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Výbuch v budově ministerstva spravedlnosti v Bratislavě

Propaganda k výročí Února
Propaganda komunistického režimu není vždy založena jen na falešných úda„- gačně jaksi nehodí,
jích a slibech. Uvědomíme si to tím víc dnes, uvažujeme-li o tvrzení Husákových i Maličkosti, jakými bylý
komunistů, že mají největší zájem o vhodnou výchovu mladých kádrů, tedy třebas velké transporty
těch, kteří se ještě dají vychovávat. Zdá se, že jediný zájem - r že o přesvědčo sovětských jednotek přes
vání těch starších se už nechtějí vůbec starat, ty že už odepsali. Takový dojem čs. území v kritických
vyvolávají záplavy příprav a propagandy k čtvrtstoletí výročí Února. Režimu- dnech února, studenty or
pochod na
už vůbec nezáleží na těch, které role 1948 zastihl ve věku, kdy byli schopni po ganizovaný
zorovat, uvažovat a příčiny i skutečný průběh událostí si zapamatovat. Zřejmě Hrad nebo jakými se sta
jim ani mnoho nezáleží na těch, kteří si začali dělat svůj úsudek před pěti lety, ly krátce potom nezměr
škody,
když i Dubčekův režim zača! — veimi mírně — odstraňovat něco z režimních né hospodářské
když se ujali řízení i celé
legend a lživých nánosů na skutečné historii února.
Tak se nyní dočítáme z dnům. Dovídáme se, jak musí znít i mladým kád ekonomie lidé, jejichž je 
byla
každodenních
“ historic jen ti nejlepší z nejlepších rům podivně v době ne dinou kvalifikací
kých” úvah “ Jak tomu se ujímali moci za lásky porovnatelně větších po stranická legitim ace, a
bezohlednost, se do “ hi
bylo před 25 lety” , “ Ze plného přihlížení Lidových dobných obchodů, jaké
storických
vyprávění’ ’
milic
a
lidové
armády,
uzavírá
zvláště
Sovětský
slavných dnů Února” atd
která nadšeně následovala svaz s Kanadou, USA a pochopitelně nevešly.
tolik výmyslů a pokrouceV roce 1948 se zmohli
svého tehdejšího velitele, Austrálií. Říkánky o “ da
nin, že to musí vyvolat u
někteří
komunističtí inte
nynějšího presidenta re ru” sovětského obilí se
pamětníků skoro obdiv
publiky. Dokonce i dodáv sice vyskytly v učebnicích lektuálové s troškou stu
nad obrazotvorností agit
ky sovětského
obilí z pro školy obecné, ale pro. du jen na přirovnání udá
propu. Všeobecné nadšení
těch let jsou na programu, dospívající mládež se už lostí k třískám při kácení
lidu, moudrost a otcovský
avšak tato propaganda toto přímé tvrzéní propa (.Pokračování na str. Z)
zájem Gottwalda a jeho
nejbližších
soudruhů
Psychologická analýza vplyvu vietnamského konfliktu
(Slánský a spol se jaksi
zase vynechávají) se mí
sil se zasněným pohledem
Celý.ch dvanásť rokov bol vietnamský konflikt v popredí amerického národ
tehdejších bojovníků
k
východu, kde rudá hvězda ného a politického života. Zasahoval do každého úseku národného vývoja, vryl
zářila v ústrety lepším sa do mysle všetkých ľudí. A tak hned' v prvých hodinách po vyhlásení príme-

Vietnam podľa J. Restona

Vitézstvi
V komentáři k denním událostem poznamenal re
daktor BBC, že ze všech východoevropských států
slavilo přiměří ve Vietnamu nejokázaleji Českoslo
vensko. Není to překvapení, čs. režim potřebuje " v í 
tězství" a protože nenachází mnoho důvodů k jásotu
nad situací doma, nad nála,dou občanů, utíká se —
vedle vzpomínek na "slavnou historii" sovětskou a
"slavný Únor" československý — k něčemu, v čem
vidí vítězství socialismu jinde ve světě: věnuje více
pozornosti situaci na Kubě, v Čile a nyní zvláště
ve Vietnamu
než ostatní evropské komunistické
státy.
Čs. noviny uveřejňují v těchto dnech plno zpráv
a úvah, které ukazují na "spravedlivé vítěztsví viet
namského lidu" a které mají zřejmý .úkol zvedat
morálku iidí doma. Z nich zajímavější než např. re
feráty o slavnostním přijeti velvyslance severního
Vietnamu L. Štrougalem a gratulace strany a vlády
k dosaženému vítězství či projevy stranických veli
kánů a podobné "úřední referáty", je "lidová pro
paganda". Pro ní je typický např. "Dopis dne",
uveřejněný v rámečku na 1. straně Rudého práva
(25. ledna):
"Každý má někdy svůj špatný den. Někdy se zba
víte špatné nálady rychle, někdy vám to trvá déle,
záleží na-okolnostech. A najednou vám někdo zamává
před hlavou Večerní Prahou s palcovými titulky o
blížícím se konci války ve Vietnamu. A tak najed
nou pustíte z hlavy starosti i bolení v kříži a máte
strašnou radost, že konečně skončí toto nesmyslné
vraždění, protože to je koneckonců důležitější než
všechny vaše starosti dohromady. A protože Stánek
je právě vedle redákee Rudého práva, tak tam spě
cháte požádat soudruhy o zapůjčení psacího stroje,
protože cítíte potřebu se o tuto velkou radost s ně
kým podělit. Již proto, že kdysi uveřejnili váš hlas
Pr°b' této nelidské válce a vy jste několik let netrpě
livě čekali na chvíli, kdy budete moci vyjádřit svůj
hlas radosti nad zaslouženým vítězstvím vietnam
ského lidu."
Taky to dokazuje, že soudruzi z RP podepsanému
kpt. Janskému psací stroj půjčili, že jsou dobři.

VIETNAM
MYTY A SKU TEČN O STI
Karel Wendt
„Právě uzavřený “ vietnamský mír” , který není ve
skutečnosti ničím jiným než dohodou o odchodu Spo
jených států z války, jíž nedovedly vyhrát, přinesl
s sebou záplavu nekrologů. Obyčejně jsou v nicn.
věci matematické: kolik bomb bylo svrženo a jestli
jich bylo více nebo méně než v druhé světové válce;
kolik bylo padlých a zraněných v té či oné armádě:
kolik v konfliktu zašlo civilistů a jaká zvěrstva při
tom napáchaly soutěžící armády. P ři tom důraz je
na zvěrstvech amerických, tj. na masakr v My Laj
a na masovém bombardování. Nikdo už takřka neví
0 lidech za živa pohřbených v městě Hue, nebo o
masakru tisíce uprchlíků na útěku z Quang Tri. Nad
komunistickými posádkami, které byly nalezeny v
An Locu přikovány ke svým vyhořelým tankům,
slehla se zem, a nikdo nevysvětlil rozdíl mezi ame
rickou bombou, která trhá na kusy těla dětí v Hanoji
a komunistickou raketou, která trhá na kusy těla
dětí v Saigonu.
Ale a ť už jakkoliv a z jakéhokoliv úhlu psány jsou
současné statistiky, řeč je v zásadě o obětech. A
tu je zajímavé, že- právě ta největší oběť vietnam
ské války, totiž pravda, nedoznala zmínky, a byla,
zdá se, navždy vypuštěna ze seznamů památníků
padlých.
A přece nikde nebyla pravda tak dokonale sprovo
zena se světa, jako právě ve Vietnamu a je věcí
smutného konstatování, že její kati se nevyskytovali
jen na jedné straně. Jedna z prvních lží, která se
později propagačně těžce vymstila, byla vyslovena,
zalévána, hnojena a vůbec láskyplně -pěstěna právě
tou stranou, v jejímž arzenálu mohla pravda před
stavovat nejsilnější zbraň. Byla to lež základní, která
tvrdila, že Američani a jejich ^spojenci zachraňují
v Saigonu nějakou formu demokratického vládního
systému. Pravda byla a je, že saigonská vláda
nikdy nebyla a ani nemohla být demokratická. Jak
si může dovolit luxus demokracie režim, který je od
chvíle zrodu pod ozbrojeným záškodnickým útokem,
inscenovaným zvenčí? Američani byli ve Vietnamu
proto, že dávali přednost lokální diktatuře s přísli
bem dočasnosti, před stálou stalinistickou diktatu
rou v Hanoji, jež je navíc vyráběna na export.
Zatím co toto bylo ne jediným, ale hlavním lživým
přínosem spojenců k zakalení pravé podstaty konflik
tu, na druhé straně záplava lží, která nakonec udě
lala z vraha oběť a z oběti vraha, prostě není mě
řitelná.
Bylo např. řečeno, že Spojené, státy porušily do
hodu o příměří z roku 1954. Pravda je, že toto příměří
uznávalo dva Vietnamy, a že to nebyl ani Diem, ani
Spojené státy, kteří proti tomuto konceptu vedly
napřed zasněné a potom otevřené ozbrojené akce.
Námitka, že Diem odmítal držet demokratické vol
by, zní dost dutě lidem, kteří znají zblízka mecha
niku komunistického volení.
Bylo dále řečeno, že se Spojené státy dopustily
ve Vietnamu imperialistické agrese, což svět odhla
soval s velkým nadšením. Pravda však byla celkem
jasná: severovietnamské armády bojovaly na území
Jižního Vietnamu, Laosu a Kambodži; na území Se
verního Vietnamu neoperovaly žádné cizí jednotky.
Bylo tvrzeno, že Spojené státy ohrožovaly režim
v Hanoji. Pravda je, že komunisté z Hanoje ohro
žovali režim v Saigonu a že Spojeným státům, šlo o
zachování tohoto režimu, ne o změnu vlády v Hanoji.
Bylo dokazováno bez uzardění, že Spojené státy
porušily svým vpádem suverenitu kambodžského úze
mí. Pravda byla a je, že tato suverenita byla už dáv
no porušena vpádem armád Severního Vietnamu,
proti jehož tamním základnám byl veden časově i
územně omezený výpad Spojených států.
Vietnamský konflikt byl do omrzení prezentován
jako zápas Davida s Goliášem, .. což je ohromné pro
získávání sympatií. Pravda je, že hanojský David
seděl celou dobu pohodlně jako bradavice na mo
hutných pěstech Goliášů Číny a Sovětského svazu.
Bylo poukazováno na to, že Vietnam je čistě míst. ní konflikt. Pravda je, že komunistické agrese ve
|svých důsledcích vždycky přesahují místní rámec.
1protože jejich úspěch vystavuje nové oběti bezpro
střednosti ' chráněného komunistického zázemí
i Bylo dokazováno, že mezi kampaní proti francouz|ským kolonizátorům a kampaní proti Jižnímu Yiet: napu a americké intervenci není rozdílu, že v obou
případech šlo o zápas za svobodu. Pravda je. že toto
tvrzení má dvě základní slabiny: p ete pojmy sa
mostatnosti a svobody a přehlíží velice jednoďnehv
(Pokračování na str. 2}
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Před výročím Února
(Pokračování se str. 1)

dalším krokem na cestě
stromu - lid prý přejímá k dosažení už tolikrát do
moc, jsou nutné dočasné sažené normalizace.
Tak se dovídáme ze
oběti, tak nějak mluvili,
chtěli-li vůbec vysvětlo všech koutů republiky, že
k poctě únorového vítěz
vat.
Dnešní režimní psavci ství pracujícího lidu se
se zřejmě omývají účelem pracující lid továren, ti
propagační
ľ ‘historie’ ’ : stavů, JZD, obci atd. roz
dlouhodobě má pomoci hodl odpracovat, zlepšit,
podchytit mládež a okam vybudovat nebo vypěsto
žitě vynutit závazky, kte vat spousty hodin, tun či
ré by pomohly překonat zlepšováků.
Jen z řad intelektuálů
“ dočashé” obtíže a byly
se zatím objevilo nápadně
málo chuti oslavit slavné
výročí skutečně slavně.
Zaměstn. manželé
Jedinou výjimku zatím
s 2 škol. dětmi
tvoří, pokud víme, hrdé
přijmou
hlášení
národního umělce
za dobrých podmínek
Jána Ciknera prvnímu taPANÍ
k denní lehké domácí
práci - 24 hod. týdně ve Windsoru.
Tel. (Melb.) 51-5191

jemníkovi ÚV KSS J. Lenártovi, že dokončil no
vou operu s názvem Coriolanus, kterou věnoval 25.
výročí Vítězného února.
Co asi připomíná román
ský patricij Coriolanus
čs. pracujícímu lidu při
slavném výročí, jsme se
bohužel z uveřejněných
zpráv z Bratislavy nedo
zvěděli.
V minulém měsíci hlá
sila však Bratislava vel
mi stroze jinou zprávu,
která do slavných příprav
nezapadá. Rudé právo si
ji přetisklo
nenápadné
takto:
“ Dne 16. ledna 1973
před 11.00 hod. došlo v

budově ministerstva, spra
vedlnosti SSR v Bratisla
vě ,k výbuchu. Výbuch
způsobila osoba pravděpo
dobně duševně chorá, kte
rá při výbuchu zahynula.
Výbuchem byl usmrcen
jeden pracovník minister
stva spravedlnosti a další
4 osoby byly zraněny.
Kancelářské místnosti by
lý značně poškozeny.”
Noviny ovšem nikde ne
poznamenaly, že k výbu
chu došlo ve výroční den
sebeupálení Jana Palacha. Je. nápadné, že někte
ří režimní psavci se sna•žili vysvětlit Palachovu
oběť také jako čin dušev
ně chorého.

