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Výročie. ktoré sa neoslovovalo
Dr. Martin Kvetko
Ide o 25. výročie NATO, či Atlantického obranného spoločenstva. 4. apríla
1949 bola vo Washingtone podpísaná obranná zmluva národov Atlantického
priestoru, ktorá sa stala základným kameňom politického, ekonomického a
bespečnostného života západného světa za posledných dvadsaťpať rokov. Tá
zabránila postup stalinského Sovietskeho zvázu k breham Atlantického oceánu,
chránila západoeuropské národy před komunistickým zotročením, uchránila západoeuropskú civílizáciu. A predsa toto jubileum nebolo náležíte oslavované.
Ako to príde? Prečo sa tak stalo?
Preto, že spojenecfvo, ktore označujú diplomatickí odborníci za najdóležitejšie
v dějinách civilizovaného světa, za najúspešnejšiu vojenská zmluvu, akú poznajú
I'udské dějiny, že spojenectvo, ktore vytvořilo základné podmienky pre obnovu
vojnou zničenej Europy a umožnilo jej prosperitu, je v rozklade.

Ale, aby sme rozuměli
ako k tomu došlo, třeba
si připomenut’, za akých
okolností sa Atlantické
spoločenstvo před 25 rokmi rodilo. Ako je všeobec
né známe, západná Europa sa nachádzala po druhej
světověj vojně v
troskách. Jej hospodárstvo bolo zruinované. Bieda v důsledku velkého
poklesu životnej úrovně sa
šířila všade. Boli to jed
noducho tie podmienky,
ktoré umožňuj u rozklad
spoločnosti a jej l’ahké
ovládnutie komunistickým
despotizmom. Stalin hned’
v roku 1947 naznačil, že
světová
antifašistická
alianca viac neexistuje.

československým komunistom na poradu kominformy vo Varšavě v septembri 1947 odkázal, aby
sa přestali hrát’ na l’udovú
demokraciu a uvědomili
si, že náležia do sféry komunistickej
nadvlády
Kremla.

masové to politické organizácie, mali využit’ so
ciálně ťažkosti a rebelo
vat’ , připravovat’ nástup
sovietskeho postupu do západnej Europy, k brehom
Atlantického oceánu.
Tieto tri skutečnosti prinútílí západnú Europu,
ale aj Ameriku k akcii.
V Bruseli sa střetli západoeuropskí Státnici, aby
připravili spoločnú obra
nu a spoločnú základnu k
tomu, čo neskoršie viedlo
k vytvoreniu Europského
hospodářského spoločen
stva ako prvému zárodku
na ceste k zjednotenej

Po tomto odkaze naši
komunisti
svoju úlohu
plnili.
Připravili
puč,
zmocnili sa násilné vlády.
Stalin dal další příkaz:
vytvořit’ blokádu Berlína.
A dal aj třetí příkaz: ko
munistické
strany
vo
(Pokračovanie na str. 2)
Francúzsku a Taliansku,
Ejhle národní umělci!

Byl lásky čas
"Soudruzi na tribuně mávají kyticemi, k nim se nese volaní, směruji pozdravy.
Teď se můžeme na chvíli na sebe dosyta vynadívat, vyměnit si úsměvy, po
vzbudit se navzájem. Pod tribunou hřmí — Ať žije Sovětský svaz! — Se Sovět
ským svazem na věčné časy! — Družba! — Sovětští přátelé, kteří jsou pří
tomni, objímají rozpřaženýma rukama to bratrské, jásající shromáždění . . ."
To je citát z referátu Rudého práva o oslavě 1. máje v Praze. Jaká to byla
oslava, svědčí i texty transparentů: "Úkoly na tranzitním plynovodu plníme v
předstihu!" — "Do SSSR jsme vyrobili více než 2200 motorů!" — "Celoroční
----------— -------------------- plán splníme do 20. prosince!" afd. Zkrátka byl první

V zajmu...
Na návrh KSČ a vlády přijal čs. parlament 24.
dubna další zákon, o němž prohlašují čs. parlamentní
zpravodajové, že je " v zájmu státu i občanů". Je
to zákon o Sboru národní bezpečnosti, který vstoupí
v platnost 1. července tr. V zájmu občanů je asi
tolik, jako jsou v zájmu kanárků pevné klece a
ujištění, že žádný z nich nemůže uniknout.
V důvodové zprávě řekl ministr vnitra J . Obzina
ve společné schůzi obou sněmoven Federálního shro
máždění, že SNB byl vybudován od svého počátku
jako nástroj moci dělnické třídy a že bude pokra
čovat ve své tradici. Obzina nepoužíval ve své řeči
slov jako je spravedlnost či právo. Sdělil jen, že
nový zákon "rozšiřuje oprávnění příslušníků SNB a
zároveň zpřesňuje jejich povinnosti" a že "je^ v
něm zakotven základní princip, kterým se Sbor řídí
— princip vedoucí úlohy K SČ ". Zvláště zajímavá je
ta část zákona, v níž je ustanovení, že SNB má "spo
luodpovědnost za zajišťování bezpečnosti
celého
socialistického
t á b o r a
a ukládá mu
zákonnou povinnost spolupráce s bezpečnostními sbo
ry spřátelených socialistických států" — čili čs. jed
notky SNB mohou být poslány do kterékoli sociali
stické země, kde by to situace vyžadovala.
Šest poslanců odpapouškovalo v rozpravě svou pod
poru navrženému zákonu, k níž dodal J . Šimek, že
"přes uvolňování napětí mezi zeměmi různého spo
lečenského zřízení třídní boj v mezinárodním měřít
ku trvá a proto význam mocenských nástrojů nekle
sá , ale sloupá" a M. Šucha varoval před zanedbává
ním utajovaných skutečností a porušováním služeb
ního a státního tajemství" — žádal tedy asi vě
novat opět zvýšenou pozornost osobám, které by se
pokoušely fotografovat budovu venkovské pošty či
nádraží či jinak ohrožovat bezpečnost státu — tako
vé skutečnosti mají zůstat utajeny navždy.
Sněmovna lidu a Sněmovna národů Federálního
shromáždění přijaly návrh zákona o SNB beze změ
ny a všemi hlasy.
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Oslava se konala na Le
tenské pláni a podle hlá
šení ČTK se jí zúčastnilc
310.000 lidí. Za čelem prů
vodu kráčelo 1.000 žen v
bílých halenkách s rudý
mi květy a v závěrech sek
cí “ mladí vojáci s rudý
mi třepetalkami” . Jeden
z nich se svěřuje redakto
rovi RP: “ Oceňuji to, že
manifestace byla dobře
organizačně připravena.
Transparenty,
vlajky,
hesla - vše bylo nachystá
no už zde na pláni, nic se
nemuselo pracně přená
šet.” Navíc se letos zú
častnilo velké množstvi
alegorických vozů, které
rovněž zdůrazňovaly bu
dovatelské úsilí a ne
ochvějné
přátelství
a
lásku k SSSR.
Hold davů přijímali na
tribuně - vedle Husáka,
štrougala, Bil’aka a dal
ších čs., soudruhů - i so
větský velvyslanec a dů
stojníci sovětské armády
v Československu. Husák
prohlásil ve svém proje-

vu s uspokojením, že prvo
májový průvod je “ pře
hlídkou síly a politické
uvědomělosti našeho li
du.” Reakce byla za pět
let zřejmě zcela potřena.
Existovala vůbec v srpnu
1968 nějaká nelibost k
bratrskému
Sovětskému
svazu, nebyl to vše jeh
výmysl hrstky nenapravi
telných reakcionářů a ne
přátelské propagandy v
kapitalistických státech?
Však jsme měli v těch
to svátečních májových
dnech znovu příležitost se
přesvědčit, jak falešně
informují nepřátelé všeho
pokroku. “ Kazimíři po
mlouvají, jak prý kultur
ní fronta nejde s lidem,
že spisovatelé, sochaří,
nepíší, neskládají a netvo
ří taková díla jako před
hudebníci,
dramatikové
několika lety” (RP 1. 5.).
A zatím . . . Však se přésvědčte, jací kulturní ve
likáni byli vybráni k to
mu, aby jim byla udělena
(Pokračování na str. 2)

DEMENTIA PRAECOX
Jaroslav Strnad

■;Když se mluví o Solženicynovi, zanechává mi to
na půnebí hořkou pachuť. Uvědomuju si, že se pro
novináře^ (zatím jen bulvárních plátků) stává čún
dál důležitější, že sovětský spisovatel shání po Curychu pohanku, aby si mohl uvařit kaši á la mužik,
že je pro normálního spotřebitele tištěného slova
čtivější, jak vypadá jeho byt nebo jak je paní Solženicynová spokojená třeba s pekařem, než to, že
v Sovětském svazu zůstaly stovky — a možná tisíce
— stejně smýšlejících, o které se rozhlasoví reporté
ři a komentátoři na západě jen na okraji zajímají.
Solženicyn je teď v módě; je apartní se o něm zmí
nit v zábavě se slečnou, aby se na ni udělal jakse
patří dojem, ale už se neví, v čem je jeho význam.
Z tohoto hlediska bylo jeho vykázání z vlasti ge
niálním tahem sovětského vedení. Doma by pořád
ohrožoval klid, byl by smítkem na obraze, který se
pokouší namalovat Kreml ad usum occidenti, byl by
trnem v mase masy sovětských občanů, kteří se s
psychiatrickými klinikami a jinými lidumilnými za
řízeními jakžtakž smířili. Byl by stále jednou z prv
ních vlaštovek, které sice jaro nedělají, ale přece
jen zpívají jinak než papoušci v kleci, opakující po
dlouhou sibiřskou zimu hesla svých ochránců a ži
vitelů. Tady, na západě, zevšední, i když bude vo
lat ze všech sil, i když jeho pravda bude pro nás
neméně krvavě důležitá, jako byla, když ji hlásal
z půdy, ze které ho tak chytře vyhnali. Budeme ho
stále méně slyšet. Voice of America si už teď musí
přiložit na hlasivky dusítko, když chce o něm re
ferovat, už se prý dost navysílal Souostroví Gulagu.
To proto, aby prý neroztříštil fátu morgánu uvolně
ní, kterou tak mnozí považují za skutečnost.
Buď jak buď, ještě se stále o Solženicynovi mluví.
Kdykoli však o něm čtu nebo slyším, napadají mě
jména, která byla kdysi také ve všech ústech a
myslích, byla vizitkou senzací, podobně jako je dnes
jeho jméno. Vždycky jsem si myslel, že mám bídnou
pamět, ale shledávám, že je pořád ještě lepší než
pamět světa. Vím dodnes, že kdysi žil (jeden za
všechny) student Kováříček, který komunistickému
soudci, když ho odsuzoval k oprátce, řekl klidně:
“ Dělejte, co umíte.” Vím také, že byl Imre Nagy
a Pál Maleter, kteří se — jiným způsobem — pokou
šeli o totéž jako ve své oblasti Alexandr Solženicyn.
Ale v novinách, v rozhovorech o nich dnes padne
sotva zmínka. Byli totiž zrazeni a usmrceni roku
1956 a to je tak dávno, že zcela vybledli i na strán
kách historie. Neboť už se nemohou pídit v ulicích
kteréhokoli města po typicky maďarské stravě. Solženicyna a oba mrtvé mad’arské povstalce z roku
1956 spojuje jedno jméno, jméno člověka, který dnes
vede na nitkách všechny sovětské tajné v Sovětském
svazu i v zahraničí: Jurij Vladimirovič Andropov.
R. 1956 byl sovětským velvyslancem v Budapešti
a vylákal revolučního ministra obrany Nagyovy vlá
dy Maletera na banket, kde ho zatkli Sěrovovi lidé.
Když se sám po letech dostal na Sěrovovo místo,
obstaral Solženicynovi zdarma letenku z Moskvy do
Frankfurtu.
Jistě měl tenhle vrchní sovětský tajný, jehož služ
by ocenilo politbyro tím, že ho před rokem přijalo
mezi sebe, prsty i v mučení čs. politiků v srpnu 68
v Moskvě. A já dosud znám jejich jména, ačkoliv
takzvané světové veřejnosti se z paměti vytrousila.
Za těch 1šest let se přihodilo tolik senzací, že naivní
pokus absolventa Vysoké školy stranické v Moskvě,
Alexandra Dubčeka. a jeho druhů jít svou, lidštější
cestou k socialismu zajímá už jen politické teoretiky
a některé čs. politické uprchlíky. Aktuální je Sol
ženicyn.
Mně však, který jsem držel palce Nagyovi a Maleterovi, Dubčekovi i Krieglovi, i když jsem je ne
znal, který nepřestávám obdivovat studenta Ková
říčka od chvíle, kdy se mnou chodíval každodenní
hodinku na dvoře pankrácké věznice, zanechává
jméno Solženicyn podivnou příchuť na jazyku i v
mysli. Ptám se s obavou: zapomene se takto I na
uvědomělý boj tohoto jedince proti nesmírnému a
bezohlednému aparátu strany a policie, až přestane
shánět pohanku a spokojí se s rošti a se schuebligjem? Ale zároveň chovám úzkostlivě zrníčko naděje,
se tentokrát tomu tak nebude, že lidé na této straně
železné opony přece snad konečně pochopí, oč mu
slo a jde, a že ho nebudou považovat za rušitele snů.
Protože pak by bylo docela možné, že by lidé někde
spod nánosu denních, jepičích senzací vykutali znovu
ia boží světlo jména, která byla kdysi předzvěstí
épších dob pro milióny právě tak, jako je dnes
jméno Solženicynovo. Jinak se totiž Západ stane sám
obětí tohoto hrůzného zapomínám.

PUBLISHED by F. Váňa.
8 Moorhouse St.,
Richmond, Víc. 3121. — PRINTERS: Unification
Pty. Ltd., 497 Collins St,, Melbourne, Víc. 3000

- 2-

HLAS

DOMOVA

Výročie NATO
(Pokračovanie zó str. i)
Europe. V apríh 1948 ame
Qdhlaspval, .r^?bíúeiu -jedinečná ychisíó‘
-tíi -amerického páíTámětíp
^afiižrnii, kterou ~v takzva
ných ; mierových ,dobách
vyzval prezidenta, aby
podníkoTekroky k vojenškej spolupráci so Západnou Europou. pro spoločnu
obranu.
-Tak
vzniklo
NATO. kterého rodné pro
tokoly : bol i podpísané - 1.
apríla 1949 vo Washingto
ne. Vtedy nikto ani - len
cnetúšíl, Cže toto spoločěnstvb vydrží celé štvrťstoro
čie a že sa promění nielen
pa vojei-.skú. ale aj na. poplitiekú;: . a
hospodářsko
aliancu západneho světa,
že bude za celých. 25 ro
kov určovat' postoj Zápa
du vůči komunistickému
Wýchodu. Ale aj očakávaCnie tých najváčších optiintslov toto dřelo překo
nalo. Nikto si vůbec ne
víc dnes ani představit'.
•čo by sa bolo v západnocs
světe stalo, keby toto spojeúečtyo nebolo bývalo vy
tvořené, alebo keby neboio pretrvaio spomenuíých
dvadsať rokov. A nezabú
. ďajme ani na to, že po, skytovalo politická iešpiráciu aj pré našich doma.
A predša, pravé v júbílejnorn roku 25. vyročia
přišla kríza, ktorá spósobila, že o oslavu toboto
-nájúspešnejšiefad vojenské
ho, politického a hospo
dářského spojenectva nikto nestál. Ako to přídě?
Nuž, časy sa změnili. Západná Europa. ktorá sa
. stala druhou hospodář
skou. Vel’mocou .světa po
Spojených štátoch a před
'Soviétškyní zvázom, sa
pecíti- ták ohrozená so
větským. i. . nebespečenstvom, ako sa cítila v roku 1949. A domnieva sa,
žc ochrana : atomových
amerických zbraní ju za
c h r á n í ž e o nič iné sa
starat’ nemusí. ■.Jej hospo:idářsbÝ,d áa rozvinulo, ame
rické rélátíyrie upadlo
Amerika dnes .nestačí na
všetko ako , stačila v roku
’ 1949. Stále viac á viac žíada. 'aby, sa hospodářsky
„prosperujúca Europa sta
rala viac o svoju bespeč
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nosť ako doteraz a uvol’nila z tejto povinnosti
Spojené státy. Amerika je
v pomykove. Kongres voflá po čiastočnom odvolaní
■amerických vojsk z Europy. Alebo žiada pinú úhradu za vydržiavanie
amerických
posádok v
Europe. Europa, najma
Francúzsko, ktoré sice
před siedmimí rokini vystúpilo z vojenskej sekem
NATO, tvrdí, že Amerika
musí ponechat” svoje voj
ská v Europe, iebo že tie
tam chránia nielen Europu, lež v prvom radě
Ameriku samotná. Pole
mika pokračuje a stává sa
komplikovanejšou,
lebo
začína
rozklad hospodářská] spo
lupráce

v

Atiar.fickoro

priestore.
Přišla prvá skúlka vo
formě energetickej kríz.v.
Tá je komplikovaná vo
jenskou
sítuáciou
na
Strednom východe. Arab
ské státy sa rozhodli uvaliť embargo na vývoz ro
py a jej derivátov do všetkýcfa krajin Západu, naj
ma do Spojených štátov.
ktoré podporujú Izrael.
Vláda Spojených štátov
na to odpověděla zvolá
ním kenferencie krajin s>
najvačšou spotřebou naf
ty. Chcela tým zamedziť
tomu. aby arabské kraji
ny využívali ropu k po
litickým cieiom. Ale jej
pokus spósobil rozklad v
hospodárskej politike Zá
padu.
Do Washingtonu na po
radu sice přišli všetky
krajiny Europského ho
spodářského spoločenstva
a súhiasili všetky okrem
Franeúzska, aby sa vy
tvořila spoločná politika
proti arabským krajinám.
Ale na poradě 4. marca
v Brusel! sa zároveň do
hodli, že vypracujú svoj.
europský plán pře spoluprácu s arabským svetom.
Francúzsko
bolo
strojcom tohoto plánu; ale
aj tie krajiny, ktoré na
poradě vo Washingtone
súhiasili s americkým plánom,
tvrdla, že plán
Europského hospodářské ho spoločenstva nie je namierený
proti
politike
americkej vlády. Naozaj
k tomu třeba vela zvlášt
něj politickéj vízie, akéhosi šiestého politického,
či diplomatického zmyslu.
aby to člověk pochopil.
Ale tak či onak, energe
tická kríza, ktorú západný svět predsa mal za
ohromného rozvoja svoj-

