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Brežněvovo putování

Z Bonnu do Washingtonu

Ujišťujeme vás, že ani na chvíli neupouštíme
od svého zájmu o úděl těžce zkoušeného, porobe
ného a stále ještě obsazeného Československa.
Vlast našich předků či nás samotných dnes potře
buje našeho úsilí snad víc než kdy v minulosti.
Vždyť dnes stává realistická možnost skutečně
pomoci lidu doma. Chystaná konference o evrop
ské bezpečnosti a spolupráci může přinést Čechům
a Slovákům ulehčení a nevídanou míru liberali
zace, mohla by však také zpečetit jejich neblahý
osud na dlouhou dobu. Kdyby Západ nebyl ostra
žitý, mohla by tato konference vyústit v uznání
dnešního stavu ve střední Evropě, v odepsání na
šich starých vlastí a v přiznání, že Sovětský svaz
má právo dělat si za železnou oponou cokoli se
mu zachce: Bude-li však Západ trvat na zása
dách Charty Spojených národů a na nezadatel
ných požadavcích, zaručených Všeobecnou dekla
rací lidských práv, pak může prosadit významné
ústupky při této konferenci . . . Proto doporuču
jeme vládě Spojených států, aby při chystané
konferenci prosazovala tyto požadavky: stažení
sovětských branných sil z území porobených ná
rodů, svobodné volby pod mezinárodním dohledem
a neutralisaci. Podpořte nás v úsilí, aby celý Zá
pad prosadil uvolněni v zemích za železnou opo
nou právě, dnes, kdy je k tomu jedinečná příleži
tost.
Z provolání ke krajanské veřejnosti ze zasedání
Výk. výboru Čs. národní rady americké v Chicagu.

Letos chybí známky toho, že by se Evropa připravovala na letní prázdniny. zání plných'' diplomatic
V jiných letech se mezinárodní politický a hospodářský život v létě téměř za kých styků Českosloven
stavil, kdežto letošní celý květen je plný příprav na další, rušnější a snad i ska se Západním Němec
důležitější jednání v příštích měsících. Iniciativa k mezinárodnímu dohadování kem, ale zdá se jisté, že
o podstatných politických a hospodářských problémech přichází tentokrát z k výměně československé
Moskvy, jejíž diplomatické tahy možno přirovnat svým významem a možným ho a západoněmeckého1
vlivem na další události — vlivem dobrým nebo špatným — k loňským cestám velvyslance a ke všemu,
presidenta Nixona do Pekingu a Moskvy. Kreml využívá oslabení a nejednoty co bude provázet
tuto
na Západě a pokračuje úspěšně v prosazování mezinárodněpolitického programu, “normalizaci”
vzájem
jehož hlavními cíly jsou získání hospodářské pomoci a uznání status quo ve ných styků, dojde v nejvýchodní Evropě, tj. nejen uznání nynějších hranic států, ale i zajištění trvan bližší době. Formulace
livosti nynějších režimů.
dohody podřízeného státu'
Brežněvův pětidenní po spolupráce obou zemí, na nání a dohodách Západní nesmí být v cestě dalším
byt v Bonnu, který končil níž tolik záleží Sovětské ho Německa s jinými vý velkrysým plánům první
minulý týden, nepřinesl mu svazu, a potvrzuje sta chodoevropskými sociali ho muže Kremlu. V plá
nic neočekávaného. Oče tus Berlína, jeho admini stickými státy. Při psaní nu je - mimo jiné - hospo
kávaná byla i zcela ne strativní, hospodářské a tohoto komentáře nemá dářská spolupráce všech
socialistic
obvyklá bezpečnostní opat kulturní spojení se Západ me ještě zprávu o tom, evropských
řeni,
která
připravili ním Německem, jak to zda už byla v Praze sjed kých států se Západním
Němci k ochraně hosta z vyžadoval Bonn.
nána formulace dohody o Německem i s dalšími zá
KŘÍŠENÍ MÝTU
východu, protože o nespo
Za pobytu Brežněva v oduznání platnosti mni padními státy. Dohodě Ně
Naše století utrpělo dvě traumata krůtě zasazená
kojence s vyjednáváním - Bonnu bylo též prakticky chovské smlouvy, což dří mecka se zbylými členy - nacismem a komunismem. A jsou lidé, kteří tyto
levicové i pravicové - ne rozhodnuto o dalším jed ve bránilo dohodě o navá (Pokračování na str. 2) rány stále obnovuji a nenechávají zahojit. V maso
vých edicích vychází nyní Mein Kampf, Speerova
ní ani v Německu nouze.
kniha Uvnitř třetí říše uspokojuje malé diktátůrky
Čs. uranová ruda pre SSSR lacnejšia
Rozvláčná
14stránková
i sadisty a masochisty věnčící se veřejně hakenkrajzávěrečná deklarace, kte
cy, Tausendjährige Reich ješte straší. A druhými
rou Brežněv spolu ' s
dveřmi se vrací Marx. Levicové hnutí v Západním
Německu je vedeno Břandtovou sociálně demokratic
Hranatém podepsan, obsa
Nedávno priniesol sovietcky časopis pre zahraničný obchod Vnežnyaya Tor- kou stranou, která toleruje agresivní frakci mláde
huje program příští hospo
govlya
obšírnu analýzu o svetovom uránovom priemysle a o svetovom uránovom že, oficiální západoněmecká komunistická strana je
dářské a technologické
financována Východním Německem a přes dvě stě
obchode a na základe nej prišiel k záveru, že zá- dalších organizací, center a buněk je fundováno na
krátko — prakticky už za nejakých par rokov — bu marxismu nejrůznějšího' zaměření od maoistických,
Podie nápovědy
revolucionářů po křesťanské marxisty. Jestliže v
Rudé právo pro změnu pochválilo britské listy, de dopyt po uránovom palive väčší ako ponuka a že NSR můžeme vidět transparenty “Marx lebt”, mu
io
bude
vhodná
príležitosť,
aby
sovietsky
uranový
dokonce tři z nich najednou. 11. května upozornilo
síme přiznat, že s “Viva Marx” a podobnými se mů
v článku nadepsaném “ Dobrý život v Praze" pyšně priemysel prišiel so svojou ponukou na trh.
žeme setkat i v ostatních západoevropských státech
na psaní .listú Evening Svanoard, Times a Daily Te
Táto okolnosť vyvolala na západe veľkú pozornosť, od Norska po Itálii. Nemálo těchto Marxových příz
legraph ó čs. školství a studentech.
nivců se rekrutuje ze zámožných rodin, kteří přijíž
Z článku Mary MacPhersonové v londýnském ve pretože začínajúca palivová či energetická kríza núti dějí na revoluční mítingy ve svých Volvech čí Re
hladať
nové
zdroje
v
zásobování
energiou,
pri
čom
černíku vyzdvihuje Rudé právo zjištění autorky, že
naultech, aby se po pensu bouřlivých návrhů ode
"v minulém roce byly zvýšeny platy učitelům roz uranová palivová oblasť sa v našom atomovom veku brali do baru na dvojitý francouzský koňak. Zápa
hodnutím příslušných úřadů, aniž o to musely odbo priamo ponúka.
doevropské university tvoří centra, tohoto marxi
rové svazy tvrdě bojovat jako v Británii" a že "děti
stického kvasu.
nov
dolárov.
Ak
se
táto
Ale,
ako
ďalšie
správ/
se již v mateřské školce připravují ke svému občan
Proč? Masy lidí odsuzují hromadění kapitálu, z
skému poslání" a "již od mládí se učí při matema z tejto oblasti upozorňu zmluva uzavrie, bude sa kterého nese užitek elitní vrstva. Intelektuálové se
tice, angličtině, zeměpisu, dějepisu a chemii, co ío jú, Sovieti so svojim plá to považovať za definitív s, cílem finanční elity rozloučili a budují svoje posta
znamená žít ve společnosti, která chce být spraved
vení na kvalitě svých myšlenek. 1 jiné vrstvy oby
livá". Pisatelka se ovšem nepokouší porovnat si pla nom neotáľajú až na ob ny nástup Moskvy na sve vatelstva
začínají s tímto trendem sympatizovat.
tový
uránový
trh,
čím
by
dobie,
kedy
má
podľa
ich
ty šizených britských učitelů sě šťastnými kolegy v
Není pochyby o tom, že dochází ke konfrontacím,
Československu a kupní sílu, kerou přijímané gáže kalkulácie dopyt po urá zároveň skončil americký kterým
poslední fáze severoamerického zásahu do
v obou zemích představují, a o spravedlnosti marx- novom palive prevýšiť uranový monopol na sve indoěínské
politiky, politický skandál Nixonovy stra
leninismu, vtloukaného do hlav už malých děcek, ta ponuku, lež rozhodli sa tovom trhu.
ny
a
inflační
spirála nijak pozitivně nepřispívají.
ké dále neuvažuje.
Úradné kruhy vo Spo Mladý člověk je v těchto proudech desorientován
Z listu Times si všímá článku B. MacArthura o zaistiť si účast na sveto
čs. školství a podle něho píše: "Češi a Slováci ne vom uránovom trhu hneď. jených štátoch neprijali a není-li mu nabídnuto jiné reálné východisko, hledá
mají nic společného s tzv. "liberálním" postojem’ Začiatkom apríla totiž túto správu tragicky ani uspokojení v hnutí, které ještě neuspokojilo nikoho
Britů k diskriminaci neschopných žáků. Socialismus došla správa z Bonnu, že s rozpakmi. Ukazuje sa — v marxismu. Jeho příznivci zavírají oči před
drtivostí existujících komunistických režimů a ve
vyžaduje, aby každé dítě mělo možnost rozvinout
spoloč totiž, že rozvoj svetového svých’ přepychových garsoniérách spřádají teorii o
svůj talent a nemá přitom na mysli jen nejschopnější západonemecká
žáky." O výběru studentů podle kádrového posudku nosť Rhein - Westphalian uranového trhu búde aj svržení kapitalismu. Nejsou spokojeni s odcizením
rodičů není ovšem vůbec zmínka. Jinak si Rudé prá Electrical Power Compa podľa amerických odha v západním světě, s jeho konzumní společností a
vo z Times-ů přetiskuje: že je v Československu ny rokuje s Moskvou o dov tak dramatický, že nadvládou technokracie. Marxismus nabízí otázky.
Tyto otázky znějí nejednou líbivě, nemají však od
40 výběrových škol pro jazykově nadané děti, 4 ško
dlhodobej dodávke soviet na ňom bude mnoho prí pověď.
ly pro budocí matematiky a 5 pro příští vědce.
Daily Telegraph dostal pochvalu za zprávu, že se skeho uránu pre novú ležitostí k uplatneniu sa i Marxistická ekonomie je zcela nepraktická v dneš
špičkoví sportovci vyhledávají v Československu již elektráreň v Pomri. Po aj iným štátom. Nateraz ním světě volného trhu. Socialistické státy, které
z řad 7letých dětí a dále cituje: "Talentovaná mlá dľa tejto správy má Bonn sa totiž predá ročne na svoje národohospodářství staví na principech této
i
(PokračoTáal na str. 2)
dež v Československu je zařazovaná do škol, které
se specializují na sport a kde se podrobuje přísnému uzavrieť s Moskvou doho svetovom trhu uránového
du o dodávkach uranové paliva za nejakých 150 mi PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St.,
výcviku v různých sportovních disciplinách."
Pisatlelé tří pochválených článků reprezentují ho paliva až do roku 2.000. liónov dolárov, ale podľa
zřejmě novináře, jací jsou ve státech s diktátor pri čom ide nateraz o pa odhadu znalcov bude to Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Unification
skými režimi velmi vítaní: vidí jen to, co jim ho
Pfy. Ltd., 487 Collins St., Melbourne, Vic. 3000
liva v hodnote 10 milió- (Pokračovanie na str, 2)
stitelé k vidění předloží a píší, co jim napoví.
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Z Bonnu do Washingtonu

PŘIJMEME ŽENY
k přípravným pracem .a na začisťování
pro velkou výrobnu dámských šatů.
Není třeba předchozí zapracování.
Jsou to stálá místa a mluví se u nás
všemi jazyky.
Hlaste se laskavě osobně u
FIN LAW INDUSTRIES
4 - 6 Southampton Crescent, Abbotsford, Vic.