Vietnam podľa J. Restona
(Pokrač. zo str. 1)
vo Vietname vynucovala
pochybnosť o ich práci aj
v iných úsekoch národné
ho života. Od uvažovania
a od vyjadrených pochyb
ností sa prechádzalo k či
nom. Organizovali sa si
ce manifestácie
a de
monštrácie za mier vo
Vietname,
ale zároveň
sa rozrastali protesty aj
proti iným
opatreniam
alebo nedostatočným opat
reniam vlády. Tak vznik
la nová revolučná klíma,
ktorá - ako Resion pripo
mína - vyústila niekedy v
úplnú anarchiu.

CHARLES ANTAL
N. M. L. A.
447 Collins St.
Melbourn'e
telefon 62-0411
po hod. 781-2141
Životné poistky
a
pôžičky na domy
Dôverne
a soolehlivo

Spolehlivé
ŘIDIČE
k rozvážce chleba
našimi nebo vlastními
auty a
PEKAŘE
na noční směny
přijme
za dobrých podmínek
ATLANTIC
BAKERY P/L.
8-10 Helen St.
W. Heidelberg, Víc.
Tel. 459-3672

Po skončení druhej sve
tovej ■ vojny
vystúpila
Amerika ako vedúca moc
nosť sveta bez konkuren
cie. Prišla s obrovským
medzinárodným
progra
mom hospodárskej a so
ciálnej pomoci, obnovy
vojnou zruinovaného sve
ta. Vtedy, za obdobia po

skytovania tejto pomo
ci, sa vytvorili v mysli
amerických ľudí určité
názory či predstavy o
úlohe Ameriky^ vo svete.
Mnoho vecí, ktoré vtedy
americká vláda vo svete
konala,
alebo názorov,
ktoré pre usporiadanie
novej svetovej spoločnosti
hlásala a zastávala, sa
zdali každému priemer
nému Američanovi
sa
mozrejmé. Amerika si bo
la istá svojím výnimoč
ným postavením práve
tak vo svetovej ekonómii,
ako v oblasti vojenskej.
James Reston pripomí
na, že táto americká se
badôvera a sila vyvrcho
lila v r. 1960 príchodom
prezidenta Johna Kennedyho do Bieleho doma.
Vo svojej inauguračnej
reči Kennedy povedal:
“ Dávame každépnu náro
du na svete - bez ohľadu,
či nám praje dobré alebo
zlé - na vedomenie, že

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
srdečné zve všechny krajany na

M A TĚJSKO U Z Á B A V U
kterou pořádá v sobotu dne 24. února 1973
v sále Kosciuskova domu, 313 La Trobe St., Melbourne
K tanci hraje kontinentálni kapela

Začátek v 7.30 hod. večer

Likérová licence (Přineste si vlastní nápoje)
Bohatá tombola

Vstupné $ 2.50

RESERVOVÁNÍ STOLŮ: telefon 39317340 (Skružná), 842-2230 (Gráfová)

zaplatííme každú cenu,
prinesieme každú obeť,
vydržíme každé útrapy,
budeme podporovať kaž
dého priateľa a oponovať
každému protivníkovi, len
aby sloboda národov sve
ta bola zachránená.”
Bol to nástup do globál
nej zaangažovanosti Ame
riky na svetovom vývoji.
Mnohým to Imponovalo,
iní to v kľude a bez roz
pakov prijímali. Nikto sa
nepýtal, či je to reálne
odhodlanie.
Vtedy
sa
podľa Restona vyvorili aj
ďalšie nerealistické pred
poklady pre americkú za
hraničnú politiku a ame
rickú prestíž vo svete.
Jedným z týchto predpo
kladov bola podľa Resto
na koncepcia o monolitic
kom komunizme a jeho
konšpirácii voči slobode
sveta. Amerika na tejto
koncepcii
budovala aj
vtedy, keď - ako pripo
mína autor analýzy - vy
stúpil na obzor medziná
rodného vývoja sovietskočínský ideologický a ne
skoršie aj mocenský spor.
Vtedy sa zrodil názor, že
Amerika musí čeliť komu
nistickej rozpínavosti vša
de a že nesmie urobiť
kompromis nikde, lebo
ústup na jednom mieste
a kompromis mohol podľa
tejto koncepcie podlomiť
dôveru sveta v spoľahli
vosť a silu Spojených
štátov.

5. 2. 1973

VIETNAM
(Pokračování se strany 1)
a velice prokazatelný fakt, že komunismus ještě nikdy
nikde nikoho neosvobodil.
Bylo také tvrzeno, že je asijskému venkovanu
srdečně jedno, kdo mu vládne z vzdáleného města.
To je sice možné a snad i pravděpodobné, ale nedůle
žité. Neboť pravda je, že národ, a nevyvinutý národ
více než jiný, dýchá malou intelektuálni elitou a že
tedy udusení této elity znamená do značné míry udu
sení národa. Aragonova- “ spirituální Biafra” není v
žádném případě smutnou “ výsadou” Československa.
Ani tím však výčet vietnamských nepravd a mýtů
nekončí, protože má-li být padělána historie, také
je jí tvůrci musí být paděláni. A byli. Kdo např. je
dnes ochoten vzít na vědomí, že H(^-či-minh “ světec
a apoštol svobody” , jehož jméno skandovaly zaníceně
mladé” milióny, byl kdysi donašeč, který se hrdě
hlásil k tomu, že za peníze udával francouzské po
licii nekomunistické členy vietnamského osvobozenec
kého hnutí? Kdo je ochoten vidět hrdinu Giapa jako
vraha, jemuž nebylo, nijak proti srsti házet svazky
svázaných “ asociálů” za potravu krabům?
Vietnam předkládá historii herkúlovský úkol, pro
tože vyhrabat pravdu z. tlustých, nánosů lží největ
šího podvodu naší doby nebude snadné.
Ale abychom neodbíhali. Královský gambit odmumlávaných nekrologů přichází s neochvějnou mo
notónností na konci nekonečných statistik. Jestliže
bylo tolik a tolik mrtvých a takové a takové bylo
utrpení, stálo to všechno za to, táže se předčí
tající televizní muž. A očekává s důvěrou, že tisíce
mdlých posluchačů odpoví sborově, jak jim bylo
vnuknuto: “ Prosím, nestálo!”
Je ovšem možné, že otázka byla nesprávně a pro
stávající myšlenkové klima dokonce nebezpečně po
ložena. Neboť v daném kontextu nejde o- to, co
stojí za to nebo nestojí, ale o to, jestli je v určitých
situacích správné a spravedlivé se bránit. Jinými
slovy, jde o to zpřesnit zodpovědnost za všechny
oběti války. Za ty, které byly fysicky způsobeny ame
rickou bombou, i za ty, které byly fysicky způsobeny
komunistickou raketou nebo popravčí četou. “ Správ
né nebo nesprávné” , “ stálo za to nebo nestálo”
stojí na samém začátku a nemá co dělat s počtem
obětí, které potom následovaly. Československo např.
mělo jasné právo se bránit proti sovětské invazi.
A kdyby vse bylo bránilo ozbrojeně a kdyby to bylo
stálo půl miliónu obětí, počáteční hodnota by zůsta
la nedotčena, protože by bylo bývalo vedlo válku
obrannou.
T. G. Masaryk kdysi řekl, že zodpovědnost za vá l
ku němá být automaticky přičítána tomu, kdo první
vystřelil, ale tomu, kdo nejvíce přispěl k vytvo
ření okolností, z nichž potom ozbrojený konflikt
musil nutně vyplynout. Podle této poučky je jak za
utrpení Vietnamu, tak za nepřehledné jiné tragedie
zodpovědná filosofie, která vložila do lidských ru
kou racionalizaci a tedy i -ospravedlnění zápasu o
moc. Čímž se dostáváme k tomu, oč vlastně ve Viet
namu opravdu šlo: o skálopevné přesvědčení nosi
telů samospasitelné ideologie, že ona jediná zdědi
la svět! Tato ideologie nepočítá oběti. Jestliže svět,
proč ne Vietnam!

americkej zahraničnej po
litiky, udomácnené aj v
mysli amerického ľudu,
podrobené tvrdej skúške
a. nielen že neobstáli, ale
ukázali sa aj neúčelné.
Stupňovali sa pochybno
sti. Reston spomína, že
Mnichov bol symbolom
appeasementu, povzbude
ním k medzinárodnej in
tervencii, ale' Vietnam sa
stáva symbolom obáv z
intervencie. Taký vývoj
prekonala Amerika za 12
rokov vietnamského konf
liktu. A tak po Kennedyho vyhlásení o globálnej
americkej zaangažovano
sti prichádza logicky NiZa 12 rokov vietnam xon s reálnejšou predsta
ského konfliktu boli všet vou o postavení Ameriky
ky tieto piliere konceptu vo svete atomového veku.

Vo svojej inauguračnej
reči dňa 20. januára Nixon poopravil Kennedyho,
keď povedal:
“ Každá osoba má ko
nať zodpovedne. Vyzývá
me ľudí doma a národy
ve svete, aby sa viac sta
rali o seba. Pomoc iným
budeme merať a zvažo
va ť podľa toho, čo robia
pre seba sami . . . ”
Toto je nová devíza nie len americkej zahraničnej
politiky, ale aj americké
ho myšlenia, ku kterej sa
americká verejnosť do
pracovala
po .-skúseno
stiach vo Veitname. Ame
rika .musí obnoviť svoju
sebadôveru a dôveru vo
svoje ’ demokratické, inšti
túcie.
D. Lehotský
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Podivná normalizace
Luděk Pachman
List Herald Tribune uveřejnil dne 16. prosince rozhovor svého dopisovatele'
Johna M. Goshko s předsedou čs. vlády Lubomírem Štrougalem. Budiž mi nej*
prve dovoleno konstatovat, že někteří západní žurnalisté referují o situaci ve
východoevropských zemích s pozoruhodnou neznalostí faktů a způsobem,' který
budí podezření b etických zásadách jejich novinářské práce. Není totiž tajem
stvím, žé vlády východoevropských zemí velice usilují o to, aby o nich tuatam
některý západní list přinesl pár lichotivých slov a že pro tento účel věnuj! i
značné finanční prostředky.
Pan Goshko vydává Lubomíra štrougala za nejpopulárnějšího čs. politika.
Je naprostou záhadou, jak dospěl k tomuto názoru. L. štrougal byl "zvolen " do
předsednictva ÚV KSČ ve funkci předsedy tzv. "českého byra" v listopadu
1968. Stalo se tak na přímý příkaz L. Brežněva. Během zasedání předsednictva
ÚV KSČ museli A. Dubček, O. Černík á dr. Husák tehdy podniknout noční let
do Varšavy, kde jim L. Brežněv a další sovětští předáci dali příkazy týkajíc!
se obsahu tzv. "listopadové re zo lu ce " a perzonálni pokyny — především příkaz
povýšit pana L. Štrougala. Toto rozhodnuli pléna vyvolalo tehdy prudký odpor
v závodech a na vysokých školách, které vstoupily do stávky.
L. Štrougal býval mini
strem
vnitra a v této
funkci byl přímým spolu
pracovníkem
sovětských
bezpečnostních
orgánů,
pro tyto zásluhy mu bylo
prominuto i malé extem
pore v srpnu 1968, kdy
podepsal prohlášení čs.
vlády odsuzující okupaci
Československa. Ostatné
tuto svou “ vinu” L. Štrou
gal rychle napravil: Če
ské byro se stalo ještě
před výměnou stranické
ho vedení, před odstraně
ním A. Dubčeka a jeho
spolupracovníků,
baštou
konzervativních sil a pří
mým exponentem sovětské
politiky v Československu.

