánovaný
rozvoj
automobilizmu v Soviet
skom zväze, v Českoslo
vensku a Maďarsku tre
ba sa starať aj o rozvoj
autoslužieb, ako sú zaria
denia pre diagnostické
testy, opravárne najrôz
nejšieho druhu a benzíno
vé pumpy.
V druhej polovičke no
vembra odchádza ďalšia
odborná americká misia
do Východnej Európy. Je
to misia bavlnářského

Srdečně Vás a Vaše přátelé zveme ná

VELKY MIKULÁŠSKY VEČER
s bohatým programem,
který se blude konat v sobotu 2. prosince v sále Police Clubu,

• 393 A Sussex Street, Sydney
Hraje populárni “ česká muzika” Jiřího Kuldána, zpívá Luboš Kašpar
Začátek v 8 hod. več. ★
Bohatá tombola ★
Vstupné $ 3,Nápoje v hojném výběru, o občerstvení postaráno, vše za klubovní ceny
Dárky se přijímají u pokladny od 6 hodin večer
čistý zisk na Národní dům a ve prospěch charitativní činnosti
Čs. pomocného fondu V Sydney
Reservování míst: tel. 797-6984
Na shledanou se těší
Národní sdružení Čechů a Slováků v H&W.
Československé národní sdružení v Sydney
Československý pomocný fond v Sydney

priemyslu, ktorá navštíví
Poľsko, Československo,
Maďarsko, Rumunsko a
Juhosláviu.
Posiela ju
ministerstvo poľnohospo
dárstva za účelom hľada
nia odbytu pre prebytky
americkej
havlnárskej
produkcie."
. MfHŤň Rumunskom a
Spojenými štátmi sa otvá
r a nový dôležitý sektor
obchodu. Newyorská fir
ma Brothers Sales~Corpo
ration podpísala s rumun
skou d á A m spoločno
sť on trojročný kontrakt
na dodávku rumunskej
ropy a petrochemických,
výrobkov v celkovej hod
note 60 mOióoav dolárov.
Predstaviteľ nevryorskej
firmy zdelil. že cesa za
dodávku ropy bola stano
vena tak, aby sa Rumnasku nahradila nevýhoda,
vyplývajúca z toho, že
obchodné vzťahy s touto
krajinou ešte nie sú za
ložené na doložke o ma
ximálnych výhodách. Zá
stupca firmy očakáva, že
táto úprava príde v krát
kom čase. Zároveň po
chválil kvalitu rumunskej
ropy a spoľahlivosť ru
munských obchodných or
gánov.
Náš vypočet nových
krokov v americkej eko
nomickej ofenzíve voči
Východnej Európe zakon
číme zdelením preziden
ta Banky pre export a
import, Henry Keamsa,

m eren d u

kterou pořádá v sobotu 25. listopadu 1972
v 8 hodin večer v

Národním domě
3 nejlepší masky budou odměněny

Reservování stolů: tel. (Adel.) 56-6210

Maturita rodičovství
(Pokračování se strany 1)
nebo:
1850 - 1937
zakladatel ČSR

i T. G. Masaryk
| 28. X. 1918_____________

nebo:
Slávy dcera
Jan Kollár

I slovenský buditel
| Mbšovce u T. Sv. Martina

Kartičky sestavujeme kdykoli je čas, třeba během
ranní cesty autem do školy ■a když už je bezpečné
známe, vyměníme je za jiné. Dítě tak nabylo základ
ní vědomosti z československé historie a kultury, o
něž je ošizeno ve škole. Není to sice dostatečné, malé
ryby jsou však také ryby. Probuzený zájem je zde,
jen ho rozdmýchávat, živit a prohlubovat. To už je
záležitost maturity rodičovské a je na každém z nás.
jak při ní obstojíme.
Rodičovské sdružení v Melbourne

srdečně zve všechny děti, rodiče
a jejich přátele na

US ekonomická ofenzíva
(Pokrač. zo str. 1)
Československo, Maďar
sko a Sovietsky zväz. Obi
dve misie uverejnili svo
je skúsenosti v úradnom
dvojtýždenníku minister
stva obchodu, Commerce
Today. Vo svojej správe,
podpredseda
združenia
podnikatelov, elktrónkovcho priemyslu, John Sádolski, ktorý prvú misia
viedol, píše o obrovskom
úspechu a o veľkých per
spektívach v tomto sek
tore spolupráce s východ
nou Europou. V Poľska
i v Sovietskom zväze je
veľký záujem o výrobky
tohoto priemyslu, najmä
ô elektrónkové telefónne
ústredne., rádiové a tele
vízne vysielače, farebnú
------------ :___ ■■ t .. ;_______

im

mikulášskou

nadílku

kterou pořádá v neděli dne 10. prosince 1972

“Na Šumavě” u Belgrave South
Začátek ve 2.30 hodin odpoledne
Děti mají vstup volný a pro všechny bude mít
Mikuláš přichystány dárky

Asistovat bude též anděl a čert
Dětský program ★
Hudba ★ - Tombola
Pro všechny přítomné bude k dostání
jídlo a občerstvení

VÁNOČNÍ DVOJČÍSLO
HLASU DOMOVA

vyjde 18. prosince 1972. Uveřejníme v něm Vaše
BLAHOPŘÁNÍ K VÁNOCŮM A K NOVÉMU ROKU

zašlete-li nám objednávku a poplatek 60 c do 14. pro:
since 1972. Sdělte laskavě, máme-li pod společné bla
hopřání uveřejnit Vaši plnou adresu (nebo adr. Vaší
firmy), telefon atd., nebo jen jméno bez bližší adresy.
V tomto čísle uveřejníme také Vaše samostatná bla
hopřání — s textem a velikostí dle přání'.
Je to nejvýhodnější příležitost, jak blahopřát nej
většímu počtu krajanů. Pro mnohé čtenáře je vá
noční číslo HD po celý rok adresářem krajanských
firem.

|

RALPH L1NDNER & SON

BARRISTERS AND SOLICITORS
mají, novou adresu:
A. P. A. Building, 2. poschodí '
49 Elizabeth St., Melbourne

Nové číslo telefonu: 62-4808 (3 linky)
(úřadují též na: 93 Hopkins St., Footscray)

podľa ktorého Sovietsky
zväz dostane úver 150 až
200 miliónov dolárov na
nákup amerického tova
ru. Toto rozhodnutie má
umožniť sovietom naku
povať zariadenie pre ich
novú automobilku na rie
ke Kame a pre nákup ku
chynského riadu.
Dušan Lehotský, N. Y.

ŠVADLENY —
OBRUBOVAČKY

přijmeme pro : výrobu
pleteného zboží.
Nejvyšší .mzdy a
výtečné podmínky.
MERINDA
OF MELBOURNE

61 Church-St.,
Abbotsford
(proti pivovaru fy.
Carlton Brewery)

13. 11.. 1972

HLÁS

Mó v á

K "měsíci stranického školení" a "měsíci čs.-sovětského přátelství"

— Ministr národní obrany s Nejvyššího soudu ČSSR .pochopitelně i historii. Je
den list - Svobodné slovo
Martin Dzúr odevzdal v JUDr. V. Přichystal.
přítomnosti zástupce veli —■ Měsíc -čs.-s.ovětského .- vzpomněl 28. 10.’ dokon
tele armád států Varšav přátelství- zahájily raději ce, výročí čs. nezávislosti,
ské smlouvy plk. Kožanp- o něco dříve (25. října) i když víc proto, že se
va Řád práce generálu Chemické závody čs.-so- slaví současně jako den
Vzpomínka
S. Kodajovi, jednomu z 'větského přátelství v Zá- znárodnění.
těch čs. generálů, kteří !luží u Mostu, ústřední ta nedepsaná “Osmadvacátý
věděli- o připravované so jemník Svazu čs.-sovět říjen” vypadá takto (pře
větské .okupaci a znemož-| ského přátelství poukázal tiskneme aspoň první od
ňovali případnou obranu. v projevu na “gigantické stavec): “Na závěr letoš
— V obci Srbská v libe úspěchy” sovětského lidu ního roku připadají vý
reckém okrese byl odha a první tajemník sovět znamná výročí celosvěto
len pomník obráncům ského velvyslanectví čer- vého- významu - uplynulo
hranic, kteří zde padli kasov děkoval za tak 55 let od Velké říjnové
dne 23. září 1938.
jasné upevňování přátel; socialistické revoluce, 50
— Náměstek českého mi ství s lidem SSSR. P ří let od vzniku SSSR. Těsně
nistra školství O: Holari tomní zaměstnanci, se na před jejich oslavami má
odevzdal letošní literární Shromáždění rozhodli na me v kalendářích červeně
“Ceny Marie Majerové’'. počest slavných výročí označené datum 28. říj
Dostali ,je podle očekává SSSR zpevnit plán výroby na. Nelze nedávat je do
ní umělci, kteří se doved-, letošního roku o dalších souvislosti s těmi ostatní
li plně přizpůsobit reali 19 miliónů Kčs, takže cel mi významnými daty,
tě: v oboru dětské litera kem vyrobí navíc chemic stejně jako se dnem, kte
tury Bohumil Říha a za kých produktů za- 50 mi rý bude v příštím roce
symbolizovat nej význam
ilustrace knih A. Zábran-- liónů Kčs.
nější výročí, s 25. úno
sk ý .'
— Před začátkem letoš rem.” Pachatelem tohoro
— V Národní galerii v ního školního roku se vy povídání je jakýsi Miro
Praze se odehrála “krá skytovaly v čs. tisku stíž slav Straka.
dež století” . Lupiči vnikli nosti na nedostatek někte
do objektu na Hradčan rých učebnic pro čs. ško — V Bratislavě zemřel po
ském náměstí a vyřízli z. ly. Dne 30. října uveřej dlouhé nemocí ve věku 63
rámů tři nesmírně vzác nily pražské noviny zprá let spisovatel J. Číž.
ná plátna: portrét Jaspe- vu, že došlo poděkování — President republiky
ra Schade van Westruma z Vietnamské demokratic jmenoval ministrem vlády
od Franze Halse, El Gre- ké republiky za provede ČSSR a předsedou Výbo
covo Poprsí Krista a Tin- nou akci “Učebnice pro ru lidové kontroly dr. J.
torettova Svatého Jeroný Vietnam” . Žáci a pedago Macháčku, nositele Řádu
ma. Cenu obrazů odhadují gičtí pracovníci “soustře práce, Řádu 25. února,
odborníci na 3 milióny dili prostředky” na vytiš vyznamenání Za zásluhy
tění 200.000 kusů učebnice o výstavbu atd., zkrátka
dolarů.
— Ústav zdravotní vý vietnamské-literatury “ja zasloužilého straníka. Pře
chovy udělal komplexní ko výraz jejich interna vzal tím funkce uprázd
něné úmrtím D. Koldera.
studii ’ o kuřáctví dětí a cionálního cítění” .
mládeže a zjistil, že chlap — V Praze zeknřel nestor Na Koíderovo místo ve
ci začínají' kouřit v de českého novinářství pro Sněmovně lidu byly vy
psány volby na 18. tm
seti letech. Když opouště fesor František Gel.
jí devítiletku, kouří už — Československo a Libé Kandidátem NF, tj. jedi
pravidelně každé čtvrté rie se rozhodly navázat ným kandidátem v těch
dítě.
diplomatické styky na to “volbách”, je předseda
Severomoravského KNV
— _V Praze zemřel po úrovni velvyslanectví.
krátké • nemocí předseda — Normalizace postihla M. Čapka.
č/HD

Ideologická výchova
Tomu, kdo sestavoval československý politický kalendář, je nutno přiznat, že
jednal velmi logicky, když prohlásil říjen za "měsíc stranického školení". Jen
řádně marxisticko-leninsky vyškolený straník může bez výhrad oceniti vše, co
se předkládá čs. občanu v měsíci nynějším, v "měsíci československo-sovětského. přátelství".
Protože se letošní přátelství k Sovětskému svazu předvádí okázaleji než kdy
koli předtím, stupňovala se i v říjnu práce všech složek strany. Po agitacích,
schůzích, kurzech a seminářích v obcích, okresech a krajích, které měly na
programu zdokonalování v ideologických otázkách, vyvrcholil měsíc stranického
školení schůzí ústředního výboru KSČ ve dnech 26, a 27. října, na níž přednesl
Vasil Biľak zprávu předsednictva ÚV KSČ "O hlavních úkolech ideologické
práce po XIV. sjezdu KSČ".

Zpráva se vyznačuje
především bytím' v p rs a ::
. . Strana
porazila
pravici také v ideologic
ké oblasti a obnovila i
upevnila ve vědomí lidí
základní socialistické hod
noty. Vítězství strany je
důkazem, síly, pravdivo
sti a přitažlivosti marxisticko-leninského učení a
současně potvrzuje, že
pravicové, revizionistické
působení v krizových le
tech sice na čas zmátlo
a ovlivnilo část našich,
občanů, avšak jakmile
vedení strany začalo dů
sledně uplatňovat lenin
skou politiku, reakčnost
pravicového oportunismu.
se nutně odhalila před
očima pracujících . . . ”
V další části však-zprá
va opět horlí:
“I nadále je hlavnímúkolem strany boj proti
pravicovému oportunismu
a dovršení jeho ideové
porážky . . . ”

Nevítaná návštěva
Již několik měsíců se objevovaly v britském
tisku čas od času zprávy, že se anglická vláda
chystá vyhovět přání Prahy a zlepšit styky s, če
skoslovenskou vládou; které byly od sovětské oku
pace velmi chladné. Obrat má nastat za oficiální
návštěvy čs. ministra zahraničí v Londýně, která
prý se má po čtyřletých odkladech konečně usku
tečnit. Postoj anglických listů (především Times-ů) k chystané návštěvě byl však nezvykle
kritický a to ne tak k zlepšení styků s Českoslo
venskem, jako k okolnosti, že Británie má hostit
právě nynějšího čs. zahraničního ministra Bohu
slava Chňoupka. Shodně ho totiž označuje za jed
noho z nejhorších zrádců čs. lidu, který nerepre
zentuje Československo, ale jen moskevské oku
panty. Pokud britským listům a členům tamního
parlamentu chyběl dokladový materiál k činnosti
Bohuslava Chňoupka a nynější čs. vlády, dodala
jej zřejmě Jostenoya londýnská informační služba
FCI, která še věcí soustavně zabývala.
Při zasedání Valného shromáždění Spojených ná
rodů koncem září se sešel v New Yorku britský
Sir Alec Douglas-Home s Chňoupkem, při čemž
měly být sjednány podrobnosti Chňoupkovy ofi
ciální návštěvy. Avšak odpor britské veřejnosti.

reprezentované tiskem a větším počtem členů
britského parlamentu, byl tak silný, že k schůzce
nedošlo. Dne 26. října odpověděl britský ministr
zahraničí v parlamentě na dotaz poslance Whiteheada, že se sešel s čs. ministrem zahraničí v
New Yorku a že "neni důvod k další schůzce".
Vládní režim v Československu si ovšem připra
vuje svým způsobem také trumfy. Jedním z nich
může být odsouzení duchovního britské nábožen
ské sekty, 40letého Davida Hathaway-e z Dewsbury v Yorkshire dne 27. října ke 2 rokům vězení za
pokus o pobuřování. Hathaway, který v "civilním
povolání" organizoval turistické výpravy, byl
zatčen 23. června tri na přechodu čs. hranic u
Rozvadova, když bylo nalezeno v jeho zavazad
lech větší množství výtisků biblí a náboženské
literatury.
Bratr odsouzeného, kterému bylo dovoleno být
přítomen procesu, obrátil se po návratu ,do Lon
dýna na britského ministra zahraničí se žádostí o
intervenci ve prospěch svého bratra, s nímž prý
čs. strážci v době čtyřměsíční zajišťovací vazby
špatně zacházeli. Nejsou pochyby o tom, že inter
vence Sira Aleca Douglas-Homea v Praze by by
la úspěšná-, kdyby projevil přece jen ochotu ví
tat Chňoupka v Londýně.

