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Československé sdělovací prostředky se v těchto
línech — v měsíci československo-sovětskěho přátel
^Iství — překonávají ve snaze projevit vděk Velkému
aratru za protektorátni ochranu. Lidé čtou a po
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER
slouchají o nehynoucím přátelství na věčně časy a
i nikdy jinak, o čirém prameni jistoty a síly, z něčíslo 24. ’ hož smíme čerpat, o zářném vzoru,, který inspiruje
' milióny, o závazcích za osvobozeni před třiceti a
L znovu před sedmi léty, o poutech vděčnosti, která
váže nás i budoucí pokolení. A nynější pokolení na
veřejnosti tleská. Musí tleskat.

Amerika zápasí s détente
Dr. Martin Kvefko, New York
Zaéíafkom novembra previedol prezident Ford vážrte změny vo vládě. Vymě
nil ministra obrany, obchodu a šéfa Úsfrednej spravodajskej služby (CIA:
Centrál Inteligence Agenty). Zároveň odňal ministrovi zahraničia jedno z
klůčových míesf v systéme americkej národnej bezpečnosti, ktoré držal Kissinger, totiž poradců v Bíelom dome pre otázky národnej bezpečnosti; a vicepre
zident Rockefeller odovzdaním listu prezidentovi oznámit, že sa neuchádza o
kandidaturu na toto miesto v budúcich prezidentských voí'bách.

V americkej demokracii
sú ta kóto zrněny vždy vel
mí závažné, pretože v pre
zídentskej demokracii, akú
tnajú Spojené státy, vlád
ny aparát je vlastně len
rozsiahlym osobným sekre
tariátem prezidenta. Z to
ho důvodu komentátoři
zrněny podrobné analyzujú
a to aj z hradiska medzi
národně politického i z
liTadiska vnútropolítické
ho. V tomto případe ich
komentáre holi o to po
drobnejšic, že vládne změ
ny přišli tak tesne před
nadcliádzajúcími
prezi
dcnlskými voVbami a v
období politického uvažo
vania o tom. ako ďalej v
takzvanej politiko dělen
to.
Z vnútropolitického hra

diska sú tieto změny vý
znamné najma preto. že
poukazujú na politická
stratégiu. pre ktorú sa
prezident Ford rozhodol vo
volebnej kampani. Je to
americká zvláštnost', ale
je to tak. že každá z dvoch
veTkých politických stráň:
Demokratická i Republi
kánská. má tri křídla:
pravicové, či konzervatív
ne, liberálně a mierne Ta
vičové. A prezidentská

kandidátka sa připravuje
tak. aby pokial’ možno
představovala kompromis
a vyhovovala aspoň dvom
křidlám v straně. Budúce
prezidentské voTby sú o
to zvláštnejšie, že o vol'bu sa uchádza prezident,
ktorý neprešiel volebnou
kampaňou a dostal sa do
úřadu menovaním na zá
klade ústavného dodatku
po rezignácii zvoleného
prezidenta Nixona. Toto

připomínám preto. že Váž
ko odhadnut’ u ktorého
křidla má prezident Ford
nateraz najváčšiu podpo
ru a o ktoré křídlo sa hod
lá v prvom řade vo vol’bách opierať. Situácia pre
něho je o to komplikovanejšia. že v Republikánskej straně v posledných
rokoch značné ožilo a zrnohutnělo
konzervativně
křidlo a to natoťko, že ak
by mu Ford nevyhovoval,
tak by postavilo vlastného
kandidáta, ktorým má byť
bývalý guvernér Californie Reagan. Ford teda mu
sí brat' už teraz ohťad na
konzervativně křidlo v
straně.
(Pokr. na s. 2)

Na oslavě Říjnové revoluce mluvil L. Šfrougal

O Helsinkách realisticky
Sláva, s níž vzpomínalo oficiální Československo výročí Říjnové revoluce
odpovídala roli, kterou českoslovenští komunisté nyní hraji. Projevy bezmezné
oddanosti, slavnostní srazy v závodech, školách, městech, blahopřejné telegra
my do Kremlu i jednotlivých sovětských družebnich podniků, recepce, vojenské
parády, vystoupeni sovětských umělců, festivaly sovětských filmů a vše to spojené s projevy oddanosti "na věčné časy", to byla
náplň letošní slávy.

Zemřel dr. Petr Zenkl
Dno 3. listopadu 1975 zemřel v sanatoriu v Ralelgli v Severní Karolíně v USA ve věku 91 roku
dr. Pelr Zenkl, někdejší primátor města Prahy a
náměstek československého předsedy vlády v le
tech 1946 až 1948.
Zesnulý se narodil roku 1884 v Táboře jako
jodon z deseti děli tamního krejčího. Po promoci
na Karlové universitě byl profesorem obchodní
akademie v Prazc-Karlinč, později se věnoval
plné správě hlavního města, přičemž vynikla
zvláště jeho práce na poli sociální péče a sociál
ního pojištěni. Především výsledkem jeho úsilí
bylo vybudování Masarykových domů v PrazeKrči. Celou minulou válku, téměř šest let, byl
v německých koncentračních táborech. Po ná
vratu do vlasti byl zvolen předsedou českosloven
ské strany národních sociálislú a po volbách v
roce 1946 se stal jako předseda nejsilnějši nekomunislické strany náměstkem předsedy vlády
Národní fronty.

V době komunistických připrav k převratu se
stal dr. Pelr Zenkl hlavním terčem útoků po
štvané ulice i útoku komunistických vůdců. Po
únoru 1948 odešel se svou ženou Pavlou do
exilu. Uchýlil se do Spojených států, kde se stal
předsedou Výboru Rady svobodného Českosloven
ska se sídlem ve Washingtone a zastával řadu
dalších významných funkci. Při odchodu na od
počinek byl zvolen čestným předsedou Rady svo
bodného Československa. Zenklova manželka Pav
la zemřela ve Washingtone před několika lety.
Svou životni prací si dr. Petr Zenkl zajistil
velmi čestné místo v dějinách Československé
republiky.

Chápeme, že tamní novináři a komentátoři jsou ve
stejné situaci jako byli ti za vlády nacistů, že jsou
povinni odvádět podobnou daň režimu. Ale přece se
zdá. že čistka v jejich řadách byla důkladnější než
za Heydricha a Franka, že zbylo víc těch ke všemu
ochotných, připravených otrocky děkovat i za kopa
nec.

Dnes se však nechci zabývat tím. co která diktátu
ra dokáže udělat z lidí nebo jaký druh pomocníků
si vybírá. Zajímavější jsou "výhody", které nám
venku poskytuje československý tisk a rozhlas, kte
rý. ve snaze zavděčit se, referuje jasněji než propa
gační ústředna v Moskvě.
Zprávy z Prahy totiž hodně napovědí. Dovídáme
se o světových událostech kladných i záporných, po
chybných či podezřelých a víme bezpečně, jaký po
stoj k nim zaujímá Moskva. Na stránkách českoslo
venského tisku sledujeme třebas vývoj události v Por
tugalsku — velkou slávu, pak nejistotu a rozpaky,
tedy jasné znamení, že se situace nevyvíjí podle plá
nu. O jiné zemi slyšíme, že se zmocnila vlády bru
tální vojenská klika hrdlořezů, zatímco někde v sou
sedství lid vitá nadšeně armádu, která zasahuje způ
sobem humánním, aby zajistila skutečnou vládu lidu,
čteme, jak Lidové hnuti za osvobození Angoly, klene
je opravdovým reprezentantem tamního lidu, urputné
bojuje proti zahraničním interventům a oddílům rozkolnických organizací, z nichž jedna je pod přímým
vlivem americké CIA a druhá bojuje dokonce xa
podpory čínských maoistů, což je dnes hřích ještě
odpudivější.

V jihoamerických republikách se zase s oblibou
utkají hrstky fašistů s širokými masami vedenými
lidově demokratickými vlastenci a je jen s podivem,
že ta hrstka občas vyhrává. Ale i z kdysi nejreakčněj
šího světového centra docházejí dnes zprávy dost
pokrokové, vždyť například "sesazeni Jamese Schlcsingera. který zvláště v poslední době zastával silně
reakční stanoviska, je objektivně počinem, jenž může
Nejokázalejší
oslavou může úspěšně rozvíjet jen příznivě ovlivnit vnitřní a zahraniční politiku Spoje
Jak odstraněný Jackson tak i Schlc
byl sraz pracujících ve tehdy, bude-li respektová ných států .
singer jsou známi svým prosazováním politiky silné
Sportovní - hale pražské na skutečnost, že výsledky vojenské moci a vysokých vojenských rozpočtů i krl
Stromovky, kterého se zú Helsink jsou pečlivě vyvá tikou politiky snižováni napětí. . ."
častnily stranické a vládní ženou bilancí zájmů všech
A Austrále? Vedle občasných zpráviček druhu “klo
špičky, sovětská delegace zúčastněných zemi. Obsa kan v kabátě" začaly Prahu náhle zajímat i událo
včetně vedoucích důstojní hují proto i některé kom sti politické, v posledních dnech se vyskytly dokonce
ku okupační armády, dip promisy. které jsou niko delší komentáře. Není však snadné najit v nich něco
lomaté ostatních komuni liv setřením, ale potvrze vlastního, spíše jsou opisovány úvahy zdejších leví
politiků a některých odborářů, kteří "usilují
stických států a vybraný ním a uznáním existují ocových
pokrokový vývoj" a "přátelství mezi všemi míru
lid.
cích rozdílů ve společen milovnými zeměmi", na rozdíl od "představitelů
Vedle protektorského po ských systémech a ideolo australského i zahraničního kapitálu".
vídání sovětského velvy gii zúčastněných států”.
Pražské komentáře ke zprávě o bombách zašla
slance V. V. Mackeviče
“V této souvislosti po ných poštou třem australským nesocialistickým osob
pronesl hlavní projev člen važujeme za nutné zdůraz nostem. dosud nemáme. Nezdá se však, že se bude
předsednictva ÚV strany nit. že nesouhlasíme s tě takovým zpravodajstvím věrný československý tisk
zabývat. Je ještě příliš mnoho pamětníků podobných
a předseda federální vlá mi. kteří tvrdí, že krité zásilek Janu Masarykovi. Petru Zenklovi a Prokopu
riem ochoty k mírové spo Drtinoví v předvolební době v roce 194G. zvláště když
dj Lubomír štrougal.
Nemělo by smysl zabý lupráci je zmírnění nebo stranicky neukázněný tisk za "Pražského jara" otev
vat se dlouhými banální dokonce zastavení boje i řeně jmenoval komunistického výrobce zásilek i ná
pomocné soudruhy a netajil se účelem nebezpečných
mi frázemi, kterými štrou mezi buržoazní a sociali zásilek: vyvolat v zemi chaos a postrašit stoupence
gal oslavoval výročí “vy stickou ideologů. Sám ži demokratických stran.
vrcholení staletých zápasů vot dostatečně potvrzuje,
O tomto poučeni se však v nynějším českosloven
lidstva za lepší zítřek", že požadavek ideového při ském tisku nedočteme.
-svale všimneme si té části měří je iluzorní, neboť
projevu, v němž se zabý ideová polemika je objek
tivně nevyhnutelným dů
val dneškem:
PUBLISHED by F. Váňa. 8 Moorhouse St.,
"Období, které uplynulo sledkem existence dvou
Richmond. Vic. 3121. — PRINTERS: Unifícatíon
rozdílných
společenských
ed celoevropské konferen
Pty. Ltd.. 497 Collins St.. Melbourne. Vic. 3000
ce. ukázalo, že vzájemně řádů . . .”
prospěšná spolupráce se (Pokračováni na sir. 2) j
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Amerika zápasí s détente
(Pokračpvarue zo str. 1;
Z hradiska medzínárodne-polítického sú tieto
zrněny významné preto, že
détente sa dostala do urči
tého závozu. Helsinky v
ničom nepomohli. Sympto
my tejto ťažkosti v politike détente sú najma tieto:
rokovaníe rnedzí Spojený
mi štátmí a Sovietsky.n
zvázom o obmedzení stra
tegických
nukleárnych
zbraní sa dostali do závo
zu
pre
neústupčivosť
Moskvy. Dohoda medzi
Fordorn a Brežnevom z
Vladivostoku sa nemůže
realizovat’. Podobnc- rokovanie vo Viedni o znížení
branných sil v strednej
Európe, o čom dohoda ma
la byť uzavretá takrner
súčasne s vynesením deklarácic o eurůpskej bez
pcčnosti v Helsinkách,
tíež sa nehlo z miesta. A
zase je to pre neústupči
vosť Moskvy. Konečné v
důsledku týchto dvoch
okolností tretia americko
sovietska konferencia na
vrchole sa sotva už tohoto
roku uskutoční. Brežnev
inal původně prísť do
Washingtonu už v lete, po
tom sa jeho cesta odložila
nq jeseň, ale třeba rátat'
s druhým odkladem, lebo
do Vianoc sa toho už sotva
může veťa urobit', najma
aj přete, že Ford by ešte
do konea roku radšej šiel
do Pekingu ako přivítal
Brcžneva vo Washingtone.
A tak ako spomenuté
vnúlro a medzinárodne
politické okolnosti ovplyv
tlili Kordové poČínanie pri
poslednej
rekonštruken
vlády?
Vzhťadom na to. čo sme
povedali. kťúčovými oso
bami pri tejto rekonštruk
cli sú tri osoby: Kissinger.

Schlesinger (bývalý minister obrany) a Rockefeller. Začnime tým pcslečným. Rockefeller předsta
vuje liberálně křídlo v
Republikánskej straně. Je
ho poznačerúe liberálnym
trendem je tak silné, že
typíckí predstavítelia konzervatívneho křídla v Republikánskej straně ako
je například senátor Goldv.ater. sú na sto percent
proti němu. Senátor Goldwater hlasoval například
proti nc-mu aj pri rozhodo
vaní o jeho viceprezídentstve. A tieto kruhy na čele
s bývalým guvemérom
Reaganom sú rozhodnuté
zmariť
Rockerfellerovu
kandidatúru na víceprezidenstvo za každých okol
ností. Zdá sa preto prav
děpodobným, že medzi
Fordorn (ktorý by hádám
bol rád podržal Rockefellera) a Rockefellerom do
šlo k tajnej dohodě o tom.
že Rockefeller umožní Fordovi akosi pacifikovať
konzervativně křidlo v
straně tým. že sa vzdá
kandidatúry na viceprezidenlstvo. V tom zmysle
prinicsol Rockefeller For
doví list. Komentátoři pripomínajú. že je to Rockefellerov príspevok k jed
notě strany za vedenia
Fordovho, ale niektorí po
ukazujú tiež na to. že
týnilo si hádám Rockefel
ler sám připravuje cestu
na kandidatúru prezidenta
pre případ, že by sa Ford
dostal do ťažkosti.