Klíment o Pachmanovi
"Praxe je jediné kritérium správnosti teorie."
Tímto citátem z Marxe začíná Jan Kliment v Ru
dém právu (20.1.) víc jak půlstránkový hanopis
na Luďka Pachmana. Že jsou Pachmanovy ny
nější články a rozhovory v západním tisku čs.
režimu nepříjemné, se dá pochopit, že však ,režim
vyjadřuje svou nelibost způsobem, jaký používá
Kliment, pak takové praxe musí i tomu, kdo se
dosud dovolává ’ Marxe, vrhat podivné světlo na
hlásanou teorii.
Kliment upozorňuje "věcn ě" na Pachmanovu
"ne tak dávnou komedii s inscenací provokativ
ního dodatečného církevního sňatku v pražském
kostele u sv. Havla", na to, že si Pachman ještě
nedávno dovolil veřejně vidět fašismus v tom,
"že se u nás opravdoví socialisté opírají mimo
jiné o lidové milice", že "spakoval své saky pá
ky do dvou osobních automobilů, naložil manželku
a tchyni a odjel za kopečky", že předtím jako " t y 
pický buržoazni pragmatista nasliboval hory do
ly, zapřísahal se čertem ďáblem, když mu šlo o
to, dostat se ven" atd.

Potom Kliment cituje část soukromého dopisu,
který prý psal Pachman z vězení svému bratro
vi, v němž doznává kdejakou vinu. Po tom všem
však, místo dřívějšího
"hořkého sebepoznání",
chce svého pobytu v emigraci využít k tomu, aby
"neúnavně upozorňoval na politické poměry v Če
skoslovensku", vyhledával "tématiku tzv. našich
politických vězňů" a " v rámci buržoazního pojeří
svobody bude vlastní zemi pomlouvat, zapojí se
do kohorty antikomunistických křiklounů". Projeví
se to prý i v knize, kterou chce Pachman vydat
a která má prozatímní pracovní název "Šachy
a komunismus".
Kliment se zmiňuje i o petici, kterou vydali
Pachmanovi "zdejší kamarádi a kumpáni" a kte
rou nazývá "předvánočním trapasem". Od ní pře
chází k Pachmanovu poukazování na poměry na
čs. kulturní frontě. Pachmanovo doporučení vrá
tit se k Masarykově "České otázce" rozhořčilo
Klimenta, protože už takový velikán, jakým byl
Zdeněk Nejedlý, jí "zvážil a shledal lehkou".
Atd., atd. . . .

vání mezi Husákovou uL. štrougal tvrdí, že
míměnější
skupinou a “ domácí normalizace b y
“ jestřáby” typu V. Biľa- la dosažena” . Pod poj
ka a' Kapka.
mem “ normalizace” ro
zumí -politikové jeho typu
V poslední době záleží
umlčení veškeré opozice,
Moskvě na zlepšení vzta
nastolení atmosféry stra
hů k západním zemím.
chu, preferování všeho
Jde jí jednak o překonání
schopných
oportunistu
hospodářských potíží, v
proti lidem schopným a
nichž je Sovětský svaz pó
samostatně myslícím. Pocelá léta (někdejší obilni
nechme
zatím stranou
ce Evropy by dnes bez
otázku, že takové norma
americké pšenice hladově
lizace dosaženo není a ne
la) a především o posílení
bude, že demokratická
své pozice ve stupňující
opozice v Československu
se konfrontaci s Čínou.
umlčena není a přihlásí
Na pokyn z Moskvy nyní
se brzo ke slovu.
i lidé typu L. Štrougala
Pravda je, že se Husá
vysílají na západ vlídné
úsměvy. Ten, kdo nemá kovu a štrougalovu reži
krátkou paměť, snadno se mu podařilo zlomit maso
upamatuje, že čeští inte vý odpor proti okupaci
lektuálové se o .zlepšení Československa a znovuvztahu k západním zemím za vedení totalitního by
snažili už před lety, že rokratického režimu. Zá- ■
za to byli tupeni a obvi kladní metodu, která ututo
podivnou
ňováni ze sympatií k im možnila
perialismu a že řada z “ normalizaci” , bylo roz
nich sedí ve vězení ještě poutání nebývalého teroru
v době, kdy se námluvy v sociální sféře. Podle
směrem na západ staly oficielního údaje na pro
sincovém zasedání pléna
oficielní politickou linií.
Mohu připomenout např. ÚV KSČ z roku 1970 mu
I denunciantský článek “ Li- selo jen v Praze během
j těraturnoj gazety” z úno- tohoto roku opustit své
! ra 1969 nazvaný “ Kdo zaměstnání z ryze politic
jsou přátelé západu” . N e kých důvodů 40 tisíc lidí.
vadí mi na něm, že jsem Číslo z celé republiky mi
v něm byl obviňován ze není známo. Všichni mu
všech možných nectnosti seli odejít proto, že od
- byl jsem už v té době mítli vyslovit souhlas se
zvyklý na jiné věci -, ale srpnovou okupací Česko
článek tehdy neomaleným slovenska a podpořit “ no
způsobem útočil na naše vé vedení strany” . Museli
ho
největšího
žijícího se spokojit podřadnými a
básníka a tehdejšího úřa špatně placenými místy.
dujícího předsedu Svazu Lidé s akademickými ti
čs, spisovatelů Jaroslava tuly pracují na místech
Seiferta. Západní publi pomocných dělníků, vrát
ných. taxíkářů Pražským
cisté by se proto měli za
Národním výborem byl
myslet nad motivy, které
dokonce stanoven mzdový
vedou lidi typu L. štrou
strop
pro “ pravicové oporgala k proklamování přá
Tento systém
telských vztahů k USA a tunisty".
jiným západním zemím.

(Pokračování

na

str. 8)
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'Návrh dravcov k šíreniu
"Řekněte to květinami"

C

Váš květinář,

£

spolupracující s INTERFLORA,

£
s
~.
g
§

může zařídit dodávku
květin a věnců.
t Československu nebo v jiných státech

podvratnej činnosti"