Poněkud zábavné' *jsou studnicí poznání” a že
Vasilovy krkolomné vý “i když mnohé úspěchy
vody o tom, jak je nutné SSSR znáš - nevycházíš
prohlubovat a upevňovat z -údivu” . Dále RP píše:
politickou moc vedoucí
“Projdeš . se do další
síly společnosti, tedy moc místnosti a zase kolem,
strany, protože “tím se slyšíš hlasy, které nejen
vytvářejí všechny nutné - hodnotí, ale i srovnávají.
předpoklady pro rozvoj “Vidíš ty rozdíly.? . Spoje
každého člena socialistic né státy vložily: 67 mi
ké společnosti.-.!.” , čili liard $ do války v Indočíněco jako “ptáčku, jen ně a v Sovětském svazu
klec vytvoří všechny nut zatím investovali 80 mi-,
né předpoklady pro roz liard rublů do bytové vý
voj tvého létání” .
stavby . . . ”
V minulých týdnech
Domníváte se opravdu,,
slyšeli lidé doma zvýše že čerstvě vyškoleným
nou dávku
podobných- soudruhům
nenapadne
“ideologických” nesmyslů dodat docela logicky:
a bylo by zajímavé vě “ . . . a je proto jisté, že,
dět, jak velkou část z kapitalisty vykořisťovaný,
nich
důkladné. školení americký dělník, , jehož
ovlivnilo. Bylo by zajíma vláda vyhazuje miliardy
vé znát např. reakci na národního majetku na
všechnu tu slávu a pod války, bydlí daleko hůř.
lézavé velebení Sovětské než dělník sovětský, je
ho svazu, které právě po hož vláda nemá už půl
stihuje lidi doma z roz století nic jiného na my
hlasu, novin, schůzí, vý sli, než jak zajistit' svým
stav, kulturních pořadů' občanům ráj na zemi”?
atd.
Nejhorší je, že přece jen
Vezměme si konkrétní pár lidí už bylo v Sově
příklad: V rámci pochle- tech a že přece jen pár
bovačné propagandy uve lidí shlédlo Ameriku . . .
řejnilo Rudé právo pod
nadpisem
“škola pro
MALÍŘ
všechny” povídání o vý
A NATĚRAČ
stavě věnované 50. výro
který pracuje ' odborně
čí vzniku SSSR, kterou,
a levně kdekoli v
pořádá (vedle mnoha ji
Melbourne ných měst a míst) Mu
Petr PEITHNER
zeum revolučních bojů a
8 Moorhouse St.,
budování sociálismu v
Richmond, Víc.
Tel. 42-5980
Ostravě. Dovídáme se, že
výstava je “skutečnou
"Řekněte to květinami"

Váš květinář,
spolupracující s INTERFLORA, ‘
může zařídit dodávku
květin a věnců
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

-4-

LI. 1972

DOMOVA

____
Odzbrojenie
a mierová propaganda
Kontroverzia medzi zástupcami Číny,

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

ODRA TRAVEL SERVICE
311 Latrobě Sf., Melbourne, 3000

Telefon 67-9454
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Letenky do Evropy a zpět
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
Obstaráme zaslání dárkových poukazů kamkoli

Problematika
učitelů a s učiteli
"Pouhý souhlas a účast nestačí", pravil ministr
školství ing. Josef Havlín na "poradě" učitelů a
školských pracovníků České socialistické republiky.
Aby shromážděným učitelům bylo zcela jasné, co má
na mysli, dodal, co je učitelům zdůrazňováno už 24
let: "Je nutno se stát aktivním budovatelem, vprav
dě socialistickým učitelem, který vede každodenní
promyšlený boj za důsledně socialistický charakter
a profil mládeže."
Toto zbožné přání vyslovované od února 1948 se
nechce při vší snaze stranických velikánů vyplnit.
Soudruh ministr ovšem ví proč: jsou vinny "proti
socialistické a pravicové živly, jejichž působeni ne
kladl nikdo odpor". Dnes je však situace jiná.
Různí ti živlové se nám v roce 1968 veřejně proje
vily, takže už nestojí nic v cestě, abychom profil
mládeže náležitě zformovali. Až na jedpu maličkost
a tou jsou podle slov pana ministra právě učitelé.
"Nesmíme zapomínat", prozradil, že z celkového
počtu učitelů bylo z politických důvodů řešeno 5.3%
a že ve školách působí i nadále určitý počet učitelů,
kteří byli ze strany vyloučeni či vyškrtnuti". Nemlu
vě ovšem o těch, kteří ze strany sami odešli — s tě
mi je však nutno "pracovat a dát jim jasnou per
spektivu", aby své "pomýlení" pochopili. Vždyť po
čet členů strany na školách "podstatně poklesl někde
na polovinu" a dokonce "existuje množství výchov
ných zařízení
škol, které jsou bez stranické orga
nizace".
V takových podmínkách je to ovšem s vytouženým
"důsledně socialistickým charakterem a profilem mlá
deže" všelijaké. A to vše jako odměna za všechno,
co dělá strana a vláda obětavě pro učitele!
"V uplynulém školním roce jsme vytvořili podmín
ky pro to, aby se učitelé mohli podrobněji seznámit
* cíli a záměry politiky strany a dali jsme všem
příležitost, podali jsme ruku . . ."
Avšak nevděk světem vládne a tak "zatím promyš
leným-a aktivním způsobem vystupuje v duchu na
šich požadavků menší část učitelů". A s tím pochopitelně nelze vystačit..
Soudruh ministr však ví, jak na to. Za prvé: ško
lení. Za druhé: školení. Za třetí: školení. Za čtvrté,
za páté a za desáté: školení. A to by v tom byl čert,
•by to nešlo!
"Školení nám přináší nesporně kladné výsledky",
pochválil si Josef Havlín. "Zatím jsme dosáhli toho,
že mladí lidé ve své většině zaujímají positivní sta
novisko k Sovětskému svazu" — což zní téměř jako
důvod, aby si pan státní ministr pogratuloval. Jenže
je tu háček: . . . avšak mnozí berou na vědomí exisfující vztahy". A to je málo, protože "nám musí jit
o uvědomělé chápání těchto vztahů". Jenže to chá
pání může trochu rušit 60.000 srpnových osvobodite
lů v zemi.
Ale i tady se projevuje vina učitelů, neboť "stále
zjišťujeme, že jenotlivé zákonitosti společenského výyoje jsou interpretovány značně zjednodušeně a nepresne, takže poskytují neúplný obraz i nedůslednou
prípravu mladých lidí z hlediska světonázorové výchovy'. Je tedy třeba lépe interpretovat, aby si mla
dí lide nadale nemysleli, že okupace je okupací a
svoboda svobodou a aby je ani nenapadlo chtít to
prve nahradit tím druhým. Když se podobné tenden
ce^ vyskytnou, ví soudruh ministr proč:
Uskutečňování všech těchto náročných cílů v ideovemi výchovném působení škol je závislé na kvalitě
práce učitelů a všech školských pracovníků. Znovu

Sovietskeho zväzu a Československa

Politický výbor valného zhromaždenia Spojených národov, v ktorom su za
stúpené všetky členské štáty, takže ide vlastne o schôdzku valného zhromáždenie pod iným označením, začal obvyklú diskusiu na tému, vyskytujúcu sá na
každom výročnom snemovaní svetovej organizácie od jej založenia: o odzbro
jení. Podkladom tohoročnej rozpravy je sovietsky návrh, podľa ktorého by sa
konferencie o odzbrojení mali zúčastniť všetky členské štáty. Moskva teda pri
šla so zásadne odlišným návrhom proti minulosti. V minulosti totiž vždy takáto
rozprava skončila zvolením niekoľkočlennej komisie, ktorej sa postúpili všetky
hľadiská členských štátov> aby podľa nich pracovala. Vždy v tejto komisii boli
zastúpené všetky veľmoci, ktorých sa otázka odzbrojenia týka v prvom rade.
Doteraz pracovala takáto 18-čienná konferencia v Ženeve.

sovietsky návrh. Jeho. dô
vody vyznievali teda pro
ti čínskemu stanovisku.
Klusák spomenul, že čás
zase dozrel v tom zmysle,
aby sa niektorá z konkrécnych otázok odzbrojenia
vybavili. Doporučil, aby
sa konferencie zúčastnili
všetky nukleárne velmoci
bez predkladania pred
bežných podmienok. P ri
pomenul, ako vytvorenie
priamej
komunikačnej
linky medzi Bielym do
mom a Kremlom pomoh
lo k zníženiu napätia a
doporučil, aby sa v do
hodách o takýchto prak
tických opatreniach po
kračovalo. Klusák chválil
Moskvu za jej iniciatívu
a dodal, že v odzbrojení
nastal pokrok, aj keď ne
uspokojivý, pretože zmlu
vy neboli realizované.

otázky veľkeho problemu,
ktoré už akosi dozreli a
mohli viesť k dohode.
Americká delegácia preto
víta konzultativne rozho
vory medzi piatimi nuk
leárnymi velmocami, ale
ak by sa o sovietskom
návrhu predsa len malo
hlasovať, americký dele
gát by hlasoval proti.
Za Čínsku ľudovú re 
publiku zasiahol do roz
pravy veľvyslanec Chen
Chu. Ten tiež odmietol
sovietsky návrh a predlo
čínsky velvyslanec Chu
žil dve zásadné podmien odmietol túto pochvala
ky, ktoré by sa mali pred Sovietskeho zväzu a vy
zv o laním akejkoľvek od zval politický výbor, aby
zbrojovacej konferencie si povšimnul skutočností.
splniť. Žiadal, aby sa dve Pripomenul, že “jedna z
superveľmocj -í Spojené velmocí” vykonala vojen
štáty a Sovietsky zväz , skú agresiu dokonca pro
zdůrazňuji, že měřítkem naší práce je, jak se naše ktoré sú podľa jeho ná
ti svojmu spojencovi, čím
mládež chová, jaké má postoje, jaké zastává názory
a jak je ochotna se podílet na budování socialistic zoru angažované nie na myslel jasne sovietsku
odzbrojení, lež na rozší okupáciu Československa,
ké společnosti."
Problém je tedy velice jednoduchý: cokoli se sta rení zbrojenia a na voj a dodal, že zneužívanie
ne, může za to učitel. V učiteli máme po ruce něko nových prípravách, na
odzbrojenia k mierovej
ho, koho lze obvinit a potrestat a to bez ohledu na to,
že 1— jak pan ministr připouští — "nelze situaci ve pred osvedčili, že ani jed propagande nie je vý
školství Vytrhovat z kontextu situace ve společnosti". na z nich nepoužije prvá myslom moderného impe
Bylo by nespravedlivé se nezmínit, že se ministr nukleárne . zbrane nikdy r i a l i z m n že takú prax
Havlín v závěru svého projevu také rozpomněl na a za nijakých okolnostímal už aj ruský cársky
to, že škola má mladé lidi učit. Učinil tak sice jen v
jednom odstavci svého kázání, zaplňujícího tři stra a potom, aby sa zároveň režim.
ny Učitelských novin, ale učinil tak. Prohlásil, že zaviazali, že stiahnu svo
Bulharský delegát vel
"kvalita pedagogické práce učitelů představuje ši je vojenské jednotky a
rokou problematiku", takže se jí patrně z těchto dů dementujú svoje vojenské vyslanec Grozev nazval
vodů nelze "široce" zabývat. Upozornil jen, že "bu
postoj činy negativiz
de třeba hledat účinná opatřeni k nápravě, ke zkva základne, vybudované na mom, odmietol ho a do
litnění úrovně výuky tak, aby škola naučila a nemu cudzom území. Velvysla
seli za ni dotahovat rodiče". Výchova školních dětí nec Chu zároveň odmie dal, že čínske stanovisko
nemožno brať vážne. Je
s? . m? ponechat škole, "dotahování" rodičů není
zřejmě žádoucí. Nedostatečné vyučování a zásahy tol všeobecné odzbrojenie to vraj otvorený a flagrodičů představují jeden z největších problémů čs. bez rozlišovania o koho rantný
antisovietizmus.
školství, ale soudruh ministr věří, že i to se spraví ide, a žiadal, aby superDoporučil
reprezentantovi
"ideologicko-výchovným školením učitelů na zkvalit velmoci v prvom rade
Číny, aby si povšimnul
něné a vyšší úrovni".
znížili stav svojho vyzbro
postoja prevážnej . väčši
Zvláštní starost projevil o "zkvalitnění výuky rus
kého jazyka", neboť jde o to, aby se mu nevyučo jenia, zatiaľ čo to iste ny členských štátov a
valo "jako jazyku cizímu, ale jako prostředku poli nemožno očakávať od ma podľa toho zmenil svoje
tickému". český jazyk, matematika, dějiny afd. sa lých hárodov, ktoré na
mozřejmě takovým "prostředkem" nejsou, takže není opak musia posilniť svo stanovisko. Poľský velvy
slanec Jaroszek tiež pod
treba se zkvalitnění jejich výuky nějak speciálně
věnovat. Zvláště když se normalizuje, což "není úkol ju obranu proti ohrozeniu poroval sovietsky návrh
svojej nezávislosti.
krátkodobý" a "vyžaduje naší plnou pozornost".
a upozornil na priaznivú
V závěru zdůrazňuje, že splnění všech úkolů je
V rozprave došlo k zau medzinárodnú
situáciu,,
závislé na "iniciativě a aktivitě nás všech". Jejich
roalizace však "posune vpřed prosazování závěrů jímavej kontroverzii med ktorú treba využiť v ro
AIV. sjezdu KSČ na úseku školství a bude dalším zi velvyslancom Chu a kovaniach o odzbrojení.
krokem při prosazování důsledně socialistického cha československým zástup Navrhol, aby sa sovietmi
rakteru naší školy".
com Klusákom. Ako sa navrhovaná konferencia
Zda soudruha ministra již napadlo se "důsledne zeptat, zda o to někdo stojí — včetně velké dalo očakávať, zástupca zvolala do dvoch či troch
čs. ministra zahraničia rokov a v trojročných in
většiny učitelů a o mládeži ani nemluvě.
Jiří Virkoš Milan Klusák podporoval tervaloch opakovala. MK

V rozprave alebo mimo
nej už dosiaľ vyjadrili
svoje stanoviská takmer
všetky vedúce krajiny,
vrátane Spojených štátov
a Čínskej ľudovej repub
liky a samozrejme aj So
vietskeho zväzu, ktorého
delegát návrh na zvola
nie konferencie za účasti
všetkých krajín rozviedol
už v generálnej rozprave
valného
zhromaždenia.
Okrem toho v politickom
výbore dosial prehovorili
delegáti Československa.
Bulharska a Poľska.
Spojené štáty, ktorých
stanovisko v politickom
výbore predniesol stály
delegát, velvyslanec Bush
a na tlačovej konferencii

zástupca Spojených štá
tov v ženevskej odzbrojo
vacej konferencii velvy
slanec Martin, odmietli
sovietsky návrh ako ne
praktický. Zdôraznili, že
zvolanie takéhoto široké
ho svetového fóra by bo
lo krokom späť do pome
rov pred rokem 1963, ke
dy sa o odzbrojení len
hovorilo, prišlo sa s tézou
o totálnom a úplnom od
zbrojení, ale konkrétne sa
nič nevykonalo,. Podľa n á 
zoru velvyslanca Martina
bola to len propaganda
Počínať si takto by zna
menalo odklon od praxe,
ktorá zaviedla selektívny
postup v odzbrojovacích
rokovaniach na čiastkové
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lok je to možné?
FERDINAND