(.Pokračovaní se stra ny 1) zením ve Watergate, kte na nutnou nospoaarsKou udrženi presidenta Nixo
COMECONu, s Maďar rá tak oslabila pozici Ri pomoc Ameriky, ale i o na v úřadě mají obě ko
skem a Bulharskem, nic charda Nixona, musí vyt nevyjasněnou budoucnost munistické země.
nepřekáží a dojde k ní ne volat jen útrpný úsměv v Asii. Čínské nebezpečí
Zatím se zdá, že je Ni
pochybně rovněž v nejbliž- reprezentanta
sovětské není zažehnáno a Spojené xon blíže Moskvě a že pro
ší době.
diktatury.
státy mohou být jedinou americkou zahraniční po
Přípravou k cestě do
Totiž úsměv - i Brežněv mocí, která by mohla dě litiku bude rok 1973 sku
Bonnu byly Břežněvovy má dnes asi obavy, aby se lit obě soupeřící komuni tečně “rokem Evropy” .
návštěvy v Polsku a Vý tato jinak vítaná aféra stické velmoci, . zabránit Není jen vyjasněno, kam
chodním Německu, / kde dále nezveličila, aby snad pokusu o expansi Číny na až sahá v amerických plá
se mu dostalo zvlášť okár nakonec neprivodila Nixo- sever. Podobně pak z dů nech Evrcpa. Nebezpečí,
zalého oficiálního pŕij'etí novu rezignaci, o jejíž vodů obranných mohou i že Brežněv dostane ve
Kříšeni mýtu
- v Pankowě asi proto, možnosti
západní tisk Číňané spoléhat na doho Washingtonu vedle přísli
iťQKracovam se strany 1)
aby velká sláva zakryla volně diskutuje. Změna v du, kterou uzavřel R i bu hospodářské pomoci i
se dostávají od jedné výrobní a tržní kri
nervositu místního režimu úřadě amerického prezi chard Nixon loni v Pe ujištění o plném respekto skonomie,
n k e druhé, myšlenkový život je obehnaný ostnatým
z uzavření možného, pro denta by mohla vážně kingu. Je proto jistě p a vání sovětské moci nad Irátem, kultura musí sloužit vládnoucí třídě. Uto
samostatnost Východního. ohrozit plány Moskvy.
radoxní, ale pravděpodob všemi státy za železnou pistické plány, které nejsou nikdy splněny, jsou pod
Německa
nevýhodného
Nejde však jen o plány né, že největší zájem na oponou, je velmi reálné. pírány totalitní politikou a neuspokojují ani ty,
steří je vytvořili v pokrytecké naději, že budou rea
“kúchhandlu” se západní
lizovány.
mi Němci.
My, kteří jsme přišli ze země ovládané marxistic-.
sy fundovanou totalitní silou, pak vidíme v západ
Avšak samotná cesta do
(Pokrae. zo str. i)
núti k úvahám politickým né náklady plus 10%, a ním marxistickém hnutí historickou ironii. Marx-IeBonnu byla spíše jen prv
ninské téze jsou nenáviděny tam, kde tvoří osu
ní fází připraveného puto iž za nějakých 5 rokov i ekonomickým, pri čom že za požiadavku, aby nelého života a obdivovány v zemích, kde stát ta
vání Leonida Brežněva. ispon 1 miliarda dolárov v peskoslovensku, . ktoré platila svetové ceny, bol kovou filosofii odmítá. Toto zjištění jen podporuje
Jeho konečným cílem je íomplikáeie sa z americ je tak integrálne viazane' neskoršie odsúdený na do ’ nespokojeného a neuspokojeného člověka a boj téze
uranový životie. Eugen Lôbl tvrdí, j a antitéze ponechává stranou. Rusové vysílají dele
Washington, kde je oče kej strany očakávajú len na sovietsky
priemysel
prakticky
už od že keby Moskva platila ( gace do Západního Německa a Spojených států stu
káván v příštím měsíci í oblasti cenovej.
dovat, jak získat schopnosti menažerů a úroveň v
(18. - 26. června).
Západná Európa, najmä druhej svetovej vojny, sú Československu v období průmyslové technologii, západoněmečtí a francouzští
I tam přijede Brežněv Slemecká spolková repub takéto úvahy obzvlášť rokov 1945 do 1965 sveto-! studenti se demonstrativně dovolávají pod praporem
vé ceny, bola by mu mu- Marxe revoluce a odbourání menažérské elity a.
v roli silnějšího vyjedna .ika, ktorá bola doteraz na mieste.
pragmatismu. Na zdech indických universit se ob
V prvom rade ide o to, sela zaplatiť o jednu mi jevují slogany Leninových moudrostí o. náboženství,
vače. Domácí nesnáze v lajväčším
odberateľom
sovětském impériu, pře amerického nukleárneho či Sovieti naozaj poskyt liardu dolárov viac. Po- 1 v socialistických státech dochází k renezanci nábo
devším vážné potíže v zá paliva, si občas v minu- nú Západu, ktorému chcú dľa E. Lobla si Moskva ' ženského života.
schování a rostoucí nespo Losti . sťažovala, že je uranové palivo predávať, zaisťuje ^ československý j československý exil by měl v této situaci sehrát
úlohu. Neproklamujú abychom se stali za
kojenost
intelektuálních americké palivo drahé a všetky konkrétne informá uran za výhodnejších cien, pozitivní
chránci lidstva, nejsem nakloněn k velkým slovům
ako
dostávalo
za
svoj
vrstev v samotném Sovět že ho Spojené štáty v dô cie o svojom uránovom
a jalovým činům. My ale víme více než desorientoském svazu - se nedisku sledku svojho monopolné priemysle, či ; mu ukážu uran bývalé Belgické Kon- , vaný student ze západních států. My víme, jak do
tují na veřejnosti a aféra ho postavenia pravidelne uranové bane i zariadenie go. Lôbl dodáva, že tento vede komunistický režim sevřít a dusit. Tato tra
pre spracovanie prírodné ukoristený československý gická osobní zkušenost je v této chvíli naše výhoda,
s odposlouchávacím záři zdražujú o 10 až 15%.
z které vyplývá i povinnost najít masarykovskou
Z Moskvy prichádzajú ho uranu na užitkové izo uran ponúka teraz Mosk- cestu ne snad do ráje, ale do světa zdravého rozu
SYDNEY
va
na
svetovom
trhu,
pre
správy, že je sovietske topy. Až do. nedávna
mu.
V. Donát
palivo lacnejšie. Ak sa patril sovietsky uranový tože z Československa do
Přijmeme
ukáže, že Sovieti budú priemysel k najstráženej- stáva sovietsky uranový
Na cestě do Austrálie je
HOSPODYNI
môcť svojich zákazníkov šiemu ekonomickému ta  priemysel ešte aj teraz hromadná zásilka pohlednic s dokumentárními fo
do domu ve Vaucluse
tografiemi ze srpna 1968 vydanými čs. poradním
uspokojiť v iných pod jomstvu. Ďalej sa vysky najviac uránovej rudy.
a to samostatnou, kte
sborem v západní Evropě. Jedna sada, tj. 8 různých
Dušan
Lehotský
tuje
v
západnej
tlači
pri
rá má ráda děti a zví mienkach - najmä ak ich
pohlednic s českým nebo slovenským a anglickým
řata. Musí pečovat o presvedčia, že majú dosť pomienka, či je uvolnenie
textem stojí $ 1.- a můžete si ji objednat v HD.
Z
p
r
á
v
y
o
s
o
b
n
í
roční dítě a udržovat zásob neukleámeho páli-. politického napätia už ta
domácnost. K mytí a
va - potom sa asi Spojené ké priaznivé, že by sa Zá
John ČAPEK
úklidu je posluhovačka.
£
BUČNI VÁZANÍ KNIH
Nabízíme oddělený byt štáty budú musieť aj ce pad mohol spoľahnúť na
(Melbourne)
a vysoký plat dle do nové prispôsobiť novej si zásobovanie zo Sovietske se konečné rozhodl oženit.
České
knihařství
ho zväzu. Konečne - a to
hody. Volejte (Sydney)
tuácii.
Šťastná nevěsta:
51-4405 (mezi 8. hod.
Tento vývoj vo svetovom musí zaujímať v prvom
MARIA BOOKBINDING
Edna NADAŠOVÁ
ráno a 8 hod. večer)
uranovem
hospodárstve rade Československo - do
(Sydney).
16 Brunnint St., ST. KJLDA, Vie.
Svatba se bude konat
akej miery vyrába Mosk
Telefon 91 - 4164
11. června 1973
Otevřeno denně do 9 hodin večer,
va uranové palivo z vlast
v Torontu
v sobotu po celý den.
ných prírodných zásob a
(Kanada)
do akej miery ťaží a uŠťastní rodiče
pravuje prírodnú surovinu
z východoeuropských kra
ČESKÉ O C H O TN IC K É D IV A D L O V M ELBOURNE
jín, v prvom rade z Čes
■
s likérovou licencí
koslovenska. Je totiž zná
srdečně zve na
g ve středu Sydney, klimatizovaný (air conditio- J me, že v Československu
si Moskva zmluvne vynú
■ ned) pro 84 - 100 hostů, ve zvýšeném přízemí
tila ťažbu prírodného ura
■ nového paláce se 138 byty, spolková místnost
který pořádá u příležitosti 20. výročí svého založení
nu vo všetkých baniach.
pro 100 osob o patro výše k dispozici, laundrov
sobotu
dne 16. června 1973 v hlavním sále Reception Centre,
New York Times uve
mat, dvě zdviže, koupaliště na střeše a čtyři g rejnili neskoro list bývalé
Windsor Regis, 28 Chapel Street, Windsor
patra podzemního parkování v domě, používá- ■ ho zástupcu čs. ministra
Začátek v 8 hodin večer, konec v 1.30 hod.
■
obchodu
telný za.dva měsíce, k pronajmutí.
■ zahraničného
Kontinentální hudba. — Likérová licence (přineste si vlastní nápoje).
Zájemci hlaste, se na:
■ Eugena Lobla, ktorý vy
Vstupné $ 7,- včetně výtečné večeře o 4 chodech
jednával v roku 1957 v
^
P.O. Box 47, Randwick, NSW. 2031
■ Moskve ceny českosloven
V 10 hodin bude scénický obraz.
Večerní oblečení
Vstupenky pouze v předprodeji: 393-1340 (Skružná - po celý den), 96-4155
nebo telefonicky (Sydney) na čísle 39-6570
^ ského uranu. Lobi pripo
(Vaňková - po 6. h. večer), 459-1992 (Háberová - po 6. h. večer)
mína, že Moskva bola
1 ochotna platiť len výrob-
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-äfKe změně ve funkci českého ministra kultury

— Na sjezdu Slovenského reátem houslové soutěže Další ctyri osoby byly
svazu _ protifašistických se stal Bohumil Kotmel z zraněny a místnosti mini
sterstva byly značně po
bojovníků v Bratislavě brněnské konzervatoře.
byl zvolen předsedou ú- — Senát brněnského kraj škozeny. čs. propaganda
odsoudil se snažila celý případ ba
středního výboru F. Haga- ského soudu
pachatele
ra, úřad. místopředsedou Františka V. z bytového gatelizovat,
Peter Dudáš a tajemní družstva při ZPS Gottwal označila za “osobu prav
dov na 7 let vězení za děpodobně duševně cho
kem Ladislav Stasko.
— Od 4. května uzavřelo zneužití pravomoci veřej rou” a jeho jméno vůbec
Československo dočasně ného činitele a přijímání neczrámila. Dne 15. květ
na se objevila v čs. no
hranice s Rakouskem v úplatků.
zájmu zabránění rozšíře — Zemplínské muzeum v vinách zpráva, že presi
republiky
udělil
ní slintavky a kulhavky. budově barokního zámku dent
— Do roku 1976 má vy bývalého hraběte Szta- pracovníkům ministerstva
růst na jihu Prahy mezi rayiho y Michalovcích by spravedlnosti SSR vyzna
Písnicí a Kunraticemi no lo rekonstruováno a pod menání za statečnost “ja
vý závod masného prů statně zvětšeno. Expozice ko ocenění jejich postoje
myslu, který se bude roz jsou instalovány ve více při tragické události le
kládat na ploše více než než 50 místnostech na cel tos 16. ledna v místno
23 hektarů. Roční produk kové výstavní ploše asi stech ministerstva” .
cí 40.000 tun masa a mas 3.000 m2.
— Zahájení oslav 1.000
ných výrobků má zásobovýročí biskupství v Če
Novým vedoucím
vaJ-„ polovinu Prahy. Toto stálé mise při UNESCO chách bylo vládou zcela
pristi ^ největší řeznické v Paříži se stal prof. Mi- ignorováno. Tuto událost
mestecko v republice po- chal Greguš.
připomněla jen slavná
Staví polští stavbaři z — Nová nemocnice s poli- mše, kterou celebroval. v
Vratislavi V letech 1975 klinikou má být vystave- chrámu Svatého Víta v
flz 1978 má vyrůst podob- na nákladem 370 miliónu Praze apoštolský admini
ný masokombinát v ča- Kčs v Pezinoku. Bude mít strátor biskup lomášek o
kovieich pa severu Pra- kapacitu 860 lůžek.
velikonočních . ' svátcích.
_• '
,
— .Čs.
velvyslanec
v Zástupci čs. úřadů prohlá
— Na traťovém úseku Ghanské republice dr. Jan sili, že celá vzpomínka je
Brno - Chrlice se výkale- šnohl byl jmenován též čistě církevní záležitostí.
jíly z nezjištěných příčin velvyslancem v Tonžské Ani na slavnou mši neby
poslední 2 vagóny soupra- republice a Dahomské re ly zváni oficiální hosté.
vy a zřítily se z náspu. publíce.
Nezúčastnil se jí ani zá
47 osob bylo zraněno, z - Ve výroční den sebe- stupce Vatikánu, pro. zra
toho 18 těžce.
upálení Jana Palacha, nění nohy se nemohl do
— Průměrný vklad v čes 16. ledna tr., došlo v bu stavit ani kardinál Trochké státn í' spořitelně čini dově ministerstva spra- ta, nepřijeli nově jmeno
6.332 Kčs na 1 obyvatele. velvyslancem v Tonžske vaní biskupové z Olomou— Na letišti v Šumperku atentátu, při němž zahy se a ze Slovenska. Tako
se zabil při seskoku padá- nul jeden z vedoucích vá vzpomínka je v pří
P ^ š u tis ta , který se pracovníků ministerstva krém kontrastu s velkými
zúčastnil nácviku seskoku ju D r. Otto štěpnička, ja slavnostmi, které pořádaii
dvojic z výše 4.000 metrů. kož i pachatel atentátu. v roce 1966 Poláci po cele
— Senát havlíčkobrodského okresního soudu vynesl
rozsudek nad 2 zaměst
nanci n. p. Silnice, Hra
dec Králové pro porušení
bezpečnostních předpisů.
Uložiť jim nepodmíněné
Na prvního máje se objevily v průvodu v Pra
tresty 3 roky, resp. 2y2
roku odnětí svobody, ža
ze (a jistě i v jiných čs. městech) standarty s
loba jim kladla za vínu,
nápisy: "Sovětský svaz — náš vzor" a "Se So
že v červnu" loňského ro
větským svazem na věčné časy", tedy dvě hesla,
ku při odstřelu kamene v
která pronáší v obměnách při kdejaké příležitosti
lomu Vápenka ohrozili
každý aktivní soudruh Husákova režimu. Bere-li
nedodržováním předpisů
životy ledečských občanů,
někdo taková hesla vážně, musí ho vyhlídka "na
z nichž 3 podlehli smrtel
věčné časy" hodně poděsit. A nemáme na mysli
ným zraněním. Výbuch
jen ty, kteří kladou hlavní důraz na duchovní
způsobil též škody na ma
hodnoty, kteří doufají, že se opět dočkají větší
jetku, jejichž výše pře
sáhla 2 milióny Kčs.
osobní svobody, "lidštějšího života"; i zavilí mate
—■Dovídáme se, že to vše
rialisté se musejí bát.
začalo výzvou dojiček z
V minulém měsíci (7. 4.) uveřejnil londýnský
JZD Morašice. RP píše:
Economist úvahu o hospodářství východoevropské
“Tehdy se tyto ženy
obrátily do celé republi
ho socialisického bloku na podkladě zpráv a stati
ky s výzvou, aby s nimi
stik dodaných státy tohoto bloku. Úvaha na
soutěžily kolektivy o nej
depsaná "Bohatší satelité chudého Ruska" proka
lepší výsledky ve výrobě
zuje, jak se hospodářsky průměrně nejzaostalej
mléka” . Brzy je následo
šímu státu celého bloku — Sovětskému svazu —
valo JZD Horácko a Stát
ní statek židlochovice . . .
daří porušovat pravidlo, že zaostalejší země blo
Zkrátka, tato výzva způ
ku vykazují procentně rychlejší hospodářský růst
sobila, že se během jedno
nf i země vyvinutější, jakou je dle Economistu
ho roku zvýšila výroba o
Československo. Po dosažení určitého stupně prů
145 miliónů mléka.
— Dne 9. května zahájila
myslového rozmachu se hospodářský růst pocho
Čs. televize pravidelné
pitelně poměrně zpomaluje. U Sovětského svazu
barevné vysílání a to za
je však vývoj stále tak pomalý, že ho předhonily
tím 8 hodin týdně.
i dříve poměrně chudší státy Rumunsko a Bul
— V ústí nad Orlicí se
harsko.
konala tzv. Kociánova
houslová šoůtež, které se
Za minulý rok ohlásily sice sověty průmyslový
zúčastnilo 85 houslistů ze
růst
6.5%, tedy přibližně stejný, jako vyspělé
7 států, kteří soutěžili ve
Československo,
avšak i toto procento mohl So
4 kategoriích - do 9, 12.

Jiná taktika na obzoru
Ani po čtyřech letech Husákovy vlády se kulturní fronta v Československu
neuklidnila, nebo spíše nenormalizovaia. Platí to zvláště v českých zemích.
Především spisovatelé, ale i mnozí známí herci, režiséři, výtvarní umělci a mu
zikanti vyjadřují nezakrytě svůj nesouhlas s režimem prakticky jediným mož
ným způsobem — pasivní resistencí. Spisovatelé a básníci píší do šuplíku, někte
ří umělci "tvoří" coby pomocní dělníci, skladníci nebo listonoši a odmítají vy
slovit žádanou sebekritiku a "slib věrnosti", které by jim umožnily návrat k
umění jako povolání.
strana se roznoma jiz ké svazy byly letos koneč tišek Pavlíček, Svatopluk
v roce 1969 dostat odboj ně ustaveny, avšak jejich Pekárek, JiřťR . Piek, Ja 
né umělce na kolena a k členové reprezentují tak roslav Putík, Jaroslav
tomu* účelu vybrala pro malou část čs. kultury, že Seifert, Jindřiška Smeta
české země vhodného mi to je režimu nanejvýš nová, Karel šiktanc, Jiří
Šotola, Josef Topol, Zde
nistra kultury. Dr. Milo trapné.
Naproti tomu se stále něk Urbánek a Ludvík Va
slav Brůžek se poctivé
snažil plnit pokyny stra ještě vyskytovaly opováž culík. — Jarm ila Glazarony. čistky, cenzura, záka livé zásahy do veřejného vá, Milan Jariš a Franti
zy, znemožňování umělec života, jakým byla např. šek Kožík své podpisy
ky pracovat, 'plný, nekri prosincová petice českých později odvolali.)
Brůžek se snažil čistit
tický návrat k socialistiek spisovatelů presidentu re
kému realismu - to jsou publiky, v niž veřejně žá kulturní frontu neúnavně
jen namátkové poznámky dali propuštěni politic dál, s tím výsledkem, že
k jeho “blahodárné čin kých vězňů. (Peticí pode- byl přijímán českými unosti” na české kulturní psali: Adolf Branald, Jiří mělci s větším pohrdáním
frontě. Vedle toho mělo Brdečka, Josef Brukner, než většina ostatních reovšem umělce “přesvěd Lumír čivrný, Ladislav žimistů. Jeho neúspěchy
čit” blahovolné rozdělová Dvořák, Jarmila Glazaro- při snaze získat podporu
ní fondů, cen a vyzname vá, Jiří Hanzelka, Václav většího množství spisova
nání těm, kteří se podří Havel, Josef Hiršal, Adolf telů a jiných umělců při
dili.
Hoffmeister, Miroslav Ho měly zřejmě režim k změ
Brůžkbvi se podařilo lub, Bohumil Hrabal, Mi ně taktiky. '
Dne 8. května oznámila
získat malý počet větši lan Jariš, Zdeněk Jirotka,
ČTK:,
“Předsednictvo Čes
Vašek
Káňa,
Ivan
Klíma,
nou druhotřídních nebo do
cela bezvýznamných u- Alexandr Klimeňt, Pavel ké národní rady . . . odvo
mělců, dokonce i umělec- Kohout, Jiří Kolář, Jan lalo na základě vlastní žá
Kopecký, Karel Kosík, dosti a návrhu předlože
zemi k jejich' miléniu František Kožík, Václav ného předsedou vládý ČSR
biskupství.
Č/HD Lacina, Jan Mareš, Fran dr. Miloslava Brůžka z
funkce ministra kultury
ČSR a poděkovalo mu za
jeho práci.” Zpráva se
nezmiňuje o tom, že by
byl Brůžek “pověřen jiný
mi úkoly”, jak je obvyklé
větský svaz dosáhnout jen proto, že loni začal
u rezignací, které nejsou
poprvé plný provoz v obrovské automobilce v
ve skutečnosti vyhozením
Togliatti, budované ve spolupráci s firmou Fiat a
z funkce.
z velké části za italské peníze. Nadále vykazuje
ČTK současně oznámila,
sovětská, ve svém průměru značně zaostalá eko
že na návrh předsednictva
nomie jasné známky dalšího zpomalování růstu,
ÚV NF ČSR byl jmeno
ačkoli jiné země bloku, zvláště Polsko a Rumun
ván Brůžkovým nástup
sko — tedy dva hospodářsky poněkud volnější
cem JUDr. Milan Klusák,
státy — vykazují pozoruhodné zlepšení. Jak v
dosavadní náměstek mini
plnění hospodářských plánů, tak zvláště v růstu
stra zahraničí, v letech
národního důchodu si sověty udržely i za loňský
1965 - ,1968 stálý delegát
rok jasné poslední místo mezi socialistickými stá
při OSN v New Yorku.
ty. V nedávné době byli, sovětští plánovači dokon
Ve zprávě o Klusákově
ce donuceni k drastickému opatření — snížili po
jmenování zdůrazňuje Ru
čet plánovaných 700 nových podniků na pouhých
dé právo (9. 5.), že v
460.
“kritickém období 1968 Ke všemu tomu nebere úvaha Economistu zře
1969 zůstal věrný zásadám
tel na pomoc, kterou si sovětské hospodářství vy
marxismu - leninismu a
nucuje v satelitních zemích pomocí COMECONu
proletářskému
internanebo dvoustrannými "dohodami". Jde nejen o sta
cionailismu” a že získal
novení cen dováženého a vyváženého zboží, aby
titul kandidáta právních
vyhovovaly SSSR (ani zdaleka nejde jen o cenu
věd na Moskevské státní
čs. uranu nebo polského uhlí), ale i jiných příka
universitě. Přesto je ten
zů, včetně nařízené přestavby průmyslu porobe
to 501etý zeť presidenta
ných zemí, aby výrobky vyhovovaly sovětům.
Svobody považován za
“umírněného” a lze tedy
K hospodářským neúspěchům sovětů se nabízí
předpokládat, že se poku
jediné vysvětlení: "náš velký vzor" má hospodář
sí získat pro režim přízeň
ský systém, který je už nejblíže marx-leninskému
českých umělců mírnější
ideálu. A tento ideál prokázal, že je velmi ne
mi prostředky, jinou tak
praktický.
tikou.