kultúrneho šoku v Moskve

tlili

s niektorým
Ako sme už referovali, niektoré západné krajiny predložili v Helsinkách na rozhovoru
porade veľvyslancov návrh na uvoľnenie pohybu ľudí a volnů výmenu myšlie vládnym činiteľom. Také
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku g nok a informácii medzi Východom a Západom. V čase, keď sa pracuje na cel to interview bolo možno
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní il j kovom znížení politického napätia a keď sa pripravuje rozsiahla ekonomická ľahšie dostať, ak sa zaň
B 1spolupráca medzi Východom a Západom, zdá sa takýto návrh logickým. Aie. platilo v cudzích valu
květinářství INTERFLORA.
ako sa Zápatí znovu dozvedel z článku, uverejnenom v orgáne sovietskej vlády, tách. Ale aj vtedy, na
Poznáte je podle obrázku Merkura
prekvapenie
cudzozem
v Pravde, niečo také nie je logické a prijateľné pre Moskvu,
ve výkladní skříni
ského
novinára
neprišiel
s, , Americká tlač promptne reagovala na toto najnovšie sovietske zamietavé
I N T E R F L O R A —
len ten, s ktorým bol roz
J I stanovisko. Dopisovateľ časopisu New York Times Theodore Shabad upozornil
KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA
hovor organizovaný, lež
§ 1 americká verejnosť, že komentátor moskovskej Pravdy Juri Žukov považuje
spolu s ďalším, prípadne,
' požiadavky Západu za návrh dravcov, ktorí hľadajú skuliny, aby icez ne šírili
aj.
dvomi úradníkmi.
podvratná čmnasť voči socialistickým krajinám. Juri Žukov by však pripustil,
Dopisovateľka Saikow
keiry takáto výmena myšlienok a informácií bola prijateľná z hl adiska ideoló
ska končí referát o preži
gie kcmssaistickej strany, čomu treba napríklad tak rozumieť, že by sa západ
Jiří Sýkora
tých štyroch rokoch kul
né
w
fw
M
wčné
prostriedky
mali
pridať
k
sovietskym
vládnym
telekomunikač
Te'chnika zpovědi doznala vrcholu. Člověk, který
túrneho šoku v Moskve
by v krátkosti a beze stopy pýchy vyčíslily své ob ným issétííätB* a spolu s nimi vychvaľovali sovietsky socializmus.
úprimným priznaním, že
jektivní zásluhy o spravedlivý^ chod práva či o bla
ho společnosti a státu, tento člověk by byl dnes po
A Saikowska porovnává: je to naozaj radostné, keď
zozemského k vládnym
važován za méněcenného prosťáčka, který_ se vy
informáciám jednoducho za celé 4 roky sa dosta sa človek z takejto spo
nořil z hlubin historie jako předpotopní ještěr.
la na sovietske minister ločnosti dostane do spo
nemožný.
Náruč úspěchu — neboť ten je dnes mírou jakosti
— je otevřena člověku, který se proflákl.
Po štyroch rokoch sa stvo zahraničia len dva ločnosti otvoreného prúde
Středověcí fanatici, kteří mrskali svá hříšná těla
razy: na začiatku, ked' nia myšlienok a názorov,
Saikowska
vrátila
do
důtkami — a ť již z nevědomé upřímnosti či z ^po
sa prišla predstaviť a na do spoločnosti, v ktorej
krytectví čpícím masochismem — tito^naši k obdivu
Washingtonu a hneď si
konci, keď sa prišla roz prístup novinára k vlád
nevybízející předkové byli bláhoví pošetilci ve srov
zašla na americké mini
lúčiť. Ale v oboch prípa nym informáciám ako aj
nání se současníky, kteří provádějí touž procedura
sterstvo zahraničia; bez
sě svými dušemi.
doch dostala sa na mini otvorená kritika vládnej
Není dne, aby nebylo možno se dovědět, a to pod
ohlásenia sa dostala k re sterstvo len po dlhom politiky sú samozrejmo
robně, kdo, kdy, kde a jak se přetáhl přes zadek
ferentovi, s ktorým si vyčkávaní a za doprovodu sťou,
alebo základným
duše morálním býkovcem.
chcela pohovoriť. Pre policajného strážcu. Pri predpokladom
demokra
Současný sebemrskač má nejen spoustu vzorů. afe
zároveň i dosti fantasie, jež jej žene do pestrých
chádzala sa dlhými chod tom v miestnosti referen tického života.
názorových kotrmelců. Čím víc stupňů otočka dosáh
V časopise Chicago Tri
bami na americkom za ta už sedel ďalší úrad
ne, tím lépe pro publicitu. Už dávno není zajksavy kerespondentkou
upozorňuje Jozef
ktorý musel byť bune
hraničnom úrade bez to ník,
— to při nejmenším — ten, jenž byl vařen, dušeč
Cerutti
na ťažkosti práce
svedkom
jej
rozhovoru
s
a solen v hrnci pekelné kuchyně. To přece zsáieel
ho, že by si ju bol niekto
Nás více uspokojují pocity a popisy pocitů, jež ssá
novinára
v sovietkej spo
dotyčným
referentom.
Ani
povšimnul, až sa dostala
ten, jenž pod kotel přikládá. A daleko nejvíc ten.
ločnosti z iného hľadiska.
jeden
úradník
si
jednodu
do kancelárie referenta,
jenž náhle přikládat přestal, vybral si rychle ještě
cho nedovolí prijať zahra Píše, že život takéhoto no
mzdu a jen tak na lehko, v pracovním, vyběhl přes
s ktorým chcela hovo
ničného návštevníka bez vinára musí byť neustá
pekelnou bránu, aby tam hulákal o tma. i e pro
riť.
koukl, prohlédl a že Lucifer je darebák.
lym sklamaním a životom
svedka.
Divná věc. Víme přece dobře, že Lucifer resa
Zlo je jistě zajímavé. Ale stále ještě se stavíme
Dopisovatelka Saikow v obavách. Lebo listina s
anděl, že jé to lump, ale rádi a s očxSveai to v y  jinak k tomu, kdo si k lumpárně vykasá rukávy, a
ska vysvetľuje, že to ne poradím predmetov, o kto
slechneme od jeho kumpána. Zní nám sladce tato jinak k tomu, kdo jedná v rukavičkách. .
bola jéj vina, že sa nedo rých nesmie písať, má
veřejná zpověď. Snad proto, že bychom taky jaoMi
Kdybychom zde měli přivítat, dejme tomu Mamu
mluvit. Bída je ovšem v tom. že naše hříchy oejsMZ lu. který se po řadu let živil rozšlapáváním žeber stala častejšie na soviet aspoň 300 stránok. Cenzú
tak zářivé, tak hezky zabaleny a že by po nicš vlast svých politických odpůrců, nebyli bychom na rozpa ske ministerstvo zahrani ru obstaráva vyše 70.000
ně ani pes neštěkl.
cích. Tento representant by došel úspěchu těžko.
Ve třpytu morálních debaklů těchto vyvolenců je (Ačkoli, dnes i o tom lze důvodně pochybovat. Mohl čia. Uchádzala sa o to, úradníkov, ale pri tom
ale ani odpoveď nedosta všetkom režim nepripustí
malý hříšník ryba příliš malá.
by vzniknout pěkný filmový příběh . . .)
Jak je nám příjemné slyšet od artisty v EMsrálce.
la.
Rovnako nedostávala ani zmienku o tom, že v
Baně. přiznejme jednoznačně, že tento člověk by
jak se práská přes záda. kde se domnívá mít páteř, se nám přeci jen trošku ekloval. On sám by se prav nijaké informačné prame Sovietskom zväze existu
vidět, jak se mydlí a ť padne kam padne, jak ocení děpodobně setkal s nezájmem tisku, dostal by poli
ny zo sovietskych vlád je cenzúra.
me každý dobře sestylísovaný výkřik. Jak je nám tický asyl (bez čekání) a dožil by někde i ústraní.
Sovietsky novinár ne
nych
úradov.
Tlačové
při tom dobře. Neboť my nejsme až takoví. Vsítí
Jinak by tomu bylo, kdyby přišel jinší bijec. Bi
puje do nás posvátná tolerance a my onomu sebe- jec v rukavicích, pán nad oběžníky a stranickými konferencie boli v Moskve smie písať ani o přírod
týrači odpouštíme. To je velmi důležité. My o d  resolucemi, pán koketující s kulturou, nepostihnu- zriedkavé a keď predsa ních kalamitách, alebo
pouštíme. .
telný šarlatán, čichač nových skutečností, čihač na -niekedy boli, tak nešlo p svoj článok ‘ilustrovať le
Smyl naše hříchy. Nakloníme se k sousedovi při pochod slunka.
nič íné, len o úradne v y  teckou snímkou sovietske
tomto ponurém divadle a vhodíme si za dáseň větro
Bylo by tomu docela jinak, protože svět miluje svetlivky k plneniu plánu ho mesta.
vý bonbón, abychom zahnali jistou pachuť.
gesto vyvolencovo a pot poctivých hlupáků mu pách
S onou devisou, že bude přijat, vyvolený pcskakc- ne.
Keď teda sovietsky re
a podobným vládnym po
vač počítá. Hra je přeci domluvena — už dávno bylo
dujatiam. Saikowska píše, žim takto zachádza so
Tento fenomén, jemuž toto století jistě již někde
dáno nahlédnout do karet. Tak jako nám. Někom a
víc a někomu méně. Někomu ovšem můžete plácat stavi pomník ku věčné slávě, měl možnost volit. A že v sovietskej tlači sa svojimi vlastnými novi
pikovým esem přes ústa. on vám stejně řekne, že volil. Zvolil si dobře, protože dvakrát. Jestliže má o takýchto predmetoch nármi a občanmi, infor
je to žaludská sedma. A jinému můžete desetkrát obyčejný člověk možnost volit ze dvou věcí jednu dozvedela viac ako na tla muje ich len o tom, čo
. podstrkávat červený, nevezme. Má kule. A tak. chce- jedinou, pak on zvolil jednu. A po čase i tu druhou. čovej konferencii.
sa mu hodí a tak ako
Pohazuje oběma a těší se. A ještě má při tom čas
■-li již přikoupit, jde mu o krále stejného druhu. Jsme
Zriedkavé sa cudzozem chce, täk je len pochopi
smířliví a neradi bychom slyšeli nazývat to zbabě pomrkávat, kde je ta třetí. E x i s t u j e -1 i, on
ský novinár dostane k teľné, že požiadavka v o ľ
lostí. Jsme tolerantní a opět. neradi bychom slyšeli jí uvidí první.
nazývat to línou mělkostí. Jsme nevědomí — někteří
ného pohybu ľudí a v o ľ
rodem, jiní ze své vůle. Summa moudrosti je jít s
nej výmeny myšlienok ď
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborné provedou
proudem. Kclyž už v tom jednou plavete, lze říkat,
informácií sú neprijateľ
že břeh je daleko a namítat, že není jisto, zda tu
né, lebo by odstránili je 
či onde je to pravé místo, abychom vystoupili. A co
víc: plujete. A na břehu kdosi staví dům. Jistě je to
ho informačný monopol a
namáhavé. A pošetilé. Jak velmi pošetilé v době. kdy
ranili by ho na najcitli
potleskem je obdařen ten, kdo za rachotu (nahrané
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
vejšom mieste.
ho na magnetofon) zboří sněhuláka.
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vie., 3189
Dušan Lehotský, N. Y.

ÚVAHA POLITICKÉHO LAIKA

R. C. Kuglei & Associates

5. 2. 1973

HLAS

Ferdinand

DOMOVA

Peroutka

- /> -

ZLOBÍ

VÁS

OČI?

Bolí Vás hlava ?
Noste brýle od

OPTÁ

OPTO
Capitol House, 113 Swaňston St.
Melbourne (vedle kina Capitol)
8. poschodí
. Telefon 63-2231
DODÁME LÉ K Y VŠECH DRUHÚ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

“ Nemehu si s t ě ž o v a t . . . ”

fomcvic
použit všestrannou
bankovní službu v National
* Šekové účty

* Vkladní knížky

* Osobní zápůjčky

* Cestovní šeky

*

Bankovní šeky

* Zařizování investic

* Poukazy všeito drním do zámoří
* Vklady s výpovědní líxútou na vyšší úrok
* Pravidelné poukazy a inkasa
* Úschova cenin
* Služba pro zahraniční obchod

National Bank
300-P-134

Hamburský týdeník Die Zeit přinesl ve svém tře
tím čísle obsáhlý interview Friedricha Rentsche s
českým spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem, autorem
Majhifestu 2.000 slov a dvou románů: “ Sekyra” a
“ Morčata” . Vaculík je, jak známo, jeden ze spisovatelů, jejichž díla se v Československu nesměji
tisknout. O to zajímavější je rozhovor, “ na jehož ne
závadnost” Vaculík — podle vlastních slov — “ tak
dbá” . Vybrali jsme z něho některé pasáže a oprav
du litujeme toho, že interview nemůžeme pro nedo
statek místa přetisknout celý. Stojí za to . . . ■
“ Literatura se píše pro čtenáře z vlastního ^náro
da. Pouze český čtenář může rozhodnout, zda některé
dílo je ideově a literárně dobré. Dobrý překlad v cizí
řeči je vždycky jenom co možná přesnou informací
0 tom, co asi originál říká a jaké pocity vzbuzuje:
nebo je to už docela nové a jiné dílo, protožeJ e pře
pracoval ještě lepší překladatel -a udělal z něho lite
rární dílo vlastního jazyka. Dokud tedy některá z
mých knížek nevyjde česky a v české jazykové -obla
sti, nebudu vědět, jak jsem vlastně obstál . . . ”
. . Na zahraničním knižním trhu se nemohu vů
bec se zdejším režimem vypořádat a ani nechci.
Mám k .sobě naléhavou prosbu: .kéž jsem s to sou
středit se na to, abych vytvořil něco krásného a
trvalého, co čtenáři režim vůbec nepřipomene. Kdo
musí stále psát jen proti vládě, ten si od ní v pod
statě nechal zakázat psát o něčem jiném
“ . . . Nepřipadám si izolovaný. Stále mi ještě lidé
Vedle toho, co sověty
vyjadřují sympatie a mnohdy také pomáhají. Zu
samy říkají, vyjádřil se i
baři mi například důkladněji vyvrtávají zuby; když
pan Husák, a namočil si chci koupit noviny, varují mě prodavači, že jenom
ovšem pero do sovětské vyhazují peníze; instalatér ode mne nechtěl vzít zproho kalamáře. Podle so pitné . . . Kdybych směl publikovat, někteH lidé J y
se mnou souhlasili, jiní ne. Na souhlasu všech čte
větské i páně Husákovy
nářů nemůže žádnému autoru záležet. Myslím, že
autority obyvatelstvo ko kdybych mohl psát do novin, vytkl bych si za úkol
munistických zemí zůsta odrazovat lidi, kteří mají sklon k masové psychóze.
ne zazděno, jak je, a nic Na ulici mě neoslovuje nikdo, kromě známých. A
známí? Ti se mne ptají, jak se mi vede. Odpovídám,
nemůže být správnější.
že si nemohu stěžovat. Nevěděl bych u koho . .
“ Nemůže být žádný smír
“ . . . Především nepatřím k těm, které označujete
ve sféře ideologické ani za nejodvážnější oponenty. Sám se přiřazuju k legažádná vyhlídka na přístup listům. Ne snad proto, že by mě legalita mých činů
.mohla automaticky ochránit před každou nehodou,
nepřátelské ideologie dnýbrž proto, že musím mít nějaký záchyt, mám-ii
našich zemí,” pravil pan ještě vůbec myslit a jednat . . .”
Husák.
“ . . . Nepořádky nejsou .dnes typické pro vězení,
nýbrž pro pokojný občanský život ve svobodě. Ne
Zatím je nejlépe usuzo vyskytují se v oblasti státu, nýbrž jen na úseku
vat podle skutků. Česko místním a nejčastěji na podnikovém. Týkají se pra
slovensko se připravuje covních vztahů nebo i vztahů soukromých, při čemž
se některý- případ nedá subsumovat pod nějaký zá
na sblížení řečí páně Hu kon. Lidé si neřádstva půsGbí vzájemně sami. podle
sákovou. V Rusku obyva toho, jak jsou sprostí. Zpravidla podle vzoru: vvš.ší
telstvo
bylo
postaveno nižšímu. Je nesprávné říkat, že proti tomu není ochra
pod ještě přísnější dozor, na. Já sám jsem loni slyšel asi o dvou případech,
kdy pomohlo' pustit se do soudního sporu. Myslím si,
oposice je ještě dokonale že ten, kdo má strach odvolat se na zákon, ačkoliv
ji drcena. Jednání se zá přesně ví, že mu bylo protizákonně ukřivděno, řadí
padem a utužení režimu se k původcům bezpráví, které mu bylo způsobe
doma jsou dvě stránky no . .
“ ...P ř ís n ě právně není legalita ani u nás bez
jakéhosi sovětského cel
obsažným a nedefinovatelným pojmem. Jen příliš
ku. Oficielní článek v ofi neuklidní, když se na ni člověk spolehne . . . Zákon
cielní moskevské Pravdě mi dává právo na vlastní přesvědčení. Avšak v
se vyjádřil, že stavění du konkrétní situaci nevidím nikde ani místo ani okam
žik, ani omezené místo a určité hodiny, kde a kdy
chovních “ mostů” mezi
1bych je mohl také zastávat. Pravděpodobně bych je
východem a západem je ’ zachovával. Nepožadujú nic zvláštního. Nic jsem ne
ukradl, nepodpálil jsem stodolu, nikoho nikdy nezabi
“ hanebné počínání” .
jú. Dokonce jsem nikomu nedal ani v rozhlase přes
(Pokračování na str. 6)
(Pokračování na straně 6)
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Džetem — denně !
do VÍDNĚ, FRANKFURTU nebo LONDÝNA
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Velké vyjednáváni