ZLOBÍ

každému jinému to má
stačit. Anton Pavlovic Čechov
kdysi napsal, že lidé. kte
ří se" pokládají za veliká
ny,- si' často počínají jako
Jupiterové, -tak -nedbají
normálních pravidel. Ko
mitét' byl sestaven větši
nou z universitních' profe
sorů; tedy- z členů té in
stituce, na híž, podle urči
té
tradice,
Objektivní
myšlení má být nej svědo
mitěji pěstováno. Avšak
orii
naopak : předvedli
vzor vědomě
zavřené
mysli. Vskutku není třeba
universitních profesorů a
jejich příkladu, aby lid
ské1mysli se uzavíraly.
Často se tak děje samo
sebou pod prostým vlivem
nevědomosti.’ Co se ten
krát událo ve Štokholmu?
Na ' místo umění myšlení
nastoupilo umění nejpri
mitivnější politické intri
ky ’ - zá výlučné účasti
těch, kteří více než ostat
ní by mohli být pokládáni
za myslitele.
Štokholmský komitét za
nechal po sobě hlubokou
,"stopu, po níž bez ostychu
mnozí kráčejí. Řekl v de-

hatě jeden z následovní
ků: ""Na neštěstí pro vás
mám v té věci zavřenou
mysl."" To až dosud nebý
valo. aby člověk ochotně
přiznával, že má zavře
nou mysl. nebo aby se
tím i jaksi honosil a po
kládal to za argianent k
debatě.
Americká herečka. Jane
Fonda odcestovala, do se
verního Vietnamu a dáva
la velký pozor, aby se jí
po cestě nedotklo nic ji
hovietnamskébo.
žádný
dojem odtamtud. Takto
očištěna hlásala ze seve rovietnamského
radia:
“Nejsou dvě strany, je
jen jedna.“ Pozdní a smě
lé to dítě štokholmskéha
komitétu.
Po léta už se vede vel
ká debata o Vietnamu, a
početné skupiny na zápa
dě debatují po štokholmsku. Odpírají zkoumat
věc jižního Vietnamu a
Ameriky. Není jiné věci,
aby
nepřihodily
svou
mysl na vážky, které ma
jí : odvažovat spravedl
nost. Ano, severní Viet
nam -vpadl do jižního, ale
učinil tak ze zoufalosti.

Je to táž škola myšlení,
která vysvětlovala sovět
ské invase do Maďarska
a Československa tím, že
sověty se bojí.
Mimo tyto skupiny,
každý vidí, že severní
Vietnam by neměl žádnou
příčinu k zoufalosti, kdy
by se držel ve svých hra
niach. Rusko a Čína do
dávají zbraně a válečný
materiál severnímu Viet
nama. Amerika to dodává
jižníma. V tom případě
váží ony zvláštni vážky
spravedlnosti takto: pst.
ani slovo o ruských a čín
ských dodávkách. ale
americké dodávky mají
být zastaveny.
Jakási
Štokholm,ská spravedlnost
vyžaduje, aby zbraně by
ly vydávány jen pro útok,
ne pro obranu. Ony sku
piny jsou oddány demok
racii a shledávají, že v
jižním Vietnamu není
žádná pořádná demokra
cie. Jižní Vietnam má
být za to potrestán.
Ale ony skupiny drží ja
zyk za zuby o tom, jaká
demokracie je v severním
Vietnamu. Skupiny jsou
(Pokračování na str. 6)

PM 1CESKI ŘEZNICTVÍ
UZENÁŔSTVÍ
KEW CONUNENTAl lllilCHiltS Ply. Itd.
KOPECKÝ SMAIIMODS Pty. Itd.
3 26 High Street, Kew, Vic.
Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. NAŠE SPECIALITA: uzená šunka
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
DOMÁCÍ JATERNICE*JEÍÍTK A^; S^E TA r|O yÉ ■I VINNÉ KLOBÁSY
Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po VictorSa Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.), zastávka č. 38
Telefon: 86-7178
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Noste brýle od O P T Á

PEROUTKA

..Jednou snad někdo, spočítá-ztráty, jež utrpělo myšlení tím, že byla válka vietnamská. Patrně válka
ve Vietnamu nebyla ani hlavní příčinou, kdyby jí nebylo, lidé tohoto desítiletí byli by si našli příčinu
jinou, aby na ní vybili svou rozdílnost, svůj útočný instinkt, svou potřebu nesouhlasit. Pravilo se, že
tu působí duch: doby. To je zároveň nejsprávnější i po mnohé stránce nejprázdnější vysvětlení. Zatím co
komunistická, polovina světa šla svou předepsanou dráhou, na západě jakoby jistoty a věrnosti pominuly.
Experimentovalo se se všemi institucemi a všemi c ity , jakoby se začalo od samého začátku. Mnohým se
zdálo, že. největší problémy je snad mo^no vybojovat za jeden den na ulici. University byly obsazovány, do
škol vcházely a z nich vycházely bojovné ttupy. Ale vlastně tomu tak vždy bylo, lidé ovšem byli vždy roz
děleni na temperamenty, a vždy nové myšlenky zápasily se starými. V tom je síla i nebezpečí svobodného
západu. Avšak stupeň kvasu, neostýchavé chování sku pin byly nové. Bylo to svízelné. Nadruhé straně to
dělá život zajímavým. Nikdy zde nebude úplný klid a nuda, vždy bude třeba bojovat o princip v norých podmínkách.
'

Vždy' znovu se vracíme
k činnosti anglického fi
losofa Bertránda Russelá
a francouzského spisová-'
tele Sařtra. Tito dva mu
ži vytvořili komitéty, svo
lali před několika léty do
Štokholmu schůzi patnám
ti intelektuálů - a nazvali
ji “soudem1 nad- Ameri
kou’-’. Měli rozsáhlé spe
cielní vzdělání, ale nějak
se do tohoto vzdělání ne
dostala vědomost o tóm,
co je to soud.
Jejich soud byl nepo
dobný všem '.soudům oštaťním. Nic nezůstalo-z ju 
stičního -pravidla, . že obě
strany m ají-být vyslech
nuty. Patnáct intelektuá
lů porokoválo mezi’ seboa,
vyslechlo několik Svědků,
jež tam poslala diktátor
ská vláda severního Viet
namu, prohlásilo jednáni
za skončené ä vyneslo
ortel: Amerika je vinna.
Když tento komitét byl
£>ak dotázán, proč nevyslechl - také - svědky
americké a jihovietnamské, prohlásil,' že úplně
3e spoléhal na svědky že
severního .Vietpamu,.J ie.
mu to stačilo a že také
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Capitol House, 113 Swanston St.

Melbourne (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
dodáme

léky

v še c h

druhů

Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky
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Josef Škvorecký: All the Brighf Young Men
and Women. A Personál History of the Czech
Cinema. Peter Martin Associates Ltd., To
ronto, 1971, str. 280, 200 fotografií, US $ 8.95.

Kronika jedné epochy
českého film u
' český občan má k fámu a to zejména k českému
specifický vztah a je jím dle Josefa Škvoreckěho
více ovlivněn než kterýkoliv jiný^divák na svete.
Aeneas Silvius Piccolominí, pozdější papež Pius II.
(1458-64) prý kdysi prohlásil, že každá stará česká
žena zná bibli lépe než římský kardinál. A průměrný ■
Čech — Američan by řekl průměrný bankovní úřed
ník — zná prý Felliniho lépe než americký filmový
producent.
„
"
Josef škvorecký velmi prozřetelné uvedl do podti
tulu své kroniky o české kinematografii, že jde o
jeho osobní dějepis. Tím také zabránil podezření ze
solipsismu a vznesl do vyprávění o převážně nedáv-:
né. ale bohužel již uzavřené historie českého filmuj
subjektivní tón. mnoho osobních zkušeností a postře
hů. Připravil tak knihu, která není ani v nejmen-;
čám dějepisná. Je to záznam o ohraničeném úseku,
ř^ v rh n kulturního života, který v Československu,
prolnul do veřejnosti a stal se modem vivendi a;
zdrojem myšlenek, které se pak neobyčejně proni
kavě projevily v mnoha sférách veřejného života —
politiku nevyjímaje.
Musím"se přiznat, že patřím mezi zcela běžné
filmové diváky bez jakýchkoliv aspirací na znalost
historie f i lm u a jeho umělecké specifičnosti, Škvoreckého- kniha mne ale tak zaujala, že jsem ji pře
četl během dvou dnů. Při čtení mi nešlo příliš o
fakta výhradně se týkající filmu, ale o okolnosti,
které provokovaly zrod nové filmové vlny, lidi, kteří
se na ní podíleli a dobu, ve které se toto vše ode
hrálo — nikoliv jen na filmovém plátně, ale i ve
skutečném životě. Cinema verité. Můj. čtenářsky
dojem také je, že něco pčTobného tonulo na mysli
Škvoreckému, když knihu koncipoval. Jistě mohl svo-.
ji práci zaplavit daty a technickými detaily, ale^o
to autorovi valně nešlo, tak jako běžnému čtenáři,
který by byl unaven. Filmový divák se ale rád dozví
O'zlomu, který způsobil onen zvrat vedoucí od psem
doprodukce stachanovských a družstevnických klišé
k umělecké snaze zobrazit tvář a duši, jednotlivce,,
sociální skupiny nebo i národa. To je ovšem nároč-,
nější úkol než schematická zápletka pozitivního děl-,
nického hrdiny a negativního třídpího nepřítele.
Tak se vlastně dostali ti mladí muži a ženy nové
vlny českého filmu k filosoficko-estetickému zrevolu-'
cionování národní kinematografie. Škvorecký ve své!
knize sice začal Kříženeckým, Machatým, Vančurou,
Voskovcem a Werichem, Vlastou Burianem, Vávrou,
a Fričem, kulminuje ale Formanem, Chytilovou,
tôenzélem, Passerem, Schormem, Němcem, Jirešem
či Vláčilem. Slovenského filmu se škvorecký nedo
týká s poukazem, že Barrandov, mu byl mnohem Bliž
ší než Koliba, i když moderní slovenští filmoví' auto
ři (Kadár, Klos, Špitzer, Uher atd.) by si i v jeho
spise alespoň kapitolu jistě zasluhovali.
.Kniha nám mnoho připomene, fotografické přílohy
i trochu nostalgicky zaútočí, hlavně ale dá nahléd
nout 'do světa, který je sice výlučný, ale má sílu
ovlivnit všední den miliónů lidí. České filmové umě-,
ní v letech 1960 - 1970 je navíc obžalováno z toho,
že usilovalo o vtažení nic netušícího občana do spá
rů sionismu, titoismu, sociál-demokratismu, antikomunismu, .trockismu, pornografie, dekadence, pesi
mismu, módemismu, formalismu, desorientace, frettdismu, strukturalismu, rasismu; naturalismu a bůhví
ještě čeho. My ale dobře víme. že tvůrci českého a.
slovenského filmu, i když to byli jen lidé s nemálo
chybami, sledovali jiný cíl — zobrazit dobu, která
nás obklopuje.
IP
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Džetem — denně
do VÍDNĚ, FRANKFURTU nebo LONDÝNA

můžete letět ZA POUHÝCH $ 370.Do mnoha měst v EVROPĚ a zpět
můžete letět za $ 697.90
' LETY NA VÁNOCE 1972
objednejte si již nyní
NAVŠTIVTE NÁS
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

ALMA
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.

(roh Elizabeth St.), Melbourne
Telefon 63-4001 — 63-4002

latdbu H O T E L
NEPEAN HIGHWAY
M0RNINGTQN

Pod vedením L. Žifčákovej
* Chutná kontinentálna kuchyňa
* Mierne ceny
* Príjemné posedenie
BRAVČOVINA KAŽDÚ SOBOTU A NEDEĽU

