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Ke konferencím ve Vídni a v Ženevě

Dohoda není v dohledu
Při májových oslavách v Československu *— prvního, pátého a devátého kvetna — konaných opět v rozsahu a s náplní "předkrizového období", opakoval
snad každý řečník frázi o touze socialistických zemí po míru a ochotě koexi
stovat se Západem. Všechny sdělovací prostředky tyto části projevů citovaly.
Československé noviny také uveřejnily projev vedoucího československé dele
gace na konferenci o snížení ozbrojených sil ve střední Evropě, která byla po
měsíční přestávce zahájena 10. května opět ve Vídni. R. Klein se odvolával
na dubnové zasedání politického poradního výboru státu Varšavské smlouvy a
dovozoval, že "tendence ke zmírňování napětí je v současné době určujícím
rysem vývoje situace na evropském kontinentě".

Úvodní projev ve Vídni
a dřívější varšavské ko
muniké naznačují, že se
východní blok
rozhodi
souhlasit při dalších jed
náních s malými taktický
mi ústupky, které by umožnily aspoň částečnou
dohodu jak ve Vídni, tah
potom i na ženevské kon
ferenci o bezpečnosti a
spolupráci v Evropě.

ský vypočítává body, kte
ré byly ve Vídni dosud vy
řešeny (oblast, na níž se
má vztahovat snižování
ozbrojených sil a slože
ní účastníků dohod) a do
dává, že “ odzbrojovací

větský blok navrhuje po-!
četně stejné snížení ozbro
jených sil v obou částech
střední Evropy, které bý
zachovalo dosavadní vo
jenskou převahu sovětské
ho bloku, kdežto západní
účastníci chtějí snížení,
které by vojenskou sílu
obou částí postupně vy
rovnalo. Sověty žádají
odsun amerických jedno
tek ža moře a souhlasily
bý s částečným odsunem
vlastních jednotek kousek
na východ.

opatření nesmí přinést
žádnou jednostrannou vý
hodu některému z účast
nických států nebo ohrozit
jeho bezpečnost” .
Zásadní rozpor ve. Víd
ni snočívá v tom, že so- (Pokračování na str. 2)

Zásoby obilia sa vel'mi zmenšili

Ako zvýšit produkciu?

Přidružená organizácia Spojených národov, Orgamzacia pre pol nohospodarstvo
a výživu so sídlom v Říme, upozornila svetovú veřejnost' na to, ako sa
Zahraniční komentátor
Rudého práva D. Roven- v posledných rokoch povážlivo zmenšili rezervy základnej potraviny, obilnin.
Vo světověj správě upozorňuje světová pol nohospodárska a vyživovacia organizácia, že sa zásoby obi
lia od roku 1971 vel'mi zmenšili. Tak v Spojených
V zasedací síni Sněmovny národů Federálního shro ítátoch bolí v roku 1971 23K> milióna ton a scvrkli sa
máždění se konala 16. května schůze ústředního vý na 4,800.000 ton. V Kanadě boii v r. 1971 takmer 16
boru Národní fronty ČSSR, což je ovšem událost
miliónov ton, ale vláni už len 9 miiiónov. V ďalšej
hodná první i vnitřních stran všeho čs. tisku. Ten
tokrát mají dlouhé referáty jednu pozoruhodnou prebytkovej krajině, v Austrálii, bo!a v r. 1971 re
vlastnost: jsou nabity čísly, která dokazují, že "za zerva V h milióna ton obilia a viani sa to znížilo na
krátkou dobu po krizových letech 1968-1969 byl plně % milióna ton. V krajinách Europského hospodářské
obnoven socialistický charakter Národní fronty, její
ho spoíočenstva bolo v r. 1971 7’/2 milióna ton, vláni
gottwaldovské pojetí". Čtenáři se pak mohou pře
svědčit, že vyčíslení gottwaldovského pojetí může po asi 6 miliónov ton.
skytnout docela zábavné čtení a to i těm, kteří jinak
To znamená, že sa močíslům neholdují., kteří snad nemají přebytek ma že súčasná světová záso- umelých hnojív, ochran
tematických buněk. Sledujte jen s námi všechny vý
ných prostriedkov proti
dobytky režimu, nebo — abychom citovali přesně bovacia kríza, ktorá sa
škodcom a najma pěsto
prejavuje
jednak
nebýva
uveřejněnou zprávu — "nepopiratelná fakta".
Především si musíme uvědomit důležitost Národní lým . vzrastom cien všet- váním nových hybridných
fronty: je to vrcholný orgán organizací, které mají kých potravin a jednak odrod obilnin umožňovala
19 miliónů členů, čili — vynecháme-li batolata, která
rozsiahlymi zásobovacími zvyšovanie
hektárových
za nic nemohou — je v něm reprezentován každý
poruchami
v
mnohých
výnosov.
Spomeňme
si len
průměrně téměř dvakrát. Už tato skutečnost asi pro
kazuje, že tamní režim je lepší než režimy demokra afrických a ázijských kra na jedinečný americký
tické, které nabízejí každému jen jeden jediný hlas. jinách, ešte zhoršit’ , pre- úspěch, na hybridně peSnad už proto je lid tak nadšen a vyhledává
hl’biť. A tak sú pol’noho stovanie
kukuřice,
čo
každou příležitost, aby vyjádřil svůj vděk. Jako tře
spodárski
odborníci
světa
umožnilo,
že
sa
podařilo
ba na oslavách letošního 1. máje to vyjádřil dobro
volnou účastí "téměř sedmi a půl miliónu lid í", te postavení před naliehavú za posledných. 23 rokov
dy víc jak polovina všech žijících osob v Českoslo otázku: ako zvýšit’ pro zvýšit’ priemerný hektávensku dobrovolně pochodovala. Dokáže to kapita dukciu potravin?
rový výnos kukuřice z po
listický režim?
vodných 30 metrákov ná
Logicky
sa
ponúkajú
Nebo jiný důkaz ze schůze ÚV Národní fronty. "Lo
ni se zúčastnilo 4,6 miliónu občanů na 50.000 veřej dve možnosti: zvýšit’ osev 53. Pravda, pri tom sú
ných schůzí a 10 miliónů občanů na 23.000 akcích základných plodin, najma ..-špičkové výnosy aj viac
k celostátním příležitostem a 23 milióny občanů na pšenice, ryže, kukuřice a ako dvojnásobné váčšie.
238.000 přednáškách."
zapojit’ do proTeraz je na radě sója,
A což plnění budovatelské části volebních progra sóje,
mů v akci "Z "? Tady je důkaz: "Jen v neinvestiční dukčného procesu všetky zlatá plodina, alebo krá
části této akce byla loni vytvořena hodnota díla za pódne rezervy, teda okra- lovna polí. Vo zvýšení
6,8 miliardy korun při nákladech jedné miliardy. jovú pódu, ktorá sa do
světověj produkcie sóje
Brigádnických hodin bylo zdarma odpracováno 440
poTnohospodárški
miliónů". Jen ať na Západě dokáží vybudovat tolik slal’ nepoužívala pre pol’- vidia
nú produkciu, alebo zvý odborníci nádej
zdarma!
světa;'
K tomu všemu pak nadšení lidu stále roste, vždyť šit’ výnosy plodin. Pri Prečo? Pretože sója je zo
"pracovní závazky na rok 1974 již dnes činí více než tom třeba mať na pamávšetkých plodin najbohat10 miliard korun a 260 miliónů dobrovolných bez
ti, že najvážnejším problé šia právě na tie živiny,
platných brigádnických hodin . , ."
Potíž by vznikla, kdyby se našel někdo, kdo umí mem sú najdóležitejšie na bielkoviny, ktorých sa
sečítat. Ten by se dopočítal v krátké době "nepopi potraviny - bielkoviny.
ukazuje najcitel’nejší ne
ratelných faktů", že režim přivedl Československo na
Amerika sa najviac sta dostatok. Sója Obsahuje
úroveň zemského ráje to na pohled — a o tom by
mohly ty matematicky nevzdělané davy třebas po rala o rozvoj modernej
poTnohospodárskej tech- (Pokračovanie na str. 2;
chybovat . . .

Hra s čísly

BRANDT V PROPADLIŠTI
Jaroslav Strnad

Za našich mladých exulantských let (1948/50) ne-j 1 sice svět ani zdaleka už jako kvěť, ale člověk
cě^ěl^ bezpečně a přesně, na čem s ním je. Na té
straně Železné opony, na kterou jsme utekli, byla
svoboda, popřípadě demokracie; na oné, kterou jsme
opustili, zalehly veškerý život komunismus a všech
no, co nás vyhnalo: zrůdná policie, manipulované
volby, intelektuálové ve vězení a na jejich místech
“ dělnická” třída. Studená válka byla v plném prou
du a sotva kdo z nás pochyboval, že to s bolševikem
jde jinak; člověk se mu musí postavit, jinak bude
bez dlouhých cavyků pohlcen.
Časy se změnily. Studené válce odzvonili — horká
nebyla nikdy žádným řešením —, protože bolševik do
vedl Západ přesvědčit, že něžná kožešina beránka,
do-níž se jako na karneval oblékl, je jeho pravá a
že čas-zubař vytrhal vlku všechny tesáky. Tak
třeba už mu nebylo na okamžik zapotřebí spektakulárních hádek o západní Berlín, protože pochopil, že
ho Spojenci bez boje nevydají. Postavil jednou přes
noc zeď a prohlásil, že si bude ideologicky každý
hrát na svém písečku, ale že jinak nač se přít, je
třeba a je možné koexistovat. Tehdy už byl Willy
Brandt starostou Berlína, a ovšem protestoval právě
tak, jako se rozhořčily západní státy. Bylo z toho vel
ké “ vzrůšo” , ale když se vidělo, že Ulbrichtovo vopo
střílí jen na své prchající spoluobčany, uznala sé
berlínská zeď za fakt, který nezměníš, tak jako nepřesuneš severní pól na rovník.
Bolševik nesložil ruce v klín. Aby si nepokazil
vizáž dobromyslného strýčka, přestal vyhrožovat a
nasadil bodrý, vše objímající úsměv. Západ si od
dechl a napřažil ruku k smíru. Bolševik ji přátelsky
polaskal a zpod pláště smíření vypustil smečku agen
tů, větší než dosud, aby mladým na Západě pro
zradili, že se v té spotřební společnosti mají vlastně
hrozně zle. I vyjelo nespokojené mládí v autech
svých tatíčků k protestním akcím proti svým tatíč
kům. Také loupilo a mordovalo. A někteří literáti a
filosofové je prezentovali světu jako oběti třídní
justice, když začala policie revolučním vrahům šla
pat na paty.
Tahle mírumilovná diverze nevadila, zdá se, kale
ani kancléři Willymu Brandtovi. Přesto, že si každý
mohl na prstech spočítat, odkud třeba banda Baadera a Meinhofové pobírá ideovou i hmotnou podpěru,
zahájil on politiku smíření se státy sovětského blo
ku. Po dlouhých tahanicích uzavřel několik smluv
a — jako kdysi Mr. Chamberlain — se domníval, že
zachránil světový mír. Toho názoru bylo i pět švéd
ských mudrců a udělilo mu Nobelovu cenu míru. Ce
lý svět jásal našemu Willymu vstříc.
Brzo se však ukázalo, že měly pravdu Kassandry.
které ^předvídaly, že jeho — jako ostatně všechny
dřívější — smlouvy s bolševikem mají cenu toalet
ního papíru; nejen že západnímu Německu zaručo
valy jen pofidérní a celkem zanedbatelné hodnoty,
ale že i to málo-je vykoupeno nehoráznými ústupky
a tak jako tak zůstává na libovůli dobráků v Praže,
v Pankowu, ve Varšavě a hlavně v Kremlu. Smlou
vy tedy byl — a jsou —, leč mezinárodní napětí
nepolevilo. Smlouvy se Sovětským svazem a se sate
lity jsou totiž jen taktickým - šidítkem pro důvěřivé
a dějinami nepoučitelné. Když se tato pravda, kterou
si každý může ověřit nahlédnutím do historie našeho
století, dostala na západoněmeckou veřejnost, začali
se od nositele Nobelovy ceny odvracet: v Německé
spolkové republice lidé, kteří v Brandtovo charisma
věřili tak, že volili saciálně demokraticky. Výsledky
posledních voleb do zemských sněmů spolkových ze
mí ukázaly, že osoba Willyho Brandta už netáhne,
zvláště když ani na domácí frontě neměl příliš šťast
nou ruku. Také mládež ve vlastní straně mu vpadala
extrémními levicovými nápady vesele do zad. Rakev
jeho podivuhodné politické kariéry - zatloukl v minu
lých dnech jeho osobní referent Gucnther Guillaume,
který podle vlastního doznání byl důstojníkem vý
chodoněmecké armády a spolupracovníkem Honeekerový tajné policie.
Brandt v noci ze 6. na 7. květen odstoupil, asi
zklamán vlastní naivitou, s níž věřil, že si bolševik
představuje světový mír a mezinárodní uvolnění jajro on.
Politice Západu jsou Mesiášové spíše na škodu.
Jen tvrdí a nedůvěřiví státníci, zkoumající a vážící,
učenliví žáci učitelky života, historie, neoddávající
se iluzím, patří na kapitánský můstek lodi Evropa.
Jen na nich si bolševik vyláme zuby.
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Dohoda není v dohledu
lPokračování se str.
.. Rovnoměrné snížení vo
jenských sil by mělo být
podle, plánů Východu za
hájeno už v příštím roce
symbolickým
počtem
20.000 vojáků, po němž by
v roce 1976 přišlo snížení
o 5% a v roce 1977 o 10%
počtu ozbrojených sil.
Západní účastníci by i
na tuto podmínku přistou
pili, pokud by se dohoda
týkala pouze pozemních
sil a ne jaderných a le
tectva. Dovozují, že so
větskou převahu v pozem
ních silách by museli na
dále vyrovnávat převaho':
v počtu atomických zbra
ní a letectva, aby se stá
ty této oblasti mohly cí
tit dostatečně bezpečný
mi. Zdůrazňují také. že

MELBOURNE
i SYDNEY
PROŠÍVANÉ
P Ř IK R Ý V K Y ,
POVLAKY

se skladu nebo na míru
dodá firma

celá struktura západních
vojenských sil je obranná,
zatímco sověty prokázaly
v ne příliš vzdálené době
- v Maďarsku, v Česko
slovensku -, že jejich ar
mády jsou připravovány
na útok.
;
Je zřejmé, že už výcho
zí názory obou stran -ýe
Vídni jsou hodně odlišné
a složité a že brzkou déhodu nelze očekávat.
]
Ani v ženevě neprokrbčilo jednání konference {o
bezpečnosti a spolupráci,
jak někteří účastníci oče
kávali, a nynější neklid,
způsobený hlavně resignací německého spolkového
kancléře Brandta a pro
dlužující se nejistotou { v
postavení presidenta 3Rxona vyhlídky i na d3ěí
dohodu o trvalejším uspo
řádáni nezlepšují.
:
Hlavní brzdou při jed
náních zůstává však. po
žadavek Západu, aby do
šlo ke skutečné dohodě o
bezpečnosti a spolupráci,
zpečetěné zvýšeným sty
kem osob obou částí Evro

A. Z. Q U ILTIN G
Melbourne:

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

(Pokračovanie zo str. : 1)
až 40% bielkovín, najkvalitnejšia pšenica však len
tak 18 a kukurica obsahu
je len asi 8% bielkovín.

VYUČOVÁNÍ A NG LIČTIN Ě NA T E L E V IZ I

Melbournská televizní stanice ATV 0 vysílá každou
neděli od 9.30 hod. ráno program “ You Say the
Word” , který je určen k tomu. aby pomáhal při
stěhovalcům učit se anglicky. Kromě toho jsou
během programu podávány všeobecně důležité in
formace. Tento program, natáčený ve Wollongongu,
se promítá i v jiných australských státech. Doba je
uvedena v místních televizních programech.
RUČNÍ v á z a n í

České

záruku, že budou trvale
existovat dva německé
státy, kdežto Západ ne
chce, aby byla dohodou
vyloučena možnost, že se
oba státy pokojně dohod- '
nou o sloučení.
i
Souhlas se západním j
stanoviskem by pro Sovět
ský svaz mohl znamenat
ústup zpět na východ, po
nechání
Československa
na příliš vysunutém mí
stě a posílení protisovětských sil v katolickém
Polsku, čili ohrožení ce
lého svého evropského
impéria, a jen zcela mi
mořádné okolnosti, jaký
mi by bylo zvýšeni nebez
pečí na čínských hrani
cích či vnitrní nepokoje
by mohly přimět i jen ke
kompromisní dohodě v té
to otázce.
Skutečná
dohoda ve
Vídni a v Ženevě. jak by,1a na programu loni před
zahájením jednáni, se ne
zdá v dohledu. Dojde
snad nejvýše k_ dohodě
částečné, která se spor
ným bodům vyhne.

Ako zvýšit produkciu?

Anna Mendanová

Telefon: 622-2453

py a všestrannou výmě
nou informací a idejí.
Tento požadavek však vý
chodní blok odmítá s odů
vodněním, že by taková
dohoda umožnila “ pod
vratnou činnost” v socia
listických státech a nežá
doučí zasahování do čistě
vnitřních záležitostí těch
to států. Sověty souhlasí
s kulturní výměnou i s vý
měnou myšlenek a lidí,
bude-li vměšování se do
záležitostí druhých zemí
výslovně zakázáno, tj. zůstanou-Ii vzájemné styky
plně pod kontrolou jednot
iiyýeh režimů. Taková do
hoda by byla ovšem pro
západní státy bezcenná,
nepřispěla by ani k uvol
nění napětí a tím méně k
trvalejší
spolupráci
v
Evropě.
I v jiných bodech pora
du ženevské “ pracovní”
konference zůstávají zá
sadní rozpory. Sovětsky
blok především žádá, aby
dohoda obsahovala slav
nostní potvrzení nynějších
hranic v Evropě, tedy i

k n ih

knihařstvi

MARIA BOOKBINDING
16 Bmnnmsr St., ST. KILD A, Vic.