ho hospodárstva predví ■
dať, dokončila rozpoltenie
západného spoločenstva.
Lebo nejde len o to, či
Amerika, alebo Europské
spoločenstvo má právo
hládať nezávisle jeden na
druhom
východisko
z
energetícžej krízy
(čo
ovšem už samo je najvýraznejším dókazom rozporov a umrtvovania 25ročného
spojenectva), lež
najzávažnejšie je to, že
energetická kríza vytvo
řila aj prostredie

o svojom návrhu o dlhodobej
hospodárskej
a
technickej spolupráci s
arabskými štátmi. Euro
pa toho má viac na srdci.
Vytýká Spojeným štátom,
že nebola informovaná
ani o ameriekom kroku
o dorozumenie s Čínou,
ani o' rozsahu plánovanej
détante
so Sovietskym
zvázom, ani o svojich zákrokoch na Strednom vý
chode. Ale otázka vzájomneho obvinenia o nedostat
ku konzultácie by samá
tofálnej nedóvery.
nebola tak tragická, ke
A v tomto ovzdušie ne by sa z nej nevyvodzovali
dověry obe strany: pred- ďalšie důsledky.
stavitelia Spojených štá Francúzsko má zmluvu
tov (minister zahranič- so Sovietskym zvázom,
ných věcí) i Europského vlády oboch krajin sa má
hospodářského spoločen jů vzájomne informovat’
stva si - ako sa 1’udove o ťahoch svojej zahraničhovoří - pustili ústa na nej politiky. Takúto konšpacír. Lebo to, čo dr. zultačnú klauzulu má aj
Kissinger
povedal
na zmluva Ottawy s Mosk
adresu západnej Europy vou. Ale na poslednom
a to, čo mu odpovedal zasadaní Europského ho
francúzsky minister za- spodářského spoločenstva
hraničia Jobert, naozaj Francúzsko vetovalo uznenemá v historii spojenec senie o tom, že medzi
kých sty kov obdobu.
Washingtonem a Bruselom
Dr. Kissinger si dovolil by mala byť důkladná a
povedať, že v Europe od široká cesta vzájomnej
skončenia prvej světověj konzultácie. Paříž chce
vojny nebolo ani v jednej len konzultáciu od přípa
krajině legitímnej vlády, du k případu. Teda teore
ktorá by představovala ticky menej ako s Mosk
zmýšlanie širokých vrstiev vou. A tak sme svedkaobyvatelstva. A obe stra mi toho, že v jubilejnom
ny: Amerika i západná roku 25. výročia Atlantic
Europa obviňujú jedna kého spoločenstva Paříž
druhů z neochoty informo sa domnievá, že vzájomvat’ predom druhů stra né porady o světových
nu o krokoch svojej za problémoch sú skůr na
hraničněj politiky. Ame mieste s Moskvou ako s
rika tvrdí, že Europské Washingtonom. V tom je
hospodářské spoločenstvo tá najváčšia tragédia súju neinformovalo predom časnej doby.

Byl lásky čas
(Pokračování se str. 1
k 1. máji nejvyšší umě
lecká pocta - jmenování
národními umělci:
Libuše Domanínská-Vyčichlová z ND v Praze,
Margita Figuli-šusterová
spisovatelka,
Štefan
Králík - spisovatel, Miloš
V. Kratochvíl - spisovatel,
Josef Malejovský - so
chař, M. Medvecká - ma
lířka, Karel Souček - ma
líř, Josef Toman - spiso
vatel. Chyba však je, že
se o “ dílech” vyzname
naných lze jen velmi těž
ko něco dozvědět. Proč
byli novopečení “ národní
umělci” vybráni pro tato
nejvyšší oceněni, RP jen
naznačuje: “ za příklad
nou a obětavou práci, za
to, že nemysleli jen na
svůj zájem (!), ale že na

první místo kladli zájem
celku - tedy nás všech . .
že všechen svůj um, sna
žení, sílu i schopnosti da
li do služeb pokroku
Redaktor RP připojuje k
vzletnému ocenění vyzna
menaných, o jejichž umě
leckém významu veřej
nost dosud téměř nic ne
tušila, tuto chytrou po
známku: “ Jak řekl sou
druh Antonín Zápotocký,
- každá sebelepší idea.
myšlenka i dílo upadá na
konec v zapomenutí, když
nedokázala stát se majet
kem masy, anebo když je 
jími stoupenci byli jen
jednotlivci nebo úzce záj
mové skupiny” . Noví ná
rodní umělci mají zřejmě
velké spojence “ nahoře” .
Konečně - pryč s elitářskou teorií v umění.
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IHNED T Y T O K N IH Y :

I

|J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 3.80
>
|K. J. Krušina: Zimní bouře $ 4.60
S
|M. Holková: Tisíc tomu let $ 2.10
S
’Tři sbírky básní (J. Lederer, F. Listopad, V. S
Ičerepková) $ 5.>
|B. Štěpán: Vynálezy $ 3.\
IIvan Sviták: Dialektika moci $ 4.10
>
|Bruče Lockhart: Britský agent $ 3.50
>
; Kovályova-Kohák: Na vlastní kůži $ 3.80 ‘ >
|Zpěvník národních a populárních písní $ 1.10
\
,Kalendář čs. exilu KALEX 74 $ 5.80
?
|K. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 4.60 ?
’K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 4.60
?
' J. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.?
Ferdinand Peroutka: Demokratický manifest $ 3 -r
Z. Salivarová: Honzlová $ 3.50
v
J. Škvorecký: Zbabělci $ 3.50
\
J. Škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 3.80
\
J. Škvorecký: Tankový prapor $ 2.80
\
Jan Beneš: Až se se mnou vyspíš . . . $ 3.90
\
E. Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.60
\
E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 3.60
\
Arnošt Lustig: Miláček $ 3.70
v
A. Lustig: Ulice ztracených $ 4.?
J. Firt: Knihy a osudy $ 4.20
>
A. Lidin: Trpaslík na houpačce $ 3.80
S
G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
s
L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.20
s
L. Grosman: Nevěsta $ 3.30
c
A. Amalrik: Udrží se SSSR do r. 1984? $ 2.60
|
Kníška Karla Kryla $ 2.40
>
J. V. Pole a V. Ryneš: Svatý Jan Nepomucký|
(historie), 2 díly $ 7.50
?
Z časů nedlouho zašlých (Vzpomínky dr. Mořice?
Hrubana) $ 3.30
s
Anglická publikace: The Jews of Czechoslovakiac
; (historie židů v Československu — 2 díly, 1.290 S
.stran) cena $ 16.?
'K. čapek: Anglické listy $ 1.70
?
J. Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 15.45 S
’ M. Komínek: I pod oblohou je peklo $ 5.50
<
Motáky z Ruzyně (s předmluvou Luďka Pach-\
mana) $ 2.?
A. Ostrý (pseudonym — Praha): československý?
problém $ 4.80
s
Vilém špaček: Tam Portugués znova a znova na-<
lává svůj jed $ 3.i
Sborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina. S
Z. Hejzlar, prof. Kosta, dr. A. Kusák, A. J. Liehm. ?
dr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a dr.S
O. šik) cena $ 3.10
?
Ivan Sviták: Kniha prezence (Dialektika pocitůS
3948-56) $ 1.70
f
G. M. Hapkins: Básně $ 1.50
\
R. Selucký: Východ je východ $ 3.60
\
B. Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje $ 1.20 \
Otakar Odložilík: Obrázky z dvou světů $ 2.00
\
Petr Den: Světélko jen malé 50c
S
M. Součková: Případ poesie $ 1.50
<
V. Javořická: Tri zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70c
Hais: Angl.-český a česko-anglickýkapesní slov-S
nik $ 2.80
\
Ceny jsou včetně poštovného

I v dalších městech se
konaly okázalé oslavy.
Především v Bratislavě,
kde hold davů přijímali
na tribuně J. Lenárt, so
větský konsul, důstojníci
Střední skupiny
sovět
ských vojsk atd. Průvod
bratislavskými ulicemi byl
podle hlášení “ dynamic
ký, optimistický, smělý a
živý” , trval 3 hodiny a

S

zúčastnilo se ho 180.000
pracujících.
Kromě účasti na osla
vách debatují
vedoucí
čeští a slovenští soudru
zi už přes měsíc v záku
lisí o nástupci na presidentském stolci, event. o
spojení funkcí. L. Svobo
da je stále těžce nemocen
ve Státním sanatoriu v
Praze. Moskva asi ještě
neřekla rozhodující slovo.
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T eto . či j s i máma?
— V Praze se konalo usta
vující zasedání Čs. svazu
žen, jehož činnost má být
orientována “ k hlavním
úkolům, vycházejícím ze
závěrů XIV. sjezdu KSČ,
na oblast politickovýchovnou, aktivní účast žen na
politickém a veřejném ži
votě, plnění mateřské úlo
hy a výchovu mladé gene
race v duchu marxisticko-leninských zásad a na
účast žen při plnění roz
voje hospodářství” . Plé
num zvolilo jednomyslně
87 členek a 23 náhradnic
ústředního výboru. Před
sedkyní se stala Marie
Kabrhelová, I. místopřed
sedkyní E. Litvajová, II.
místopř. M. Jarošová, ta
jemnicemi O. Vacková a
M. Krivošová. Je zajíma
vé, že Gusta Fučíková už
byla dána do pense - totiž
byla “ zvolena” čestnou
předsedkyní.
— V Sušici zemřel popu
lární kapelník Starošumavské dechovky Karel
Polata ve věku 59 let.
Komponoval též vlastní
skladby a instrumentoval
lidové písně.
— čs. armádní delegace,
vedená ministrem národ
ní obrany M. Dzúrem, vy
konala koncem dubna pě
tidenní oficiální návštěva
Jugoslávie.
— ^český svaz novinářů
pořádá cyklus propagan
distických přednášek a
diskuzí pro členy. Napo
sled mluvil J. Čáp z Ústa
vu
marxismu-leninismu
ÚV KSČ na téma: “ Sociáldemokratismuš v evrop-

skycn zemích - lorma
antikomunismu” .
— ČTK oznámila, že čs.
ministerstvo vnitra zbavilo
profesora E. Goldstueckera, který žije oď r. 1968
ve Velké Británii, čs. stát
ního občanství pro jeho
nepřátelský postoj k čs.
státnímu zřízení. (Od ji 
ných uprchlíků, kteří žá
dají o zbavení čs. státní
ho občanství, vymáhají
čs. úřady nadále vysoké
poplatky, které jsou určo
vány “ podle kabátu” .)
— V dubnových jarních
směnách Národní fronty
bylo odpracováno 161,104.
000 hodin v celkové hod
notě 6 miliard 689 miliónů
Kčs. Největší výkony hlá
sily kraje Jihomoravský
a Severomoravský.
— Na dole Doubrava v
Ostravsko-karvínském re
víru došlo 24. dubna v po
rubu k otřesu pohoří, kte
rý se projevil vyhozením
uhlí do porubu a přileh
lých chodeb. Při neštěstí
zahynulo 5 horníků a dal
ších 12 bylo zraněno.
— Dirigent opery Národ
ního divadla Bohumil Gre
gor nastudoval Pucciniho
“ Bohému” v holandské
opeře v Amsterodamu s
mezinárodním obsazením.
— 1. dubna jsme uveřej
nili zprávu zahraničních
agentur, že je president
Svoboda těžce nemocen a
že se na Hrad asi nevrátí,
čs. noviny se o Svobodo
vě nemoci tehdy vůbec ne
zmínily. Až 26. dubna uveřejnily tuto zprávu:
“ Vedení Státního sanato-

na. aueiu je, ze p o K.umpu-

Marcela Čechová
Přestože 8. březen je již dávno za námi a Svátek matek se v komunistické
společnosti nedrží, noviny jsou plny "rodinné" tématiky. Konsolidovaní novináři
zřejmě doufají, že přitom tak snadno politicky nenarazí. Ovšem mozaika, slo
žená z jednotlivých střípků, je velkou veřejnou obžalobou komunistického re
žimu.
Vezměme několik takových článků, poodhalujících záclonku nad šťastnou so
cialistickou rodinou. "Teto, čí jsi m ám a?", nadepsala redaktorka Svobodného
slova svoji reportáž z dětského domova ve Stránově u Mladé Boleslavi.

kaci v ODiasu dýchacího
a oběhového ústroji se
zdravotní stav presidenta
republiky armádního ge
nerála Ludvíka Svobody
zhoršil, a proto byl znovu
přijat do nemocničního lé
čení. O zdravotní stav pre
sidenta republiky pečuje
konsilium předních lékař
Ačkoliv se reportáž sna
ských odborníků, které
provádí všechna nezbytná ží o radostnost, zdrcující
skutečnosti nemůže za
lékařská opatření.”

— Jugoslávie, Maďarsko střít. Citujeme:
a Československo staví
"Veliké oči dokořán, na
potrubí na naftu od pobře pětím zapomínají dýchat.
ží Adriatického moře k Kdo je ta teta, pro koho
Dunaji, které bude měřit si přišla? Vzpomněla si
735 km. Podle uzavřené snad některá maminka?
dohody má se budovaným Ne, to jen přišla návště
potrubím dopravovat do va, ale i ta je báječnou
Československa 5 miliónů změnou, chvilkou vytrže
tun nafty ročně a totéž ní, kontaktu se světem."
množství do Maďarska,
A dále: “ Nádvoří si ne
zatímco Jugoslávie využi
zadá
s pohádkovým vstu
je zbytek předpokládané
kapacity, tj. 24 miliónů pem do chmurného zám
tun ročně. Dosud jsou Čes ku černokněžníka. Roman
koslovensko i Maďarsko ticky zchátralý objekt
plně závislé na dodáv
Také v tomto domově, po
kách sovětské nafty.
— Městský soud v Praze učuje nás reportáž, jsou
odsoudil 301etého M. Ště umístěny děti normálně
pánka na 12% roku věze vyvinuté společně s opož
ní pro vraždu 161etého sy
na své sestřenice. Moti děnými a defektivními. . .
Proč je stále tolik dětí
vem činu byla žárlivost,
že se jeho příbuzný dostal umístěno ve strašidelných
na střední školu a on ne. zámcích? Rodiny sociali
Podle znaleckých posudků
se intelektuální schopnosti stického státu jsou velice
obžalovaného pohybují v ( vratké. “ Manželství je ta
pásmu
lehké
debility,: ké odpovědnost!’ ’ , volá
přesto však Nejvyšší soud,' marně Rudé právo. A
který nyní projednával
odvolání proti dřívějšímu prozrazuje:
rozsudku, zvýšil trest na i " V českých zemích kaž
15 roků vězení.
I dé čtvrté manželství kon

K úmrtí kardinála Trochty
Překlad dopisu P. Josefa Novotného z české ka
tolické duchovní služby ve Vídni generálnímu ta
jemníkovi OSN:
"Vážený pane generální tajemníku!
Cítím jako svou kněžskou povinnost, abych právě
Vám, nejvyššímu představiteli společnosti, která ja 
ko jeden z hlavních úkolů své činnosti si vytkla chrá
nit lidská práva, sdělil závažné skutečnosti, které
před nedávném bezprostředně zapříčinily náhlou smrt
Jeho Eminence Štěpána kardinála Trochty, litomě
řického biskupa v Československu. Na čest katolic
kého kněze prohlašuji, že následující zpráva pochází
z naprosto hodnověrného nejbližšiho okolí spolupra
covníků zesnulého kardinála Trochty a že je na
prosto zaručena její pravdivost.
Den před jeho smrtí, v pátek 5. dubna 1974, přišel
v 11.30 hodin do biskupské residence v Litoměřicích
krajský tajemník pro záležitosti církevní. Tito civilní
úředníci jsou v Československu jmenováni komuni
stickou stranou a státními úřady, aby dozírali na
církevní život v zemi a co nejvíce se ho snažili po
tlačit. Tento tajemník jménem Dlabal přišel v ten
den značně opilý, jak bylo z jeho řeči a chůze na
prosto zjevné, a vynutil si rozhovor s kardinálem
Trochfou. "Rozhovor", dá-li se toto jednání vůbec
tak nazvat, trval až do 17.30 hodin. Plných 6 hodin
řval tento opilý úředník nejprimitivnějším způsobem
na tohoto Velekněze, zahrnoval ho nejsurovějšími na
dávkami a vyhrůžkami a podroboval ho ostrým vý
slechům a psychickým mukám. Po odchodu tajemní
ka se odebral kardinál Trochta tímto jednáním zce
la vyčerpaný na lůžko, ztrávil těžkou noc, ráno byl
postižen mozkovou mrtvicí a v odpoledních hodinách
téhož dne, zřejmě na následky těchto událostí, zemřel.
Výše jmenovaný tajemník již po delší dobu sledo
val veškerou činnost pana kardinála, již častěji před
tím jednal s ním arogantním způsobem a byl též
podrobně zpraven i o jeho zdravotním stavu. Věděl,
že pan kardinál prodělal před nedávným časem do
konce tři oční operace laserem a že lékaři nařídili
naprostý klid a varovali ho před každým rozčilením.
Myslím, že je dostatečně známo, jakou osobností
zvěčnělý kardinál byl a co vše pro svoji věrnost k

čí rozvodem, jsou oblasti,
kde tak končí každé tře
tí nebo dokonce druhé
z uzavřených manželství.
Ročně víc než dvacet ti
síc dětí prožívá svízelný
a bolestivý proces, v němž
ztrácí jednoho nebo i oba
rodiče. V ročním průmě
ru není ani zanedbatelný
počet několika tisíc dívek,
které opustí partner v do
bě, kdy čekají dítě."