(Pokračování se str. 5) stech ministerstva vnitra? problém „ snížení vojen ky. Sověty trvají na tom,
Pověstná berlínská zeď Předpokládáme, že to má ských sil v Evropě.
O. že americké a sovětské
můžete letět ZA POUHÝCH $ 370.vždy byla pokládána za nějaký smysl. Jisto je něm, podle sovětského ná síly byly sníženy přesně
nejvýraznější, nejchtěněj však, že tu srdečnosti zoru, konferenci nepříslu stejným procentem, voják
Do mnoha měst v EVROPĚ a zpět
ší symbol propasti mezi jsou činěny překjážky.
můžete letět za $ 697.90
ší ani slovo. Sovětská ti za vojáka, tank za tank.
východem a západem. Mí
Aby vyhověly předpo sková kancelář Tas pra Američané a evropští kri
Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
sto
aby, v očekávání kládanému duchu evrop ví, že jen “ určité osoby", tikové namítají, že existu
do VÍDNĚ stojí
evropské konference byla ské konference, sověty a nikdo jiný, chtějí přinést je nejen otázka procenta,
$ 346.45
aspoň o jednu vrstvu ka jejich blok . už povolují tento problém na přetřes nýbrž i otázka zeměpisná.
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje
menů snížena, byla opat větší svobodu cestování. v bezpečnostní evropské Kdyby, sovětské a americ
řena dalšími. elektricky Jsou ochotny vyslat na konferenci, a že cílem ké síly v Evropě byly
nabitými dráty a bylo západ ještě V íce, oficiel těchto určitých osob není stejným procentem sníže
před ní rozeseto, ještě v í ních kulturních delegací s nic jiného než zkompliko ny, velký rozdíl by zůstá
ce min.
politickými dozorci, a ba vat přípravy na konferen val. Sovětské síly by zů
Východoněmecká vláda bičky budou moci častěji ci a oddálit ji. Bylo by staly na evropském kon
330 Little Collins St.
uzavřela téměř přátelskou cestovat k dětem a vnu možno theoreticky dovolit, tinentu a stáhly by se
(roh Elizabeth St.), Melbourne
smlouvu se západním N ě kům i jsou-li v Americe že snížení , počtu vojsk je zpět nejvýše o tři sta mil.
Telefon 63-4001 — 63-4002
meckem, a shledala, že z nebo Austrálii. To se zá dosti vhodným thematem Americké síly by opustily
nějakých důvodů ještě v í padu zdá nedostatečné. pro bezpečnostní konfe evropský
kontinent
a
>»
ce lidí prchá do západní Přimlouvá se za zásadu, renci, poněvadž hlavní ne vzdálily by se tři tisíce
ho Německa než dříve. která je u něho domovem, bezpečí vždy přichází od mil za oceán. To je jako
(Pokračování se strany 5)
Avšak
Leonid kdyby dva muži se dohod
pusu. Proto nechci žít pořád jako brouk, který se ze Byl vyjednán živější styk že pas má dostat každý vojska.
Brežněv řekl svým repor li, že oba opustí určité
strachu, co přijde, přestane hýbat a staví se mrtvým. obyvatelstva obou částí kdo chce.
Potřebuji legalitu, která mi .umožní, z d e něco dě Německa, a východoně
Je velká vzdálenost me térům:
“ Otázka snížení místo, a jeden odešel za
lat,. a ne ve Švýcarsku anebo na Borech. Něco dělat, mecká vláda propouští zi těmito dvěma stanovi
branných sil bude disku roh a druhý sedl na vlak
tím myslím psát a ne posunovat na nákladovém ná
draží vagóny. Výhybkáře také nikdo nenutí psát. na návštěvu západního sky, také mezi dvěma sta tována později, až po a odejel do jiného města.
Neočekávám, že mi někdo nabídne místo u novin. Německa hlavně pensisty. novisky o výměně ideí a evropské konferenci. Tak Brežněv chápe tuto deli
Nevěděl bych ani honem, které bych si vybral. Oče Učinila i jiná opatření, koloběhu
informací. V tomu bude.” Řekl dále, že kátnost a řekl reporté
kávám však, že lidé budou rozhodovat o knihách kterým ona sama rozumí Helsinkách budou utvoře
je to složitá a delikátní rům: “ Armády by měly
skutečně jako o knihách a ne jako o revolverech:
být trochu sníženy, i když
lépe
než
my.
Jestliže
pří
ny
čtyři
komitéty,
aby
po
otázka.
kdo s nimi smí zacházet a kdo ne. Očekávám, že
jen
trochu.” Je tedy v do
buzní
ze
západního
Ně
jednaly
s
těmito
obtíže
vydavatelské plány budou konečně schvalovat podle
Je už známo, v čem hledu spíše jen symbolic
tradičních literárních hledisek kulturní pracovníci, mecka přijdou na návště mi. Zatím sověty, nenakteří sami rádi čtou a těší se na nové knihy. Zatím vu do východního Němec zývají-li názory
západu složitost a delikátnost spo ké snížení.
mám dojem, že je schvalují lidé, kteří čtou se zá
Západ a východ rozu
ka,
tu
jejich
příbuzní
tu,
hruběji, nazývají je aspoň čívají. Někteří to nazvali
libou jenom detektivky, s jejichž policisty se stotož
otázkou symetrie a argu mějí některým
slovům
jestliže
svým
povoláním
konservativnimi.
Bude
na
ňujú a všechny ostatní knihy zkoumají, rozladěné
mumlajíce: čím je jich méně, tím je to jistější. Tak jsou
vládní
úředníci, čtyřech komitétech, aby mentují, že formální sy různě, a z toho bude na
udržuji v české kultuře trvale jakýsi výjimečný straničtí funkcionáři, vůd se zabývaly otázkou, ja  metrie by měla konkrét evropské konferenci dosti
stav . . . ”
ci odborových organisací, kým
způsobem volnost ní nesymetrické výsled zmatku.
“ . . . Mnohdy, se na mne obracejí lidé, pro něž je
vojáci nebo policisté, ne cestování je princip kon
morálním problémem, že by se jejich činnost v určité
OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE
situáci mohla hodnotit jako “ kolaborace” . Říkám smějí přijmout otce, mat servativni, kdežto zákaz
bratra,
strýce ve volnosti cestování je prin
ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
jim, že tento výraz, který pochází z doby okupace, ku,
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
tentokrát nesedí. Rozhodující jsou pohnutky ä výsle svých domovech, nýbrž cip pokrokový. Také co je
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVÁNf rámů
dek. Jestliže někdo chce ve své funkci působit tak. jen někde jinde a dostakonservativnější princip,
že stoupá důvěra lidí v budoucnost, jestliže se mu
i nábytku odborně provádí
podaří zabránit křivdám a nespravedlnostem, a jestli- nou-li k tomu úřední po zda svoboda myšlení a in
první pozlacovačská firma v Austrálii
1že ve svém postavení nebo ve svém povolání vytváří volení. Mohou se asi, po formací nebo duchovní
hodnoty, které zvětšují bohatství společnosti, pak ne letech odloučení, shledat absolutismus.
vím, kdo. by měl právo ho podezírat. A kdo využívá a políbit na ulici nebo
Pro jiný, snad nejdůle
specifických rysů dnešní doby k tomu, aby udělal
112 Marlbyrnong Rd., Moonee—Pends, Vic.
na úkor několika a ke škodě všech kariéru, ten je v parku. Co kdyby prše žitější problém, nebyly v
Telefon: 37-3109
lo? Pak snad v restaura Helsinkách
vytvořeny
docela obyčejný lump, který nemá politicky cenu
jakož
i
v
č.
42
Howar-d St., North Melbourne
Přeložil J. 3. ci. Nebo snad v místno žádné komitéty. Je to
1 . (pokračování William St.)., Tel.: 329-8038
i
Krajanům poskytneme 15% slevu
f
v
t
v
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TRAVEL SERVICE

“ Nemohu si stěžovat. . .

J. KOŠŇAR PTY. LTD.

PRÁVE CESKE ŘEZNICTVÍ
UZENÁŔSTVÍ
' * PRVOTŘÍDNÍ ŠUNKY, MLADÉ KRMENÉ HUSY, KACHNY, SLEPICE
★

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

SN O W SKI P. L.
Bruce Bretherton Ski Shop
majitelé rodina Blahovcova
TOORONGA VILLAGE Shopping Centre
(roh Toorak & Tooronga Rds.) — obchod 21
nabízejí
VÝHODNÝ PŘEDSEZÓNNf PRODEJ
IMPORTOVANÝCH NEJNOVĚJŠÍCH

REW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
3 2 6 High Street, Kew, V ic

Tel. 86 7178

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

MODELŮ LYŽÍ
zn. Spolding Sideral: cena $ 195, naše nynější
cena $ 155
zn. Formidable: cena $ 195, naše nynější cena $ 155
zn. Myster: cena $ 150, naše nynější cena $ 120
zn. Chapral: cena $ 99.50, naše nynější cena $ 79
zn. Class 300: cena $ 89.50, naše nynější cena $ 69
Všechny tyto značky máme jen v omezeném počtu
Volejte: tel. 20-7437 a žádejte p. Jos. Biahovce
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Zdena Salivarová: Honzlová (68 Publishers, Toronto, 1972)

Život let padesátých
O Československu za nejtužšího stalinismu bylo napsáno už mnoho knih. Nej-

Jde o podobnost ryze náhodnou . ■ .