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

Sója poskytuje najlepsie
krmivo pre výkrm dobyt
ka, produkciu mlieka a
vajec. Sójová mučka ako
potravina s bohatým obsahom bielkovín sa přidá
vá do hamburgrov. V
Ázii a v Latinskej Amerike sa sója ako bielkovinová potravina konzu
muje aj priamo, bez pří
davku iných potravin. Só
ja je proste zázračná plo
dina, ktorá móže najúčinnejšie pomáhat’ pri od
straňovaní zásobovacích
poruch, za předpokladu,
že sa podaří' rozmnožit'
jej produkciu vo svetovom meradle.
Nedávno bola založená
v Londýně odborná organi
zácia, ktorá sa bude sta
rat’ o urýchlenie poFno-

S P O R T O V N Í KLUB S LA V I A
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VESELOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu dne 8. června 1974

v moderních místnostech St. Kilda Bowling Club-u
Fitzroy Street, St. Kilda (blízko nádraží St. Kilda)
.Začátek v 8 hodin večer, konec v 1 hodinu

VSTUPNÉ $ 3.-

Všechno občerstvení k dostání za barové ceny
Lehká večeře dle objednávky
K tanci hraje známý dívčí QUEDRELL QUARTET
Předprodej vstupenek a reservování míst telefon:
98-5756 (Chrpa), 306-4202 (Křepčík), 96-5884 (Peterka), 49-3294 (Frencl)

hospodarskych
výskům ■
ných práč, ktoré by v do
hFadnom čase dali poFno
hospodárskej praxi nové,
výnosné odrody. Spojeno
štáty, Kanada, Austrália
a západoeuropské krajiny
vytvořili tuto organizáciu
na rozvoj poFnohospodárskeho výskumníctva vo
svetovom meradle a při
pravili pře túto prácu no
vý, vysoko zvýšený roz
počet, z ktorého sa budu
. financovat’ výskúmné po
kusy vo známých medzi národných
výskumných
.ústavoch. Poskytujú na
tento ciel’ 33 miliónov dolárov, čo je trikráť viac
ako mali tieto ústavy k
dispozícii v roku 1972.
Z tohoto rozpočtu sa
budú financovat’ : Medzl
národný výskumný ústa\
pre šFachtenie ryže m
Filipínách, Medzinárodn>
výskumný
ústav
pre
ŠFachtenie pšenice a ku
kuřice v Mexiku, Medzi
národně poFnohospodárske výskúmné střediska
pre tropické poFnohospo
dárstvo v Nigérii, Medzi
národný ústav pre výskun
zemiakov v Peru a Med
zinárodný ústav pre polo
stepňú tropickú oblast’
Indii.
Na výskumných
'projektoch budú so spomenutými ústavmi spolu
pracovat’ aj rožne univer
zity a iné vedecké ústavy,
Dušan Lehotský

OSLAVTE
ZAHÁJENI LYŽAŘSKÉ SEZÓNY u

j;

JAROSLAVA KANTY v SOUTH TAWONGA, V IC .”
o "dlouhém víkendu" 15., 16. a 17. června 1974 ”

O ubytování se laskavě hlaste předem buď 1
písemně na adresu: J. Kanta P.O Tawonga South. 1
Vic. 3698, nebo telefonicky. Avšak POZOR: byl iI
k nám právě zapojen automatický telefon. Možno <•
volat (oblastní kód 61) moje nové telef. číslo: ”
57-2478 (nejlépe mezi 8. a 10. hod. večer) o

>
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IH N ED TYTO K N IH Y :

?

* J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 3.80
\
’ K. J. Krušina: Zimní bouře $ 4.60
\
» M. Holková: Tisíc tomu let $ 2.10
\
>Tři sbírky básní (J. Lederer, F. Listopad, V.T
>Čerepková) $ 5.?
>B. Štěpán: Vynálezy $ 3.?
^Ivan Sviták: Dialektika moci $ 4.10
S
£Bruče Lcckhart: Britský agent $ 3.50
S
i Kovályova-Kohák: Na vlastní kůži $ 3.80
s
i Zpěvník národních a populárních písní $ 1.10
<
l Kalendář čs. exilu KALEX 74 $ 5.80
S
?K. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 4.60 i
?K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 4.60 ,
i
? J. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.>
? Ferdinand Peroutka: Demokratický manifest $.3 - i
l Z. Salivarová: Honzlová $ 3.50
P
5 J. Škvorecký: Lvíče $ 3.50
c
S J. Škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 3.80
P
5 J. škvorecký: Tankový prapor $ 2.80
<
i Jan Beneš: Až se se mnou vyspíš . . . $ 3.90
<
SE. Hoslovský: Osvoboditel se vrací $ 3.60
P
£ E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 3.60
P
^Arnošt Lustig: Miláček $ 3.70 ■
P
?A. Lustig: Ulice ztracených $ 4.p
? J. Firt: Knihy a osudy $ 4.20
\
5 A. Lidin: Trpaslík na houpačce $ 3.80
\
5 G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
?
SL. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.20
\
5L. Grosman: Nevěsta $ 3.30
?
5 A. Amalrik: Udrží se SSSR do r. 1984? $ 2.60
?
PKníška Karla Kryla $ 2.40
>
>J. V. Pole a V. Ryneš: Svatý Jan Nepomuckýs
\(historie), 2 díly $ 7.50
P
? Z časů nedlouho zašlých (Vzpomínky dr. Mořice >
SHrubana) $ 3.30
J
5 Anglická publikace: The Jews of Czechoslovakia?
S (historie židů v Československu — 2 díly, 1.290 s
\ stran) cena $ 16.A
? K . čapek: Anglické listy $ 1.70
>
?J . Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 15.45 \
5M . Komínek: I pod oblohou je peklo $ 5.50
C
SMotáky z Ruzyně (s předmluvou Luďka Pach- v
č m an a )

$ 2.-

>

>A. Ostrý (pseudonym —Praha): Československý<
\ problém $ 4.80
,
p
? Tisíc let pražského biskupství $ 4.80
S
íSborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina.|
? Z . Hejzlar, prof. Kosta, dr. A. Kusák, A. J. Liehm. ?
Pdr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a d r.?
iO . šik) cena $ 3.10
c
Plván Sviták: Kniha prezence (Dialektika pocitů?
| 1948-56) $ 1.70
P
i G. M. Hapkins: Básně $ 1.50

<
\R. Selucký: Východ je východ $ 3.60
P
\B. Sirková: Povidky a zkazky z Nové Guineje $ 1.20P
\ Otakar Odložilík: Obrázky z dvou světů $ 2.00
P
> Petr Den: Světélko jen malé 50c
\
c M. Součková: Případ poesie $ 1.50
?
SV. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70?
i Hais: Angl ,-čéský a česko-anglický kapesní slov-s
í nik $ 2.80
P
P

Ceny jsou včetně poštovného
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Mohu t o nechat?
— Vídeňský Tagebuch . uveřejnil zprávu- -o . tom, jak
dnes žijí čs. novináři, kteří se podíleli na Pražském
jaru: jako číšníci pracují rozhlasový komentátor Je
roným Janíček a televizní redaktoři Otká Bednářová
a Z. Sobíšek. Jindra Sobíšková, kdysi v rozhlase,
prodává v zoologické zahradě zmrzlinu, což dělala
ještě nedávno i její kolegyně Jiřina Hrábková, které
se nyní podařilo dostat místo účetní. Na podobných
místech pracují i , rozhlasoví pracovníci Slavomír
Vosecký, Jiří Kmoch a bývalý šéfredaktor Země
dělských novin Zdeněk Fořt, který předtím roznášel
po dva roky pivo ve výletní restauraci. Redaktor tý
deníku Reportér Jiří Hanák je svačinářem, Čestmír
Suchý a Rudolf Zeman z rozhlasu čistí okna, Jan
Petránek a Richard Seemann pracují jako topiči,
bývalý' ministr kultury Miroslav Galuška je cestují
cím závodu na výrobu zemědělských strojů: dřívěj
ší předseda pražského Svazu novinářů Jiří Ruml
cestuje pro závod na stavební stroje, bývalý vedoucí
kulturního oddělení ÚV KSČ Karel Kostrohun pra
cuje n a ' stavbě podzemní dráhy, Jaroslav Šedivý ze
zahraničního oddělení ÚV KSČ je čističem oken, Jiří
Seydler (Reportér) a Jan Štem (Práce) jsou pra
covníky vodohospodářství, Luděk Pacovský (tajemník
Svazu filmových a televiz. umělců) a Miloš Fiala
(Rudé právo) dělají taxikáře, Emil Šíp (zahraniční
red. RP) a Ilia šetlík (ČTK) jsou řidiči nákladních
aut. Zdeněk Eis (předseda red. radv Reportéra) je
ošetřovatelem na záchvtce pro alkoholiky, Zdena Zajoncová (Vlasta) je výpomocnou sestrou v kojenec
kém ústavu. Miroslav Filip (Politika), Jar. Černý
(Svob. slovo) a J. Brejchová jsou pomocnými děl
níky v tiskárnách. Mír. Jelínek (šéfred. Mladé frontv) je pokrývačem. Jiří C.utka (Nová mvsl) je zed
níkem, býv. ředitel Čs. televize Adolf Hradecký je
zaměstnán ve stavebním družstvu. Věra Šťovíčková
z rozhlasu ie uklízečkou. Zdeněk šik.1 (šéfred. Děiinv
a součas.) ,ie pomocníkem v nemocnici atd. č. slovo
Fredseda Slovenské filolog dr. Zdeněk Van
akademie věd VI. Hajko čurá,
člen-korespondenl
předal medaili SAV aka Čs. akademie věd a pro
demiku š. Schwarzovi při fesor Karlovy university.
příležitosti jeho 60. naro — V Mladé Boleslavi se
zenin.
konaly oslavy tisíciletého
— Dne 12. kětna byl v trvání města.
Plzni, slavnostně odhalen — Liherec oslavil 9. kvě
základní kámen k pomní ten odhalením soehv So
ku Bedřicha Smetany a to větského voláka na námě
proti bývalému gymnasiu, stí Rudě armády. Je vvna němž mladý Smetana soká 3.6 metru a vytvořil
strávil 3 roky studií.
ji sochař Rudolf Svoboda
— V Praze zemřel ve vě — Při anfnkrosu v Rvch
ku 71 roků světoznámý nově nad Nisou na Jablo-

neeku vjeli dva závodníci
do prostoru mezi diváky,
z nichž Í0 zranili těžce a
3 lehce.
— V roce 1968 zastavený
časopis Praha-Moskva za
čal opět. vycházet, šéfre
daktorem je neblaze pro
slulý F. J. Kolár.
— Pražská Práce chtěla
asi dělat reklamu náklad
ním vozům, když uveřej
nila tuto zprávu: “ 221etý
dělník Jiří B. vnikl na 1.
máje večer přes ohrazení
do objektu Vojenských le
sů Lipník, kde nastarto
val nákladní auto Škoda
706 a projel s ním uzavře
nými vraty. Mezi obcemi
Kbel a Brodce nad Jize
rou zezadu narazil dp
osobního auta, které sra
zil do příkopu. Před tím
zachytil dva chodce; jed
noho ^na místě usmrtil a
druhého těžce zranil. V
Brodcích ještě přerazil
betonový sloup elektrické
ho vedení. Auto nakonec
zůstalo stát na zahradě
jednoho domu, kam vje
lo po odražení od slou
pu.”
— V Praze zemřel oblíbe
ný
hudebník
Luděk
Mendrala. Bylo mu 70
let.
— Dne 5. května se kona
la před budovou pražské
ho rozhlasu vzpomínková
slavnost k 29. výročí dne,
kdy se ozvalo z rozhlasu
volání o pomoc, které se
stalo signálem k povstá
ní českého lidu proti ně
meckým okupantům. Úlo
ha téhož rozhlasu v srpnu
1968 se ovšem vzpomínat
nesmí.
— V Praze zemřel 5. květ
na docent Karlovy univer
sity, historik dr. Franti-

Marcela Čechová
Stála jsem onehdy u lahůdkářského pultu supermarketu. Australanka přede0
mnou si poručila 4 unce salámu a 8 uncí sýra. Prodavačka navážila salám
přesně, ale na skrojku sýra bylo o něco víc. Pohlédia na zákaznici tázavě.
"No, dear, just half a pound", protáhla Australanka a prodavačka poslušně
odkrojila přesnou miru.
V pražské Práci vyšel 23. dubna článek "Mohu to nechat?", který nám
lecos připomíná o způsobu československého prodeje, na který jsme už poza
pomněli. Mohu to nechat? šup šup a už má zákazník na účtě o pár desetníků
víc než by měl mít, protože automatické váhy, které by přesně vypočítaly, kolik
má zboží skutečně stát, v Československu —1 pokud vím — neexistují.

Okrádání
spotřebitelů
je vážným
problémem
československého obcho
du. Musela být zavedena
zvláštní státní obchodní
inspekce, počet jejích pra
covníků stále vzrůstá a
výsledky? Stále stejné.
Např. -zpráva o kontrole
v samoobsluze 035-11 v
Ostravě:
“ Pomeranče za patnáct
čtyřicet předraženy o tři
cet haléřů, maso na po
lévku zá 9 korun 10 halé
řů je účtováno správně,
holandská cihla za pět ko
lek Roubík, dopisující
člen ČSAV.
— V Praze byl slavnostně
zahájen provoz na prvním
úseku trasy “ C” pražské
ho metra. K této události
se dostavila sovětská de
legace,
aby přijímala
hold a spousty slov díků
za “ bratrskou pomoc” při
stavbě. K čemu byly ty
díky, když se musí všech-na ta “ pomoc” Sovětům
draze platit a když tuto
“ pomoc” nabízely někte
ré západní firmy v roce
1968 levněji a z lepšího
materiálu?

Brandtovo odstoupeni
Náhlé odstoupení západoněmeckého spolkového
kancléře Willy Brandta přivedlo sovětskou pro
pagandu do rozpaků — a píšeme-li sovětskou,
znamená to samozřejmě propagandu celého blo
ku komunistických států.
Brandtova
východo
evropská politika dávala totiž Moskvě hodně na
dějí na splnění jejích politických a hospodářských
plánů v Evropě, a nejistotu, zda budou Němci
pokračovat v dosavadní politice, se nedaří lehce
odehnat. Rozpaky především působí, jak se na
veřejnosti vypořádat s faktem, že sověty, resp.
s jejich vědomím východní Němci, Brandtovu re
zignaci zavinili. Agitprop se proto usnesl o sku
tečném důvodu pomlčet. Podívejme se, jak o vě
ci referoval československý tisk:
Zprávu o Brandtově rezignaci přinesly čs. no
viny za dva dny, kdy už byly k dispozici sovětské
komentáře. Čtenáři všech čs. deníků se však ne
dozvěděli, že vůbec existuje nějaký důstojník
východoněmecké špionážní služby jménem Guem
*er Guiilaume, který "uprchl" na západ a nako;
se stal Brandtovým osobním poradcem. Tón
všem zprávám udává Rudé právo, které píše na
první straně pod nadpisem "Kancléř Brandt odstempii", tučně tyto podtitulky: "Vnitropolitický boj
v NSR se stupňuje. Demagogické útoky konzerva
tivních sil. Helmuf Schmidt pravděpodobně novým
špetkovým kancléřem." Jen čtenář, který se prokouše uveřejněným článkem, se dozví, že Brand:
wwecS v dopise presidentu Heinemannovi, že "bé

ře zodpovědnost za 'nedbalost' v souvislosti se
zatčením pracovníka kancléřského úřadu NSR".
Dále však RP ujišťuje, že kancléřovo rozhod
nutí má "širší pozadí", protože "jeho příčinou
je zostření politického napěfí mezi táborem vlád
ní koalice a parlamentní opozice, zjevné rozpory
uvnitř vedení SPD a neúspěchy při uskutečňo
vání politiky, zejména v ekonomické oblasti . .
Žádnému čs. časopisu se jaksi nehodilo pouká
zat na to, že se východní, to je hodní Němci ná
ležitě odvděčili za to, že jim Brandt nedávno sjed
nal politické uznáni na Západě, členství ve Spoje
ných národech a hospodářskou pomoc a jen suše
cituji prohlášení mluvčího ministerstva zahraničí
NDR:
°
"Stranické a státní vedení Německé demokra
tické republiky považují události v NSR za vnitřní
záležitost NSR. Vedoucí představitelé NDR opě
tovně ocenili realistické rysy zahraniční politiky
W. Brandta, které posunuly proces uvolňování v
Evropě včetně normalizace vztahů mezi NDR a
NSR o velký krok kupředu. V této souvislosti se
vyjadřuje očekávání, že také nová vláda NSR
konstruktivně přispěje k uskutečňování uzavřené
smlouvy a podpoří tím mír a bezpečnost v Evro
pě."
Sověty jsou naproti tomu realisticky ochotny
podpořit další doutnák, který zapálí, až se jim
hodí způsobit konstruktivně další politické nesná
ze na západě.

run deset předražena o
dvacet pět haléřů, banán
za dvě padesát pět účto
ván správně, uzený sýr
za dvě devadesát předradražen o třicet haléřů,
spišská klobása za sedm
devadesát pět předražená
o dvacet haléřů. Celý ná
kup za padesát korun a
třicet pět haléřů je cel
kově předražen o jednu
korunu a pět haléřů. Zá
stupce
české obchodní
inspekce na tom nebyl o
mnoho lépe. Ze tří kupo
vaných věcí byly dvě pře
draženy celkově o třicet
pět haléřů. Všechny bale
né sýry na základě zjiš
těných nedostatků v do
držování cen byly znovu
převáženy a ukázalo se.
že z třinácti balíčků ho

landské cihly byly navá
ženy pouze čtyři správ
ně.”
Kdo je vinen?, zjišťuje
, Práce. Vedoucí prodejny
se vymlouvá:
“ Možná
došlo u prodavačky k pře
hlédnutí, možná se ne
správně postavila k váze.
snad sýry vyschly . . . ”
Příčina okrádání zákaz
níků je prostá. Každý dnes
v Československu krade,
přikrádá, “ přilepšuje, si” .
Většina to dělá na úkorstátu, někteří na úkor
svých bližních- Kde jed
nou nastala ztráta hodnot,
tam pokračuje neudržitel
ně až do úplného rozkla
du morálky. Proti tomu
jsou a budou všechny
státní inspekce bezmoc
né.
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Nektere ceske a slovenské listy v zahraničí uve
řejnily nedávno kritický článek o Hlasu Ameriky,
založený na informacích, které uveřejnili v ame
rickém a kanadském tisku washingtonští komentáto
ři Evans a Novák. Zmínění komentátoři tvrdili, že
H. A. ve svých relacích nereferuje o.nejnovější knize
spisovatele Alexandra Solženicyna “ Souostroví GULAG” , jinými slovy, že v této věci mlčí. Na tvrzení
Evanse a Novaka odpovídá Margita E. Whiteová,
referentka pro- styk se sdělovacími prostředky v
úřadovně ředitele Americké informační
služby
(USIA), jejíž součástí je také Hlas Ameriky m. j.
toto:
“ Hlas Ameriky ve svých relacích do celého světa
referoval plně a pohotově o tom, jak se záležitost se
spisovatelem Solženicynem vyvíjela, i o vydání knihy
“ Souostroví GULAG” , jakož i o jiných aspektech
disidentského hnutí. Jakmile byla tato kniha 28. pro
since vydána, H. A. hlásil téměř každou hodinu ve
svém zpravodajství v jazycích Sovětského svazu jak
o knize, tak i o Solženicynově údělu. V období od
28. prosince až do 21. dubna bylo v těchto relacích
na 2.705 samostatných zpráv o Solženicynově pří
padu, což samo o sobě vydá přes 43 hodiny vysí
lacího času. Kromě toho H. A. vysílal asi 100 hodin
zvláštních referátů o Solženicynově případu, včetně
různých recenzí jeho knihy a komentářů z pera růz
ných prominentních osob a žurnalistů jak ve Spoje
ných státech, tak v zahraničí. To znamená, že H. A.
vysílal o této věci za 16 týdnů asi 143 hodiny vysí
lacího času. Může se tedy sotva tvrdit, že H. A. mlčel.
H. A. byl pro své podrobné referování o Solženicynovi a jeho knize “ Souostroví GULAG” soustavné
kritizován sovětskými představiteli. Politika USIA a
ovšem i H. A. je tatáž, jaká byla před Jím, než So
větský svaz bez vysvětlení a aniž nás předem o tom
informoval zastavil rušení.
H. A. působí od roku 1960 podle tří hlavních zásad.
Posláním H. A. je sloužit jako důsledně spolehlivý
a objektivní pramen zpráv, informovat zahraničí vy
váženým a komprehensivním způsobem o tom, jak
Američané smýšlejí, případně jak pracují různé ame
rické instituce, a jasně a efektivně jako oficiální
rozhlas vysvětlovat politiku Spojených států.
Z toho důvodu poznámky Evanse a Novaka, že je
zarážející, že H. A. přestal vysílat objektivní zpra
vodajství a místo toho se stal politickým nástrojem
vládv Spojených států, prozrazují, že tito žurnalisté
nechápou vlastní poslání Hlasu Ameriky.
Na druhé straně “ Rádio Libertv” (a to se týká také
Rozhlasu Svobodné Evropy) věrno svému poslání
wsílalo celé pasáže knihy spisovatele Solženicyna
do Sovětského svazu . . . ”
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Musíme nevyhnutelně
Karel Wendt