Jedlá sa podávajú medzi 12. a 2. I m LDeti vítané
Telef.: (STD 059) 75-2015

OBRAZY A UMĚLECKÉ REPftOCMKBCE
ve velkém výběru na skladě (včetnědřevorytů staré Prahy - SsOar, Kostel1
RÁMOVÁNI obrazů a POZLACOVA
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Jak Je to možně t
(Pokračování se str. 5} 3a aoad aésanfcim ochab večer v Bílém domě. intelektuálům nemůže být
si jistý, že jihovšetesasfr la , ;attd»se až ničemu ne- Avantgardiste ihned od nakázána, jako nemůže
ský lid nesouhlasí s pre dftgi. a e to Jen mírně. Li - mítli a dali to do novin: být nakázána povinná
sidentem Tbieu. ftááré 4E' M é ja» mírně se pa- nepřijdou, poněvadž vál úcta ke všem dělníkům,
zkoumání ani ž á i # d k « .A á . feáyž intelektuál ka ve Vietnamu trvá. všem sedlákům, mechani
had, jak sevejcwáacaEfr- apgffli standard a třímá Významný -spisovatel chtěl kům, černochům. Nelze
«k é tir á k a , z nichž podle přece přijít. Kritik ho přehlédnout, že intelek
ský lid souhlasí se
presidentem. SUgBff Pe scě Uhostí stah u je to ne- zatáhl do kouta a řekl tuální avantgarda má za
lují, že presiáerik flrfflw
mu: “Nechoďte. Můžeme sebou skandálně vadné
ve válečné tísaÉjj ýjamfiap- P řed třiceti už lety vás udělat a můžeme vás úsudky. V třicátých le 
ně přebírá na sešel ca hv George Orwell ohlásil, že zlomit.”
tech -pokládala Stalina za
měla být mmt A t i t a * - ;< gi nového se událo, a
ze světových
Jestliže toto všechno na jednoho
m m f element že přibyl do něco ukazuje, tedy na to, dobráků, nepřišlo jí ani
mu žáajgj. : p i ia p —sk. veřejného života: inte že politika není věda - na mysl, že vražedné
tam o d e t i * l®fia ísnnáá. lektuálové pocítili chuť ani u některých vědců, že moskevské procesy by
dokonalä ASaÉBHB. Ais pomoci. Nic z pozdějšího není filosofie - ani u ně mohly být falešné, což
ta Je pctí arihnsaait g i f a vývoje nevyvrátilo tento kterých filosofů, nýbrž že přišlo na mysl mnohým
mlčená •
^J sšůz postřeh.
politika je vůle, která se prostším lidem. A -radi
trd f ta í »
jams. mflbdy
Jako tak často, pravid chápe všech prostředků. kální spisovatelé pokláda
lo, generální úsudek se Když avantgardní část li komunistickou stranu
byla M w i , . as "o tom netýká všech, jen někte intelektuálů odhalila své za prostředí, kde naleznou
rých. Vždy ještě většina vášně a stala se jednou nejvíce svobody. Velmi
aaaSjr.
intelektuálů, každý na ze skupin, které bojují o se pak podivili. Po tomto
-*»-■* ■™ — - . Ä iaat_---.m-...
jr *>
svém místě, udržuje nor moc, oslabilo to celkové všem: je intelektuální
•&At je aaafeaé. Se nad jiné mální vzezření života a postavení
intelektuálů, avantgarda spolehlivý ti
r n g t i S«ě »»»p - kaž- normální funkci státu. které mělo být postave tulek kritického myšlení?
áěsBE tiäfeSEČ - dvojí mě- Ale ve veřejném životě ním rozhodčího nad sku
Amerika se chystá ode
388» i » t n ž věc. a nijak tito tiší pracovníci nevy pinami. Konečný úsudek jít z Vietnamu a může to
raoionelně.
.s e s iA f L Se. bědou za to stupují tak často a tak o tomto desítiletí snad vysvětlit
■aa^iľwiiiwiai^fiiiä^
sezname hlučně jako ti, kteří, jednou bude, že to byla Avšak avantgarda ji ne
ljÍM » wĚgm éď . ale jsou podle Orwella, pocítili hluboce zpolitisovaná pe chce propustit lacino. Žá
aatteBg odpovědi částeč- chuť pomoci. Oni píši nej- rioda, kdy politika se zba- dá, aby před odchodem
aS- V jjtiedním desítile- častěji, často i nejlépe, vila úcty přede vším.
Amerika sama pomohla
S oxtině postoje lidí a mají za sebou dosti no University byly dlouho zničit jižná Vietnam. Aby
t i i * , zbrutálněly, mno- vin, revuí a místa na roz pokládány za tradiční doznala, že nepřišla do
i # psaÉilady se vyhrotx- hlasových stanicích, aby sídlo, kde je pěstována Vietnamu chránit slabší
t i e myšlení změklo a představovali skutečnou objektivní methoda. Jest ho proti útoku, nýbrž že
ažratilb své vážné rysy. sílu.
liže však universitní pro tam přišla, ja k .‘bylo ře 
¥ tia sý c h kruzích záliba
Zdálo se jim, že presi fesoři v štokholmskéin čeno, aby vyhověla “tem
v orientálních mysticích, dent Johnson, který po komitétu dali přednost nějším stránkám americ
-r mythu a utopii se roz chází z Texasu, ne z new politickému radikalismu ké povahy”,
mohla. skoro nahrnula, a yorských kulturních kru a mnozí jiní tak podle
V tom a. v mnohém ji
s tán přišlo mnoho nevá hů, jim nejvíce překáží nich činí, kde je ještě ú- ném západní intelektuální
zaného. nedisciplinované Tento president se poku tulek, kam by se objek avantgarda žije svým
ho mluvení. Ne vyjádření sil navázat bližší styky se tivní methpda uchýlila? vlastním životem, který
pravdy, nýbrž sebevyjád zástupci kultury a uspo Nebo jí není škoda?
mnohým jiným je nepo
ření bylo mnohými po řádal pro ně společenský
Povinna úcta ke všem chopitelný.
staveno na první místo.
Známý a kdysi vlivný
spisovatel, sídlem v P a
Nestojí o nic víc
říži na Montmartru, na
psal o sobě: “Vím, že po
cházím od mythologických
použít všestrannou
zakladatelů rasy.” Původ
tak vysoký mu dodal se
bankovní službu v National
bevědomí a psal dále, že
Šekové účty
* Vkladní knížky
jeho kniha je “prodlouže
ný útok, plivnutí do tváře
Osobní zápůjčky
* Cestovní šeky
Umění, kopnutí do Boha,
Bankovní šeky
* Zařizování investic
Člověka, Osudů, Láský,
Poukazy
všeho
druhu
do
zámoří
Krásy.” Nezůstalo to bez
ohlasu, mnozí šli spíše je
Vklady s výpovědní lhůtou na vyšši úrok
ho směrem než směrem
Pravidelné poukazy a inkasa'
zakladatelů logiky. Tolik
výstředního už bylo řeče
Úschova cenin
i
no a napsáno, že kontroSlužba pro zahraniční: obchod

Veškerá POJIŠTĚNI odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
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F riedrichJDuerrenm a ff : Pád. (Arche, Curych, 1971)

Podobnost nenáhodná

byli
nezvěstní
Švýcar Friedrich Duerrenmatt patří nesporně k nejlepším soudobým drama chůdci
tikům na světě. Próza tvoří jen malou část jeho ouvre. Těžiště leží v divadel přesto, že pošta zaujímala
ních hrách, ať už jsou to dramata (Návštěva staré dámy. Fysikové, Manželství uvnitř státní mašinérie
pana Missfssippiho), komedie (Romulus Veliký), opera (Frank Pátý) anebo přece jen podřadnější po
konečně hrst rozhlasových her. Novela Pád je pů románu Slib (1958) odskokem stavení, a i když s ním
dramatika k epice a hned zkraje nutno říci, že si nikterak s jeho dramatickým bos tajné policie jednal
dílem nezadá. Duerrenmatt vystupoval zvláště v posledních letech jako ostrý laskavě, nebylo radno po
kritik švýcarských poměrů. Koketuje se socialismem tak, že se na první pohled zmizelých pátrat. Před
může zdát, že jeho politické přesvědčení není příliš vzdáleno od komunismu. vchodem do slavnostního
.A 4u najednou napíše knížku, která je zřetelným Obrazem bojů o moc v Krem sálu a před vstupem do
lu za Stalinova života. Tento rozpor je však typický pro myšlení většiny zápa zasedací síně byl “N”
doevropských levicových intelektuálů: socialismus ano, diktatura, ať už zpra už ohmatán, poprvé nad
poručíkem, který to dělal
va, nebo zleva, ne.
Duerrenmatt ovšem ne musí stát. Ale i jiné sou
uvádí .historická jména, druhy je možno poznat,
ani Stalinovo, ani jeho podle • povahových rysů,
soudruhů v • politickém podle afér, podle zvyků.
“A” má humor, ale čím
sekretariátě.
Naop ak:
a b y : dodal celému příběf je bodřejší, tím je nebez
hu na všeobecnosti,, aby pečnější. Vynalézá pro
z. něho udělal model ..pro členy' politbyra přezdív
každý bezohledný boj o ky, trefné a bezohledné:
moc, označuje postavy “divoká svině” , “památ
pouze písmeny. Nicméně ník” , “naše balerina” ,
podrobnosti, kterými je “lord evergreen” , “čajo
charakterizuje, nenechá vý svátý” , “státní teta”
vají nikoho na pochybách, a. podobně. Tím nabývají
že jde o vládnoucí třídu prázdná písmena přece
jen reálného obsahu.
Sovětského svazu.
Duerrenmatt kreslí od
. “A”, to je ovšem Sta
lin: kouří fajfku, vyrostl hmotněné bytosti, písme
ve -stepi, bydlí na dači, na, pohybující se tak, jak
• hlídané, gruzínskou setni- mají předepsáno, která
nou, ' cituje tam každý. však zároveň za vlastními
týden třikrát členy polit-P zády žijí, tím spíše, že
býra ke slyšení, při němžl jejich vzájemné vztahy
sedává za. obrovitým sto.I ijsou -víc než hmatatelné.
.lem, kdežto návštěvník' 'V politickém sekretariátě
' Jde o podobnost ryze náhodnou ■. .

Setkání v poušti
Jaroslav Kujeba

I Nad hranicí mezi Arabskou republikou^ Jemen a
Lidovou republikou Jižní Jemen stála temná noc. Pod
Sejí nehranou cestoval na velbloudu severojemensky
lějk Nadží el Ghádir, pohlavár kmenů Bakil, k oase
ÍBeihan, ležící na severozápadě jihojemenského po
hraničí. Tenhle šejk nebyl spokojen s cenou, kterou
Tnu až dosud režim v San’d za jeho loajalitu platil
a v oase se měl setkat se. zástupcem adenské vlády;
očekával, že mu Adeňan nabídne víc, když mu slíbí,
že vyvolá se svými soukmenovci v severní části roz
děleného Jemenu nepokoje. ,
■' Už bakilský šejk sesedl s velblouda, už se blížil
se širokým orientálním úsměvem a napřáženou dla-'
ní k svému partneru, už adenský zástupce mával
přívětivě 'srpem a 'kladivem na znamení poctivých
úmyslů jihojemenských lidových dem okratů—; vtom
se rozpovídal z temna oasy kulomet. “Zrada,” po
myslil si Nadži el-Ghadir a byl by myslil dál, kdy-,
by se nebyl bez ducha zhroutil do vlahého písku,
který hltavě polykal krev; unikající • ze . srdce ne
zištného severojemenského vlastence.
Ještě - však nedozněla ozvěna výstřelů z Beihanu
a už zarachotila salva z jiného(ýautomatu.; ^tentokrát
stál střelec na severojeménskéiň území, za skalkou,,
a jeho smrtelný pozdrav platil adenskěíhu vyjedna
vači, ť Ten 'byl .tak’ překvapen, že upadl bez hlesu,
prorokuje slavnou budoucnost světové revoluci pro
letariátu.
■•■"
.
.....
Na hranici se rozhostilo ticho. Teprve za drahnou
chvíli mohlo.cvičené oko postřehnout'pohyb iza Skal
kou. Za ní se vynořovala nejprve plavá čupřina, po-:
tom ótevřená, bezelstná tvář střelce,, který sé teprve
za hodinu odvážil vylézt z krytu- docela. Když se
přiblížil k oběma nebohým.bojovníkům za lepší bu-j
doucnostt Jéňíěríů, ozvalo sé od prvních-palem oasy,

existují dve skupiny, jed
na kolem tajemníka stra
ny “D”, “divoké svině” ,
druhá kolem šéfideologa
“G” , “čajového svátého” .
Avšak nitky a lana zavázaností probíhají i napříč
těchto hlavních nepřátel
ských skupin, probíhají i
mezi opovězenými nepřá
teli. Neboť všechny spo
juje strach: strach z od
stavení, ze zatčení, z fy
sické , nebo psychické lik
vidace. To je vůdčí motiv
novely a čtenář je s ním
konfrontován
hned na
prvních stránkách:
“N” přišel do zasedací
místnosti první. Od té do
by, co byl přijat do Nejvyššího grémia, se cítil
v bezpečí pouze tady,
ačkoliv byl jen ministrem
p o št. . . Avšak jeho před

pokaždé, podruhé světlo
vlasým plukovníkem, kte
rého “N” dosud nikdy ne
viděl; plukovník, který
ho jindy před zasedací
místností prohledával, byl
holohlavý, byl asi na do
volené. nebo přeložen, ne
bo propuštěn, nebo degra
dován, nebo zastřelen
Novela Pád je historií
jediného zasedání politic
kého sekretariátu. Jeho
členové zaujímají u stolu
místo předem přesně ur
čené jejich okamžitým
vlivem ve straně a ve
státě, místo, do něhož se
intrikami vypracovali ne
bo do něhož je intriky
celkem bez jejich vůle a
přičinění vynesly.
Zasedací pořádek v do
bě schůze uvádí Duerren
matt ješté před vlastním

Beihan jásavé, měkké volání: “ Voloďo!” Střelec,
který přicházel z pouště, rozepjal náruč a dojatě
slovansky zahalekal: “Juriji, golubčíku můj!”
Z oasy vyběhl bojar Jurij NiMtič Taktikin a na
proti mu běžel dlouhými skoky geroj Vladimír Tljič
Strategikov. To bylo setkání dvou čistých sovětských
lidí.'Objímali se vroucně, dali si několikrát,po .dvo
jitém chruščovu a pak se rozhovořili:
“ Co ty tu děláš, Juriji?” — “Jsem poradcem jihojemenské vlády, Volod’ku můj.” — “Já zase radím
režimu severojemenskému.” — “Moudří jsou naši
kremelští,” pravil pyšně Jurij, “oběma svářícím se
stranám radí.” — “To z opatrnosti.. Musí mít aspoň
tahle želízečka v ohni, když nám jinak na Blízkém:
východě pšenice, ba ani kukuřice nějak nekvete.”
— “To je mi jasné,” děl Jurij. “Tu vyhrajeme tedy
v kažém případě. Ale netušil jsem, že tu budeš právě
ty, Voloďo, můj nejlepší přítel z Vysoké špiónské,
kdo radí proti mně.” — “To máš tak, dorógyj: býl
jsem mezi těmi poradci, co musili z Egypta, ftékmu
ti sub rosa: čekali jsme marně, že-se pro nás Rudé
moře rozevře, aby pak pohltilo voje faraóna Sadata.
Ale moře nic. Israelité mají přece jen asi, v zásobě
trik, který politbyro ještě neovládá. Vyhoštěné bylo;
nutno někam umístit, nemohou jíst chléb pracujících
zadarmo. Tak jsme velikou část usadili jako obchod*
niky nebe turisty v progresivních státech Afriky;
A já jsem převzal úkol v Arabské republice Jemeii.
Není to tu valně, diety jsou pramizerně.” — “Horši
už nemohou být než u těch jihojemenských lidových
demokratů. Nu ale, buďme rádi, že jsme se nedo-.
stali do Ugandy. Tam aby měl. poradce pořád za
balený kufr.”
“A ten útok tanzánijských oddílů,
tomu soudruzi nemohli zabránit?" — “Jó, proti srdci
nésvede nic ani Brežnev.” — “Proti srdci?” divil se
Taktikin. — “Copak nevíš, Volod’o, že všechno za
vinila Aminová citová přelétavost? Podívej se: Když
se Idi Amin učil v Israeli skákat padákem, zamilo
val se tajně do Goldy .Meierové a to tak, že když se
stal “Big Daddy” Uganďanů, pověsil si do své lož‘nice její obraz. Chtěl ji pojmout za Choť, ale Goldá

Ruce Venuš iny
Jaroslav Seifert
Dobrodruh liknavý
usedl na břehu
a vlně vypráví
marnost svých příběhů,
vždyť je to jedině
hrst větru na dlani,
zmar perel ve víně,
strach x neumírání.
Ale to není
pravé jeho posláni.
Když kohout kokrhá
a rosa zazebe,
květ růže otrhá,
hovoře pro sebe:
jak je to surové
rvát růži ubohou,
plátky jsou růžové
jak nehty u nohou.
Ale to není
pravé jeho poslání.
Však vidět krásy zrod,
oplakat její zmar
a u tekoucích vod
vyčkat květ nových jar,
jež znovu ohluší
to věčné váhání
Mifoské Venuší
dát hlavu do dlaní.
Ach, běda, to je
pravé jeho poslání.

textem. Zdá se, že všechno proběhne jako tolikrát
předtím, rutina je tu zákonem a jako rutina tedy
přesně vypočítatelná a

aspoň zpočátku vypočítá
ná.
Všichni členové sekretariátu se postupně ná
(Pokračování na str. 8)