Pokračujme tým dru
hým: Schlesingerom. Naj
viac komentárov sa lýka
změny na ministerstvo
obrany. To preto. že Schle
singera považují! za inte
lektuálně
rovnocenného
Kissingerovi. zatial' čo

ostatní členovía vlády sa
považuji za meoej vplyvných. Schlesirgerov od
chod z vlády je komento
vaný rovnako vážné z
vnútro-politíekých i zanranično-poiítických dóvodov
To preto. že Schlesinger
bol do značnej miery opo
nentem
Kissingerovej
představy o politíke déten
te. Schlesinger poukazoval
na to. že Sovietsky zváz
sice uzaviera zmluvy s
Amerikou o znížení nukle
árnych zbraní (Salt I a
Salt II). ale že sám zbro
ji. Že tajné alebo podl’a
medzier. ktoré pripúšťa
zmluva uzavretá Kissingerom. zbrojí. Schlesinger sa
dostal často do sporu s
Kissingerom pri posudzování toho, čo Amerika mó
že od sovietov očakávať a
ako sa k nim má chovat'.
Schlesingerova představa
o détente sa hádám naj
viac kryje s představou
americkej veřejnosti o tej
to politike. to znamená, že
Schlesinger nie je v zása
dě proti détente. ale len
za dvoch okolností: že sovieti urobia žclatďné ů
stupky, ktoré by bolí zá
rukou. že Moskva otázku
koexistencic a zmierňova
nie politického napátia vo
svete myslí vážné, a že
Spojené státy budú vojen
sky silné, že nedopustia.
aby sa Sovietsky zvaz stal
vedúcou vojenskou veťmocou.
Niel sporu o tom. že to
to stanovisko ministra ná
rodnej obrany bralo dosial' vážou úlohu pri ame
ricko sovietskych
vojen
ských rokovaniach a niet
sporu ani o tom. že tomu
tak bude aj v budúcnosti.
Lebo Schlesinger má značnú prestiž ako vojenský

O Helsinkách realisticky
(Pokračováni se str. 1)
štrougalovo vysvětlováni
je první reakci "na vyšší
úrovni" na nepochybné
dotazy zdola, jak se za
chovat k poukazováni ob
čanú na rozdíly mezi zně
him helsinské dohody a
jejím praktickým uskuteč
ňováním v českosloven
skli. Oficiálně se totiž jen
dovídali o velkém úspěchu
socialistických států, že k
podpisu dohody došlo a o
tom. že se reakčni kruhy

na západě staví proti je
jímu důslednému uplatňo
vání.
Je pochopitelné, že se
dotazy lidi týkají přede
vším "třetího košíku" do
hody. který by měl mít
bezprostřední vliv na život
běžného občana, na mož
nosti cestování, uvolněni
informací, studii atd. A
tu štrougal nepřímo při
znává. že si takové uvol
něni nemůže Českosloven
sko dovolit, že je třeba

dívat se na dohodu "rea
listicky". že je závažným
úkolem čs. politického a
ideologického ůsili křížit
záměry těch, kteří se sna
ží "diskreditovat realistic
ké stoupence dohody" tím.
že neuznávají "diferenciačni proces probíhající
po helsinské konferen
ci" . . . čili nejde-li vy
světlit černé na bílém ro
zumem. je nejlépe odvolá
vat se na mlhavý diferenciační proces.

24. 11. 1975

Rozloučení s prof. Dvorníkem
Při návštěvě rodně Moravy zemřel dne 4. listopadu

znalec v kongrese a že 1975 v nemocnici v Kroměříži profesor byzantské hi
storie Harvardovy university, S2Ietý Msgre. Dr. Fran
kongres jeho znalosti bude tišek Dvornik. Ve Washingtoně celebroval 10. listo
v budúcnosti využívat’ vo- padu zádušni mši Rev. Dr. Ludvik Němec z Filadel
či vládě, najma voči mi fie, osobni přítel a spolupracovník prof. Dvornika a
nistrovi Kissingerovi. A se zesnulým se při tě příležitosti rozloučil Dr. Milo
přelo, že Schlesingerova slav Rechcígl těmito slovy:
"Jako předseda československé společnosti pro vě
představa o détente sa tak dy a uměni mám dnes smutnou povinnost rozloučit se
značné kryje s mienkou s naším čestným členem, vědcem světového jména,
amerického občana, jeho jedním z velkých Čechů, který formoval světovou
odstránenie z vlády sa vědu historickou a vedl ji cestami neobvyklými a
asi netušenými k odkryti pravdy — toho jedi
Fordovi zazlieva. Komen často
ného cíle všech velkých vědců.
tátoři poukazuji! na to, že
Dr. František Dvornik se letos dožil v plné práci
vo vládě a medzi najbliž- 82 let. Na byzantologii a rannou slovanskou historii
šimi prezidentovými po- se zaměřil již v roce 1920, kdy dosáhl prvního dok
radcami po odchode Schle- torátu na teologické fakultě v Olomouci. Pokračo
val pak ve studiích, přednášel na Sorboně a pak se
singera niei patričnej pro stal profesorem a děkanem Karlovy university. Po
tiváhy. To sa považuje za pádu Francie odešel do Anglie, kde přednášel na
nesmiernou chybu, lebo londýnské universitě až do podesátých let, kdy pře
vraj takto prezident do sídlil do USA.
Jeho enormní počet vynikajících studii v oboru
stane len jednostranné byzantologie
a ranné slovanské historie je dostateč
mienky od Kissingera a je ně znám. Co my, češi a Slováci, odbornici či laikové
ho spolupracovnikov a že v jeho zamilovaném oboru nejvíce oceňujeme, jo sku
to sa móže zle vypomstiť. tečnost, že kritickým a objektivním studiem starých
Je zaujímavé, že odchod pramenů postavil rannou slovanskou historii do no
vého světla. Na rozdíl od dřívějších historiků klade
Schlesingera z vlády uví původní sídla Slovanů na území, které sahalo na
tali v Moskvě, ale kritizu jihu ke Karpatům, na severu hraničilo s Baltským
ji! v Pekingu: a nie vytá mořem, na západě se dotýkalo Labe a jeho východní
čené. že pře túto okolnost' hranici tvořila Bug či dokonce Dněpr a částečně
Pokud se týče historie Československa, proká
sa tohoto roku už neusku- Visla.
zal nade vši pochybnost, že mise sv. Cyrila a Me
toční Fordova cesta do toděje na Velké Moravě nebyla vlastně ani tak vý
Pekingu. Skrátka pri kom- znamná nábožensky, jako spíš kulturně. Vytvořila
binovanom hradisku vnút- první slovanské písmo, za jejího působení vznikla
ro a medzinárodne-poli- první slovanská literatura a byly kodifikovány práv
ní předpisy.
tickom možno povedať, že
Je tomu přes 50 let co profesor Dvornik odešel
to. čo Ford vnůtropoliticky z rodné Moravy do ciziny, aby měl přistup k origi
mohol získat’ vzdáním sa nálním zdrojům své práce. Těchto 50 let bylo věno
Rockefellerovej kandidatú- váno vyčerpávajícímu studiu byzantské historie a
ry na úřad viceprezidenta, snaze opravit nesprávné názory panující ve světé o
počátcích Slovanů a o roli, kterou hrál jeho národ
to Ford stratil odstraně v ranné evropské historii. V tom směru prof. Dvor
ním Schlesingera z mini nik doplnil a opravil v leckterém směru Palackého
a ostatní čs. historiky.
sterstva obrany.
Osud byl k němu leckdy macešský, nedovolil mu
A nakoniec Kissinger.
žil a tvořit v rodné zemi.
Umožnil mu však aspoň
Ten až doteraz držal dve na sklonku života návštěvu milované Moravy a smrt
kPúčové funkcie v americ- tam, kde je pochována řada jeho předků, jejichž jmé
kej bezpečnostnej a zahra nu on nasadil korunu světovosti.
Členové SVU a celá obec vědců a umělců se sklá
ničnej politiko. Bol prezi
ní v úctě před památkou prof. Dvornika, velikého
dentovým poradcom pre vědce,
vlastence a demokrata. Nikdy nezapomeneme!"
otázky národnej bezpeč
nosti v Bielom dome a zá
cii a tak o sebe hovořil podrobena tvrdej kritiko,
roven už niekoPko rokov
sám Kissinger vo výbore pričinía sa o to aj etnlc
aj formálnym ministrom
kongresu.
ké skupiny. To nie proto,
zahraničia. hoci skutoč
Ale keď si povšimneme že by si americká veřej
ným ministrom zahraničia to. ako novináři tlačili na
nosť nepriala détente a
hol už od posledných vo prezidenta Forda. aby sa
jej plod, zmicrnenic med
lieb. napriek tomu, že na vyjádřil, čo politicky zna
zinárodného napátia, ale
Stale Departmente sedel niená zbavenie Kissingera
preto. že si nepraje takú
William Rogers. Pri re funkcie poradců v Bielom
představu détente, aku
organizácii Kissinger prvů dome, vidieť ako chúlopresadzujc minister Kis
funkciu stratil. ale na je stivé je Kissingerovo posinger, ktorý podl’a refe
ho miesto sa dostal dote- stavenie v americkej vnú
rátov novin chce svoju dé
rajší jeho zástupea v Bie tornej politike. Odvážím
taňte s Moskvou zachrá
lom dome, generál Scow- sa v tejto súvislosti uviesť
niť novými návrhrni pre
croft, muž Kissingerovi jeden z najradikálnejších
rokovanie vo .Viedni a v
oddaný. To teda znamená, názorech na převedená reŽeneve, teda v očíaclt
že aj po tejto zmene zoslá- konštrukciu vlády. Ten ho americkej veřejnosti no
va Kissinger dominantnou voří. že prezident Ford vými ústupkami.
silou v americkej zahra- by si bol viac pre volebnú
Takto vypadajú věci te
ničnej politike. nateraz už kampaň pomohol, keby raz. za hurúca, bezpro
bez konkurencie a proti bol přepustil Kissingera a středné po zmene vlády.
váhy pri rozhodovaní o ponechal si Schlesingera. Len čas však ukáže, čí testratégii vládnej politiky. Pravda je to ojedinělý ná rajší prezidentov zákrok
Tak sa ó ňom vyjádřil zor. Tak či onak. Kissinge- na obranu détente mu prisám prezident Ford na po- rova politika détente bude nesie posilu v nastávajúslednej tlačovej konferen- vo
volebnej
kampani com volebnom zápase.

24. 11. 1675
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Československo
ve zkratce
— Novým čs. velvyslan
cem v Dánsku byl jmeno
ván František Mika, kte
rý vystřídal Jiřího Skoumala.
— Slovenský Ludový Umě
lecký Kolektiv zahájil 12.
listopadu
dvaeetidenní
umělecký zájezd do Indie.
Slovenští lidoví tanečníci
a zpěváci budou mít cel
kem 11 vystoupení v Bom
baji, Púně, Ahmadábádu,
Džajpuru a v Dillí. Kro
mě zpěváků a tanečníků
je v současné době na ofi
ciální návštěvě Indie i mi
nistr národní obrany Mar
tin Dzúr s početnou dele
gací ČSL A.
Z osob zraněných při
pádu jugoslávského letadla
před přistáním v Praze
další dvě zemřely, čímž
se počet obětí zvýšil na 74.
Nákladem 54 miliónu
Kčs byl zřízen u obce Cho
týčany v českobudějovic
kém okrese nový veteri
nární asanační ústav.
Dne 5. listopadu zemřel
v Bratislavě ve věku 65
let básník, národní umě
lec .Ján Kostra. Byl pocho
ván na hřbitově ve Slavi
čím údolí.
V Praze bylí zatčeni
dva muži pro krádež tele
fonní ústředny v ceně
20.000 Kčs, která patřila
ÚV Českého mysliveckého
svazu. Odvezli ji do pod
niku Sběrné suroviny, kde
za ní vyinkasovali HO Kčs.
-- Slovenské energeticko
strojírny v Tlmačích dodá
ly část zařízení atomové
elektrárny, která se budu
je ve Východním Němec
ku.
— V Praze na Tčšnově
bylo slavnostně zahájeno
přemosťování
nádraží
Praha střed.
Ve věku 115 lei zemřel
v Praze významný histo
rlk umění prof. A. Friedl.
K výročí Říjnové révo
luče vydal ministr národ
ní obrany rozkaz, v němž
opakuje komunistický vý
mysl. že "čs. stát vznikl
pod bezprostředním vlivem
Velké říjnové socialistické
revoluce" a ujistil, "že
příslušnici čs. lidové ar
mátly usilují o důsledné
plnění úkolu XIV. sjezdu
KSČ a rozvíjejí politickou
a pracovní aktivitu na po

čest nadcházejícího XV.
sjezdu KSc .
— Kuchaři v Karlových
Varech oslavili Velkou říj
novou revolucí uspořádá
ním "Dnů ruské kuchyně",
v nichž podávali 50 dru
hů ruských jídel a nápo
jů.
— V Domé umělců v Pra
ze se konalo 7. 11. rozlou
čení s akademickým malí
řem. grafikem a ilustrá
torem, národním umělcem
Antonínem
Strnadelem,
který zemřel po dlouhé ne
moci ve věku 65 let.
— V Praze se konaia po
rada s delegací Rakouska
o vzájemném hospodář
ském styku. Bylo dosaženo
dohody, dle níž bude čes
koslovensko vyvážet zboží
do Rakouska za týchž pod
rnínek, jaké uplatňuje Ra
kousko vůči ostatním čle
nům GATT.
Rudé právo z 8. 11. pí
še: "Bylo by dobré, kdy
by si na Západě ti. kdo
preferuji jako českoslo
venskou kulturu stále ještě
nejraději výtvory pravičá
ků, namnoze emigrantů,
už jednou uvědomili poše
tilost takového konání,
které připomíná trochu
někdejší přehlížení kultu
ry sovětské a dávno vy
čichlé vyzdvihování nemo
houcí tvorby emigrantské.
Sám život a životní praxe
dávají svědectví o tom.
jak kdo a jak poctivé při
stupuje k závěrům slav
nostně podepsaným v Hel
síňkách. jak přistupuje k
duchu toho, co Helsinky
potvrdily."
Městský soud v Brně
vyměřil 4 osobám trest
odnětí svobody za nedbá
losi, která vedla letošního
28. února k havárii brněn
ské teplárny. Ředitel zá
vodu Teplárna byl odsou
zen na -1 roky, vedoucí
provozu téhož podniku na
3 roky. stejně jako vedou
cí údržby a vedoucí odbo
ru hlavního mechanika Ji
homoravských energetic
kých závodu.
Ve věku 83 let zemřel
\ Praze akademický malíř
František Mokrý.
V ziliné byl slavnostně
otevřen obchodní dum
Prior.
V Praze se konalo zase

PEČEME PO NAŠEM
Vzhledem k velkému zajmu a poptávce
rozšiřujeme podnik o
PEKAŘSKÉ VÝROBKY
Kromě dortů a jakostního pečivá vyrábíme
" ČAJOVÉ ZÁKUSKY * BABOVKY
» MAKOVÉ ZÁVINY •TVAROHOVÉ KOLÁČE [
Vždy v půtek a v sobotu: MÁSLOVÉ ROHLÍKY!
» BR1OŠKY * BOSŇAKY ’ GRAHAMŮV CHLÉB'
CONWAYS
CAKES,
maj. S. & E. Dvořáčkovi,
cukrárna a pekárna.
192 Commercial Rd , Prahran. Vic.
(naproti tržnici). Tel. 512415
-rjj..