Na věčné časy

14 a 16 let. Vítězem a lau-
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Staroslivost o robotníkov

28. 5. 1973
Džetasa — denně
do VÍDNĚ, FRANKFURTU nebo LONDÝNA
můžete letět ZA POUHÝCH; $ 370.Dq mnoha měst v EVROPĚ a zpět
můžete letět za $ 697.90
Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
do VÍDNĚ stojí
$ 346.45
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

ur. v. t . A n d i e
Krajanskými novinami prebehla správa o spotrebe alkoholu na Slovensku v dené priamo v soviet
isa:síed'Ovnom znení:
skych továrňach, aby ro
Časopis Výber uverejnil štatistické údaje o spotrebe alkoholu na Slovensku botníci boli ihneď liečení
a v ostatnom svete: "Vidieť, že držíme dva svetové rekordy. ČSSR je v priemer a mohli byť prinavrátení
nej spotrebe piva na jednoho obyvateľa s vyše 154 litrov ročne, na prvom mieste, do pracovného procesu.
pred Belgickom a Nemeckom. Spotreba liehovín ostrého či tuhého, ako ich Hovoril o tejto zdravotnej
chlapi nazývajú, má Slovensko s priemernou spotrebou deväť a pol litra ročne ' ochrane robotníkov s ob
— smutný svetový primát. Pokiaľ ide o celkovú spotrebu alkoholických nápojov, divom, ako hovorili )aj
teda piva, vína,a liehovín, zaujímá Slovensko v prepočte na 96 percent liehovín iní návštevníci z Ameriky
desiate miesto."
pri prezretí lekárskych
Toľko správa. Keďže správa bola písaná na Slovensku samotnom a ríte v fakúlt a nemocníc v So
zahraničí, nebol k nej uvedený žiaden komentár. Dalo by sa usudzovať, že vietskom zväze. V spome
TRAVEL SERVICE
piatyka, s ktorou sme mali zlé skúsenosti na Slovensku pred prvou vojnou, je nutej knihe, Social Medi
330 Little Collins St.
formou úniku z reality, ktorá sa obetiam tohoto zlozvyku zdá byť beznádejnou. cine in Eastern Europe,
(rob
Elizabeth St.), Melbourne
autori
píšu:
Vieme o protialkoholických hnutiach, propagovaných jednotlivcami ako Karolom
Kálalom, profesorom Roháčkom, a najmä hodnotnými organizáciami mládeže
Telefon
63-4001 — 63-4002
“Hoci v obci je všeobec
I
ako je skauting. Sokol, YMCA, YWCA, Ethnické hnutie, atď., ako aj kultúrne ný lekár zodpovedný za
a cirkevné ustanovizne, ochrana dievčat a matiek, ako aj čitárne, športové a liečenie obyvateľov v je
atletické kluby, a vieme tiež, že boj proti alkoholizmu boj úspešný.
ho obvode, mnoho lekár
Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
V dnešných pomeroch v nel in Czechoslovakia, te, ako aj v moravských skej starostlivosti pracu
za velkoobchodní ceny
and Poland. a českých hlavných me júcich je sústredené pria 
ČSSR probieha boj proti Hungary
alkoholizmu, záhaľke a Autori konali výzkum pre stách boli zriadené pri le mo v továrenských podni
Ceník na požádání
iným. formám plýtvania túto knihu priamo v kra kárskych fakultách oso koch . . . Odborné zdra
votné
jednotky
sú
v
pre
zdravím, mravnými a ho jinách, o ktorých zdravot bitné oddelenia tejto ve
J. KINBA & CO. PTY. LTD.
spodárskymi silami aj na nej službe referujú. Kni rejnej zdravotnej služby. vádzke od časov, čo bol
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
j
zdravotnom fronte. Sta hu vydalo universitně Autori spomenutej knihy zavedeny system verejné
Telefon:
42-4782
,
rostlivosť o zdravie a so nakladateľstvo Harvard píšu o “sociálnej zdravot ho (sociálneho) zdravot
nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. (314-6281) (
Na nej službe”, o “sociálnych níctva. V každej väčšej
ciálna práca boli vo všet University Press.
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
kých krajoch predmní obálke knihy píšu, že faktoroch” a o “organizá továrni s vyše 1.000 za
chovskej republiky na vy “urychlená
urbanizácia cii zdravotnej služby” v mestnancami je osobitná
sokej úrovni, a tak je to t. j. presun obyvateľov z novom zmysle, odlišnom lekárska služba, ba väč rovnať so zdravotníctvom vodu, že americkí robot
mu aj dnes, keďže dneš dedín do miest, a urých cd tradičného štúdia me šie podniky majú priamo v západnej Europe a v níci sú výborne platení,
ný vládny .system ide až lená industrializácia vy ■ dicíny. Ba možno pove svoje vlastné nemocnice. Spojených štátoch, ako že sú skvele motivovaní,
do krajnosti v snahe zvý tvorili celkom nové zdra dať - a vysvittá to zo spo Počíta sa, že na pr. v ba vidno na príklad z týchto vlastnia svoje vlastné do
šiť výrobno-sť obyvateľ votné problémy v dobe, menutej knihy - že zdra níctve bude jeden špecia- čisel vo všeobecnej lekár my, často vlastnia účasti
stva. Nejestvuje totiž iná keď sa súčasne našli no votníctvo v ČSSR, ako v lista-lekár pre každých skej praksi:
ny v podnikoch, v ktorých
cesta k zvýšenej životnej, vé možnosti tieto problé každej komunistickej kra 1.000 baníkov, jeden od
Na jednoho lekára pri sú. zamestnaní a podniky
borný lekár na 1.400 ro padá: 420 obyvateľov v majú dokonalejší orgaúrovni ako je ' zvyšovanie my riešiť. “Vieme ovšem, jine, je rozdelené na
produktivity či výrobnosti že súkromnú zdravotnú
a) všeobecnú zdravotnú botníkov v ťažkom prie Sovietskom zväze, 520 oby záciu práce. Okrem toho
mysle a jeden špecialista vateľov v ČSSR, 636 oby vysoká výkonnosť americ
robotníkov.
službu v ČSSR zrušili a službu;
Špeciálnu štúdiu na tú že teda zdravotná služba
b) továrenskú zdravot na 2.000 robotníkov v vateľov v USA, 750 vo kých robotníkov má svoje
iných oboroch.” (Str. 52) Francúzsku, 900 v Japon korene aj v racionálnej
to, tému napísali E. Ri je vonkoncem verejná. .nú .ochranu.
chard Weinerman s man Vieme tiež, že sa lekár
Dekán
Pittsburghskej
Autori vyzdvihujú fakt,, sku.
tradícii a kultúre, takže
želkou Shirley v knihe ska služba v ČSSR a v univerzity Dr. Parran že zdravotná služba v
Čo do počtu osôb na pracovné tempo je v Spo
nazvanej Social Medicine ostatných krajinách vý (Graduate School of Pub ČSSR je na najvyššom jednoho lekára je Česko jených štátoch iné, ako v
in Eastern Europe, The chodnej Európy a Soviet- lic
; Health) so skupinou stupni zo všetkých troch slovensko na tom. lepšie Europe.
Organization of Health skeho zväzu sústreďuje iných
i
amerických lekárov krajín, ktoré preskúmali. ako sú Spojené štáty, okol
Services and the Educa najmä na starostlivosť o ;a pedagogov navštívil (Str. 79) Československé nosť, ktorá pravdepodob
tion of Medical Person- robotníkov. Na univerzi- “nočné
'
sanatóriá” , zria- ' zdravotníctvo možno po ne prekvapí nezasväte
MALÍŔ
ných 'pozorovateľov. V
A NATĚRAČ
zdravotníctve a v školstve
sú v ČSSR na vysokej který pracuje odborné
a levně kdekoli v
úrovni,- a to z dôvodu, že
Melbourne
tam chcú dosiahnuť vý
Pefr
PEITHNER
konnosť amerických ro
8
Moorhouse
St.,
botníkov. Tu však sotva
Richmond, Vic.
kedy budú vstave dosiahTel. 42-5980
núť z jednoduchého dô

A LM A

PRAVE CESKE ŘEZNICTVÍ
UZENÁŔSTVÍ
* PRVOTŘÍDNÍ ŠUNKY, MLADĚ KRMENÉ HUSY, KACHNY, SLEPICE
★

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

Provádím# veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. ltd.
KOPECKÝ SMAILGOODS Pty. Ltd.
3 2 6 High Street, Kew, Vic.

Tel. 8 6 7178

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

Optical Service

573 Hampton St.,
Hampton, Vic.
Telefon: 98-5756
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Kritiko kritiky čs. demokracie II.
Ferdinand

Cs. kultura ve světě

Peroutka

Posledně jsme se zmiňovali o knížce Evžena Loebla, sestavené z projevů, jež měl k německým a americ
kým studentům. Nemohli jsme jinak než prohlásit ji za záslužnou. Vymlouvá západní mládeži bezcílný
radikalismus a jako "hlavní potřebné" doporučuje myšlení. To je nesporná zásluha. Jsou však některé
jiné věci. Pan Loebl se jen .zřídka zmiňuje o starší československé demokratické generaci a když, te
dy proto, aby ji různým způsobem kritisoval. Zároveň však čteme v jeho knížce, že není fair, jestliže
starší generace kritizuje mladší. Na druhé straně může být otázka, je-li mladšj generaci v poměru k
starší vše dovoleno, a kolik z toho, co je fair, ona dává jiným. Když roku 1948 demokraté odcházeli do
exilu, mladší generace páně Loeblova (nebo to, co z ní pokládá za svou generací) se připojila k těm,
i-do za nimi volali: "Prašivina." Tu jsme pocítili a ještě cítíme, že toto by neměl být konečný úsudek
c československých demokratech. A pan Loebl naléhavě doporučuje myšlení. Budeme se ptát, jak velice
jeho vlastní generace k tomu přispěla.
Je v archivech, že přečasto tato generace pra
vda, že všechno “vychá
zí z vůle času” . Je-li to
mu tak, lidé to mají po
hodlné: čas myslí za ně.
Páně Loeblovi druhové
stáli v čele davů, dav na
jednom náměstí byl pro
né argument, který všech
ny jiné .argumenty překo
ná. Zpívali: “Až nás bu
dou milióny”. A psali: “Z
Majakovského jsme si vy
brali postavu agitátora.”
Řečeno a uděláno. Aleagitace nebo myšlení?
Vybrali si nejčilejšího- z
domácích agitátorů, cel
kem příjemného bohéma
Julia Fučíka, jenž měl tu
spěšnou methodu myšlení,
kterou bohéma mívá. Po
únoru 1948 ho vystavili ja
ko souhrn národního svě
domí a skoro jako nej
významnější figuru v dě
jinách československého
myšlení. Když tak učinili,
neměli už žádné starosti,
pokud pravidel myšlení se
tý k á.'
Tak to šlo po nějakou
dobu, až “vůle času” se
pozměnila v detailech. Na
začátku let padesátých
utrpěla páně Loeblova ge
nerace své Waterloo, nejtrpčí Waterloo. Jako se
Stalinovi hodilo vyhladit
část komunistických vůd
ců v sovětech, tak se mu
nyní hodilo totéž v Česko
slovensku.

Věci se podivně obráti
ly v rukou páně Loeblovy
generace. Čtrnáct jejich
členů - všichni zasloužilí
o Únor - bylo postaveno
před soud, takový soud,
jaký stalinismus dovedl
sestavovat. Jen tři z nich,
mezi nimi pan Loebl, vy
vázli životem. Další vý
značný muž generace,
pan Husák, stál před sou
dem později. Měli společ
né pocity: byli zmateni,
nechápali, co se děje. By
li marx-leninisté, a ti, kdo
je nyní týrali, byli také
marx-leninisté.
Je třeba znát hmotné
podrobnosti této porážky.
Pan London, jiný muž té
to generace, ve svých pa
mětech pise, že ve dne v
noci měl ruce spoutány
vzadu, a když mu dali
misku s jídlem, musil si
kleknout a jídlo vylízat.
Vedle ve své kobce, také
podle svých pamětí, uva
žoval pan Loebl: “Jak
mohlo hnutí, které bylo
na začátku tak hluboce
humanitní, končit ve fa
šistickém
barbarství? ”
Opravdu: jak mohl marxleninismus vést k tomu,
že pan London vylizoval
jídlo z misky?
Na to je jediná odpo
věď: hnutí nebylo od sa
mého začátku tak hlubo
ce humanitní, jak genera
ce páně Loeblova chtěla
věřit. Teprve ve svých

Z L O B Í VÁS O Č I ?
Bolí Vás hlava ?
Noste brýle od O P T Á

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

celách přicházela tato ge
nerace na to, že nevědě
la, co je to sovětský ko
munismus, jemuž slíbila
věrnost.
Ja k se to mohlo stát, že
nevěděla? Bylo dost ma
teriálu pro toho, kdo by
jej byl chtěl, byla vý
mluvná historie. To, coi
pan Loebl nazýval ve své
cele fašistickým barbar
stvím, nevzniklo teprve,
když přišly nejtrpčí chví
le generace páně LoebJovy. To bylo jen pokračo
vání v tom, co se vynoři
lo na povrch v sovětech
už před dvaceti lety a už
tehdy podalo své hlavní
výkony: třetina nebo po
lovina ústředního výboru
sovětské
komunistické
strany byla vyvražděna,
staří leninisté vymírali na
Sibiři, násilná kolektivisace zemědělství měla pět
miliónů obětí - hladem ne
bo zbraněmi - spisovatelé
mizeli beze stopy, byly
falešné procesy a nesčet
né tresty smrti, které bez
soudu vynesla tajná poli
cie. Byl zaveden trest
smrti pro děti - poprvé
v dějinách. To vše se ně
jak nedotklo generace pá
ně Loeblovy. dále věřila
v "hluboký humanismus".
Je patrně společnou sla
bostí mladých generací,
že trpí alergií k historii,
i k zcela nedávné histo
rii.
Ale snad. snad lze pro
niknout hlouběji do svědo
mí generace pana Loebia
nebo sí aspoň učinit urči
té dohady. Snad neexisto
vala jen. mladistvá aler
gie k historii. S pozoru
hodnou houževnatostí se
pan Loebl ve své knížce
drží slov “revoluce” a
“revolucionář” .
Praví:
“Byl jsem a dosud jsem
revolucionář, má genera
ce byla revolucionářská.”
Ovšem, vykládá to uklid
ňujícím způsobem: myšle
ní postrkuje společnost

kupředu, tedy každý, kdo
přemýšlí, je revolucionář.
To slovo “revoluce” je
zřejmá metafora.
A nyní se ptáme: měla
jeho generace, aspoň velmi mnozí z ní, na mysli
toto zplatonisované pojetí
revoluce jako děje myš
lenkového? Anebo měla
na myšli, jako Catilina,
revoluci v drsném klasic
kém smyslu, násilný pře
vrat, ozbrojené tlupy na
ulicích, vězení přeplněná,
utrpení poraženým? Chtě
la revoluci jako metaforu
nebo jako nejtvrdší sku
tečnost? A byli nebo ne
byli v jeho generaci, kdo
toužili po jednom známém
sladkém plodu revoluce,
po osobní' moci? Jestliže
byli, kterých bylo více,
těch s tímto toužením ne
bo těch bez něho? Na tu
to otázku by příslušníci
páně Loeblovy generace
musili odpovídat s rukou
na srdci.
Nenarodili jsme se vče
ra a už tenkrát jsme se
dívali. A zdálo se nám,
že vidíme mnoho lidí z
páně Loeblovy generace
opilé mocí. Se zcela nepo
chybnou rozkoší sloužili v
Února v akčních výbo
rech. kde poprvé viděli,
ze věci mohou být za chví
li převráceny a lidé niče
ni. Zakazovali si některé
myšlenky a některá pozo
rování, aby v sobě ne
oslabili revoluční elán.
Mnohé jim mohlo být ná
padné, ale vždy se jim po
dařilo dívat se někam ji
nam. jako oněm Němcům,
kterým se podařilo nevě(Pokračování na str. 6)