ái položila podmínku, že Amin musí přestoupit na
židovskou víru. Protože však talmud zakazuje rdou
sit nepřítele k smrti roubíkem a Amin tomuhle spor
tu velmi holdoval, když honil v Keni Mau-Mau, tak
Se svatby sešlo. Takto zhrzen, vyhodil Amin obraz
své nešťastné lásky z ložnice a rozhodil sítě svého
boxerského šarmu na jih, do Tanzánie. Jejímu pre
sidentu Nyererovi vyznal v dopise:^ “Kdybys byl že
na, Chtěl bych se s tebou oženit, třeba je tvá hlava
pokryta šedinami.” Nyerere, vida šanci, dal si ho
nem udělat černý přeliv, a chystal se chirurgické
mu zákroku, aby odstranil i poslední překážku, sto
jící v cestě kýženému sňatku s ugandským státní
kem. Ale když mu Golda zvláštním poslem sdělila,
že Idi Amin Dada schvaluje Hitlerovo “konečné ře
šení” , ..dopálil se a vtrhl do Ugandy. Kdyby nebylo
Ghaddaffiho vojáků a zbraní, vládl by Goldinou intrikou v Ugancě zase Obote.”
‘■
‘Nechrne politiky, Juriji,’ přerušil Strategíkovo
vyprávění Voloďa. “Vzpomínáš, jak jsme v osma
šedesátém debutovali v tom, jak se to jmenuje, v
tom. Československu?” ■— “Ba, já 'jse m tam ještě
donedávna:5připravoval procesy, .aby nevypadaly ja
ko politické. Ale. svěť se stal nějak nedirvěiisějKáE.
a tak mou' práci; patřičně neocenil. Prcko jsem byl
přeložen sem *., .”
, A pouští na jihovýchodním cípu Arabského peto*
OStrová- hlaholil jazyk Puškinův a Tolstého vzpoa fe :kami
častuškami, podnícenými častými doešky *
.polních lahví.
■Právě pěli Geroje čapájeva, když třeskiy x absz
hranic výstřely. Ojedinělé, leč přesné. Bm iíižg?-lahve, které sovětští poradci právě zvedali t Botham,
,aby si po třinácté připili na bratrství vsecš seci»Bátických zemí. Vodka se nezadržitelně vsakoval* áa
'písku. Poradci, zděšení neočekávaným TárraggE &>»
.chovní posily; vzali nohy na ramena a tkxtoes
po způsobu nomádů od oasy k oase. pějíce x* ääč
samohonky bojové písně proletariatu. Za ■
po jejich útěku se však do etéru nesla
vysílaček: “Lozkaz ploveden. Ať žije
Lozkaz iíploveden. Ať-žije pšedseda Maof”
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Pokračování
Opouštím Nový York. Na letišti La Gardia mi čer
ný zřízenec v uniformě North-Western Airlines odeíbírá kufr a nezvykle důkladně kontroluje moji leten
ku. Třikrát mi přitom slušně nadhazuje, že mi odebí
rá kufr. Potřetí k tomu ještě natahuje ruku, aby
bylo ocela jasné, že má dostat zpropitné. Dávám mu
quarter, čili 25 centů, za což poděkuje slovy: “Vy
musíte být cizincem!” Proto jsem se mu svěřil, že
po dlouhém cestování světem je to poprvé, kdy se
zaměstnanec letecké společnosti dožaduje zpropitného. Nejistě potom zamrkal a možná, že i jeho černá
kůže trochu zčervenala.
—

★

—

: V letadle mám sedadlo opět u okna, které m i do
voluje obdivovat velikost Nového Yorku,^ jehož po
čet obyvatel se rovná přibližně počtu všech lidí v
Austrálii. Obsluha na amerických vnitřních linkách
se zdá lepší než na linkách mezinárodních. I jídlo
je chutnější a je ho víc. Tehdy jsem měl zvlášť dob
rou chuť a uvítal jsem i malou láhev šampaňského
vína, kterou byl zakončen podávaný oběd. Moje sou
sedka, která se se mnou po nastoupení příjemně i
když trochu upjatě bavila, byla členkou jakési ná
boženské sekty a proto víno odmítla s poznámkou,
že pít alkohol je proti jejím zásadám. Mladá letuška
se zeptala s úsměvem, zda bych neodmítl ještě jednu
. láhev a když jsem neměl námitky, přendala láhev
Od obstarožní sousedky přede mne. Od toho okamži
ku na mne sousedka až do konce cesty nepromlu
vila. ■
—★ —
; Minneapolis je hlavním městem státu “tisíce je,zer” —Minnesoty. Město se nalézá na horním toku
x Mississippi, která probíhá překrásným údolím le
movaným stromy, jejichž listy hrají v podzimu mno
ha barvami. Už jména nad obchody p rozrazují, že
tato část Ameriky byla osídlena z velké části švédy
a Nory, což vzhled blonďatých potomků potvrzuje.
Ve státě jsou též indiánské reservace, o jejichž osa
Přijmeme spolehlivé
MANŽEL E
do výhodného zaměstnání včetně bytu a to man
želku jako HOSPODYNI a manžela jako ZA
HRADNÍKA pro rodinu o 3 dospělých. Nabízíme
samostatný byt sestávající z ložnice, přijímacího
l pokoje a koupelny a vysoký plat podle ujednání.
Nejsou námitky, aby měl manžel jiné zaměst
nání (mimo dům), ale v tom případě musí po| čítat s tím, že by dělal zahradnickou a j. práce
o víkendech. Je třeba aby se domluvil anglicky.
I Povinností manželky by byly všeobecné práce
hospodyně včetně vaření. Dům je v Roseville
• (Sydney). Jsou třeba dobré reference. O sjed
nání představení volejte lask.:
' Mrs, McCULLOCH — 26-2421 (Sydney)
(pondělí až patek od 9 hod. dop. do 5.30 h. odp.)

Podobnost nenáhodná

JSA KONEC SVETA
zenstvo jsem měl zvláštní zájem. Jejich dávný ná
čelník Minnehana se totiž proslavil nejen v těchto
končinách, ale i v jižních Čechách. Před druhou svě
tovou válkou jsem strávil dvoje prázdniny na jezeře
Kalich v táboře “Zdravé generace” v Kamenici nad
Lipou, který byl zasvěcen právě indiánskému kmenu
Minnehaha. Potvrzoval to tehdy i vysoký totem upro
střed tábora a indiánská vstupní brána, hlídaná ve
dne i v noci statnými opeřenými bojovníky. Vrcho
lem blaha pro nás kluky tehdy bylo, když se nám
podařilo složit zkoušku zdatnosti a spolehlivosti a
směli jsme nosit za vlasovou páskou “orlí” pero.
Vzpomínám si, že při tak památné události, jakou
bylo moje jmenování bojovníkem kmene Minnehohu,
jsem dostal u táborového ohně jméno Cihamata —
“Čistá voda” . Když si teď prohlížím v městě Mianeapolis 30metrovou sochu náčelníka Minnehaha a
koukám na některé snědé obličeje za městem, zdá se
mi, že ti Indiáni z Kamenice nad Lipou byli nějak
opravdovější.
—
★ —
Na minessotské universitě se tehdy konal seminář,
na kterém se diskutovalo o problémech osobního
styku. Teorie “sociálního styku” byla prodebatovávána v souvislosti s etnickými skupinami v Americe
podle výzkumů z let 1926, 1946 a 1956. Podkladem k
provedeným výzkumům byly otázky jako: souseda
které národností dáváte přednost?, koho chcete mít
za partnera v manželství?, s kým chcete pracovat?,
koho chcete mít za svého zaměstnavatele?, koho
chcete mít za svého přítele?, atd. Na odpovědi mělo
jistě vliv množství lidí z jednotlivých národů, které
žijí ve Spojených státech, ale přece se mi zdály vý
zkumy tak zajímavé, že jsem si je zachytil a dále
je předávám:
Dotazovaní dávali přednost lidem jiných národností
v tomto pořadí:
V roce 1926: 1. Angličan, 2. Američan (bílý), 3.
Kanaďan, 4. Skot, 5. Ir, 6. Francouz, 7. Němec,
8 . švéd, 9. Holanďan, 10. Nor, 11. španěl, 12. Fin,
13. Rus, 14. Ital, 15. Polák, 16. Arménec, 17. Čech,
18. Indián, 19. žid, 20. Řek,
V roce 1946: 1. Američan, 2. Kanaďan, 3. Angličan,
4. Ir, 5. Skot, 6. Francouz, 7. Nor, 8. Holanďan, 9.
Švéd, 10. Němec, 11. Fin, 12.x Čech, 13. Rus, 14. Po
lák, 15. Španěl, 16. Ital, 17. Arménec, 18. Řek, 19.
Žid, 20. Indián.
V roce 1956: 1. Američan, 2. Kanaďan, 3. Angličan,
4. Francouz, -5. Ir, 6. Švéd, 77 Skot, 8 . Němec, 9. Ho
lanďan, 10. Nor, 11. Fin, 12. Ital, 13. Polák, 14. Špa
něl, 15. Řek, 16. Žid, 17.' Čech, 18. Arménec, 19. Ja 
ponec, 20. Indián. :
Naše popularita není tedy v USA příliš velká a
podle posledního výkazu se zdá, ie dále klesá . . .
(Pokračování příště)
'Přípravný výbor Společnosti pro vědy a umění v§
'Sydney koná v pátek dne 17. listopadu 1972 odg

6.30 hod. večer v universitním klubu “Senior Com-g
mon Room Club”, Elektrical Engineering Buii <3
ding, Unversity of NSW.
§
USTAVUJÍCÍ SCHŮZI

b

místní organizace SVU v Sydney na níž bude téžS
^projednána činnost v příštím roce.
5
S Zveme Vás současně na večeři v universitním
íjklubu, která bude na schůzi bezprostředně nava
lí zovat a umožní nám vzájemné seznámení. Cena
gvečeře bude $ 3.60. Klub se nachází v areálu UnLbversity of NSW., Anzac Pde., Kensington.

česká restaurace
Contln. "GOURMET"
Restaurant "LABUŽNÍK"
129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bay

Sydney, tel. 317393
Otevřeno denně:
pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2 h. odp.
a oď 5 do 9 hod. večer, v neděli po celý den.
Přijďte určitě, budete spokojeni!
Ns Vaši návštěvu se téší rodin* Novotných
Připravíme pro Vás
ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘI

jako doma. Reservování míst osobně nebo
telefonicky (31-7393) do 20. prosince
v restauraci LABUŽNÍK

(Pokračování se str. 7)
schůzi dostavili, jen mi
nistr pro atomovou ener
gii “O” chybí. Je sesazen
nebo už popraven? Oprav
du nebo jen diplomaticky
nemocen? Kdo ho dai
zatknout, “A” nebo hlava
tajné -policie “C” , “stát
ní teta” ? Koho strhne je 
ho pád ssebou? Strach v
místnosti kypí, nejistota
vzrůstá, ale především
fatalismus.
Na této schůzi má “A”
něco zvláštního za lubem.
Navrhuje, aby se polit
byro zrušilo v rámci de
mokratizace strany. Čle
nové politického sekreta
riátu chápou však tento
návrh poprávu jako za
čátek své likvidace, pro
tože znají touhu “A” po
neomezené moci a jeho
podezíravost:
nepřítom
nost “O” je varovným
signálem.
Proti všemu očekávání
však panický strach vzní
tí jiskru odporu právě u
člena, u něhož to bylo nej
méně pravděpodobné. Bá
zeň, kterou každý zatím
choval v nitru, se stane
konkrétní, několik soudru
hů odmítá odejít z místno
sti z obavy, že by v předpokoji byli zatčeni. “A”
ve vzteku nad nevídán®u
vzpourou a nad tím, že
se strach soudruhů zhmot
nil v jejich slovech nebo
činech, chce dát zatknout
šéfa tajné policie, pro
tože prý bez jeho vědomí
odstranil “O” . Marně
však zvoní na plukovníka
v předpokoji: sám mu za
kázal vstupovat do zasedačky. Když se potom
“A” šéfu tajné policie
omluví, pochopí “N” , z
jehož pozorovatelny DuerProhlédněte si velkou
řadu nejnovějších
VOLTA
vysavačů
a všeho
elektrotech. zboží

renmatt schůzi popisuje,
že “A” prohrál. Už není
geniem a nadčlověkem,
je pouze produktem své
ho politického okolí, kte
ré do něho vložilo všech
ny možné ctnosti a tím
ho zneosobnilo, tím z ně
ho udělalo idol lidu, pat
riotický symbol, výlupek
vší chytrosti, Neomylné
ho.
Závěr novely je mor
bidní. “A” , uvědomiv si
svou porážku, nechá se
bez odporu uškrtit. Exe
kuci provede “památník” ,
ministr dopravy “L” , kte
rý ze strachu uvedl cel
kem nevědomky paláco
vou revoluci v pohyb. Mi
nistr “O”, o němž se
všichni domnívali, že byl
zatčen, se objeví najed
nou na prahu zasedací
místnosti a omlouvá se,
že si popletl datum schů
ze. Tajemník strany "D”
si sedne na místo “A”
do čela stolu, zasedací
pořádek dozná některé
změny, politický sekreta
riát však vládne dál,
strach zůstává a není vy
loučeno, že na příští
schůzi začne krvavá hra
o moc, “škatule, škatule,
hejhejte se” nanovo . . .
J. S.

P řijm e m e .........
HOSPODYNI

samost., dobrou ku
chařku, pro rodinu o
2 dospělých, do domu
v Bellevue Hill. Nabí
zíme oddělený byt s
koupelnou a TV, vel
mi příjemné pracovní
prostředí a dobrý plat.
Na úklid ap. je k di
spozici pomocnice v
dom. Jsou třeba refe
rence a znát trocha
anglicky. Mluvíme také
německy a maďarsky.
Volejte lask. (Sydney):
36-7447 (mezi 8. a 11.
hod. dop. nebo mezi 6.
a 8. hod večer)
y— - ...................

HODINAŘ *
ZLATNÍK *

Elektrotechničtí
kontraktoři

Přijmeme

(s licencí)

HOSPODYNI

POPULAR
ELECTRICS

ŠTEVEN VARDY

samost, střed, věku,
pro rodinu o 2 dospě
lých členech ve Vaucluse. Nabízíme oddělený
pokoj s koupelnou a
velmi dobré podmínky.
Jsou třeba reference a
znát trochu anglicky
nebo maďarsky. Vo
lejte: před 8.30 h. rá 
no nebo po 5. hod. več.
(Sydney) 337-2172

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

Domácí, obchodní a
průmyslové instalace a
opravy
ŽÁDNÁ PRÁCE NENÍ
PRO NÁS PŘÍLIŠ
MALÁ ANI PŘÍLIŠ
VELKÁ
Rychlá služba.
Rozpočet zdarma.
Volejte (Sydney) '
300-9085
Mluvíme česky.

DISCOUNT HOUSE
241A Oxford Street

BONDI JUNCTION
(proti kinu Metro)
Tel. 389-1,1222
POZOR: NáŠ obchod
je POUZE na uvedené
adrese!

MATE
VYROVNÁNO

PŘEDPLATNÉ?
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Ladislav Bittman: The Deception Game: Czecho slovak Intelligence in Soviet Politicaí Warfare.
Svracuse University Press, USA, 1972, Cena $ 9.9d

Pmce osmého oddelení

Dne 3. září 1968, fedy dva týdny po sovětské inva si do Československa, odejel Ladislav Bittman, dů
stojník československé výzvědné služby, služebně při dělený na čs. velvyslanectví ve Vídni jako tiskový
atašé, se svou rodinou do Západního Německa a tam požádal o politický asyl. Byl ovšem členem komuni
stické strany, vystudoval práva na Karlově universitě a od roku 1954 byl zaměstnán v čs. výzvědné
službě, z toho řadu let jako zástupce vedoucího od dělení pro desinformace. V roce 1968 se staí Dubčekovým stoupencem, což byl jistě důvod k jeho odvolání do Prahy a k jeho rozhodnutí se pro exit. časem
se dostal do Spojených států, kde pracoval ve výzkumu na různých universitách, který mu umožnil
napsání knihy "Ošidná hra: Československá výzvědná služba v sovětské politické válce", kterou právě
vydalo nakladatelství Syracuské university. Bittman uvádí nejen mnoho senzačních podrobností k špina
vým akcím, které podnikala Praha proti Západu a čs. exilu, ale popisuje i spoluúčast předních čs.
komunistů, především tehdejšího ministra vnitra a nynějšího předsedy federální vlády Lubomíra štrougala.