DOMOVA
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5 rokov
Husakovho režimu

Jediná a nejpokrokovější ideologie učí, že je lidstvo na nezadržitelném po
chodu za absolutním cílem absolutně dokonalé společnosti. Mluví o nevyhnutel
nosti pokroku.' Je ovšem pravda, že se lidstvu na tom pochodu staví do cesty
(Písané pre Hlas domova a Naše snahy)
překážky. Někde musí projít nějakým tím koncentračním táborem, nějakou tou
Dr. Mariin Kvetko
plynovou komorou. Jinde podstoupí oheň kolektivizace, jednou feudální, kdy
všichni kolektivně zabírají za šlechtice na zámku, podruhé té osvícené, kdy
V apríli před piatimi rokmi na návrh Alexandra Dubčeka prebral Gustav
všichni kolektivně cedí krev žá kolektiv předsednictva strany. Protože ale po Husák kormidlo komunistickej strany. Za akých okolností sa tak stalo a za
krok je nevyhnutelný a nic jej nezastaví, jako ve -filmech o lodích otrokářů dmou
se hrudě dychtivého lidstva a pot teče po svalnatých pažích. Vědomí zahléd akým cieťom? Čo sa z toho za páť rokov uskutočnilo? To sú otázky komunistic
kého dňa v okupovanom Československu.
nutého absolutna zvyšuje počet rázů vesel na galejích.
Najdou se malověrní pochybovači, kteří, nemyslíce na internacionální chorál,
Z okolnosti, ktoré umožnili Husákov nástup, třeba v prvom radě spomenúť
při pohledu na kouř z komínů krematorií, na hromady mrtvol, na “ souostroví”
liberaiizáciu,
do kforej sa Husák takticky vtlačil. Bez liberatizácie by Husák
otrokářů dvacátého století, na mříže a ostnaté dráty, které uzavírají a dělí,
jmou Se zlehčovati myšlenku nevyhnutelnosti pokroku a malověrně vyjadřují bol asi trvale zostal zastrčeným pracovníkom v Historickom ústave Slovenskej
svoji skepsi.
akademie vied v Bratislavě; lebo to, čo mu ponukal Novotný, přijat' nechcel.
Což když lidstvo, věčně na pochodu, pochoduje dokola a předvoj před námi Nechcel polovičnú rehabilitáciu svojej politickej kariéry.
je vlastně konec průvodu? Což když každá historická stanice, každý masakr ve
zá . Ale najdoležitejšou okolAle Husák se včelnil do stickej krimmalnej
jménu něčeho, každý mandel vychladlých těl, všechny způsobené touž neměn
nou á různým způsobem zbožněnou lidskou podstatou, byly už tu v pestrých liberalizačného
pohybu konnosti” a po všeobec- nosťou, za ktorej sa Hu
variantách ukrutnosti předtím? Jaký je rozdíl mezi bičem drába, bičem budo naozaj originálně, tak, že nom uvolnění. Husák sa sák prebojoval sedla, bola
vání socialismu a bičem strachu z umírání na smetišti? Což když pořád ještě
celá československá veřej přidal a hádám konkret- sovietska okupácia Česko
všichni chodí na robotu? Jaký je rozdíl mezi tíožem Abrahama nad nejmladším
synern a salvovým dělem pokroku namířeným do hustých řad lidstva na pocho nost’ - komunistická i ne- nejšie ako mnohí iní, naj slovenska. Moskva zistila,
du? Rozdíl mezi dvojí obětí a dvojím druhem absolutna? Jaký je rozdíl mezi komunistická - mu dóve- ma teoretickí predstavite- že tí, čo jej písali, aby
vražděním dětí nedokonalých a nechtěných? Rozdíl mezi pádem do rokle a rovala i věřila, že to, čo lia československej jari, “ přišla zachránit’ socia
sterilizovaným skalpelem? Jaký je rozdíl mezi despotismem “ z milosti Boží” a mysli, za čím ide, sku- jej ciele formuloval. Zdó- lizmus
v Českosloven
despotismem vědecky “ prokázané” ideologie? Rozdíl mezi stovkou, tisícem a
sku” , nemajú pozície, kto
raznil,
že
liberalizácia
“
v
točne
aj
poctivo
uskutočmiliónem studených těl?
Protože všechno už bylo dokázáno, není třeba dokazovat, že takové malověrné ní. Na Slovensku sa vola širšom slova zmysle je re ré by mohla použit’ k ob
myšlení, které vždy v záři pokroku světla řítícího se vlaku očima lidí přiváza lo po obnovení vydobyt- voltou proti všetkým tým nově sovietskeho typu koných na kolejích, je výsledkem nevzdělanosti a temné reakce, člověk dneška, kov Slovenského národné- deformáciam, prehmatom, munistickej nadvlády u
prosáklý hrdostí a významem doby, v níž žije, cítí, že právě on je hrot šípu,
proti ktorým všetkému nás. A tak zúfale hl’ adala
který směřuje neodvratně vpřed. Ví, že pokrok je nevyhnutelný a stálý, z če ho povstania, po úplnej
hož nezvratně vyplývá, že je dnešní pohled na svět a na jeho problémy lepši realizáeii zásady: rovný s tomu, čo v 1’ud’och, v ich vhodného člověka. Husák
než ten včerejší, jako ten včerejší předčil předvčerejší a předvčerejší překo rovným.
Konkretizovalo svědomí a rozume nará- sa jej nepriamo ponúkol,
nával všechno, co bylo před ním. I troglodyt stane se tak avantgardou pokroku sa to do želania na fede- žalo na
nepochopenie keď vyhlásil, že z tohoto
už tím, že. se narodil, že je právě teď, že dýchá a vzduchem vdechuje nejen
alebo odpor” . Išlo aj je marazmu, do ktorého sa
rálnu
přestavbu
štátu.
kyslík, ale také všechno, co mu v heslech káže doba.
Cokoliv tedy uznají pokrokoví mužové tisku a vůdcové veřejného mínění za Husák sa toho chytil a mu “ o očistenie myšlien- komunisti u nás dostali,
správné, třeba brát vážně, i když se snad někdy osamělému jedinci, jenž nejde viac ako hocikto iný z ky socializmu, komuniz sa třeba nějako, dostat’,
s dobou, zazdá, že tone v blbosti.
komunistických pohlavá- mu a marxizmu” .
že nemožno ša dívat’ na
Chce-li se člověk vyvarovat úskalí pochybností a nevypadat omšele, musí se
A konečne Husák sa vlú- to všetko so založenýma
rov presadzoval federáciu.
na pochodu držet turistických značek pokroku, jež pro něj vytýčili političtí učen
ci, musí vědět co se nosí: politicky, umělecky, ideově. V politice, ku příkladu, Presadzoval ju s takou dil od liberalizačného hnu- rukami. Moskva potřebo
byly pro něj jasně vyznačeny zémě pokrokové i země reakční a patří k progre vervou, že Slovensko mu tia, lebo tvrdil: “ já sto
vala takéhoto muža, ktosivnímu “ bontonu” , aby věděl, která je která.
věřilo, přežívalo priamo jím plné za Dubčekovou
rý
By aj před svetom moČíhá a pokrok např. jsou vlastně jediné slovo. I plesá novinářská paní, vyslaná
koncepciou, bol som pri
eufóriu.
do’ Pekingu váženým australským časopisem, “ že tisíc politických instruktorů
hol
vzbudit’ zdanie, že
V celej republike vola jej tvorbě, ja ho budem
budě pomáhat dělníkům ve třech stech dílnách kritisovat Konfucia” . Tato
sám
vládne,
že rieši prob
“ schopnost vedení zmóbilisovat dělníky k politickému studiu ve vlastním čase lo sa po odstránení No podporovat’ , alebo s ním
lémy
.
.
.
A
tak Moskva
je jedním z nejpozoruhodnějších jevů dnešní Číny” , zjišťuje dále dáma od tisku votného
stalinizmu, po budem stát’ , alebo odía dodává zachmuřeně, že něco takového nebylo by na Západě možné.
(Pokračovanie
na str. 8)
rehabilitácii obětí sociali- dem” .
Připočteme-li k tomu skutečnost, že “ členové kolchozu v okrese Tieng-pien
tak 'Zdařile kritisovali Konfucia, že se jim podařilo nasbírat čtyřikrát více do
Čtenáři, který jsi si před lety přerazil sanici v kanále Muzejní, ulice jihočesko
bytčího trusu než v letech minulých” , člověk začne chápat, co je opravdový
pokrok a slza pohnutí se zaleskne v oku mas, protřelých spontánní účastí na netropole, nežehrej! Byl jsi na místě, když mým prostřednictvím promluvila
nstorie.
májových průvodech.
Filosofie nevyhnutelnosti pokroku je filosofie věčné nevinnosti. Nikdo se neAle ovšem — malověrný pochybovač opět by mohl namítnout, že mu uniká
zákonitá závislost mezi kritikou Konfucia a čekáním s lopatkou krávě u díry, 3rovinil, všichni jsme hodní: vrazi, podvodníci, teroristi, kati, udavači, vydě
z níž-padá živná látka principu kolektivního zemědělství. Nesmí nás to odra rači, lupiči, obyčejní zloději, i zloději v mezích zákona, diktátoři, trýznitelé z
dit. Každá doba má své pochybovače. Nezlehčovali snad kdysi snadno umlčení Dachau i mučitelé z KGB, útočníci, kořístníci, násilníci, ti co věší na šibenice, i
pošetilci Lindbergovu chválu Třetí říše, která přece v rámci nevyhnutelnosti ti, co přibíjejí na kříž . . .
Nikdo za sebe nemůžeme. Není pachatelů, jsou jenom oběti: ^řádu, systému,
pokroku musila být také ve své době pokroková?
Když na to přijde, člověk nemusí za pokrokem za moře a do vysoké politiky. společnosti, mládí, stáří, potlačených pudů, doby, okolností, počasí, osudu, so
Nalezne jej v prostém životě v každé zastrčené uličce, v každém temném zá ciálních tlaků . . .
Zbaveni “ nevyhnutelností” zodpovědnosti za vlastní čin, stali jsme se nesmrtel
koutí veřejných parků dřímajících velkoměst. Záleží jen na řádné pokrokové
ní absolutním cílem historie, jejíž jsme částí. Přestali jsme hledat moudrost,
perspektivě.
protože ji nepotřebujeme. Našli jsme za ni bezbolestnou náhražku.. Máme vě
Co den se dočítáme, že mladíci tu i onde zvalchovali konservativního dědu. decky prokázanou ideologii a všechno — jednotlivci, hnutí, státy — všechno, co
zanechávajíce ho s přeraženými žebry a boulí na hlavě v ratolišti krve. V do
operuje uvnitř této ideologie je zjevené světlo. Pravda není nutně to, co
bách temna býval předmětem účasti spoluobčanů zfackovaný Stařík, což byla potvrzuje skutečnost, ale to, co bylo za pravdu vyhlášeno. Pokrok není nutně
reakce typicky reakční. Moderní věda nás učí, že litovati třeba nebožáků, kteří to, co zlepšuje, ale to, co bylo z patřičných míst za pokrok uznáno.
dědu ztřískali. Bylo dokázáno, že fackující mládež nežene k pogromům na dě
Jestliže pokrokové hnutí hájí sadismus, masochismus a převrácený sex, per
dečky jen pouhý hec. Vina je dost často na rodičích. Jest znám případ mladíka
verse je pokrok. Jestli pokrokoví tvůrci tvoří filmovou krásu, z níž zvrací
bez trestního rejstříku, jemuž sveřepý pěstoun vrazil v útlém věku facku jenom návštěvníci biografů, taková krása je pokrok, třeba byla ještě včera pokládána
proto, že v dětské hravosti podpálil rodné obydlí. Od těch dob zůstala facka za ošklivost. Jestli teror ve jménu politických a sociálních cílů se stal
hermeticky uzavřena v nitru jinochově a jenom čas od času vybuchuje při po běžnou části věku pokroku, teror je pokrok. Jestli pokroková vláda
hledu vna zchátralé kiňety, kteří mu připomínají krutého rodiče.
střílí kulaky do týla, rána do týla je pokrok. Jestli pokrokový systém likviduje
v Nejčastěji ovšem jde o demonstraci potlačeného odporu proti stávajícímu odpor injekcemi, které rozkládají mozek, takové injekce jsou pokrokové.
řádu. - Idealistický mladík zočí v přítmí šourajícího se starce, splete si ho s Jestli pokrokový režim na pochodu k absolutnu obětuje milióny, obětovat milió
kapitalismem a dá mu v rámci osvobozeneckého hnutí po hubě.
ny znamená pokrok.
Všeobecná pokrokovost neprojevuje se ovšem jenom mučením dědečků. Někdy
Všechno je pokrok a my všichni, nevinní kati, i nevinné oběti těch katů,
je jí dán průchod docela nenásilně skupinovým během městem bez oděvů. A jsme služebníky jeho nevyhnutelnosti — čínský venkovan, který v rámci kri
zúse — bezprostřední a nedomyšlená reakce mohla by být, že míádež prostě tiky Konfucia čeká na čtyřnásobný býčí výkal, stejně jako mladík fackující
blbne, jako blbla v různých formách včera a předevčírem, jak už to tak bývá v dědečky: muž s ukazováčkem na spoušti pušky namířené do týla, stejně jako
mladé povaze. Nikoliv, není tomu tak. Universitní mužové již vysvětlili, že terorista, jehož kulomet štěká.do přelidněných prostorů letišť; mrtvé oči, upře
jde o protest proti režimu a že běžcům s husí kůží třeba bedlivě naslouchat i né do prázdna z dětského obličeje nad tělem, roztrhaným minometem ideologie,
když nic neříkají, neb vystrčená záď hovoří často výmluvněji než slavnostní stejně jako fysická troska v pracovním táboře nebo uměle vyrobená duševní
řeč Ciceronova. Jinými slovy, lidstvo leze z podvlékaček a je o ťo moudřejší.
troska v ústavu pro choromyslné.
Zajímavá doba.
Abychom všechen tento pokrok dokázali přijmout, musíme vyříznout ze srdcí
Pamatuji si, jak jsme kdysi v mládí s přítelem, oba zřízení pod obraz, trhali podivné volání, jemuž otcové říkali svědomí. Abychom se odhodlali k takovému
v Muzejní ulici v českých Budějovicích mříže kanálů a házeli je přes plot. řezu, musíme přiložit chloroformové masky na zdroje myšlení.
Strašně Jsem, se potom druhý den za tu hovadinu styděl a dovolával se v duchu
Jak řekl někdejší, hlasatel svobod existencionalismu, musíme,, učinit rozhod
Kristových ran v obavách, ž_e si někdo mou vinou zlomí nohu. Nechápal jsem nutí ve prospěch nevyhnutelného pokroku a pak už jenom sehrát role, jež něm
tenkrát ještě, že si pokrok žádá obětí, netušil jsem ,1že jsem oběť rodičovské přidělila historie.
facky. Zdálo se mi, že jsem ožralý a zatím jsem se bouřil proti nespravedlno
A jestli tohle pro někoho nevypadá jako pokrok, třeba mu podle potřeby při
stem řádu. Zakládal jsem “ novou levici” dávno před: tím, než napadla Mařen pomenout do týla, mezi oči, i jinam, že pokrok, v jehož rámci “ musíme nevy
sehq- Stal jsem se mužem, provedl jsem revoluční akt.
hnutelně” , je nevyhnutelný.