________ _ _____ ________________
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DOMOVA

Známá hesla
Marcela Čechová

ťáni výbora ministrů obra
Mladá fronta otiskla nedávno úvodník svého politického komentátora Milana
ny č ensLých států Var
šavské smlouvy. Projedná Syručka, muže, jenž měl už při okupaci před sedmi lety natolik politický čich,
val “otázky týkající se že "nebyl", což mu později umožnilo aktivní zapojení do Husákovy propagandy.
běžné činnosti vojenských Třicnost Syručkova komentování proto nemusíme brát v pochybnost. Jest to
orgánů Varšavské smlou soudruh protřelý a s komunismem to mysli upřímně, vědom si toho, že s nim
vy”.
prosperuje nebo padá.
— Do Valdštejnského pa
Ve svém úvodníku, ko kamt a kulomety čs. vý ro přehnaným velikášstvím.
láce v Praze si přišli 10.
listopadu pracovníci diva mentujícím “dobrovolnou" ty, špióni, funkc.cnáři Ko objevujeme-li v akcích le
del pro zvláštní výplatu. povinnost čs. občanů odvá- munistických stran a ko vicových stran na celém
Náměstek českého mini . dét ze svého platu příspěv- munity vedených odboro světě prvky, které už zná
stra kultury O. Holan pře
dal téměř 156 dramati . ky na Vietnam a na “pc vých organizaci na Zápa me z naší domoviny.
kům. režisérům, hercům, : moc" jiným komumstie dě jezdi do Prahy na ško Revoluční skupiny v no
dramaturgům a výtvar kým státům. Syruček pí leni. žádnému z komuni vých afrických, asijských
ným scénografúm umělec še: " .. Hrdě se hlásíme stických hrdlořezů kteří a jihoamerických státech
ké prémie českého lite
rárního fondu “za podnět k našemu dílu pomoci, k .._.=eli ujet z otmokratic- používají mnohá hesla vy
nou tvůrčí práci vykona naší solidaritě a podpoře. ckých zemi, nebyla odepře myšlená v Praze, tamní
nou v uplynulé sezóně . . . Pomoc je nezbytná jako na náruč rudých karafiátíi nově lidově-demokratickě
za nemalý podíl na důstoj přiklad pro všechny země, a příslušný asyl. Jak jsme režimy vládnou za pomoci
ném průběhu oslav 30. vý které o svůj zítřek teprve
měli možnost se před ča jediné povoleně strany a
ročí osvobození naší vlasti
bojuji..
V
tom
spočívá
i
sem
dozvědět z austral hesel o blahodárnosti jed
Sovětskou armádou".
Stává se. že i doporu mimořádná závažnost teto ských novin, udržuje sou noty a soudružství.
čená zásilka z Českoslo pomoci, v tom spočívá i druh vedoucí tajemník
A v Austrálii? "Go
venska není doručena smysl naší internacionální zdejší komunistické stra Ahead!” znělo v minulých
adresátovi v zahraničí a povinnosti.”
ny zvlášť čilý styk s Čes volbách stejně jako "Ku
pátrání po ní v zahraničí
Jak lehce zjistíme po koslovenskem. Ne že by předu, zpátky ni krok!"
je bezvýsledné - pravdépo
dobně nepřekročila čs. hledem do světového tisku. snad měl zájem o přesíd Klementa Gottwalda. A
hranice. Odesílatel v Čes Československo plni svoji lení do naší malé zemičky, jiná hesla? Zajděte si na
koslovensku má podle par. internacionální povinnost získává však strategické kteroukoli demonstraci le
80 Poštovního řádu nárok podrývat základy svobod
rady z Moskvy jako z prv vicových výtržníků a zji
na odškodné a to za ztra
cenou doporučenou zásilku ni ho světa na jedničku. ní ruky a vypadá to nevin stíte velmi nápadnou po
ve vnitřním styku 50 Kčs. Arabští, argentinští irští něji než kdyby se domlou dobnost plakátů a sloganů
v mezinárodním styku 360 aj. teroristé střílejí puš- val přímo s Moskvou. Zdá s těmi, které jste znali z
Kčs. Za ztrátu balíku s
se. že se Československo domova. Musí se zdát, že
udanou cenou odpovídá
československých
pošta částkou odpovídající žívat nutnou zákonnou stalo pro sovětský režim dovoz
skutečné (tržní) ceně ob ochranu. Jinak na tom nejvhodnější a nejspolehli komunistických hesel vel
sahu.
jednoho dne nemusíme být vější spojkou. Na světě má mi vzkvétá a že nalézá
V debatě o nutnosti zá lépe než Čechoslováci, kde stále ještě lepší zvuk než odbytiště i v řadách těch
konného zajištění svobody jediná odborová organiza pc'.Čl.ud econommKv za socialistických stran, kte
tisku ve Velké Británii ce nejen kontroluje všech
řekla předsedkyně konser ny informační p/ostředky ostali, i když ideologicky ré se dušují svoji láskou
vativní strany Tchatchero- a vše. co se ři! á lidem, pevnější Bulhaři, Maďaři k svobodě a k obyčejné
vá: “Má li tato země zů ale také trvá např. i na a Poláci. N■'mcům svit demokracii. Jde jen o to,
stat svobodná, musí zůstat tom, aby každý její člen .i-..,-J°'věřu:e, Rumun jm a abychom byli schopni jak
náš tisk svobodný, to zna podepsal prohlášení, že
goslávcům nedůvěře, ic ta hesla tak i jejich ši
mená. že naši redaktoři a souhlasí s okupa :í své ze
zase
Kreml Není proto řitele včas rozpoznat.
ostatní žurnalisté musí po mě sovětskou armádou."

Zákon o advokacii
Česká národní rada přijala počátkem khofo mě

síce návrh nového zákona o advokacii. Z jeho
textu a vydané zprávy vyplývá, že nový zákon
dále "zdokonaluje" mnohé dosavadní předpisy a
to tak, aby zavazovaly právní zástupce ještě pev
něji hájit především zájmy režimu a az v druhé
řadě, neodporuje-li to nijak těm "vyšším zájmům",
aby si hleděli prospěchu klienta.
Nová právní úprava advokacie "nově vyjadřuje

úkoly advokacie a její místo v soustavě orgánu
naši společnosti", říká nejprve stydlivě průvodní
zpráva a hned dodává, že "znovu důrazrě vyzdvi

huje zásadu, že soukromý výkon advokacie je
vyloučen a zvýraznuje princip demokratického
centralismu".
Zákon stanoví, že advokát, advokátní loncipient
i každý jiný pracovník advokacie je povinen zacho
vávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž
se dozví v souvislosti s poskytováním p-ávni po

moci, avšak "mlčenlivosti . . . může být zproštěn
buď zastoupeným, anebo je-li to v důležitém stat
ním zájmu".

Nový zákon také stanoví, že advokát je zásad
né povinen poskytnout právní pomoc, avšak "jsou-

li závažné důvody, pro které by advokát právní
pomoc nemohl řádné poskytnout, je oprávněn za
stoupeni odmítnout. Je tomu tak např., když je po
žádán, aby zastupoval zájmy neoprávněné . . .".
Už převzaté zastupováni je advokát oprávněn vy
povědět, "dojde-li k narušení nezbytné důvěry me

zi ním a zastupovaným". Za škodu způsobenou
advokátem při poskytováni právní pomocí neručí
advokát osobně, ale odpovídá za ni Krajské sdru
žení advokátů (v Praze Městské sdružení advoká
tů), jehož musí být každý advokát členem.

Aby se odstranila jakákoli soukromá jednání
advokátů a mohla být prováděna pravidelná kont
rola, zřizuje se nové

revizní

komise

Ústředí a

kárná komise Ústředí české advokacie. Vrchní prá
vo dohledu na činnost advokacie má pak minister
stvo spravedlnosti.
Beze změny zůstalo jen ustanovení, že se za
právní pomoc platí a to ve výši, kterou rámcové
určuje advokátní tarif.
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Potraviny a populácia

BLAHOPŘEJTE
K VÁHOCŮM A NOVÉMU ROKU

prosřednietvím HLASU DOMOVA.
vaše přání v rUa.SL. o^mcva _cstane nej
větší počet českých a slovenských přátel, ušetr
Váto starosti a práci s posíláním jednotlivých přá
ní a — s ohledem na nedávné velké zvýšení poš
tovného — ušetří i hodné peněz.

Můžeme uveřejnit Vaše jméno a adresu (a te
lefon; pod společné přání (poplatek $ 1.20) nebo
Vaše individuální blahopřání s textem (u větších
event, i s obrázkem), který dodáte a to — podle
žádané velikosti — např. za S 5.-, $ 10.-, S 20.-.
$ 50.-, $ 100.-.
Vaše příkazy prosíme zaslat co nejdříve, nej
později tak. aby nám došly 11. prosince tr. Včas
došlá přání budou uveřejněna ve vánočním dvoj
čísle z 15. prosince 1975.
Yurí Brokhin: Rusfling On Gorký Streef.
Dial Press, 1975, str. 203, US $ 7.95.

Komunistický ráj
Po léta jsme v socialistickém Československu slý
chávali. že lidé vyrůstající a žijící v komunismu se
vyznačují takovou mravní úrovní, že porušováni zá
kona je jejich myšlení a konání naprosto cizí. Jsou
to pak jen reakcionáři a přisluhovači imperializmu.
kapitalizmu a sionizmu. kteří kuji své odporné pik
le, pášou atentáty, narušují pětiletky a přivádějí se
do stavu podnapilosti, aby rušili socialistický pořá
dek. jak praví úřední zprávy.
Brochinova reportáž vidí ale situaci jinak. Moskva
má, tak jako každé velkoměsto, své problémy s
kapsáři, šmelináři, překupníky, zloději a prostitut
kami. Autor, který před povolenou emigraci do Izrae
le (žije ale nyní ve Spojených státech) působil jako
scénárista, filmový režizér a posléze taxikář, měl
možnost nahlédnout do moskevského podsvětí a do
moskevské galerky. Napsal knihu, jejíž tématika je
pro Západ nová i když dobře tušená. Zločinnost v
Sovětském svazu existuje, i když se před Západem
tají.
Brochin neměl přístup k policejním a soudním
archivům, jeho práce není kriminalistická. analy
tická a statistická. Spiše vyprávěčská a zazname
návající, nepochybujeme ale o jeji pravdivosti. Bro
cliin nepíše jen o černém trhu nebo rozkrádání, trpce
zábavná je i kapitola o V. sevčenkovi. kdysi před
sodoví vorošilovgradského sovětu, který získal zastr i
šovánim a úplatky pro své město a tamní sportovní
klub mistrovský titul vrcholné fotbalové soutěže
SSSR. Korupce je vůbec charakteristickým znakem
socialistické společnosti
od instalatéru pres gene
rály až po ministry. Z Brochinových zpráv vysvítá i
absurdita sovětského soudního systému, který podle
zákona třídní spravedlnosti měří dvojím loktem a
je štědrý na tresty přežívající ze středověku
vy
hnanství a oprátka.
IP

VELKÝ VÝBĚR JAKOSTNÍHO

PRVOTŘÍDNÍ

Dušan Lehoisky, New York
Sovietské zásahy na svetovom obilinárskom trhu sa neustále odrážajú v úva
hách odborníkov o tom, ako riešiť světový zásobovací problém. V týchto dňoch
vyšla vo Washingtone publikácia organizácie, ktorá sa zaoberá s problémami
zásobovania a pcpuíácie. V jej obsahu sa obzvlášť poukazuje na dve okolnosti:

na to, ako sa po druhej světověj vojně změnil obraz světového potravinářského
trhu a jeho ťažisko přesunulo na Severnú Ameriku a potom na to, ako kompli
kuje každé plánovanie v distribúcii potravin vo svetovom meradie nedostatok
kooperacie zo strany Sovietskeho zvázu.

Ekologický odborník Le- ky tieto oblasti - až na
ster Brown upozornil no Austráliu a Nový Zéland
vinářův jednak na to. že - majú nedostatok a munapriek tomu, že sa So- sia obilie dovázat’. Na
vietsky zváz zaviazal před svetovom trhu sa vynoři
rokom na Světověj vyživo- la ako hlavný zásobova
vacej konferenci! v Říme tel' Severně Amerika,
kooperovat’ a informovat’ konkrétné Spojené štěty a
světové poi’nohospodárske Kanada. V posledních ro
a vyživovacie
ústredie koch sa postavenie SeverSpojených národov o vý- nej Ameriky tak suverén
sledkoch svojej domácej ně upevnilo, že ovládá
produkcie, tak neurobil a světový obilinársky trh
svojím neočekávaným a tak ako Arabské olejárske
obrovským nákupem obi- krajiny světové zásobova
lia vo všetkých přebytko nie s tekutými palivami.
vých krajinách vniesol ne- V roku 1975 například vyistotu a zmátok do světo viezla Severně Amerika už
vého zásobovania.
94 miliónov ton obilia a
Lester Brown tiež připo Austrělia s Novým Zélan
menul. že v rokoch 1934- dom len 8 miliónov ton. za1938, teda tesne před vy tial’ čo export z ostatných
puknutím druhej světověj krajin nehrě nijakú úlohu.
vojny, bolo na svete pať Amerika rozšířila v posled
oblastí, ktoré malí po!'no- nom roku osevnú plochu
hospodářské
přebytky. o 20 miliónov hektěrov,
Obilia vyvázali: Latinská aby vyprodukovala viac
Amerika. Východně Euró- obilia. pretože sa zvýšil
pa a Sovietsky zváz. Afri světový dopyt po obilí a
ka, Azia a Austrália s No hádám, že zapojí ešte ďalvým Zélandom. Týchto šie milióny hektěrov tak
pať oblastí zásobovalo zvanej okrajovej a v době
světový trh. pričom Sever prebytkov z produkcie vy
ně Amerika v tom čase radenej pódy.
děvala na trh len 5 miAle ani to nepomóže a
liónov obilia ročně. Naj- nebude stačit’, ak bude
váčšíni importérem bola světově populácia pokračo
zěpadná Európa, ktorá do vať ako dosial'. Zakrátko
vážala ročně až 24 milio budú přebytkové štěty po
nov Ion obilia.
stavené před problém, ko
Od toho času sa situácia mu obilie předat’ a koho
změnila natoťko. že všet- nechať hladovať. pretože

MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ KNEDLÍČKY,
SMETANOVÉ

TÉŽ K DOSTÁNÍ

KLOBÁSY

A

VÝBORNÉ

ŠAŠLÍKY

MLADÉ KRMENÉ KACHNY, KUŘATA

A JELENÍ MASO
V

PRAVÉM

ČESKÉM
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KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Lt-d.
326 High Street, Kew, Vic.

Tel. 86 7178

Elektrika 3 City: číslo 47 (z Collins SL po Victoria Pde.). zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38

energie sa mnohi odborni
ci domnievali, že je prob
lém vyhraný a že budu
pustatinv zakrátko přemenené na vegetujúce zahra
dy. Ale naskoršie sa uká
zalo. že problém nie je tak
jednoduchý, lebo že pro
ces. ktorým sa mořská vo
da za pomoci nukleárnej
energie zbavuje soli, je
priliš nákladný a takto vy
produkované potraviny by
bolí priliš drahé. Je otáz
ka. či sa tuto vec podaří
raz ekonomicky vyriešiť.
Ale profesor Roger Revelle z populačného Studij
ného střediska Harvardskej univerzity prišiel na
bostonskej konferencii so
zaujímavým nápadom: upozornil, že občania vel’komiest v týchto suchých
oblastiach budu mócť na
střechách
mrakodrapov
produkovat’ skór potravi
ny, najma zeleninu ako na
vol'nej púšti, Podl’a jeho
návrhu by sa střechy mra
kodrapov v týchto arídnych oblastiach proměnili
na skleníky, ktoré bude
ohrievať sluko. Skleníky
by malí dvojitá skleněná
střechu a v nej by cirku
lovala voda. Táto voda by
sa slnečnými láčmi natol'ko zohrievala, že jej část'
by sa vypařováním potom
schladila. Týmto pochodom by sa soli zbavená
voda používala na zavlažovanie rastlín v sklenikoch a ''nevypraná" voda
by udržiavala teplotu v
skleníku cez noc na poža
dované) teploto, takže by
skleníky neboli chladné n
zeleninové kulláry by doo
ře prosperovali.

sa na všetkých neujde. Takěto rozhodnutie nebude
1’ahké, najma nebude mož
ně. ak by mala každá kra
jina manipulovat’ so svojimi prebytkami obilia sama
a nezávisle na druhej.
Len spoločné obhospodarovanie prebytkov by sa
mohlo morálně vyporiadať
s tak vážným problémom.
Potraviny
reprezentuji!
dnes veVkú politicko silu,
ale už stojí otázka len tak.
ako túto silu morálně a
humánně i politicky po
užit’.
Takto sformované ob
chodné problémy na svetovom obilinárskom trhu ne
skoršie vyžadujů pozor
nost’ v zaujme lcpšej distribúcie existujúcich zá
sob.
Situácia je o to po
vážlivejšia, že sa v posledných rokoch vel'mi
zmenšili obilné rezervy. V
roku 1962 bolo na svete
tol’ko zásob, že to pri zistenej spotřebě stačilo na
dalších 105 dní. Tcraz sa
tie zásoby natoTko zmen
šili, že existujúca rezerva
vystačí len na 31 dní.
Za týchto vyhliadok sa
pozornost’
odborníkov
obracia na všestranné po
tenciálne možnosti ako
zvýšit' produciu. Nedávno
sa konala v Bostone kon
ferencia. ktorá rokovala o
tom. ako využit’ do potra
O skleníkoch, ktoré sa
vinárskej produkcie půst’. takto vyhrievajů slnečný
Na svete je celá jedna tře mi paprskamí a zásobuji)
tina zemského povrchu pu- mořskou vodou referoval
statina s nedostatkom půd na konferencii v Bostone
nej vlahy a prirodných profesor Izraelsko] unlver
zrážok. Samozřejmé že v žity Michal Evanari. Nic
týchto suchých oblastíach kol’ko takýchto sklenfkov
je zásobovací problém naj funguje v Izraeli, ale aj
horší. Ale už dlhé stáročia v Arizono a v nicktorých
sa člověk snažil nájsť prí arabských krajinách. Tni
stup k pustatinám. nájsť účastníci bostonskej konfespósob ako ich zapojit’ do rencie ale namietali, že aj
výrobného procesu.
tento proces je vel'mi ná
Hlavným problémom je kladný.
tu voda. Púšťe sú obvykle
Americký profesor R.
v blízkosti oceánov a tak Probstein referoval o ínej
sa záujem odborníkov už možnosti. V posledných deoddávna sústreďuje na to. siatich rokoch sa podaři
ako sprístupniť morskú lo vypracovat’ proces na
vodu poTnohospodárstvu. zbavenie soli pomocou che
Je to úloha zbavit’ ju so mického
procesu
tzv.
li. Po objavení nukleárnej ÍPokračovaníe na str. 11)
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Je studená válka odlučitelna
od sovětského komunismu?
Ferdinand

Peroutka

Pssledně jsme vzpomínali, jak mírová koexistence byla vyhlášena, jak potom — uvnitř této ko
existence — sovéfy tajné dopravovaly své atomické zbraně na Kubu, jak po jiných stránkách sympatic
ký Níkita Chruščov se vypínal a vyhrožoval, jak jedním dechem vyhlásil mír i osvobozovací války.
A sověty — za koexistence — vojensky vpadly do Maďarska, potom do Československa. To strategicky
znamenalo: do boku západního obranného souručen ství. Jak je dnes, za detenty?