,Sv uspokojením zjišťujeme, že se na australském
knižním trhu objevilo v poslední době několik knih
přeložených z češtiny do angličtiny. Všechny jsou zná
mé českým^ čtenářům otevřeným pohledem do proble
matiky našeho současného života a velkou mírou
vtipu slovesného zpracování typicky doferenciova
něho pro každého jednotlivého autora těchto knih.
Nakladatelství Penguin Books vydalo Zbabělce Jo
sefa Škvoreckého pod titulem The Cowards (1972,
str. 413, A$ 1.55). Kniha byla přeložena J. Němcovou
a vyšla v edici Penguin Modern Classics, což je li
chotivé nejen pro 'škvoreckého, ale i pro čs. exil a
naši literaturu vůbec. Zbabělci popisují události roku
1945 y malém východočeském městě. České vydání
Zbabělců bylo kdysi, za Novotného, staženo z prodeje
snad již v prvním týdnu distribuce. Kniha si pak
získala neobyčejnou popularitu také tímto zásahem
censury, což je ovšem pro životaschopnost knihy
okrajová záležitost, třebas typická pro celý kultur
ní život v Československu. Kriteriem pro anglicky
čtoucí čtenáře budou jiné aspekty a nakladatelství
Penguin před vydáním jistě pečlivě zvážilo hodnotu
knihy.
Snad ještě výrazněji než Zbabělci je českým živo
tem prosáknutá další z češtiny do angličtiny přelože
ná kniha. Nakladatelství Harville Press, Londýn, vy
dalo novelu Zdeny Salivarové Summer in Prague, jak
překladatelka Marie Winnová přetlumočila původní
název Honzlová (1973, str. 285, US $ 6.90). O této
knížce, která vyšla loni česky (Publishers 68 v
Torontu), bylo již v HD referováno (viz č. 3/73 “Ži
vot let padesátých”, p. r.). Novela s i'získala u exi
lových čtenářů mnoho sympatií vylíčením mladé ge
nerace let padesátých.
Třetí, román, který nedávno vyšel v anglickém pře
kladu, čerpá také z oblasti života mladých lidí v
Československu po roce 1948. Žert Milana Kundery
vyšel pod názvem The Joke v překladu Davida Hamlyna a Olivera Stalbybrasse v nakladatelství Penguin
(1972, str. 304, $ 1.35).
Jan Beneš, který publikoval v exilu sbírky poví
dek Na místě a Až se se mnou vyspíš . . . budeš pla
kat, vyvolal nejednu diskuzi o poslání moderní li
teratury. Jsem zvědav, zda tak podobně bude rea
govat čtenář po přečtení jeho knížky, která vyšla
pod názvem The Blind Mirror v nakladatelství Grossman Publishers v Novém Yorku.
Také Arnošt Lustig se úspěšně prosazuje a anglic
ky mu vychází čtyři knihy: Diamonds in the Night,
Paul Costen, London; Night and Hope, Univ. of Iowa
Campus Store; Dita Sax, Hutchinson, London a A
Prayer for Catherine Horowitz, Harper and Row,
New York.
Horizon Press v Novém Yorku vydal knihu H.
Kovályové a E. Koháka The Victors and the Van
quished, kterou také oznámilo v edičním programu
pro rok 1973 nakladatelství 68 Publishers Toronto
pod titulem Na vlastní kůži. Je to autobiografická
kniha o procesu se Slánským a druhy ve formě dia
logu mezi manželkou popraveného R. Margolia a
emigranta z roku 1948 Erazima Koháka, profesora
Bostonské univerzity.
Nejen milovníci literatury, ale i gramofonových
desek si mohou vybrat. Nezmiňuji se o deskách Sup
raphonu, které můžeme v Austrálii koupit, ale o
snímcích české hudby, které natočily jiné společno
sti. Zmíním se o dvou monumentálních albech.
Philips vydal pod kat. č. 6747018 soubor devíti LP
desek, na kterých Londýnský symfonický orchestr
řízený Witoldem Rowickim hraje všech devět sym
fonií Antonína Dvořáka a čtyři jeho předehry (Můj
domov. Husitská. Karneval a Othelo). Komentář k
tomuto soubornému vydání, které je prezentováno v
přepychové dárkové úpravě (cena A $ 40.50), není
zapotřebí, tak jako k třídeskovému albu, které vy
dává World Record Club: Bedřich Smetana, Prodaná
nevěsta. Snímek natočil dirigent Rudolf Kempe s
Bamberským orchestrem, sborem R.I.A.S. a němec
ky zpívajícími sólisty. Italské opery vydává World
Record Club v původní verzi, stejně tak německé,
škdda, že i Prodaná nevěsta nebyla realizována
česky, ne snad ke zvýraznění národního hlediska,
ale v zájmu interpretace a účinnosti díla.
IP

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

S. C. Kugler k Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
953 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
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K ritik a kritik y
pokračování se str. 5) 't ně hanobeni za své smýš
dět, co se děje v kon-1' lení, že propast je také
centračních táborech.
! nalevo. Dnes, zdá se, je
Turgeněv vylíčil jedno možno tento spor poklá
ho hrdinu své doby, který dat za vyřízený. Myslíme,
praví: “Někdy kritisújť, že stačí se zeptat: neby
ale vždycky se podřizuji." la?
Slepá poslušnost na jedné
Jak píše ve svých pamě
úrovni jim dávala mož tech, pan Loebl ve vě
nost poroučení na úrovni zeňské cele uvažoval:
druhé. Poroučení bylo “Lidská bytost může být
někdy i groteskní. Vzpo,- násilím oloupena o vše,
mínáme na jeden příkaz, co má.” To byla pravda,
který vydali:
“Příčný ale pravda, která dlouho
proužek na ponožce je po oddělovala generaci pana
liticky nesprávný.” Jak Loebla od demokratů, kte
to vyložit jinak než opil ří na to přišli dříve. Lid
stvím moci?
ské bytosti už po delší do
Stalin rozštěpil generaci bu byly olupovány o vše,
páně Loeblovu, jedny po co měly, aniž by páně
slal na popraviště a do Loeblova generace tomu
vězení, druhým ponechal věnovala velkou pozor
tu moc, již mají vykona nost.
vatelé diktatury. Ale žád
Nic jiného neoddělovaná generace není posled lo tak velice dvě genera
ní, a generace páně Loeb- ce od sebe jako to, že jen
lova jako celek utrpěla jedna z nich byla proti
nové Waterloo. Opět jed- -diktatuře, proti nekontro:
nou se synové obrátili lované moci jedné politic
proti otcům, a mládež, ké strany. To byla hrani
která dospěla v letech še ■ ce, na níž se mysli rozdě
desátých, častovala za lovaly. Generaci pana
Pražského, jara generaci Loebla bud’ ušlo, že komu
pana Loebla s velkým ne nisté pro sebe žádají ta
přátelstvím. A byli někte kovou diktaturu, nebo to
ří mladší lidé, jaksi na považovali za spravedlivé
rozhraní dvou generací, a potřebné. V každém pří
kteří se v Únoru připojili padě dlouho jednala s de
k rozjeté mašině. Dvacet mokraty rázně, jakoby je
let jim dalo čas rozmy jich odpor proti samovlá
slet se, dívat se a vyvo.- dě jedné politické strany
dit důsledky z toho, co vi byl blízek padoušství.
děli. Ti pak dali Pražské Avšak:' které proroctví
mu jaru theorii, která by demokratů o tom, že ne
la schopna otřást sovět kontrolovaná
moc
se
ským impériem. Sověty zvrhne, se nesplnilo?
nemohou připustit klidnou
Litujeme této polemiky,
konkurenci demokratické ale zdálo se nám, že pan
ho socialismu. Nezbývala Loebl, který dnes stojí na
jim než invase.
demokratickém
stanovi
Jestliže pan Loebl nyní sku, by mohl, měl pojed
letmo načrtl, co jeho ge návat o československé
neraci dělilo od starší de demokratické generaci s
mokratické generace, my větším porozuměním. Ko
vyložíme, co tuto generaci nec konců, ona udržovala
dělilo od jeho generace.
ideu demokratické vlády
V letech třicátých fa  do poslední chvíle, a bylo
šismus znepokojoval Evro to její dílo, že Českoslo
pu, lidé se odhodlávali vensko zůstávalo demok
proti němu bojovat, ale ratické, když už všude
byli zároveň spojeni i okolo byly diktátorské ne
rozděleni. Jedni viděli ne- bo polodiktátorské vlády
' bezpečí, propast jen na To byla půda, z níž se
pravo. Stalinský komu zrodilo i Pražské jaro, ji
nismus
nepokládali za né okolní státy neměly tu
propast. V tom generace to důraznou demokratic
pana Loebla se chovala s kou tradici.
Československá demok
velkou důsledností. De
mokraté se domnívali vi ratická generace uskuteč
dět, že demokracie jde po nila demokratický stát v
úzké cestě, že propast je omezených časových pod
nalevo i napravo té ce mínkách své doby a slou
sty, že komunismus, jak žila mu, i když leckterá
byl znám, je také pro jiná role by byla okáza
past. Byl to ohnivý spor, lejší. Byla si vědoma
a demokraté byli nesmiř- všech vad a nedostatků.

ale zároveň i toho, že v ji
ných systémech jsou va
dy větší a horší, často ne
horázné a lidi pohlcující
vady.
Jak jsme řekli na začát
ku, je to nejdokonaleji
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Velký výběr jakostního masa a hzmiIb
najdete v českém řeznictví a uzenářstvt

ztracená generace, a snad
zasluhuje soucitu. Ale, za
tím, jak Havlíček napsal
“stojí hruška v širém po
li” a každý se u ní zasta
ví, aby vykonal svou po
třebu.

U FRANTIŠKA ŘÍHY
\n McIntyre Rd., Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-2919J

! Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhuj
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka,
frankfurtské párky, turistický aalám.
;

Kde VY se můžete
učit zdarma anglicky
Pro Váš budoucí úspěch a spokojenost v Austrálii je důležité znát anglicky. Angličtinu se můžete
učit zdarma v denních nebo večerních kursech. f: , «
V přistěhovaleckých ubytovacích střediscích se konají kursy pro začátečníky. Pro přistěhovalce,
kteří žijí samostatně, jsou pokračující třídy (v nichž je nyní zapsáno víc než 12.000 osob), dále
rozhlasové a korespondenční kursy, televizní cvičení (pouze v prostoru Wollongongl, částečné a
celodenní zrychlené kursy, celodenní intensivni kursy a- zvláštní třídy pro přistěhovalé děti.
v-Mot-ói-p si nnrirnhnnsti n navštěvování denních a večerních kursů v:
outh Australia: Migrant Education Section,
NSW.: Migrant Education Section,
Department of Education,
Department of Education, Blackfriars St.,
101 Flinders St. ADELAIDE. S. A. 5000
CHIPPENDALE, NSW. 2008.
Tel. 21145G6
Tel. 28-3308
Department of Immigration,
Commonwealth Centre, Chifley Square,
Cnr. Phillip St. a Hunter St., SYDNEY,
NSW. 2000.
Tel. 2-0342
Mr. A. Raymond, District Organiser,
Adult Migrant Education, 42 Smith St.,
WOLLONGONG, NSW. 2500.
Tel. 2-99999
Officer-in-Charge, Regional Office,
Department of Immigration,
Room 1, First. Floor, 2-4 Pacific St.,
NEWCASTLE. NSW. 2300
Tel. 2-1351
Victoria: Migrant Education Branch,
Department of Education.
200 Little Collins St., MELBOURNE. Vic.
3000
Tel. 654-4500
Department of Immigration.
Commonwealth Centre.
Cnr Latrobe a Spring Sts., MELBOURNE. Vic.
3000
Tel. 6622-2011
Queensland: Migrant Education Section.
Department of Immigration527-53-3 Wickham Terrace, BRISBANE. QLD.
4000
Tel. 215-238
Department of Immigration.
Commonwealth Offices, 224 Adelaide St..
' BRISBANE. QLD. 4000
Tel. 31-0101

Department of Immigration,
Cresco House, 106-110 North Terrace,
ADELAIDE. S. A. 5000
Tel. 51-3681, 51-4981 .
Western Australia: Migrant Education Centre,
Wapet House, 12-14 St. George’s Terrace.
PERTH. WA. 6000
Tel. 25-0521
Department of Immigration.
Wapet House, 12-14 St. George’s Terrace.
PERTH. WA. 6000
Tel. 25-0521
Tasmania: Migration Education Section.
Department of Education.
53 Collins St., HOBART. TAS. 7001
Tel. 30-9011
Department of Immigration.
Citv Mutual Building, 54 Argyle St.,
HOBART. TAS. 7000
• Tel. 34-3488
A. C. T.: Mr. C. M. Flinn, District Organiser,
Adult Migrant Education, Northbourne House,
Northbourne Ave., TURNER, i A. C. T. 2601
Tel. 46-6143
N. T.: Director,
Department of Education and Science.
T. and G. Budding, Smith St., DARWIN. N. T.
5790
Tel. 817211
(Postal: Box 4821, P. O. Darwin, N. T. 5790)
'Department or Immigration, Moonta House.
Mitchell St., DARWIN. N. T. 5790 Tel. 816781
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Richard Bach: Jonathan Livingston Racek (Macmillan, New York, 1970)