27. 5. 1974

HLAS

DOMOV <

- 5-

Tajemství “ podzemí ho člověka”
Ferdinand
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Teroristické činy jsou nyní tak internacionální ja ko vzduch. Určitá bouře se nese světem. Vždy něco
si žádá, bud aby se strojními puškami střílelo do čekajících pasažérů na letišti, nebo aby letadla, mu
ži, ženy i děti byli unášeni, nebo aby byly vyráběny dopisy s výbušninami, které zabíjejí nebo oslepuji
příjemce. Lidé jdou ulicí, vybuchne mezi nimi bom ba. Svatá věc Palestiny si žádá. Svatá věc Irska si
žádá. Také neodkladná chorvatská věc si žádala, aby bylo uneseno aspoň jedno letadlo s rukojmími.
Spravedlnost pro Francouze v Kanadě si vyžádala, aby byl unesen a drátem uškrcen kanadský poli
tik. Pokrok, černošská otázka si žádají. Někdy se zdá, že prostě "naše gusto" nebo "moje gusto" si
žádá. Jedinec, který ráčil přijít z Iránu do Evropy, se usnesl, že je třeba zničit Picassův obraz "Guernica", památný protest proti fašismu, černoch se usnesl, že je třeba zabít černošského ředitele škol.
Dostojevského "Běsi" jsou vzkříšeni a tak živě ja ko ještě nikdy postaveni před oči světa.
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V této chvíli upoutává mluvná, a její dlouhé pro ti tomu počít. Je nam ně, odkudsi pravila Patri
nejvíce pozornosti únos klamace jsou tiskem svě vysvětlováno, že noviny a cia, otec se nemusí nad
330 Little Collins St.
Patricie Hearstové, dce ta ihned doslova opako televise
jsou soutěživé tím příliš znepokojovat,
i
(roh
Elizabeth
St.), Melbourne
#
ry novinářského magnáta vány ochotněji, než kdyby podniky a nemohou si do poněvadž iránský šach mu
to
zajisté
nahradí.
v San Františku. Poně vláda země učinila nějaké . volit, aby byly předstiže
i
Telefon 63-4001 — 63-4002
^
Tu se objevuje jiný cha
vadž ; skupina, která toto prohlášení. Životy těch ny ve zpravodajství. Jsme
provedla, vydává nejvíce členů skupiny, kteří jsou Žádáni, abychom pochopi rakteristický rys této sku
prohlášení, a poněvadž známi, ačkoli ještě ne do li, že všechno jiné může piny: ví, co je to moc.
někteří její členové jsou padeni, jsou tak podrob být poškozeno mimo tuto Neštítí se vnucovat ani
dostatečně známi, je mož ně zkoumány jako životy soutěž. A tak, zkrátka, te nejhorší žvást, pokud má
V poslední době se mi dostalo do rukou několik,
no na ní studovat sympto básníků. Reportéři prosí roristé z nějakých jim nej Patricii ve své moci. Ni knih, které stojí za zaznamenání. Pro jejich poměr
jak
se
nesnaží,
aby
texty,
my současného terorismu, u
jejich
známých o lépe známých důvodů po
ně úzkou námětovou šířku nereferuji jednotlivě, kniod strašlivých až po ko audienci, plíží se po krč třebují reklamu a dosta jež dává Patricii předčí ~.hý jsou určeny spíše pro odborníky, ale i tak by
tat, vypadaly aspoň poně měla být o nich čtenářská obec HD informována.
mické. Začněme publici mách mezi revolucionáři nou ji.
— Adam Bromke á Teresa Rakowska-Harmstone natou, která se zdá hrát a polorevolucionáři, aby ; Skupina v San Fran kud pravděpodobně. Sna ■psali. knihu The Communist States in Disarray —
ha
po
pravděpodobnosti
cisku není bez originality
získali nový detail.
nesmírnou roli.
1965-1971 (University of Minnesota Press, MinneaTři syrští vojáci vnikli
Teroristická skupina v .a snad ani bez humoru, je nutná jen pro ty, kdo ipolis, 1972) zrcadlící zájem západního světa o komu
na israelské území a za San Francisku se cítí tak Černého humoru. Místo, nemají moc. Texty jsou nistický blok. Publikace navazuje na práci prof.
Bromkeho z roku 1965 (The Communist States at the
vraždili tam mimo dospě vysoko v sedle, že novi |aby některý její člen sepsány s jemností her Urossroads) a tak podobně shrnuje množství infor
pro
loutkové
divadlo
v
lé osm dětí. Nebylo míně nám a televisi poroučí: ipřednášel její požadavky
m ací o politických, sociálních^ a ekonomických ry
, ",
no jako tajemství, kdo to naše proklamace musí být ;a rozkazy, dávají to před plátěném stanu na před sech života ve Východní Evropě.
— Profesor Jan Tříska je editorem publikace, která
spáchal, za dva tři dny v novinách otisknuta a na čítat zajaté Patricii. Je- městí.
Když přemýšlíme, proč se pokouší v jednotlivých kapitolách o paralelu; mezí
byly v novinách fotogra televisi vysílána doslova - : den z rozkazů je ten, že
'východoevropským a západním modelem společnosti
fie těchto hrdinů. Tři hez sice bychom se rozlítili a i máme věřit, nebo aspoň tomu tak je, přicházíme ■a upozorňuje na..konflikty, které vznikají ve státech
cí, vlídně se usmívající asi zabili Patricii. Novina -se tvářit, jako bychom v ě  na to, že tito teroristé si ovládaných komunistickými vládami (Jan Tříska,"
mladí lidé, spokojeni jalo ři ovšem nechtějí být vin řili, že Patricia tak činí nemohou pomoci, ani kdy Ed.: Communist Party States: Comparative and In
ternational Studies, Bobbs-Merrill,
Indianopolis,
po nějaké velmi příjemné ni touto smrtí, a mimo to ! ze svobodné vůle, že náh- by chtěli. Jsou cele na
1969).
" ■ ^
události." Musíme usoudit, žádné noviny nechtějí při i le se přerodila a připojila plněni nejprimitivnějším, — Koncem roku 1971 byla na Kolumbijské universitě
žargo pořádána zdařilá vědecká konference věnovaná vý-.
že tato tři “ Já” by se by pustit, aby jiné noviny ! se k teroristické zuřivosti. poddůstojnickým
A tak někde, neznámo nem, jehož meze nejsou čhodoevropské problematice, které se zúčastnili i čs.
la urazila, kdyby byla pře měly zprávu, kterou ony
politologové a ekonomové žijící v exilu. Přednášky i
hlédnuta. Pokud se publi nemají. To dohromady vy kde, Patricia v sedě nebo ani schopni ani ochotni
diskuze měly vysokou úroveň, byly zachyceny pro
city týká, panuje mezi te tváří situaci, v níž, jak v stoje přednáší, že její překročit. Berou své vý tisk a publikovány v referenčním svazku (Sylva Sirazy
z
několikastránkovénanian, Istvan" DeakrPeter C. Ludz, -Eds.:. Easterň
roristickými
skupinami obecně se uznává, noviny otec je “ fašistické prase” ,
soutěž a závist. Dnes. a televise jsou v ponižu matka že je mizerný člen ho, nejchudšího slovníčku Europe in thé 197.0’s, Praeger, .New York, 1972).,.
sotva někdo zabije něko jícím postavení služebníků kuratoria kalifornské uni na světě. Nemají výrazy — Známější autorská jména nalézáme na titulních
stránkách publikací, které jsou zaměřeny na ekono
lik lidí, hned běží k tele teroru. Jeden z novinářů versity, a otec že si má pro dialog s kýmkoli a o mickou strukturu komunistických států. Ota šik ještě
čemkoli,
mají
výrazy
jen
fonu a ohlašuje redak řekl: “ V podstatě oni re odpykat i to, že “ včera
ve funkci náměstka předsedy čs. vlády připravil v
cím: Já to udělal, ne ně digují noviny. Půjde-li to za úsvitu iránský šach dal pro poučení. Každý žar polovině roku 1968 pro pražskou televisi sérii před
tak dále. budeme z nich popravit dva muže” . Pat gon (i hantýrka vzděla nášek zaměřených na strategii hospodářského -roz
kdo jiný.
voje -Československa a funkci sovětské ekonomiěumrtvuje
část
Skupina, která v San muset udělat členy novi ricia dále předčítala, že ných) ,
jejíž trend byl a je v ČSSR plně přijat a následo
trestem za to otec musí mysli. Nebo vzniká proto, ván. Víme, že šik se .tehdy pokoušel o jistou refor
Francisku unesla Patricii, nářské organisace.”
Ačkoli toto je ovšem do nějakému komitétu vydat že část mysli už byla mu tohoto otrockého modelu v čs. hospodářství a
má v tom největší, něho
rázný úspěch. Je mnoho sti zlé, nikdo neví. co pro všechny své peníze. Ostat umrtvena. " (Pokr. s. 6) přestože marxista, .po 'srpnu 1968 emigroval; a byl
označen za nositele lidu nepřátelských ideologií.
Pro západní ekonomy, kteří se zajímají o Východní
Evropu, má sikova kniha (The Bureaucratic Eeonómv. International Arts and Sciences Press, White
Plains, N.Y., 1972) nemalou cenu, poněvadž je jkon. tipována s přesvědčivou znalostí poměrů zevnitř to
hoto byrokraticky plánovaného hospodářství a navíc
autor zastával významnou politickou pozici, ktefá
mu umožnila přístup k informacím, které jsou jinak
.pro publicisty zcela uzavřeny.
— RadosJaw Selucký (Economic Reform in Easteřn
Europe. Praeger. New York, 1972) je pak dalším mar
xistickým ekonomem, který v exilu podává svědectví
0 východoevropské hospodářské situaci.
"
IP
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Kremelské impérium

pravé české Řeznictví

UZENÁŘSTVÍ

★

PRVO TŘ ÍD NÍ ŠUNKY,

★

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR

MLADÉ

KRMENÉ

★

K DOSTÁNÍ TÉŽ JE L E N Í MASO Z NOVÉHO ZÉLANDU

JAKOSTNÍHO MASA

HUSY,
A

KACHNY,

UZENIN

SLEPICE

VŠEHO DRUHU
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KOPECKÝ SMAIMOOM Pty. LU.
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Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka c. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38

l

Velký výběr vín, lihovin a piva

A

dodáme kamkoli v Austrálii

l

za velkoobchodní ceny

I

Ceník na požádání

, i

-

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
1.
I

cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.

1

Telefon: 42-4782

l

1 nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. 314-6281)1 (

| i'

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
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“ Podzemní člověk"
(Pokračování se str. 5)
A tak slyšíme, že pró:
klafnace skupiny musí být
veíjejnými prostředky ■'de:
mqjtracie opakovány “ do24 |iodin” sice , .. . Za,pe
níz! otce líearsta. .rozka
zovala skupina, buďtež
nakoupeny
potraviny a
dány “ každému, kdo o to
pohádá, a ani jméno ani

identifikace nebuďtež žá
dány” . Není známo, jaká
škoda by vznikla, kdyby
jméno a identifikace byly
žádány a dány, ale chá
peme, že by tím byla ztra
cena jedna z příležitostí
k rozkazu. Když už skupi
na ponížila noviny a teleVis.i, rozhodla se ponížit
také policii. Když sto

Philippe
r

MOTEL GUEST HOUSE
RESTAURANT
KALORAMA

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.
Srdečné zvou manželé Pospíchalovi
5 Barbers Rd., Kalorama, Vic., tel. 728-1298

“ Řekněte to květinami"

im

jm

)

spolupracující s INTERFLORA,
, může zařídit dodávku

;

' v Československu nebo v jiných státech
Ghcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte 'se na místní
květinářství INTERFLORA.
' Poznáte je podlé obrázku Merkura
ve výkladní skříni.
I N T E R F L O R A —
K VĚ TIN Y DO CELÉHO SVĚTA

ZLOBÍ

VÁS

OČI?

Bolí V á s hlava ?
Noste brýle od

A

J

|

OPTÁ

O P T O
Capiioí House, 113 Swansfon St.,

J

. Mélbourue .(vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovenský
':/
' DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
„Vašim příbuzným i běz lékařského předpisu,
, .v.-.nutných případech i telegraficky.
' V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je zavřeno.

OBJEDNEJTE SI
HUSU
Z ČESKÉ FARMY
'
, ; , OD ČECHŮ
VOLEJTE (MELB.) 059-788228
Vyřizujeme objednávky i mimo Melbourne

V CANBEŘE, ACT.

máte možnost nakoupit husy od Čechů ve:
MART Delicatesseň, Canberra Fruit Markét, Dal-!
by St., Fyshmck- á VIČKY’s Butchery Queanbeyanj

agentů po ní po týdny ho
rečně pátralo, skupina se
na několik minut vynoři
la ze svého neznáma a s
velkou smělostí předved
la vyloupení banky s Pat
ricií v hlavní roli. Byli
při tom postřeleni dva li
dé, a skupina vydala krá
lovské prohlášení: jeden
byl postřelen, poněvadž
neuposlechl ihned rozka
zu, druhý proto, že se
předpokládalo, že je to
člen “ nepřátelských sil” .
Nikomu nemůže ujít, že
skupina má tendenci jed
nat jako suverénní stát,
který má své vojsko, Své
soudnictví, své zajatce a
své popravy. Skupina pra
ví: “ Z rozkazu tohoto na
šeho soudu.” Tři lidé prý
o ní dali informace úřa
dům, a skupina-stát vy
dala rozkaz: “ Buďtež za
střeleni na místě.” Dva
členové skupiny zastřelili
-černošského ředitele škol,
čin to sám o sobě i s
hlediska skupiny ne dost
■srozumitelný, neboť sotva
napomáhá přeměně spo
lečnosti zabíjet černocha,
který se dopracoval k vy
sokému postavení. Ale
skupina-stát
prohlašuje
pachatele za své řádné
vojáky, kteří byli zajati
nelítostným nepřítelem.
Podle některých infor
mací skupina má svůj
vlastní řád, který stano
ví: “ Od členů se očekává,
že bez vyptávání budou
poslouchat rozkazů.” Ani
členové ani celá společ
nost se nemají co vyptá
vat. V každém případě
byla vybudována jakási
pyramidka,
na
jejím
vrcholu stojí černý muž
jménem DeFreeze nebo
Cinque, který je ozdober.
slovy jako presidenti a
generálové nových afric
kých států jsou ozdobeni
přečetnými zlatými prým
ky na čepicích a na ka
bátech. Prozatím se spokojuje tím, že se nazývá
Polním maršálkem. Ně
kteří psychologičtí bada
telé našli, že v DéFreězově rodině byly i “ jakési
diskuse a konflikty” , a
domnívají se, že tím vy
světlili celého
Polního
maršálka.

Knihy z Říma

Zpolitisovaný psycholog
naznačuje: DeFreeze byl
z chudé, rozvrácené rodi
ny, nezbývalo mu než se
stát Polním maršálkem.
Avšak tři mladé bílé že
ny, které se k němu při
daly a buďto mu slouží
nebo, jak někteří theoretisují, mu dokonce porou
čejí, nejsou z chudých a
rozvrácených rodin. Ani
nebyly dvě mladé ženy,
které před časem na le
tišti v Římě pod šaty pro
pašovaly zbraně pro pa
lestinské
teroristy. Za
chvíli bylo těmito zbraně
mi
zastřeleno
několik
nic
netušících pasažé
rů. Na fotografiích v no
vinách nevypadaly tyto
mladé ženy nijak depri
mované, spíše hrdě. Exi
stuje jakési ještě nepro
zkoumané duševní území
plné varu. Některé ženy,
které se na něm ocitly,
tak se odchylují od toho,
co bylo pokládáno za žen
skou povahu, že dospěly
až k svrchované brutalitě
nebo aspoň k tomu, že jí
pomáhají.
“ Zastřelit na místě.”
“ Musíte do 24 hodin.”
“Z
našeho
rozkazu.”
“ Tento náš soud.” “ Po
slouchat bez vyptávání.”
A kupodivu, skupina, kte
rá se takto vyjadřuje,
kdekoho jiného nazývá fa
šistou. Služba lidu a
vrcholný egotismus, rov
nost a teror, příjemně,
bez překážek splývají v
její mysli.
Jestliže co lze říci s
úplnou jistotou o Polním
maršálkovi, tedy tolik, že
touží po moci jako po vo
dě touží člověk, který
dlouho šel vyprahlou pouš
tí. To bývá tajemstvím
“ podzemního’
člověka” .
Představme si vládu člo
věka, skupiny, směru, kte
ré mají slovník jen ‘ pro
poroučení.
Žijeme v době, která
technicky tak vyspěla, že
může ukojit všechny hmot
né potřeby. Zároveň s tím
přišel . problém
demonismu, běsovství v člově
ku. Také s tím si spo
lečnost musí umět pora
dit.

Philippe de la Chapelle připravil k dosažení dokto
rátu teologie na pařížském Katolickém institutu mo
hutnou disertační práci, která pak byla v roce 1967
vydána tiskem k příležitosti 20. výročí přijetí Dekla
race lidských práv Spojenými národy. Toto dílo po
pisuje na 500 stránkách jak přípravu formulace
Deklarace, tak i reflexy humanistického proudu, kte
rý dal podnět k celé myšlenkové náplni Deklarace.
Z této druhé části vybral překladatel Alois Rozehnal
několik kapitol, které pokládal za důležité a připra
vil je k tisku (Philippe de la Chapelle: Církev a
Deklarace lidských práv, Křesťanská akademie, edi
ce Studium, Řím, 1973, str. 203). Rozehnal zařadil
do této knížky pro exilové čtenáře kapitoly o mezi
národním právu, lidském právu a postoji římskoka
tolické církve v současném světě. Hlavní myšlenkou
de la Chapelle bylo dokázat, jak blízko si byly a
jsou proudy všeobecného humanismu a křesťanství.
Autor pokládá křesťanství za podněcující sílu a pod
minku plného humanismu. Tyto názory jsou rozve
deny a bohatě doloženy literárními odkazy. Autor
spojuje teologii se sociálními principy a zabývá se
člověkem a jeho snahou o vytvoření společenství ná-rodů. “ Duchovní společenství lidí’ ’ je pokládáno za
privilegované téma teologie a budoucnost lidstva za
část díla spásy Kristovy. I ten, kdo by nechtěl s
tímto názorem souhlasit, by si měl knížku přečíst,
aby pronikl do proudů, kterými se ubírají myšlenky
humanismu založené na křesťanské etice.
V literárním díle Petra Děna (občanským jménem
dr. Ladislav Radimský) můžeme najít čtyři styčné
plochy, na kterých se sbíhají autorovy myšlenky.
První rozměr v díle Petra Děna (a i v jeho osobním
životě) tvoří české země, druhým je Evropa, třetí
ukazuje na budoucnost a čtvrtý se dotýká jeho ná
boženského cítění a víry v Boha.
Křesťanská akademie uctila památku Petra Děna
a k třetímu výročí jeho smrti vydala Denovu kníž
ku Naši mládeži (1973, str. 80). Jsou to eseje napsa
né ve formě dopisů, do kterých Den shrnul celou
svoji filosofii a odkazuje ji české mládeži jako by
tušil, že tyto řádky patří k posledním, které napsal.
V dopisech vyjadřuje smysl českého boje za svobodu
a jeho odlišnosti od podobných hnutí u jiných ná
rodů — náš boj za svobodu je vždy nerozlučně spo
jen s bojem za svobodnou kulturu. Mácha, Čelakovský a Kolár nejsou pro nás pouze básníky, tak jako
Smetana není pouze hudebním skladatelem, tak jako
Mánes či Aleš pouze malíři. Knížka jako. by doplňo
vala esej Děna - Radimského z roku 1967 Skloňuj
své méno, exulante. Život v exilu je naše velká zku
šenost a Petr Den není sám v tvrzení, že exil ne
představuje jen neštěstí pro národ a zejména jed
notlivce, ale může být novou možností a přinést uži
tek i spokojenost.
Domnívám se, že redaktor nakladatelství Křesťan
ské akademie měl šťastnou ruku, když vybral k pře
kladu a vydání knížku evangelického duchovního
Wáltera Trabische, která již vyšla anglicky pod ná
zvem I married you a německy Heiraten oder nicht.
Překladatel Petr Ovečka nazval vynalézavě český
překlad knihy Dva středy však jeden kruh (1973,
str. 233) citátem z básně Jana Zahradníčka Adam a
Eva. Trabisch popsal v knížce své zkušenosti z mi
sijní pastorace v Africe a naznačil možnosti řešení
problému předmanželského a manželského života v
duchu křesťanské morálky. Kniha má jasné poslání
a na rozdíl od podobné literatury se čte dokonce i s
jistým napětím, i když obsah ponaučení snouben
cům i manželům známe přirozeně předem.
Zprávu o vydavatelské činnosti Křesťanské akade
mie uzavíráme upozorněním na životopisnou črtu
Bohumila Zlámala Antonín Cyril Stojan (edice Sůl
země, 1973, str. 154, 16 fotogr. příloh). Stojan patří
mezi velké postavy křesťanské jednoty na Moravě
(narodil se v Beňově u Přerova v roce 1854 v rodině
domkáře a zemřel v roce 1923 jako moravský metro
polita a arcibiskup olomoucký). Stojan založil v cy
rilometodějské tradici, která je na Moravě dosud
živá, hnutí duchovních obnov na Velehradě a pro
slul jako kněz, politik, organizátor a zejména jako
člověk dpbrého srdce ochotný k pomoci všude tam,
kde bylo zapotřebí. Vatikánský koncil projednává
blahořečení Antonína Cyrila Stojana.
IP

Opravy

radiopřístrojů, TV,
transist. a domácích
elekt. spotřebičů pro
vádí spolehlivě a levné

i Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. 1. Kuglci & Associates

E. HALUŠKA

F. 58/125 Napier St..
Fitzroy, Vic.
Tel. 419-3319

^

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 .
958 Nepean Highway, MOOP.ABBIN, Vic., 3189
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Jan Beneš: Druhý dech (Konfrontace, Curych, 1974)