Předtím v červenci 1955 přišel na mnichovské
V roce 1965 bylo zřízeno po sovětském vzoru v
ústředí čs. výzvědné služby na Starém městě v P ra  poště o život při otvírání putovního baličku sloven
ský exulant Matúš Černák. Pumu v balíčku mu po
ze nedaleko Karlova mostu nové, osmé oddělení, slal agent čs. výzvědné služby Bertelot. který pak
tzv. D oddělení — oddělení pro desinformace čili byl rychle odvolán domů. Bittman popisuje také pří
“špinavé triky” , jak se říká v žargonu rozvědky. pad bývalého ministra Bohumila Laušmana, kterého
Dostalo za úkol organizovat a provádět “zvláštní dva rakouští agenti čs. výzvědné služby unesli r.
1953 z Rakouska. Laušman zemřel, jak známo, r.
operace” , nebo spíše zintenzivnit a lépe provádět 1963 v žaláři v Ruzyni.
“špinavě triky” , které prováděla čs.. rozvědka již
V souvislosti s těmito případy vražd a únosů píše
od února 1948. Rozsah těchto operací byl velmi ši Bittman, že tuto činnost komunistické tajné služby
roký. Podle Bittmana to byly politické vraždy, úno zastavil pravděpodobně Nikita Chruščov. To však
sy, rozšiřování falešných dokumentů a jiná tzv. “des neznamená, že tajná služba upustila od jiných svých
“špinavých triků” . Uvádí přiklady, z.nichž pro nás
informace” — dodávání falešných informací různým nejzajímavější je tzv. “Operace Neptun” :
cizím vládám nebo veřejnosti.
Počátkem šedesátých let začal v Evropě upadat
Čs. výzvědná služba spolupracovala úzce se sovět zájem o nacisty a jejich údajný revanšismus. Proto
skou tajnou službou a v každém oddělení měla so komunistické tajné služby uvažovaly o projektech,
větské poradce. Bittman ve své knize vysvětluje, jak jak tento zájem oživit. V té době přišlo pražské od
veškerá činnost a každý samostatný projekt byl dělení D s plánem, který dostal krycí jméno “Ope
vypracován tak, aby sloužil především sovětské za race Neptun” ; Vedoucí oddělení si vzpomněli na
hraniční politice. V této souvslosti uvádí několik pří tzv. “štěchovický archiv”, tedy několik beden naci
padů ž let 1957. až 1964, které se týkajr Západního stických dokumentů z doby Protektorátu,, zakopa
Německa, USA, Afriky, Indónésie a Jižní Amerikv.: ných v posledních dnech války poblíž Štěchovic, kteSovětská propaganda se tehdy zvláště snažila zdiskre-j |ré Američané brzy po válce podle informací němec
ditovat Německou spolkovou republiku. Dělalo se tel kého zajatce tajně odvezli, ale později předali zpět
stálým připomínáním nacistické minulosti a tvrzením,* Ičs. úřadům. Z těchto dokumentů byly některé vy
že v Západním Německu mají nacisté stále velký brány a doplněny podobnými dokumenty, které do
dala Moskva. Všechno bylo uloženo do zvláštních be
vliv.
den a ty byly pod Bittmanovým vedením spuštěny
Tak 17. května 1957 poslala čs. výzvědná služba na dno Černého jezera na Šumavě. Krátce poté je
prostřednictvím svého agenta poštovní balíček s pu potápěči Svazarmu (opět s Bittmanovou pomocíj
mou francouzskému prefektu André-Marie Tremeau- “náhodou” našli a za přítomnosti televizních kamer
dovi ve Štrasburku. Balíček otevřela náhodou pre a četných žurnalistů vyzvedli z jezera. Tehdejší mi
fektova manželka a stala se obětí výbuchu. Fran nistr vnitra Lubomír štrougal pak uspořádal v Praze
couzská poliicie při vyšetřování našla “důkazy” , mezinárodní'tiskovou konferenci, na níž hovořil o ná
které implikovaly celkem bezvýznamnou západoně- lezu a o problému nacismu v Německé spolkové re
mečkou neonacistickou organizaci “Kamfverband” . publice.
■Bittman však dokazuje, že celý projekt (včetně “dů
kazu o německém původu”), byl vymyšlen a orga * Zatím co celé scenário “Operace Neptun” bylo
falešné, velká část použitých dokumentů byla pravá,
n i / n v á n v P r a 70
i když zastaralá. U jiných- operací však šlo vesměs
o podvrhy a falešné dokumenty. Někteří zaměstnanci
■BBflflBBBBBBBflBBBBBflBflB ^BBBBBBaBbK.ÍSKI oddělení D se stali odborníky na vyrábění těchto
podvrhů. Tak bylý vyrobeny např. dopisy americ
S Y D N E Y
kého ministra zahraničí DuŮese. ředitele FBI Hoo
BBBflBBBBBBBBBflBflBflBKgffBBflBBBBaflBBBBB vera, ^kardinála Spellmana, bývalého rakouského
kancléře Schusehnigga, předáka sudetských Němců
Lodgmana von Auen aj. Podobný osud potkal někte
H
čs. svobodné studio Bumerang v Sydney
ré čs. politiky v exilu a v několika případech pražské
H
uvádí
oddělení D falšovalo také vydání některých exulant
LITERÁRNÍ VEČER
ských časopisů. Tato činnost měla účel vyvolávat
zmatek a zdiskreditovat politiku Západu. Pražské
Z DÍLA JOSEFA ŠKVORECKÉHO
oddělení D vyrobilo např. falzifikát, který měl pře
V SOBOTU 25. LISTOPADU 1972
africké veřejné míněni, že západní vlády
V 8 HODIN VEČER
g svědčit
plánují převrat v Tanzanii. Falešný dopis, který měl
|
THEATRE, SCHOOLOF DRAMA
h napsat americký diplomat konžskému politikovi Moij?
UNIVERSITY OF NSW,
k semu Tšombeovi, tvrdil, že západní mocnosti a Jiho
%
KENSINGTON
'
g africká vláda chtějí dosadit Tšombeho k moci v Kon
gu. Jiný podvrh, který měl usvědčit Američany z
intrik proti Sukarnově vládě v Indonésii, se stal na
konec bumerangem a přičinil se do určité míry o
krvavou lázeň komunistů v Indonésii. Pražské od
Chcete se v příjemném prostředí
dělení D mělo také na svědomí několik podvrhů,
které měly přesvědčit světové veřejné mínění, že
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
Spojené státy připravují převraty v ; Brazílii, Čile,
Poslechnout si českou hudbu?
Uruguayi a Mexiku. U všech dokumentů se nako
nec prokázalo, že- šlo o podvrhy, avšak než se tak
Vše je pro Vás pripraveno v české restauraci
stalo, dostalo se jim velké publicity a o to pražskému
ZLATÁ PRAHA
oddělení D; resp. Moskvě šlo.
235 Oxford St., Darlínghurst — Sydney
Bittman popisuje také podrobně organizaci čs. vý
zvědné služby a její spolupráci s výzvědnými služ
Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi bami ostatních komunistických států. Píše o vedou
cím sovětského oddělení desinformací gen. Gajanco-

HLAS DOMOVA MŮŽE VÁM DODAT
IHNED TYTO KNIHY :

Ladislav Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.20
A. Ostrý (pseudonym —P rah a): Československý
problém $ 4.80
Radoslav Selucký: Východ je Východ $ 3.60
Jiří Hochman: Jelení Brod $ 3.60
G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
Andrej A. Amalrik: Udrží se Sovětský svaz do
r. 1984? $ 2.40
Kníška Karla Kryla $ 2.40
J. Škvorecký: Tankový prapor ? 2.80,
M. Komínek: I pod oblohou je peklo $ 5.50
J. Danius: Zrod satanova atomu. 1. a 2. díl po $ 5.50
(Třetí díl je na cestě do Austrálie)
Vilém Špalek: Tam Portugués znova a znova na
lévá svůj jed $ 3.-,
B. Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje
$ 1.20

J. Durych: Služebníci neužiteční (4 svazky) $ 10.J. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.-,
Ivan Sviták: Kniha prezence (Dialektika pocitů
1948-56) $ 1.70
D. Pecka: Člověk (3 díly) $ 10.,G. M. Hopkins: Básně $ 1.50,
Gertrud von Le Fort: Věčná žena $ 1.M. Součková: Případ poesie $ 1.50,
V. Javořická: Tři zlaté vlasy, děda Vševěda $ 2.70,
K. Čapek: Anglické listy $ 1.70,
Karel Čapek: Hovory s T. G. Masarykem $ 3.50
Učebnice “Do roka dokonale anglicky” $ 2.40
Dlouhá, Zavadil: Angličtina pro jazykové ško
ly I. $ 2.40
'Poldauf: Anglicko-český a česko-anglický slovník
(1.224 stran) $ 9.40
Hais: Angl.-český a česko-anglický kapesní slov
ník $ 2.80
Ceny jsou včetně poštovného
V HD můžete též objednat všechny knihy vy
dané CCC Books. v Mnichově.

AUSTRALSKO-ČESKA FIRMA

1 A R C H I D O M DESIGNS
Vám nakreslí plány a vybaví
stavební povolení pro
* obytné- a průmyslové stavby
* přestavby a přístavby
* sanitární zařízení
* interiéry bytů a kanceláří
Pomůžeme Vám připravit rozpočet oprav
při koupi staršího domu
Volejte: 64-1207, nebo večer 350-2653
131 BRIDGE STREET, PORT MELBOURNE

vi, východoněmeckém gen. Wolfovi, o vedoucím ma
ďarského oddělení D Jánoši Feurješovi, o čs. dů
stojnících výzvědné služby Josefu Houskovi, Jiřím
Stejskalovi, Molnárovi, Nacválačovi, Příhodovi aj.
Zmiňuje se i o předním sovětském zpravodajském
důstojníku plk. Liehačevovi, který hrál důležitou roli
při organizování procesu se Slánským a druhy, kte
rý však byl nakonec sám popraven jako člen tzv.
“beriovské kliky” .
Pokud jde o akce oddělení D proti čs. exilu, Bitt
man uvádí, jak jsme už napsali, Matúše čeraáka.
O jeho případu se zmiňuje také generál Reinhard
Gehlen,. bývalý vedoucí západoněmecké výzvědné
služby, ve svých Pamětech. Tvrdí, že Čemák pra
coval pro jeho organizaci a že Praha vraždou Černáka sledovala dvojí cíl: jednak krvavou výstrahu
Gehlenově organizaci, jednak zastrašení čs. exu
lantů.
Při popisu případu Bohumila Laušmana potvrzuje
Bittman podrobnosti únosu a smrti tohoto politika,
jak je zveřejnila v roce 1968 pražská Práce. Dodává
jen to, že únos provedli dva agenti Prahy, rakouští
státní občané, kteří se vetřeli do Laušmanovy příz
ně, omámili ho a unesli do Československa. K oné
tiskové konferenci, při níž Laušman tvrdil, že se
vrátil dobrovolně, ho přiměla tajná služba slibem,
že ho propustí i s rodinou z vězení. Pak ho však dala
odsoudit a nechala ho zemřít v žaláři.
(Pokračování na straně 10)
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KALEX 73

HL A 8

í

> Stostránkový kalendář exilu vyjde v listopadu1
tohoto roku. Cena pro Austrálii US $ 5.70 včetně
poštovného a poplatku za převod šeku. Nenajde
te v něm politiku, ale zato seznamy českých a'
slovenských exilových novin, organisací, restau
rací, lékařů atd., kalendář s katolickými, evan
gelickými, staro- i novočeskými jmény, důležité
a zajímavé informace pro Čechy a Slováky v
zahraničí. Hodnotnou literární a výtvarnou část.
Objednávky a platy šekem posílejte na adresu:
KALEX 73, 8 Munich 5,
Pestalozzisfr. 13, West Germany

(Jistě pochopíte, že do zámoří můžeme expedovat
pouze proti platbám předem.)

Sláva ti, vlasti má!
(K.120. výročí narozenin Mikoláše Alše — 18. 11. 1852)
Jarka Vlčková

Tužku v ruce, zamýšlel se téměř čtyřicetiletý
Aleš nad prázdným papírem. Písnička “A ta naše
lípa už se zelená”, jež se mu vloudila na r t y p ř i 
nesla s sebou i námět, jejž Aleš ihned kreslil na
škartku papíru. Nakreslil na něm českou lípu, mo
hutnou a košatou, a pod ní slavnou českou^ rodinu:
u jejího kmenu stojí abbé Dobrovský dotýkaje se
pravicí rámě sedícího Jungmanna a po levici maje
Palackého. Jen trošku níže vpravo umístil Kollára,
Šafaříka a Purkyněho, vlevo pak Havlíčka, Friče
a Kalinu a pod nimi uprostřed spatříme na kresbě
Čelakovského, Vocela, Poláka, Jablonského, Erbe
na, Máchu, Němcovou, Hálka, Nerudu a Tyrše. Ná
zvy hlavních jejich děl jsou prvním květem této
naší lípy. Vlevo od básníků a vědců stojí Smetana a
vpravo Levý a Mánes — naše umění hudební a vý
tvarné — Mánes vyobrazen jak maluje celou tuto
českou kulturní společnost — a jemu u nohou sedí
mladík- v čamaře a vzhlíží k němu s úctou až nábožnóu — toť Mikuláš Aleš sám.
Tato kresba z roku 1891 snad nejlépe charakteri
zuje Alše samého, jeho snahy, jeho zásady a jeho
víru, neboť je jasným výrazem jeho duše. Hovoří
k nám srozumitelnou, řečí o Alšovi, uvědomělém
umělci, uvědomělém Čechovi, jenž miloval až vášni
vě tuto českou lípu — symbol samostatnosti národa.
Zatím co-u Mánesa došlo zcela nahodile k národ
nímu uvědomění, jež mu vštípil mladý Bedřich hr.
Sylva-Tarouca (právě tak jako B. Němcové její man
žel a dr. Čejka), to se u Alše děje zcela vědomě,
neboť on byl přímým a uvědomělým dědicem ná
zorů, citů a zvyků toho lidu, z něhož se v jihočeských
Miroticích zrodil. Byl dědicem celé dějinné tradice
národa — stal se i přímým a uvědomělým dědicem
Mánesovým. Netoužil po umění pročumění — chtěl
svým uměním sloužit mocnosti nejvyšší — a tou mu
byla vlast.
Není třeba připomínat, že stavba Národního divad
la ’ — divadlu přisoudil osud u nás úlohu nezvykle
velikou, nepoměrně vyšší, než-li u jiných národů —
inspirovala umělce k jeho výzdobě. Ten, kdo bvi
nejpovolanější, aby je vyzdobil, Mánes, níkdy_ do
něho nevstoupil. Vstoupil však do něho jeho dědic,
Mikuláš Aleš, a navrhl pro ně nejkrásnější výzdobu
malířskou. Návrh na výzdobu jeho foyer lze téměř
přirovnat k výzdobě kaple Svatováclavské. Navrženo
bylo 14 lunet — 14 zpěvů hrdinského eposu — Vlast.
Navrženo bylo dílo, jež nám nebylo zanecháno žád
ným básníkem. Jen Smetanova Má vlast se dá při
rovnat v našem umění ke koncepci této malby. Tu
rozletěl se Aleš vysoko a vítězně.
Vlast je však jen částí Alšova díla. Vedle ní jsou
zde - “Živly” symbolisující píseň svobody, “Rukopis
Zelenohorský a Královédvorský” s ornamentální a
figurální výzdobou- plnou síly a krásy, dále pak
cyklus Praha. Jsou tu kresby z naší doby pohanské,
ranného křesťanství, z doby husitské i pobělohorské,
z doby copu a roboty, z doby probuzení. Je tu i
cyklus “Pět smyslů” a dále řada maleb olejových
a nespočetné kresby inspirované lidovou písní, zvyky,
obyčeji a zábavami.
Jeho genius leckdy až hýřil, což dokazují fresky
na domech staré Prahy, na hotelu Dvořáček v Písku,
kde Aleš studoval na klasickém gymnasiu, na výzdo
bě kostela ve Vodňanech, na národopisné výstavě,
častěji však si byl Aleš nucen vydělávat drobnými
krebami po 10, nebo po 5, ba i po 3 zl. na živobytí.