Absolutni svoboda
Čtyřiadvacetiletý pilot Richard Bach žil roku 1959 se svou mladou rodinou z
ruky do úst, protloukal se, jak se dalo. Jednou se toulal v noci poblíž kalifornské
pláže a vtom uslyšel jasně hlas, který pravil: "Jonathan Livingston Racek."
Odešel domů, řekl "hlasu", že si s jeho poselstvím neví rady, aby mu dal další
pokyn. "Hlas" mu vyhověl a "prolnul jím jako trojrozměrný film", který Bach
vypsal -zeleným perem..
To byla první část vyprávění o racku, jménem Jonathan Livingston. Skončila
tam, kde je mladý racek vyloučen pro nepřístojné chování z hejna. Bach nebyl
S to pokračovat^ Teprve za osm let měl jednou sen o raccích. Vyskočil s poste
le a nahrál si to, co si z něho zapamatoval, na zvukový pásek, a to bylo do
končení příběhu. Spousta významných nakladatelství jeho vyprávěni odmítla.
A když konečně knížka vyšla, kritika se jí nevšimla. Jinak reagovali čtenáři.
Za 18 měsíců se prodalo 1 milión exemplářů, kapesní vydání mu vyneslo přes
milión dolarů. Nyní se životní příběh nenormálního racka filmuje . . .
Přirovnávají ho k SaintExupéryho Malému prin
ci. Myslím, že neprávem.
Až nato, že oba autoři
jsQii letci (Antoine de
Saipt-Exupéry
padl v
druhé světové válce), až
nato, že oba' více méně
čerpali ze svých zkušeno
stí pilota, nemají jejich
vyprávění pranic společ
ného'. Naopak, jejich filo
zofie je zcela protichůd
ná.’ ruká-li Malý princ
letci, který musel nouzo
vě přistát na Sahaře:
“Lidé u tebe doma pěstu
jí pět tisíc růží v jedné
zahradě a nenajdou tam
přesto, co hledají. Při
tom to člověk může najít
v jediné růži nebo v troše
vody. Ale oči jsou slepé.
Musíš hledat srdcem

tvrdí ' racek Jon: “My
jsme svobodní. Nikdo nám
nemůže bránit, abychom
neletěli, kam chceme,
abychom nebyli tím, čím
chceme.”
Saint-Exupéry, to je
láska k malým věcem
všedního života, láska k
lidem. Jonathan Living
ston je láska k sobě,
vrcholný, skoro nietzscheovský
individuali
smus, člověk, který je
mimo dobro i zlo v okam
žiku, jakmile věří bez po
chyb sám v sebe.
“Nezapomeňte, že jste
myšlenky. Vaše celé tělo
od špičky jednoho křídla
k druhému je jen a jen
myšlenka, pouze ve vidi
telném skupenství. Pro
razte meze svého myšlení

krátká křídla sokola.”
Krátká křídla sokola, to
je řešení jeho neuhasitel
né touhy létat rychleji vý
še. S částečně složenými
letkami dosáhne rychlosti
344 kilometrů v hodině
(“hraniční rychlost”). Ale
jeho úsilí “být svobodný
tím, že se naučí létat”, je
proti srsti ostatním rac
kům v hejnu a Jon je vy
loučen ze společenství pro
“bezohlednost a neodpovědnost, s níž porušuje
důstojnost a tradiční zá
sady racčího pekolení” .
Jonathan Livingston je
vyvržen z prostředí, v
němž vyrůstal, je sám.
Ale cvičí se dál. čemu
všemu se nenaučí! Knížka
v těchto pasážích je ma
lou příručkou ptačího le
tu a létání vůbec. Noční
mu letu, potápění, loopingům,
pomalému letu,
“bezmotorovému plachtě
ní” se jen naučí ve chví
lích samoty.
Když se mu pak zdá,
že už všechny možnosti
vyčerpal, objeví se znena
dání dva jiní racci, třpy
tící se jako světlo hvězd
a
“naplňující
temný
vzduch výšin měkkým a

a roztříštili jste okovy
svého těla,” říká Jonat
han svým žákům, kteří
jsou právě ták slabí, jako
on býval, kteří právě tak
nedůvěřují v sebe, jako
on nedůvěřoval a které
přesto spaluje nevysvětli
telný plamen touhy dostat
se z úzkých hranic všední
ho, normálního racčího ži
vota.
Otec mu vyzrazuje svou
životní moudrost: racek
létá proto, aby se uživil,
protože život si s nikým
nehraje a zápas o sousto
bývá zatraceně těžký. To
uznává i Jonathan: “Jsem
racek. Jsem omezen svou
přirozeností. Chci létat ja
ko ostatní racci. Kdy
bych byl stvořen pro rych
lý let, musel bych mít (Pokračováni na str. 8)

Z pohádek okresního tajemníka

O kohoutkovi a slepičce
Jaroslav
Jednou se na Valašsku vydali slepička a kohoutek
hledat zrníčka. Kohoutek, který, než přišel do druž
stevního sektoru, kokrhal na dvoře zlotřilého ku
laka poblíž Vsetína, však byl — jak se dá s takovou
kádrovou minulostí tušit — nenažěra, a když na
šel jadýrko, snažil se je rychle spolknout sám, aby
se nemusil po soudružsku se slepičkou dělit. Jadýr
ko mu však uvízlo v krku a kohoutek se počal du
sit. Slepička, členka strany od vítězného února a
proto plná socialistické humanity, když vidí, co se
stalo, běží ke studánce a prosí: “Studánko, dej krů
pěj. vody pro soudruha kohoutka. Leží tam v oboře,
má nožky nahoře, bojím se, bojím, že umře!”
Reakční studánka, která se skoro vařila zlostí,
že z ní v druhé polovině osmašedesátého, pili koně
bratrských sovětských jednotek, pravila zavile: “Ne
dám ti vodu, dokud mi nepřineseš bavlnky na vy
šívání.” — “Ty vyšíváš?” diví se slepička. — “To
není pro mne. To chci pro, vodníka. Zamýšlí se ze
mne vystěhovat, nedám-li mu barevné bavlnky, aby
mohl lákat Pionýry a topit je.” — Sběhala slepička
celé Valašské Meziříčí a přilehlé obce, avšak po
bavlnkách nikde ani stopy. Až jí konečně na sekre
tariátě strany dali typ: jedna švadlena znárodnila
po únoru svého kapitalistického dodavatele bavln
ky. — “Mám,” připouští švadlena, když vyslechla
slepiččinu prosbu, “ale ruka ruku myje a v našem
socialismu si musíme vypomáhat. Potřebovala bych
botičky.” — “Kdepak botičky na Valašsku! Jen_ ab
normální čísla se dostanou, ale žádné sedmatřicítky. Snad by ale vodník . . . , ten přece v pohádkách
šival botky. Za ručně vyrobené dá švadlena bavlnek
víc, takže slepičce zbude možná na další kšeftíky
lidu v socialismu.”
Vodník byl ochota sama. “Ale jo,” povídá^ “sedmatřicítečky udělám. Ale potřeboval bych šidlo. Na

Kujeba
Vsetínsku neobstará šidlo ani strana, třebas jí za
ně nabízím až tři nevinné pionýrské dušičky.” —
Slepička, nezkažená a nepomýlená soudružka, vě
řila ve vliv stranického tisku a běží proto do Rudého
práva. — “Soudruzi redaktoři,” škemrá, “dejte inserát do světového formátu. Sídla je mi zapotřebí
pro ^vodníka. Vodník udělá sedmatřicítečky švadle
ně, švadlena přepustí bavlnky studánce pro vodníka,
protože v socialismu si musíme vypomáhat, studánka
dá vody mému kohoutkovi. Leží tam v oboře, má
nožky nahoře, bojím se, bojím, že umře.” — I uve
řejnil náš hlavní orgán výzvu normalizovanému náro
du, aby zapůjčil šidlo. Přihlásil se jeden bývalý souk
romý podnikatel, který před vítězstvím českého a
slovenského lidu nad vysokou životní úrovní flikoval
boty, a že on by tedy šidlo na krátký čásek zapůj
čil. Redaktoři, potěšeni úspěchem, vypotili dlouhý
článek o tom, jak je třeba si pomáhat, když pravico
vá reakce, jakkoli do poslední mrtě potřená, nesklá
dá stále ruce v klín.
Staré švíčko však praví slepičce, když k němu,
celá udýchaná, přiletí pro šidlo: “Samosebou, podí
vej se, slípko, mám pěkné šidýlko, radost držet ta
kový nástroj v ruce. Ale . . . jak bych ti to jen ře k l. .
potřeboval bych háčky. Obyčejné^ háčky na štrykování.” — “Nač jsou tobě háčky, ševče, snad nehod
láš na stará kolena plést?” , ptá se zvědavě slepič
ka. — “Tak opatrně, slípko! Především- nejsem talc
senilní, jak staře vypadám, v čele státu jsou osoby
přesně tak senilní, jak vypadají, ba ještě senilněj
ší. Dále: nechci pletené pro kolena, nýbrž pro krk.
A konečně by ty háčky nebyly pro mne, leč pró sou
sedku, která mne hodlá vyslyšet jen tehdy, když jí
přinesu dárkem aspoň jediný háček. Tady na Va
lašsku se moc háčkuje, a možná, že potom jako má
žena i mně šálu na krk uháčkuje.”

EPIGRAMY
Jiří
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Piek

AUTOPORTRÉT
Jsem v podstatě důvěřivý
primitiv, a i když vím,
že mne vlastně skepse živí,
tak ji v sobě neživím.
Jinak jsem příliš smělý.
Na mysli však neklesám.
A cítím se osamělý,
jenom když jsem někde sám.
SEN
Představuji si tak, jak to bude pěkně,
až mi jednoho dne někdo někde řekne:
je tak hezký den a na práci nic není,
pojďte se mnou chvilku — mlčet o umění.
O MÝCH CHYBÁCH
Byl bych na tom mnohem lip,
nemít těch pár milých, malých chyb.
Neboť lidé, když; mé chyby vidí,
závidí mi je a pak mne nenávidí.
DILEMA
Mnoho toho slyším, mnoho toho vídám,
ještě víc se o všem napovídám.
Kdo však ví: jsem drbna? či mé řeči
jen a zájmu o člověka svědčí?
KOLIKRÁT
Kolikrát si pro sebe tak pravím,
že je lip být nemocným než zdravým.
Nemocný o uzdravení snívá.
Zdravému však chybí perspektiva.

Nojo, háčky. To se lehko poví. Ale na Meziříčsku
prostě nejsou. Ani na Vsetínsku, tuhle se o tom šířila
dokonce Tribuna. Kdosi uzoufané slepičce poradil,
že by snad’ zámečník mohl háček vyrobit jako me
louch, že ovšem pak nestojí korunu, nýbrž cejna. —
Slepička vzala novomanželskou půjčku, kterou ne
dávno s kohoutkem dostala od státu, a\p ád í k zá
mečníkovi. Zastihla ho na záhumenku, byl to vlastně
kovozemědělec. Stál smutně nad schnoucí kapustou,
nad vadnoucí brukví a nad žíznící mrkví a cibulí. —
“Udělám, udělám,” praví. “Jen kdyby trochu zapršelo. Jinak mi všechna zelenina pohyne a já ne
splním dodávku.” A řka to, rozplakal se. — Slepička
viděla, že s háčku sejde, nenaprší-li a že kohoutek
bídně umře. Zprvu jí napadlo, že by mohla poručit
dešti strana, aby spadl. Když si však uvědomila po
chybný výsledek dvacetileté výchovy mládeže, která
se v rozhodné chvíli tak nějak chlapácky vykašlala
na Fučíkův odznak a raději smolila nápisy, vyzý
vající Ivany k návratu, zavrhla ten pošetilý nápad
okamžitě. Silně ztrápená, pozapomněla na marxismus-leninismus, kterému jí v kurníku učili, po
klekla a veřejně se pomodlila k nebesům, aby spu
stila deštík na zámečníkův záhumenek. V nebi, jak
se ví, se radují nad jednou konvertovanou slepicí
víc než nad sedmasedmdesáti spravedlivými, a tak
seslali vydatný déšť.
Potom už to frčelo. Zámečník vyrobil háček (ce
na deset kaček), slepička ho donesla ševci, který
ho věnoval s velkou slávou své nastávající a sle
pičce půjčil šidlo. Šidlo dostal vodník, který zhoto
vil sedmatřicítečky pro švadlenu a ta poskytla pře
hršel bavlnek studánce. Studánka ihned přihrála
bavlněnou pestrost vodníkovi, k terý . na ni v zápětí
utopil houf Pionýrů. Kromě toho darovala studánka
krůpěj vody slepičce.
I běží slepička do obory, kapku vody v zobáku, ale
kohoutka marně hledá. Zmizel prostě. — Z okna by
tu, kde švícko slaví svatbu, se line omamná vůně
kohouta na paprice.
Z toho plyne poučení, že si v socialismu musíme
vypomáhat, jak se dá.

-s-

HLAS

DOMOVA

28. 5. 1973

K O N FR O N T A C E
Ve Švýcarsku vzniklo nové exilové nakladatelstvj
“CONFRONTATION, Veríag und Grossbuchhandlung” se sídlem v Curychu. Ve skutečnosti nejde o
nový nakladatelský podnik. “Konfrontace” jen po
kračuje v tradici plzeňského nakladatelství “Osvo
bozená slova”, jež zlikvidovali v roce 1939 naciste
a “Nakladatelství mnadých na Kladně” , které se
stalo v roce 1948 jednou z mnoha obětí komunistic
kého ministerstva informací.
KONFRONTACE bude věnovat velkou pozornost
vydávání knih českých a slovenských autorů v ně
méckém jazyce. Hodlá tak aspoň z jednoho promile
odčinit křivdy spáchané na obou našich literaturách
po roce 1948, kdy oficiální režim vydával v západní
cizině knihy především poplatné jeho politické pro
pagandě.
Staronoví tvůrci tohoto nakladatelství považuji
však za nutné vydávat i knihy v řeči české a slo
venské, a nejen z důvodů, aby se mohli právem při
družit /k ostatním exilovým nakladatelstvím a pou
žívat tohoto čestného označení.
KNIŽNICE KONFRONTACE připravuje pro ediční
rok 1973/74 vydání těchto českých kmh:
Pavel Eisner: CHRÁM I TVRZ (esseje o češti-,
ně, I. díl)
Arnošt Lustig: DITA SAXOVÁ (román)
Josef škvorecký: SEDMIRAMENNÝ SVÍCEN (ro
mán)
Jan Beneš: DRUHÝ DECH (román)
Viktor Fischl: KUROPĚNÍ (román)
Ivan Diviš: OSOBNÍ ZÁLEŽITOST (poesie i.proza)
Jaroslav Válek: SMUTNÝ MUŽ (humorné vyprá
vění s gramodeskou)
Zdeněk Němeček: ĎÁBEL MLUVÍ sPANELSKY
(román)
Petr Pasek: ODSUĎTE JE K ŽIVOTU (svědectvi
generála Přikryla)
Jaroslav Strnad: JOB (novela)
Jakub Arbes: NEWTONŮV MOZEK (romaneto.)
R. H. Bruce Lockhart:. BRITSKÝ AGENT (meIvan Sviták: DĚVČÁTKO S ČERVENOU MAŠLÍi
(sbírka povídek a grotesek, I. díl cyklu Nevědecká
antropologie” , která bude vycházet v knižnici DIA
LEKTIKA ŽIVOTA)
.
'
Ceny knih se budou ndit jejich rozsahem od U
do 15 FRS za brožovaný výtisk, od 15 ^do 18 FRS za
vvtisk vázaný v celoplatně. Knihy můžete objednat
j l nyní na adrese: KONFRONTATION - BUECHEREI, Postfach 1355, CH - 8049 Zurich, Switzerland.

Absolutní svoboda
(Pokračování se , str. 71 příští svět, závisí,na tom,
čemu se v tomto světě na
přátelským leskem” . Vez učíme. Nepřiučíme-Ii se
mou ho ssebou do míst, ničemu, bude zrovna tako
které Jon zprvu pokládá vý, jako je nynější a bu
za nebe - a čtenář s ním. deme muset překonávat
Zatím je to jen jakási vy táž omezení, jaká musíme
soká škola elitních rac překonávat zde.”
ků, kde se jedinci, toužící
Vyvrcholení,
Nirvána
po svobodě tím, že se na
nebo - chcete-li - nebe
učí dokonaleji létat, cvičí
přemoci zákony přírody. znamená být dokonalý
Dokonalá rychlost zname
Jeho druh a učitel Sulli
van mu dává naučení, kte ná být. Víra není ničím.
Ale podaří se všechno,
ré, je, myslím, clruhým.
autorovým poselstvím čte když se ví, co se chce.
Smrt neexistuje, je
náři:
pouze jiná rovina vědomí.
“Ty jsi, Jonathane, ra  Existence je prostě neko
cek, který se vyskytuje nečná možnost zdokonalo
mezi milióny snad jednou. vat sama sebe mnoha růz
My ostatní jsme přicháze nými vrstvami vědomí.
li stále do nových světů,
Jonathana však táhne
ale každý z nich byl té cosi zpět k hejnu, z něhož
měř stejný jako minulý »vyšel a elitární spásu,
a my jsme okamžitě za kterou mu nabízí Sulli
pomněli, odkud jsme při van, odmítá. Vrací se na
šli, a, nestarali jsme se, někdejší úroveň vědomí a
kam vede naše cesta . . . získává vkrátku sedm žá
Jak bude vypadat náš ků, přestože klatba, kte

NALÉHAVÁ TELEFONNÍ
I

TLUMOČNICKÁ SLUŽBA

V MELBOURNE
VOLEJTE TELEFONICKY ČÍSLO

662 3000
V SYDNEY
VOLEJTE TELEFONICKY ČÍSLO

2 2 1 1111
V NALÉHAVÝCH PŘÍPADECH, KDYŽ NEUMITE MLUVIT ANGLICKY

ČEŠTINA JE JEDNOU Z MNOHA ŘEČÍ,
OVLÁDANÝCH TLUMOČNÍKY
ZVLÁŠTNÍ, 24HODINOVÉ SLUŽBY,
POSKYTOVANÉ PO SEDM DNÍ V
TÝDNU FEDERÁLNÍM
MINISTERSTVEM
PŘISTĚHOVALECTVÍ.

POMOHOU VÁM ZAVOLAT LÉKAŘE,
ZÁCHRANNOU STANICI, HASIČE,
POLICII. PORADÍ VÁM VE VĚCECH
UBYTOVÁNÍ A ZAMĚSTNANÍ.
JSOU JIM NÁPOMOCNI DALŠÍ
LINGVISTÉ, PŘIPOJENÍ K RŮZNÝM
VEŘEJNÝM ORGANISACÍM, KTEŘÍ
VÁM MOHOU POMOCI VE CHVÍLI
NOUZE.