Občas vyjde článek s titulem '"Není defenta morálně slepá?". Po všech jednáních, po Helsinkách
svět zůstává morálně rozštěpen. Když člověk chce cestovat nebo se oženit, když chce vyjádřit své mí
nění, když chce studovat, mít úspěch v životě, jsou pro to ve dvou částech světa rozličné zásady. Je
to velké thema, ale ptejme se nejdříve, nebývá-li detenfe — v některých myslích — politicky slepá.

Jestliže někdo chce vést
studenou válku, tu, jak se
zdá, učiní nejlépe, jestli
že bude pěstovat a rozši
řovat mínění, že studená
válka neexistuje, že je to
věc minulosti. Nikdo jiný
toto netvrdí tak často jako
sověty.
Jakoby mnoho nevysvět
litelně zaspal, tu a tam
profesor historie na západ
ní universitě ještě napíše
článek o lom, že západ
opomenul "reagovat na
skutečný svět", "odpové
dět na liberalisaci sovět
ské politiky". Těžko říci,
odkud se takové vidění na
profesora sneslo. S jeho
výjimkou celkem každému

je známo, že západ často
reagoval dokonce s pře
hnaným nadšením. Doho-'
da mezi západem a výcho
dem za druhé světové vál
ky, potom mírová koexi
stence. potom detenta
všechno toto vzniklo jako
odpověď na předpokláda
nou liberalizaci sovětské
politiky. Byly významné
oběti tohoto předpokládá
ní. Americký president
Roosevelt zemřel rozčilen
a hluboce zklamán, česko
slovenský president Beneš
byl přímo rozdrcen.
Je dáno, že západní člo
věk nesnadno chápe "sku
tečný svět" sovětů. Velký
počet ideí, theorií. hnutí.

RÁMUJTE
ti první pozlacovačské firmy v Austrálii

J. KOŠŇAR PTY. LTD.
112 Murlbyrnong R<l., Moonec Ponds, Vic.

Telefon: 37 3109
nebo: 42 Howard Sl., Norlh Mclbourne

Telefon: 329 8038
nebo
kde se mluví česky a UMĚLECKÉ
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
výběru již VKUSNÉ RÁMOVANÉ nebo v riím.
dle Vašeho výběru.

ANTOINE GALLERIES
514 Rlvcrsdale Rd., Camberwell

(proti tržnici)

Telefon 82 5736

Krajanům poskytneme 15% slevu

pokusů a nezdarů, pokusů
a zdarů se za padesát let
■ystřídal na západě. Zde
byl ustavičný ruch a po
hyb. zde připadalo neprav
děpodobným. že by někde
po celé půl století zůstal
přilepen na jednostrannou
ideologii jedním mužem
odkázanou. Zde také kdysi
mnohým připadalo neprav
děpodobné. že by Adolf
Hitler ještě po deseti le
tech zůstal věren tomu, co
před deseti lety hlásal.
Kdo věří v ohebnost a
pružnost sovětského komu
nismu, mohl by ukázat na
jevy, které jeho víru pod
porují. Jak pružný, oheb
ný byl i Stalin! Jeho
smlouva s hitlerovským
Německem byla vrcholem
pružnosti. Avšak neprod
lévejme u pružnosti tak
monumentální. Dnešní so
větští vůdcové praví o so
bě, že jsou leninisty. Jsouli. pak v sovětské politi
ce nemusí být žádné ne
proniknutelné tajemství.
Jak může vědět každý,
kdo se seznámil aspoň s
úryvkem jeho spisů. Le
nin odkázal svým dědicům
ideologii rozdvojenou na
taktiku a konečný cil. A
taktice Lenin nejen dovo
luje. nýbrž přikazuje ja
koukoli zatáčku, spirálu,
chvilkový ústup a úskok,
pokud jsou možný. Toto je
jedním z hlavních dogmat

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

srdečně zve Vás a Vaše přátele na tradiční

MIKULÁŠSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu dne 6. prosince 1975 od 7. hod. več.
V SÁLE DAWN'S RECEPTIONS, 316 CHURCH ST„ RICHMOND

Dárky se přijímají u pokladny, rozdávat je bude svaty Mikuláš
Vstupně $ 7.00 včetně večeře
k dispozici výborný buffet
Kontinentální kapela a vložky české hudby na koncertní varhany.
Přineste si vlastní nápoje
Bohatá tombola
Reservováni míst a předprodej vstupenek: tel. 42-2823. večer 842-2230 (Gráfové)

leninismu, o něž měl Lenin
polemiky s některými ra
dikálnějšími komunistický
mi skupinami, jež žádaly
počínat si hrději a otevře
něji. Zároveň Lenin porou
čel ani na okamžik neza
pomenout na konečný cil.
Chruščov vyjednal míro
vou koexistenci a - jakmi
le sověty měly atomické
rakety - tajně je dopravo
val na Kubu. Není věta v
Leninových spisech, která
by mu to zakazovala nebo
ho od toho zrazovala. Sou
časně ve velkém veřejném
projevu, jemuž celý svět
naslouchal. Chruščov řekl:
"Bůh je můj svědek, že
mě ruce a má duše jsou
čisty." Který Bůh mu to
dosvědčoval? Není vylou
čeno. že Chruščov byl
vskutku přesvědčen o ry
zosti svých činů a své my
sli. nemusíme pátrat po
•;édomé nečinnosti, člověk
je to. co ví. Chruščov se
dovolává čistoty, jak mu
byla vysvětlena. Státník,
který jedná s nynějšími
komunistickými vůdci, jed
ná s generací, jež své do
spělé vědomí získala te
prve za komunismu, jen
z jeho škol a knih, z po
chval a trestů. jež rozdí
lel. Jen tak se tato gene
race dozvídala, co poklá
dat za morální. Morální
je. co prospívá komu
nismu. Všechny morální
možnosti. pěstované v
ostatním světě, zůstaly ji
neznámy. Do určité míry
za tyto své meze nemůže.
Jestliže však západní a vý
chodní morálka mají tak
různé zdroje, nelze mnoho
získat morální debatou, ja
ká byla vedena v Helsin
kách. Solidnost detenty
musí být jinak založena.
Nejničivější válečně pro
středky byly vyvinuty, a
detenta. aspoň snaha o ní.
(Pokračování na str. 6)
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Nevhodná slova
Milan Růžička

S krajany tomu bývá jako se ženami: nedá se ži
fani s nimi, ani zcela bez nich.

' ★
1 Nebudu toho asi nikdy užívat — úplně mi stač
vědomi, že na to mám právo.
★
Nejadresněji obvykle píšeme jen 'na malou adre
su.
★
člověk se má oddávat sněni jen natolik, abj
nezaspal.
★
Předstírají neznalost hry. aby mohli porušo
vat pravidla.
Ar
Při náročnějších televizních pořadech může být
závada také v hlavě.
★
Nestojí si moc pevně ten. kdo se boji, že ho ohro
zí vtip.
★
Nedočkavci nejvíc zdržují.
★
Známé ještě neznamená — řečené.
★
Pokud se týče starostí, tak v těch jsme každý
většinou samozásobitel.
★
Poručit si není těžké — ale poslcchnoul se.
★
Některé pomluvy jsou takového druhu, že zvy
šuji naši přitažlivost,
★
Nejvíc na sebe štěkají psi tehdy, když jsou oba
na řemeni.
★
Jakmile začneš jít přímo, hned někdo dostává
2huť s tebou zatočit.
★
Chci někam dojít — nikoliv jen k něčemu při
jít. či to někam dotáhnout.
★
Každý ze sebe raději děláme vola než mezka.
★
Stačí udělat rychlejší krok a máš toho, co ti byl
no boku — v zádech.
★
Nejostřejší názory mívají nevyhraněné chn
raktery.
★
Leckde se nedá bez podlézání obstát.
★
Málokdo je hloupý natolik, aby občas nechytračil.
★
Kupředu se mnohem snadněji pohání než táhne.
★
Někde ti dovolí říci všechno. Mimo —- ne!
★
Otáčela se už na první zakašlání.
★
Nejprve neříkal nic — a později se zcela od
nlčel.
★
Lidé házejí za hlavu nejraději to. co se jim tam
lechce vejít.
★
Pletl si jen význam slov — nikoliv lidí.
★
Ještě lépe než na nepřítomné se vymlouvá na
nrtvé.
★
Přímou řeč znal jen z gramatiky.
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Studená válka a komunismus
(Pokračování se sír. 5)
je příkaz lidskosti. Demok
raté mohou deteníovat se
sovětskými komunisty pod jednou podmínkou: že
budou vědět a pamatovat,
co je to leninismus. Že
se nedají leninismem na
jednou přepadnout.
Řekli jsme, že detenta
má svůj mechanismus.
Mechanismus je tento: detenta vzniká, když síly
dvou partnerů jsou v rov
nováze. Nebude pevná ja
ko kus ulitého železa.
Smlouvy bez síly nebyly
nikdy v historii velká věc.
Jestliže «e poměr sil mezi
partnery během doby mě
ní. také detenta se mění,
na začátku skoro neznatel
ně. Avšak, jestliže změna
dozraje, jedna strana náh
le vystoupí s novými, smě
lými požadavky.
Ačkoli západní analysté
se to snaží ignorovat, po
nějakou jíž dobu si sověty
přejí, aby byla uznána je
jich převaha v detenté. Ja
ká převaha? Intelektuální
ODKUD

morální, výrobní. technolo
gická? Mohou mít na my
slí jediné převahu vojen
skou. Počítají dívise v
Evropě, vzdálenost Ameri
ky od Evropy, válečné lo
dí v Indickém moří, berou
do počtu mírumílovnost de
mokratických mas. Zdá se
jim, že vychází jejich pře
vaha. Aniž by se o tom
přesněji ujistily, přecháze
jí k požadavku, jaký by
normálně, bez detenty, by
lo možno klást jen tomu,
kdo už byl napůl poražen.
Tím nebo oním způsobem,
méně nebo více oficielně,
sověty navrhují, žádají ne
bo vynucují, aby obranna
organisace
západních
evropských států - NATO
- byla rozpuštěna a aby
každý evropský demokra
tický stát stál vedle sovět
ského Ruska ne jako člen
souručenství, nýbrž jako
osamělý jedinec. Aby by
lo obrovské Rusko, vedle
něho tříšť národů. Když
Hitler zesílil, co nejdříve
usiloval o to. aby se Čes-

POCHÁZÍTE?

Knižní služba FCI doprodává velkou sbírku ko
lorovanýcb rytin českých hradu a zřícenin z r.
1843. Jde o staré reprodukce obrazů Františka
Alexandra Hebera z díla věnovaného hraběti Chotkovi. Vyšlo před 132 lety v sedmi svazcích. Vlastní
rytiny měří 18 x 13 Cm a s paspartou 23 x 18 cm.
Každý exemplář je vhodný k zarámováni. Po
klid jde o námět z Vašeho kraje, mimo ceny umě
lecké, jde o vzácnou památku na domov vhodnou
jako dar ke každé příležitosti, ftada námětů je
doprovázena též půdorysným plánem reprodukova
ným ve stejném formátu. Jednotlivé rvtiny stojí
Jen £ 3 ($ 6.5(1), půdorysy £ 1.50 ($ 3.25).
Mezi 135 zbývajícími náměty jsou např. ry
tiny Vildštejna. Zvíkova, Buštéhradu. Smečna,
Bezdězu. Chebu. Červeného Hrádku. Housky,
Jenštejna. Kunžvarlu, Kyšperka, Liběchova.
Okoře, Polně, Potštejnu, Rýzmberku. Říčan.
Staré Dubě. Točníku, apod.
Napište nám o úplný seznam. Při odběru
nejméně 3 rytin sleva 10'í a zásilka bude
odeslána včetně poštovného, obalu a pojištění.
Máme též asi 50 reprodukcí (barevných) ze
ŠETELIKOVY SBÍRKY "PRAHA”. Cena £ 2.50
$ 5.25 - formát 35 x 35 cm. Rovněž asi 50 repro
dukci (barevných) ze sbírkv V. MALÉHO: "KRA
SY ČESKOSLOVENSKA" (obraz 32 x 23 cm. s
paspartou 50 x 35 cm). Cena £ 1.50 ($ 3.25). Nutno
objednat nejméně 3 reprodukce. Mezi náměty jsou
Hradčany. Hodonín. Hradec Králové. Jičín. Tur
nov. Znojmo. Levoča. Plzeň. Jihlava. Prešov, atd.
KNIŽNÍ SLUŽBA FCI,
4, HOLLAND RD„ LONDON W14 8AZ (GB)

koslovensko zřeklo své
smlouvy s Francií.
Mezi věci, které by mě
ly být zřejmý, patří ta
okolnost, že sovětští komu
nisté nikdy nepřestane J
myslit na to, jakou hodno
tu v mezinárodní politice
má síla. Je síla prostá,
hmotná, ale i sila dušev
ní. vůle. Tolik můžeme vě
děl. že vrchní sovětské
veleni pozorně sleduje vý
voj ve svobodné společno
sti. zda se demokraté ne
unaví tím, že stále musí
být ostražití, a raději ne
přestanou cekat na Godota a nezačnou sovětské
prohřešky proti detentě resignovaně považovat za ne
vyvratitelný fakt života, z
něhož, doufejme, nic vel
kého nebude. Tu pak
ovšem jakoby stavidlo by
lo vytaženo.
Roku 1972. když byla vy
jednána detenta mezi Nixonem a Brežněvem. do
šlo ke kritické schůzi so
větského Politbyra. Tolik
možno pokládat za fakt,
že se Brežněv potkal s
oposicí, která namítala,
že sověty mají dost sily,
aby sledovaly své cíle bez
zdržování. Není známo,
jak Brežněv oposici pře
mluvil. Zda ji přesvědčil,
že síla sovětů nestačí, ne
bo zda ji získal líčením,
jak sověty toho, co chtějí,
dosáhnou nejlépe v deten
tě.
Pokud toho se týká,
vraťme se poněkud do mi
nulosti. Když byla za
Chruščova mírová koexi
stence vyjednána, sověty
poslaly do svých satelit
nich států informátory,
aby tam tuto novinku vy
světlily. Neopatrné česko
slovenské komunistické no
viny tehdy uveřejnily vy
světlení doslova. Mírová
koexistence, pravilo se ve
vysvětleni, je nový způsob,
zápasu: jejím účelem je
uspat pozornost protivníku,
umožnit komunistům, aby
se pokradmu vpližili do
posic, do nichž by se ji-

nak nedostali; proto, sou
druzi, pište a volejte: ať
žije mírová koexistence!
A jsou některé výroky z
doby přítomné, které za
sluhují vysvětleni. Sovět
ský zahraniční ministr
Gromyko se vyslovil, že
události v Portugalsku a
jiné jim podobné by ne
byly možný bez detenty,
že je to děj. nad nimž bdí
duch Helsink.
Za tím vším se skrývá
otázka
nejzákladnějši.
"Skrývá”, poněvadž sovět
ští komunisté nepovažuji
za prospěšné ji příliš zdů
razňovat a demokraté ji
váhají rozbírat, nevědou
ce. kam by prakticky do
spěli. Otázka zni: je stu
dená válka odlučitelna od
sovětského komunismu?
Jsou psány dlouhé úva
hy o demokraticko-sovět
ských vztazích, v nichž
ani jednou se neobjeví slo
vo leninismus, jakoby- to
bylo dotknout se žhavého
železa. Avšak je realistic
ké mlčet o tom. več jeden
partner věří? Sovětští ko
munisté se prohlašují za
leninisty, a není, proč jim
to nevěřit. Bylo by logic
ké pátrat vším způsobeni,
co onen leninismus je.
Nemohlo by se shledat ji
nak. než že je opakem de
tenty - mimo tu. která je
lstivá. Kterákoli stránka
Leninových spisů povi, že
leninismus je nauka o per
manentním zápasu, o ne
utuchající studené válce, a
že zasluhuje opovrženi a
trest ten komunista, který
by to zradil. Jak toto vtě
lit do detenty? Sovětští ko
munisté to nepochybné
svým způsobem vtělují. a
detenla zůstává stále ži
vým procesem, v němž si
la a slabost mají své vý
sledky. v němž existuje na
děje i zklamáni a poráž
ka.