1CUC\A

13. 11. 1973

Práce osmého odděleni
(Pokračování se strany 9)
Autor též podrobně popisuje případ falešného Če
ského slova z r. 1958. Agenti STB vykradli mnichov
ský byt redaktora tohoto časopisu a odvezli do P ra-'
hy i jeho adresář. V Praze vyrobené falešné vydání
časopisu, které oznamuje zánik Českého slova, bylo
rozesláno všem předplatitelům. Bittman píše, že P ra
ha považovala české slovo za vlivný časopis exu
lantů a proto se ho snažila zdiskreditovat. V Praze
byla vyrobena i falešná “Naše cesta” , kterou vydá
vali mladí čs. sociální demokraté v exilu ve Vídni,
falešný oběžník Rady svobodného Československa ve
Washingtoně atd.. Proti Tigridovu Svědectví vymy
slela čs. tajná služba jinou taktiku. Když byli r.
1966 zatčeni Jan Beneš a Karel Zámečník a když
byli tito dva údajní spolupracovníci Svědectví posta
veni před soud, začala rozšiřovat mezi čs. intelektuá
ly pověsti, že Pavel Tigrid je vlastně komunistickým
agentem a že proto každá spolupráce s ním může
být bumerangem.
Bittman píše také o akcích proti rozhlasu Svo
bodná Evropa. Jejich hlavním účelem bylo vyvolat
strach mezi jeho zaměstnanci. Praha tehdy pově
řila svého , rezidenta v Salzburku — oficiálně za
městnance na tamním . čs. konsulátě — Jaroslava
Němce, aby spolu s jedním mnichovským agentem
STB uvedl v činnost .akci “Projímadlo” . Mnichovský
agent nasypal tehdy do solniček v jídelně zaměstnan
ců RFE dosti silné projímadlo, které mohlo ohrozit i
život některých zaměstnanců (hlavním účelem akce
bylo^však jen vyvolat paniku). Agent použil atropin,
který může v silné dávce způsobit i smrt. Proto P ra
ha z obavy, aby nebyla náhodou usvědčena z vraž
dy; odvolala Němce rychle domů. Sám náměstek
šéfa tajné služby jel pro Němce a odvezl ho spěšné
domů.
h

RUČNÍ: VÁZANÍ KNIH České
knihařství

MARIA BOOKBINDING
Í8 Bninninsr St., ST. KILDA, Vic.

Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně, do 9 hodin večer,,
v sobotu po celý den.

V roce 1968 byl Bittman ve Vídni, ale do Prahy
dojížděl. Píše, že stalinčíci v čs. tajné službě spolu
pracovali i. tehdy Be sovětskou. NKVD a nepochybuje,
že jejich dílem-: byly výhružné dopisy, “tajná skrýš
zbraní” v západních Čechách atd. Podle svých dří
vějších: zkušeností vysvětluje také různé akce, k
nimž došlo *po invaši a dodává, že oddělení D v P ra
ze pracuje nyní opět naplno. Většina těch, kteří plá
novali a prováděli v minulosti ony “špinavé triky” ,
únosy a vraždy, plánuje a provádí je nadáíe.
Bittman píše, že za ony vraždy a únosy a za různé
ty “špinavé triky” nenesou odpovědnost jen agenti a
vedoucí představitelé čs. výzvědné služby. .Tvrdí, že
byli o všem podrobně informováni hlavní představi
telé státu, od presidenta republiky Novotného až po
ministra vnitra. K “Operaci Neptun” dal např. pře
dem svůj souhlas tehdejší ministr vnitra dr. Lubo
mír štrougal. Tento nynější předseda čs. vlády do ■
dal pak váhy tomuto projektu tajné služby tím, že
vedl zmíněnou tiskovou konferenci v Praze. Mnozí
západní představitelé, vědci a jiní veřejní činitelé,
kteří se tehdy stali. obětí tohoto podfuku nynějšího
čs. ministerského předsedy, budou asi těžko brát
dnešní režim v' Praze yážně.
Nakonec ještě jedna zajímavost, na kterou upo
zornil. Bittman: Čs. tajná služba se r. 1966 postarala,
aby v Praze vyšla knížka “Dirigent zákulisí” , která
dokazovala, že čs. výzvědná služba doběhla v ně
kolika případech americkou CIA a že odhalila. Iv
Československu veškerou činnost americké tajné služ
by. Autory knihy, jak je napsáno na obálce, bylí
Mueller a Guth. Bittman vysvětluje, že jedním auto
rem knížky byl on sám a druhým dr. Miroslav Hlad
ký, nynější děkan žurnalistické fakulty v Praze, .je
den z mála známějších českých novinářů, kteří slou
ží Husákovu režimu.
Ostatně Bittman tvrdí, že většina diplomatů i žur
nalistů, kteří, pracují na vedoucích místech, nebo
g dopisují ze zahraničí, jsou členy čs. výzvědné služ
Křesomvsl
Q by. účel světí prostředky — i špinavé.
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DARUJTE

moderní keramiku

E L L IS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
Telefon

4 1 - 6973

Vedouc: kontinentalni pekárna v Melbourne

ATLANTIC BAKERY Pty. Ltd.
5 8-10 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.

JEDNOTLIVÁ ČISLA “HLASU DOMOVA"

můžete kupovat v těchto prodejnách:
ADELAJDE:
G. Pipinas, Club, 131 Hindley St., Adelaide, S. A.

CCC Books, Mnichov

vDo Austrálie právě došla větší zásilka těchto knih:
Schneider: Salónek dočasně uzavřen $ 4.70
Friedrich: Cvokáma $ 4.70
Skutina: Presidentův vězeň $ 3.30
Kučera: Pražský srpen $ 3.90
K. Čapek: Povídky z jedné kapsy $ 4.55
K. Čapek: Povídky z druhé kapsy $ 4.55
Ceny jsou včetně poštovného a možno je objed
nat u zástupce v Austrálii:
Marcela Čechová, Lot 8, Stumpy Gully Rd.,
Moorooduc, Vic. 3933

To byl tehdy úděl českého umělce. Jeho Marina..!
on sám měli mnohdy život velmi klopotný.
Jako korálek ke korálku skládal Aleš písničku k
písničce a malbu k malbičce a z toho jeho nejdrob
nějšího umění nám byl zachován jeho špalíček, při
jehož prohlížení by se měl každý, zamyslit nad ži
votem, dílem a osudem — ale i posláním — jednoho
z našich největších malířů.

MELBOURNE:
Novinový Stánek na Elizabeth S t, poblíž rohu Flin-

ders St. (proti CommonwealthlBank), City
McGilľs Newsagency, 183 Elizabeth St., City (pro
ti GPO)
Viilage Belle Newsagency, 161 Acland Street, St,
Kilda
CLAYTON CARDS SHOP, 336 Clayton Rd„ Clayton, Vic.
SYDNEY:
PORTER & Co., Newsagency, 203 a Castlereagh St.
Sydney - City
MALA’s Delicatessen, 203 Hay Street, Sydney-Haymarket
STEINDLEROVA restaurace, 197 Campbell Str.,
Darlinghurst, NSW
RESTAURACE “ZLATÁ PRAHA”, . 235 Oxford St.,
Darlinghurst, NSW.
REED’S NEWSAGENCY, 134 Campbell Pde., Bondi
Beach, NSW.

HLAS

13. 11. 1972
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Stanislava Hraje, který přijel do Austrálie v břez

HUMANISMUS T. G. M. PRONIKÁ DO AUSTRÁLIE nu 1971 a bydlel snad ve Whyalla, SA., hledá bratr —

Mnoho rodin žijících v Československu po roce nutné. Dále teta a přátelé hledají Miroslava Pavla
1948 nemělo možnost vychovávat svoje děti v nábo (nyní Paul Mellan), který odejel po válce do Austrá
ženské morálce. Po svém příjezdu do Austrálie vy lie (neb jakoukoli zprávu o něm).
užili možnosti, jež jim tato země poskytuje a stali
se členy různých církví a náboženských společností.
Posílají svoje děti do církevních nedělních škol za
ložených na výuce náboženství a principech morálky
Velký výběr vín, lihovin a piva
4 humanismu.
dodáme kamkoli v Austrálii
Čecho-Australané Anglikánské církve, příslušící k
za velkoobchodní ceny
'>HÉ PARISH S. THOMAS ENFIELD - ^SYDNEY,
Ažili milé překvapení,' když obdrželi svůj listopa
Ceník na požádání
dový měsíčník “The Messenger” a četli toto:
"Without mutual understanding, without tolerance,
there is no freedom. Only when we are complete!/
truthful and open with one another can we learn to
know one another; but without truth and love we
cannot know our fellows. Only on this básis can frue
love be born, clean and strong, the greatest gift
in lite."
T. G. Masaryk

I ve vzdálené Austrálii humanismus T. G. Masa
ryka proniká do všech vrstev lidské společnosti,
což je zárukou, že neupadne do zapomění Českoslo
venská republika, vedená jejím prvním presidentem
T. G. Masarykem-Osvoboditelem.
H. T., South Strathfieid
NEŠTĚSTÍ V HORÁCH

Dne 28. října se zřítilo
malé auto s horské silni
ce poblíž Walhally ve
Viktorii do 150 m /okle.
Čtyři cestující - tři čs.
posrpnoví přistěhovalci a
Angličanka - při nárazu
auta na boční stranu z
vozu sice vypadli, ale ani
tím se už jeden z nich
nezachránil: - 331etý Zde
něk Souček byl na místě
mrtev. Jan Hanka, Jiří
Pospíšil a C. Shaw' byli
převezeni do nemocnice s
vážnými zraněními.
V dlouhých referátech
denních
listů
vzbudil
zvláštní pozornost Jan
Hanka: jak je možné, že
tak vážně zraněný člověk
(fraktura lebky, _ žeber
aj/»ve snaze o přivoláni
pomoci se dokázal vy
šplhat po svahu, který
pak mohli členové zá
chranné služby slézt jen
pomocí lan?

STŘIHAČE (-ČKU)

zkušené přijmeme pro
výrobu pleteného zboží.
Nejvyšší mzdy a
výtečné podmínky.
MERINDA
OF MELBOURNE

DÁREK

$

v á n o c ů m

,

PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!

Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
letošní v á n o č n í čislo se zvláštním, listem, na,
němž budeme obdarovanému 1 .tlumočit' Vaševánoční a novoroční blahopřáni.
1
Zasíláme do celého svobodného, světa ý
SPORTOVNÍ KLUB SLAViA

koná řádnou valnou hromadu v sobotu dne 25. listo
padu 1972 ve 3 hodiny odpoledne v malém sále
Hawthorn Football Social Club-u, .Linda Cresc.,
Hawthorn. Nedostaví-li se ve stanovenou dobu aspoň
polovina členů klubu, koná se valná hromada o ho
dinu později za každého počtu přítomných.
Na pořadu valné hromady jsou referáty o činno
cr. Jonas 4 Vietoria Sts., Richmond, Vic.
sti v uplynulém období, volba nového výboru a pro
Telefon: 42-4782
jednání důležitých otázek, týkajících se jak sportovní
tak i společenské činnosti klubu. Vyzýváme proto
nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. (314-6281}
všechny členy a přátele klubu, aby se dostavili v
M á m e na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
plném počtu.
Podle stanov klubu mají být návrhy k projednání
na valné, hromadě a návrhy kandidátky podávány
předem na adresu sekretáře klubu: Václav Frencí,
Velký výběr jakostního masa a uzenin
< 36 Wilfred Rd., Ivanhoe East, Vic. 3079
najdete v českém řeznictví a uzenářství
a

J. KINDA & CO. PTY. LTD.

U FRANTIŠKA ŘÍHY

UNICEF AUXILIARY

jj

V pondělí 27. listopadu 1972 od 10.30 do 21 hodin
se budě konat 16. výroční bazar v Lower Melbourne
í 73 McJntyre Rd., Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-2019’^ Town Hall, jehož výtěžek jde ve prospěch Fondu Spo
V
>Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu' jených národů pro pomoc dětem. Na bazaru si mů
žete^ koupit výhodně různé dárkové předměty, knihy,
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka,
hračky, dětské prádlo, vlněné' zboží, vánoční deko
frankfurtské párky, turistický salám.
race, bižutérii, nádobí, zákusky atd. Během dne bu
dou předvedeny různé zajímavé programy.

61 Church St.,
Abbotsford
(proti pivovaru fy.
Carlton Brewery)

RODINNÝ ZNAK

je trvalá památka. Naše ilustrovaná heraldika
obsahuje tisíce znaků šlechtických, zemanských
a měšťanských rodů. Mezi nimi snad i Váš.

LETOVISKO “ ŠUMAVA”
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

Přesvědčte se.

M a s n á měděné erby různých typů podle he
raldických pravidel, s odborně malovanými
znaky, na štítech různých velikostí dostanete
Bejlevněji u výrobce

CHARLES ANTAL

N. M. L. A.
447 Collins St.
Melbourne
telefon 62-0411
po hod. 781-2141
Životné poistky
a
pôžičky na domy
Dôverne
a snolehlivo

k

na který se celý rok nezapomíná:

KATEŘINSKOU

TA N EČN Í

HERALDIC EMBLEMS

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

Mír. Gebert
6/18 Abbotsford St., Abbotsford, Vic., tel. 41-4540

jj

z a b a v u

která se koná v neděli dne 26. listopadu 1972

LIDOVÝ KONCERT V MELBOURNE

IPrvní koncert v letní sezóně 1972-73 se bude konat

Í

v Sidney Myer Music Bowl v neděli 19. listopadu

ŠVADLENU

pro dírkovací šicí
stroj přijmeme.
Nejvyšší mzdy a
výtečné podmínky.
MERINDA
OF MELBOURNE

61 Cfíurch St.,
Abbotsford
(proti pivovaru fy.
Carlton Brewery)

DOPORUČTE
EXILOVÝ
Zprávy
JAROSLAV

TISK
osobní
KAFKA,

dříve Fitzroy, Vic., zrně
nil adresu. Nyní: 2 Junction St., Preston, Vic.,
; tel. 480-2337.

j1932 od 3.15 hod. odp. Účinkují: sopranistka Janiče
[Tayior a populární zpěvák Ross Ryan, jakož i J.
1 ÍRedfem, známý z televizního účinkování a z gramcíorových desek, který se právě yrátil z turné
po Americe s “Liberacim” . Australský symfonicj j k ý orchestr řídí Hector Crawford. — Přijďte si
I [poslechnout zdarma výborný koncert!