POZNAMENEJTE Sl TOTO CISLO — 662 3000 V MELBOURNE nebo
221 1 1 1 1 V SYDNEY — A ZAPAMÁTUJTE Sl JE

rou na něj uvalil vůdce
hejna, neustále trvá. Je
den z žáků má pochroumané křídlo, zoufá si, že
nedokáže létat jako jeho
učitel, ale Jonathan ho tě
ší: “Jsi svobodný být se
bou samým, zůstat si věr
ným, zde a ted’, a nic tě

nemaže na této cestě za
stavit. To je Zákon Velké
ho Racka” . —• "Říkáš, že
umím létat?” , pípne ubo
hý malý racek Maynard.
— “Říkám, že jsi svobod
ný,” odpoví Jonathan. A
Maynard letí. Hejno to
považuje za zázrak; věří

že Jonathan je synem Vel
kého Racka.
Jonathana tato domněn
ka zarmoutí, protože ví,
že jeho jedinečné umění
letu je toliko výsledkem
ideje sebezdokonalováni.
Opouští hejno definitivr'
aby ukázal cestu k světla

jiným hejnům.
ží po něčem tjhBMLJk ž
jen 5><i ">bátíL. JNkpÉfcBft
všem
mit aejiď lÉBBBHHWiK
že rssrex

__mL.

28. 5. 1973

L
Y
'wr

Z

JKm

VŠECHNY POTŘEBY PRO LYŽAŘE
Velký výběr importovaného zboží
Půjčování, opravy, výměna lyží

S N O W SKI
dříve Bruce Bretherton Ski Shop
majitelé rodina Blahovcova
TOORONGA VILLAGE Shopping Centre

(roh Toorak & Tooronga Roads)
— obchod 25
Telefon 20-7437
Odborné porady a všechny informace o
lyžaření v Austrálii ochotně a zdarma
Obchod je otevřen vždy v pondělí a úterý od
10 hod. dop. do 5.30 odp., ve středu, čtvrtek a
pátek do 9 hod. večer, v sobotu od 9 hod. do
1 hod. odp.
(event, dle předběžného telef. ujednání —
žádejte k telef. p. Josefa Blahovce)

E

OBRANA "AB ANNO 1230"
Trafená hus hneď zagága — tak sa hovorí na Slo
vensku a teda hneď gágam (erb Detrichovej Vsi
alias Beňadikovej má v štíte hus) na obranu mojej
publikácie “Família Hauch Polko — Detrich ab anno
1230” , ktorú pán Drastík tak drasticky v minulom
čísle HD kritizoval.
V prvom rade by som chcel však poďakovať p.
Drastíkovi, že v mojej “vkusne upravenej publikách
vidí vítaný príspevok k historii severného Sloven
ska” .
< tĚH;
Keď som prišiel do Austrálie v r. 1967, tak som
vedel povedať po anglicky “good morning” , “how
are you” a'vedel som sa po anglicky podpísať Pan.
namiesto slovenského Pavel. Minulý február, keď
som teda ukončieval moju publikáciu, považoval som
ža rozumné požiadať riaditeľa jedného jazykového
laboratória tu v Sydney, aby mi prácu skontroloval,
čo sa aj uskutočnilo. Niekoľko dní pred uzávierkou
publikácie som ešte nadôvažok požiadal univerzit
ného assoc, profesora angličtiny z jednej z najpo
prednejších austrálskych univerzít o poslednú kontro
lu anglickej gramatiky a všeobecnej slohovej stavby.
Publikácia sa zdala byť preňho úplne jasná a zrozu
miteľná. Prirodzene bol som veľmi prekvapený, keď
p. Drastík napísal: “ . . . preklad publikácie je mi
zerný, čo hovorím, po slovensky, neokrôchaný. Ťažkopádná vetná stavba a zle volené idiomy neprispie
vajú k zrozumiteľnosti komplikovanej siete rodinných
spojitostí.”
Na' druhej strane uznávam, že publikácia je kúskovitá a nie je súvislá. Dôvodom toho je však skutoč
nosť, že z genealogií starých rodín sa nám zacho
vali z 13. storočia iba kúskovité správy. Nebolo mož
né ' teda napísať súvislú históriu rodiny týkajúcu
sa tak starobylého obdobia.
Ďalej p. Drastík píše: “P. de D. sa sťažuje na
pomaďarčovanie miestnych mien v prameňoch a sám
poangličťuje mená panovníkov, až to znie komic
ky . . .” Je neospravedlniteľné, že sa p. Drastík pred
napísaním jeho kritiky neoboznámil s určitými ne
písanými zákonitosťami okolo písania mien v mo
derných knihách historického charakteru. Je predsa
známe, že takmer všetky historické knihy písané
v modernej dobe väčšinou uvádzajú mená slávnych
a medzinárodne známych osôb, ako napr. vladárov,
atď., v jazyku,- v ktorom sú tieto knihy písané. Na
druhej strane mená iných, nie veľmi známych osôb
sa väčšinou ponechávajú v jazyku krajiny, z ktorej
tieto osoby pochádzajú. V niektorých prípadoch sa
však aj mená týchto prekladajú. V mojej publiká
cii by to vyznelo absurdne. Mená na rodokmeni
som uviedol aj v angličtine iba z toho dôvodu, aby
nezainteresovaní cudzinci vedeli, kedy ide o meno a
kedy o priezvisko . . . Latinské mená sa dnes pou
žívajú v bežnej historickej literatúre iba veľmi zried
kavo.
v,
... .
Pán Drastík nechápe, že sa nesnažím vysvětlit
pohnútky a účel celej práce v -úvode publikácie —
äk je to členstvo v genealogickej spoločnosti, či re
gistrovanie rodinného znaku. Nevidím žiadny dôvod,
aby sa nejaký historik — amatér, či odborník — mal
(Pokračovanie na str. 10)
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tu, abychom VÁM pomohli
Wfáte-li nejaký problém nebo chcete-li jen dobrou radu, která by Vám pomohla řádně se usadit v
australském prostředkuje zde mnoho odborníků, kteří Vám mohou zdarma pomoci. Mohou Vás informo
vat o možnostech zaměstnání, o zdravotních a sociálních službách, o koupi domu nebo auta. Mohou Vám
pomoci najít nové přátele.
, ,
Uvedeme zde některé z organizací.
mohou volně měnit místa, kdykoli si přejí a mohou
GOOD NEIGHBOURS —
pak opět použít služeb pracovních úřadů (C.E.S.L
Nezaměstnaní se však musí registrovat u C.E.S.,
"DOBŘÍ SOUSEDÉ"
Členové výborů “Dobrých sousedů” aby dostali podporu v nezaměstnanosti, včetně
zvláštní podpory přistěhovalcům. Kanceláře C.E.S.
— Good Neighbour Councils — v jsou po celé Austrálii. Počáteční dotazy možno
celé Austrálii jsou připraveni pomoci novým při řídit na:
stěhovalcům v různých směrech. Mohou zařídit
představení Australanům nebo kTajanům přistěho N.S.W.: Department of Labour, Commonwealth
Centre, Chifley Sq., Cnr. Phillip a Hunter Sts.,
valce a poradit v záležitostech týkajících se míst
SYDNEY. 2000
■Tel. 2-0343
ních obchodních a odborných zařízení a povolání.
Tyto výbory koordinují činnost místních organizací Victoria: Department of Labour, Princes Gate,
151 Flinders St., MELBOURNE, 3000
pomáhajících přistěhovalcům.
Tel. 662-2333
Ústřední kanceláře těchto výborů (G.N.C.) jsou v;
Queensland: Department of Labour, Australia
N.S.W.: Culwulla Chambers, 67 Castlereagh Street,
House, 145 Eagle St., BRISBANE. 4000
SYDNEY. 2000
Tel. 23-0583
Tel. 33-7011
Victoria: 575 Elizabeth Street, MELBOURNE. 3000
Tel. 30-2421 South Australia: Department of Labour, 9th Floor,
I.F.M.C. House, 33 King William St., ADELAIDE.
Queensland: 77-81 Elizabeth St., BRISBANE. 4000
5000
Tel. 51-8344
Tel. 21-0255
Western Australia: Department of Labour,
South Australia: 47 Waymouth Street,
Victoria Centre, 2 St. George’s Terrace,
ADELAIDE. 5000
Tel. 51-3568
PERTH. 6000
Tel. 23-0391
Western Australia: 188 St. George’s Terrace,
PERTH-. 6000
Tel. 21-6857 Tasmania: Department of Labour, Mathieson
House, 81 Murray St., HOBART. 7000 Tel. 34-3721
Tasmania: 47 Murray Street, HOBART. 7000
Tel. 34-4143 A.C.T.: Commonwealth Employment Service,
Department of Labour, 39 Ainslie Ave.,
A.C.T.: Services Building, Bunda Street,
CANBERRA CITY. 2601
Tel. 48-0511
CANBERRA CITY, 2601’
Tel. 49-610?
N.T.: Commonwealth Employment Service,
N.T.: Civic Centre Building, Harry Chan Drive,
Department of Labour, No. 3 Office Building.
DARWIN. 5794
Tel 81-7237
Mitchell St. DARWIN. N. T. 5790 Tel. 89-8911
(Postal: Box 331 P.O. DARWIN. 5794)
POMOC K USAZENÍ
(sociální a překladatelská služba)
Pomoc při řešení počátečních prob
lému poskytnou sociální pracovníci
ministerstva přistěhovalectví. Ministerstvo také
obstará překlady'— pro přistěhovalce zdarma —
potřebných dokladů, jako jsou rodné listy, doklady
o povolání aj. Rovněž tlumočníci jsou k dispozici.
N.S.W.: Department of Immigration,
Commonwealth Centre, Chifley Square,
Cnr. Phillip St. a Hunter St., SYDNEY. 2000
Tel. 2-0342
Department of Immigration, 86-88 Market St.,
WOLLONGONG. 2500 .
Tel. 29-9999 '
Department of Immigration, Room 1, 1st Floor,
2-4 Pacific St., NEWCASTLE. 2300
Tel. 2-1351
Victoria: Department of Immigration,
Commonwealth Centre, Cnr. Latrobe a Spring
Sts., MELBOURNE. 3000
Tel. 622-2011
Queensland: Department of Immigration,
Commonwealth Offices, 224 Adelaide St.
BRISBANE. 4000
Tel. 31-0101
Department of Immigration, Room 214,
2nd Floor, Hibernian Building, 440 Flinders St.,
TOWNSVILLE.' 4810
Tel. 71-6905/6
South Australia: Department of Immigration,
Cresco House, 106-110 North Terrace,
ADELAIDE. 5000
Tel. 51-3681, 51-4961
Western Australia: Department of Immigration,
Wapet House, 12-14 St. George’s Terrace,
PERTH. 6000
Tel. 25-0521
Tasmania: Department of Immigration,
City Mutual Building, 54 Argyle St.,
HOBART. 7000
Tel. 34-3483
A.C.T.: Department of Immigration,
Civic Office, 22 West Row,
CANBERRA CITY. 2601
Tel. 730412
N.T.: Department of Immigration, MoontaHouse.
Mitchell St., DARWIN. 5970
Tel. 7246
ZAMĚSTNÁNÍ
Spolehlivé rady a informace o mož
nostech zaměstnání poskytují přistě
hovalcům zdarma a kdykoliv na
požádání celostátní pracovní úřady (Commonwealth
Employment Service), které zařídí interview s
možným příštím zaměstnavatelem. Přistěhovalci

SOCIÁLNÍ PÉČE
Informace v 19 jazycích o podporách
v rámci sociální péče, včetně příplat
ků na děti, lékárenské a nemocenské
podpory a pense a nemocenského a nemocničního
pojištění, jsou k dispozici na ministerstvu sociální
péče a to v:
N.S.W.: 50 Carrington Street, SYDNEY. 2000
(P.O. Box 4158X)
Tel. 2-0255
Adresy krajských kanceláří ministerstva so
ciální péče jsou uvedeny v místních telefonních
seznamech měst: Albury, Armidale, Bankstown,
Blacktown, Broken Hill, Caringbah, Dee Why,
Dubbo, Fairfield, Gosford, Grafton, Griffith,
Hornsby, Hurstville, Lismoré, Lithgow, Liver
pool, Maitland, Newcastle, Orange, P arra
matta, Penrith, Wagga Wagga a Wollongong.
Victoria: Commonwealth Centre, Cnr. Spring a
Latrobe St., MELBOURNE. 3000 Tel. 662-0411
(P. O. Box 1797 Q)
Krajské kanceláře: Ballarat, Bendigo, Box
Hill, Dandenong, Footscray, Frankston, Gee
long, Hamilton, Horsham, Mildura, Morwell,
Preston, Sale, Shepparton, Wangaratta a
Warmambool.
Queensland: Commonwealth Centre, 295 Ann St.,
BRISBANE. 4000 (P.O. Box 1088N) Tel. 25-0133
Krajské kanceláře: Bundaberg, Cairns, Gympie, Ipswich, Mackay, Maryborough, Redcliffe, Rockhampton, Southport, Toowoomba
a Townsville.
South Australia: A.M.P. Building, 1 King William
St., ADELAIDE. 5000 (P.O. Box 481D) Tel. 51-7400
Krajské kanceláře: Elizabeth, Mt. Gambler,
Port Pirie a Whyalia.
Western Australia: Humphreys Building,
104 Murray St., PERTH. 6000
Tel. 23-0161
(P.O. Box P1187)
Krajské kanceláře: Bunbury a Fremantle.
Tasmania: Kirksway House, 2-8 Kirksway Place,
HOBART. 7000
/
Tel. 23-7541
Krajské kanceláře: Burnie a Launceston.
A.C.T.: Juliana House, Bowes Street,
PHILLIP. 2606
Tel. 83-3111
N.T.: C.M.L. Building, 73 Smith St., DARWIN.
, 5790 (Box 1785, P.O. Darwin)
Tel. 6541
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českoslovenští umělci žyici ve Švýcarsku pronika
jí do tamnějšího kulturního života. Režisér Jan
Grossman, známý ze svého působení ■v pražškémKDivadle na Zábradlí, nastudoval pro divadlo “Am Neumarkt” tři pohádky pro dospělé švýcarského dra
matika Roberta Walsera. Jiří Dvořáček vystavoval
své. plastiky, dřevořezby a reliéfy ve Volkesvillu.
Lubomír Štěpán představil obecenstvu v Bremgarten
soubor koláží a kreseb. V Ženevě vystavoval Aleš
Ruben soubor obrazů tématicky spjatý s jižními Če
chami. Výtvarník Václav Zajíček podporuje výstavbu
pomníku k uctění Jana Palacha výtěžkem z prodeje
tří grafických listů. Uvažuje se o postavení pomní
ku Jana Palacha podle návrhu ak. sochaře Josefa
Randy v areálu curyšské university.. Skupina Cesty
uvádí pod patronátem švýcarské pobočky Společ
nosti pro vědy a umění inscenaci poesie Jaroslava
Vejvody Plující-, andělé, létající ryby. Primabalerína
a choreograf Ivana a Jiří Halamkovi působí v ba
letním souboru městského divadla v Bernu. Pavel
Šmok nastudoval experimentální balet v Basileji,
čs. svaz křesťanských pracujících uspořádal diva
delní večer své ochotnické skupiny ve Winterthuru.
čs. exilové organizace ve Švýcarsku připravují 1.
Festival českého a slovenského umění v zahraničí a
vyzývají ke spolupráci. Informace podává za sekci
hudební Ing. Jiří Neuwirth. Im Vogelacker, 8351
Guntershausen TG, Swiss, za sekci výtvarnou Ing.
Arch. Rudolf Fiala, Badenstr. 59 (W. 53), 8952 Schheren ZH, Swiss, za sekci literární, dramatickou a
folkloristickou Ant. Pasek, Rautisstr. 159, 8048 Zurich,
Swiss.
(Zpravodaj, Zurich.!
— Holandská státní gale
rie zakoupila ooraz čs.
malíře a sochaře Zdeňka
Budinského" a to ■"imagi
nární” portrét Franze
Kafky.
— Dr. Josef P. Hrachovec
z University Jižní Kali
fornie v. Los Angeles je
spoluautorem
(spolu s
Dr. D. MacFarlanem)
studie pojednávající _ c
zpomalování procesu stár
nutí pomoci drogy Gerovital H3.
— V Los Angeles výšia v
nakladatelství Sherbourne
Press také kniha dr. Hra
chovce “Keeping Young
and Living Longer” .
— Jaroslav J. Pelikán ob
držel na Saint Olaf Col
lege, Northfíeld, Minneso
ta, USA., čestný^ doktorát
teologie, což je už jeho 13
doktorát honoris causa.
— Lektor češtiny na uni
versitě v Lincoln, Nebra
ska, Vladimír Kučera^ se
psal významný příspěvek
k dějinám krajanské Ame
riky: “Czech Cemeteris in
Nebraska” .
— Starosta Edmontonu dr.
I. Dent mól hlavní projev
při otevření výstavy “ čes
koslovensKo, češi a^ Slová
ci v Kanadě” 1. května tr.
v Museu provincie Alber
ta. Výstavu pripravila
edmonto-nská odbočka čs.
nár. sdružení v Kanadě.
Zahajovací slavnosti se
zúčastnili i albertský mi
nistr kultury H. Schmid,
poslanec Skoreyko aj. Po
prohlídce vystavených ex
ponátů se promítal v sále
musea film “Sedm dnů k
zapamatování” o sovětské
invasi v srpnu 1968.
■
— Universita Notre Dame
v Nelson v Kanadě uděli
la dr. Vlad; Krajinovi
čestný doktorát práv.
— V divadle Colonnade v
Torontu se konal v dubnu
věčer posrpnové poesie.
Díla básníků - exulantů
Diviše, Brouska a Mare

DOMOVA

česká restaurace
Contin. "GOURMET"
Restaurant "LABUŽNÍK"
129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bay
||
Sydney, tei. J1739S
f|
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.
Přijďte určitě, budete spokojeni!
Na Vaši návštěvu se těší rodina Novotných
Z MOŘEPLAVECKÉHO SVĚTA
^
Podle amerického týdenníku Time vypluje koncem
května z Las Palmas na Kanárských ostrovech vor,
jehož cílem bude mexický Yucatán. Výprava bude
sledovat několik poslání, nejen překonání Atlanti
ku na primitivním plavidle zkonstruovaném podle
aztéckých vzorů. Kapitánkou posádky je třicetiletá
Švédka a i další zodpovědné funkce budou zastávat
ženy (dvě lékařky, navigátorka, radiooperátorka,
oceánograřka a pctápěčka k opravě voru). K po
mocným pracím včetně vaření byli vybráni muži.
Tým je mezinárodní a jedna z lékařek je Čechoslovačka. Úkol výpravy je také potvrdit postavení žen
ve starých stredoamerických kulturách a studovat
chovám posádky nejen vzhledem k rozdílu pohlaví,
ale i konfliktům vyplývajícím z rasového, národnost
ního a kulturního aspektu.