Zašleme:
1. NOVÝ SEZNAM
knih - ohromující
výběr !
2. ROZHLEDY,

Veškerá POJIŠTÉNÍ odborně provedou

3.

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421

95S Nepean Highway, MOORABBIN, Víc., 318*
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literární časopis
(24 stran), jednotí,
čísla S 2.-. roční
předplatné $ 9.SEZNAMOVÁNÍ

partnerů. Piště si
o informace.
Nová adresaCENTRUM,

Box 3458 STAČ..
Hamilton. Ont..
CANADA.

D ÁRE K K V ÁN O CŮM.
na který- se celý rok nezapomíná;
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
Ffedp’atíte-li příští ročník, přidáme, zdarma Již
letošní vánočni číslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánočni a novoroční blahopřáni.
Zasíláme do celého svobodného světa

zlobí

vás

oči?

Bolí Vás hlava ?

Noste brvle ob

OPTÁA

OP T O
Capitol House, 113 Swanson SI.,

Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 -- Mluvíme česky a Slovensky
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky,
V patek je otevřeno do 9, hod, večer
ale v sobotu je zavřeno.

gitóenute
MOTEL GUEST HOUSE
RESTAURANT
KALORAMA

Krásná dovolená v Danaenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte if ibéd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospichalovl
Barbers Rd., Kalorama, Vic., fel. 728-1298

Čeho se bojíte?
Jiřina Zacpalová

Zahlédla jsem je oknem dříve než zaklepali 11a dve
ře. Dva muže středních let v nemoderních tmavých
oblecích Jeden pevné svíral ošoupanou aktovku. Z
domova jsem si přinesla nedůvěru k takovým párům
a ta jen vzrostla pověstmi o příhodách, které se dě
jí za dnešních dnů. Otevřela jsem tedy dveře jen 11a
štěrbinu, když nesměle zaklepali. Ta nesmělost mohla
být ovšem jen úskok. Ale muži mi nechtěli ani pře
zkoušet plyn éi elektřinu, ani mi nechtěli nic prodal,
Přišli mi nabídnout spasení.
Z aktovky vytáhli knížku a útokem brali stránku za
stránkou, verše za verši a vyčetli z nich nejen přesný
čas. ale i místo o způsob jakým skončíme obcování
na tomto světě. Ale když se přidám k Jejich víře, a
za malý příspěvek, prý si budu moci zajistil místo
mezi vyvolenými. "Nic se nebojte, ještě je čas. aby
ste byla spasena' . ujistili mě dvojhlasné a strkali
mi do rukou spásonosný věstník.
ío by ta mela byla úplně nadarmo, kdyby zůstal
mezi^ zbytkem člověk tak průměrný jako jsem já.
Chytří lidé vzácných charakterů, úžasné mozky '
takoví lidé by museli být můstkem, z něhož by se Od
razila nová lepší pokolení", chtěla jsem namítnout,
ale Jen den mi nebylo do řeči, tak jsem jen roztáhla
l'arfi2.siovansky jednoduchého úsměvu a řekla “No
bnfihsh . A zavřela jsem slušné dveře.
\ ratila jsem se do kuchyně. Mezitím dohráli MomFta' 1_!’e-re*’0. Jsem Poslouchala a z radia se ozýval
hlas. .Jakasi žena se ke mně vetřela otázkou "Chce
te. abychom se v příštích dekádách utopili vď vlast
ních výkalech, abychom požírali jeden druhého, aby
zaplaia lidstva uspíšila konečnou katastrofu Země?
Upírejte zenam právo na potraty a kontrolu populace
- ?a-cn.eíe sr bát. Už dnes, už teď
protože doba
přelidněni není daleko."
Vypnula jsm rádio. Nc- že bych se bála, ale ne
mam dost představivosti, abych viděla jak místo síro-
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Antonin Kratochvil: žaluji II. (CCC Haarlem, 1975)

Na

Hořké stopy

persekuci československých padesátých let, kdy se "komunistická stra

na zmocnila kultury jako nástroje pro prosazování svých politických cílů", se
rádo zapomíná. Doma proto, že se nedoporučuje vůbec mluvit o oprátce minu
lých let, když je tento přední "výdobytek socialismu" možná jen na dočasné
penzi; a také proto, že krvavá minulost nikterak neprospívá rádoby pravdivé
mu obrazu dnešního takřka humánního režimu. V exilu pak proto, že mnohé
dnešní lidské tváře tleskaly, když kdysi zavírali jejich kolegy, přátele, známé.
A pokud tito Pavlové mluví, tedy jen o tom, jak bylo zlé, že tehdy chytil ře
men I pravověrné soudruhy, mezi nimi i je. O Slánském a jeho druzích bylo
popsáno mnoho papíru. O umrtveni kulturního života tehdejšího Českosloven
ska se mnoho neví. A přece utrpěni slovenských a českých umělců, hlavně lite
rátů, nebylo o nic krutější než cesta na šibenici, kterou musel podstoupil Slán
ský, Rclcln, Margolius a málem i London a Lobl, kteří jsou teď jen a jen
novinnými obétml. Takový pohled je ovšem pokřivený a tim i nesprávný, pro
lhaný.

Druhý díl Kratochvílovy
trilogie ŽALUJI tuto jed
nestrannost opravuje, dá
vá pohledu správnou per
spektívu. Jeho obsahem je
kalvárie českých spisová
tclů a básníků, kteří po
únoru nehodlali výt s vlkj
Nynější "Biafra ducha"
má už svou tradici. V
oněch padesátých letech
se o ní na západě takřka
nemluvilo. Ano, André
Breton
napsal
Paulu
Eluardovi dopis, ve kte
rém mu vyčítá jeho staliniatický postoj k popravě
Závise Kalandry, který
byl docela neorganicky
přiřazen ke skupině Mila
dy Horákové jako trocki-

sta. jen proto, že už v do
bě prvního moskevského
procesu prohlédl jeho pod
lé zákulisí.
To byl jediný protest na
mezinárodní úrovni. O ji
ných dvaceti třiceti páde
sáti umlčených novinářích
ti spisovatelích se nevědě
lo. Byli odsouzeni pro vy
myšlené zločiny, režimistický tisk nesmyslné roz
sudky schválil a pak se za
Janem Zahradníčkem, Jo
sefem Knapem, Františ
kem Křelinou, Václavem
Renčem, Okálym, Novomeským a - Husákem za
vřela na dlouhá léta vrata
věznice. Teprve koncem
šedesátých let se jejich

mů v mé zahradě stojí lidské sloupy, kymácející se
jak ubožáci, ze spodu se snaží vylézt po svých brat
rech do vršku, bliž k slunci, na trochu čerstvého
vzduchu.
Rozvrh práce byl nenapravitelně porušen. Tak jsem
si zapnula televizi. Konečně jsem našla něco na roz
ptýlení. Ve studiu měli čarodějníka, vlastně jasnozřivce. Mužatec s knírkem a šaramantnimi způsoby
si hrál s kartami. Nejprve mu karty prozradily, že
vláda se hroutí a že nás čekají ještě zlé časy. Což
ovšem ví každý i bez karet. Pak strčil karty do
kapsy a zahleděl se kamsi do dálky. Přimhouřil oči
a říkal, že vidí hordy lidí jak se ženou od severu k
jihu. Neviděl je přesně, ale podle stínů soudil, že to
budou lidé menších postav a že přijedou na člunech.
A za nimi sc valily závěje prachu a ozýval se děsný
pláč. Pak otevřel oči, zahleděl se visionářsky do ka
mery a prorocky pronesl: "Vlny z etheru mi přiná
šejí znamení, že to bude už brzy, je čas. abychom sc
začali bát. musíme se už dnes bát...
Klik _ a věštec se rozmazal v obrazovce. Sedla
jsem si k telefonu a vytočila číslo své přítelkyně,
která si každým rokem odnáší úrodu citrusových plo
dů a výměnou mi dává několik skleniček báječné
marmelády.
"Tak co — I dy si přijdeš pro p.mierance. visi na
stromech jako žluté lampióny?
"Nebudil se přece letos vařit s marmeládou a při
dělávat si střepy'*. ozvalo se na druhém konci.
“Copak se stalo? Budete se stěhovat?
“Jo, stěhovat, leda k Alahovi. Cožpak jsi neslyšeía? Prorokují, že přijde strašné zemětřesení, ktere
rozčisne Austrálii ve dví — a my máme barák zrov
na poblíž toho zlomu. Rikajk že se to stane ke konci
roku, ale iá se toho bojím už ted .
Smutně jsem zavěsila. Cítila jsem se nějak ochuze
na. A trochu zmatena. Všichni se strasi. vsichm se
něčeho bojí: buď z nedostatku jiného vzrušeni r.eoo
jsou sobci' a utěšuji se, že jejich osobni strasti znuzí
V katastrofě všech. Cítila jsem, že bych se také mela
něčeho bát. ale nevěděla jsem prosné čeho. Mimo
zubaře nedávám ve strachu přednost ničemu.

případy začaly probírat v
tisku, rozjely se jejich re
habilitace, když už umělci
ztratili nenávratně v ce
lách a v jiných pokroko
vých nápravných opatře
nich čas. který mchli vě
novat umělecké tvorbě.
Rehabilitace mnoho nepo
mohly. Na chvilku směli
umlčení básníci publiko
vat, na hrozně krátkou
chvilku ve srovnání s věč
ností, která jim zásluhou
estébáků Doubka, Kohout
ka, prokurátorů typu Urválka, soudců podobných
dr. Fajstavrovi, byla ulou
pěna.
Ten okamžik, kdy mohli
promluvit, je možno měřit

na měsíce, spíše na tydny.
rozhodně nikoli r.a roky.
Potom se zase rozhostilo
mrtvolné ticho duchovního
hřbitova režimu “s husí
kůži". A západoevropská
levice naslouchala zděše
né. jak soudruzi v krimi
nálech trpěli. Jen soudru
zi. . .
Těch druhých, těch nesoudruhů se ujímá nyní
Antonín Kratochvil. Po po
měrně stručném, leč velmi
nutném a zasvěceném u
vodu o obecných znacích
perzekuce básníků a spi
sovatelů, o ždanovismu v
Československu, o sloven
ských davistech, po úvo
du. který obsahuje kromě
krátké
charakteristik)
všech spisovatelů - a byle
jich podle Kratochvíla 56
kteří prošli delším či
kratším vězněním, aniž se
ovšem dopustili čehokoli
protizákonného, také struč
ný nástin rehabilitačního
řízení, shromažďuje autor
publikace na dvou stech
stránek "svědectví spiso
vatelů”.
Jsou to většinou články
z uvolněného českého a
(Pokračování na str. 8)

MUŠLE
Gerlruda GocpfcrtovA
navenek pláty dřeva
ale uvnitř
kraj můj je do mne vryt
jen blinu vsadit a do pece vložit

napohled mrtvá mušle
za bouře vyšívaná z moře
na tvrdém břehu vysušená
kdo by však přiložil k uchu
slyšel by hukot mých lesů
slyšel by vraníky dupat
slyšel by zaskřípět kola
slyšel by cymbál můj potok
hrát paličkou na kameni

SKVOST
Na první ročník edice poesie Akt (Postrach 36, Cil
4460 Gelterkinden, Swilzerland) jsem reagoval s oba
vanu. Ne snad vzhledem k obsahu, ten se mi zamlou
val, uvažoval jsem ale, jak může ekonomicky přežil
exilové nakladatelství, které sc specializuje na poe
sii. Zdá se. že zázraky se ješté dějí a Akt dovršuje
druhý rok své činnosti. Exilová literatura potřebu
je vydavatele dobré poesie, ne snad jen pro exulan
ty. ale pro celou československou kulturu. Vydavate
lé Aktu si navíc zkomplikovali život a zatížili rozpočty
(a potěšili čtenáře) rozhodnutím, že nedílnou součástí
každého svazku bude adekvátní výtvarný doprovod.
Tento záměr se jim vrchovatě splňuje a vede někdy až
k pocitu, že kvalita grafické výzdoby dokonce před
čí texty samotné Jako celek působí každý z dosud
devíti vydaných blíženců slovesného a výtvarného umě
ni velmi příznivé. Snad jediný stín
autor Psycho
gena (Lidin-Rczáč) se vrátil jako denunciant do čes
koslovenska. To ovšem není vina nakladatelství, spíše
poučení, a to dostává téměř každý z nás více než
často.
Akt začal rozesílat třetího blížence ročníku 75
Ohňostroj marnosti Gertrudy Gruberové — Goepferlo
vé. Zařazení této autorky do edičního programu před
stavuje pro Akt další zkušenost
tentokrát svrchova
ně pozitivní. Čtenáři c-xdového tisku znají paní Goep
Čertovou nejen jako básnířku, ale také jako malířku
a grafičku. Grafika je její doménou nejen školením
pražská UMPRUM. pařížská Ecoíe Natíonale Supérieure des Beaux Artsj. ale zejména praktickým uplat
něním. V Ohňostroji marností spojila Goepfertová své
obě múzy a každou ze svých 40 básní doprovodila
adekvátním linorytem. Sesadila vše do svazečku, kte
rý má všech pét P intimní lyriky a může člověka do
provázet na každém kroku, potěšit, usnadnit svízele,
zavzpomínat, dodat odvahu:

A protože už čtvrt století žiji v zemi hravé, rozhod
la jsem se to rozřešit loterii. Vsadím si na zemětřesení.
A vyjde-li mi. nebudu brát žádné ohledy na linii, po
přeji si celou krabici bonbonů.
Nastříhala jsem si malé lístečky a začala psát:
“strach z konce světa", “strach z přelidnění" atd.. az
jsem popsala všechny papírky. Pak jsem si je dala
do staré čepice a na verandě jako Vysloužilá vestálka je svěřila větrům. Který lístek mi dopadne nej
blíže k nohám, ten mi zjeví, čeho se mám začít bát.
Jenže já počítala s mírným, hravým vánkem, ne s
prudkým zafouknutím od severu, které mi vyhráblo
lístečky z čepice a rozneslo je vysoko do stromů.
Jen jediný papírek se zachytil poblíž - - na okapové
rouře. Natáhla jsem sc co nejvíc a dosáhla jen
tak-tak zrovna na rožek. Zatáhla jsem a růžek mi zu
stal v ruce. Jenže ten špatný. Nebylo tam víc než
“strach .
Zbytek zůstal v rýně.
Zadívala jsem se na to zkažené poselství a přemýš
lela, mám-li si podat žebřík a vylézt pro zbytek líst
ku. A jak jsem se tak dívala na útržek, který jsem
měla v ruce, uvědomila jsem si. že odpověď vlastně
mám. že měla-Ií bych se opravdu začít něčeho bát.
pak by to měl být strach ze strachu. Měla bych se
bát strachu z toho, aby někdo bílý, černý či rudý ne
vládl hrůzou a strachem nedržel lidi v šachu, protože
strach promění lidi v netvory. Zdá se. že navenek
dovede strach lidi spoutat a pokořit, ale ve skuteč
nosti ničí lásku i dobro a rozpoutá v jedincích pokři
vené pudy sebezáchovy — kdy pomstou a udavačStromy mí kamarádi
stvim se snaží odstranit jeden druhého a po mrtvo
(jiné už nemám; jdu s vámi
lách se vydrápat výš — až tam. kde se domnívají,
s větrem se za pačesy rvát
že strach už nehrozí. Jenže před strachem není
listové peníze mu hodit
uniknuti.
zahvízdat
Vláda strachu nám hrozí možná víc než konec svě
v r.ejlepším nepřestáném
ta či zemětřesení, jenže o tom nemluví ani jasno
pro všechna proč a kam a odkud
vidci ani doktoři či politici. A proto nikdo asi stra
liják nás pokutuje: zaplakat
chu ze strachu nevěří.
Nakonec jsem se nezačala atí toho strachu bát.
Poesie i grafika vytváří v tomto svazečku ideální
Jsem totiž optimistka a věřím, že lidé, kteří se rádi jednotu — přímou, laskavou, zvučnou i šeptající slo
něčeho bojí, ukojí svě choutky na techmkoZtjroyýcn vem í čárou. Je překvapující (nebo by nemělo být?)
(Pokračování na straně Š;
katastrofách, kde mužr: hrdinově všechno zachrání.
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Hořké stopy

DOBRÁ ČESKÁ KUCHYNĚ

je hlavní atrakcí, kterou poskytuje
i veimi náročným hostům

LIDO A RESTAURANT
2 Roslyn St.z Kings Cross, NSW.