I

H

Vyrábíme už leta zlatou a stříbrnou

H

OPÁLOVOU BIŽUTERII

S a nyní jsme otevřeli ve středu města prodejnu
g

THE JEWEL CAGE

V
Elizabeth Arcade,
R roh Elizabeth St. a Lt. Collins St., Melbourne
S Prohlédněte si naši opálovou kolekci, různou jinou £
g bižuterii, jakož i zásnubní a svatebnř prsteny.
»
Z prodejních cen dostanete 10% slevy

ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ VE VIKTORII

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

srdečně zve na

srdečně zve všechny krajany na

TANEČNÍ VEČÍREK

MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU

pořádaný v sobotu dne 18. listopadu 1972 v 8 hod. večer v

kterou pořádá v sobotu dne 2. prosince 1972

- TATTERSALL—CĽUBU, 229 Queensberry St., Carlton
- (nedaleko Elizabeth Street).
K tanci hraje čs. rytmická skupina J. Stíbala
Vstupné včetně teplé večeře $ 3.60. Nápoje za levné klubovní ceny.

v sále Koseiuskova domu, 313 La Trobe St., Melbourne
bARKY BUDE ROZDÁVAT SVATÝ MIKULÁŠ

čistý výtěžek ve prospěch fondu na postavení čs. národního domu
Reservování míst: během dne: tel. 6.1-001, linka 1834 (Vondruška),
večer: 81-1676 (Vodička), 850-1542 (Jelínek)

K tanci hraje kontinentální kapela

Začátek v 7.30 hod. večer

Likérová licence (Přineste si vlastní nápoje)
Bohatá tombola
Vstupné $ 2.50
Reservování stolů: telefon 459-1992 (Haberová), 842-2230 (Grafová)
Dárky se přijímají u pokladny

HLAS
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DOMOVA

a m
OH VE ŠVÉDSKU ?

Kaiel

Janovský

V evropských soutěžích je na tom nejlépe Slovan Bratislava

Trnava vítězí nad Anderlechtem 1:0
V obou nejpopulárnějších evropských fotbalových soutěžích klubových celků začaly už boje o účast
ve čtvrtfinále, v soutěži UEFA (bývalý Pohár veletržních měst, kde startuje dvojnásobný počet muž
stev) pak se bojuje o účast ve 3. kole. Československá mužstva si vedla se střídavými úspěchy a do^
sáhla všech třech možností: Trnava vyhrála, Slovan Bratislava hrál nerozhodně a Sparta podlehla
v Budapešti, takže odvetná střetnutí budou nanejvýš zajímavá a o všem rozhodnou.

V hlavní evropské soutěži, v Poháru mistrů evrop
ských zemí, porazil čs. přeborník Spartak Trnava
doma ve 2. kole vítěze belgické ligy SC Anderlecht
1 : 0, zda však tento náskok bude stačit k bruselské
odvetě, to je otázka. Je ale možno říci, že kdyby
trnavští fotbalisté podali v odvetě tak bojovný vý
kon jako v prvém zápase doma, pak mají naději na
postup. Škoda, že Spartak Trnava propásl několik
gólových příležitostí, a z velké převahy, kterou měl
Prešov prohrál v Teplicích 0 : 3

: :

Fotbalová liga

: :

v poli, vytěžil pouze jeden gól, jehož autorem byl
ve -46. minutě Dušan Kabát, jenž překonal jinak
skvělého golmana SC Anderlechtu oombou z 10 met
rů. V, f 5. minutě, kdy Dobiáš fauloval v trestném
území, bylo v hledišti, zaplněném 18.000 diváky, hro
bové ticho. Holandský rozhodčí Árie Van Gemert
nařídil proti Trnavě pokutový kop, nejlepší hráč Bel
gie van Himst však minul o metr trnavskou branku.
Sparta prohrála na hřišti Ferencvárošu

Pražská Sparta dostala v 2. kole soutěže “držitelů
trofejí” za soupeře přední tým Maďarska Ferencvároš Budapešť. V prvním zápase na hřišti soupeře
hráli Sparťané dobrou kopanou, zvláště v první půli,
dostali však trochu nešťastně 2 góly (prohráli 0 : 2)
a tak její příznivci moc v její postup nevěří. “Rudí”
mají v pražské odvetě naději na úspěch jen za před
pokladu, že od první minuty budou útočit a přitom
zajišťovat obranu, jinak by byl. konec jejich účasti
v této druhé nejpopulárnější soutěži “klubové Evro

Plných 10 kol bylo neporažené mužstvo Tatranu
Prešov v 1. cs. fotbalové lize úplným suverénem,
V roli favorita jeli prešovští fotbalisté i k utkání
11. kola do Teplic, kde je však čekala nepříjemná
sprcha, pómácí mužstvo předvedlo jeden ze svých
nejlepších výkonů posledních měsíců, když už v zá
rodku zlikvidovalo vážnější odpor slovenského týmu, p y ” .
Remiza Bratislavy na Kanárských ostrovech
aby přešlo do velké ofensivy, jejímž výsledkem bylo
Ze všech třech čs. mužstev má však největší šan
vítězství 3 : 0. A Prešov mohl prohrát v Teplicích
ještě větším rozdílem, od debaklu ho zachránil bran ci na postup do dalšího kola Slovan Bratislava, který
kář Červenán, který kryl několik dalších vyložených v prvním utkání 2. kola poháru UEFA remizoval v
: gólových příležitostí. Nejlepší na hřišti byla levá Las Palmas s Unionem Las Palmas 2 : 2 a tak v
strana teplického útoku, dvojice Stratil — Melichar, odvetě stačí slovenským fotbalistům vyhrát. Bratikterá bombardovala po celé utkání branku hostu 1plaviti fotbalisté. se představili jako lepší mužstvo,
jícího mužstva. Dvě branky dal Stratil, třetí — z které mělo blíže k vítězství. Prohrávali sice až do
pokutového kopu za ruku v trestném území — Me , 52. minuty 0 : 1, pak se však J. Zlochou (v 52. minu
tě) a Moderem (v 57. minutě) ujali vedení 2 : 1 a ,
lichar.
11. kolo 1. čs. fotbalové ligy přineslo i prvé dva zdálo se, že odejdou ze hřiště jako vítězové. Mala
; vyloučené letošní sezóny. Byli jimi pravý křídelní nepozornost jinak dobré bratislavské obrany však
útočník Slavie František Veselý a levý obránce Třin způsobila, že se domácím Šotem podařilo v 79. mi
ce Vašek, kteří se ve 43. minutě před třineckou nutě ještě vyrovnat ňa 2 : 2 . Střetnutí bylo dobré
brankou porvali. Kromě této rohovnické vložky byl úrovně.
i zápas Třince na hřišti Slavie v Praze nudou a skon
čil nerozhodně 1.: 1, — / ‘Střelcem kola” byl střední
DEBAKL BENFIKY V ANGLII
útočník Lokomotivy Košice Józso, který dal pražské
Šlágrem 2. kola Poháru evropských zemí je bez
Spartě všechny 4 góly. “Rudí” přestali brzy bojo- pochyby zápolení portugalského mistra Benfiky Li
•..vát, prohrávali v 78. minutě už 0: 4, z kopačky sabon s anglickým přeborníkem Derby County. Ačko
Stránského minutu před koncem zápasu dosáhlí je  li mužstvo Derby County je momentálně v krisi (ob
diné branky. — Říká se, že mužstvo AC Nitry má sazuje až 16. místo v tabulce), na Benfiku se Angli
“bratislavský komplex” , a střetnutí 11. kola Nitra — čané vytáhli a “rozdrtili” ji doma 3 : 0. A tak těžko
Slovan Bratislava v Nitře to jen potvrdilo. Nitra věřit, že by Benfika doma vyrovnala nebo dokonce
měla v poli velkou převahu, její útočníci jakoby se ještě překonala tento náskok soupeře. — Další utká
báli vystřelit na bratislavskou branku, a tak se stalo, ní 2. kola PMEZ: Bayern Muenchen — Omonia Niže hostující Slovan zásluhou Jána čapkoviče ziskal kosia 9 : 0 a 4 : 0 (Bayern jako první ve čtvrtfinále),
v Nitře oba body, když vyhrál 1 : 0 . — Moravské Dynamo Kijev — Gomik Žábře (Polsko) 2 : 0, Ju>derby Ostrava — Zbrojovka Brno v Ostravě skončilo ventus Turin (trénuje Česta Vycpálek) — 1. FC
SSmírně 1: 1, — Plzeň porazila doma góly Uličného Magdeburg 1 : 0, FC Ages Pitesti (Rumunsko) —
;a Michálka (z penalty) mužstvo Žiliny 2 : 0 , — ob Real Madrid 2 : l ' a Glasgow Celtic — Ujpešť Buhájce mistrovského titulu Spartak Trnava jen tak tak dapest 2 : 1.
porazil doma Hradec Králové 1 : 0 a střetnutí v
Praze mezi Duklou a VSS Košice skončilo 1 : 1.
Jihlava vede, Brno stále poslední
Tabulka: 1. Prešov 19 bodů, skóre 19 : 6 ; 2. Trna
va 16 b.; 3. Žilina 13 b.; 4. VSS Košice, 5. Slovan
Hokejová liga
■Bratislava, 6. Hradec Králové (po 12 b.); 7. Dukla
Hokejisté
1.
čs.
ligy mají za sebou 7 kol, po kte
■Praha, 8, Lokomotiva Košice, 9. Nitra (po 11 b.};
,10. Teplice, 11. Zbrojovka Brno, 12. Plzeň, 13. Třinec rých je jasnější, že soutěž bude tentokrát ještě vy
(po 9 b.); 14. Sparta Praha, 15. Ostrava (po 8 b.); rovnanější než ročníky předcházející. Obhájce titulu
mistra republiky Dukla Jihlava měl velmi impo
;Í6. Slavia Praha 7 bodů, skóre 7 : 16.
santní start, ale zdá se, že vojákům pomalu dochází
dech. — Překvapením jsou dobré výkony Košic, zato
DAVIS CUP V HALE
brněnská Kometa je stále ještě poslední, nemůže se
■/ Finsko. bude pravděpodobně první zemí, jejíž te dostat do tempa. Její první trenér L. Bouzek měl
nisoví reprezentanti budou hrát utkání Davisova po nervový záchvat, takže musí být v lékařském ošetře
háru v hale, což je podle nových pravidel možné. ní a tým ZKL Brno převzal zcela Vlastimil Bubník.
Finská federace oznámila, že se daviscupové střet
Tabulka: 1. Jihlava 11 bodů, 2. Košice 9 b., 3.
nutí Finsko — Řecko uskuteční v únoru nebo v břez Pardubice 8 b., 4. Sparta Praha, 5. Plzeň, 6. Litví
nu ve Veletržním paláci v Helsinkách. Mimochodem, nov (po 7 b.), 7. Č. Budějovice, 8. Kladno (po 6 b.),
utkání 1. kola obou evropských pásem Davisova po 9. Slovan Bratislava 5 b., 10. ZKL Brno 4 body, skó
háru musí být sehrána do konce dubna 1973.
re 18 : 26.

Generální sekretář mezinárodní lyžařské feeSeseee
PIS Švéd Sigge Bergmann prohlásil ve StocžiasžssBL,
že švédsko je ochotno a schopno uspořádal bíse^ q ské zimní hry v r. 1976, jestliže by se americký Osaver vzdal uspořádání tohoto vrcholného svétorebe
podniku sportovců zimních odvětví. Obyvaídst»B
amerického státu Colorado s hlavním městem I>aaverem rozhodne hlasováním, zda zimní olympiáda t
r. 1976 bude v Denveru či nikoli. V negativním jšípadě by se — podle Bergmanna — mohly olympijské
hry uskutečnit ve švédských střediscích zimních spor
tů a ve Stockholmu.
SANĚJEV V TROJSKOKU 17,44 M

Sovětský reprezentant Viktor Sanějev, dvojnásobný
olympijský vítěz v trojskoku z r. 1968 a 1972, je už
zřejmě v cíli svých přání, čtyři roky po prvém olym
pijském triumfu na OH v Mexico-City, dosáhl ve
svém rodišti Suchumi v jižní části SSSR skvělých
17,44 m, čímž zlepšil o 4 cm 5. srpna 1971 v Cali v
Kolumbii vytvořený světový rekord Kubánce, Pedra
Pereze a stal se znovu — už potřetí — světovým
rekordmanem. Sanějev začal soutěž v Suchumi dvě
ma neplatnými pokusy, při třetím však skočil 17,30
m a kvalifikoval se do závěrečných bojů. Při čtvr
tém pokusu skočil 17,03 m, při pátém 17,02 a při
šestém se mu zdařil světový rekord.
CYKLISTICKÉ REKORDY EDDY MERCKXE

Nejpopulárnější světový cyklista Belgičan Eddy
Merckx je na vrcholu své slávy. Po získání titulu
mistra světa v silniční cyklistice a 4 triumfech v
Tour de France podařil se mu nyní na cyklistickém
Velodromu v Mexico-City další pozoruhodný kousek,
když zajel i nový světový rekord v hodinovce. 271etý
Eddy Merckx ujel na kole vážícím 5,9 kg za 60 mi
nut 49,408,68 km, tedy o 755 m delší trať než dosa
vadní držitel světového rekordu Dán Ole Ritter. A
to je zlepšení světového rekordu v hodinovce, jaké
v dějinách cyklistiky se nestalo od roku 1913. Na
víc vytvořil Eddy Merckx další dva světové rekor
dy: 10 km zajel za 11:53,1 min. a 20 km za 24:6,8
min. V plánu měl sice posunout hranici světového
rekordu na 50 km, ale vadil mu protivítr. Merekxův
rekord je 25. světovým rekordem v historii “hodi
novky” . Prvním držitelem světového rekordu byl v
ř. 1893 Francouz Henri Desgrange, který tehdy ujel
35.324 km. Henri Desgrange - se později postaral o
to, že byla uvedena v život nová soutěž, nyní slavná
Tour de France.
SKOTSKO FAVORITEM ?

Z celé spousty kvalifi- premiéře VIH. kvalifikačkačních utkání pro fotba- ní skupiny "je třeba*rfói,
lové mistrovství světa r. že Skotsko má zase po1974 v NSR, která se hra- hromadě tým, který se
jí v těchto dnech, nás po- dostal do role favorita,
chopitelně nejvíce zajíma- Skotské fotbalové národní
lo zápolení Dánsko - Skot- mužstvo vyhrálo.v Kodani
sko v Kodani, neboť v nad Dánskem suverénně,
soubojích s těmito šoupe- bez potíží, 4 : 1, když
ři se v příštím roce roz- -předvedlo kopanou, jaká
hodne, zda čs. kopaná budiž
československým
bude zastoupena na příš- fotbalistům velkou výstratím světovém šampionátu hou.
či nikoli. A hned po této
* * #

■- Ve zkratce - -

— čs. tenisové družstvo — hlavně zásluhou Vladi
míra Zedníka a Jiřího Hřebce — zvítězilo v 1. kole
soutěže švédského krále Gustava v Písku nad Pol
skem 4 : 1. V druhém kole tohoto neoficiálního mi
strovství Evropy v halovém tenisu družstev se ČSR
střetne se Švýcarskem, které doma porazilo tým Ra
kouska 3 : 2. Čechoslováci mají tedy šanci na další
postup.
—v čs. rugbisté porazili v Ostravě v mezistátním
střetnutí reprezentanty Německé spolkové republiky
47 ; 3, když prý — alespoň podle redaktora německé
ho sportovního časopisu Sport-kuríer — podali vý
kon, který se blížil francouzskému ideálnímu rugbv.
H L a S D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
Řídí ^redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Telefon: 42-5960
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.
£stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně.
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
na požádání obratem.