Rodina je v socialistic
kém Československu poj
mem
velice nestálým.
Nebylo by to ani Rudé
právo, aby jako výcho
disko z tohoto stavu nevi
dělo “ širokou politickovýchovnou práci s mladou
generací” .
Svobodné slovo je rea
lističtější. O východisku
nehovoří, nehovoří ani o
celku - což by mohlo být
politicky závadné - líčí
pouze jednotlivé případy.
Třeba osud 701eté ženy,
která si přeje jen umřít,
ačkoliv nežije v domě dů
chodců, ale u vlastního
syna. Díky bytové tísni
má totiž na stará kolena
pro sebe jen starou kou
pelnu s maličkým okén
kem, kam se místo vany
vejde jen postel. Podob
ný je i případ malého
chlapce Zdeňka. Oproti
jiným dětem je šťastlivec,
který byl vysvobozen z
dětského domova a našel
novou “ matku” - v pořa
dí už třetí. Tato je učitel
kou a aby Zdeňka mohla
vychovávat, musí ke své
mu učitelskému zaměstná
ní ještě chodit na brigády
do JZD. Jak dlouho to
asi bude moci dělat?

tisk. Rudé právo však při
znává, že s větším poč
tem dětí plánování pěti
letky nepočítalo. Už dnes
chybí 20.000 míst v ma
teřských školkách a ještě
vyšší počet v dětských
jeslích. Dvě třetiny těch
to zařízení vlastní podni
ky, takže matka musí být
zaměstnána, aby vůbec
měla naději dostat své dí
tě do jeslí. Nemá oddych
ani když její dítě doroste
do školního věku. Školní
stravování je nedostateč
né a co víc - drahé. A
závodní stravování učňů?
Nechrne hovořit čtenářku
Rudého práva:
"Učeň prvním rokem
má kapesné 60 K čs m ěsíč
ně", napsala nám čtenář
ka B. P. z Rychnova nad
Kněžnou. "V týdnu, kdy
chodí do školy, dochází ta
ké do školní jídelny na
obědy a platí za jeden
oběd 6,20 Kčs. V závodní
kuchyni je kromě normál
ního hlavního jídla připra
vováno také jídlo dietní a
diabetici dostávají navíc
ještě upravené porce, což
zvyšuje náklady na suro
viny. Cena dietní stravy
je 7,30 za jednu porci a
náklady za porci pro dia
betika 11 až 13 K čs. Obě
tyto kategorie strávníků
však platí stejně 7,30 Kčs
za jednu
porci. Rozdíl
mezi cenou za dietní stra
vu a stravou pro diabeti
ky jde na úkor ostatních
strávníků."

Bohu a k církvi vytrpěl. Jen heslovitě připomínám
3 léta v nacistických koncentračních táborech během
druhé světové války, v roce 1950 byl odsouzen ko
munistickými soudy na 25 let žaláře, z toho 10 let
skutečně odpykal, a po 18 let mu bylo komunistic
kou vládou zakázáno vykonávat úřad litoměřického
Cesty života jsou sple
biskupa. V Dubčekově období sami komunisté uznali
tité, říká šalamounsky rea potvrdili, že byl nespravedlivě odsouzen a dovolili
daktorka Svobodného slo
mu znovu, aby se ujal svého biskupského úřadu.
Jak byl vážen v cizině ukazuje nejjasněji jeho jme
va. “ Koho morálně odsou
nováni kardinálem — byl vůbec prvním litoměřic
dit?” , ptá se. Možná, že
kým biskupem v dějinách, který byl vyznamenán
bychom
ji mohli odpově
touto hodností. Jakou lásku mu prokazoval národ
dět. Takovou odpověď by
doma bylo dokázáno i tím, že přes všechny hrozby
a byrokratická opatření sjelo se na jeho pohřeb na
ovšem žádné českosloven
deset tisíc občanů.
Populace má prý přízni ské noviny nesměly otisk
Nemohu se ubránit konstatování, že zatímco se vý trend, pochvaluje si čs. nout.
komunistický režim v Československu v padesátých
letech uchyloval k veřejným monsterprocesům proti byla lidem nabitá, stejně jako Dómské náměstí a
čs. biskupům, užívá v současné době ještě rafino přilehlé ulice.
vanějších prostředků, aby úplně ochromil život ka
Byli přítomni kardinálové z Polska, Rakouska,
tolické církve a cynicky zapříčiňuje smrt posledního Západního Německa, kardinál z Berlína, přijeli bisku
residenčního biskupa v jeho vlastním sídle. Úmrtím pové z Maďarska a všech jmenovaných zemí. Po
J. Em. kardinála Trochty se dostala totiž katolická obřadech v katedrále zasedli hosté do 100 - 150 aut,
čs. církev do tak neúnosné situace, že v celých Če rakev byla dána do pohřebního auta, ostatní hosté
chách a na Moravě (pro více než 7 mil. národ) není nasedli asi do 20 autobusů a vše odjelo v průvodu na
již jediný residenční biskup. Pro celé Čechy je pouze místní hřbitov. U vchodu se všichni srovnali do
jeden biskup — apoštolský administrátor — a stejně je průvodu, nejprve šlo asi 600 řádových sester, pak
tomu tak i na Moravě.
asi 1.000 kněží v rochetkách, pak profesoři bohoslo
Neoznamuji Vám, pane generální tajemníku, tyto vecké fakulty, následovali představitelé jiných církví
skutečnosti proto, abych vyvolával protikomunistický (pravoslavní, řeckokatolíci, evangelíci, starokatolíboj, ale abych Vás co nejuctivěji prosil, abyste po ci), pak šli hosté z ciziny (kardinálové a biskupové),
užil laskavě celého svého vlivu jak osobního, tak i po nich čeští a slovenští biskupové a ordináři v čele
toho, který vyplývá z Vaší funkce a dosáhl toho, aby s Dr. Tomáškem. Těsně před rakví kráčel spolužák
čs. úřady přestaly tak nelidským způsobem pronásle Dr. Trochty ve valašském kroji a nesl kytici květů
z rodné vsi. Rakev nesli jeho spolubratři, za ní šla
dovat katolickou církev."
rodina, kněží, opět sestry a veliký dav lidí.
Z informací, které zaslala účastnice pohřbu kardi
Po skončení obřadů se zpívala hymna, sv. Václa
ve, Čechy krásné, Moravo, Moravo a Hospodine, po
nála Trochty, uveřejňujeme:
miluj ny. Počítá se, že se do Litoměřic sjelo asi
"O velikonočním úterý jsme se sjeli do Litomě 10.000 lidí . . ."
řic, abychom se s ním rozloučili. Pohřební průvod
Noviny v Československu (a to jen některé) se
vyšel z rezidence do katedrály, kde pražský biskup
Dr. Tomášek spolu s českými a slovenskými biskupy zmínily o pohřbu kardinála Trochty na třech řád
a ordináři koncelebrovali zádušní mši sv. Katedrála kách mezi drobnými zprávami.
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• “ V letohrádku Amerika, který postavil v létech
1712:Í720, na náklad Jana Václava Michny z Vacínova
áláýiťý fetaVítěl iKfliáňšJghác Dientzenhofer, je od 20.
ižfeBVnaíl9.32'j<m'úseum rAntoníoa Dvořáka. Na pracov
ním stpfejlgžíj g!eJrpfi,jk|erým skladatel psal poslední
takty svého zivótá v předehře k Armidě. Obrázky
^^jpiůářámý.Máýnýhh.’dnů jeho života: Antonín Dvo1řáto'řídf'prcheste'Světové výstayy v Chicagu o “ čes.;^émúdnu” šl2.,'8,;, 1893): Staroslavná universita v Cam■^rjdge.p^inuj.e. ie. :6.| 1891 Dvořáka na doktora , věd.
z
.
-o$ie<áiu v americkém Spillville a
,!na VýŠdké^^ti Ýříbřálůě.V Zprávy o slavných premiéráchiíeýofcujicí-úspěch Svaté Ludmily v Leedsu, prv;BÍhó.provedení Xovosvětské v Carnegie Hallu v No
vém Yorku, evropského v Londýně a českého v Poš-.
tpvskem. dvoře v Karlových Varech. Plakát pre‘miéřy’ ŘúSaÍký':s:' Růženou Maturovou. — Je tu však
ťáké(krabička, od prášků z lékárny od Modrého lva.
iiAntonín Dvořák zemřel 1. května 1904 a sám Mařatjía. qďliLjjeho,:.rukii.' : ,
(^ "Ň a'vřclíú. Bradlě vypínajícím se nad jeho rodnou
!‘áějdirÍóu;íKošáHŠkámř 'je .pochován první ministr váliský;fn'áširiéůtibliky: Dr. Milan Rastislav Štefánik, ktezemřel <při *bavarii, letadla nesoucího jej do osvos.bpz.ené, vlasti n a . letiště u Vajnor. Stalo se tak 4.
květná 1919.
# -Milevský bodák, ' spisovatel Jiří Mařánek, autor
' tří ;ťórůánů: čerpajících látku z dávných dějů rožm
berského rodu (Romance o Závišovi, Petr .Kajícník.
Barbar Vok) a .biografického románu o Smetanovi
, (Píseň . .rodinného,,’života) zemřel 4. května 1959 v
^Prazý,
, :
fe/Trvětná" 1344^oVolíí papež Kliment VI. králi Ja1'noví;1rábýěéŠtT1králově přijímali slavnostní pomazáňffď^Wupbvání -z Túkóú pražského arcibiskupa, jeliíi|iž|0- dubna5d p lh y lq . na žádost Karlovu založeno
'Vý^l./papéžem' árčitifekupství v Praze.
P o f!-noci ž'9. rik 1ti. květen 1849 bylo odhaleno ra‘'‘ kpfiákoú vládou ťzv:'květnové spiknutí zatčením hlav■vníěb4,účastbíků'(Kářél Sabina, J. V. Fric aj.). Hav.'.počinu vlády své stanovisko
fV(Nářbd&fch/fiovirřáčh z 15. května 1849.
5P 6,VuI|onbtóh'; V/Podkrkónoší, odkud vyšel na roz
ehrání’ l5 ;.’ ’!á lBIll&iiJ3ród Smetanův , a kde . měli Bed■řiWďíu,'rtidičěu 21/“ 'listopadu.. 1821 svatbu, stojí ve
'-Sftífetá&oýýčh jsáděch první Smetanův pomník v če1?ěháčh: :Pomní|, jéýží' odhalil 2. srpna 1903 dramatik
1-'F) A:!-šúbřé, 'vytvořil profesor sochařsko-kameni.cké
?¥ólýv 'Mořic Vrčěřhil. Bedřich Smetana zemřel 12.
květná*' 1884.< " r'-':
cvP'\J.inařieBí Hdinzl,! narozený 14. května 1894 v Hum
‘^jiolcFhjě^iúť^čm^-bOvazován za avantgardního reži'séra^ůdž pťůkázkl rjiž žá své činnosti v Zemském di: VSrdíé’ v ’; Břiíě%OéMřem' jeho působení se však stale
■Osvobozené divá dlo, kde režíroval všechny revue
?Wéšk&yěďvýv'; Wěričhovy,. a Ježkovy. Za okupace vedl
malou scěnti'-!vv 'Tópičoyě salóně Divadélko pro 99,
■Mděiséštávří á. ťežirovai několik pásem.
r # ;! 14: tfevětná; 1834/jzerářěl v Praze Jan Hýbl, jeho!
. spisoví!telská a vydavatelská činnost v době obro
zenecké ještfátávéria po bok. činnosti Kramerioyě
''Aťfeybíčka^V^knižé Přední křisitelé národa českéhc
“ ‘žhbdhotii kladně jeiio dílo a jeho postava je popsán;
,!íÍ!.=v: Jiiráskpyě -;EV.:L .-.iV ěku.
květná?.1969'jzem-řfel kardinál, primas země Čes
i,l¥é>!;.;gra^ký;.-:iapciMs^uP Josef Beran, který byl jme
, npyán ařcibískupem
listopadu 1946 a nad ním:
!í sé l ^ cervhá 'Í'94'á'^avreÍa brána arcibiskupského pa
láce a byl interhbýán komunistickým režimem až di
.'-19-::-únpra-1965,’ kdy; si -přijel do Říma pro kardinálsk;
6‘^|M'|)ur:'*í:!5;oC 'Vhs «>n •
• ..sBohd^ní^elíriekj.,spolužák Aloise Jiráska na gym
!.I riasíú.' v 'Íí|rádci Kř.álové. nadaný lyrický básník
- ?éiňrěl ve Výku 23 iŘť.pa turbekulósu 19. května 187
Vv, rodpé pbci,'Chol(;jéJc|i ú Heřmanova Městce. Jeb
díl,o ..uspořádal.,pošípťíně J. Vrchlický, s nímž s
,.ýěntpijá^iufc.’za. s.yého;.pobytu v Praze stýkal.
■ l^ ; Éxúlanť -Pavel f^ejnkl, brněnský divadelní refe
ř,ěqC se palodil .-2Q/ "^větna 1904 v Hradci Králové
'Jáóku 1940 ^migroval: dp. Norska, kde jej zastihla na
číslička .okupace, ..byl, vězněn v Terezíně a koncer
7.fráční'c¥, iabpřěch ý.fpplsku, a po přežití nacistic
J,kyqh útrap: se opěb vrátil do Norska. Dodnes nepc
' .;sj;řádají/ha ,Zajímavostí jeho ' studie o Masarykovi
ěý/c^qiřili^^aV^QStMevŠkém.
A # >22; května 1939 zemřel v Brně velký rybář pře
i. Bohem,ř.spisovatelr-JfiilšMahen Jvl. jm. Antonín Var
čurai-i >>který/-po. -nacistické okupaci československ
v spáchal i:.s.ebevraždu. Byla to převeliká hořkost, pr
. rniŽKSe.-:-zastavilo':;srdce' .člověka, který v mlčenlivýc
V chvílích- nad.:řekami a? potoky, ve vrbinách a v olše
ví. u pomněnek a blatouchů, žil ze všeho nejplněj:
..člověka . .mířícího, k .velké odosobněné skladbě vyšš
,síl\' a velikosti, tak nějak od Sovy k Erbenovi, o
:ávěho 'já k : zeiiii a národu.
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Populačně změny
v Československu

Dr.

V.

E.

A n cf i c

; Tomáš Frejka píše v knihe Budúci rast obyvatelstva (The Future of Population Growth, Alternativě Paths to Equilibrium, 1973), že aj keby obyvatelstvo
dosiaholo len plodnosti, aká je potřebná pre nahradenie jednej.-generácia ďalšou geperáciou, počet obyvatelstva by sa predsa zvyšoval— údajné aj v Čes
koslovensku. Pre nahracfenie obyvatelstva na uvedenej úrovni by vyžadovalo
čistu reprodukčnú stu p n icu 1 .0 0 ,čiže priemerne 2.1 až 2.5 dětí pre manželská
dvojicu (podl'a toho, a k á -je úmrtnost-'). Frejka uvádza ako. příklad pre rast
obyvatelstva v celkovom svetovom rozmere následovně:
Reprodukčná stupnica 1.00 bude dosiahnutá v předpoklade, že sa počet oby
vatelstva zvýši: v r. 1970-1975 na 5. 7 miliárd, v r. 1980-85 na 6.4 miliard, v r.
2000-05 n a .8.4 miliárd, v r, 2020-25 na 11.2 a v r. 2040-45 na 15.2 miliárd oby
vatelův.
Pravdou však je, že počet Obyvatelstva stůpa vačšinou iba v krajinách pol'nohospodárských, kým možno pozorovat' nedostatočný prírastok v západoeuropských krajinách (hlavně dósledkom vojny vo Francúzsku a dósledkom
porodnej kontroly v Anglicku). >

čo však překvapuje, je nása francúzska spisova
okolnost’ , že v Českoslo telka Simone de Beauvoir
vensku a vo východnej v knihe The Corning of
Europe vóbec je rast oby Age (Putnanťs Son, N.
vatelstva poměrně ešte, York, 1972), kedže píše.
menší, najma od druhej , že v Československu sa
světověj vojny. Na počiat- priemerný vek obyvatel
ku roku 1972 mali v So- stva zvyšuje, čo pravdaže
vietskom zváze 246.3 mi znamená, že sa porodnost"
liónov obyvatelův, teda o zmenšuje. “ Před tridsia67.8 miliónov viac ako v timi rokmi” , píše, “ len
roku 1950, keď napočítali 10% obyvatelstva dosiah178.5 miliónov. To je 38% lo 60 rokov, kým dnes (v
za obdobie 22 rokov. Při r. 1972) počet osób nad 60
tom je percentuálny rast rokov dosiahol 17%.”
Kniha vyšla sice v r.
obyvatelstva Sovietskeho
zvázu v posledných ro 1972, ale autorka ju písala
koch menší, ako bol v v r. 1968 a preto jej sprá
páťdesiatich a šesťdesia- va zachycuje vlastně stav
tich. Prirodzený prírast z roku 1968, keď “ 60-ročsa měnil. Zo 17 novonaro- ní muži mohli ístť do pendénýeh na 1.000 obyvate zie, ak mali odpracované
lův od r. 1950 do r. 1960 namenej 25 rokov, ak by
poklesol na 8.9 v r. 1969 však pracovali ešte ďalej,
a je len čiastočne vyšší ích nárok na starobně
v nasledujúcich rokoch, poistenie by sa zvýšil, ak
totiž 9.2 v r. 1970 a 9.6 v totiž odpracovali až 35 ro
r. 1971. (Viď Internát. kov, majú nárok na 75%
Population Reports - 23, svojich zárobkov. ženy od
chádzajú na odpočinok v
Marc 1973.)
Zaujímavá je v tejto sú 57 rokoch ak sú bezdětné
vislosti správa, ktorú pri- a v 55 ak vychovali jed-

no dieťa, v 53 ak vycho
vali 2 děti a v 52 ak vy
chovali 3 alebo viac dě
tí.”
Vo všetkých uvedených
prípadoch móžu muži a
ženy pokračovat’ v zárobku, pri čom však majú
nárok len na polovičnú
penziu. Xakolko je v Čes
koslovensku
nedostatok
kvalifikovaných
odbor
nych sil. vláda robí čo
móže. aby udržala takých
zamestnancov v ďalšom
pracovoom pomere.

nych
zamestnancov
a
úradníkov nútia manželky
pracovat’ a byť zárobkove činné. Za takýchto.okol
ností trpí rodinný život a
je ťažko vinit’ , rodiny, že
nie sú v stave zaistiť živobytie na úrovni, na kto
rú sú civilizovaní 1’udia
zvyklí. Životná úroveň
obyvatelstva s ohFadom
na vývoj a v porovnaní s
inými vyspělými štátmi
aj tak už poklesla.
Marxisticko - leninská
filozófia sobeckého materializmu přispěla k zníženiu normálnych rodinných
vzťahov, znížila autoritu
rodičov a nastolila zákon
džungle, o akom rodiny
predtým nevedeli. Táto
filozófia rozkladu .-.osvěd
čených příbuzenských a
spoločenských, či už ethicko-náboženských alebo in
dividuálněj zodpovědnosti,
bola podporovaná právě
tými vládnymi kruhmi,
ktoré vzdychajú nad dneš
ným stavom.
Depresívny totalizmus
monopolizovaného režimu
nemóže prispievať k optimistickej náladě v Česko
slovensku. Nedostatočný
populačný rast prezradzuje predovšetkým nedostatok dóvery v budúcnosť
rodinného života a lep
ších pomerov.