Telefon 358-484-1
Otevřeno denně od 5. hod odp. do půlnoci,
v neděli od 12. hod. poledni do půlnoci.
Plná likérová licence.
Privátní oslavy různého druhu ve zvi. místnosti.
Srdečné zve Jarda Vondrášek

SKVOST
(Pokračováni se strany 8)
jak Gocpfcrtová transformuje své visuální vjemy do
zvukomalebných metafor a výrazů. Staromilectvi
G. G. G. má kabát moderního střihu, libí se mi, pro
lože je původní, ojedinělé. Na víc si již netroufám,
zvláště když ediční poznámka o autorce Ohňostroje
marnosti končí odstavcem:
"Svérázná, osobitá poesie Gertrudy Goepferlové ne
potřebuje chválu Její z dobře ukrytých zdrojů jadr
ného citu unikající milostnost. to velké vnitřní, co
jakoby proti vůli autorky se dere na povrch, to prosté
n přec vznešené čtenáře zaujme a poví mu víc, než
kritikova slova."
Zajisté, to platí i pro mne.
IP
Gorfruda Goepfertová: Ohňostroj marnosti.
Akt, 1975, sir. 103, cena Šfrs. 15.- a poštovné.

Pozn.: Knihu můžete zakoupit též v Hlasu domova.
Cena $ 3.30. Rovněž ostatních 6 dosud vyšlých svaz
ků AKTu.

Czcchoslovakian Country Club, NSW.

pořádá pod záštitou manželů Trhlikových
MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU

v sobotu dne G. prosince 1975
v Progres Hnil. Edmundson Road, Austral, NSW.
Začátek o G. hod. več.. konec v 1 hodinu.
Hudba kapelníka Z. Kašpara. — Vstupné $ 5.- včet
ně večeře. - Občerstveni a nápoje za mírné ceny.
Výtěžek ve prospěch klubu.
Rezervování míst: tel. (Sydney) 728-1170 (Bláha),
606-5454 (Honzátko). G04-4267 (Rutar),
587-9691 (Trhlík).

Známá česká firma

VANHA’S PRODUCTS Co. P. L
výrobce rybích lahůdek a kontinentálních salátů,
ROZŠIŘUJE SORTIMENT SVÝCH VÝROBKŮ
A SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY
Žádáte-li kvalitu, žádejte výrobky firmy VAŇHA
u svých obchodních zástupců
nebo přímo u výrobce.
Větší zakázky k různým příležitostem
dodáme na místo určeni za velkoobchodní ceny.
VAŇHA'S PRODUCTS CO. P/L.

216 Devonshire St.
Surry Hills. NSW. 2010
Tel. (Sydney) 69-6889

CHCETE SE DOBŘE NAJÍST

za cenu stále nejlevnějši v Sydnev? Pochutnat si
na PRAVÉ ČESKÉ KUCHYNI? Navštivte
CONT1NENTAL RESTAURANT

“STEINDLER”
197 Campbell Str., Darlinghurst, NSW.

Kromě české kuchyně mánie též velký výběr
jídel pro německé, rakouské, polské a maďarské
zákazníky a připravujeme jídla na objednávku
pro svatební hostiny a jiné příležitostně oslavy.
* Nové klimatizační zařízeni.
Srdečně zvou Věra a Karel Mrázkovi

24. 11. 1975

DOMOVA

(Pokračováni se str. 7)
slovenského tisku z let
1957-68. První oddíl tvoří
jednak rozhovory s pro
puštěnými spisovateli (Jo
sefem Knapem, Václavem
Prokůpkem,
Bedřichem
Fučíkem) a doplňují je
novinové zprávy o reha
bilitaci ve Svazu českoslo
venských
spisovatelů,
zprávy strohé, stručně,
ale o to výmluvnějši. Dru
hý oddíl věnuje Kratochvil
případu Jana Zahradnič
ka, článkům, které ve zmí
něných rocích přinášely
různé časopisy o tvorbě
tohoto katolického básní
ka. výpovědi o jeho nemo
ci, o jeho životě po pro
puštění z vězení, o jeho
smrti. Kdyby II. díl Ža
luji neobsahoval nic jiné
ho než soubor těchto vý
mluvných dokumentů, byl
by důvod Kratochvílovi po
děkovat.
Potom následuje přehled
utrpení další řady vězňů,
mlčení, nadekretovanč u
Prašné brány (nebo dokon
ce moskevskými odborní
ky pro likvidaci “třídních
nepřátel"). V článcích,
pečlivě a odborně vybra
ných, může čtenář sledo
vat křížovou cesiu českých
ruralistů (Josefa Knapa,

Václava Renče, Václava
Prokůpka),
Durychavo
■■bloudění" (tentokrát s
malým "b". ke kterému
jeho dílo odsoudili komu
nistě). smutek Edvarda
Valenty. Niny Svobodové,
Vladimíra Síse, Zdeňka
Rotrekla. Josefa Kostohryze. Klementa Bachořáka.
Josefa Palivce. A na zá
věr proces s Janem Bene
šem. spisovatelem, který
žije mezi námi.
Z každého řádku, z kaž
dé výpovědi, z každéno
interview čiší bída a hrů
za oněch let. kdy někomu
nisté byli štvanou zvěři,
kdy proti zvůli nebylo od
volání, protože byla říze
na z nejvyšších míst. Kra
tochvil mnohdy připojuje
účelná vysvětlení, nezbyl
ná pro pochopení škod,
které režim napáchal na
kulturním životě našich
zemí, škoda jen, že z hia
sů, pochvalujících si teh
dejší postup režimu, oti
skuje jenom jediný článek'
hrubý útok soudce a sátí
rika Václava Laciny na
poezii Josefa Palivce. Mož
ná. že v jeho záznamech
existuji i takové, které
by osvětlily postavy dneš
ních zachránců svobody a
demokracie. Ale snad je
tomu tak lépe: do vědec
kě kompilace, do odborně
MELBOURNE
sestaveného listinného ma
i SYDNEY
teriálu by se tak asi vlouPROŠÍVANÉ
i dila emoce, která by uhraPŘIKRÝVKY,
. la na objektivitě, na ne
POVLAKY
ze skladu nebo na míru zaujatosti, na prosté prezenci nezvratných doku
dodá firma
A. Z. QUILTING
mentů. Kniha je i tak vý
Anna Mendanová
mluvná.
ba průkaznější,
Melbourne:
175 Brougham St..
než kdyby vzbuzovala od
Kew. Vic., tel. 86-8427 por proti jednotlivým oso
Sydney:
bám. jakkoli by si ho za
Telefon: 622-2453
sluhovaly. Takto referuje

PROBLÉM S AUTEM?
Dohovoříme se po našem. Budete se moci prevědčit o solidním jednáni. Za výhodné ceny —
KOUPÍME Vaše auto
PRODÁME V ám zánovní auto. Pro zákazníky
se schváleným úvěrem jednotný deposit $ 25.MECHANICKY uvedeme Vaše auto do vzor
ného stavu
ODSTRANÍME
NASTŘÍKÁME

barvu

PO NEHODĚ
PROVÁDÍME

rez

Vaše auto na Vaši oblíbenou
Vám auto přednostně onravíme
VEŠKERÉ
OPRAVY’ včetně

svářeni
LAWRIE

MOTORS

PTY.

LTD.

834 Canterbury Rd. {proti Haldou Sú).
LAKEMBA. NSW. 2195
Telefon (Sydney 759-9072
Otevřeno sedm čni v rýrniu 8-38 - 5-30 odp.

PŘÍJEMCŮM

HD V SYDNEY

V poslední době nám došlo více stížnosti na pozdní
dodávku Hlasu domova v Sydney. Sdělujeme proto,
že odesíláme HD všem předplatitelům a prodejnám
současně z hlavni pošty v Melbourne a to přesně
v den, který je na novinách uveden (každé druhé
pondělí). Podle ujištěni úředníků hlavni pošty v Mel
bourne odcházejí pytle s výtisky Hlasu domova týž
den, resp. noc do Sydney, zdá se tedy, že k zdrženi
dochází při tříděni v Sydney. Prosíme příjemce v
Sydney, aby si stěžovali na svém doručovacim poš
tovním úřadě, nebude-li jim Hlas domova doručen
ve středu, nejpozději ve čtvrtek. Děkujeme.
Hlas domova

o hrůze, čtenáři jezdí
mráz po zádech. Dovídá
se o osudech lidí, "kteří
stáli za tím co řekli, co
napsali" (J. Dresler v do
slovu). ŽALUJI 11. tak
dává přiklad nám. kdož
jsme s větším nebo men
ším šrámem unikli. Měli
by je čist všichni li ne
vyléčitelní. kteří vidí jen
bebíčko své nebo své sou
družské skupiny. A mělo
by být přeloženo do všech
světových jazyků. Jako
vážné varování, jako vý
straha před tím. kde skon
čí komunismus v praxi.
J. S.
Pozn.: V Austrálii mů
žete objednat tuto knihu
též na adrese: M. Čecho
vá. Lot 8. Stumpy Gully
Rd., Moorooduc. Vic. 3933.
Cena S 5.60.

MELIORA KENNELS

O dovoleně nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny
Udělejte si
záznam včas.
L. & C. MOJŽÍŠ

Lot 2.
Cedar Creek Rd.,
THIRLMERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 818426

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K. Ebner

19 York St..
SYDNEY
vchod do Wynyard Stn
(naproti pohvb. scho
dům). Telefon: 29-7543

Malý oznamovalo!

SAMOSTATNÁ PANI

> Sydney hledá partito
'•a ve věku 60 65 k ná
cštěvám divadel, na
vycházky apod. Zn.:
‘Porozumění" do HD.
STARŠÍ
INTEL. VDOVA

žijící v Sydney hledá
dobrého přítele.
Zn. "Náhoda" do HD.

HODINÁŘ *
ZLATNÍK *
STEVEN VARDY

590 George St.,
Sydney
(proti 'I rocaderu)
Velký sklad zlatých a j.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a Slovensky.
Telefon: 61-8579

Nové instalace,
opravy a údržby
ELEKTRICKÉHO

jakož i
ZAŘÍZENÍ

všeho druhu
VEŠKERÉ OPRAVY
BYTŮ A DOMŮ:

matovaní, pokládání
tapet, truhlářské práce
apod. provádějí spoleh
livé spojeně firmy
TATRA

ELECTRICS,

Licensed Contractors
a
georges
maintenance co.

24hod:nevá služba
Telefon (Sydney)
399-6673 nebo po běžné
prac. době 30-8874.

česká restaurace
Confin. "GOURMET"
Restaurant "LABUŽNÍK"
129 Bayswafer Rd.
Rushcuffers Bay

Sydney, tel. 31-7393
Otevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer,
v nedělí ot 12. bod. polední do 9 hodin večer,
v pondělí zs vřeno.
Přesvědčte se o jakostí našich jídel.
Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.

24. 11. 1975
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V

AUSTRÁLII!

Austrálie je v nebezpečí!
V sobotu 13. prosince půjdete k volbám do poslanecké sněmovny i senátu — pravděpodobně k nej
závažnějším volbám Vašeho života. Výsledek těchto voleb urči druh vlády a ovlivni politický a sociální
život v zemi na dlouhou dobu.

V nimulých třech letech jste byli svědky někdy zcela jasně, někdy důmyslně zakrývané taktiky, kte
rá velmi připomínala známé Vám způsoby, používané před zřízením socialistického státu — se vším,
co takové zřízení přináší pro běžného občana. Několik líbivých opatřeni a hesel mělo usnadnit přechod
k režimu, který má v programu omezovat a znesnadňovat život všech obyvatel v zájmu pomyslné bu
doucnosti. ale hlavně v zájmu bezohledné úzké kliky vedoucích.

V těchto dnech jste svědky nevybíravé propagandy. Nenechte se mýlit organizovanými demonstracemi
a výtržnostmi, vedou je přesně instruované krajně levicové bojůvky, řízené z pozadí a někdy i veřejně
komunistickými a trockistickými vůdci.
Je jistě ironické, když představitelé Labour Party na veřejnosti tvrdí, že chtějí uchovat v zemi de
mokracii a přitom přijímají a plně využívají podpory vedoucích komun stu. které už jejich samospasi
lelná nauka, mars leninismus, váže k tomu, aby se snažili skutečnou demokracii potřít a zavést dikta
turu, aby nastolili tzv. demokracii lidovou. Je zvlášť pozoruhodné a nebezpečné, že zdejši vedení Labour
Party jde ve spolupráci s komunisty mnohem dále než sociálně demokratické strany v kterémkoli jiném
vyspělém západním státě a na kritických důsledcích nezmění nic ani to. jestliže se propůjči k léto spo
lupráci jednotlivci z pouhé nevědomosti nebo naivity.

Pro Vás všechny, kteří máte vlastni zkušenosti se ztrátou možnosti žít jako lidé svobodní, kteří jste
prožili chmurné dny pod vládou diktatur — nacistické a komunistické
nebo pro ty mladší v Vás. kteří
jste spolehlivě informováni rodiči a přáteli, co zna mená diktatura v životě člověka, mělo by být snadné
rozhodnout se koho pověřil, aby Vás zastupoval ve správě Austrálie.
Kdyby se dostal v nadcházejících volbách k moci australský druh laboristů. musela by se zdát bu
doucnost pro svobodymilovné lidi hodně černá, osobni svoboda by byla velmi ohrožena. Lidé krátkozrací,
pomýleni, by zjistili pozdě, že ve své nezkušenosti a naivitě nalétli na libvá hesla.