Tajná usnesení
posledního pléna
Jaroslav Kujeba
Není jistě nejmenší důvod nevěřit veliteli jedné
pohraniční jednotky, který v bratislavské Pravde
prozradil, že se mýlí ten, kdo se domnívá, že “ tlak
na naše hranice klesá” , protože “ pas dostane každý
pořádný člověk a právě tak nesložitý je vstup cizin
ce na naše území” . Aby se tento tlak přece jen
trochu aspoň zevnitř oslabil, usneslo se poslední ideo-,
logické plénum ÚV KSČ na opatřeních, která ne
selžou. Měla to být původně usnesení tajná, leč, jak
to už bývá, nějakou indiskrecí se dostala k mému
sluchu a já, jak jsem koupil, tak prodávám.
. Plénum při tom vycházelo z konkrétních faktů.
Bdělí pohraničníci zadrželi v závěrečných týdnech
minulého roku v hraničním pásmu několik stovek
slovenských občanů, kteří zamýšleli navštívit ne
přátelskou cizinu, aby si tam koupili “ dlátko, ne
bozez, malé kladívko a další drobnosti, nevyhnutelné
v každodenním životě” které nemohli za nic sehnat
doma. Jiní se prý zase hrnuli do Rakouska pro drož
dí, které před vánocemi mělo u nás jaksi užší pro
fil. Plénum tedy nařídilo, že pohraniční jednotky
budou povinně tyto nedostatkové předměty ve volném
čase vyrábět a dávat je potenciálním narušitelům
hranic. Tím jednak odstraní pádný důvod k opuště
ní republiky, čímž zdokonalí střežbu, jednak znor
malizuj! výrobu i v oblastech, na něž plán poza
pomněl.
T druhé opatření se omezuje na Slovensko a apeluje^na hmotnou zainteresovanost občanů, třebas se
v něm projevuje určitá ideovost. Málo se ví, jak se
Slováci tuží v pití. V spotřebě lihovin — s 9,5 litru
na obyvatele, což dělá 4,15 litru čistého lihu — je

Hele,
reprezentovat.
Honzlová chodí do tý jazykovky, zaskoč za Ven
cou na vnitro, a ť nám ji
výjimečně pustěj, nebo
nám ten zájezd vybouch
ne a ty penále nechci vi
dět . .
Za bezvadný výkon na
zájezdu do Francie je
Honzlová ústně sice velicé' pochválena, avšak do
kádrového
posudku s e ;
pochvala nedostane. Pře
svědčí se o tom, když na
hlédne do “ matrijálů” v
tresoru. Honzlová se od
váží jít na ministerstvo
vnitra jednak proto, že
chce imponovat nové protekční uklizečce,, která jí
chce poroučet a požaduje
na ní se zarputilostí sou
družky klíče od kanceláře,
jednak proto, že se chce
dozvědět, co se stalo s
chválou za její výkon ve
Francii. Na vnitru jí však
referent,
kterého Jana
pro sebe nazve Modro vou
sem, obviní z různých ne
přístojností, jak kriminál
ních, tak politických; je
to však pouze záminka,
aby ji Stb donutila k spo
lupráci: pak prý nebude

Kam odešly jste ?
Vlastimil školaudy
Dech našich dávných milenek se mísí
s výdechy květin. Cítíme ho jemně
z vůně, jíž večer omámí tě země.
Ach, ústa ponurá i usměvavá,
koho teď asi líbáte,
s kým usíná ta hlava kadeřavá
a prsy v blůzce upjaté?
Kdo nyní hladí vás,
když hořknou v polích natě,
vy dívčí záda, opálená zlatě?
Zvoní vám v prstech nad konvicí
stříbrné jehlice?
Kam odešly jste, nožky vzrušující,
do jaké ulice?
Kráčíte jetelem, dusáte hlínu,
stojíte u stroje vedle svých synů,
anebo ztrácíte svůj šťastný vinohrad,
vy, které jsem měl rád,
když voda zurčela v lopatkách mlýnů?
ó ženy, s nimiž loukou šli jsme kdysi,
kdo vám dnes píseň zpívá?
Poprašek hebce lehá na obrysy
a smazává je tam více, tu málo,
takže i vlna, náhle krůtě živá,
v přílivu splývá s tím, co se jen zdálo.

námitek proti jejím zájez
dům . do ciziny. Honzlová
uvažuje:
“ Bodeť bych nechtěla
jezdit. Každý chce jezdit
a kupovat si věci a věci.
Fantiče
by se složila

knokaut. Mohla bych jim
to jako podepsat a přitom
jim žádné zprávy nedávat.
Leda takové, co už se má
lem píšou v denním tisku.
Anebo to polepit Fantiči
(Pokračování

na str. 8)

HLÁS

DOMOVA

5 . 2 . 1973

W*

j?-

Život let padesátých
(Pokračování se str. 7)
a Fajrajzlovi a Šmejkalce a . . . Ale ne. Věděli
o nich taky
všechno.
Šmejkalka pomáha jim,
oni'jí. Go ale taková pito
má holka může dodávat
za
zprávy?
Chovanec
Adolf se v Šumperku opil.
Možná stačí. Chovanec
může zítra v opilosti za
hnout manželce, a máme
ho. Od něho se dozvíme,
že Vavroušková má tři
milence. Máme ji. V av
roušková nenávidí Sladovníkovou, taky nám něco
poví a máme i Sladovníkovou. Každý na .každého
ví přece něco. Darmo se
neříká, že každý druhý
u nás je fízl. Radši zůsta
nu lichá . . . ”
A protože doopravdy
zůstane
‘ ‘lichá” ,
musí
ještě několikrát k výsle
chu. Strach, který pří tom
pociťuje, se násobí sta
rostmi o její mladší se
stru, neustálým nedostat
kem peněz, půtkami s no
vou uklízečkou, opuštěno

stí ve společnosti i doma,
kde si rozumí jen s o mno
ho mladším bratrem Hugáčem, který nakonec tra
gicky zahyne. A strach,
to je humus pro drama
tické situace. Salivarová
je mistrně zaostřuje a je
jejím velikým uměním,
že i ty nejnapínavější do
vede do ztracena, aby v
příštím okamžiku snova
la nové. Ze strachu se
yšak také 1rodí nedůvěra,
která hrdinku zachvacu
je tak, že odmítne pas a
peníze, které jí - .asi za
milovaný - estébák dá,
aby ujela z Českosloven
ska. Třetím pólem je ka
tolický kněz Krůno, pří
tel z mládí, kterému na
jeho naléhání slíbí, že se
nedá Stb zlomit a který
ji ria její přání pokřtí.
Její víra v Boha je však
naprosto neortodoxní, tak.,
že si třebas přeje smrt
nové uklízečky výměnou
za oživení “ nádherné tlu
sté kamarádky” Pelikáno

čtenář věří trablům ne nu pokračovat strachem.
koní ormistického děvčete, Myslím však, že obludnost
v Československu let pa třídního postupu komuni
desátých tím spíše, že je stického režimu k mladým
anglicky
mluvící
autorka vypráví živým bude
jazykem, obohaceným štu- čtenář považovat za bá
dáckým slangem, lidový chorku, až se mu dosta
mi výrazy. Nezalekne se ne do ruky překlad romá
hrubých obratů, neucouv- nu, který vychází záro
ne před scénami, které by veň v Americe a v Anglii.
puritáni nařkli z nesluš
J. S..
nosti. Půvab knihy zvy
Pozn.: Knihu dostanete
šují opravdu neotřené pří
v HD. Cena $ 3.50 včetně
měry, například: “ Matka
poštovného.
ovládá svíčkovou lip než
Rostropovič
Čajkovské
ho” , nebo “ Se soprány j
je práce jako na stavbě
socialismu, samý řeči o ! ČECH, 32/166, nekuřák,
si přeje seznámit s
nikde žádnej grunt.”
krajankou, která má
I 1když román zůstárá
zájem o založení
vlastně nedořešený: život
spořádaného rodinného
Honzlové bude i v budouc
života. Odkudkoli.
nu, v nenapsaném budouc-
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SPRÁVCE DOMU
do nové budovy o 50 bytech
v prostoru Centenial Park, Paddington.
Povinnosti: Všeobecný úklid a malé opravy.
Žádné vybírání renty.
Je třeba se domluvit anglicky,
Nabízíme byt (1 ložnice s příslušenstvím)
a dobrý plat.
Volejte (od pondělí do pátku mezi 9. a 10.
hod. dop.) tel. č. 61-3409 (Sydney).

\

Továrna na prvotřídní
obuv přijme
SVRŠKAŘE
(muže nebo ženy)
jakož i zapracované
ŠIČE (muže i ženy)
Vysoké mzdy a velmi
dobré podmínky.
Hlaste f.8--od 8. hod.
dop. do 6. hod. večer
MARJOE SHOE CO.
156 Railway Pde.
Kogarah (Sydney),
Tel. 587-4338

Nové klimatizační
zařízení
M ETT ERS
zcela nehlučné
a jiné elektrotechnické
zboží dodá

Chcete se v příjemném prostředí
d is c o u n t ' h o u še

DOBRE A LEVNĚ NAJÍST ?
Poslechnout si českou hudbu?
Vše je pro Vás pripraveno v české restauraci
ZLATÁ

PRAHA

235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney
Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi

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

NEPLAŤTE NÁDOBY, KTERÉ ZAHODÍTE !
Dodám kamkoli v Austrálii dobré
ŠUMÍCÍ

Frant. Pokorný,
Gen. Delivery,
Boise. Idaho,
83700, USA.

PRÁŠKY

za velkoobchodní ceny
s citrónovou, pomerančovou, jahodovou, ananasovou a jinými příchutěmi
a barvami, slazené cukrem nebo uměle pro diabetiky a to v jakémkoli

MATE
VYROVNÁNO
PŘEDPLATNÉ ?

nazývá L. štrougal se
zřejmou notnou dávkou
humoru ' “ Lidé mají dob
ré vyhlídky a sociální ji
stoty” a publicisté typu
pana Goshko jsou ochotni
jeho anekdotické tvrzeni
bez komentáře reproduko
vat!
Je třeba ještě uvést, že
existenční teror proti li
dem
demokratického
smýšlení není jedinou a
dokonce ani ne nejhorší
a
nejodsouzeníhodnější
metodou současného čs.
režimu. Postihováni ne
jsou jenom dospělí lidé.
ale s neuvěřitelnou zavi

HODINÁŘ *
ZLATNÍK *
ŠTEVEN VARDY
590 George St.
Sydney
(proti Trocaderu)

s pěnou nebo bez pěny, jak uvedete v objednávce/kterou zašlete na adresu:
STANISLAV VOKAČ, P. O. Box 282, M ARRICKVILLE, NSW. 2204

Telefon: 61-8579

Vz litru za 8 c, (4 litru za 5 c

HRPA
Optical Service

573 Hampton St.,
Hampton, Víc.
telefon: 98-5756

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

/
l

Ceník na požádání

^

i. KINDA & CO. PTY. LTD.
cr, Jonas & VIctoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. (314-62811/
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
}

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

>
>

■

>73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, Vk:., tel. 311-2019
I Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu j
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka,
frankfurtské párky, turistický salám.