Kedže sa kniha fraccúzskej spisovatelky zaoberá
problémem starnutia. za
pisuje postranné problé
my zníženej porodnosti
len čiastočne.
Uvádza
však. že sú příslušné vlád
ne orgány bezmocné, isteže aspaň bezradné, nad
klesajúcou porodnosťou.
Opravy
Apely nemajú velkého
radiopřístrojů, TV,
významu.
transist. a domácích
Bolo by možno uviesť
elekt. spotřebičů pro
ďalšie problémy, súvisiavádí spolehlivě a levně
ce so zníženou porodno
E . H ALU ŠKA
sťou a so zvýšením prieF. 58/125 Napier St„
Fitzroy, Vic.
memého veku obyvatel’Tel. 419-3319
stva:
Nizke
mzdy
manuál• O době našeho národního obrození, freskách z
dějin města Kroměříže a o lidech nemohoucích za
kotvit po prvé světové válce ve své vlasti píše účast
i ......................... ........................ ............................... ..
t!mm
ník bojů první světové války v Itálii, Francii a Rus — — ■ ^ . IW
ku, spisovatel, kantor starého ražení, Jindřich Spá
Prov*<ť'-.c veškeré práce optické
čil, narozený 24. května 1899.
přesně, rychle a za levné ceny
• 27. května 1904 se narodil v Praze dramaturg Jo
sef Tráger, který se jako ředitel Melantrichu za
války velmi zasloužil o vydávání hodnotné české
literatury zakázaných a pronásledovaných autorů.
Byl generačním druhem Voskovce a Wericha, E. F.
Buriana a J. Frejky a zastáncem české divadelní
/
^
573 H a m P ,on St"
avantgardy mezi dvěma, světovými válkami.
/
Hampton, Vic.
• Druhý president ČSR Dr. Eduard Beneš se narodil
\
Telefon: 98-5756
28. května 1884 v Kožlanech. Jeho zásluhy o získání
naší samostatnosti za první světové války po boku
Masarykově, jakož i zásluhy v jeho druhém exilu
za druhé světové války učinily ho dvakrát presiden
tem republiky.
• 30. května 1434 v bitvě u Lipan byli Táboří a Si
rotci poraženi, Prokop Holý zabit. Stalo se tak poté,
kdy český sněm konečně zvoliv novou správu země
vytáhl sjednocenou hotovostí šlechty pod obojí i pod
jednou se Starým městem pražským proti polním
vojskům měst venkovských, jež byla považována
čím dále tím obecněji za zjevné škůdce a nepřátele
(Dry Shampoo)
země samé. Města strany královské slíbila pak po
slušenství vládě zemské, čímž cesta k závaznému
Služba 24 hodin denně 7 dr v týdnu v privátních
jednání se Zikmundem a umluvení kompaktát s kon
domech, nemocnících, kan..elářích, restauracích
cilem byla uvolněna.
atd. — Mluvíme česky
• 31. ^května 1869 zemřel v Bystřici pod Hostýnem
W E S t P lE L D S E R V IC E S
František Sušil, básník, autor náboženské literatury,
Tel. (M ELB O U R N E) 850-7395
ale především sběratel moravských lidových písní.
Rovněž všechny druhy jiných čisticích služeb
Třetí vydání jeho sbírky vyšlo v roce 1941 v překrásné
úpravě Antonína Strnadéla.
iipm

M.CHRPA

Optical Service
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-5 Poetry of the Commifted Individua). A Stand
Anthology of Poetry by Jon Silkin. Penguin
Books, 1973, str. 254, cena $ 1.00.

Porážka je sirotek
Ferdinand

Výbor
soudobě poesie

Peroutka

President Kennedy kdysi citoval: "Vítězství má tisíc otců, ale porážka je sirotek." Sirotek porážka
chodí v Israeii od domu k domu. Je to porážka zvláštního druhu. V říjnové válce Israel nebyl poražen
na bojišti. Válka přišla jako překvapení, jako přepad, ale Israel rychle napravil počáteční neúspěchy,
pronikl na egyptské území a obklíčil egyptskou expediční armádu. Teprve potom přišla porážka, ale
je jí "otcové" nejsou uvnitř Israele. Jakoby jakási opona byla stržena, válka náhle odhalila jinou mezi
národní situaci, než na jakou Israel dosud spoléhal. Svět prošel změnami, a sympatie k Israeii na mno
hých místech ochladly. Arabové předvedli sílu olejového bojkotu, a dobré vztahy k Arabům se staly
nepotlačitelným thematem v úvahách západních evropských států. Mimo to Arabové ukázali, že jsou
odhodláni za každých několik let zaplést Střední východ do války, dokud jejich hlavní požadavky ne
budou uznány. Střední východ je výbušné území mezi Amerikou a Ruskem, soustřeďuje se nad ním ner
vosa světa. To mělo své následky. Kde už existoval chlad k Israeii, změnil se v neskrývanou netrpěli
vost s ním. Kde sympatie s ním trvají, začalo se přesněji počítat, opatrněji našlapovat.

Dva tisíce Israelitů de
monstrovaly před israelským parlamentem. Jest
liže krise Israele vychází
z nové mezinárodní situa
ce, byl to nejmarnější
shluk. Mladý demonstrá
tor řekl: “ Teď konečně cí
tím, že je nějaký pohyb
a slib změny.” Změny v
čem?
Demonstrace . . . Nepo
chybně by sama vláda
Israele měla největší chuť
někde demonstrovat - pro
ti okolnostem, nad nimiž
nemá žádnou moc a nad
nimiž ani žádná jiná vlá
da Israele moc mít nebu
de. Veřejné mínění Israele se rozdělilo nad otáz

kou, kdo je odpověden za
vojenské nedostatky, jež
se objevily v poslední vál
ce. Naneštěstí to není to
hlavní. Stát Israel vznikl
mezinárodním souhlasem,
a jeho hlavní dnešní prob
lém je kolik zbývá sym
patií s ním, kolik je anti
patií proti němu, kolik
lhostejnosti.
Jedna
ze
zpráv: “ Kancléř Západní
ho
Německa
řekl,
že Západní Německo zvý
ší pomoc Egyptu.” Jiná
zpráva: “ Americká vláda
se připravuje dát Egyptu
přes 250 milionů dolarů ho
spodářské pomoci.”
Ačkoli se mohou v poli
tice názory o čemkoli li

šit, jedno sotva může být
podrobeno
polemikám:
smysl změny. Jestliže má
být změna, budiž změna
k lepšímu. Pouhé demon
strace jsou jen cukavé po
hyby národního těla, je
muž byla zasazena rána.
Lepší vláda Israele byla
by taková, která 1) by
dovedla mezinárodní si
tuaci napravit, 2) není-li
toto možno, která by lépe
dovedla sjednotit národ,
aby disciplinovaně čelil
nové, horší situaci.
Paní Golda Meir si vy
sloužila ve světě úctu ja
ko realistický politik sil
né vůle, jako ten, kdo za
slovy vidí fakta. Bylo-li

USMÍVAL SE
AŽ DOMU PO
CELOU CESTU Z BANKY
THE NATIONAL BANK
VÁCLAVŮV PRVNÍ VŮZ. O TOMTO DNU SNIL
UŽ TŘI ROKY. $ 3.500.
Jezdi opatrně, Vašku.

M Ů Ž E T E M ÍT TO TÉŽ POMOCÍ OSOBNÍ P Ů JČ K Y
NÁRODNÍ B A N K Y A TO K D E K O L I V A U S T R Á LII.

Saad tanu nebudete chtít věřit, ale Národní banka
c k e půjčovat peníze — od $ 300 do $ 4.000 (a možná,
že i více) — a to se zárukou nebo bez záruky.
Zastavte se v kterékoli filiálce Národní banky a
promluvte š s námi o osobní zápůjčce — Personál
to a n . Jste-li fair, my budeme taky.

^ National Bank
300-P-478 D

třeba, dovedla přednést i
tragický pathos malého
ohroženého národa. Skoro
po jedno desítiletí jsme
tak trchu žili s jejími
starostmi. Není žádný dů
vod, proč by úcta k ní mě
la pominout. Zajisté bylo
by možno ji kritisovat za
to, že se odhodlaněji ne
připravovala na chvíli,
která musila přijít: kdy
Israel se bude musit vzdát
území, jichž dobyl před
šesti lety a jejichž vrá
cení
vyžadovalo téměř
jednomyslně světové ve
řejné mínění. Ale byla-ii
to chyba, nebyla to osobní
chyba, nýbrž chyba celo
národní. Nálada v Israeii
byla tak důvěřivá, že by
byla smetena paní Golda
Meir i kdokoli jiný, kdo
by se zabýval takovými
myšlenkami. Israel se na
nějakou dobu vžil do pře
svědčení, že všechno bu
de v pořádku i s dobytými
územími.
Paní Golda Meir resig
novala, a o budoucnosti
se píše zběžněji než jak
by mělo být. Někdy je ce
lá úvaha západního zpra
vodaje založena patrně na
přitažlivých slovech “ no
vé vedení” , “ nová genera
ce vůdců” , “ nová genera
ce israelská” . Vezměme
však takový jeden článek.
Autor praví, že nová ge
nerace vůdců v Israeii
přebírá “ pochodeň” do
svých rukou, ale hned za
tím praví, že vypuklo haš
teření a osobní boje c
moc. Má toto být poklá
dáno za první dílo noví
vůdcovšké generace? Bo;
o moc může dokonce při
padat podivným, poněvad:
každý si může vypočítat
že na toho, kdo “ moc’
vyhraje, spadne nejmén;

Ve Velké Británii vychází čtvrtletník Stand, který
je věnován současnému umění. Nejednou se na jeho
stránkách setkáváme s překlady literárních a básnic
kých prací čs. autorů. Nyní se objevila v knihku
pectvích publikace, která přináší výběr poesie, kte
rá byla ve Standu uveřejněna a Jonem Silkinem pozásluze uspořádána do knížky. Autorsky se na ní po
dílí 37 básníků, každý z nich je zastoupen jednou až
pěti básněmi.
Jako každý takový výběr i tento se může setkat
se souhlasem i nesouhlasem, nás zajímá proto, že
kromě Britů a Američanů se na stránkách knihy
objevují překlady z mnoha jazyků včetně češtiny. O
zařazení jediného českého básníka Miroslava Holuba
můžeme diskutovat ne snad z hlediska hodnoty jeho
technokratické poesie, která si již v minulých letech
našla cestu mezi anglické čtenáře (Penguin vydal
již v roce 1967 soubor překladů Holubových básní),
ale vzhledem k Holubovu servilnímu příklonu k dneš-'
ní mu pražskému režimu.
Více mne upoutalo zařazení básní Mariny Cvetajevy, která se pokládá za jednu z hvězd ruského
básnictví, i když je v SSSR téměř neznámá. Emig
rovala v roce 1922, žila pak i čas v Praze, její man
žel byl jako agent zastřelen v roce 1939 při pokusu
o překročení sovětských hranic. Cvetajeva zemřela
d( brovolnou smrtí v roce 1942. V souboru najdeme
dále překlad Židovský hřbitov blízko Leningradu
Rusa Josefa Brodského, žijícího nyní v nuceném exi
lu v USA a mnoho jiných a často dobře přelože
ný ch básní.
IP
Rio Preisner: Kritika totalitarismu. Frag
menty.
Křesťanská akademie, Řím , 1973,
str. 400.

Ďábel ie netrpělivý
Bolševismus: nestvůrná kombinace čirého odmí
tání skutečnosti s čirou organizací její taktické de
strukce. V teorii zastupuje krajní levici, v praxi
krajní pravici, čímž znemožňuje a vylučuje jakýkoliv
reálný politický akt. Je to taktika: perverze političnosti.
Takových fragmentů zařadil Preisner do své kni
hy několik set. Není to první kniha fragmentů, kte
rá v exilu v poslední době vyšla. Pro recensenta
představuje takový literární útvar překážku téměř
nr zdolatelnou a je lépe se omezit na technická
fakta o vydání knihy. V podtitulu Kritiky totalita;
rř mu je navíc uvedeno, že jde o první díl nazvaný
Sázka o člověka a zřejmě další svazek či svazky
jsou připraveny v rukopisu či snad i k tisku. Ptám
se sám sebe, jaký prospěch publikování fragmentů
nese. K užitku mohou přijít sběratelům citátů, po
řadatelům kalendářů, kazatelům, řečníkům, lvům^ kon
verzačních sedánek, kteří se chtějí tvářit chytře,=a
pisatelům dopisů, kteří předstírají originalitu vypůj
čenými bonmoty.
Raději bych se setkal s Preisnerem jako čtenář
souvislejší filosofické práce. V Kritice napsal: “ Nej
strašnější otroctví: žít ve světě, který vytvářím
(dialektickou) negaci stvořené skutečnosti.”
Ještě se měl zmínit o otročině přečíst Kritiku fo
ta1itarismu najednou od první do poslední stránky.
IP
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Velký výběr vín, lihovin a piva

1

dodáme kamkoli v Austrálii

J

za velkoobchodní ceny
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Ceník na požádání

1

J. KINBA & CO. PTY. LTD.

(Pokračování na str. 6;

cr. Jonas & Victoria Sfs., Richmond, Vic.
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Telefon: 424782

i

IR. C. Kugler & Associates

Veškerá P O JIŠ T ĚN Í odborně provedou
nebo: 104 Millers Rd „ Nth. Altona, Vic. 314-6281)
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Porážka je sirotek
(Pokračování se str. 5)
závidění hodný úkol rep
resentovat;;,' hévYhniitfelný
ústup Israele, a že se na
něho;. dříve: nebo později
snese všechen iracionální
měv národa.
,
Ale často jsme to už v i
lěli: stát v hlubokých heir.ázích nebo stát poraže
ný se obrácí s boku na
bókť.střídá, vlády, vypisu
je 'Vplbý a pák ještě jed
ny, hledá .většinu, která
by buď byla ochotná od
porovat nebo která by by
la; ochotna, vzít na sebe
důsledky porážky. Zprávy,
z Israele praví, že spoleh
livá většina pro to nebo
ono nebyla ještě nalezena.
Poslední Zpráva praví,
že; ’ nový.. israelský mini
sterský ’ předseda byl- ob
jeveny pan-- Rábin, šéf ge
nerálního štábu za obdivu
hodně vítězné šestidénní
války. a potom vyslanec
Israele v Americe. To vy
padá jako výtečná legiti
mace. Většina sněmu vy
jádřila spokojenost, ale
ihned přišla druhá vlna.
Nejbližší . vojenský spolu
pracovník v ;Rabihův vystpůpil, na .veřejnost s pro
hlášením, že novému mini
sterskému. ’ ” předsedovi
schází citová rovnováha,
že ye. vítězné šestidenní
vpice še, nervově shroutil,
a že by to byl riskantní
v&dčé pro kritické chvíle.
Stoupenci pana Rabína
vydali proti tomu prohlá
šení,- že tak- zvané nervo
vě’. šhroúcéní nebylo nic
závažnějšího než otrava
nikotinem. A v Tel Avivu
skupina- mládeže demon
strovala s plakáty, na
nichž bylo psáno, že ani
Golda Meir ani Rabín, ne,Stojí za.nic, že je to sta
roba.
‘