Mít vrch nad vlastním životem
Díla, které Jan Beneš dosud v exilu uveřejnil, čerpají látku ze světa za ky , putuje na smetiste,
ostnatým drátem, resp. za mřížemi. Jejich hrdinové dýchají, anebo — v ně vězeň, který ho chtěl pro
kolika málo případech — dýchali ještě nedávno, vzduch filtrovaný těmito pašovat nemocnému ka
do korekce.
čistícími zařízeními, které soudruzi převzali od Hitlerových či Stalinových no marádovi,
vých lidí. Kriminál kuje zvláštní společenství lidí, kteří jsou — byť i jen Vězňové se ovšem domní
krátký čas — jeho nucenými obyvateli, lidí bezprávných, vydaných všanc vají, že si Vojda, který
zvůli nejhorších pitomců, opájejících se mocí, kterou jim strana poskytla a je členem strany a který
kterou kompenzují své mindráky. Je to ovšem téma nepřeberné, život v kon je v táboře proto, že pře
centrácích. Extrémní situace, v níž se octnou obě strany, hlídaní i hlídači, kupí jel v opilosti člověka, “ zakonflikty, které se v normálním životě nevyskytují. Za dráty nabývají důleži bonzoval” , že je udavač.
Ani Pilot Havránek ne
tosti jiné věci, kterých si člověk nevšiml dřív, než ho oblékli do trestaneckého.
cítí
k svému mladšímu ko
Zkušenosti je možno zpracovat pateticky, naturalisticky s důrazem na kruté
legovi
zvláštní sympatie.
zacházeni bachařů, sentimentálně. Beneš volí k vyprávění cestu nejneschůdnější. Jeho záznam je prostý. Nelibuje si v nadsázce. I sadismus bachařů se Býval letcem českosloven
zdá docela normální za okolností, které jsou pro zúčastněné normální, protože ské jednotky ve Velké
Británii v době, kdy Voj
se s nimi musí počítat, jinak to nejde.
da ještě nebyl na světě.
Budiž mi dovoleno říci, spektakulámího: sudetský cích jsou totiž zbaveni Patří k prvním osazenže Graham Greene, který Němec
Guenther Tom- většiny práv. ale nikoli
cům tábora. Všichni si ho
DRUHÝ DECH označil schin, držený v lágru pro všech. Některá dokonce
váží; nejen proto, “ že o
za lepší report z koncent pokus o přechod hranic, zaručuje táborový řád. Je nic nikdy nebojoval, ” nic
ráku uež je Solženicyno- nemá na apelu boty, ač jich málo. ale právě pro nežádal, skutečně také
. va novela Jeden den v ži koliv to velitel směny ša to se na nich musí trvat. nikdy nepsal prosebné ravotě Ivana Denisoviče, chový kůň. neboli Jezdec, To je zbraň, účinná jako portní lístky se žádostí o
měl plnou pravdu. To sa- přikázal; dal si je na pří Švejkovo doslovné vyko to či ono, na ničem mu
mosebou neubírá na hod kaz jiného bachaře do návání blbých rozkazů, to nezáleželo tolik, aby se
notě díla, jimž se Solženi- správy. Rány jsou v pozd je zbraň, kterou mohou proto ponížil. A přece, ja
cyn stal hvězdou na so ních padesátých letech i zvítězit i vězňové nad níz kýmisi záhadnými a ne
větském a světovém li v pracácích zakázány a kou zvířeckosti mašinérie, postřehnutelnými cestami,
terárním nebi; dokazuje proto, když Jezdec Guent- do které je strhla takzva měl všecko, co mohl člo
to jen, že opravdový umě hera udeří, snaže se ho ná socialistická spravedl věk od lágru chtít.” Také
lec může umocnit okouka přimět . k rychlejší .chůzi nost.
bachaři si k němu dovolí
né téma v hodnotu, která mezi provinilce, kteří se
K překvapení vězňů - mnohem méně než k ostat
i zkušenému čtenáři při odvážili nemít boty a spin i čtenářů - se za svědka ním muklům, protože byl
padá neznámá, vysoce za ky, přihlásí se- někdejší přihlásí také poručík Voj v lágru dříve než větši
jímavá, poutavá, ba jedi pilot, nyní vězeň, Havrá da, nováček v lágru, kte na z nich, kteří si v lágru
nek a žádá, aby Jezdec rý hned první den má sadisticky odreagovávají
nečná.
Benešovi nestačí jediný Tomschina z korekce pu smůlu: upustí při sčítání své zapšklé zvířecí pudy
den k vylíčení života v stil, jinak že je ochoten u brány balíček, který mu a vytahují se na lidi, nad
pracovním táboře. Ne dosvědčit, “ jakým způso chce předat starší mukl, nimiž jim zvrhlý režim
obejde se ani bez konflik bem s ním bylo zacháze když ho bachař vytáhne svěřil dohled. Také oni si
tu, kterému se Solženicyn no” .
k “ filcunku” . Balíček, ho váží, hlavně proto, že
Vězňové v koncentrá- “ kousek uzeného a okur se o něm ví, že poslal
vyhýbá. Není to pranic

Naháči
Jiřina Zacpalová

Jako obrovská odstředivka ždímalo lednové slun
ce lidská těla hledající úkryt ve slaném roztoku
oceánu. Mladá žena také vstala, s osušky á poodešla
do vlhkého písku, kde si hrálo děcko na honěnou s
dlouhými jazyky mořských vln. Žena mu vtiskla klo
bouček na ochmýřenou hlavičku a sama si sedla
do vyhřáté mělčiny. Neschovávala se před sluncem,
dávala se mu na pospas, aby vypálilo bolest, kterou
si přinesla jako věno do nové země. Jen oči, krásné
chrpově modré oči si chránila před oslňující září.
Seděla osamělá; vzpomínala a snil- — obžalovávala
minulost a vyzývala budoucnost. Pak ji dítě polilo
vodou, kterou si nabralo do kloboučku. To byla pří
tomnost a žena s děckem se vesele rozesmály.
Vtom je přikryl široký stín. Smích byl přeťat
(drsným hlasem. Mladá matka se podívala vzhůru.
■Stála nad ní silná žena s nakadeřenou hlavou a v
náručí držela dítě. Děvčátko mělo nazrzlé vlásky,
horkem zrudlý upocený obličejíček, bavlněnou ko~
šilku a plenkami do tlustá obalené nožky. “ Že se
nestydíte nechat děcko běhat nahé na veřejném mí. stě. Nemáte v sobě kouska stúdu, vy přivandrovalci. Jaké hrozné mravy nám to přinášíte do našich
křesťanských rodin” , spílala žena a odvracela hla
vu holčičky,
aby snad nebyla uhranuta malým
knoflíčkem pohupujícím se mezi nožkami kloučka.
“ Jak k tomu naše děti přijdou, aby byly od mala
vystaveny nákaze . . . ”
Víc už maminka s chrpovýma očima neslyšela. Za
balila dítě do ručníku a rychle odcházela. Teprve
doma se rozplakala. Lítostí i hněvem. Byla plachá,
nedovedla se postavit ani proti zlobě vlastních lidí,
Co by tedy zmohla proti cizí ženě, dotírající na ni
. dosud cizím jazykem, v zemi, která ještě nenabízela
ochranu domova.

Stěny rozsáhlé haly odrážely hlasy i smích v ne
níelodické směsici zvuků. K tomu se přidalo šoupání
židlí, jak se starší lidé usazovali v předních řadách,
a rozpustilé pokřiky mládeže tísnící se vzadu sálu.
Pak na pódium přišel muž a chrčení mikrofonu bylo
předehrou k sólovému . výstupu řečníka přednášejí
cího na námět “ VÝCHOVA” . Spíše než pedagog byl
asi politik ten muž, protože mluvil dlouho, jeho hlas
jse vzpínal a snižoval v dramatických modulacích,
ale neřekl vlastně nic. Tak se aspoň zdálo ženě, kte
rá seděla v první řadě. Ženě s chrpově modrýma
očima, které trochu pobledly léty, tak jak modř chrp
bývala přede žněmi ztlumena obilným prachem. AČ
visela žena na řečníkových ústech, vnímala jen jed
notlivá^ slova, silná a učená, nenabízející ani pomoc
ani ^řešení. Po několika klidných větách začal muž
zvyšovat hlas až zahřímal v řečnické otázce; “ Co
tedy vlastně chce naše mládež?”
AJako sborová odpověď zašumělo to celým sálem.
Vlnění a vzrušení přeskakovalo po hlavách a hřbe
tech posluchačů od zadu až do předních řad, tak
jak středem, uličkou mezi židlemi, probíhala nahá
postava. Postava mladé ženy, za níž rusé dlouhé
vlasy vlály jako rouška. Půvabné tělo nabízející se
k obdivu, štíhlé kotníky ověšené tenounkými zlatými
řetízky, které snad měly být symbolem pout, jimiž
je spoutala společnost a morálka. Dívka se mihla
sálem, vyběhla na pódium, tam se zatočila, odběhla
— a přímo do něčích rukou, které ji jako atletku
po ^vyčerpávajícím závodu zabalily do huňaté při
krývky. Jenže dívka nebyla vysílená. Vzpouzela se.
svíjela, snažila se vyklouznout ze zajetí houně, ale
nadarmo.
Řečník už nečekal na odpověď a odešel. Na pó
dium se nahrnuli mladí lidé, starší posluchači se
seskupili v hloučky a vzrušeně se .přeli o jakosti
dnešní mládeže.
Jen jedna žena zůstala osamělá. Stála opodál ostat
ních pod umělou palmou, jakoby se snažila skrýt
za listy, a tiše hořekovala: “ Tolik jsem se snažila,

Únava
Jan Schneider
Bzučákem agentur se prozvoňuje svět
do všech flegmatických uší
Při reportážích z bojišť háčkujeme
hladíme psy
či kolena své bližní
Televizní přenos zemětřesení
námi neotřese
Jenom při fotbalovém střetnutí
dochází k zrychlení pulzu
a větší spotřebě cigaret
Umíme listovat v felefonním seznamu
Čteme listiny loterií
a stěžujem si že nás bolí oči

soud, rozhodující o jeho
propuštění, “ do p . . .” .
Proto není za odvahu
stíhán on, nýbrž jen Voj
da; Jezdec ho dá zavřít
do korekce, a když se
Vojda na Pilotovu radu
domáhá trestního lístku,
zbije ho do krvava. Voj
da se stane spojencem
svého staršího kolegy, a
ten ho nenechá na holič
kách. Pozná totiž, že Voj
da není zlý člověk, že
prostě z mladické neroz
vážnosti a bez dlouhého
uvažování šel s proudem,
který ho vynesl až za
knypl letadla: stane se
jeho učitelem slušnosti uprostred lágrové mizérie,
jeho vzorem a pomocní
kem. A Vojda. který si
uvědomí, že je nutno nést
morální lidskou odpověd
nost, že solidarita je hod

nota, která má váhu i
mezi vězni, najde přátel
ský poměr i ke svým ně
kdejším potenciálním ne
přátelům, muklům komu
nistického
koncentráku.
Existuje totiž cosi mno
hem důležitějšího než je
partaj: soudržnost sluš
ných lidí. Pro ni je třeba
podstoupit i korekci, pro
ni se vyplatí snést i rány
bachaře.
K účinnosti novely na
pomáhá hutný styl, který
vyznačoval i sbírku Bene
šových povídek Na místě.
Jazyk lágrů atmosféru
znásobuje zvyšuje napě
tí. Není to lehká četba,
čtenář musí přemýšlet,
domyslit si mnohé, spojit
si takřka filmové střihy,
z náznaků si dotvořit cha
raktery osob, nevšední
(Pokračování na str. 8)

takovou dobrou výchovu jsem jí dala a tak_ mi ji
zkazili. Mou jedinou dceru. To je má odměna za
všechno odříkám, snažení, dobrý příklad, který jsem
jí ve všem dávala.”
Nikdo se jí ale nevšímal. Jen žena s chrpovýma
očima k ní přišla a řekla: “ Uklidněte se, vždyť se
nic nestalo. Vyvádíte, jako by vaše dcera loupila
nebo zabíjela. Je to mladá žena, je jiná než vy nebo
já. Nikdo ji nezkazil, to jen doba si ji vymodelovala.
A není to ničí chyba.”
žena s chrpovýma očima mluvila upřímně. Ale
protože byla obyčejným člověkem a nad to ženou,
nemohla si odpustit lehounké bodnutí: “ Snad jen,
možná — kdybyste bývala nechala svou dceru běhat
před osmnácti lety na pláži nahatou, necítila by po
třebu běhat bez šatů dnes.”
Dnes si mohla dovolit upřímnost i rozšafnost. Dnes
byl jejím brněním dobře splněný úkol. štítem byly
ctnosti mladého muže, kterého si vychovala. Mláden
ce pohledného, ušlechtilého, opovrhujícího hrubými
mravy, dělícího se s matkou o všechny radosti. Tak
tomu aspoň věřila.
Láskyplnýma očima pátrala po synovi mezi ostat
ními lidmi, ale nemohla ho najít. Jen jeho přítel
šel kolem.
“ Kde je Pavel?” , zeptala se.
“ Tam nahoře někde” , mávl mládenec rukou smě
rem k pódiu a snažil se také zmizet. Ale žena ho
zadržela.
“ Co tam má Pavel co dělat?”
“ Poldíci ho sebrali.”
Dříve než ústa vykřikly otázku ženiny chrpové
oči. Mládenec odpověděl rychle, jen aby unikl ne
věřícímu pohledu.
“ Obvinili ho z hrubé urážky zákona a zabraňování
výkonné moci. Zkrátka — vynadal jim a bránil Mirandu.”
“ A kdo je Miranda?” , zeptala se žena chabě.
“ No přece to děvče co se tu kmitlo; je Pavlovou
snoubenkou” , odpověděl už zcela odevzdaně mláde
nec.
: ;1
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5 r o k o v Husákovho režimu
(Pokračovanie zo str. 4)
dala požehnanie k Husákovmu nástupu.
Husákov nástup s urči
tou; nádejou přijímali nie-

ktorí preto, že druhý hrdi
na československej liberalizácíe Svoboda. ho před
stavil veřejnosti ako muža čestného a schopného,

IV. NAARDENSKÉ SETKÁNf

se íuskuteční ve dnech 19. - 21. července 1974 v jihoněmeckém Sigmaringendorfu v konferenčních Míst
nostech hotelu Hirsch. Sigmaringendorf,. tak jako
okfesní město Sigmaringen, leží na železničním
uzlu trati Ulm/Donáu — Fřeibúrg a Stuttgart —
Tuébingen — Sigmaringen v oblasti vzdálené asi
601km od pramene Dunaje a, asi stejnou vzdálenost
od! Bodamského jezera. Kromě organizačních zále
žitostí Naarděnského hnutí budou na programu setká
ní; čtyři- hlavní témata:
' ■•
1. Pět let Naarděnského hnutí — práce a budouc
nost.
2. Přóč jsme v exilu.
3. Výchova české a slovenské mládeže v exilu. 4. Perspektiva Charty lidských práv OSN.
Uvažuje se také o společném výletu. do Kostnice.
Připomínky k programu setkání a rezervování noc
lehů je možné zaslat na adresu Náardén Commitee,
22 Ladbroke Square, London W. II., U.K. Pořadatelé
by rádi uvítali i setkání s exulanty žijícími v Austráh;
M ÍT VRCH NAD VLASTNÍM ŽIVOTEM
(Pokračování se str. 7) objednat téz v Hlasu do
mova. (Zásilka je t. č. na
charaktery
nevšedních
cestě do Austrálie.)

osob v nevšedních pod
mínkách.
Novela byla napsána ro
ku 1963, její české vydá
ní zakázalo roku 1964 ideo
logické oddělení ÚV KSČ.
Vyšla teprve 1969 anglic
ky ve Spojených státech.
Doufejme,' ze ji čeští čte
náři přijmou s takovým
nadšením, s jakým ji při
jala americká kritika.
'
J. S.
Pozn.:

Knihu

můžete

Přijmeme
HOSPODYNI

pro 2 dospělé v Bellevue Hill. Včetně bytu
■ nebo docházet.
Všechno moderní
vybavení.
Výtečné podmínky.
Plat dle ujednání.
Je třeba znát trochu
ángl. nebo německý a
reference. K předsta
vení lask. volejte
(Sydney) 30-8637.

REQUIEM MŠE SV. ZA KARDINÁLA TROCHTU
V SYDNEY:

ktorý bude máť záujmy
krajiny na památi a kto
rý si preto zaslúži dóveru. Husák predsa do posledného okamihu tvrdil,
že sovietské vojská sú v
Československu len na
pár mesiacov a že třeba
“ uvažovat’ triezvo a reál
né’ ’ , pretože “ perspektiva
riiekoTkých mesiacov je
predsa len vel’mi reálna
perspektiva” .

deformáciu federacie a
obnovil byrokratické á
centralistické riadenie hospodárstva, ako bolo za
Novotného éry. Umrtvil
kulturu a infprmácie. Sta
ré spósoby zaviedol do no
vin, do rozhlasu a televízie a pokuša sa najsť l’udí, čo by v- literatuře a v
, umění pěstovali suchopár
ný ‘socializmus’ . Neobno
vil sice teatrálně súdy, ale.
Alé tak, ako ušlo pozor dal odsúdiť asi páťdesiať
nosti slovenskéj veřejnosti intelektuálov na miernejto, že federácia v politic- šie tresty. Pohrozil ďalkoui systéme, kde jedinou šim, že vo vázniciach je
politickou sílou je strana, ešte volných miest. Oči
organizovaná podlá prin stil vysoké školy a vědec
cipu takzvaného demokra ké ústavy, odstranil z nich
tického centralizmu, nie odborníkov a dosadil na
je a nernóže byť skutoč- ich miesta nedoukov. A v
nou federáciou, pozorno tom neustále pokračuje,
sti celej československej lebo jeho konsolidácia ne
veřejnosti zase ušla tá dó- skončila. Odborníci praculežitá okolnost’, že Husák jú na stavbách, v pol’nosa za nijaku cenu nechcel hospodárstve a na iných
zmieriť s tajným štrná- podřadných miestach, l’ustým zjazdom KSČ ani s dia s legitimáciou vědec
inými revolučnými opatre- ky “ tvoria” . Rozpútal ne
protinábožen
niami tej doby; ponálďa! milosrdný
sa z Moskvy do Bratisla ský boj. Snažil sa ustálit’
vy na zjazd strany, aby pcmery. konsolidovat’ ve
zamedzil takým uznese- řejný život a vrátit’ KSČ
niam, ktoré by mu zne miesto v národnej spoločmožňovali zchrať úlohu, nosti. Ale po piatich rona ktorú sa připravoval. kcch neistota je rovnaká,
Celej československej ve budúcnosť stále zamlže
řejnosti ušlo pozornosti, ná, KSČ je len organizáže toto bola prvá Husáko ciou aparatčíkov,

27. 5. 1974
NABÍDKA SLOVENSKÝCH KNIH

.Hlas domova již dvakrát referoval o velkém skla
dů .nových i antik várních knih mnichovské -firmy
Kubon und Sagner (Postfach 68, 8 Muenchěn 34).
Toto knihkupectví, vydává čas od čásu tématické
katalogy, tentokráte jsme dostali tři věnované''vý
hradně slovenské literatuře. Katalog č. 3412 nabízí
knihy o Hlinkově éře, o otázkách slovenského sebeurčení a o dělnickém a rolnickém hnutí na Slo
vensku. Katalog č. 3413 uvádí skladované knihy o slo
venském knihovnictví, slovníkách, encyklopediích, novinářství,. filosofii, sociologii, ekonomii, právu, peda
gogice, folklóru, hudbě, divadelnictví, umění a archi
tektuře. Katalog č, 3414 nabízí publikace věnované
dějinám (všeobecným,' církevním, regionálním a měst
ským, první i druhé světové války, přírodním, prů
myslovým,, místopisným i dějinám umění).
Katalogy jsou dokonale zpracovány a informují nás
0 velkém počtu slovenských knih, které má knihku
pectví Kubon und Sagner na skladě, jsou to publi
kace vydané za první republiky, Slovenského státu
1 nyní.
jp
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OBRUBOVAČKY
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zapracované v dám. pleteném prádle.
Nabízíme nejvyšší plat v Sydney.
Hlaste se lask. u: Mr. Tyk,

1
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KNITTW EAR

1

36 Wentworth Avenue, Sydney

Telefon 61-4182

I

1
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1 , Contin. " G O U R M E T "

.