Je třeba varovat, dokud je čas!
Využijte získaných životních zkušeností a informujte podle nich své okolí. Především pak sami volte
LIBERÁLNÍ STRANU.
Komunisté stále tvrdí a prokazuji, že své zá
sady a způsoby nemění. Mnohé lidi v Austrálii
může proto zajímat návod k tomu, jak připravit
půdu k revolučnímu převratu v zemi. Byl vypra
cován krátce po vítězství komunistů v Rusku a
po západní Evropě byl rozšiřován v roce 1919,
když šlo o to, aby se hrůza ze Sovětského svazu
převalila na západ. Komunisté nabádali:,
1. Korumpujte mládež, vyvolejte zvýšený zájem
o sex, udělejte ji povrchni, podlomte její chara ktc r•
2. Získejte kontrolu dohledu nad všemi sdělovacími
prostředky a pak odved te zájem lidi od správy
země k přehnanému zájmu o sport, sexuální
publikace, hry a různé jiné druhy povyraženi.
3. Dělte lidi do vzájemně nepřátelských skupin
stálým zdůrazňováním kontroversnich i když mě
ně důležitých problémů.
,
4. Odstraňte důvěru lidi k přirozeným vudcim
osobnostem ze všech oborů veřejného života jakýmkoli obvinováním a zesměšňováním.
5. Na veřejnosti mluvte o parlamentní demokracii,
ale současně upevňujte své pozice tak rychle,

jak jen je možno.
................................ .
6. Žádejte, aby byly statni výdaje az premrstene
vysoké a současně odbourávejte důvěru lidi k
státnimu hospodařeni, zvyšujte obavy z inflace

a stoupáni cen ald...
.■
<,
7. Podporujte vyhlašování i bezdůvodných stávek
v důležitých hospodářských oborech a zasazujte
se o to, aby zákroky správních organu proti ja
kýmkoli projevům
nepořádku a vyvoláváni
chaosu byly co nejmirnější.
_
. S. Klamnými argumenty působte k odstraněni mo
rálních hodnot, slušnosti, rozvážnosti a viry v
dané slovo.
Mnohý čtenář si po přečteni těchto pokynu uvě
domí, jak velkého množství stávek byl v minulých
třech letech svědkem, vzpomene st na zprávy o
návrzích k podchyceni údajů
ka?dem jednoji.v
ci k návrhům na zavedeni povinných občanských
průkazů k návrhům na zřízeni kontrolního organu

na všechen tisk atd atd.

...

Liberální strana
* nejlépe zajisti plnou osobní svobodu.
* má nejlepši předpoklady přivést hospodářsky rozvrácenou zem do
stavu, který umožni každém i obyvateli spokojený život. Není náhoda,
že pod vládou Labour Party prožívala na suroviny a potraviny tak
bohatá Austrálie větši hospodářskou krizi než stály plně odkázané
na dovoz zdražených surovin.
* osvětlí mnohé praktiky vlády Labour Party, která se v minulých
třech letech rozhodovala často a bezdůvodně tak, že ztratila
osvědčené přátele z řady západních států a získala pochybné přá
telstvi států komunistických. Zvláštní pozornost si zasluhuje formální
uznáni záboru baltických států Sovětským svazem, uznání, které jiné
západní státy neprovedly.

* zamezí pokoutním praktikám vlády, podezřelým jednáním o miliardové
půjčky s milióny vyplácených provizí atd.
Bude se všestranné
snažit, aby obnovila u všech občanů důvěru k demokratickému
vládnímu systému.

Vzpomeňte si na události v Československu!
Pomozte, aby k nim nedošlo v Austrálii!
VE VOLBÁCH

DNE 13. PROSINCE VOLTE

LIBERÁL T
I
Můžse-li jakkoli pomoci v předvolebním zápase, volejte laskavé
telefon Aíelboarr.e i é. 232-5574.

HLAS
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Karel Čapek: Apocryphal Stories. Penguin
1975, str. 160, S 1.70.

24. 11. 1075
JANÁČEK V SYDNEY

Trochu opožděně se mi dostaly do rukou listopa
VĚNUJTE K VÁNOCŮM
dově programy sydneyské a australské opery v Syd
ney. škoda, že nemáme k dispozici referát přímého
ČESKOU A SLOVENSKOU KNIHU
účastníka, ale i tak stoji za zaznamenáni, že v lišto
Volba vhodného dárku, kterým bychom potěšili pádu měli v Sydney mnoho příležitosti slyšet hudbu
Hlas domova Vám může dodat:
anglicky mluvicího přítele či známého, nás může Leoše Janáčka. Australská opera a Taneční společ
(Ceny jsou včetně poštovného)
trochu potrápit, pokud se chceme vyhnout všeobec r.ost (The Australian Opera. The Dance Company
ným banálnostem. Mám návrh: před časem jsem re NSWi nastudovaly pro scénu v Seymour baletní večer
7 knížek Edice AKT:
feroval o divadelních hrách Václava Havla (Zahrad sestaveny z tři neobyčejně nápaditě sestavených čá
3.30
J. Schilling: Jestřáb S
ní slavnost. Vyrozuměni a Ztížená možnost soustře sti: Pierrot Lunaire na hudbu Arnolda Schoenberga.
ohňostroje
$
3.30
J. Schneider: Jak číst
dění).
které jsou nyní v anglickém překladu k dostá Kruhy (Circles) s použitím hudby Luciana Bcrio a
A. Lidin: Psychogenes $ 3.30
ní
v
lepších
australských knihkupectvích
vydal je Janáčkovu skladbu, o které mne nenapadlo, že ji lze
J. Strnad; Pohádky $ 3.30
Zápisník
londýnský
nakladatel
Jonathan
Cápe
s
tituly
The
Gar využít pro scénicky pohybově představeni
J. Shilling: Spodek, svršek, král, eso $ 3.30
zmizelého (The Dairy of a Man Who Vanished).
den
Party.
The
Memorandum.
The
Increased
Difficul
R. Storch: Jaký je druhý břeh jara $ 3.30
ty of Concentration. Každý svazek stojí kolem dolaru Brněnské Lidovky kdysi otiskly v pozůstalosti naleze
G. Goepfertová: Ohňostroj marnosti $ 3.30
a udělá radost za sto. kromě literární hodnoty da né zápisky selského synka, který v nářečí jihový
nahlédnout do světa současné čs. inteligence i by chodni Moravy vypravuje o své nešťastné lásce s
G. Goepfertová: Betlém na vystřihování (vydal
rokracie a upozorni na předsrpnovou atmosféru di cikánkou. Na Janáčka tento příběh tak zapůsobil, že
í Velehrad. ftím) $ 2.texty zhudebnil v lidsky dramatické skladbě pro t.e
vadclní Prahy.
SP. Pasek: Tokio volá Honolulu $ 5.K jedné či více z těchto Havlových knížek pak nor. mezzosoprán, tři ženské hlasy a klavír. Opera
\J. Drábek: A co Václav? $ 4.můžeme připojit další, která ilustruje úroveň čs. v Sydney zařadila do svých dopoledních malině pře
předválečné kultury. Autora můžeme označit jako ‘ hrávky Janáčkových oper Výlety pana Broučka, Věc
i S. Mareš: Báje z nového světa $ 2.90
Havlova předchůdce či Havla za jeho nástupce
zcela i Makropulos a Z mrtvého domu. Kromě těchto oper
\Alan Levý: Pražské peřeje $ 4.
IP
bez pochyb. Přemýšlivý čtenář zajisté tuto okolnost nich děl byla provedena i Glaholská mše.
?J. Válek: Smutný muž $ 4.40
ocení, když přečte Čapkovu Knihu apokryfů, která
?S. Uchová: Sůl země a blbá ovce $ 3.70
nyní vychází u Penguina (Modem Classics) anglicky
Velký výběr vin, lihovin a piva
v překladu Dory Round. Karel čapek ve své po
<J. Firl: Knihy a osudy S 4.70
)
dodáme kamkoli v Austrálii
smrtně vydané Knize apckry fu uvedl nejen do české,
?O. Filip Blázen ve městě $ 4.80
za
velkoobchodní
ceny
ale i do světové literatury zcela novou a jedinečnou
?P, Eisner: Mamince S 4.80
formu, kterou vyvrcholilo jeho umění úsporné povid
Ceník na požádání
ŠPelr Den: Naši mládeži $ 1.10
kářské zkratky — maxim myšlenek vyjádřit minimem
SE. Hostovský: Osvoboditel se vraci $ 3.90
1* prostředků. Jak často se v literatuře setkáváme s J. KINDA & CO. PTY. LTD.
Suta Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka ze pravým opakem! V náboženském písemnictví se pod
apokryfem rozumí text nebo jeho zlomek, který ne
cr. Jonas & Victr-la Sis., Rlchmond, Vlc.
S Slezské Ostravy (3 díly), každý po 5 3.80
ni zahrnut do oficiálně uznávaných náboženských
~_‘icron: 42 4782
S P. Eisner: Chrám i tvrz (2 díly) $ 10.70
, knih, např. do evangelií. Karel čapek ve formě král I 1 nebo: 104 Můlers Rd., Nlh. Alfona, Vlc. 314-6281
<P. Tigrid: Politická emigrace v atomovém věku, kých povídek vtipně odpovídá na aktuální společen
ské otázky a nic nevadí, že apokryfní povídku často I Mám'- na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
>.$ 3.90
zasadí do biblického či jinak historického prostředí.
?K. Pecka: Štěpení $ 4.40
I tak mluví k současnosti. Čapkovo ironické zrcadlo
5 Poesie J. Kováříčka (2 díly) $ 3.10
Šila, ha, ha, ha (kreslený humor — Lit. klub Švéd-' je někdy i visionářské: v povídkách Smrt Archime
dova či Alexandr Veliký protestuje proti všem, kteří
Ssko) $ 4.20
Czechoslovak Culfural Club,
prahnou po cizích územích a proklamují, že jejich
S Zpěvníčky Lit. klubu ve švédsku $ 1.10
poslbus 4149, Haarlcm, Holland
?J. Danius: Zrod Satanova atomu — 3 díly — sni-' “poslání je, aby se stali pány světa", čapek s tako
Vám nabízí úžilečný i hezký dárek k vánocům:
vou doktrínou nesouhlasí nejen jako Čech, ale i jako
?žená cena $ 8.20, jednotlivé díly po $ 4.10
humanista. Mluví tak za celý civilizovaný svět.
IP
ALŠŮV KALENDÁŘ 1976
>B. Lockhart: Britský agent $ 4.10
s kresbami Mikoláše Alše a básnickým doprovo-.
s.l, Ilochman: Jelení Brod $ 3.90
dem Pavla Javora. Zajistěte si jeho včasné do
VEPŘO—KNEDLO—ZELO DOBÝVÁ SVĚT
5 J. Beneš: Až se se mnou vyspíš $ 4.20
dání okamžitou objednávkou! Cena Hfl. 7.501
bor
Adam,
který
předložil
V
minulých
dnech
pro
x J. Beneš: Druhý dech $ 4.70
(A$ 2.40).
i
>Egon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty bíhalo v Melbourne finále porotě vepřovou pečeni a
Přijímáme těž objednávky na ČESKÉ POHÁDKY,i
australského šampionátu s pýchou prohlásil, že při
<o jeho díle a osudu. Uspořádal R. šturm S 4.20
mladých kuchařů, kterého přípravě této výtečné které dostanete včas pod stromeček. Cena Ilfl 21.
5 J. Brodský: Řešeni gama $ 5.20
1
se zúčastnili vítězové sou krmě sledoval tradice čes (A$ 6.50).
>0. Ulč: Malá doznáni okresního soudce $ 4.20
těží v jednotlivých austra! ké kuchyně.
Tyto knihy můžete též objednat ii zástupce v1
S J. Škvorecký: Prima sezóna $ 4.20
Libor Adam přijel do Austrálii: M. Čechová, Lot 8, Stumpy Gulíy Rd.J
ských státech. Absolutním
\ J. Škvorecký: Smutek poručíka Borůvky $ 4.10
mistrem se stal 241etý Li Austrálie jako 171etý a po Moorooduc. Vic. 3933.
,
kládal za samozřejmé, že kde dostanete i tyto další knihy vydané CCC:
ťJ. škvorecký: Scdmiramenný svícen $ 4.40
bude následovat svého Henryková: Poslední vlak z Babylónu A$ 5.20.1
?J. škvorecký Lviče $ 3.90
otce (který je šéfkucha
A. Kratochvil: žaluji I. AS 5.60. žaluji II. AS 5.60,1
Š J. škvorecký Hříchy pro pátera Knoxc $ 4.20 1
ELEKTRIKÁŘ
rem v předním melboum
V. škutina: Presidentův vězeň AS 4.70. R, Těsno ,
s J. Škvorecký Zbabělci $ 3.90
ském hotelu Southem hlídek: Liška Bystrouška AS 3.70, Třebízský: Po
Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.20
7 dni v týdnu
Crossi. Libor Adam získal vidky karlštejnského havrana AS 3.70, 1. Diviš:1
.1. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 5.kromě prvenství i cer.u - Teorie spolehlivosti AS 3.40. M. Racek: Zelená1
cestu kolem světa pro dva. pastelka .AS 4.50. J. Schneider: Salónek dočasně
.1. Krušina: Jedenáctý obvod $ 5.Aleš Hubschnrann
s možnosti navštívit nej uzavřen A$ 4.20.
J. Krušina: Zimní bouře S 5.větší restaurační a hotelo
J. Krušina: Druhá bouře $ 5.Tel. 233-3815
Protože poštovné v Austrálii bylo od září velmi
vé podniky v Asií. Spoje zvýšeno,
prosíme čtenáře, aby k ceně připočetli .JUC.
30c.1
?Tři sbírky básni (J. Ledercr. F. Listopad, V.
ných
státech
a
Evropě.
Melbourne
Ščeperková) $ 5.30
IP
S Zpráva dokumentační komise K 231 $ 3.70
x Kovályová Kohák: Na vlastni kůži $ 4.20
\J. K. B.: Životni symfonie A. Dvořáka $ 2.20
National Mutual
? E. Hostovský: Všeobecné spiknuti 5 4.?A. Lustig: Miláček $ 4.INSURANCES
5 A. Lustig': Ulice ztracených $ 4.40
Volajte
SG. Laub: Největší proces dějin: $ 3.70
Charles Antal
SL. Muačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.50
< L. Grossman: Nevěsta $ 3.50
tel. (Melbourne)
'Nový zákon (přel. Dr. O. Petru O. P.) $ 3.60
42-0401
se koná letos ve středu 31. prosince od 7. hod. večerní do 2. hod. ranní v
K. Čapek: Anglické listy S 1.80

Dárek k vánocům

VELKÝ
SILVESTROVSKY VEČER
S PROGRAMEM A TANCEM

I

A. Ostrý (pseudonym — Praha): Československý
problém $ 5.20
Tanky proti sjezdu (Vysočanský sjezd) $ 2.20
Motáky z Ruzyně 5 2.20
V. Javořieká: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.90
B. Mikula: Progresive Czech (učebnice češtiny)
$ 4.50 4- poštovné.
J. Kozák: Without a Shot being Fired S 1.50
Sborník Hlasu domova 1950-75 $ 3.10
gčesko-angl. a angl.-č. slovníky (střední)
;

DAWN'S RECEPT1ONS, 316 CHURCH ST., RICHMOND, VIC.

|

AUTOMECHANIK

s 30’eiou praxi
opravuje spolehlivě
vozy všech běžných
značek.
Po dobu opravy za
půjčím náhradní vůz.
Tel. (Melbourne)
728-áia<

i

1

(mezi Bridge Rd. a Swan St.)
1
česká a kontinentální hudba.
1
Vstupné S 13.- včetně výborné večeře o 5 chodech. — Přineste si vlastní nápoje.1
,
'
Žádný problém s parkováním aut.
Vzhledem k velkému zájmu doporučujeme zamluvit si stůl co nejdříve.
I
Volejte tel. 42-2823.
'
I
Na Vaši návštěvu se těší a plně se o Vás postará
i
Váš Břeťa Tomeček
.

Ž4. 11. 1975

HLAS DOMOVA

PŘÁTELÉ

Inflační vzestup cen (který není zřejmě ještě u
konce) a především zcela neúměrně velké zvýše
ni poštovného v Austrálii nás nutí, abychom s
platnosti od 1. ledna 1976 zvýšili roční předplatně
Hlasu domova na A$ 10.00 nebo ekvivalent v jiné
měně. Věříme, že čtenáři plně pochopí toto nutné
opatřeni, jen tak můžeme udržet nadále vydáváni
nezávislého Hlasu domova.
Záleží nám ovšem na tom, abychom si udrželi
všechny dosavadní čtenáře a získali další, V po
zoruhodných případech, např. nemajetným pen
zistům. předplatné zvyšovat nebudeme.
Děkujeme za pochopeni.
Hlas domova

oořádá ve dnech 3. až 10. ledna 1976
,
4. LETNÍ TÁBOR ČS. DĚTI
"Na Šumavě" u Belgrave South. kterého se mohou
zúčastnit děti ve věku 6 až 13 let.
Vyžádejte si laskavě brzy bližší informace a for
muláře přihlášek na tel. 467-4864 (Ambrož), 91-4333
(Jizbová) nebo 42-5980 (Váňová).
Prosíme, aby se na některém z těchto čísel přihlásili
také další rodiče, kteří by mohli na táboře pomáhat.