še četli členové Nového di
S Y D N E Y
vadla.
— Karel Kryl měl v Ka
m ia iiiiiiii
nadě 8 zdařilých koncer
tů.
Společnost pro vědy a umění v Sydney
— Věstník* Čs. nár. sdru
zve zájemce na přednášku p.
ženi v Kanadě (5/73) upo
Pavla E. de Detricha
zorňuje, že byla 18. dub
"O erboch a genealogickom badání"
na konečně podepsána do I která se uskuteční v pátek dne 22. června 1973 j
hoda mezi kanadskou a čs. I v 7.30 hod. na University of NSW, School of Drama,
vládou o náhradě kanad Anzac Parade, Kensington (vjezd z Barker St), i
ským občanům za znárod
Těšíme se na Vaši účast. Pozvete své známé.
něný nebo zkonfiskovaný
majetek v Českosloven
sku. čs. vláda zaplatí ka
Pekárna přijme
nadské vládě v sedmi roč
Hledáme
MLADÉHO
ních splátkách S 3,250.990.
KUCHAŘKU
SILNÉHO MUŽE
Zvláštní komise kanad
k výpomoci v pekárně
pro manžele,
ského ministerstva zahra
ničí provede rozdělení
jednou týdně,
MUŽE ^DODÁVKÁM,
těchto peněz mezi Čechy za dobrých podmínek.
který má řidič, průkaz.
a Slováky, kteří uplatnili
Elizabeth Bay,
Velmi dobré podmínkv.
své nároky v dříve vyda
SOOS BAKERY
ném dotazníku. Nároky Jsou třeba reference.
445 Old South Head Rd.
Volejte dopoledne
Tomáše Bati ml. za zná
Rose Bay (Sydney)
rodnění Baťových závodů
(Sydney) 358-5332
Tel. 371-8421
ve Zlíně a jiných městech
v Československu jsou z i ve zvláštním “vzkazu
této dchody vyjmuty.
— Kniha povídek Viléma domovu” , který byl vysí
špalka “ Tam Portugués lán zahraničními rozhla
HODINÁŘ *
nalévá svůj jed”, vydaná sovými stanicemi. Národní
ZLATNÍK *
česky v r. 1969 v edici rada žen svobodného Čes
Sklizeň svobodné tvorby, koslovenska se sídlem, v
STEVEN VARDY
vyšla nyní v Caracasu USA vydala v den svátku
590 George St.
Španělsky pod názvem matek provolání k čs. že
“Allá el Portugués Víerte nám doma i v cizině.
Sydney
su Veneno” v překladu — V “Mladém divadle” v
(proti Trocaderu)
Hamburku
se
konala
něautora. (136 stran, cena
neudána. Adr.: Apartado .mecká premiéra scénické Velký sklad zlatých aj
No. 2895, Caracas, Vene ho textu “Jan Palach” , šperků, hodinek atd
který, sestavil Erwin Sylzuela) .
Opravy se zárukou.
— č s. národní rada ame vanus. Jde p 7 krátkých
Mluvíme česky
rická vydala k 54. výročí scén, v nichž vždy jeden
a slovensky.
recitátor
přednáší
auten
tragické smrti generála
Telefon:
61-8579
tické
Palachový
věty.
Milána Rastislava Štefá
nika zvláštní tiskovou SVU/Věst. K./ Sk./ČS/HD
zprávu, napsanou dr. Mi
kulášem Ferjenčíkem a
výkonný výbor čs. národ
Chcete se v příjemném prostředí
ní rady americké vydal ze
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
svého zasedání v Chicagu
ve dnech 5. a 6. května
Poslechnout si českou hudbu?
prohlášení ke krajanské
Vše je pro Vás připraveno v české restauraci
veřejnosti, v němž ujišťu
je, že “ani na chvíli ne
ZLATÁ P RAHA
upustí od svého zájmu o
235
Oxford St., Darlinghurst — Sydney
úděl těžce zkoušeného, po
robeného a stále ještě ob
Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi
sazeného
Českosloven
ska”. Podobné ujištění je
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Dopisy redakci:

(Pokračování se str. 9)
snažiť vysvetliť pohnútky a účel svojej práce, tým
menej, ak ide o snahu stať sa členom genealogic
kej spoločnosti, alebo o snahu registrovania rodinné
ho erbu. Okrem toho s každou publikáciou, ktorú som
posielal zainteresovaným Slovákom a Čechom, . iSiél
doprovodný list, v ktorom som celkom podrobne po
písal, aké sú moje plány v budúcnosti a aký drua
pomoci by som potreboval. Pán Drastík píše,, ako
vyššie uvedené, že je treba privítať môj ojedinelý
pokus ako vítaný príspevok k histórii severného Slo
venska a na druhej strane ho zaráža, že nevysvetlujem pohnútky a účel celej mojej práce.
žiadať v mojej Anglickej publikácii o pomoc
ohľadne registrovania erbu (tu by išlo len o finančnú
pomoc) a žiadať v nej o členstvo v nejakej genealo
gickej spoločnosti, potom zaslať výtlačky na význač
né miesta, ako napr. College of Arms v Anglicku,
by bolo činom absurdným a pre mňa trapným.
Záverom sa chcem spýtať: čo je mizerné, čo ho
vorím, po slovensky ' neokrôchané, nevedecké a ne
zrozumiteľné? Moje publikácia, alebo kritika p. Drastíka?
Paul E. de Detrich, Seven Hills-Sydney
REFERÁT Z CHILE
Píši zase z toho blázince, ze Santiaga. Bože, ti
to tady vedou — na co se zeptáte, to schází. Na
všechno jsou fronty, i na cigarety, takže to vypa
dá jako u nás za války. Jmenovali generála letectva
ministrem zásobování a ten v tom teď lítá: Sešel
jsem se tu s Češkou, která prý má učit na zdejší
universitě a ptal jsem se jí, jak se ona dívá nazdejší situaci. Řekla mi vyhýbavě, že byla před ro 
kem na Kubě a tam prý je to mnohem zajíma
vější. Jinak prý byla v Sant. de Kuba ještě lepra.
(Ta dáma, mimochodem, mluvila jak domovnice, tak
že nevím, jak bude vyučovat.) Zde má být zaveden
systém jednotného vyučování, soukromé školy mají
být zrušeny a všechny děti pracujících mají dochá
zet hned do jeslí. Chilani se však začínají proti tomu
bouřit, nechtějí si nechat vzít vliv, který mají na
své malé .děti. President musel v této věci zatím
couvnout, rozhodnuto prý bude hlasováním. Tak uvi
díme. Mám však dost zkušeností s tím, že lidé do
vedou lézt do maléru jako vůl do chomoutu. —
Celkem je tu svrab a neštovice, ale zato. tu nejsou
hlavně dolary, takže nejvíc chybí to, co se musí
dovážet: suroviny, součástky všech aruhů strojů atd.
Z Ruska a ostatních socialistických států toho taky
moc nemáme, tam zřejmě taky potřebují dolárky.
Je to tady jako u nás za války: všechno se vymě
ňuje, kupuje na černo, prostě jeden se tu cítí jako
doma, staré zkušenosti se velmi hodí. Všechny pení
ze, co lidé vydělají, hned zase utratí, takže celá
Chile plave v penězích. Hospodářská pohroma se však
nezadržitelně blíží, zdá se, že jde jen o. to, jak dlou
ho to ještě takto vydrží. Co potom udělá “lid” , to
se uvidí. Rozhodně to nebude veselé, ovšem jestli se
do toho — jak se stává skoro všude v Jižní Ame
rice — nevloží vojáci. To jsme tady ještě neměli,
ale myslím, že vám budu moci dost brzy napsat, jak
vypadá jihoamerická revoluce. Ovšem — situace
je zde každou chvíli jiná, nemůžeme si stěžovat na
jednotvárnost. — Pro zajímavost přikládám výstři
žek z našich novin, na němž malý Australan Plotecký — jistě importovaný — překonává vlastní re
kord ve stání na jedné noze. Říká se, že ho naše
vláda přijme za trenéra pro ženy a dívky, které stojí
ve frontách.
V. Kavon, Santiago
Nová plně automatická
pračka značky '
HOOVER
a sušička šíře 23”
Jen “Naše ceny
jsou nejnižší!”

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

AUTOŠKOLA
Jan a Marie Wisz
Telefon (Sydney)
587-1497

SHOE BOUTIQUE
requires
senior or junior
SALES LADIES.
Good selling abililities.
Neat appearence and
knowledge of English
are essential. Good
wages and bonus.
Apply Personally:
Edward Meller
37 Knox St.,
Double Bay (Sydney)
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F * Á1 E LÉ HLEDAJÍ
Stan. Císaře,. číšníka, který se příst, do Austr. asi
v r. 1950. Tomáš Havlíček (tč. snad Sydney) má nut
ný dopis v red. Lad. Vokatého z Kejnic na Horaž*1*4
ďovicku, který emigroval na Nový Zéland, hledá.
Jan Reban, 4296 Warner Rd„ Cleveland, Ohio, 44105,
USA, Kdo zná jeho adresu, nechť lask, napíše přímo
nebo na Hlas domova.
Zjistíme-li adresu hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD

,<iitnitttmt«tninmimitiniitHWHumniim iwniiHm miw
V hlubokém žalu oznamuji všem přátelům a
známým, že dne 22. května 1973 odešel na
věčnost v nemocnici v Melbourne na následky
zranění utrpěného na Nové Guinei můj drahý
manžel pan
JAROSLAV BĚHOUNEK
ve stáří 52 roků.
(
Pohřeb zesnulého se konal dne 25; května
na hřbitov ve Springvale.
26 Home St.,
Tereza Běhounková.
Bavsrwater. Víc. 3153
manželka

B-11 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.

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

ODRA TRAVEL SERVICE
Sil Latrobe St., 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

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

J. KOŠNAR PTY. LTD.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
i
Telefon: 37-3109
I jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne
I
(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevu

MIMOŘÁDNÁ
PŘÍLEŽITOST
k výbornému postavení
v nové společnosti.
Není třeba nic prodá
vat. Vedoucí místa
jsou k dispozici ihned
vzhledem k mezinárod
nímu rozšíření podniku.
Počáteční příjem po
výcviku je $ 750 až $
1.350 měsíčně. Výhod
né pensijní pojištění a
příležitost k zámoř
ským cestám. Nevyža
duje se zkušenost a ne
záleží tolik na věku ja
ko na prebojnosti. Do
tazy z druhých států
vítány,.K sjednání dů
věrného, .
interview
(event-, obou manželů)
volejte Mrs. Maděr,
te|. (Mclb.) 877-4107
(pondělí až pátek me
zi 4. a 6. hod. odp.)

ŽEHLÍŘE,
ŽEHLÍŘKY
i bez jakýchkoli zkuše
ností v této práci,
přijme dobře zavedená
,a rozšiřující se továr
na na sport, obleky a
dám. šaty. Klimatizač
ní zařízení a hudba.
Výtečné mzdy a sazby
od kusu. Stálé možnosti
1 přesčasů.
FIN LAW INDUSTRIES
4 Southampton Gres.,
Abbotsford, Vic.
Opravy
radiopřístrojů, TV,’
transist. a domácích
elekt. spotřebičů pro
vádí spolehlivě a levně
E. HALUŠKA
F. 58/125 Napier St.,
Fitzroy, Víc.
Tel. 419-3319

ČS. RESTAURACE V ZIMNÍ ZAHRADĚ
nad bruslařským stadiónem
ICELAND — W1NTERGARTEN
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
«HtHtHtHIMHtt»W tHHtllllHIW mtHIItlHHttttHHHmmil>,

Vedoucí kontinentálni pekárna v Melbourne

ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd.
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HLAS DOMOVA MUZE VAM DODAT
IHNED TYTO KNIHY :
Z. Salivarová: Honzlová S 3.50
J. škvorecký: Mirákl (2 díly) $ 7.J. škvorecký: Tankový prapor $ 2.80,
Jan Beneš: Na místě S 3.50
Jan Beneš: Až se se mnou vyspíš . . . $ 3.90
E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 3.60
E. Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.60
Ferdinand Peroutka: Demokratický manifest 3.-'
J. Firt: Knihy a osudy S 4JM
A. Ostrý (pseudonym —Praha): československý
problém $ 4.80
Ladislav Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.20
R. Selucký: Východ je východ S 3.60
G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
Andrej A. Amalrik: Udrží se Sovětský svaz do
r. 1984? $ 2.40
Kníška Karla Kryla 8 2.40
Vilém špalek: Tam Portufués znova a znova na
lévá svůj jed $ 3.-,
J. K. B.: životní symfonie A. Dvořáka $ 2.-,
Zpěvem k srdci (zpěvník národních a populárních
písní) $, 1.10
J. V. Polc a V. Ryneš: Svatý Jan Nepomucky,
(historie), 2 díly $ 7.50
Anglická publikace: The Jews of Czechoslovakia
(historie židů v Československu — 2 díly, 1.290
stran) cena $ 17,J. Danius: Zrod Satanova atomu, 3 dfly $ 16.50
Sborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina.
Z. Hejzlar, prof. Kosta, dr. A. Kusák, A. J. Liehm,
dr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a dr.(
O. šik) cena $ 3.10
M. Komínek: I pod ebloheu je peklo $ S-5Ů
V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.79,
Ivan Sviták: Kniha prezence (Dialektika pocitů
1948-56) $ 1.70
The Birth of Czechoslovakia (angL publikace Čs.
nár. rady americké) $ 4.50
L. Grosman: Nevěsta .$ 3.30
Josef Falta: Přes fronty -a přes hranice $ 1.85
G. M. Hopkins: Básně $ 1-50,
Gertrud von Le Fort: Věčná žena $ LPetr Den: Světélko jen malé 50c
M. Součková: Případ poesie $ 1.50,
'K. Čapek: Anglické listy $ 1.70,
iHais: Angl.-český a česko-anglický kapesní slov
ník $ 2.80
a ostatní knihy vydané v exilu
1
Ceny jsou včetně poštovného

Ruské protikomunistické , noviny
UNIFICATION
dovolují si Vás pozvat na

REPRESENTAČNÍ PLES
pořádaný v pátek 8. června 1973
v Royal Ballroom, Exhibition Building,
Melbourne
Účinkuje kontinentální orchestr
Likérová licence
Začátek v 8 hodin večer
Vstupné $ 6.- včetně večeře
Pouze na předchozí zajištění vstupenek:
telefon 62-4834

ZPRÁVY S. K. SLAVI A MELBOURNE
JUST — SLAVIA 3 : 0 (0 :0 )
Proti vedoucímu mužstvu viktoriánské ligy, hlav
ně proti jeho jitočným řadám, se Slavia držela dlou
hou dobu dobře, po celý první poločas byla nejméně
rovnocenným soupeřem. Po přestávce však přišla
pohroma z kopačky Zoraje a to třikrát za sebou
v 15 minutách, útok JUSTu, vedený členem austral
ského reprezentačního týmu Buljevičem, Fiskem
(dovezeným z Dánska) a Zorajem, podnikl prudký
nápor, kterým se nechala slavistická obrana překva
pit a jmenované tři hvězdy nehlídala. — Druhé muž
stvo Slavie vyhrálo 6: 2.
SLAVIA — BOX HILL 2 : 0 (1 : 0)
Slavia byla od počátku v jasné převaze, ale střel
ba se jí nedařila. Zdálo se, jako by protivníkův bran
kář přitahoval všechny míče na sebe, střely šly
přímo na jeho tělo. Slavia se ujala vedení v 10. mi
nutě, když Train dorazil do sítě Boydův míč, který
se odrazil od brankáře. Po změně stran upravil
McCallum konečný výsledek krásnou brankou.
Druhé mužstvo Slavie vyhrálo rovněž 2: 0.
V sobotu 2. června hraje Slavia mistrovský zápas
s Juventusem na Olympic Parku a v pondělí 4. červ
na tamtéž znovu s Juventusem v soutěži o Dockertyho pohár. — V neděli 17. června hraje na stadiónu
v Middle Parku proti Melbourne.
J. K.
2 Dne 4. června 1973 začíná i oficiálně lyžařská **

g sezóna nad námi ve Falls Creeku. Téhož dne
^
otevírám novou halu — “loveckou”
VESELÝM MEJDANEM
Prosím zájemce, aby se o ubytování hlásili
pokud možno předem na adresu:
, P.O. SOUTH TAWONGA, Vic. 3698
for Mr. Jaroslav KANTA
Telefon (Tawonga) 61 (8 h. - 10 h. večer)

LETOVISKO

“ ŠUMAVA"

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

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

j?
g V LOŇSKÉM ROCE,,KDY
j? bylo přistěhovalectví do
Austrálie všeobecně ome
zeno, přistěhoval se jen
|*•< malý počet lidí, naroze
£ ných v Československu:
101. V téže době odjelo
g z Austrálie (do Českoslo
£ venska nebo jiných stá
tů) 93 osob narozených v
t Československu.
£ — Dne 20. května zemřel
v sydneyské nemocnici
l 311etý Václav Novotný z
Elizabeth Bay. Do ne
mocnice
byl převezen
před 2 týdny v bezvědomí
po incidentu při potápě
ní.