1

1 | Restaurant "L A B U Ž N ÍK "

!

129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bay
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najdete v speciálním obchodě

:

vá zrada na liberalizácii,
1
Všetko, čo podniká, pod
na ktorú predtým, ba ně niká len podl’a pokynov
jaký čas aj potom, přisa Moskvy. A l’udu, ktorý
hal.
Sydney, tel. 31-7393
f
_
'
Í U H i
prepadol upínej apatii
A tak, čo zostalo z cie- hádám aj to musí vyho
Otevřeno v úterý až sobotu od 11 h. dop. do 2. h.
Tov liberalizácie, za kto- vovať, lebo vyhliadky, že
odp: a od 5 do 9 večer. V neděli otevřeno po
rými Husák chcel verne by moskovské pokyny precelý dne, v pondělí zavřeno. ,
stát’ ? Dubček odišiel, Hu- vadzal niekto iný a že by
ich
realizoval
menej
šikov
sák nie. Vojska sovietske
sa ubytovali nie na me- né ako Husák, že by na
siace, ba hadam ani nie jeho miesto dosadil BrežPřesvědčte se o jakosti našich jídel.
1
na roky, lež natrvalo. Hu- nev Indru álebo Kapká,, aj
Na 'vaši návštěvu sě těší rodina Novotných. )
sák dostal příkaz obnovit’ občanov v apatii priamo
^ m. 1
stranicko-politické formy děsí. A tak za páť rokov
podl’ a sovietskeho vzoru. Husák stratil pozície na
Vyhlásil konsolidáciu i Slovensku, ale niečo zí U.('<||lll||lllSIIIIIIIIIIIJiilLIHinilllllllllHllllllHIIIIIIIIIHIIh
normalizáciu.
Připustil skal v Čechách a na Mo
LYŽAŘI — TEN ÍSTI !
\
ravě, lebo v mysliach |
představuje S
Všechno prvotřídní vybavení
:
j u i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i u i i m L mnohých
menšie zlo.
ŠVADLENY a
i
=
pro Váš oblíbený sport
:

V sobotu, dne 8. června 1974 bude sloužit requiem
mši sv. za zemřelého kardinála Trochtu Jeho Emi'
nence kardinál Freeman v St. Mary’s Cathedřal oi
dvanácté hodině polední. Spolu s ním budou sloužit;
mši svátou i kněží z národů za železnou oponou.f
Přijďte uctít památku tohoto velikého syna našeho
národa. Všechny Vás srdečně zve český kněz v Sydney,
O. Vladimír Ondrášek, S.D.B..
.
,
t
SPOLEČNÉ EKUM ENICKÉ BOHOSLUŽBY
))
\ Doba hádek a svárů mezi křesťanskými církve-))
( mř minula, doufejme, navždy. Nový duch smíru S)
z vane světem. Členové rozličných církví si jsou<
> vědomi, že hřešili jedni proti druhým neláskou, /
\
(podezříváním, naetiutrháním a falšováním dějin! V
( Na začátku července slavíme památku věrozvěstů v
/ Cyrila a Metoděje, kteří nám viru přinesli. Na <
MLADÉ D ÍV K Y
|
\ začátku července také slavíme památku m istra)
\!
>
Obrubo
vačky
(Rimoldi)ť
f Jana Husa, který ovlivnil a inspiroval nějakým)
HODINÁŘ *
? způsobem každou křesťanskou obec na půdě naší\' j ? a žehlířky přijmeme \
ZLA TNÍK *
> vlasti. Sejdeme se u té příležitosti v duchu smíru /) i > do moderní továrny ?
na pletené zboží.
s
y a porozumění ke SPOLEČNÝM EKUMENICKÝM)) I á
STEVEN VARDY
j
.; S
Týden 4% dne.
i
( BOHOSLUŽBÁM. Vyzývám křesťany všech vyzná-V
590 George St„
I
/ ní a českého původu, aby přišli na společné eku- (> ? Přesčasy k dispozici. \
Výtečné mzdy
?
Sydney
Vmenické bohoslužby, které hodláme pořádat v n e -/). 5
a bonus.
S
( děli 7. července 1974' o 3. hod. odpoledne v kostele)\i <
(proti Trocaderu),
STANDARD
<
( Santa Sabina, 90 The Boulevarde, Strathfield. v\ \ |
Velký sklad zlatých a j.
> Zvláště bych prosil, aby se přihlásili ti, kteří <
K N IT T IN G MILLS |
šperků, hodinek atd.
\ by mohli representovat a mluvit za českosloven- /' \
15-43 Cooper St.,
S
Opravy se zárukou.
( skou církev husitskou, Českobratrskou církev evan- j) j S
Surry Hills
?
Mluvíme česky
/ gelickou, Evangelickou církev augšburského vy s) <
(3 min. z Centr.
5
a slovenský.
> znání a Jednotu českobratrskou. Jsou-li tu v /\ S
nádraží)
<
Telefon: 61-8579
( Austrálii členové těchto a ještě jiných Vyznání a )(,$ T e l. (Sydney) 211-3011 \
( chtějí při této bohoslužbě krátce ,promluvit a spo-S
) léčně se pomodlit, ať se přihlásí na dolejší adre- <
S su. O všem se společně poradíme.
)
(
O. Vladimír Ondrášek, S.D.B., M.A., B .T .,)
Upozornění do Sydney:
(
St. John of God Hospital, 13 Grantham St,. )
Hlas
domova
můžete nyní kupovat též v restauraci
( Burwood, NSW 2134. Tel. (Sydney) 727-5611. )
Moravská jizba, 290 Bondi Rd., Bondi.

I
E

|

H EN R T S SPORTS W E A R

;

E

2 Bay Street, Double Bay, NSW. 2028

:

S

.Telefon (Sydney) 328-1119

.■

E

Krajanům poskytneme 10% slevy

:

EillHIlllHlMIIIlIlHllHlIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIliltlliHlMiHlH.i
NOVÁ ČESKÁ RESTAURACE

I

MORAVSKÁ

JIZBA

HLAS

27. 5. 1974

LOMOVÁ
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AUSTRAL
SKÁ
(4. pokračování)
Rozhlasová stanice, kterou jsme zachy
tili, hlásí, že monzunové deště zasáhly
Queensland a Severní Teritorium. Stu
dujeme mapy a oblohu a dohadujeme se,
jak dlouho nám bude počasí přát. Netrvá"
lo to dlouho. Je známo, že monzunové
deště na okrajových pásmech se náhle
přiženou a rychle se “ vyprší” . A tak na- --------------jednou obloha ztemněla, přihnal se mrak — a během
půl hodiny byla voda všude! Nejzajímavější je po
hled na právě se tvořící řeku nebo potok. Z ničehonic vidíte stěnu vody — třicet - čtyřicet centimetrů
vysokou a za ní mohutný tok vody, obyčejně červené,
zbarvené načervenalou hlínou a pískem. Většina říč
ních koryt ve střední Austrálii je po většinu roku
vyschlá, značená pouze řadami mohutných blahovičníků s bílou kůrou. Není divu, že zkušení “ bušmeni”
radí nikdy netábořit ve vyschlých korytech. Začne-li
pršet, může se proměnit vyschlé koryto za několik
minut v mohutnou řeku.
—

★

—

Mezi osadami Tea Tree a Barrow Creek se vypíná
hora Central Mount Stuart, pojmenovaná po cesto
vateli Stuartovi. Podle jeho výpočtů je tato stolová
hora, vysoká tisíc stop, centrálním bodem australskéh kontinentu. Mohyla s nápisem informuje návštěv
níky o této skutečnosti a přispívá k tomu, že foto
aparáty a filmové kamery všech značek cvakají na
všech stranách kolem mne.
— ★ —
Silnice z Alice Springs do Darwinu je mnohem lep
ší, má dokonce asfaltový povrch, rychlost autobusu
se zvyšuje z maximální třicítky na padesátku. Je
to velmi příjemná změna. Silnice z Port Augusta je
normální “ prachovka” , pokrytá většinou rudým
pískem, kamením a hlínou. Asfaltová silnice na se
ver od Alice Springs je dalším důkazem, že druhá
světová válka v mnoha směrech Austrálii pomohla.
Byla totiž postavena Američany, 'když se počítalo s
možností, že se Japonci vylodí na severním pobřeží.
Urychleně zbudovaná silnice měla usnadnit ústup
amerických a australských jednotek na jih a umož
nit jejich zásobování. Naštěstí vítězství Američanů
v Korálovém moři zažehnalo hrozící nebezpečí, k
invazi nikdy nedošlo.
—
★ —
“ Devils Marbles” poblíž Tennant Creeku předsta
vují zajímavý geologický úkaz. Žulové balvany, ně
kdy 10 až 20 m v průměru, mající tvar koule, vejce
nebo homole, jsou rozsety po ploše 2 čtverečních ki
lometrů. Někdy leží dva až tři na sobě a dělají do
jem, že ty horní balancují, že se zřítí každým okamži
kem. Ve skutečnosti zůstávají v takových posicích
po tisíciletí. Jejich tvar byl vytvořen větrnou erosí.
,
—★ —
Přijíždíme k potoku Bonny Creek. Podle mapy a
dosavadních zkušeností je asi tak široký, jaké jsme
jako skautíci přeskakovali pomocí lískové hole. Jen
že krátce před našim příjezdem byla pořádná sprcha
a Bonny Creek se tak rozvodnil, že zalil naši asfal
tovou silnici a dosáhl šířky 300 metrů a hloubky 2
metrů. Dojeli jsme k němu před večerem, pokračo
vat jsme nemohli a proto se naše výprava utábořila
asi 50 metrů od potoka. Zakrátko přibylo několil
automobilistů, kteří byli v téže situaci. Na druht
straně mohutného toku jsme zpozorovali podobni
obraz. Naštěstí přestalo pršet. Brzy pak přijel pěk
ně oblečený domorodý policista s širokým kloboukem
který je charakteristickou částí jeho uniformy, ;
sdělil, že asi tak k ránu nebude po velké řece an
památky. Měl pravdu. Vstali jsme už kolem 4. ho
diny ranní a při balení stanů jsme s radostí zjišťo
váli, že mohutný tok je už jen asi 40 metrů širok;
a na povrchu silnice pouze nějakých 30 centimetri
hluboký.
Autobus projíždí bez potíží “ kákaovou” vodou a
-kopečku si prohlížíme tok bývalé řeky. Překvapil
mne množství plechovek od piva, coca-coly, limoná
či masa, které zůstaly ležet na dosud vlhkém pisk
a hlíně — byly jich stovky v krátkém úseku, kar
oko dohlédlo. Zmiňuji se o tom šoférovi, který yj
světluje, že v této části kontinentu je zvykem použ
vat říčních koryt za smetiště. Deště odplaví odpa<
ky do pouště, kde se časem rozpadnou nebo zrezav
. Co se však stane se skleněnými a aluminiovými o<
padky? Zdá se, že tam zůstanou jako věčná památfc
na blahobyt dvacátého století.
—★ —
Nikde v Austrálii se asi nepije víc než v Severní
Teritoriu. Zdá se, že hospody (puby) jsou tam stá
obleženy bílými a černými pijáky. Podle úředníl
sdělení je opilství v této části Austrálie osmkr

Píše -mb-_________ 8 ^

^

ětší než v ostatních státech Austrálie.
0 také statistiky osob - odsouzených pro
ustralský průměr je 1.1 na 1.000 obyvatel,
dveřním Teritoriu je průměrně odsouzeno
tisíce.
—

★

—

Dokazují
opilství ;
kdežto v
8.6 osob

ako vačnaté poletuchy s létací blánou mezi končetilami, vačnatí veverovci aj. Rovněž masožraví vačíatci vykazují značné množství druhů, z nichž mnoíé připomínají svým vzhledem a způsobem života
lěkteré vyšší savče. Kunovci připomínají kunovité
;elmy. Na Tasmánii, kam se nedostal dingo, se
ídrželi domácí draví vačnatci: vlkovec psohlavý
:vaný “ tasmánský tygr” je analogií psovitých šeem a “ tasmánský ďábel” se opět podobá šelmám
nedvědovitým. Výskyt obou je všák velmi vzácný,
sou blízko úplného vyhubení. Dále zde nalézáme
začnaté krtovee, vakovce a žije tu i australský vačlatý mravencojed z čeledi mravencojedů.
Ještě primitivnější než vačnatí jsou další typičtí
íástupci australské fauny, ptakořitní. Od ostatních
savců se liší tím, že kladou vajíčka podobně jako
plazi a mají vyvinutou kloaku. Udrželi se jen v
Austrálii a na Nové Guineji a jsou zastoupeni třemi
druhy: ptakopyskem, ježurou a paježurou. Ptakopysk podivný je jediným recentním druhem svého ro
du. Způsobem života připomíná vydru — žije na
březích řek a tůní — a je přizpůsoben životu ve vo
dě. Jeho potravou jsou vodní rostliny a drobní ži
vočichové. V minulém století byl hojně loven pro
svou kožešinu a jen důsledná ochrana v poslední do
bě zabránila jeho úplnému vyhubení. Dnes žije dost
vzácně v jihovýchodní Austrálii a na Tasmánii.
. Pro zajímavost ještě: jeden druh malé vačice v
západní Austrálii se jmenuje morawa. Jde o domo
rodé pojmenování, které bylo převzato australskými
zoology. Jméno Morawa bylo pak dáno i jednomu
městu v Západní Austrálii. Někteří krajané před ča 
sem tvrdili, že toto jméno vzniklo v souvislosti s
činností českých bratří, kteří působili v Austrálií
jako misionáři v druhé polovině minulého století pod
jménem Moravian Brethen. To je tedy omyl.
(Pokračování příště)

Sedíme kolem táboráku uprostřed pustiny a popííme horký čaj — který je daleko snesitelnější než
eplá pitná voda —, když se někde blízko za našimi
taný ozve vytí dinga — a hlavně do ženských obdi■ovatelů táboráku jako když střelí. Přitulily se ke
vým partnerům a dávaly zprvu nesmělé dotazy po
>říčině toho nepříjemného zvuku. Začali jsme tedy
nluvit o zvířatech. Především jsme ujistili Švýcarký párek, který byl na svatební cestě, že se nemuí bát. I když dingo může být nebezpečnou šelmou,
e to zvíře vcelku plaché. Je podobný psovi a byl
řejmě přiváben vůní stejků, které jsme měli k veíeři. Mladá Švýcarka, ještě ne dost přesvědčená,
lodává, že určitě četla, že se v Austrálii vyskytují
ygři. V duchu jsem si připomněl, jak jsem asi s
jodobnými pocity dával před léty nesmělé dotazy
Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
ía záhadné zvíře, které skočilo otevřeným oknem
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s .
/noci do naší společné ložnice v přistěhovaleckém
důvěrou na
áboře v BonegíIIe. Byla to tehdy má první noc^na
omto kontinentě a chlupatá oháňka zdatné^ vačice
ivětšila v mým novými dojmy už tak rozšířených
lomících “ záhadné zvíře” do hrozivě velkých roz311 La Trobe Sf.ř Meibourne, tel. 67-9454
něrů. Křičet jsem tehdy nechtěl, ale rychle^ jsem
647 George St.ř Sydney, tel. 211-5655
jehoval i hlavu pod přikrývku. . . a moc špatně
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
isem spal, i když se mi zdálo, že velké zvíře jiným
Dknem zase vyskočilo . . . Tentokrát jsem ^si všiml,
středkujeme bezplatně eestu lodí nebo letadlem
íe švýcarská novomanželka vypadala příští ráno
— kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
mačně nevyspalá.
Letenky do Evropy a zpět
—★ —
— jednotlivě nebo ve skupinách — .$ 739.80
Před dvěma měsíci jsem dostal dopis příbuzného,
121etého školáka, který se dotazuje, zda máme v
Austrálii medvědy a tygry. K odpovědi jsem se ješ
tě nedostal. Rád bych využil této příležitosti, zmí
Vedoucí kontinentální pekárna v Meibourne 1
nil se v dalších řádcích o australské fauně všeobec
ně a výstřižek mu pak poslal v dopise. Snad to bude
některé čtenáře také zajímat.
8-10 Helen St., West Heidelberg, Víc. 3081
—★ —
Typickou zvláštností australské zvířeny je nedosta
Telefon: 459-3672
tek vyšších savců, zejména překvapivě malý počet
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
šelem. Na australském kontinentě žije vlastně pouze
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
jedna šelma nebezpečná člověku a zvířatům — psovitá šelma dingo, o kterém se předpokládá, že přišel
Přesvědčte se !
do Austrálie s prvními lidmi a zde zdivočel. Farmáři
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
hubí dinga všemi prostředky, protože dáví jehňata
1 dospělé ovce a proto počet dingů v dostupných
která je zárukou nejlepší kvality.
částech Austrálie se stále zmenšuje. Nedostatek še Ij! - li:
i.W M . L g a c .
lem způsobil, že se nižší savci — vačnatí i ptakořitní — silně rozšířili, neboť tu neměli přirozené ne
přátele. Vačnatí ovládli zdejší prostředí a dokonale
se přizpůsobili životním podmínkám. Žijí v koru
nách stromů, v travnatých savanách i stepích, pro
PEČIVO PO NAŠEM — PŘESVĚDČTE SE I
^
nikli do horských oblastí a mnozí se přizpůsobili ži
Brněnské dorty ★ Moravské koblihy
*
votu ve vodě. (Z ostatních kontinentů se vačnatci
udrželi jen v Americe, kde jsou zastoupeny dvěma
druhy masožravých vačic.)
V Austrálii žijí vačnatci ve více než 100 družící:
a jsou analogií nejrůznějších vyšších savců. Z býlo
žravých vačnatců se nejvíce rozšířili klokani, kte
rých je asi 100 druhů, lišících se hlavně velikostí í
Každou sobotu čerstvé máslové rohlíky (loupáčky) 1
způsobem života. Tzv. obrovští klokani, jejichž dospě
li samci měří téměř 2 metry, se pohybují skok}
a všechny běžné druhy pečivá a dortů
dlouhými 8 až 10 metrů. Ti dnes žijí už jen v ne
dostanete u firmy
četných stádech ve střední Austrálii. Malé druhy klo
CONWAYS CAKES
kanů, zvané wallaby, dosahují velikosti statného za
jíce nebo dokonce potkana (ti jsou známí jako “ klo
B. Dvořáček
kaní krysy” ). Všeobecně jsou klokani, žijící v ze
J
T?2
Commercial
Rd., Prahran, Víc,
mědělských oblastech, velkými škůdci polních kul
(proti tržnici). — Tel. 51-2415
tur a proto je farmáři pronásledují. V některých ji! ^
nich oblastech Austrálie jsou klokani chráněni zá
koněm, aby se tam zcela nevyhubili.Hrabaví vačnatci vombati připomínají způsober
života (žijí v norách) naše hlodavce. Některé druh
vačnatců se přizpůsobily životu na stromech, napi
čeleď kuskusovitých. Patří k nim koala ^medvídkt
vitá, vačnatec podobný medvídkovi, který je typi< | (Dry Shampoo)
kým obyvatelem australských lesů, jejichž listím s j Služba 24 hodin denně, 7 dn. v týdnu v privátních
živí. V lesích žijí též jiné zajímavé druhy vačnatci i | domech, nemocnicích, kancelářích, restauracích
t ! atd. — Mluvíme česky

ODRA TRAVEL SERVICE

ATLANTIC BAKERV Pty.Ltd.