Takové jevy a půtky
jsou dnes ovšem známy
ze všech svobodných států
jiných, ale píšeme starost
livé poznámky v tom pře
svědčení, že se Israel ve
své obtížné situaci musí
chovat lépe než ostatní
svět.
Jak v tomto čase ani
jinak být nemůže, také
do Israele proniká idea.
že snad je na mládeži,
aby napravila, co staří po
kazili. Ale podle zpráv
některých korespondentů
právě v této části národa
se začíná projevovat ná
lada, která nejvíce musí
deprimovat
věrné pří
vržence státu Israel. Ko
respondenti citují výsledek
posledního výzkumu veřej
ného mínění, podle něhož
celá pětina z mladých
Israelitů zdá se být una
vena úsilím, jehož vyža
duje
existence
státu
Israel, a uvažuje, zda by
nebylo nejlépe opustit ze
mi a žít někde jinde. Vy
jadřují své myšlenky tak
to: jaký má smysl studo
vat a připravovat sc na
kariéru v zemi, v níž bu
de válka každých pět ne
bo šest let? Proč neodejít
a nezačít znovu někde,
kde aspoň otázka přežití
je rozhodnuta? Jsou-li ty
to zprávy pravdivé, obje
vují se tu snad první sto
py toho, že porážka diplo
matická hrozí se vyvinout
i v porážku psychologic
kou. Vzroste během doby
počet Israelitů, kteří bu
dou myslit, že stát Israel
byl snad omyl?
Je však jistě i jiná, mé
ně defetistická israelská
mládež, a snad tápe ve
světě a hledá partnera.
Mohla by si říci, že mlá
dí spojuje a že by snad

mohla vypracovat nový
pořádek společně s mlá
deží arabskou. To by
ovšem bylo výtečné. Ale
arabská mládež není při
pravena na drobnou, stříz
livou spolupráci ani na
žádnou jinou s někým,
kdo v arabské mythologii
má nejhorší jméno. Její
fantasie je zaujata obra
zy arabského rytířství,
které touží vybít se na
Israeli. Je to romantická
mládež, a má své brutál
ní hrdiny - arabské tero
risty. Jejich poslední vý
kon byl vpád na israelské
území a žádným citem ne
zdržované
zabití
osmi
israelských dětí - mimo
jiných obětí ovšem. Nadě
je na spolupráci obou mlá
deží je tak vzdálená, že
jsme se o ní ani neměli
zmiňovat. Naše chyba.
Jeden z posledních ci
tových výroků Goldy Meir
je: “ Jsme odkázáni sami
na sebe.” Ovšem, je tu
Amerika, vždy vlídná k
Israeli, ale také ona mu
sí myslit i na mnoho vě
cí jiných. V Israeli již
uzrála poznání, že Ameri
ka bude ochotna nahražovat Israeli ztracené zbra
ně, ale ne jeho padlé vo
jáky. Také, že Amerika

Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne

Ale nový vývoj byl za
hájen v arabském světě,
a ještě není znám jeho ko
nec. Arabové přijímali so
větskou pomoc zároveň s
radostí i s obavami. So
větské paže, které objíma
jí přátele a klienty, jsou
příliš svalnaté. Největší z
arabských států, Egypt,
dal již zcela jasně najevo,
že přátelství Ameriky by
pokládal za bezpečnější
než přátelství sovětů. To
otvírá nové vyhlídky v me
zinárodní politice. Dohoda
Ameriky s Egyptem moh
la by zatím zaručit Israeli aspoň několik let vy
jednaného míru. To je
nejsolidnější
naděje
z
těch, které jsou na obzo
ru.
Vnitřní
rozháranost
Israele by nepomohla ani
tomuto vývoji ani žádné
mu jinému.
Pokračování úvahy
Ferdinanda
Peroutky
z minulého čísla HD
"Proč nepadl kapita
lismus"
uveřejníme
příště.

PR V O TŘÍD N Í Š U N K Y,

*

N E JV Ě T Š Í V Ý B Ě R

M LAD É

ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel, Gustav aj.)

KRM EN É

JAKOSTN ÍHO

8-10 Helen St., West Heidelberg, V ic. 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.

Nevhodná slova
Milan Růžička:

Americky život a amencke domky mají jedno spo
lečné: obojímu chybí pevné základy.

★
Nemrzí mě tolik, když se mé příspěvky nelíbí, ale
když se znelíbí.

★
Oproti osudu bývají náhody utkány mnohem jem
něji.

★

Kdo chce říct něco skutečně nového, ten nemůže
čekat, až se ho někdo zeptá.
★
Na křivých charakterech odpuzuje jakási psychická
vyrážka.
★

Co když to, o čem se domníváme, že není nikde,
je vlastně všude?

★
Největší umění v životě je umřít co nejmladší, v
tom nejvyšším možném věku.
★
Byl to velmi bázlivý redaktor. — Vracel všechny
příspěvky, ve kterých objevil ducha.
★
Hledám hledající a nalézám sbírající.
Z úsměvů mám nejraději ten chápající.
★
Nejvíc se přiblížil ten, komu spílají,
příliš daleko.

že zachází

★
O B RA ZY A U M Ě L E C K É R E P R O D U K C E

RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVÁNÍ rámů

i nábytku odborně provádí
první pozlačovačská firma v Austrálii

MASA

Je hodné malý ten, koho nikdy nechytili do sítě.
★
Pokračovali postupně — vždycky o stupeň níž.
★
Člověk si zvykne na všechno — dokonce i na svobodu.
★
Řády se připínají na p rsa ----- aby utlumily tep srdce.
EM IG RA N TŮ V POVZDECH

J. KOŠNAR PTY. LTD.

Příliš složité je to dneska!
(To doma stačilo tleskat.)

112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Víc.

Telefon: :37-3109
Jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne

(pokračování William St.). Tel.:

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

329-803?

Krajanům poskytneme 15% slevu

ODRA TRAVEL SERVICE

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZENÁŘSTVÍ
★

ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd.

bude váhat vmanévrovat
se do definitivního nepřá
telství s Araby. Nic nena
svědčuje, že by Israel
mohl řešit své postavení
novým konfliktem.

H USY,
A

KACH NY, S L E P IC E

UZENIN

VŠEHO

DRUHU

-*• K DOSTÁNÍ T É Ž J E L E N Í MASO Z NOVÉHO ZÉLA N D U

KEW CONTINENTAL IIUTCHFIS Pty. Itil.
KIIPEl kV S M A U M IS Pty. Itd.
1 26 High Street, Kew, V ic

Tel. 86 7178

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

311 La Trobe St., Melbourne, tel. 67-9454
647 George St., Sydney, tel. 211-5655

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 — $ 739.80

;;
o
!'
!!

OBJEDNEJTE SI
ČESKOU HUSU
Z ČESKÉ FARMY
OD ČECHŮ

i;
i'

VOLEJTE (MELB.) 059-788228
Vyřizujeme objednávky i mimo Melbourne

■ !'
.;!■
'I
- I

------ ----------- --------------------- ------V C A N B E Ř E , A CT.

máte možnost nakoupit husy od Čechů ve:
MART Delicatessen, Canberra Fruit Markét, Dalby St., Fyshwick a VICKY’s Butchery Queanbeyanj
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John Bárron: K G B (ReadeKs Digest, New York, 1974)

Tajná činnost
sovětských ugentů
"Vědecký pojem diktatury neznamená nic méně a nic více než neomezenou
moc, opírající se o násilí — neomezenou ničím, ani zákonem ani absolutními
předpisy. Nic jiného, jen to," prohlásil Lenin roku 1920. A o dvě léta později v
dopise komisaři spravedlnosti Kurskému: "Soudy nesmějí překážet t e r o r u . . . ,
musí však formulovat motivy, z nichž pramení, legalizovat ho jako zásadu,
otevřeně, bez přikrašlování. Je třeba ho formulovat pokud možno nejšíře." Z
těchto dvou citátů, vybraných namátkou z mnoha podobných, vyplývá, že Le
nin byl zakladatelem diktatury oligarchie, podporované privilegovanou novou
třídou a zcela závislé na tajné politické policii. Koncentrační tábory, zatýkání
na základě třídní příslušnosti, rozsudky a popravy bez soudu, vynucená přiznáni
pro monstrprocesy, zkrátka zásady, praktiky a mechanismus policejní moci,
násilí a teror jako základ diktatury nepocházejí od Hitlera ani Stalina, jejich
vynálezcem a "vědeckým" obhájcem byl Lenin.

John Barron podává ve
své obsáhlé knize podrob
nou historii šedé emi
nence Sovětského svazu,
ať už se jmenovala Čeká,
NKVD nebo konečně - ja 
ko právě nyní - GPU. Uvá
dí čtenáře do tajných úřa
doven nejvyšších jejich šé
fů, zasvěcuje ho do orga
nizace a metod. Jeho vý
čet není suchý. Teoretic
ké a přímo statistické pa
sáže dokládá mnoha sku
tečnými příklady, široce
vyprávěnými, napínavými
jako každý špionážní ro
mán. O to napínavější, že
se vskutku staly, před de
seti, pěti lety, a že mnohdý nechávají o několik
délek za sebou i nejbujhější fantazii spisovatelů.
KGB ■ nevynechá jednu
příležitost, jak se dovědět
tajemství západních stá

tů. Oblíbenou metodou je
kompromitování diploma
tů nastrčenými ženština
mi, kterým se ve slangu
sovětských tajných říká
“ vlaštovky” . Když nechce
diplomat “ zabrat” , omá
mí ho, svléknou a ofotografují v choulostivé si
tuaci. Někdy se to však
povede, zvláště je-li oso
ba, na kterou má KGB
spadeno, chytlavá na dru
hé pohlaví, jako byl tře
ba někdejší francouzský
velvyslanec v Praze Maurice Dejean, který byl po
úspěšných misích pro ge
nerála de Gaullea od
prvopočátků jeho politic
ké dráhy pověřen r. 1955
vedením ' francouzského
•velvyslanectví v Moskvě.
KGB na něj nasadila nej
schopnější muže, kteří se
pokoušeli kompromitovat

Zásady dobrého
chování v exilu
Jaroslav Kujeba

P ou kn ri aa vč uo vv uá un xí
Čím na párty upoutat pozornost? To' dá přece
rozum: vyprávěním o
sobě,
neboť vy jste za.-,
jisté nejzajímavější osobností v sešlosti, jako ostat
ně každý, kdo pochází ze zemí České koruny. Nikte
rak neuškodí, když budete úvodem tvrdit, že jste
byli při přechodu hranic postře](en,i, to vyloudí
slzu z oka ušlechtilých dam, takže vám přidělí
hned o jeden obložený chlebíček víc. Jen se musíte
předem ujistit, že nablízku není nikdo, kdo vás
viděl přijet do zahraničí s embéčkem, napakova
ným až po střechu kufry, televizorem a příbuznými.
Dojem rovněž udělá pestrá minulost. Znám v exilu
člověka, který by musel žít 125 let, aby stačil
aspoň jeden den strávit v zaměstnáních, kterými
— podle vlastnohubního curricula vitae — prošel.
Zvláště působivý je pak výčet povolání intelektuál
ních: jistě i vy jste studium na pěti fakultách ne
dokončili jen proto, že se vám začal zajídat re
žim. Já sám jsem se vinou komunistů nenaučil
francouzský. Kdyby mě nebyl Státní soud osvobodil
a napařil mi aspoň dva járy, mohl jsem dnes mluvit
jako člen Académie Francaise. Takhle jsem došel
jen do lekce 50. a s Francouzem se nejlíp domluvím
německy. Vyprávím-li tuhle smůlu svým francouz
ským přátelům, stávají se z nich hned protikomunisté, Jenže nevím, zda ze soucitu se mnou nebo
proto, že by si přáli, abych byl zůstal na Pankráci
dodnes . . .
Jste-li mezi literáty, je výtečné se mimochodem
zmínit, že váš román byl už vysázen, než ho však
mohli vytisknout, přišel únor, potažmo srpen a saz
ba byla, jak se tak pěkně říká, rozmetána.
x

paní Dejeanovou a záro
veň seznámili velvyslance
s hvězdou “ vlaštovek” : té
se podařilo velvyslance
svést. Pro konečné vydí
rání
však
potřebovali
vdanou ženu - aspoň na
oko vdanou - a nasadili
proto druhou “ vlaštovku” ,
š kterou ho in flagranti
přistihl “ manžel” , jiný
bgent KGB, který velvy
slance zbil. Velvyslancův
sovětský “ přítel” , také
ovšem člen KGB, na Dejeanovu prosbu aféru ja
koby ututlal. KGB chtělo
vyčkat, až se Dejean do
stane jako de Gaulleův
přítel k nějakému vysoké
mu státnímu úřadu, což
se však nestalo. Jeden z
agentů KGB, který pocho
pil, že' "sebevražda fran
couzského .leteckého přídě lence, rovněž intimními

fotgrafiemi vydíraného, je
vlastně vraždou, přešel
na opačnou stranu a celý
případ francouzského vel
vyslance v Moskvě prozra
dil Američanům, kteří in
formovali Francouze.
Tak se Barron dovídal
metody KGB od někdej
ších agentů KGB, kteří
přeběhli bud’ ze svého
vlastního rozhodnutí nebo
proto, že chtěli mít poleh
čující okolnost přiznáni,
když je západní kontra
rozvědka dopadla. Tak se
třeba v poslední chvíli
zabránilo rozsáhlé akci
sovětské tajné policie, kte
rou se měl z Mexika udě
lat druhý Vietnam. Tak
byl dopaden americký dů
stojník. který dodával So
větům dlouho aejtajnejsí
vojenské dokumenty z pa
řížského hlavního stanu
NATO.
české čtenáře bude po
chopitelně zajímat účast
ČechostevákA na sovět
ském spiknutí proti svobo
dě světa. Samosebou v
Barronově knize hraje ve
likou úlohu Ladislav Bittman. někdejší důstojník
es. výzvédné služby, o
jehož podrobné výpovědi
se čtenáři v HD už do
četli. Hlavní stan estébáků je kaple Křižovnického

S chatou na západě dojem neuděláte. To musíte
přijít S; pořádnou vílou, i když jste se do ní odmítli
nastěhovat proto, že u garáže nefungovala spolehli
vě selénová buňka. Ještě lip je mít statek, který
vám rozkulaéili. Nejúspěšněji si budete ovšem počípat, když,-se budete vydávat za vysokého funkciooářg. strany, ti najdou vždycky spřízněnou levicovou
dušičku, která se jich ujme. Zklamaní soudruzi na
cházejí všude otevřenou náruč, spíš než někdejší
absolventi Bytíze nebo Vojny. Spolupráce na Kapla
nově turbině není k zahození, samosebou, soudruzi
vám ji upírají. Nevadí, že nevíte jak to funguje, nač
to je; můžete být jisti, že tuhle zanedbatelnou podrob
nost neznají ani ti druzí. Zkrátka: upoutat pozor
nost, v tom je vše.
Stejná pravidla platí i pro ústroj. Za žádnou cenu
nevyjte ani v exilu s vlky, zapadli byste jako v
Československu, proto jste přece neutíkali. Do tá
bora nudistů na Syltu se vydejte ve smokingu, karafiát do klopy však pouze večer, odpoledne postačí
bílý kapesníček, vykukující decentně z kapsičky. Na
proti tomu se na dobročinném večírku pomocné orga
nizace objevte v bikinách. Zvláště dámy si pak ne
budou moci stěžovat na osamělost. Barvy pastelové,
sladěné s vaší pokožkou. Český nebo moravský ná
rodní kroj je vhodný zvláště na výlety do přírody.
Je-li vás celá parta, můžete třebas na památné lou
ce Ruetli ve Švýcarsku zatančit českou besedu. Za
hraniční turisté vás budou považovat za přímé po
tomky Viléma Telia. Při zájezdech do ciziny nešetřte
moudrostmi, aby každý hned poznal, odkud pochází
te. Opravujte a doplňujte průvodce cizinců, jsou vám
vděční. Rádi vám udělí slovo a padnete-lí na zvlášť
vnímavého, můžete inkasovat i Obolus, jemu příslu
šející. Od domorodců si příliš neslibujte. Jsou za
ostalí, nemají čs. školy soudruha Nejedlého, Tak v
Pireu budete marně volat “ Odyseus!” , Řekové vás
budou mít nejvýš za podivínského prodavače ryb,
ale nikoli za absolventa čs. devítiletky. Je z toho
však zároveň vidět, jak škola vůbec učí málo pro
život.