Podivná normalizace

Velký sklad zlatých aj
šperků, hodinek atd
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a Slovensky.

množství

Provádíme veškeré práce optické
pře«vě, rychle a za levné ceny

U FRANTIŠKA ŘÍHY

(Pokračování se sír. 3)

__ ,zj
>-
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lou pomstychtivostí i je 
jich děti. Pro přijímání na
vysoké školy byl zaveden
zvláštní “ bodový systém” ,
který prakticky znemož
ňuje
dětem
opozičně
smýšlejících občanů vy
sokoškolské studium. Při
tomto systému dostávají
uchazeči o .vysokoškolské
studium body, hodnotící
jejich otce. Je-li otec čle
nem KSČ, dostanou za to
24 bodů. Je-li “ pravicovým
oportunistou” ,
dostanou
0 bodů. Za členství v tzv.
“ Socialistickém
svazu
mládeže" jsou odměněni
čpět 24 body. Za nejlepší
možné výsledky při přijí
macích zkouškách mohou
dosáhnout maximálně jen

něco přes 30 bodů. Z toho
je zřejmé, jaká kritéria
rozhodují o přijetí či ne
přijetí uchazeče.
Jsou-li rodiče zvlášť na
indexu, není jejich dětem
umožněno ani dokončit
střední školu. Syn spiso
vatele L. Vaculíka musel
odejít ze školy po skonče
ní 9. třídy. Chtěl se stál
učněm v pražském závo
dě ČKD, byl však odmít
nut i tam s poukazem na
svého otce. Na okresním
národním výboru mu po
té bylo sděleno, že jeho
jedinou možností je práce
stavebního dělníka. Je te
dy učněm ve stavebnictví.
(Dokončení
v
příštím
čísle)

česká restaurace
Contln. "G O U R M ET"
Restaurant "LA B U ŽN ÍK 1
129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bay
Sydney, tei. ai7395
Otevřeno denně:
pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2 h. odp.
a od 5 do 9 hod. večer, v neděli po celý den.
P řijď te určitě, budete spokojeni!
N a Vaši návštěvu se těší rodina Nůvotcých
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P *A t E L É HLEDAJÍ

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

Radka Dupáka nar. 2. 1. 1932 ve Vícemyslicích okr.
Vyškov, který odešel do Austr. v r. 1950 — hledá
sestra, a Karla Roszlera (poslední adresa 56 Princes
St., Mosman Parki WA) — nutné.

důvěrou na

ODRA TRAVEL SERYICE
311 Latrobe St., Melbourne, 3000
Telefon 67-9454

Hledáte
dobrou investici?
Rozhodli jste se
koupit pozemek?
Za hotové se slevou?
Na splátky za
výhodných podmínek?
Pomůžeme Vám!
Volejte (Melb.) 67-7501
linka 40 Mrs. Rpyer
od 2 — 4 p. m.
česky nebo slovensky

Přijmeme

Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
ftředkujeme 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

ŠVADLENY
k šití dívčích šatů
zapracované a
ipřipravené se učit.
Máme též místa pro'
dívky do učení.
Moderní továrna nabízí
dobrou mzdu a bonus
PABLO Manufacturing
115 Hardware St.,
Melbourne
Tel. 67-3443

RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V MELBOURNE
děkuje všem, kdo se podíleli na uspořádání a zda
řilém průběhu letního tábora čs. dětí, který se konal
ve 'dnech 6. - 19. ledna 1973 na Šumavě. Zejména dě
kujeme p. faráři J. Peksovi za ochotu, se kterou
dal plně k dispozici “ farmu” , když jsme museli v
poslední chvíli změnit místo pořádání ^tábora pro_nebezpečí lesního požáru, které za letošního mimořád
ného sucha hrozilo v původně plánovaném “ Sokilu” .
Dodatkem k referátu v minulém čísle sdělujeme, že
se tábora zúčastnily 4 děti z Canberry, 4 ze Sydney,
a 49 dětí z Melbourne a z dospělých 2 ze Sydney a
12 t Melbourne. Největším zadostiučiněním všem,
kteří táboru jakkoli pomáhali, byla plná spokojenost
dětí, jejich smutek, když se naposled snímala se
stožáru vlajka.

'MiiiMiiiiiimtwiriiiiimiiiMiiiiimiiiimnHutttttMmttrt
ČS. RESTAURACE V ZIMNÍ ZAHRADĚ
nád bruslařským stadiónem
ICELAND — WINTERGARTEN
Eda Honkyš — D ’Hora
28 Whitehorse Road, Ringwood, Vic.
Telefon 879-1467
česká domácí kuchyně — denně knedlíky,
vepřová atd.
Pivo neb likéry si možno přinést
Otevřeno 7 dní v týdnu od 11. hod. dop.
do 11. hod. noční
A iiim iiiin in iu iiiH iiiim u iiiiiiim iiiiiiiim n n n iiiiiiiH ii.

AUSTRALSKO-ČESKÁ FIRMA

A R C H ID O N 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 BRIDGĚ STREET, PORT MELBOURNE

Vedoucí kontinentální pekárna v

Melbourne

ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd.
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.

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

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli 4. března 1973
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pi t í
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
[
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
! Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

'jn in a s
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Na kongresu v Melbourne bude reprezentovat naše
krajany J. E. biskup Jan L. Mořkovský S. T. D.
Otec p. biskupa Alois Mořkovský se narodil ve
Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1870. Když mu
bylo 12 let, jeho rodina emigrovala do USA. Vy
studoval na učitele.. Jeho matka Marie se narodila
v Texasu krátce po tom. co je jí rodina Jan a Te
rezie Raškovi přišla z Kopřivnice do USA. V rodině
bylo 10 dětí, z nichž 8 dosud žije. Nejstarší syn se
stal knězem — Msgr. Alois Mořkovský — a je fa 
rářem v Hostýně v Texasu. Otec biskup jako sedmé
dítě v rodině se narodil 16. srpna 1909 v Praze, Te
xas. Po ukončení střední školy vstoupil do semináře
sv. Jana v San Antonio a byl poslán do Říma, kde
studoval na americké koleji a gregoriánské univer
sitě. Získal doktorát theologie a na katolické uni
versitě ve Washingtonu pak degree M. A.
Vysvěcen na kněze byl v Římě 5. prosince 1933.
Působil v duchovní správě, učil jako profesor v se
mináři v San Antonio, stal se superintendentem katol. škol, poradcem a soudcem církevního soudu ře
šícího manželské případy. V r. 1944 byl jmenován
papežským komořím a 10 let později prelátem. 22.
prosince 1955 byl Sv. Otcem jmenován titulárním
biskupem Hieronu a stal se světícím biskupem v
Amarillo. V srpnu 1958 se stal biskupem této diecése. V dubnu 1963 byl jmenován světícím biskupem
pro Galveston — Houston a téhož roku v červnu se
stal apoštolským administrátorem této diecése.
Otec biskup Mořkovský by měl být příkladem všem
našim rodinám. Narodil se v USA a jeho otec tam
přišel jako 121etý chlapec a přece pan biskup ovládá
češtinu slovem i písmem. Kolik je našich dětí, které
se narodily ještě doma a za pár let v Austrálii již
sotva mluví česky nebo slovensky?
Pan biskup s ostatními kněžími. kteří přijedou z
USA, bude sloužit mši sv. pro naše krajany 18. úno
ra v Bethlehem Hospital, 476 Kooyong Rd., Caulfield,
v 10.30. Po této mši sv. bude uspořádán společný
oběd v Rheinlandu. Kdo se chce obědu zúčastnit,
musí si předem zamluvit místo, a sice v Rheinlandu
tel. č. 663-1266, neb u p. Jelínka tel. č. 50-1450, a
večer tel. č. 754-5159. Počet míst je omezený. Cena
oběda 3 dolary.
Pan biskup přiletí v pátek 16. února v 11.10. Uby
tován bude u australské rodiny. 60 Summit Drive.
Bulleen, tel. č. 850-5189. Odletí v pondělí 26. února
v 5 h. odpol. Prosím krajany, aby přišli na letiště
pana biskupa přivítat a též se s ním rozloučit,
j Zatím byly přiděleny vstupenky na tyto hlavní
slavnosti: Společná mše sv. všech emigrantů 20.
února v 8 hod. večer na M. C. G. — Ekumenická
pobožnost církví, 22. února v 8 hod. večer na M. C. G.
— Mše sv. východního obřadu. 24. února v 8 hod.
večer na M. C. G. — Statio Orbis — ukončení kongre
su, 25. února v 6 hod večer na M. C. G.
[ Na ostatní hlavní slavnosti budou vstupenky přidě1lény .později a sice: Shromáždění mládeže, 23. února

VYUČOVÁNÍ ČEŠTINĚ V MELBOURNE
Jak jsme již oznámili, schválilo ministerstvo škol
ství státu Viktoria vyučování českému jazyku a to
v rámci tzv. Sobotní školy jazyků (Saturday School
of Languages). Přihlásit se mohou studenti starší 13
let, jakož- i dospělí. Vyučování se koná každou sobo
tu dopoledne v učebnách High School, Princess Hill,
Carlton. Přihlášky se přijímají do 17. února, kdy v y 
učování začíná. Dospělí platí školné $ 11.00 ročně,
studenti neplatí nic, avšak jejich přihláška musí
být podepsána ředitelem školy, kterou navštěvují.
O studium češtiny se zajímají tři skupiny lidí:
dospělí, kteří se chtějí naučit rodné řeči svého ži
votního partnera a děti českých rodičů (nebo jedno
ho z rodičů), narozené v Austrálii. Zvláštní skupi
nou pak jsou studenti, kteří chtějí češtinu uplatnit
nejen v soukromém životě, ale i jako uznaný studij
ní předmět. Student, který absolvoval kurs s dobrým
prospěchem, může zažádat o maturitní, zkoušku z
češtiní jako cizího jazyka.
Doporučujeme proto novou “ českou školu” pozor
nosti všech, kteří chtějí studovat jazyk hlouběji i
jejich dětem, kterým škola přiblíží literaturu náro
da,, naučí je číst, vyjadřovat se správně česky, na
psat dopis příbuzným atd.
Informace podají členové Rodičovského sdružení
nebo učitel střední školy p. J: Berka (tel. 37-2468).
SYN ČESKÉHO PŘISTĚHOVALCE
PŘEKONAL 2 STÁTNÍ PLAVECKÉ REKORDY
Joe Goddard, držitel 5 státních mistrovských ti •
tulů na 100 a 200 m plavání na znak, se zúčastnil
v lednu opět mistrovství státu NSW ve své věkové
skupině a vyhrál 200 m v čase 2min. 27.04 a 100 m
v čase 1 min. 08,02, čímž získal další 2 zlaté medaile
a současně překonal stávající rekordy NSW. Tento
131etý plavec byl označen v posledním čísle listu
“ International Swimmer” za nejlepšího plavce své
věkové skupiny v Austrálii. Jeho mladší bratr Petr

o nejstarší čs. politické ku. Prosíme o zprávu do
historii atd. k přípravě HD.
v 8.30 hod. večer, Myer Music Bowl. — Liturgie do
morodců, 24. února v 3 hod. odpol., Myer Music
Bowl, — Mše sv. pro nemocné, 23. února v 7 hod.
večer, Royal Agricul. Showgrounds.
Počet vstupenek je velmi omezený. Každý se musí
o vstupenku přihlásit.
P. J. Peksa
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ČECHOSLOVÁK "STŘELECKÝM KR Á LE M " NSR?
Z několika desítek našich hokejistů-exulantů, kteří
jsou už oprávněni hrát legálně za západoevropská
mužstva, vedou si snad nejlépe ti, co působí v Ně
mecké spolkové republice. Zde jsou hybnými páka
mi svých nových týmů, dělají hru, — a nejen to: patří
i k nejúspěšnějším střelcům. Tak všechny předpo
klady stát se jako první Čechoslovák v historii stře
leckým králem nejvyšší západoněmecké hokejové
soutěže — Bundesligy — má bývalý hráč čs. národ
ního mužstva a pražské Sparty Petr Hejma z Dusseidorfer EG, který' vede se 30 brankami střeleckou
tabulku (tříbrankovým náskokem před Kuhnem z
EV Fuessenu a Kuehnhacklem z EV Landshutu).
Mezi 10 nejlepšími střelci německé hokejové Bun
desligy figurují kromě Hejmy další 4 Čechoslováci:
Hejmův klubový přítel z Dusseldorfer EG L. Vacátko dal v letošní sezóně už 22 gólů .a je na 5. místě
střelecké tabulky. Mezi nejúspěšnější patří i Franti
šek Vozar z Berlína (Berliner SC), který už nastřř
lei 19 gólů. o branku více, než další bývalý Spart’an
Rudla Hejtmánek z EV Landshutu. Mezi 10 nejlepší
mi “ ostrostrelci” je i bratr Fratiška Vozara, Tibor
Vozar. který hraje rovněž za Berliner ŠC ( 17 bra
nek).