Přijmeme
DÍVKY
k zaučení, dále též
ŠVADLENY
k dílčímu šití
pracov. košil.
ZAČISŤOVAČKY a
ŠIČKY NA STROJI
S 2 JEHLAMI
Výtečné podmínky a
mzdy. Plné nebo
částečné zaměstnání.
Stálá práce.
PHILLIPS
SHIRTS P/L.
274 Lt. Lonsdale St.,
Melbourne-City
Tel. 67-3000

i

■13

HLAS

DOMOVA

28. 5. 1973

- - Ve zkratce --

Karel

Janovský

Dva světové rekordy

Skvělý start lehkých atletu

— 261etý Američan Stan smith je zřejmě v současně
době nejlepším světovým tenistou. Po celé řadě
úspěchů v daviscupovém týmu USA a triumfu na
loňském Wimbledonu vyhrál nyní i mistrovství světa
profesionálů, když ve finále v texaském Dallasu po
razil svého krajana Arthura Ashe ve 4 sadách 6 :3,
6 : 3, 4 : 6 á 6 : 4, a získal tak prémii ve výši 50.000
dolarů. Druhé místo ve světovém žebříčku patří po
raženému Ashemu, který dostal 20.000 dolarů, třetí
pak australskému tenisovému veteránu Ken Rosewallovi (dostal $ 10.000).
— O jednu z největších senzací více než stoleté histo
rie “Anglického poháru” v kopané se postaralo muž
stvo druhé anglické divize FC Sunderland, které naWembley stadiónu v Londýně před zraky. 100.000 di
váků, porazilo ve finále vysoce favorizovaný týmLeeds United 1: 0. FC Sunderland (který byl na lon
dýnské fotbalové burze veden jako outsider 1 : 250>;
je teprve pátým týmem druhé ligy, který vyhrál
“English Cup”. Naposledy se tento husarský kousek.
podařil před 42 lety tehdy druhodiviznímu mužstvo;
West Bromwich Albion.
— Stejně jako v ČSR, zakončili i americko-kanadští
hokejoví profesionálové sezónu 1972/73 až teprve v
květnu. Vítězem slavného Stanleyova poháru se stalo
(už pošestnácté) mužstvo Montreal Canadiens, které
ve finále v seriálu sedmi možných utkání porazilo
hokejisty Chicago Black Hawks 4 : 2 na zápasy.
— Čs. košíkářky vyhrály v Litoměřicích mezistátní
utkání s V. Německem vysoko 94 : 64 b., když mě
ly — až na počátek (v 8. minutě prohrávaly s Něm
kami o 8 bodů) — hru zcela ve své moci.
— Basketbalisté Ignis Varese z Itálie (vítězi Poháru
mistrů evropských zemí) získali v brazilském Sao
Paulu už potřetí (předtím v roce 1966 a 1970) Světo
vou trofej. Další pořadí závěrečných bojů bylo totot
2. Sirio Sao Paulo, 3. Baiamon Portoriko, 4. Jugoplastika Split, 5. Marathon Oil (USA).

První májový víkend patřil ve světovém sportu v prvé řadě lehkým atletům, kteří se už přihlásili s
prvními letošními světovými rekordy a celou řadou dalších skvělých výkonů. Na lehkoatletickém mítin
ku v San Jose v Kalifornii překonal 24Íetý americký koulař AI Feuerbach (pátý na OH v- Mnichově) o
4 cm dosavadní světový rekord svého krajana Ran dy Matsona z dubna r. 196/, když poslal kouli na znač
ku 21.82 m, a téměř ve stejnou dobu se zapsal do seznamu světových rekordmanů i 27lefý západoněmecký oštěpář Klaus Wolfermann z Gendorfu, když posunul světový rekord na 94,08 m.
cm vysoký a 114 kg vážící AI Feuerbach do m vysoký a 80 kg vážící černý Steve Williams (před
sáhl už prvním vrhem pozoruhodných 21,59 m. V tui tím zaběhl 440 yd za 45,2 vt. a na 220 yd mu stopli
chvíli jakoby z něho. spadly veškeré zábrany, k dru 20,3 vt.) se ve Fresnu představil jako běžec s fan
hému pokusu nastoupil do vrhačského kruhu zcelai tastickým finišem, jenž odborníci přirovnávají k je
uvolněně, s úmyslem pokusit se překonat světový re ho předchůdci Tommie Smithovi. Vždyť ještě 30 m
kord. A když se na tabuli rozhodčích objevilo 21,82
m, propukl v jásot a poblíže stojícím novinářům řekl:
“Mám takovou radost, jako kdybych vyhrál olympij
skou zlatou. Ještě nikdy ve své sportovní dráze jsem
tak intenzivně netrénoval, jako v posledních 8 tý
dnech. Věřím, že ani tímto vrhem jsem neřekl po
Fotbalová liga
slední slovo.” Všech 6 pokusů měl AI Feuerbach nad
21 m a to: 21,59 m, 21,82 m, 21,17 m, 21,05 m, 21,18
Ani po 24. kole nedává tabulka 1. čs. fotbalové úm a 21,52 m.
gy jasný obraz o celkové situaci v nejvyšší soutěži,
Vrh koulí je doménou USA už po 40 let. Na OH v nepoť celá řada mužstev musí ještě dohrávat zápa
Mnichově ztratili sice Američané poprvé zlatou me sy, které byly v důsledku slíntavky a kulhavky na
daili v této disciplině, když získal prvenstvi Polák biovensku odloženy na pozdější terminy. Přestože
Komar, světovými rekordmany ve vrhu koulí jsou obhájce mistrovského titulu Spartak Trnava má do
Kdo vyhraje československý pohár?
však Američané po 39 let. Posledním “neameric hrávat 2 zápasy, nejsou jeho akcie na “čs. fotbalo
kým” světovým rekordmanem ve vrhu. koulí byl vé burze” příliš vysoké. Trnavský Spartak prohrál
VSS KOŠICE NEBO OSTRAVA?
náš František Douda, který v r. 1932 dosáhl 16,20 m. nejen utkám 24. koia v Praze se Spartou, ale i odlo
O “ Československý pohár” fotbalistů nebyl dlouho
O dva roky později zlepšil jeho rekord na 16,48 m žené mistrovské utkání s Plzní. Má sice stále ješíe velký zájem, od té chvíle však, kdy vítěz může hrát
Američan Lyman, a od té doby figurují v sezna nejméně “ztracených” bodů, přesto bude muset ve v druhé nejpopulárnější evropské soutěži klubových
mech světových rekordmanů jen Američané.
svém výkonu hodně přidat, aby znovu získal prven celků, v soutěži “držitelů trofejí” , se i v ČSR o celo
Olympijský přeborník Wolfermann (na OH v. Mni ství v čs. kopané. — Napínavý bude závěr sezóny státní pohár tvrdě bojuje. Mužstva Čech a Moravy
chově porazil o 2 cm favorita Jana Lusise ze SSSR) zřejmě i pro mužstva dolní poloviny tabulky, která zápolí nejprve o český pohár, slovenské týmy o Slo
zlepšil o 28 cm světový rekord Lusise. Jeho první po bojují o záchranu. Zde v situaci téměř beznadějné venský pohár, a vítězové soutěží se pak střetávají o
kus za silného větru byl neplatný, hned však druhým je pražská Slavia, ovšem na druhé místo sestupu , českoslovencký pohár. Letos se do finále dostali fothodem poslal Wolfermann oštěp na hranici nového “aspiruje” celá řada mužstev.
í bališté VSS Košic a Baníku Ostrava. První zápas ve
světového rekordu. Další jeho hody na závodech v
23. kolo:. Lok. Košice — Slovan Bratislava 3 : 0, východoslovenské metropoli vyhráli podle očekáváni
německém Leverkusu byly: 76,10 m, 81,82 m, 89,84 škoda. Plzeň — Baník Ostrava 1 : 1, Trnava — Zbro 1před 8.000 diváky fotbalisté. domácího VSS Košice,
m, a šestý pokus byl neplatný.
jovka Brno 3 : 1, Teplice — Sparta Praha 1 : 0, Sla kteří porazili Ostravu 2 : 1, po poločasu 1 : 0, což je
Hvězda na sprintérském nebi
via Praha — Hradec Králové 2 : 1, Nitra — Tatran výsledek dosti těsný; těžko říci, zda bude stačit pro
Americká .lehká atletika má novou sprintérskou Prešov 1 : 1, Třinec — VSS Košice 1 : 1 a Dukla P ra odvetné střetnutí v Ostravě. Trenér Ostravy, býva
hvězdu. Je jí zřejmě 191etý Steve Williams, který ha — Žilina 1: 1.
lý čs. reprezentant (a také hráč pražské Sparty)
zaběhl 12. května na závodech v kalifornském Fresnu
24. kolo: Slovan Bratislava — Třinec 2 : 0, VSS j T. Pospíchal označil vítězství Košic za zasloužené,
100 yd jako sedmý sprintér historie za regulérních Košice — Nitra 1: 1, Tatran Prešov — Slavia P ra i věří však, že v Ostravě tomu bude jinak.
rmnolr. xr řacp cTrčf-nvÁhn rplrfirriii 7S) 9.1 vt. 1.92 ha 1: 0, Hradec Králové — Dukla Praha 1 : 3; Žili
INŤER NA CESTĚ DO 1. LIGY
na — Teplice 1: 0, Sparta Praha — Spartak Trnava
Pardubice poprvé mistry ČSR
2 : 1, Baník Ostrava — Lok. Košice 1 : 1 a Brno
Šest kol před závěrem ho výkonu a tak budou
II. čs. celostátní fotbalové muset ještě tvrdě bojo
Plzeň 5: 0.
Tabulka po 24. kole: 1. Tatran Prešov 30 bodů, skó soutěže-je na' tom nejlé vat, aby skončili na- p rv
Inter, ních dvou místech a pro
Poprvé v historii čs. ledního hokeje vyvrcholila re 31 : 25; 2. VSS Košice 28 b.; 3. Trnava (ó 2 zá pe bratislavský
1. hokejová liga až v květnu (přesně 13. 5.), kdy už pasy sehráno méně), 4. Žilina (po 27 b.); 5. Lok. Ko který se dostal do výbor bojovali se mezi čs. extrabylo krásné jarní počasí. Přeborníkem ČSR se stalo šice 26 b.; 6. Dukla Praha 25 b.; 7. Nitra, 8. Sparta né formy a má všechny třídu. — V situaci téměř
mužstvo pardubické Tesly, které bylo po 36kolovém Praha (po 24 b.); 9. Teplice, 10. Slovan Bratislava předpoklady navrátit se beznadějné jsou fotbalisté
maratónu první v tabulce, v semifinále přeboru repub (po 23 b.); 11. Baník Ostrava, 12- Zbrojovka Brno do I. čs. ligy. Hvězdou Mostu a Děčína, které če
liky pak vyřadilo hokejisty Slovanu Bratislavy 4 : 2 (po 22 b.); 13. .Škoda Plzeň 21 b.; 14. Třinec, 15. mužstva je čs. internacio ká sestup do III. ligy.
na zápasy, a stejným poměrem zápasů zvítězili "per- Hradec Králové (po 20 b .); 16. Slavia Praha 18 bodů. nál Petráš, který s 15 Tabulka; 1. Inter Brati
brankami je na 2. místě slava 33 bodů, 2. Bohe
níkáři" i ve finále nad obhájcem mistrovského tituitr
střelecké tabulky II. ligy. mians 30 b., 3. Pardubice
AC MILÁN — LEEDS UNITED 1 :0
Duklou Jihlava. V prvních dvou utkáních na domácím
Řěcká Soluň byla 16. května dějištěm finálového Bratislavský Inter vyhrál 29 b., 4. Vítkovice 27 b.,
ledě vyhráli hráči Pardubic nad Jihlavou 5 : 3 a 3 : 0,
pak prohráli na jihlavském ledě 3 : 4 a 0 : 7, y pá utkání 13. ročníku mezinárodní fotbalové soutěže klu ve 24. kole v Mostu 6 : 0 5. Trenčín 26 b., 6. Jablo
tém utkání zvítězil nový mistr ČSR doma nad jihlav bových celků, soutěže “držitelů trofejí” : AC Milán — a má nyní už tříbodový nec 25 b., . . . 13. Gottwal
skými vojáky 5 : 2, aby v šestém zápase na Horác Leeds United, které bylo na rozmoklém terénu a náskok před Bohemians. dov, 14. Bardějov (po 21
kém stadiónu v Jihlavě korunoval svůj úspěch ví za stálého deště (v 1. poločase) jen fotbalovým prů Fotbalisté Bohemians na b.), 15. Děčín 15 b., 16.
tězstvím 5 : 3. Oporou pardubického týmu, jehož tre měrem. Přemožitel pražské Sparty AC Milán totiž jaře hodně polevili ze své Most 14 bodů.
nérem je Sekera, byl brankář Crha, obránce Vohra- dal už ve 4. minutě 1. poločasu svým levým křídlem
lík, útočnici: Martinec — Novák — šťastný a Pale Chiarugim z trestného kopu ve vzdálenosti dobrých
DOMOVA
vychází čtrnáctidenně.
ček (všichni reprezentanti ČSR), ale i další jejich 20 m branku, a tento, náskok bránil možno říci už H L A S
od
30.
minuty.
Byly
chvíle,
kdy
anglický
Leeds
Uni
Řídí
redakční
kruh.
Adresa:
Hlas domova; S
spoluhráči odvedli dobrý výkon a podílejí se i oni na
ted obléhal branku Milána, ale nedokázal najít sku
triumfu Pardubic v čs. lize.
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
j
Je zajímavé, že i po semifinálových a finálových linu v italské zdi. Zápas byl hrán oboustranně velmi
Telefon: 42-5980
bojích zůstalo pořadí na prvních 4 místech stejné, ostře a vrchol se dostavil v poslední minutě zápasu,
jednotlivý
jako bylo po 36 zápasech. Za mistrem Teslou Pardu kdy na hřišti došlo k rvačce a tak řecký sudí vylou ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) %
výtisk
26c.
PŘEDPLATNÉ
D
#
ZAMOŘÍ:
lodí m
čil
jak
Angličana
Huntera
tak
i
italského
náhradní
bice a Duklou Jihlava skončili na třetím místě ho
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ •.-»
kejisté Slovanu Bratislavy, rozhodlo se však o tom ka Sogliana.
£stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné méně.
AC Milán je jediným týmem, který se dokázal pro
až po 5. zápase (o třetí místo se bojovalo jen na 3
vítězná utkání) při trestných stříleních. Seriál utká sadit jak v Poháru mistrů evropských zemí (soutěž Výši leteckého příplatku do různých zení »dilhna
ní Bratislava — Kladno vypadal takto: 2 : 7 , 4 :1 , 'vyhrál v roce 1963 a 1969), tak i v soutěži “držitelů na požádáni obratem.
trofejí” (1968 a nyní).
1 ; 3< 4 ; 2 a 4 : 4,

Hokejová Ugi