Rozhovor s matkou
Pavel Javor
Už nevzbudí se, neprobudí mne
ty staré ruce upracované —
Na prohořelých ňadrech květy lilií
tma věčná už a ticho upíjí —
Hloub, hicuběji a ještě, ještě hloub
i do mě vrůstá nejvěrnější roub.
Prokřehlé hvězdy v cizí obloze
jsou tady steskem celé omrzlé,
tam nad tebou však, v tichu hrobovém
růžička tichá voni domovem,
tam u tebe však, v zídce hřbitova,
tak dlouho kvete růže šípková
a tichý večer padá do květin —
Maminko, chystej milosrdný Stín . . .

kláštera, odkud se rozbí
hají agenti do celého svě
ta. Každou akci musí
schválit nejen česká ob
doba Jurije Andropova,
Radko Kaska. ale přede
vším a mnohdy před ním
také sovětský poradce,
bez kterého čeští agenti
nesmějí hnout v zahraničí
prstem. Mnohdy jich So
věty užívají pro účely
KGB. Tak například agen
ta číslo 7, který z příkazu
Sovětů zavraždil maďař
ského rozvědčíka,
Belu
Lapusnyika, když uprchl
do Rakouska. Tento agent
byl vysokým úředníkem v
rakouském bezpečnostním
aparátu a měl přístup i
do jinak velmi přísně
střežené cely, v níž Raku

šané Lapusnyika ukryli.
Čechoslováci mají na svě
domí naverbování člena
západoněmeckého parla
mentu Frenzla a poslance
britské Dolní sněmovny
Owena, který přiznal, že
od estébáků dostal za své
služby 6 tisíc liber. Čeští
agenti se také zúčastnili
rozsáhlé akce, která po
celé Africe difamovala
Ameriku. Vlastně akci za
hájili: přihráli tanzanskému presidentu Nyererovi
tri falšované dokumenty,
svědčící o amerických
piklech proti jeho vládě.
A pak je tu vypsán tře
bas případ estébáka Bo
humila Pavlíčka, který v
Praze s pomocí estěbácké
fPokračování na str. 8)

člověk bohužel netráví svůj čas jen na dovolené,
i na západě se musí občas máknout. Tu buďte ne
smlouvavě čeští. Neutekli jste přece proto, abyste
samou dřinou vypustili duši u ponku nebo za psa
cím stolem! A je proto nedůstojno každého českého
či moravského člověka pracovat v podřízeném po
stavení. Jakmile vám nenabídnou aspoň prokuru, ne
melte ! Toho bohdá nebude, aby Čech poslouchal pří
kazy cizinců, zvláště jde-li o příkazy pracovní. Mu
síte takového rádoby vykořisťovatele přesvědčit, že
svůj podnik vedl až dosud špatně. A hned navrhnout
zlepšováky. První: propustit polovinu zaměstnanců a
obsadit takto uvolněná místa vaším příbuzenstvem a
známými. Druhý: zkrátit pracovní dobu na dvě tře
tiny nebo na polovinu, podle poznatků sovětské vě
dy, že práce, trvající déle než 4 hodiny denně vy
rábí nadhodnotu a je tedy vykořisťováním. Třetí:
zvýšit plat tak, aby vám zajistil takový standart,
jaký jste měli v Československu, tedy dvě auta, 1
jachtu, 1 vilu, každoroční cestu kolem světa a aspoň
dvě milenky (milence) se vším sakumprásk. Těmito
zdravými požadavky prokážete přirozené sebevědomí,
které si zaměstnavatelé na západě u svých zaměst
nanců nadmíru cení. Jen nebuďte nemístně skrom
ní, jako političtí uprchlíci z východu jste chytřejší
než nejchytřejší domorodec.
Závěrem ještě dobře míněná rada: i tu se vysky
tují takoví blouznivci, kteří se snaží se svými dětmi
mluvit mateřštinou. To je škodlivé. Nezatěžujte své
potomky jazykem své vlasti. Raději je naučte bingu,
karetním hrám, běžným ve vlasti nové (při čemž
dbejte, aby nezapomněl dobrý český mariáš), boccia
nebo býčím zápasům. S tím dojdou dál než s češti
nou, která jim bude jen na překážku. Dětem, které
se narodily už na západ od Šumavy nebo na jih od
Hořniho Dvořiště- zatajte svůj cikánský původ, sty
děly by se za vás. Mluvte s nimi třeba kisuahili, jen
ne jak vám zobák narost. Budete tak mít vždycky
možnost pohádat se se svou ženou, aniž ratolesti
pochopí, že vám byla nevěrná. Pozor však: pohlav
ky jsou srozumitelné ve všech řečech! ,
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HLAS

DOMOVA

13. 5. 1974

A K T IV N Í U K R A JIN C I

i j SPOLEČNÉ EKU M EN ICKÉ BOHOSLUŽBY
<
Výbor pro obranu politicky pronásledovaných na
\ ' Doba hádek a svárů mezi křesťanskými církveUkrajině (Federal Committee in Defence of The Po( mi minula, doufejme, navždy. Nový duch smíru< litically Persecuted In Ukraine, P.O. Box 38, Glenf vane světem, členové rozličných církví si jsou< field, NSW. 2167) vydal katalog semizdatových knih,
které je možno objednat na uvedené adrese. Autoři
> vědomi, že hřešili jedni proti druhým neláskou,
V podezříváním, naetiutrháním a falšováním dějin! ’ těchto publikací jsou buď politologové specializující
( N a začátku července slavíme památku věrozvěstů< se na politický a národnostní útlak v SSSR nebo
/ Cyrila a Metoděje, kteří nám víru přinesli. Na, ukrajinští spisovatelé a rebelové, kterým se poda
řilo propašovat své rukopisy na Západ. Mnozí z nich
S začátku července také slavíme památku mistra
( Jana Husa, který ovlivnil a inspiroval nějakým' 1byli persekuováni a nejeden je dosud držen v so
( způsobem každou křesťanskou obec na půdě naší' větském vězení či táboře nucených prací. Hlas do
) vlasti. Sejdeme se u té příležitosti v duchu smíru, mova se již před časem zmínil o některých publika
cích uvedených v katalogu, jsou to Chornovil Papers
\ a porozumění ke SPOLEČNÝM EKUMENICKÝM
( BOHOSLUŽBÁM. Vyzývám křesťany všech vyzná-' (246 str., $ 5.00), Ferment in Ukraine (267 str., $
? ní a českého původu, aby přišli na společné eku-, 2.50) a Four Ukranian Poets (83 str., $ 1.75).
Z dalších publikací to jsou dále Voice of Human
> manické bohoslužby, které hodláme pořádat v ne\ děli 7. července 1974 o 3. hod. odpoledne v kostele' Courage (156 str., $ 2.00), Two Years in Soviet Ukrai
( Santa Sabina, 90 The Boulevarde, Strathfield. ■ ne (264 str., $ 3.50), román Stormy Road to Free/ , Zvláště bych prosil, aby se přihlásili ti, kteří, dom, dokument z pracovního tábora For This Was
I Born a knížka politického humoru Look Comrade
\ by mohli representovat a mluvit za českosloven— The People _Are Laughing. Je možné si také ob
( skou církev husitskou, Českobratrskou církev evanjednat drobnější tiskoviny věnované různým téma
( geliekou, Evangelickou církev augsburského vytům (The USSR — A Colonial Empire, Scholars ín
/ znání a Jednotu českobratrskou. Jsou-li tu v
Defence of Ukrainian Intellectuals, We will Resist,
\ Austrálii členové těchto a ještě jiných vyznání a
V. Moroz, Organized Famine in Ukraine atd.).
( chtějí při této bohoslužbě krátce promluvit a spo? léčně se pomodlit, ať se přihlásí na dolejší adre-, Uu <IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIHJ]]UIIIII|||IIIUIIIIIIHIIIIIlllIII|IIIIIIIÍ£
> su. O všem se společně poradíme.
1
\
O. Vladimír Ondrášek, S.D.B., M.A., B.T.,
=
LY Ž A Ř I — T E N IS T I I
|
(
St. John of God Hospital, 13 Grantham S t,,'
Všechno prvotřídní vybavení
E
( Burwood, NSW 2134. Tel. (Sydney) 727-5611. ; E
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i Jak již bylo oznámeno v HD a v denním tisku,
i kandiduji za DLP — na vedoucím místě na Tasmái nii — do australského senátu.
1 Buďte ujištěni, že budu-li zvolen, nezapomenu
. na svůj československý původ. Buďte ujištěni,
i že se za věc svobody a demokracie dovedu bít.
Můžete hodně pomoci svým hlasem a zvláště
též výzvou všem svým známým i jiných národno
stí — osobně, telefonicky —, aby 18. května
|vc lili do SENÁTU

(Tj

2 Bay Street, Double Bay, NSW.

5

E

Telefon (Sydney) 328-1119
Krajanům poskytneme 10% slevy

£

E Ť i iiii iiiiiim iiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiim im im iiiiiiiiiin in m i?

Odebírají všichni Vaši
přátelé Hlas domova?
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"Řekněte to květinami"

j

spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávku

f
j

v Československu nebo v jiných státech

1 Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku j
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářství INTERFLORA.

Í

Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni.

|

IN T ERFLO RA —
KVĚTIN Y DO CELÉH O SVĚTA

I
!

2
The Australian
Assistance Plan

TAJNÁ ČINNOST SOVĚTSKÝCH AGENTŮ
L__
—---- _ _. Jse
I B str.
m II i) ges V.
Barron vypraví
(Pokračovaní
prostitutky zkompromito též o čtyřech rozvědčí
W ATCHM AKERS
Otevřeno v úterý až sobotu od 11 h. dop. do 2. h. i cích Miloslavu Koubovi,
val středoevropského zá
K . Ebner
odp. a od 5 do 9 večer. V neděli otevřeno po i Robertu Therovi, Milanu
stupce Air France Augro
19 York St.,
celý dne,
zavřeno.
( Kopeckém a Stanislavu
S Y DvNpondělí
EY
se, a který byl zatčen,
o jakostínašich Jídel.
,
vchod Přesvědčte
do WynyardseStn.
když se zúčastnil meziná Tomešovi, kteří měli za
(náproti
scho
Na vašipohyb,
návštěvu
se těší rodina Novotných. ,
rodní soutěže mixérů v vraždit prefekta jednoho
dům). Telefon: 29-7543
pařížském hotelu Geor- francouzského departmen
tu Trémeauda, aby mohu
tento zločin přiřknout ně
Známá česká firma
, meckým neonacistům a
obvinit tak
Německou
spolkovou republiku z rei výrobce rybích lahůdek a kontinentálních salátů, i
vanžizmu. (Usmrtili bom
i ROZŠIŘUJE SORTIMENT SVÝCH VÝROBKU |
bou jeho ženu.) Je to de
I
A SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY
,
primující zjištění, které
. žádáte-li kvalitu, žádejte výrobky firmy VAŇHA
Barron dokládá několika
u svých obchodních zástupců
1
nebo přímo u výrobce.
I příklady: “ Sovětská kon
'
Větší zakázky k různým příležitostem
| trola nad Stb je reálná,
dodáme na místo určení za velkoobchodní ceny.
úplná
a
účinná jako
VAŇHA'S PRODUCTS CO. P/L.
J. S.
216 Devonshire St.
i vždy.”

Sydney,
tel. 31-T393
SWISS T R A IN ED

VANHA’S PRODUCTS Co. P. L*

Surry Hills, NSW. 2010
Tel. (Sydney) 69-6889

i
i

Australský pomocný plán je společná debata, plánování a práce lidí k
dosažení a zlepšení blahobytu a služeb vlastní společnosti.
Prostřednictvím Australského pomocného plánu máte příležitost pomoci
řešit speciální problémy vašeho kraje. Australská vláda vám pomůže
radou a penězi.
O informace, obsažené v publikaci “ The Australian Assistance Pian
and You” si napište tím, že vyplníte dolejší kupón, který odešlete nejra
ději ještě dnes.

HODINÁŘ *
ZLATNÍK *
STEVEN VARDY
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LICENCÍ
382 B PITT ST., SYDNEY
(mezi Goulburn & Liverpool St.)
T EL EF O N : 61-3028
Výtečná maďarská kuchyně
Otevřeno pondělí — sobota
^
od 12 do 12 vnoci
lA jO
Parkování k dispozici
vjk/
Srdečně zvou:
fm V S }
Andrew & Barbara Star

C

590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých a j.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a Slovensky.

Telefon: 61-8579
SD R U ŽEN Í B ÝV A LÝC H

čs. politických vězňů ve
Švýcarsku zvolilo členem
výboru Jana Došlíka z
Brisbane a pověřilo ho
úkolem
zprostředkovat
styk s členy v Austrálii.
Adresa: J. D., 26 Clarence St., St. Mater Hiil,
Qld. 4101.

«

«

mmmma w

m

—

mm m m ■■■■■■■■■

—

T H E A .A.P. AND YOU

To: The Information Section,
Department of Sociál Security,
P.O. Box 1,
WODEN, A.C.T. 2606
Prosím o zaslání ............ kusů brožury “ The Australian Assistance
Pian and You” .
Jméno: .....................................................................................................
Adresa: .................................................................................................
Pošt. směrové číslo:
SS8.163.44

HLAS

13. 5. 1974

LOMOVÁ

y

že honil velblouda na motorce jednou 17 mil, než
zvíře zpomalilo tempo.
— ★ —
U nás, jak je vám známo, se používá uzdy, aby
se mchli koně snadněji ovládat. U velbloudů jsou to
z týchž důvodů dřevěné špalíky v nosních dírkách.
V Alice Springs jsem viděl napodobivost domorodců:
jeden, který byl zřejmé pod silným vlivem alkoholu,
kontroloval
svou stejně postiženou lubru (ženu) tím,
(3. pokračování)
že jí zavázal provaz kolem krku a táhl za sebou.
Cesta mezi Port Augusta a Alice Springs
Jiná zem, jiný mrav!
1
de na mnoha místech přes soukromé
— ★ —
jozemky, hlavně velké dobytkářské farMimořádně zajímavá a důležitá je letecká lékař
ny. Na jednom úseku vede přes část >»*■*■££**•"*
ská služba, jejíž ústředí je v Alice Springs. Osazen
'army, kde se vyskytuje voda, kde je
stvo farem, roztroušených na nesmírných prostorách
úce zelené trávy než kdekoli jinde v
vnitřní Austrálie, má tak možnost dosti rychlé lé
;elém úseku a kde je proto soustředěno
kařské pomoci nebo ambulantního převezení do ne
tfc S S
"na
větší množství věčně přežvykujícího1 do- ---------------- ~
mocnice. Lékaři a další ošetřující personál létají
bytka. Farmář zřejmě nechce ztratit nic z několika Alkohol jim snad dá zapomenout na podmínky, v stovky mil za různých povětrnostních podmínek.
;isíc dobytčat, jejichž cena v poslední době tak nichž žijí, snad pak mohou v myšlenkách odlétnout
Sleduji na místě provoz v tomto ústředí: slyším
stoupla a proto nejenže obehnal farmu drátem, ale dc zemí snů — jako náš pan Brouček, který se po volání o pomoc zvláštní rozhlasovou komunikací.
l přes cestu, po níž jedeme, dal závory s velkým pěkné opičce octnul až na měsíci.
Lékař, který má službu, dává pokyny k první po
nápisem: OPEN AND SHUT THE BLOODY GATE
moci a hned si zjišťuje přistávací podmínky na far
—
★ —
- PLEASE!
Dostaveníčkem turistů v Alice Springs je vel mě, počasí a převládající vítr a oznamuje přibližnou
—
★ —
■
bloudí farma, kterou založil teprve před 4 lety ra dobu příletu svého kolegy. Od ochotné paní v tomto
Podél cesty nevidíme mnoho uhynulých zvířat, ale kouský sklář s českým jménem Posel. Tam si totiž ústředí se dovídám, že farma je vzdálena skoro 309
zato tam leží hodně vraků aut, z nichž některé ještě mohou najmout velbloudy k projíždce po okolních mil . . .
docela mladé modely. Všechny jsou ovšem obrány o
Zakladatelem Královské letecké lékařské služby je
horách. — Velbloudi měli velkou zásluhu o otevření
součástky, které se dají zběžně odšroubovat, často suchých oblastí střední Austrálie v letech 1860 až presbyteriánský farář John Flynn, který spolu s A.
se zřejmě nevyplatí převoz poškozeného auta z těchto
1920. Když se Bourke a Wills připravovali k překro Tregearem zavedli a zdokonalili rozhlasové spojení
odlehlých končin a pojišťovny v takových případech
čení středu kontinentu, rozhodli se pro přechod na tzv. pedálovým radiem, kterým farmáři volali o pomoc
navrhnou automobilistovi, aby auto nechal tam, kde 6 velbloudech, kteří byli k tomu účelu dovezeni z a lékaři jim odpovídali a radili. Později, po dalším
ho poškodil.
arabských zemí. K těmto šesti bylo pak přidáno 24 vývoji v letectví, byla služba zdokonalena, takže se
— ★ — •
daleko odolnějších velbloudů z pakistánského Pesha- lékařská pomoc vykonává v nutných případech pří
Přijíždíme k Alice Springs. Z dálky nás vítají waru. V té době už Austrálie začala vyvážet koně mo na farmách. Dozvěděl jsem se, že např. v loň
Macdonnellovy pahorky a po levé straně se vynořuje pro britskou koloniální armádu v Indii, a lodi, které ském roce zasáhla letecká služba v 438 případech.
futuristická kopule moderní stavby, o níž jsem se je tam dopravovaly, vyplňovaly své prostory na zpá Je to veliká služba, zvláště uvědomíme-li si, že lid
dodatečně dozvěděl, že je americkou kontrolní sta teční cestě velbloudy. Afgánci, kteří byli pak přivá ský život je v pouštích a polopouštích střední Austrá
nicí k sledování umělých družic. Mnozí z čtenářů ženi do Austrálie, aby velbloudy obsluhovali, se sta lie mimořádně cenný.
—
★ —
asi viděli film TOWN LIKE ALICE, který fotografic li nepostradatelnými průkopníky vnitrozemské dopra
Slavný domorodý malíř Albert Namatjira předsta
ky^ pěkně vystihuje nejen samotné město, ale i pře vy. Vždyť jeden velbloud unesl při cestách do ne
krásné ^okolí, mnohým však asi není známo, že se hostinných krajů až 8 cwt. kovových rour, důlního vil tuto část Austrálie milovníkům umění. Když jsem
toto město jmenovalo až do roku 1933 po známém zařízení, měděných rud či telegrafních sloupů. Za viděl před lety jeho malby, s převládající růžovo-fiaaustralském cestovateli STUART. Alice Springs bylo městnavatelé měli pak Afgánce ve velké oblibě také lovou barvou v jeho námětech, domníval jsem se, že
původně jméno malého místního jezírka, kde byla proto, že jim jejich mohamedánská víra zakazovala jde o uměleckou představivost a fantasii. Přesvěd
hlavní centrální stanice společnosti Overland Tele- pít alkohol, takže byli i nejspolehlivějšími dopravci čil jsem se však, že jeho barvy odpovídají skuteč
graph — je to na polovině cesty mezi městy Port nepostradatelného moku, důležitého pro lubrikaci nosti, že zdejší příroda je tak barvitá, jak ji tento
Augusta a Darwin. Jméno Alice dostalo jezírko po australských protestantských a katolických těl ve umělec představil. Kousek země kolem Alice Springs
ženě Sira Charlese Todda, tehdy poštovního komi vyschlém středu a dalekém severu.
Cestovatelé je snad nejhezčí, jaký jsem v Austrálii viděl.
Kdysi jsem četl v americkém Geographical Maga
saře, který měl hlavní zásluhu o vybudování tam a misionáři používali velbloudů až do třicátých let,
ního telegrafu. Řeka, která protéká městem, se na kdy byli vystřídáni automobily, podle potřeby zvlášť zíne, že nejkrásnější západy slunce jsou v Mexic
kém zálivu a v centrální Austrálii. Mexickým zá
zývá Todd. River.
upravenými pro cesty v terénu, kde ještě nejsou
livem jsem před lety proplouval a západ slunce tam
zřízeny cesty.
— ★ —
byl opravdu nádherný. Dnes jsem snad ovlivněn
Našli jsme půvabné tábořiště nedaleko řeky Todd,
posledním dojmem a proto tvrdím, že barvy zapada
— ★ —
v průsmyku Heavitree. Na mapě je řeka vykresle
Australští velbloudi jsou jednohrbí a tvoří už dnes jícího slunce jsou ve středu Austrálie daleko pestřej
na modrou barvou v šíři asi tak jako Vltava. Rozdíl zvláštní druh, tzv. Simpson Desert Camels. Po při ší než kdekoli jende. Snad je to ten věčně létající
je jen ten, že je Toddova řeka někdy po celý rok vezení se v dalších generacích přizpůsobili prostředí barevný prach ve vzduchu nad střední Austrálii,
bez vody. Tentokrát však v ní bylo vody dost — k a podnebí. Dvouhrbí velbloudi, kteří pocházejí z chlad který zvětšuje požitek ze spektra při sklonku dne.
nemalé radosti fotografů a domorodých děcek byla nějších oblastí, byli do Austrálie kolem roku 1860 — takový snad moře Mexického zálivu neposky
neobvykle rozvodněná. Řeka, nebo její koryto, ob také dováženi, ale neuvedli se. Rakušan Posel mi tuje.
klopená překrásně urostlými, vysokými a silnými sdělil, že se počet velbloudů odhaduje na 7^.000 kusů.
(Pokračování příště)
blahovičníky, je každoročně svědkem závodů na člu Vzhledem k velkému množství odstřelů však jejich
nech. Totiž zřídka na člunech: protože je řeka vět počet klesá. Bude-li úbytek pokračovat stejným tem
šinou bez vody, běží závodníci po suchém dnu řeky pem. nebude prý během pěti let po velblou
Leťte džetem do
i
a čluny nesou. — Řeka je dlouhá asi 200 mil a do dech v Austrálii, žijících volně v přírodě, ani stopa.
V ÍD N Ě & FR A N K F U R T U A Z P Ě T
i'
moře neústí — iako většina řek střední Austrálie Farmáři je odstřelují, protože strhávají drátěné plo
ztrácí se její voda v písečné Simpsonově poušti.
ty mezi pastvinami a různí dobrodruhové a divocí
DO A U S T R Á L IE
I'
střelci je střílejí pro maso, které se dává do konserv
—
★ —
za $ 769.90
I'
V Alice Springs je patrnější problém domorodého pro psy a kočky.
Pan
Posel
mi
taky
ukázal
jeden
kus
ze
svého
stá
nebo
jen
jednu
cestu
do
I
obyvatelstva než kdekoli jinde. Většina domorodců
tam patří ke kmeni Aranda a mluví řečí, která po da, bílého velkého velblouda, který dostal jméno
V ÍD N Ě, FR A N K F U R T U
1 |:
zůstává ze tří různých jazykových kmenů. Anglicky, Abyad Jebal (Bílá hora), a přidal jeho životopis:
za
$
410:00
;
(
mladý
velbloud
utekl
hned
po
výcviku
z
jedné
dobyt
i když bydlí ve městě nebo u města, mluví zpravidla
jen velmi málo, většina z nich tráví den jen tak — kářské farmy. Po deseti letech ho našli domorodci
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje
1,
u “ řeky” . Pracovní možnosti jsou pro většinu z nich v prapodivném stavu: jeho nohy byly omotány ostna
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje
1>
nepatrné a staré české pořekadlo, že zahálka je tým drátem, zarostlým až do masa, a za sebou vlekl
matkou neřesti, by zde našlo uplatnění. V poslední další drát asi 30 m dlouhý. Trvalo pak delší dobu
době dostávají domorodci zvláštní finanční podporu a několik operací nohou, než ho přivedl do nyněj
ve formě týdenní mzdy, která je určena podle počtu šího stavu. Jiný farmář mi pak zase v hotelu vy
členů rodiny. V praxi bohužel kopírují tito ještě pri právěl, co peněz stojí opravy poškozených plotů a
mitivní lidé své bílé přemožitele a používají pod že to trvá často několik měsíců, než se dá poškozený
poru hlavně ke koupi laciného vína, “ plonku” . plot do pořádku. Ten divoké velbloudy nenáviděl.
Zvláště mnozí muži (ale i ženy) pobývají po většinu
Pozoruhodnou událostí v Alice Springs jsou vel
dne ve zdejších kořalkou načichlých hotelích nebo polehávají zmoženi u cesty či u řeky. Vlastně se jim bloudí dostihy, na nichž dosahuje “ koráb pouště”
ani nesmíme divit. Měl jsem možnost vidět některá rychlosti přes 45 mil za hodinu. Je zaznamenán čas
jejich obydlí: sestávala z několika kusů vlnitého tamního šampióna na pískové rovině: 60 mil za ho
plechu a ušmudlané přikrývky na zemi. To bylo vše. dinu. Zvířata mají neobyčejnou výdrž. Posel tvrdil.
330 Little Collins St.
ř
I N Z E R Á T :___________________________________
|1(
(roh Elizabeth St.), Melbourne
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Při volbě do SENÁTU ve Viktorii