Poosmé Ondrej Nepela

Mistrovství republiky v krasobrusiení a v tanci na ledě probíhalo tentokrát v Liptovském Mikuláši
a bylo nejen pro město samé, ale celé okolí velkým svátkem. Místní hala není příliš velká (pojme
něco málo přes 2.000 diváků) a tak se ani nelze di vit, že lístky byly brzo rozprodané a stovky spor
tovních nadšenců marně pobíhaly kolem, zda by se přece jen nedostaly na tento .snad vrcholný spor
tovní podnik v dějinách města. Ti, co se dostali dovnitř, viděli hodnotná zápolení (úroveň přeboru —
podle předsedy Čs. krasobruslařského svazu ing. Emila Skákaly — byla ve třech kategoriích vyšší než na
loňském mistrovství ČSR) a vítězství favoritů.
V soutěži mužů neměl dvojnásobný^ mistr světa štvi ČSR (stejně tomu bude letos poprvé na mistrov
a olympijský vítěz Ondřej Nepela vážnější konku ství Evropy v Kolíně nad Rýnem i mistrovství světa
renci a celkovým výkonem naznačil, že má šanci v Bratislavě) tři části: povinné cviky, krátký pro — V lednu se hrála první dvě letošní střetnutí kva
zakončit letos svou amatérskou dráhu třetím titu gram a normální volnou jízdu. Ondrej Nepela na lifikace mistrovství světa v kopané pro r. 1974 v
lem světového šampióna na březnovém mistrovství přemrzlém ledě byl od počátku naprosto jistý a bez NSR: v Aténách zvítězili svěřenci bývalého čs. repre
světa v Bratislavě. Poprvé v historii mělo mistrov- potíží se hned po první figuře ujal vedení. V krát zentanta Laco Kubaly — Španělé — nad Řeckem,
kém “ volném programu” dostal od dvou rozhodčích 3 : 2 a v Neapoli se museli finalisté posledního svě
Protest Ferencvárosu zamítnut
dvakrát za technickou hodnotu a třikrát za uměleckí tového šampionátu Italové v utkání s Tureckem spo
SPARTA DOSTALA JEN POKUTU
dojem známku 5,9. Ve volné jízdě měl Ondřej smů kojit jes s bezbrankovou remizou 0: 0.
V předepsané lhůtě 48 hodin protestoval Ferenc- lu, když (teprve podruhé za své krasobruslařské — Na tradičních lednových závodech lyžařských sdruváros vBudapešť proti regulérnosti odvetného utkání dráhy) při - trojitém salchowu upadl. Pokusil se o ženářů ve švýcarském Le Brassus obsadil Čechoslo
2. kola soutěže “ držitelů trofejí” se Spartou v Praze tento skok znovu, ale ani podruhé nebyl skok per-, vák Tomáš Kučera třetí místo (za východním Něm
(Sparta po prohře 0 :2 v Budapešti vyhrála doma fektní, přestože ho Ondrej skáče spolehlivě už p o; cem Deckeríem a Norem Scjetnem), Druhý čs. sdru
4 : 1 ) , nebtíť necelé 2 minuty před závěrem hodil několik sezón. Jinak však jel Nepela ve svém vyso žená! Svoboda byl celkově desátý.
jeden z fandů v hledišti na hrací plochu ; láhev. kém průměru. Konečné pořadí mužů: 1. Ondřej Ne — V mladém věku 40 let zemřel po těžké zákeřné
Rozhodčí, který stál v bezprostřední blízkosti, dal pela (Sn. Bratislava) umístění 7.'274.93 b.. 2. Pazáí- chorobě (jak se praví v oznámení) Josef Křivka,
však do zápisu, že pro jhrubý faul musel vyloučit rek (Stadión Brno) 14/358,05 b.. 3. Pechar (Stadión kíerývreprezentoval ČSR 10 let v silniční cyklistice.
maďarského záložníka Ištvána Juhasze, který ne Praha) 22/253,21 b., 4. Soška (Sn. Bratislava — vel — Sportovní svět je bohatší o jednu velkou senzaci:
chtěl opustit hrací plochu: Hra byla přerušena, sudí ký talent).
novým rohovnickým mistrem světa všech vah je
naléhal na Juhasze, aby se podřídil rozhodnutí.^ V
Prvenství ČSR v soutěži žen obhájila bratislavská George JForeman z Texasu, který 22. ledna, v děn
tu chvíli dopadla na hrací plochu láhev, která však Liana Dráhová, která bez problémů zvítězila jistý svých 2o. narozenin, porazil v Kingstonu na Jamaice
nikoho nezasáhla, navíc rozhodčí sdělil disciplinární mi kroky a procítěností projevu své jízdy, před Kra obhájce světového prvenství Joe Fraziera v druhém
komisi UEFA (evropská sekce mezinárodního fotba povou ze Stadiónu Praha a Nádvondkovoa ze Slo kole technickým k. o. Utkání trvalo pouze 4:35 min.
lového svazu), že láhev nijak nemohla narušit prů vanu Bratislava (která se představila jako největší a Foreman poslal v této době Fraziera šestkrát k
běh, nikoho nezasáhla, a tak doporučil, aby byl čs. krasobruslařská naděje). — Také sourozenci Skot- zemi.
uznán výsledek dosažený na hřišti. Disciplinární ko ničtí (ze Slovanu Bratislava) obhájili své prvenství, — Házenkářky družstva Plastika Nitra porazily v
mise UEFA navíc ještě dodala do rozsudku, že se když od prvního povinného tance nebylo o jejich prvním čtvrtfinálovém utkání Poháru evropských
tak stalo necelé 2 minuty před koncem utkání, a tu čtvrtém titulu přeborníků ČSR pochyb. Ukázali i mistryň přebornice Holandska ANC Niloc Amster
díž, že protest Ferencvárosu je zamítnut. Sparta do tentokrát výborný skluz, perfektní sježděaost a i vy dam 10 : 8, zda však tento náskok bude stačit k po
stala jako výstrahu peněžitou pokutu ve výši 1.000 sokou brusiařskou techniku.
stupu mezi 4 nejlepší týmy Evropy, ťo už je jiná
švýcarských franků. Soupeř, který sám podal pro
Čtvrtý titul mistra ČSR — prvenstvi ve sportovních otázka.
test, to odnesl hůře. Jednak dostal rovněž pokutu dvojicích — získal poprvé nadějný pražský pár Urba — Na II. celoafrických sportovních hrách v nigerij1.000 švýcarských franků za špatné chování hráčů nová — Zach (Stadión Praha), který na to. jak krát ském hlavním městě Lagosu vyrovnal -vítěz běhu na
na hřišti, a vyloučený Ištván Juhasz má zastavenou kou dobu spolu jezdi, podal překvapivě dobrý vý 3.000 m překážek Ben Jipcho z Keňi časem 8:20.8
činnost na 6 zápasů v evropských pohárových sou kon.
min. světový rekord Švéda Anderse Gärderuda, vy
těžích, minimálně do 31. prosince 1974.
tvořený' 14. září 1972 v Helsinkách. Skvělou úroveň
měla zde soutěž na 400 m přek. Vyhrál ji olympijský
Sparta má i ve čtvrtfinále šanci
přeborník v této disciplině John Akii-Bua ž Ugandv
Boj o čtyři první místa v tabulce 1. čs. hokejové v čase 48,49 vt.
ligy bude ještě zřejmé dramaticky. Bez šance na
P LACHÝ V USA
Ve Frankfurtu nad Mohanem došlo 17. ledna k vy  umístění mezi prvními 4 týmy a tím na účast v zá
Nejlepšímu čs. půlkaři, Jozefu Plachému 2 Košic,
losování čtvrtfinálových dvojic všech tří nejpopulár věrečných zápasech o titul mistra ČSR nejsou ani
nějších evropských fotbalových soutěží klubových hokejisté ZKL Brna. kteří hrají po vánoční přestáv se letos na zájezdu v Americe nedaří tak jako v
celků: PMEZ, soutěže “ držitelů trofejí” i Poháru ce jak vyměněni: dokonce poprvé v sezóně 1972-73 minulých sezónách. Absolvoval už 3 závody a třikrát
UEFA. Nás pochopitelně V prvé řadě zájímalo, s (už pod vedením nového trenéra, bývalého čs. inter neuspeh Ve své americké premiéře, v College Park
kterými týmy budou bojovat o účast v semifinále oba nacionála Jardy Jiříka) mají aktivní skóre. — Ob ve státě Maryland, se zúčastnil běhu na 880 yd, kte
hájce mistrovského titulu Dukla Jihlava dohání ve ré zaběhl za 1:54,1 min,, což mu stačilo jen na dru
čs. zástupci: Spartak Trnava a Sparta Praha.
V hlavní soutěži Evropy — v Poháru mistrů evrop doucí mužstvo tabulky Teslu Pardubice, zlepšuje se hé místo. Závod vyhrál Američan Winzenried, jenž
ských zemí — dostal Spartak Trnava ža soupeře i mužstvo bratislavského Slovanu, prostě: nej vyšší byl o 0,1 vt. rychlejší. 24 hodin na to startoval Plachý na tradičních new
anglického přeborníka Derby County, takže naděje čs. hokejová liga slibuje ještě dobrou podívanou.
Tabulka po 24. kole: 1. Tesla Pardubice 32 bodů. yorských halových závodech “ Knights of Columna postup není veliká.' Anglická kopaná nám pro svou
říznost, tvrdost (i když v mezích fair-play) nikdy skóre 96 : 70, 2. Jihlava 31 b.. 3. Plzeň 26 b., 4. bus” . a to v závodě na 1.000 yd. Cílovou pásku tu
~ příliš “ neseděla” . Derby County je favoritem. První Kladno 25 b.. 5. Litvínov 24 b.. 6. Slovan Bratislava protrhl Jamaičan Byron Dýce za 2:10,7 min. před
9. Sparta Američanem Wheelerem a Plachým (2:11,3 min.)
zápas se hraje v Trnavě, kam Derby County přijede 23 b., 7. ZKL Brno 22 b.. 8. Kosice 21
P n svém třetím startu — -ve Filadelfii — doběhl
s vizitkou přemožitele Benfiky Lisabon (doma vy Praha 19 b., 10. Motor č. Buděioviee 17 bodů. skó
re 56 : 81.
Plachy v závodě na 1.000 yd opět třetí.
hráli Angličané 3 : 0, v Lisabonu remizovali 0: 0 ) .
V soutěži “ držitelů trofejí” je čs. zástupcem praž
SVĚTOVÁ TROFEJ LYŽAŘŮ
ská Sparta, která se ve čtvrtfinále utká se západo' Soutěž mužů o světovou b.; 8. Varallo (Itálie) 56
německým klubem Schalke 04 z Gelsenkirchenu. Po
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vychází čtrnáctidenně, i
i trofej lyžařů vypadá mo- . b.; 9. Cordin (Rakousko)
17. kole (poločase) Bundesligy bylo mužstvo Schalke
' Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
I mentálně takto: 1. Collom-' 50 b.; 10. Tritscher (Ra
04 (loni druhé) až na 15. místě, přesto bude 'nebez
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
j bin (Švýcarsko) 106 bodů kousko) 49 bodů . . .
pečné. Věřím však v postup Sparty.
(všechny získal ve sjez
Telefon: 42-5980
čtvrtfinálové dvojice Poháru mistrů evropských ze
Ženy: 1. Prollová (Ramí: Ajax Amsterodam (obhájce) — FC Bayern MuenROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotliví *1 dech) ; 2. Zwilling (Ra kousko) 178 bodů: 2. Kachen, Juventus Turin — Dosza Ujpešť, Trnava -— výtisk 25c. PŘED PLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za ! kousko) 104 b.; 3. Gustavo
sererová (Rak.) 126 b.:
Derby County a Dinamo K ijev — Real Madrid.
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, i I Thoni (Itálie) 84 bc í 3. Rouvierová (Frande>
Soutěž “ držitelů trofejí” : Schalke 04 — Sparta Pra
£stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně. i Duvillard (Francie) 67 b.; 71 b.; 4. Mittermaierová
ha, Leeds United (Anglie) — Rapid Bukurešt, Spar
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme ' 5. Neureuthen (NSR) 65 (NSR) 61b.: 5. Wenzéforó
tak Moskva — AC Milan a Hibernian Edinburgh -— na požádáni obratem.
I b.; 6. Russi (švýcarsko)
61 b.; 7. Gros (Itálie) 58 (Lichtenštejn) 59 bodů.
Hajduk Split.

- - Ve zkratce - -

H okejová Mg*

Trnava proti Derby County
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