1

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

• |

W 6S TF IE L D SERVICES
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HLAS

DOMOVA

FRANZ KAFKA

EPIG R A M Y

1883

Milan Růžička
E X H IB IC IO N IS T IC K Ý

.

PROMĚNY

Jeho přerod prošel hladce!
.Ta posloupnost je tu dána:
od exulanta na krajana
— a baráčnické akce.

Katka patru k pokolení,
které dorostlo na přelomu
epoch, co otcům tvořilo
pevnou základnu života,
to u synů ztratilo hodno
tu. Kafka byl přesvědčen,
že svět a život jeho doby
neukazují člověku svou
pravou tvář. Moderní ži
vot se natolik zkompliko
val, že člověk ztratil pře
hled, stal se sám pouze
nepatrnou částkou velmi
složitého mechanismu a
je nucen se s ním pohybo
vat.
Kafkovo dílo je často
předmětem spekulací, za
posledních, třicet let vy
rostl nad tím babylon vý
kladů, kterým jsou přivá-

★
K R A JA N S K É M U

V E R ŠO TEPC I

Buď zdráv, Mistře!
Snad slova má zavčas doletí:
Patříš do čítanek! Bystře.
(Těch z minulého století . . .)

★
IN T E L E K T U Á L N Í POSUN
Říkala mi tuhle
na rohu Dorota:
Nedělej mi truble —
čekám tú Godota . . .
P O D M ÍN EČ N Ě
Více než dvacet dlouhých let
zkoumali doma můj profil.
Pečlivě značili koho jsem sved
— a kolikráť jsem se opil.

i

Krajané mnozí jdou v tom vejš!
(Ač jim jdu ze všech sil z očí.)
Chtěli by obraz také en fejs
— naštěstí nemají m o c i . . .
O SA M ĚLO ST P Ř E S P O LN ÍH O B Ě Ž E N C E
Utěšil mě (až do nebe),
tuhle jeden starý brach:
Z toho, že mluvíš si pro sebe,
netřeba mít vůbec strach.
Zlé to začne teprv bývat —
až si začneš i odpovídat. . .

★
S A T IR IK Ů V PO V ZD E C H
Ještě jsem se od soudruhů
neotřepal ani
a už se na mě (v stejném druhu)
— zlobí zdejší páni . . .
P R O B LÉM N EJED N O H O K R A JA N S K ÉH O
ČASOPISU
Jak vkrátku
z plátku
vytvořiti list —
’ hodící se číst.

★
1948

Pár setkání, až právě,
v tom emigračním úhoru,
vysvětlilo mi hravě —
jak mohlo dojít k únoru . . .

děni k zoufalství i sa
motní kafkologové. Při
tom snad u žádného jiné
ho, moderního autora ne
platí beze zbytku taková
rovnice díla a života ja
ko u Kafky. Ten svádí
svůj zápas se světem v
jakémsi mučivém, do se
be uzavřeném zakletí. Nic
mu není předem dáno a
nic mu není prominuto.
V okamžiku, kdy se podle
Kafky člověk proviní pro
ti přijaté odpovědnosti,,
kdy přestává žít ve smyslu
svého určení a řádu, je
vydán soudu a začíná je
ho proces s perspektivou
katastrofy.

Obchodník

★

>

-

1924

V tyto dny je to právě půlstoletí co zemřel v plícním sanatoriu nedaleko
Vídně Franz Kafka. Narodil se v Praze, ve které strávil téměř celý svůj ži
vot. Režimu poplatná čs literární věda říká, že se v Kafkových povídkách, ro
mánech (Amerika, Proces, Zámek) a denících odráží bezvýchodnost buržoažního období podávaná symbolickými příměry v obrazech odosobněného a odlidštěného světa imperialismu, z něhož nezná východisko. Nechci v této vzpomínce
na F. Kafku polemizovat s tímto nenávistným tvrzením. Nejlepší odpovědí je
zájem o Kafkovo dílo u miliónů čtenářů na celém světě. Ty upoutává ta zneklid
ňující fantastičnost světa, do něhož je Kafka zavádí. Dějí se tam věci odporu
jící logice všedního života, nejneuvěřitelnější události se jeví jako samozřejmé
a jsoů obvykle provázeny množstvím přesně viděných a sugestivně podaných
realistických podrobností.

Ta resoluce (jako vždycky)
význam má čistě platonický.
Jde mi jen o to (jako všem) '
— zaskvět se svým podpisem.

★
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★
K R A JA N S K Ý T IS K
Značně trapně bývá mi,
když tepe čs. Biafru ducha
— s gramatickými chybami.
■ (O psaní samotném nemaje tucha . . .)
★
A M E R IC K É Z A K L ÍN A D L O
Promluvilo dítě, tuhle poprvně.
(Do té doby totiž, bylo nemluvně.)
Promluvilo dříve, než to mělo bejt . . . .
Neřeklo však “ Mother” , řeklo — Vótrgejt!

Mozna ze nekten hde mají se mnou soucit, ale
já o tom vůbec nevím. Můj malý obchod mi dělá
starosti, z nichž mě bolí uvnitř čelo a spánky, ale
neskýtá mi vyhlídky na spokojenost, neboť můj ob
chod je malý.
Na hodiny dopředu musím činit opatření, udržo
vat v bdělosti sluhovu paměť, varovat před obáva
nými chybami a v jednom každém ročním období
odhadovat, jaká zavládne móda v následujícím roč
ním období nikoliv mezi lidmi mé vrstvy, nýbrž
mezi nepřístupným obyvatelstvem na venkově.
Mé peníze mají cizí lidé; v jejich poměrech se
nemohu vyznat, netuším pohromu, která by je mohla
postihnout: jak bych ji mohl odvrátit! Třeba zača
li rozhazovat a pořádají někde v zahradní restaura
ci slavnost a jiní se na útěku do Ameriky na té
slavnosti chvilku zastaví.
Když se pak večer po pracovním dni obchod za
vře a já náhle před sebou vidím hodiny kdy nebudu
moci pracovat pro neutuchající potřeby svého obcho
du, tu mé vzrušení, jež jsem ráno vyslal daleko do
předu, se vrhne jak vracející se příliv do mne zpět,
nesetrvá však ve mně a bez cíle mě strhne s sebou.
A přece nemohu tohoto rozmaru vůbec využít a
nezbývá mi než jít domů, poněvadž mám obličej a
ruce špinavé a upocené, šaty umazané a zaprášené,
na hlavě čepici z krámu a střevíce poškrábané od
hřebíků z beden. Jdu pak jako na vlnách, luskám
prsty obou rukou a dětem, které jsou proti mně, pře
jedu dlaní po vlasech.
Ale cesta je krátká. Hned jsem u sebe v domě,
otevřu dvéře od výtahu a vstoupím.
Vidím, že jsem teď, náhle, sám. Druzí, kteří musí
stoupat po schodech, se při tom trochu unaví, s
chvatně dýchajícími plícemi musí počkat, než jim
otevřou dveře od bytu, přitom mají proč být mrzutí
a netrpěliví, vejdou pak do předsíně, kde pověsí
klobouk, a teprve když projdou chodbou kolem ně
kolika skleněných dveří do svého pokoje, jsou sami.
Já však jsem ve výtahu sám, a opíraje se o ko
lena. dívám se do úzkého zrcadla. Když se dá v ý 
tah do pohybu, řeknu:
“ Zmlkněte, ustupte, chcete do stínu stromů, za
okenní záclony, do klenuté besídky?”
Mluvím zuby a za tabulkami z mléčného skla letí
dolů zábradlí jako řítící se proud vody.
“ Odleťte pryč; vaše křídla, jež jsem nikdy nevi
děl, nechť vás zanesou do venkovského údolí anebo
do Paříže, jestli vás to tam žene.
Avšak pokochejte se vyhlídkou z okna, když ze
všech tří ulic vycházejí procesí, nevyhýbají se jedno
druhému, prostupují se vzájemně, až mezi jejich

Na židovském hřbitově
v Praze nese jeden prostý
náhrobek
nápis:
Dr.
Franz Kafka, 1883 - 1924.
Tam odpočívá člověk, je 
hož dílo se stalo na Zápa
dě pojmem úsilí při hledá
ní odpovědi na otázky exi' stence kladené dnešním
světem či za jeho fasá
dou,. za kterou se oprav
dová realita lidského ži
vota skryla. A člověk, kte
rý chce dát svému životu
smysl, usiluje o poznání
podmínek této existence.
Toto úsilí je hybnou silou
Kafkova díla a našlo sí
mnoho těch, kterým Kaf
ka, napověděl jak “ bdít a
snít” .

FRANZ KAFKA

Kresba Frant. Tichého
. Kafka se nechtěně pro
mítl i do československé
ho politického života. Literárně-vědecká konferen
ce, pořádaná k poctě je
ho díla v roce 1966 v Liblicích u Prahy, byla jed
ním z impulzů, které daly
podnět k Pražskému . . j a 
ru 1968.
IP

Franz Kafka

posledními radami Opět vyvstane volné prostranství.
Mávejte šátky, trňte hrůzou, buďte dojati, chvalte
krásnou dámu projíždějící se kolem.
Přejděte potok po dřevěné lávce, kývněte na kou
pající se děti a obdivujte hurá tisíce námořníků na
vzdálené obrněné lodi.
Jen pronásledujte toho nepatrného muže, a až
jej strčíte do průjezdu, oberte ho a pak se za ním
dívejte, všichni s rukama v kapsách, jak smutně
zachází vlevo do ulice.
Policie rozptýleně cválající na koních krotí zvířa
ta a zatlačuje vás zpátky. Nechte je být, budou ne
šťastni z těch prázdných ulic, vím to. Prosím, už
po dvou ujíždíte pryč, kolem nároží pomalu, přeš ná1
městí letem.”
Pak musím vystoupit, spustit výtah dolů, zazvo
nit u dveří a služebná otvírá, zatím co já zdravím.

T E X T IL E

•

BARGAINS
119 Smith

•
•

St., Fitzroy, V íc.

Vám nabízí nové a zánovní oblečení

J

za nejnižší trhové ceny.

•

Pánské vlněné kalhoty

$ 2.-

J

vlněné kabáty .

$ 3.-

•

vlněné svrchníky

$ 6.-

•

$ 6.-

J

vlněné obleky
Dámské vlněné šaty

$ 3.-

•

•

vlněné pláště

$ 5.-

•

vlněné sukně

$1.50

J

vlněné kostýmy

$ 5.-

■•

Nové dámské kalhoty a blůzky

•

ve velkém výběru.

£

Na Vaši návštěvu se těší

•

OTA BARTOŇ

J
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v
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DOMOVA

-1 1 ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE

:
RÁMUJTE

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

Po čtvrtém kole státní ligy je Slavia jediným
klubem, který dosud neztratil bod a vede tabulku.

Stanislava Balvína, který byl v r. 1972- snad v
W IL H E L M IN A — SLAVIA 0 : 2 ( 0 : 1 )
Svánev-Petersham — hledá přítel tč. v Záp. Německu
Na hřišti Wilhelminy nastoupilo, mužstvo Slavie po
a Miloslava Lansdorfa z Kladna.
delší době opět s 0 ’Harou v brance, který zachytal
velmi spolehlivě. Slavia získala rychlou hrou a lepší
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V MELBOURNE
«>
;
kombinací brzy převahu v poli, kterou vyjádřila v
Vzhledem k nutnosti projednat důležité záležitosti
!>
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
<
29. minutě, když Kent zachytil Humblův vysoký míč
organizační a příští činnost svolává výbor mimořád
a poslal ho hlavou do sítě domácího mužstva. Krát
Jí
Telefon: 37-3109
;
nou valnou hromadu na středu 12. června 1974 v
ce před poločasem “ zahodil” tentýž hráč další pří
;;
nebo: 42 Howard St., North Melbourne
! 7.30 hodin do restaurace Edy Zlatého (dolejší míst ležitost, když byl s míčem sám před brankou a stře
nost), 9 Drewery Lané, City. žádáme všechny rodiče
lil jej přímo do brankáře. Po změně stran Slavia
«•
Telefon 329-8038
!
a příznivce Rodičovského sdružení, aby se dostavili dále útočila, ostřelovala branku Wilhelminy, ale te
na
valnou
hromadu
v
plném
počtu.
<> nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ J
prve 5 minut před koncem zápasu se podařilo Web;J
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
i ČS. OBEC LEG IO NÁ ŘSK ÁV AUSTRÁLII A NA N. Z. bovi dopravit míč z 30metrové vzdálenosti za záda
i! výběru již VKUSNĚ RÁMOVANÉ nebo v rámu J — Čestný předseda Zemského výboru ČsOL v Austrá výborného strážce branky domácího mužstva.
V předzápase podlehlo 2. mužstvo Slavie rezervě
j;
dle Vašeho výběru.
1 lii pplk. Jan Novák je v nemocničním ošetřování v domácích 1 : 3.
Sydney, kde se podrobil vážné operaci. Bratři z celé
V sobotu 1. června hraje Slavia na stadiónu v OlymANTOINE
G A L L E R I ES
; Austrálie přejí brzké plné uzdravení.
— Oznamujeme smutnou zprávu, že dne 5. května pic Parku proti mužstvu Hakoah (zápas bude opět
<>
514 Riversdale Rd., Camberwell
J skonal náhle v Geelongu br. Antonín Suda. Vyslo vysílán televizní stanicí GTY 9) a v sobotu 8. června
vujeme sestře Sudové a dětem hlubokou soustrast, proti JUST ve Footcsray. Přijďte hráče povzbudit! F.
i!
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
;
J. F.
i
.
< čest jeho památce.
j!

u první pozlacovačské firmy v Austrálii

;

J. KOŠŇAR PTY. LTD.

3

Krajanům poskytneme 15% slevu

<
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ProviíiTT.o veškeré práce optické
přesně, rychle a za. levné ceny

/
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^

573 Hampton St.,
Hampton, Vic.
Telefon: 98-5756 ; j

M.CHRPA
Optical Service
MISTR SVĚTA SE N EVR ÁTIL

Antonín šváb, první plochodrážní závodník, který
v r. 1970 přerušil doménu jezdců SSSR na ploché
dráze na ledě a stal se mistrem světa, využil po
čátkem května (se svou manželkou) cesty k “ exhi
bici” v Holandsku k tomu, aby požádal v NSR o prá
vo azylu. A. šváb, který patří stále k čs. plochodráž
ní elitě, zamýšlí startovat v NSR za některý z před
ních týmů. (Československo mu však bude dělat prav
děpodobně potíže.) Před léty byl i vynikajícím cyklistou-silničářem a i v tomto sportu reprezentoval
Československo.

Václav H ollar
(K výstavě ve Státní galerii v Melbourne) ■
Václav Hollar se narodil v Praze v roce 1607
jako nejstarší syn Jana Hollara z Práchně, úředníka
při zemských deskách v Praze. Již od mládí měl
náklonnost k miniaturnímu malířství a iluminování,
jako dvacetiletý opustil Prahu (nevíme, zda z dů
vodů náboženských či uměleckých) a učil se rytectvi
ve Frankfurtu. Přesídlil pak do Kolína nad Rýnem,
kde jej navštívil v roce 1636 hrabě Arundel, vyslanec
anglického krále Karla I. a jinak známý sběratel
a podporovatel umění. Arundel. si objednal u Holla
ra řadu kreseb pro svůj cestopis popisující také
jeho návštěvu Prahy. Na této cestě také Hollar za
vítal na několik dní do Prahy a mimo jiné zde na
kreslil perem velký pohled na Prahu, v roce 1649
jej pak zpracoval a vydal jako trojdílnou rytinu
opatřenou znaky čtyř pražských měst a českými vy
světlivkami. Ruprodukci těchto dobových pohledů na
Prahu má nejeden Čech jako vzpomínku slávy praž
ské a české historie. Za Cronrwella přišel Hollar do
Londýna, kde se usadil jako mědirytec, oženil se
a působil jako ilustrátor až do své smrti v roce 1677.
Nedoložený zůstal údaj, že se Hollar vypravil i do
Ameriky. Václav Hollar, ačkoliv odešel do ciziny
jako dvacetiletý.mladík, zůstal uvědomělým Čechem
jak svědčí nápisy na některých jeho rytinách vznik
lých v Německu a zejména v Anglii — např. na jednérytině kočky (zvířecí. motivy jsou v Hollarově díle
časté) je nápis: “ Dobrá kočka, která nemlsá” , na
některých kresbách jsou české poznámky jako “ les” ,
“ pole” a podobně, za své jméno připisoval Bohemus.
To však nepřesvědčuje pořadatele výstavy Hollarových rytin v melbournské státní galerii, pořádané
v květnu, aby Hollar nebyl označován jako německo-anglický malíř. Ale i tak jsme vděčni, že jsme
měli možnost vidět v Melbourne řadu jeho vrchol
ných děl, které Hollarovi zaručují čestné místo v dě
jinách světové grafiky.
IP