VOLTE

1
_____________

HLAS PŘISTĚHOVALCŮ

|

KOURIS

Alrredos Georgeos

Autorizoval I. Seeger, 27 Tattersalls Lané, Melbourne
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Důl eži té věci,
k t e ré m á t e z n á t
než budete I 8. květ nu v o lit
1. V

sobotu 18.

května

1974 jsou voliči

z celé

Austrálie

povinni

volit.

3. Volební lístek do SENÁTU je bílý. Je na něm uvedeno mnoho jmen a

Jsou to všeobecné volby a referenda, a je důležité, abyste rozumě1)

musíte použít čísel, abyste dali svůj hlas správně: 1, 2, 3, 4, 5, atd. —

volebnímu postupu a abyste věděli o co jde.

v pořadí, v jakém dáváte jednotlivým kandidátům přednost — až
označíte čísly všechny čtverečky.

2. Budete volit
4. Volební lístek pro DŮM REPRESENTANTŮ je světle zelený. Při jeho

a) do senátu
b) do domu representantů

vyplňování musíte užít opět čísel — musíte očíslovat každý čtvereček

c) v referendech

podle toho, jak dáváte kandidátům přednost.

To znamená, že budou tři samostatné velební iístky.

5. Volební lístek pro REFERENDA obsahuje otázky na čtyři navrhované
zákony. Je zbarven krémově. Do čtyř čtverečků tam musíte napsat
buď YES nebo NO.
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6. Každý čtvereček na všech třech

volebních lístcích

musí

být vyplněn.
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7. V každé volební místnosti jsou pokyny, jak označit vaše volební lístky.
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volbám,

nespěchejte,

čtěte

pečlivě

a

především

buďte přesní.
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8. Uděláte-li chybu, složte zkažený volební lístek a vraťte ho předsedovi

mm

volební komise, který vám dá okamžitě lístek náhradní. Pamatujte si,

jjjj

WĚšm
že se chyba nemůže opravit, jakmile je váš volební lístek ve volební
urně. Takový hlas bude pokládán za nesprávný a nebude se počítat.

9.

Je možné, že jste už dostali poštou brožuru o prováděných referendech,
která vysvětluje důvody pro a proti. Prosíme, abyste si ji pečlivě pře

i

~ fjM

'-

tom

^š^áá^SjaafeaaBiftSaaiMM— ^r

mĚm

četli. Můžete vidět, slyšet a číst o programu politických stran na

ff

televizí, v rozhlase a v novinách.

10. Znáte-li někoho ve svém domě nebo ve vaší ulici, kdo snad nerozumí
volebnímu systému, udělejte své zemi laskavost a vysvětlete mu to.

A Ť V Á Š H LA S
18. K V Ě T N A P L A T Í
.The Public Information Service of The Department of The. Media

______

Authorised by The Australian Electoral Office
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ŽÁDOST O AMERICKÉ OBČANSTVÍ

PŘÁTELÉ

Jiří Sýkora

Vážení soudruz . . . gentlemani,
narodil jsem se jako druhý jedináček ^chudých bo
háčů v kraji jihočeských rybníků. Můj otec _ byl
zmrzlinářem ve Vodňanech, a již tehdy, ještě za
kapitalistické první Masarykovy republiky doporučo
val statečně americkou zmrzlinu.
Rodokapsy jsem četl již jako malý chlapec a tak
jsem tedy dobře věděl jak to chodí na prohnil . . .
svobodném Západě.
Nedostudoval jsem v době, kdy jsem původně měl,
protože do naší země přišli sousední východní de
mokratičtí a též Brandtovi neonacističtí západní Něm
ci v čele s odrodilým socialistou Hitlerem. Dostal
jsem se téhdy do koncentračního tábora v Klecanech, protože jsem ve svém bytě ukryl prase, které
jsem chtěl —- jak jsem po válce^ přiznal — darovat
partyzánům. Spojení tehdy ale špatně fungovalo a
k předání pašíka partyzánům nedošlo. A tak než
jsme prase snědli, přilákala jeho vůně odporné ně
mecké ýbrmenče a ti nám zkonfiskovali jelítka, ovar,
jaterničky i drůbky. A mne navíc poslali do Klecan. Po válce jsem při té vzpomínce vždy hodné
mlátil všechny Němce, což jistě pochopí každý^ vla
stenec. Vstoupil jsem také do nenáviděné rodné ko
munistické strany, abych tak chytře připravoval pád
komunistického režimu zevnitř. Doslalo se mi pak
i dalšího vzdělání. Uměl jsem nejlépe mlátit lidi, a
tak. jsem v padesátých létech dostal nabídku stát
se důstojníkem STB. Mohl jsem pak tuto svou zku
šenost lépe rozvinout. Radil jsem jak uhodit, a ti
dělničtí pacholci, to musím i teď přiznat, se učili
rychle. Vychoval jsem z nich hyeny, aby se pak na
jejich hnusná zvěrstva mohlo lépe poukázat. Jako
tajný agent jsem pak vstoupil na fakultu filmové
strategie, chci říci dramaturgie. Studium na vyso
ké škole mne zcela pohltilo. Psal jsem scénář za
scénářem. Všechny byly protiamerické, protože to
byla jediná možnost. Taky jsem měl na krku ženu
a dvě děti a za scénáře se nejlépe platilo. Hlavní
ovšem bylo, že jsem si získal důvěru komunistické
MÁJOVÁ

strany. Při svém .vzdělání a. přirozené inteligencí
jsem v té době viděl jasně, že pád komunismu se
blíži, a rozhodl jsem šé odejít na Západ.-Věděl jsem
totiž, že tím, že odejdii; 'ublížím režimu nejvíc. Bude
to proň rána. To se budou soudruzi divit, říkal jsem
si tehdy velmi správně, až jim uteče nositel Řádu
práce a sošky Lidových milici za literaturu, film a
umění. Měl jsem samozřejmě pravdu a fakt je, že'
český film se z mého odchodu dodnes nevzpamato
val.
Ještě na začátku šedesátéhoosmého roku jsem na
točil ucelený kafkovský film, který jsem provezl za
nasazení přítelova života dó" Spojených států. Jak
asi, soudr . . . gentlemani víte, tento film získal cenu
americké kritiky “ za hluboký ponor do duše obro
zeného komunisty” .
Dnes, když jsem zde již pátým rokem, jsem jasně
dokázal, jak doufám, že budu dobrým občanem Spo
jených států amerických. Ač bez volebního práva
volil jsem již v roce 1972, tehdy sice ještě jen v du
chu, senátora Governa. Jsem spíše umělec a poli
tice nerozumím, ale říkám jasně, že Nixon má k
obránci americké demokracie daleko!
Žádám tímto o americké občanství a přikládám
mimo jiné ke své žádosti podpůrné podpisy stu
dentské organizace naší univerzity, která nám pod
názvem “ Smrt kapitalismu” vyvíjí pěknou zájmovou
činnost. Tato organizace je velmi vlivná a stojí za
mnou. Věřím, že moji žádost vyřídíte bezodkladně,
aby tato organizace mladých nadšenců nemusela
sáhnout po stávkové akci.
S pozdravem “ moc lidu” John Max žalud.
P. S.
Dovoluji si zdvořile přiložit krasopisné udání na
jistého Jiřího Sýkoru, kterého jsém jednou slyšel
zcela zřetelně tvrdit, že Američané jsou naivní, pře
jedení a že jsou to — jak se vyjádřil — šťastní hlu
páci. Toto individuum se nyní ve Spojených státech
pohybuje v oblasti východního pobřeží — a to, že
jde o pobřeží
východní,
bych chtěl jen zdů
raznit.

BESEDA

^ . fBožmítt

SE BUDE KONAT DVAKRÁT
v neděli 19. května 1974 ve 2.30 hod. odp. v sále
Good Neighbour Council, 575 Elizabeth St., Melbourne, a v sobotu 25. května 1974 ve 2.30 hod. odp. V
sále VACS, 2 Napier St., Fitzroy (roh Victoria Pde.).
Pestrý pořad, v němž budou zařazeny m. j.: filmy
Májové dostaveníčko, Praha královská, Hradec Krá
lové a Pouť ke sv. Václavu, dále přednáška p. Geberta o heraldice, dětský koutek s žížalou Píďalou,
hry, soutěže atd.
Buffet, tombola.
Vstupné dobrovolné
Bližší informace: J. Kafka, 2 Junction St., Preston,
tel. 480-2737.

MOTEL GUEST HOUSE

Ž&

Resta u r a n t
KA LO R A M A

Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi
Barbers Rd., Kaiorama, V íc., tel. 728-1298

ZLOBÍ

!

VÁS

OČI?

Bolí Vás hlava ?

/

SHOPPES

OPTÁ

1

XZ(

O P T O
C Capitol House, 113 Swansion St.,

^

C Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
8 Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovenský
?
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHU
lf Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
I
v nutných případech i telegraficky.
i
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
Malý oznamovatel
i
ale v sobotu je zavřeno.
MELBOURNE
i SYDNEY
POMOCNICI
PRO ŠÍVA N É
P Ř IK R Ý V K Y ,
P O V LA K Y

ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. Q U ILTIN G

Anna Mendanová
Melbourne:

175 Brougham St.,
Kew, Vic., tel. 86-8427
Sydney:

Telefon: 622-2453

Mezinárodní kopaná

f

i
1i
1,
1>
I
i
i >

V DOMÁCNOSTI

přijmeme
do moderního domu
v Brighton-u
na 2 nebo 3 odpoledni
v týdnu.
Volejte lask.
(Melb.) 96-3170. ,
D Ě T S K É SÁŇ KY

dřevěné koupím. Nal
do HD “ Sáňky” . :

\

Polštářový nábytek? Neuvěřitelné?

$

Jednoduchý a proto geniální nápad.
Přijďte se podívat a uvěříte v
PŘEVRAT MODERNÍHO BYDLENI
K prohlídce zvou Míša a Brian
390 Chapel St., Sth. Yarra, Vic., tel. 24-4795
1041 High St., Armadale, Vic., tel. 20-8079
96-98 Church St., Brighton, Vic., tel. 92-4841
večer můžete volat (česky) tel. 224-1008

$
A
|
§

Přijmeme
ŠIKO VN É

>
?
11
S

D ÍV K Y A ŽEN Y

'
1

J

ve stříhacím oddělení.

<

Musí být schopny číst a rozumět anglicky.

<

G LO

$

234 Brunswick St., Fitzroy, Víc.

?

jj
%
«

k pokládání materiálu

Dobré mzdy a podmínky
WEAVE

PTY. LTD .

Telefon 419-1600

|

VICTORIA-BRISTOL ROVERS
,

v Qlympic Parku v Melbourne

I
l

v neděli 19. května 1974 ve 3 hod. odp.

Predzápas v 1.30 odp.:

i
i

I

Victoria pod 16 iet — Nový Zéland pod 16

|

1

1>

Vstupné: tribuna S 3.00, ochoz $ 2.00,

|1

_____

i

pensisti a děti S 1.00

I

SLA V IA M ELB O U R N E B E Z PO RÁ ŽK Y
A V Č E L E L IG Y

I v dalších dvou zápasech podalo mužstvo Slavie
dobrý výkon a v obou případech získalo oba body
víc než zaslouženě.
Slavia — Austría 1 : 0 ( 1 : 0 )

Hustý déšť zabránil, aby nastouíla na Olympij
ském stadiónu druhá mužstva obou klubů k předzápasu. Později se déšť zmírnil a soudce připustil
zahájení hlavního zápasu, i když bylo hřiště téměř
pod vodou. Povětrnostní podmínky a těžký terén
měly ovšem vliv na průběh zápasu, který se zpoma
lil. Slavia si udržela po celý zápas převahu a to
větší než vyjadřuje jediná branka zápasu, kterou
dal v 37. minutě hlavičkou MeComb z podání B.
Kenta.
Slavia — Polonia 2 : 1 ( 1 : 8 )

Ve třetím kole státní ligy, v zápase, který přená
šela televizní stanice GTV 9, měla Slavia opět více
ze hry, od počátku svírala soupeře na jeho půli a
ostřelovala jeho branku. Už v 11. minutě se ujala
vedení, když S. McCombe přihrál přesně ke kopačce
Kentovi, který nezadržitelně skóroval. Po změně stran
slavistický útok odpočíval a obrana vstřelila gól vlastní: Campbellova “ malá domů” se ocitla za zády
Ivanoffa. Útok červenobílých převzal pak opět ini
ciativu a v 74. minutě znovu Kentova prudká rána
zajistila Slavii oba body.
V předzápase vyhrálo druhé mužstvo Slavie nad
reservou Polonie 1 : 0 .
18. a 19. 5. se liga nehraje vzhledem k zápasu
Bristol, Rovers proti Viktorii (v repres. týmu Victorie je ze Slavie J. Howie). — V sobotu 25. května
hraje Slavia na stadiónu v Olympic Parku proti
mužstvu Alexander. Zápas bude opět přenášen te
levizní stanicí GTV 9.
F.
DRUŽSTVO ČS. STO LNÍCH TEN ISTO

|

“ FEELS INCREDIBLE PILLOW FURNITURE” |

Noste brýle od

Jiřího Říhu z Příbora, který přijel do Austr. před
5 lety a Vítězslava Trávnička (snad Sydney) hledá
spolužák ze Švýcar.

| (1
I N C R E D I B L E

HLEDAJI

«
•
1
]

i

— Milan Orlowski (který se stal v minulém měsíci
v Novém Sadě mistrem Evropy). Jaroslav Kunz, Jo
sef Dvořáček a Alice Grófová (v případě onemoc
nění Pavel Ovčarik a Hana Reidlová) — podniknou
turné po Austrálii a N. Zélandě. Připravovaná utká
ní: 18. května v Mackay, Qld., 19.5. v Townsville.
Qld., 21. 5. v Cairns, 22. 5. v Rockhampton. 24. 5.
v Tamworth, 27. 5. v Bankstown (Sydney). 29. 5.
v Canbeře, 31. 5. v Melbourne — Albert Park. 2. 6.
v Geelongu, 3. 6. v Traralgonu. 5. 6. v Sále. 6. 6.
opět v Melbourne — Albert Park. od 7. do 24. června
série zápasů na N. Zélandě, 25. 6. v Hobartu, 27. 6.
Adelaide, 28. 6. Port Lincoln, 2. 7. Fremantle. 4. 7.
Perth.
Vedoucím výpravy je dr. Vladimír Paleček.

t

V hlubokém žalu oznamujeme všem přá
telům a známým, že nás dne 5. května 1974
náhle opustil na věčnost náš drahý manžel,
otec, bratr, švagr a strýc, pan
ANTONÍN SUDA

ve věku 49 roků.
Pozůstatky drahého zesnulého byly uloženy dne
7. května na hřbitov v East Geelong.
Děkujeme všem, kteří se snažili svou účastí na
pohřbu, květinovými dary a jinými projevy sou
strasti zmírnit naší bolest.
Jménem pozůstalých:
Bedřiška Sudová, manželka
Karen a Irena, děti
Marie Slabiková, sestra
Antonín Slabik, švagr
s dětmi Antonínem, Jaroslavem
a Blankou McLeisch a jejich rodinami.

I

9 Cheltenham Street,
Newcomb, Vic. 3219

____

_______

-
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HLAS

DOMOVA

13. 5. 1974

- - Ve zkratce Karel Janovaký
Kdo bude mistrem republiky?

Ostrava. Slovan či Dukla
Sedm kol chybí ještě do skončení 1. čs. fotbalové ligy a přece už je téměř jasné, že přeborník Česko
slovenska a tím i zástupce čs. kopané v příštím ročníku Poháru mistrů evropských zemí vzejde z troji,ce: Ostrava — Slovan Bratislava — Dukla Praha. Kdo však bude mít největší "výdrž" a dotáhne to už
do vítězného konce? Těžko říci, vždyť už nebude rozhodovat jen fotbalové umění, ale i kondice a pocho
pitelně i štěstí. Momentálně je nejvíce spokojeností na ostravských Bazalech, kde domácí produkují
hezký a účelný fotbal. —■Pražská " S " střídají dobré výkony se slabšími, celkově však si fanoušci ne
mohou stěžovat, což platí i o Bohemians, který je ze 4 pražských účastníků 1. ligy nejhorší, přesto
obsazuje 8. místo. Praha má tedy v horní polovině všechna mužstva.
Na sestup do II. ligy je ještě celá řada aspirantů. A je zajímavé, že tentokrát — na rozdíl od mi
nulých let — jsou na tom hůře slovenská mužstva, kterým se nedaří, jak by si jejich příznivci přáli.

Po střelecké stránce bylo nejlepším jarním kolem
ligy právě poslední 23. kolo. ve kterém padlo 29
branek. Střeleckou slavnost zažilo 10.000 diváků na
bratislavském Tehelném poli, kde domácí Slovan roz
drtil Prešov 5 : 1. Úrodu branek měli i na hřišti
Bohemians, kde domácí vyhráli nad Žilinou 4 : 0 .
Poprvé na jaře vyhrál i obhájce mistrovského titulu
Spartak Trnava, který porazil pražskou Slavii 3 : 0.
Aspirant na mistrovský titul Baník Ostrava zdolal
doma Zbrojovku Brno 3 : 1. Dramatické bylo ligové
střetnutí v Teplicích: domácí Sklo Union Teplice
porazilo Lokomotivu Košice 3 : 2. Sparta měla v zá
pase s Plzní velkou převahu, zvítězila však pouze
1 : 0. K jediné remíze 23. kola došlo v Košících, kde
domácí VSS Košice remizovaly s pražskou Duklou
1 : i.

T Ř IN E C NA Z P Á T EČ N Í C E S T Ě DO 1. L I G Y ?
n ^ tA L L U .

p ilZ iL L V U i

v Třinci nebyli s výko
nem svého mužstva do
ma v zápase s Kys. Nov.
Mestem nadšeni (zápas
skončil 1 : 1 ) ,
kráčí už
zřejmě mužstvo Třince za
svým cílem: do 1. ligy.
Po 22. kole n . čs. celostát
ní fotbalové ligy má totiž
Třinec 31 bodů a skóre
33 : 18, už pětíbodový ná
skok před Jabloncem a
slovenským Bardejovem.

Tnnec by si tedy mel na
skok udržet až do toho po
sledního 30. kola. Kde
však by ho měl dopravo
dít do nejvyšší čs. fotba
lové soutěže? Jablonec ne
bo Bardejov, nebo někte
rý další tým jako Kys
Nov. Město, Prievidza č:
Vítkovice? Všechny tyto (
týmy totiž zůstávají jer
pouhý bod za tandemem
Jablonec - Bardejov.

K O D EŠ V D ALLA SU

Všechny dosavadní větší mezinárodní tenisové tur
naje letošního roku byly kvalifikacemi na závěrečné
boje světového šampionátu v texaském Dallasu, do
kterých se kvalifikovalo nejlepších 8 hráčů. Je mezi
nimi i wimbledonský přeborník Jan Kodeš, což je
jistě jeho další velký úspěch. Kromě Kodeše postou
pili do závěrečných utkání “ profesionálního mistrov
ství světa” v Dallasu: Američané Stan Smith a
Arthur Ashe, Australané John Newcombe a Rod Laver, Rumun lilie Nastase, Holanďan Tom Okker a
mladý švédský tenista Bjóm Borg.
MUŽSTVO T R E KRONOR V LIK V ID A C I ?

Švédské hokejové národní mužstvo je už téměř
před likvidací. Po Hammarstromovi a Salmingovi,
kteří už v minulém roce přestoupili do tábora pro
fesionálů a hrají za mužstvo NHL, dostalo od klubů
NHL (americko-kanadské profesionální ligy) nabíd
ku dalších 7 hráčů švédského reprezentačního muž
stva. Jsou to Hedberg, Ulf Nilsson, Christian a Tom
my Abrahamson, Lindstróm, Ahlberg a Lars Erik
Sjóberg. Všech 7 jmenovaných reprezentovalo Švéd
sko na dubnovém mistrovství světa v Helsinkách.
HLAS
D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý. výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.£ stg. 3.-, US $ 8.- nebo ekvivalent v jiné měně.
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
na požádání obratem.

Tabulka po 23. kole: 1. Baník Ostrava 31 bodů;
2. Slovan Bratislava, 3. Dukla Praha (po 29 b .); 4.
VSS Košice 27 b.; 5. Sparta Praha, 6. Slavia Praha
(po 24 b.); 7. Teplice, 8. Bohemians (po 23 b .); 9.
1/ nava 22 b.; 10. Zbrojovka Brno, 11. Nitra (po 21
b.); 12. Inter Bratislava, 13. Plzeň (po 20 b .); 14.
Lokomotiva Košice, 15. Tatran Prešov, 16. Žilina
(po 18 bodech).
Š ES T FIN A LIS T Ů Z E Š ES T I ZEM Í

Ve všech třech nejpopulárnějších evropských fot
balových soutěžích klubových celků je už rozhodnuto
o finalistech. V hlavní soutěži Evropy, v Poháru
mistrů evropských zemí, hraje v závěrečném střet
nutí na neutrálsí půdě v Bruselu západoněmecký
přeborník FC Bayem Muenchen (po remize 1 : 1 v
Budapešti s maďarským mistrem Dózsa Ujpešť vy
hrál odvetu na Olympijském stadiónu v Mnichové
dosti lacinými góly 3 : 0) a Atletico Madrid (to hrálo
v Glasgově s místním Glasgow Celtic 0 : 0 a v madridské odvetě bez svých šesti distancovaných hráčů
vyhrálo nečekaně hladce 2 : 0 ) .
V soutěži “ držitelů trofejí” se v závěrečném utká
ní v Rotterdamu střetnou 1. FC Magdeburg (po re
mize 1 : 1 v Lisabonu vyhrál doma odvetu 2 : 1) a
AC Milan (obhájce trofeje — vyhrál doma 2 : 0, v
odvetě v západoněmeckém Monchengladbachu pro
hrál vlastním gólem s místní Borusií 0 : 1 ) .
V Poháru UEFA nastoupí ve dvou finálových zá
pasech — doma i venku (!) — londýnský Tottenham Hotspur (porazil dvakrát Lokomtivu Lipsko 2 : 1
a 2 : 0) a Feyenoord Rotterdam (vyřadil v semi
finále západoněmecký VfB Stuttgart (po vítězství
2 : 1 doma remizoval ve Stuttgartu 2 : 2 ) .
Pět kol před závěrem v hokeji
JIH LA V A M ISTREM ČESK O SLO V EN SK A

— Předsednictvo čs. lehkoatletického svazu roz
hodlo, že ti atleti a atletky, kteří v posledních třech
dnech před mistrovskými závody a 1 . ligou použiji
jakýkoliv lék, musí to ohlásit lékaři antidopingové
Kontroly nebo úřednímu lékaři závodů.
— Na hokejovém mistrovství světa bude napříště vy
losováno z vítězného mužstva 5 místo dosavadních
2 hráčů k antidopingové kontrole.
— Ve finále Českého poháru v kopané se letos střet
nou fotbalisté Sparty a Slavie. Vítěz pak bude hrát
ve finále Československého poháru s nejúspěšněj
ším slovenským pohárovým mužstvem.
— V letošním Interpoháru, letní mezinárodní fot
balové soutěži, bude hrát 6 čs. mužstev: Slavia Pra
ha, Bohemians, Baník Ostrava, Slovan Bratislava,
VSS Košice a Spartak Trnava. I letos dostane vítěz
skupin (je jich devět) od mezinárodní sázkové kan
celáře prémii ve výši 10.000 švýcarských franků.
— čs. mužstvo fotbalistů do 23 let, které obhajovalo
evropské prvenství, ztroskotalo tentokrát na mladých
sovětských fotbalistech, kterým ve čtvrtfinále hra
ném v Jerevanu ostudně podlehlo 0 : 6. V odvetě do
ma vyhrálo sice 2 : 1 , ale to byla malá náplast’ na
debakl v prvním utkání.
— 321etý Václav Mládek z Lovosic vyhrál v pražské
Stromovce klasický maratón v nejlepším čase do
saženém čs. vytrvalcem na domácí půdě za 2:16:29,2
hod. Rychlejším čs. maratóncem byl už pouze Chudomel, kterému v r. 1964 v anglickém Chiswicku
stopli 2:15:26.0 hod.
— K nejtalentovanějším čs. plavcům patří Jaroslava
Pavlíčková z RH Praha, která v rámci juniorského
utkání ČSR — Holandsko v Praze-Podoíí (chlapci i
děvčata prohráli s Holanďany vysoko) zaplavala
nový čs. rekord na 100 m volný způsob 1:00,5 min.
— Mistři světa v cyklistických tandemech Vačkář
— Vymazal našli doma přemožitele. Podlehli v 1.
kole Čs. poháru dvojici Ivan Kučírek — Miloš Jelí
nek, kteří spolu po tříleté přestávce zasedli na tan
dem.
— V Londýně byl na prvního máje anglickou fotba
lovou federací zbaven funkce trenéra anglického ná
rodního mužstva Sir Alf Ramsey. Anglický reprezen
tační tým vedl 11 let a v r. 1966 byl trenérem mužstva,
které získalo titul mistra světa. Trénerskou funkci
po 541etém Ramseym převezme dočasně o 6 let starší
generální manažer prvoligového anglického týmu Coventry City Joe Mercer.
PRVN Í Ú ČASTN ÍK M ISTROVSTVÍ S V Ě T A

Prvním mužstvem, které už na prvního máje při
cestovalo do Evropy na jubilejní X. mistrovství svě
ta v kopané, je zástupce africké kopané Zaire. Ju
goslávský trenér Zaire Blagojev Vidinič vzal sebou
do Evropy 22 hráčů, kteří přistáli prvního května
v Curychu. Fotbalisté Zaire, kteří budou hrát v II.
skupině kvalifikace světového šampionátu s Brazí
lií, Skotskem a Jugoslávií, sehrají celou řadu pří
pravných utkání ve Švýcarsku a pak i v NSR.
RAŠKA KONČÍ

Zprávy o tom, že Jiří Raška končí letošní sezó
nou. závodní činnost, které kolovaly na mezinárodních
závodech v letu na lyžích v jugoslávské Planíc-,
byly pravdivé. V těchto dnech o tom referoval cs.
tisk a Raška dostal od ÚV ČSTV za své zásluhy^o
čs sport zviáštní vyznamenání. Vždyť byl prvním
Čechoslovákem, který získal na olympijských zimních
hrách zlatou medaili. V r. 1968 se stal v Grenoblů
olympijským vítězem ve skocích na. lyžích na. středním můstku” a o několik dnů později obsadil na vel
kém můstku s kritickým bodem 90 m velmi čestné
druhé místo.
___________________ _ _ _______ _

Už první utkání 1. čs. hokejové ligy po mi
strovství světa v Helsinkách (celkově 39. kolo) roz
hodla o přebornickém titulu sezóny 1973-74. Získali
ho jihlavští vojáci, kteří s velkou námahou porazilj
doma Litvínov 5 : 4 (po dvou třetinách vedli ještě
hosté 3 : 1 ) . Neúspěšný obhájce mistrovského titulu
Tesla Pardubice porazil doma Slovan Bratislava
3 : 0, ZKL Brno vyhrálo nad Kladnem 4 : 2, Vítko
vice porazily Košice 5 : 2 a Sparta prohrála v Cho
mutově 2 : 3 .
Tabulka po 39. kole: 1. Dukla Jihlava 61 bodů; 2.
PRVN Í V ÍT Ě Z S T V Í N1KI LA U D Y
Sparta Praha 50 b.; 3. Tesla Pardubice 49 b.; 4.
Madrid žil poslední dubnovou neděli zcela ve zna
ZKL Brno 44 b.; 5. Kladno 41 b.; 6. Košice, 7. Slo
van Bratislava (po 40 b .); 8. Litvínov 38 b.; 9. Vít mení automobilové Velké ceny Španělska, která byla
kovice 32 b.; 10. Plzeň 28 b.; 11. Motor České Bu 4 . jízdou světového šampionátu formule I pro rok
1974. Jejím neočekávaným, ale naprosto zaslouženým
dějovice 25 b.; 12. Chomutov 18 bodů.
vítězem se stal nováček Rakušan Niki Lauda^ na
Ferrari, pro kterého to bylo prvé vítězství na závo
V P R A Z E : ČSR — FR A N C IE 3 : 3
dech Grand Prix. I druhé místo patřilo závodníku
Sen čs. fotbalistů revanšovat se Francouzům za italské automobilky Ferrari, Švýcaru Clayovi Regazposlední porážku v září 1973 v Nice 0 : 3 se nezda zonimu 'třetí v pořadí byl exmistr světa Brazilec
řil. Francouzské fotbalové národní mužstvo vedlo v Emerson Fittipaldi na MeLarenu; čtvrtý necekane
Praze na Spartě nad Československem po 28 minu mladý západoněmecký jezdec Hans Štuek (ze slavné
tách už 2 : 0 , a vše už vypadalo na katastrofu. V automobilové rodiny) na Marchu, paty Jihoafncan
rozpětí jedné minuty (mezi 33. - 34. minutou) se Scheckter a šestý Novozélanďan Denis Hulme. __ _
V čele automobilového mistrovství světa zustava
však čs. fotbalistům podařilo- vlastním gólem Bracci
i
po 4. jízdě Švýcar Clay Regazzoni, který má 15
a pak brankou Bičovského vyrovnat na 2 : 2 . Pc
změně stran byla hra v poli vyrovnaná, Francouzi bodů Na 2. místo se dostal vítěz Velke ceny Špa
však byli úspěšnější ve střelbě a v 72. minutě se nělská Rakušan Niki Lauda. Ten má o bod mene.
znovu Lacombem ujali vedení 3 : 2. Když se už zdá Exmistr světa Brazilec Emerson Fittipaldi je se
lo, že zaregistrujeme s Francií další porážku, Pa 13 body třetí, Novozélanďan Denis Hulme^s 10 body
nenka z pražského Bohemians necelé 3 minuty přec čtvrtý, a o páté místo se dělí se stejným počtem
závěrem vyrovnal na 3 : 3. A i když padl vyrovnávací 9 bodů Argentinec Carlos Reutemann s Hailwoodem
7. v Hritánie.
gól v hodině dvanácté, remiza je spravedlivá.