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

Mezinárodní utkání
i1
konalo 13. května řádnou valnou hromadu, která ř
posoudila další rok zdárné činnosti a udělila odstu }
VE STOLNÍM TENISU
|1
pujícímu výboru absolutorium. Na další období byl 1
AUSTRÁLIE — ČESKOSLOVENSKO
i|
zvolen tento výbor: předsedkyně J. Royerová, místo
se koná v pálek 31. ledna 1974 v 7.30 hod. večer i
předseda K. Gráf, jednatelka Z. Haberová, poklad
v Table Tennis Centre, Albert Road,
1
ník J. Skružný, členové výboru: A. Gráfová, K. Prů 1
Albert Park, Vic.
,
šová, E. Skružná, J. Svobodová, B. Tomečková, J. i
Československo reprezentuje mistr Evropy Mílám
Tůmová, J. Vaňková, A. Wagnerová, Š. Bravenec,
Orlowski a Jar. Kunz (oba Sparta Praha), ^dále,
E. Gruenberger, J. Kafka, V. Novák, E. Svoboda,
B. Tomeček a dr. J. Vaněk, náhradník M. Hubálek. iJosef Dvořáček (Baník Ostrava) a Alice Grófová^ i
i(2. na mistr. Evropy) z Komenského university1r
rev. účtů V. Lomová.
v Bratislavě.
,
i
ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ VE V IK T O R II
1 V úterý 6. června se bude konat tamtéž^ turnaj( 1
— konalo řádnou valnou hromadu v Melbourne, kte ive stolním tenisu za účasti všech čs. hráčů.
i
rá schválila činnost odstupujícího výboru a zvolila
Vstupné na zápasy: $ 3, $ 2, a.
L ^
vedení Sdružení na další období. Předsedkyní nové
ho výboru byla zvolena dlouholetá sociální pracov
nice I. čapková, místopředsedou J. Vondruška. jed
natelem J. Forester, pokladníkem J. Vaněk, členy
Malý oznamovatel
KREJČÍ
výboru M. Picková, J. Petmoušková, V. Vodička,
a
F. ' Dvořák, J. Janeček, J. Viola, J. Kafka a Jane
ŠVADLENY
ček ml., revizory účtů L. Blažek a J. Matys.
Vzhledem k onemoc
znalé práce s kůží a
— Nový výbor chce vyvolat všestranný zájem o
nění je k okamžitému
sémíšem k výrobě kož.
práci Sdružení, chce být členům co nejvíee nápo
obleků přijmeme za
předání
mocný, poskytnout příležitost, aby se všichni vzájem
výhodných podmínek.
LAHŮDKÁŘSTVÍ
ně poznali a uzavřeli trvalá úzká přátelství. a těší
Práce v naší dílně v
(Cont. Delicatessen)
se, že může počítat se spoluprací Vás všech.
Prahranu nebo předá
v nejvhodnější části
— Čs. sdružení ve Viktorii
me k práci domů.
v Ascot Vale.
1. vypisuje soutěž na_ nejlepší kuchařské předpisy
Volejte (Melb.)
Týdenní tržba cca.
čs. moučníků a cukrovinek. 1. cena $ 10.-, 2. cena $
51-1739
$ 900. Renta včetně
5.- a 3. cena $ 3.-. Předpisy zašlete na adresu Čs.
bytu $ 175 měsíčně.
sdružení: Box 6, P.O., St. Kilda, Vic. 3182 nejpozdě
Odstupné a zařízení
ji do 1. července 1974. Předpisy budou souzeny kra$ 7.000 a zásoby asi
jany-odborníky a nejlepší budou vydány anglicky
Kdo má v Austrálii neb
$ 3.000. Bližší informa
knižně. Výtěžek prodeje knihy ve prospěch Sdružení.
i jinde knihy (fotogra
ce:
tel.
(Melbourne
2. V sobotu 15. června odpoledne je schůzka kra
fie) s obrazy českých,
janek každého věku k debatě, hrám v karty aj. t.i od 5 do 7 hod. večer)
moravských a sloven
37-2468.
Čapků: 20 Norwood Rd., Caulfield. Výtěžek neb pří
ských
spěvky pro Sdružení.
NÁRODNÍCH KROJŮ?
3. YOGA. Zájemci o prvky, této vědy, filosofie a
Pořizuji na mikrofilmu
tělocviku hlaste se písemně na adresu I. Čapkové.
obrazy všech těchto
Jsou plánovány 3 kursy po jedné hodině a to večer.
krojů a budu povděčen
BYTY
4. Zájemci o anglickou konversaci nebo o vyučo
za zapůjčení materiálu
vání ve vlastním domově bezplatně pište na adre
PRO SVOBODNÉ
(knih), který spolehli
su Čs. sdružení.
vě vrátím. Rovněž za
od $ 10 týdně
5. Překlady dopisů neb dokladů vyhotoví členové
upozornění, kde je. ma
Čs. sdružení potřebným krajanům bezplatně (nebo
70 Gipps St.
teriál k dosažení, budu
za dobrovolný příspěvek sociálnímu fondu Čs. sdru
Easf Melbourne
vděčen.
žení) .
5 minut z City
5. Mají-li Vaše děti ve škole potíže s angličtinou,
Pavel Kyral,
15/7-9 Little St.,
hlaste to čs. sdružení.
Tel. (po 6. hod. več.)
7. Rovněž bytové či finanční potíže přestárlých,
Lané Cove, NSW. 2066
41-4088
krajanů hlaste písemně čs. sdružení. Pokusíme se
0 řešení. -
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ŠVADLENY

|

s
<

jakkoli zapracované v oděvním oboru
přijme moderní továrna na košile.

?
?

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

1
i

Platíme výkonnostní přídavky,
nabízíme prvotřídní podmínky.

\
?

ANTONINSKOU

>
5
i
5

Většina dívek a žen vydělává od
$ 80 až přes $ 100 týdně.
Plné zaměstnání nebo částečné.
Přijmeme též D ÍV K Y DO UČENÍ.

?

GLO

WEAVE

PTY. LTD.

|

234 Brunswick St., Fltzroy, Vlc.

l

T e le fo n 419-1600

LETOVISKO

|
\
' i
\

\

7
?

“ ŠUMAVA"

r

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli 16. června 1974

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

HLAS

' - :'i o -

DOMOVA

27. 5. 1974
P L Á N IČ K A SE D O ŽÍVÁ 70 LET

fr C íír isd C í-ír'? '* T rJflííim
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•^iďžarili

Janovský

Kdo bude mistrem republiky?
NEJRYCHLEJŠÍ MUŽ SVĚTA

Čs. fotbalová liga
Na špici tabulky 1. čs. fotbalové ligy se pořadí
néjispších třečtí mužstev stále mění. Až dosud vepoud; tým soutěže .Baník Ostrava prohrál ve 24. a
y ;Ž5*i ko(e dva, mistrovské zápasy za sebou, byl bo
dově dostižen bratislavským Slovanem, který se do
konce lepším poměrem branek dostal na 1. místo,
říeáaříio se příliš ani pražské Dukle, kterou dohání
mužstvo VSS Košice. Ovšem i nadále platí, že přebornipký titul získá jeden z tria; Slovan Bratislava
- Baník Ostrava — Dukla Praha. — Daleko větším
rébusem je otázka sestupu. Tam je na dvě poslední
místa nedobrovolná tlačenice.
:24. -kolo:'-Slavte’ Praha ••— Nitra 0 : 1, Tatran Prešov - Sparta Praha 2 ; 0, Dukla Praha — Teplice
1 : 1. Plzeň — Bohemians 2 : 0, Inter •Bratislava —
Baník Ostrava 2 :-1/ Zbrojovka Brno — VSS Košice
3 : 1 . žilina — Spartak Trnava 2 : 0 a Lokomotiva
t Košice'-^ .Slovan Bratislava 1 : 0.
25. kolo: Zbrojovka Brno —- Dukla Praha 2 : 0,
Baník O strava '-- Slavia Praha_ 0 : 2 (!), Spartak
Trnava' - Plzeň 2 : 0: Nitra — Žilina 2 : 2, VSS Ko
šice-— Inter Bratislava 1 : 1, Sparta Praha — Loko
motiva Košice 3 : 2 , - Bohemians — Tatran Prešov
4 : 1 , Slovan Bratislava — Teplice 2 : 0.
Tabulka po 25. kole: 1. Slovan Bratislava 31 bodů,
skóre,4.?': .30.; 2. Baník Ostrava 31 b., skóre 37 : 34;
,3. Dukla :Praha 30 b.;v&. VSS Košice 28 b.; 5. Slavia
Praha, 6. Sparta Praha (po 26 b .): 7. Bohemians,
8. Zbrojovka Brno’ (po 25 b.); 9. Teplice, 10. Trnava,
•>11.!Nitra1(po 24 b.);;12. Inter Bratislava 23 b.; 13.
"škoda Plzeň 22 b.; llv ž ilin a 21 b.;'-15. Lokomotiva
Košíce 20 b., 16. Tatran Prešov 20 bodů.
■■■•;,. Mládi zvítězilo nad rutinou

24letý Američan tvo ry Crockeft z Peořia (Illi
nois) zaběhl na lehkoatletických závodech v Knoxr
ville v americkém státě . Tennessee 100 yardů za
rovných 9 vteřin, čímž zlepšil o 0,1 vt. dosavadní
světový rekord pěti sprintérů v čele s "tokijským"
olympijským přeborníkem
Američanem Bobem
Hayesem (ten jako první dosáhl 21. č.ervna 1963
9.1 vt,). V ítr nepřesáhl povolenou silu a tak nic
neštóji v céstě 'uznání*’tohoto' času ža 'světový re
kord. Čtyři stopky ukazovaly; dvakrát rovných
9 vteřin, jednou 9,1 vt: a jedny dokonce 8,9 vt.
Crockettův čas odpovídá 9,9 vt. na 100 m.
1,70 m vysoký a 68 kg vážící Ivory Cfockett ne
ní však v atletickém světě neznámý, vždyť už v
r. 1969 a 1970 byt americkým mistrem na 100 yd.
V olympijském roce 1972 skončil na přeborech
USA až čtvrtý á tudíž se nekvalifikoval na OH v
Mnichově. Až dosud jeho osobními rekordy bylo
9.2 vtí ha 100 yd a 10,2 vt.'na 100 m.

PRAHA VYHRÁLA KANDIDATURU

Praha bude v t . 1978 dějištěm lehkoatletického
mistrovství Evropý. Rozhodla o tom na svém zase
dání v Římě rada mezinárodního lehkoatletického
svazu, což je jistě pěkné vyznamenání čs. lefake
atletiky k 80. výročí jejího zrodu. Protikandidátem
na uspořádání evropského šampionátu byl západoněmecký Duesseldorf. Boje evropské elity budou pro
bíhat na Strahovském stadiónu, který sí funkcionáři
evropského atletického svazů už v minulém roce pro
hlédli a podle toho mnozí hlasovali. Je to poprvé v
historii čs. lehké atletiky, kdybyla Praze svěřena
organizace tak významného podniku, jakým je tato
“ malá olympiáda” .

Dne 2. června se v Praze dpžije 70 let náš nejšlavnějši fotbalový brankář František Plánička, jehož
jméno je úzce spjato s čs. kopanou třicátých. let
Piánička začal už v mladých letech s kopanou v, SK
Bubenči, odkud pak přestoupil do pražské Slavie,
které zůstal věren do dnešních dnů, kdy si mnohdy
ještě zachytá za staré pány v červenobílém dresu.
V “ sešívaném dresu” sehrál 700 zápasů a za. ná
rodní mužstvo ČSR, jehož byl stále velkou oporou,
hrál v letech 1925-1938 celkem 74krát. Pro fptbalové fanoušky zůstane nezapomenutelný jeho výkon na
mistrovství světa v r. 1934 v Itálii i v utkáních Stře
doevropského poháru. František Plánička byl í po
važován za nejlepšího brankáře Evropy a konkuro
vat mu prý mohl snad jen slavný španěl Richárdo
Zamora.

- - Ve zkratce - — Západoněmecká hokejová federace na svém zase
dání v Mnichově rozhodla, že nástupcem dosavadního
trenéra reprezentačního týmu NSR Kiesslinga. bude
brněnský profesor, kdysi slavný čs.'hokejový i fot- '
bálový reprezentant, Vladimír Bouzek.
— Vítězi II. ročníku Evropského' poháru reprezentač
ních týmů v pozemním hokeji se v Madridu stali
reprezentanti Španělska, kteří ve finále porazili olym
pijské přeborníky — západní Němce — 1 : 0 . Třetí
bylo Holandsko. Čs. pozemkáři obsadili 9. místo 2 18
startujících družstev.
— V Long Beach. na profesionálních lehkoatletic
kých závodech, zdolal americký tyčkař Steve Spiith
5.59 m. což je druhý nejlepší výkon všech dob. Lepší
už byl jen jeho krajan Bob Seagren, který s|očil
5.6-3 m. 5.59 m jako nyní Steve Smith dosáhl v r.
1972 i Švéd Kjell Isaksson.
.
— Chilská fotbalová federace žádá o d . sovětského
fotbalového svazu náhradu za nesehrené odvetné
fotbalového svazu náhradu za nesehrané odvetné
částce 152.000 dolarů.
;
;
— Brazilec E. Fitipaldi na voze McLaren vyhrál v
Nivelles Velkou cenu Belgie a dostal se do čela mi
strovství světa formule I.
V S E M IF IN Á L E ČSR — NSR

Čs. tenisté zasáhnou do bojů letošního ročníku B
skupiny evropského pásma Dávisova poháru až v
semifinále, kde jejich soupeřem bude ve dnech 19.
21. července v Mnichově družstvo NSR, To nyní ve
čtvrtfinále hraném v Duesseldorfu vyřadilo tým Špa
nělska 3 : 2 . Soupeř Čechoslováků NSR má . velkou
oporu v mnichovském tenistovi Karlu Meilerovi, ten
však nemá v německém reprezentačním týmu váž
nějšího konkurenta. ČSR by tedy měla'zvítězit a
pak by se v závěrečném utkání evropské zóny střetla s vítězem zápolení SSSR. — Jugoslávie. Vítěz
evropského pásma B skupiny “ párazíT pak v mezipásmovém utkání na tenisty Indie, kteří v Kalkutě
vyřadili obhájce Salátové mísy Australany, jež tu
hráli bez svých opor Johna Newcomba, Rod Lavera a Ken Rosewalla. Austrálie zřejmě soupeře ■podceňovala a to se jí stálo — stejně jako 2 měsíce.
předtím Američanům s Kolumbií — osudným.

1. F. C. M A G D EB U R G V ÍT Ě Z E M
EVRO PSKÉ TR O FEJE
NEWCOMBE M ISTREM SVĚTA
. -Evropská kopaná je bohatší o jedno velké překvaV texaském Dallasu mělo y první polovině května
“(pém r''‘Bbsťarali se ó něj přemožitelé ostravského
■'/Baníku,' fotbalisté 1. FC Magdeburg, kteří ve fí- své dostaveníčko 8 nejlepších světových tenistů (určei
; halo soutěže “ držitelů trofejí” zvítězili v Rotterda- ných kvalifikačními, boji ve třech skupinách), kteří
iňu před necelými 5.000 diváky nad AC Milanem 2 : 0 zde ^soutěžili o titul profesionálního mistra světa.'
a stali se prvním východoněmeckým týmem, který Novým světovým přeborníkem se tu stal zcela zaj
vyhrál jednu z dvou hlavních soutěží Hubové Evro- slouženě 291etý Australan John-Newcombe, který ve/
-pý: Mladé mužstvo 1. FC Magdeburg sice v těch- finále vynikající..úrovně porazil ‘ ‘překvapení turnat
- nickám pojetí hry sin ě pokulhávalo za zfajšenějša- je” ÍSletéfao Švéda Bjoma Borga 4 : 6 . 6 : 3 , 6 : 3 ^
mi borci z lombardské metropole, zato však p ř e  a 6 : 2 . A jak už ostatně ukazuje i výsledek, měl.
kypovalo.-elánem. bojovností, které vedly k vítěz Newcombe s Borgem v první sadě velké potíže, pak
-ství. . Pravda, východoněmeckým fotbalistům pomoh-! však dokázal, že je skutečně v současné době nejD VĚ V Z P O M ÍN K Y
ía k tomuto triumfu vlastní branka italského zadáka •epším světovým tenistou. Dostal za to “ prémii mi
Lanziho vstřelená ve :43. minutě zápasu (široko, da stra světa” 50.000 dolarů a celou řadu.dalších darů.• — Lehkoatletický svět vzpomínal v minulých dnech
leko nebyl soupeř), ale nutno říci. že snaživý celek zatímco Borg se “ musel spokojit” s 20.000 dolary. na významnou událost, která se udála před 20 lety.
Magdeburku nevyhrál finále nad obhájcem trofeje John Newcombe, který tak zvýšil svůj letošní příi .6. května 1954 zaběhl v Oxfordu 251etý student meAC Milanem nezaslouženě. — Po vlastním gólu bylo jem na 174.908 dolarů, vyhrál tedy za své sportovníi diciny Angličan Roger Bannister. jednu m íli. jako
jasy", žp AC Milan vsadí po změně stran vše na útok. dráhy vše. co se vyhrát dalo: byl třikrát vítězem1 první, běžec pod 4 minuty, za .3:59,4 min.- Tehdy
1. FC Magdeburg však v prvních minutách drahé Wimbledonu, dvakrát vyhrál přebory USA ve Forest^ tento čas, o kterém snily stovky mílařů,. vzbudil v
, .Půle,,, zachytil nástup Ttalů, ti s přibývajícími minu Hills. v- minulém roce se podílel na vítězství Austrá; celém sportovním světě velkou senzaci, dnes se už
tami žnervosněli, a místo toho, aby vyrovnali, irika lie v Davisově poháru, a7 nyní se stal v Dallasu ii do seznamu “ Klubu Roger Bannistera” zapsalo 171
.„„sovali -V-..75. minutě Sěguinem druhý gól. který zna- profesionálním mistrem světa.
závodníků, kteří “ šli” téměř pětsetkrát pod 4 minuty.
WšmWedonský přeborník- Jan Kodeš porazil sice ve- — Jednominutovým tichem na všech ‘hříštích vzpom...menal-konec-jejich nadějím. Toto finále však bude
čtvrtfinále
mistrovství'
v
'
Dallasů
loňského
ňéjúspěšpatřit.% .nejslahším,.?ávěrečným utkáním -141eté histo- něla první květnovou neděli celá. Itálie 25. výročí len er druhé nejpopulárnejši evropské fotbalové' soutě nějšího světového tenistu Rumuna lilie Nastaseho> teckého neštěstí, při kterém — 4, května 1949
přiže, soutěže,; “ držitelů trofejí” , proběhlo bez jakého t : 6. 6 : 1 a 7 : 5,'v boji ó' účast v závěrečném střet- šlo nad Turínem o život celé prvoligové mužstvo
koli yzručhu, dobré kopané jsme viděli skutečně po- nutí však prohrál se Švédem Borgem 6 : 4, 4 : 6, 3 : 65 FC Turína, které tehdy tvořilo kádr reprezentačního
a 2 : 6. a tak bójoval jen o 3. místo. Á i v tomto) mužstva Itálie. Š mužstvem Turína přišel o . život i
skromnu.
utkání prohrál (s Američanem Stan Smithem 4 : 63 slovenský fotbalista Julius Šubrt.
a 6 : 7) a obsadil 4. místo, které však je v nejlepšíx .— ----------- -— ;------- -------------------— -------------------- -světové konkurenci jistě velkým Kodešovým úspě
chem.
'
HLAS
D O M O V A vychází čtrnáctidenně.

Hokejová liga

Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
'8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
y !; "
Telefon: 42-5980
RÓČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
výtisk 25c. P ř e d p l a t n é d o z á m o ř í : lodí za
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.£ stg. 3.-, US S 8.- nebo ekvivalent v jiné měně
•.'Výši.-leteckého-ípříplatku do různých zemí sdělíme
- na ' požádání obratem.

Teprve v úterý 14. května skončila v ČSR 1. ho
o druhého postupujícího. kejová liga ročníku 1973-74, které' několikanásobné
Je na, něj célá řada aspi. přerušení (naposledy ňa téměř 2 měsíce) nepřidalo
rantů. Posuďte sami po. na kvalitě. Mistrovský titul získali už 5 kol před
dle tabulky: 1. Třinec 3'55 závěrem hokejisté jihlavské Dukly. Sestupuje skuteč■bodů, 2. Jablonec, 3. Prie-'_• ně nej slabší mužstvo soutěže Chomutov. Konečné po
vidza (po 29 b.), 4. Kys. řadí: 1. Jihlava 69 bodů; 2: Spárta Praha 58 b.; 3.
Nov. Méšto, 5. Bardejov/ Pardubice 55 b .; 4. ZKL Brno 48 b.; 5. Kladno 45
(po 27 b.), 6. Trenčín, 7// -b., skóre 159 : 145; 6. Košice 45 b., skóre 148 : 139;
g 7.. Slovan Bratislava 44 b.; 8. Litvínov 40 b.; 9.
Hradec Králové (po 2.6
Vítkovice 38 b.; 10. Motor české Budějovice 35 b.;
bodech).
_▲ __
11. Plzeň 34 b.; 12. Chomutov 19 bodů.

DRAMA O DRUHÉ MÍSTO

Mužstva II; cs. celostát
ní fotbalové ligy mají za
sebou 25 ze 30 kol,., už
však nyní jé' téměř jasné,
že prvním postupujícím
do 1. ligy bude Třinec,
který má 35 bodů, šestibodový náskok před Jablon
cem a Prievidzou. Velký
boj se však zřejmě - roz
poutá o druhé místo a tím