Václava Jandu, který přijel do Austrálie po r. 1948
- v majetkové záležitosti (švihlov u Klatov).
SOKOL

•ČTENÁŘŮM HLASU DOMOVA

Čs. rodičovské sdružení v Melbourne

HLEDAJÍ

M ELBOURN E

srdečné zve na
PIKNIK,

který pořádá v neděli 39. listopadu 1975 od 9. hod.
dop. po celý den na farmě bratra J. Petřině u
Narbethong u. K dispozici je; barbecue (přivezte
sí vlastní jídlo a nápoje)
elektrika voda —'
hřiště fotbalové i volejbalové.
Z Melbournc na farmu pojedete přes: Kew
Junction
Cotliam Rd.
Whitehorse Rd.
Ma '
roonda Iiwy.
Lilydale
Mealesvilie
Nar-'
bethong
St. Fillans
dále pozor na mílový
patník (90 miles) 99 km: tam bude označení SOKOL. (Kdybyste
I
snad přejeli až do Buxton u,
obraťte■ a jeďte kousek zpět.)
Hosté, přátelé Sokola a jejich známí
všichni
jsou na farmě srdečně vítám. Piknik se koná za
každého počasí. Kdyby pršelo, bude připravena
velká stodola, kam se všichni vejdeme. Podrobněj
ší informace sdělí jednatel, tel. BIU 5729.
Můžete přijel už v sobolu a tábořit na farmě.

t
8
1
1

1
I
1
1

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA
MELBOURNE
pořádá velkou

1
1

SILVESTROVSKOU
ZÁBAVU

1
1
1

Podrobnosti v příštím čísle.
Nechte se příjemně překvapit !

1
1
1
1

ČESKOSLOVENSKÉ VYSÍLÁNÍ V MELBOURNE!
— 3ZZ ACCESS RÁDIO —
(

čtvrtek 27. listopadu: S dechovkou až do Mel
i bouřné, zprávy, pohádka.
1
ičtvrtek 11. prosince: Pestrý kaleidoskop a rqz-l
pravka.
' Program se opakuje vždy následující pálek
i V 8 hodin ráno.

1
1
1
1
1
1
I
1

RADA POROBENÝCH NÁRODŮ A DEMOKRATICKÉ
ETNICKÉ SKUPINY V MELBOURNE

Cs. autoři německy' budou

Curyšské exilové nakladatelství KONFRONTACE vy
dalo v těchto dnech německý propagační prospekt,
který’ upozorňuje na německé tituly nakladatelství.
Má formu čtyřstránkového letáku, na jehož titulní
straně je fotografie kupky knih, které KONFRON
TÁCE za dva roky své činnosti vydala. Jc jich
celkem 19 a vévodí v nich, samozřejmě. Solženicynovo Souostroví Gulag a Eisnerova kniha o češtině
Chrám i tvrz. Tyto dvě české knihy jsou zatím nej
úspěšnější. Zůstaňme však u německých knížek. V
nich spatřují pracovníci nakladatelství svůj hlavni
Čs. rodičovské sdružení v Melbournc
úkol: seznamovat německého čtenáře s pracemi dob
srdečně zve všechny děti,
rých českých a slovenských autorů, které oficiální
jejich rodiče a přátele na
režim nedovolí vydávat. Ty čtyři svazky, které za
MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU
tím
vyšly, dobře reprezentuji nakladatelský úmysl a
kterou pořádá v neděli 7. prosince 1975
politické zaměření: Druhý dech od Jana Beneše, kle
"Na Šumavě" u Belgrave Soufh
rý vyšel jako jedna z prvých českých knížek, je
Začátek ve 2.30 hod. odpoledne
vyznáním proti násilí a nesvobodě. Ani D. Micha
Děti mají vstup volný a pro všechny budou mít
lovi, autoru románu Odboj neboli Nebude to lehké,
Mikuláš s andělem přichystány dárky.
nejde o to. odsoudit jen primitivně komunistický re
Čert bude rovněž na scéně.
I žim. zabývá se spiše lidskými problémy, které s seVstupné za dospělé je dobrovolné.
I bou totalita přináší. Román slovenského novináře
Pro všechny přítomné bude k dostání večeře, jj i Emila Knieži Rota Jankela Tannenbauma je němeczákusky atd.
> I ká verze vyprávění o takzvané "košer” rotě za
někdejší Slovenské republiky, které vyšlo před inva
zí v Československu slovenský a česky a je švejkovBESEDA, Československý kulturní
kou legrací s hlubším smyslem na téma "hloupost a
nelidskost každého antisemitismu". A čtvrtý němec
a svépomocný klub v Melbournc
pořádá v neděli 14. prosince 1975 od 2.15 hod. odp. ký titul je faktografická reportáž o životě českoslo
venského generála Vladimíra Přikryla, kterého dal
PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKU
ve 48. uvěznit Rudolf Slánský, Přikryl totiž mohl
pro děti i dospělé
dosvědčit, že Slánský zavinil švermovu smrt za SIo
v sále The Good Neighbour Council.
venského národního povstání.
575 Elizabeth St., City (vchod z Cobden St.).
Poslední stránka prospektu KONFRONTACE je vě
Pestrý pořad v němž budou koledy, zpěvy, filmy, nována oznámce budoucích čišel této řady. Curyšští
potom sousedská beseda. Občerstvení
tombola. spolupracuji s torontským nakladatelstvím ŠkvorecVstupně dobrovolné
kého 68 Publishers a vydají z jara německy tři ti
Pro všechny krajany bez rodin a osamělé uspořá tuly jejich produkce: Honzlovou Zdeny Salivarové,
dáme 24. prosince Štědrý večer. Bližší v příštím Malá doznání okresního soudce Otty Ulče a Pražské
čísle HD a v čs. vysíláni na stanici 3 ZZ.
peřeje, zážitky amerického novináře z Pražského ja
ra”, které v původním anglickém znění zaznamenaly
na americkém knižním trhu veliký úspěch. Nejdříve
POTRAVINY A POPULÁCIA
však — snad ještě letos — dostanou němečtí čtenáři
(Pokračovanie zo str. 4> obsahuje menej soli ako do ruky překlad Hovorů s Janem Masarykem od
Viktora Fischla. alias Avigdora Dagana. který je
osmózy, Cez plastická mořská voda. Voda zo nyní
velvyslancem Izraele v Rakousku. Česky vyšel
studni
v
arídnych
obla

membránu sa filtruje sla
tento poutavý portrét československého ministra za
ná voda. Voda cez ňu pro st iach obsahuje menej so hraničí. jehož tragická smrt v březnu 1943 není do
niká, sol’ sa zadržuje. Ale li ako mořská voda a tá dnes beze zbytku vysvětlena, v mnichovském nakla
CCC Books.
cez
takúto
plastická sa dá membránou dobro datelství
Překladatelé z češtiny do němčiny jsou normálně
filtrovat'
a
potom
použit'
membránu možno zbavit'
velice drazí: berou až 22 marek za strojem psanou
soli len taká vodu, která pre pol'nohaspodárske úče stránku. KONFRONTACE však získala příjemnou a
ly. Prof. Probstein tvrdí, potěšující zkušenost: podařilo se jí najit hrstku lidí, i
že je to lačný proces, že kteří překládají za 4L> procenta z ceny prodaných
náklad na nějaké 3 či 4 výtisků, tedy prakticky zadarmo. Kdyby nebylo těch- '
MLADÉ KRMENÉ
idealistických dobrovolníků, nemohlo by si dovo
hektolitre pitnej vody sto to
KACHNY
lit vydávat překlady exilové nakladatelství, které
z české farmy
ji len asi 25 centov. Nuž, bojuje o každý groš nejen proto, že je to podnik ne
od Čechů
ak sa tento proces ešte majetných fexulantů. ale : proto, že začíná a že na
Lot 8,
propracuje, móže byt no německém knižním trhu není dnes právě růžová si
Stumpy Gully Rd.,
vou technologickou meto tuace. Těchto několik umělců, kteří výherně překlá
dají spíše pro dobrou věc a — snad to smíme tak
Tel. (059) 7SS-228
5 dou pri produkcii potravin říci — z lásky k české kultuře, umožňuje Korrfrontad
Objednejte včas
§ v suchých oblastiach svě proniknout k německé veřejnosti, aby o české a slo
na vánoce
«
venské kultuře nebyla informována peuze jednostran
ta.
iXlíá*
ně. jak se o to pokouší režim r.apmkiad rozsáhlou
VÁNOČNÍ dvojčíslo Hlasu domova vyjde 15. prosince. expozicí na frankfurtském kmžmm veletrhu.

protestovat proti jednostranným informacím
některého denního tisku, rozhlasu a TV, který šíři
nepravdivé, tendenční zprávy o událostech v západ
nich demokraciích a o předvolebních událostech v
Austrálii. Sraz účastníků v pálek 5. prosince na pro
stranství před National Mulual Centre, 447 Collins St.
(roh William St.l. Přijďte všichni. Exulanti by se
měli starat o to. aby pravda vítězila!
,1. Forester
SPORTOVNÍ klub slavia melbourne

í

I

1

srdečně zve všechny členy a přátele na
řádnou valnou hromadu,

kterou pořádá v patek 5. prosince 1975 v 7.30 hodin
večer v místnostech St. Kilda Bowling Club u.
Fitzroy St., St. Kilda.
Čs. obec leglnářská v zahraničí,
Zemský výbor v Austrálii,

vyzývá všechny bratry a sestry z. Viktorie, aby sc
zúčastnili vzpomínky na padlé příslušníky auslral
ské armády, kteří položili své životy za bojů v Ko
reji, Malajsku. Borneu, nebo ve Vietnamu. Vz,pomíň
ka. pořádaná australskou sesterskou organizací RSL,
se koná v neděli 30. 11. ve 3 hodiny odp. v Památníku
padlým, St. Kilda Rd., Melbourne.
J. Novák, jednatel
A. Slabik, předseda
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Provádíme veškeré práce optické
přesné, rychle a za levné ceny

E
E

573 Hampton St

Hampton, Víc.

Telefon 598 5756

| Optical Servíce

=

j
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"ŘeKnéfe fo kvéfinami"

Váš květinář.
spolupracující s INTERFLORA.
může zařídit dodávku
květin a věnců

i

i

v Československu nebo v jiných státech
Cín-íte-li uctít narozeniny, svátek '-•ýroči
nero zvláštní událost, obraťte se na místní
květínářství INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříní.
i N T E R F LO R A —
KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA

I
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2-!. 11. 1975
V kvalifikaci na OH v Montrealu
ČS. HÁZENKÁŘI VÍTĚZI NAD ITÁLII

Na rozdíl od fotbalového mistrovství světa nebo
olympijského turnaje v kopané, kdy obhájci postu
puji přímo bez boje do závěrečných bojů, musí si
všichni házenkáři účast na olympijských hrách v
Montrealu vybojovat v kvalifikačních zápasech. Také
Československo, které na poslední olympiádě prohrá
lo s Jugoslávci až ve finále a získalo stříbrnou tne
daili. čs. házenkáři jsou ve skupině s Itálii a se švé
Karel
Janovský
dy, a tak už je jasné, že se o letenky rozhodne mezi
družstvem Tre Kronor a Československem. Itálie hra
Cenný bod v Portu
je ve skupině roli žáka, který- musí ve všech zápa
šech počítat s velkými-debakly. Bylo tomu lak nyní
i v Praze, kde házenkáři "squadry azzury" prohráli
první utkáni skupiny s Čechoslováky vysoko roždí
lem 19 gólů 11) : 29. po poločase 4:11. A to ještě
Po bratislavském vítězství 2:1 nad Anglii dosáhlo čs. fotbalově národní mužstvo dalšího úspěchu,
čs. trenér Jiří Vícha (bývalý brankář čs. reprezen
tačniho týmu) nebyl s výkonem svých svěřenců spo
když v odvetném střetnutí I. kvalifikační skupiny evropského šampionátu remizovalo 12. listopadu v
kojen; řekl, že na všech místech mohli hrát Čecho
Portu s Portugalci 1 : 1. Čechoslováci lak bodově dostihli Angličany, kteří však hraji v posledním
slováci lépe, že tým je schopen lepšího výkonu. Při
zápase s Portugalci v Lisabonu, zatímco čs. fotba listě jedou k závěrečnému utkání na Kypr. Maji tedy
znát barvu budou' však muset čs. házenkáři už 17.
naději probojovat se do čtvrtfinále mistrovství
prosince, kdy hrají první utkání se švédy v Malmó.
Nejen ČSR. ale i dalši z kruhu favoritů, vítězi v
Portugalci měli chvílemi více ze hry. čechoslová minut před koncem, kdy Jurkemikova bomba skon
kvalifikaci (nad tím slabším ve skupině) rozdílem
cl však přijeli do Portu s úmyslem uhrát remizu a čila jen na břevně branky soupeře.
to se jim také podařilo. Dokonce se v nástupu
Tabulka: 1. Anglie 5 utkáni, 7 bodu, skóre 10 : 2. více než třídy. Tak např. olympijští přeborníci Ju
UŽ v (>. minutě
ujali po nádherném centru Masné 2. Československo 5 utkáni, 7 b. (12 : 5). 3. Portugal goslávci porazili v Bělehradě družstvo Lucemburska
ho Ondrušem vedení 1 : 0, z kterého se ovšem nemohli sko 4 utkáni, 4 b. (3 : 6), 4. Kypr 4 utk.. bez, bodu 54 : 13. Vc Východním Berlíně vyhráli východoně
mečtí házenkáři nad Belgičany 27 : 11 (ovšem o ví
dlouho radoval, neboť o necelou minutu později Nene (0 : 12).
NSR).
z rychlého protiútoku vyrovnal na 1:1. A tentýž
Ve skupině zbývají ještě tři utkáni: Portugalsko tězi se rozhodne až v zápasech V. Německo
Úplnou střeleckou slavnost slavili v Mielci reprezen
Nene měl přesné šedesát vteřin na to šanci získat
Anglie, Kypr
Československo a Portugalsko
tanti Polska, kteří vyhráli nad Angličany 42 : 5,
Portugalcům vedení, neproměnil však pokutový kop Kypr.
nařízený za faul. Celý zápas byl velkým bojem, kte
rý nakonec skončil zaslouženě nerozhodně. Čechoslo
váci měli v něm velkou příležitost ještě zvítězit 1G
KDO DO ČTVRTFINÁLE PMEZ?
Ze třibrankový náskok jednoho mužstva v Poháru
mistrů evropských zemí nemusí ještě znamenat po
Devítinásobni mistři světa v kolové bratři Jan a
stup, dokázali fotbalisté Reálu Madrid, .španěle sice Jindřich
:: Fotbalová liga : :
Pospíšilové z Brna nemají na světě stále
prohráli v prvním utkáni 2. kola této nejslavnější vážnější konkurenci.
Na nedávném mistrovství světa
evropské
fotbalové
soutěže
.klubových
celku
na
hřišti
V důsledku všech třech zbývajících zápasů ČSR v
v belgickém Geniu sice stačili se svými největšími
přemožitele
bratislavského
Slovanu
anglického
Derby
evropském mistrovství reprezentačních týmů, bylo v
soupeři Němci Flackusem a Bernaiscm jen remizo
čs. 1. fotbalové lize sehráno pouze jedno kolo, 13., po County 1 : 4, dokázali však vyhrát odvetu 5 : 1. a tím vat, ale tehdy měli, po porážce německého páru s Ra
si
zajistili
účast
ve
čtvrtfinále.
S
nimi
postoupili
kterém se do čela dostal znovu obhájce mistrovského
kušany, už titul mistra světa v kapse, a tak se příliš
titulu Slovan Bratislava. Bratislavští fotbalisté vy mezi 8 nejlepších klubových celku Evropy i: oba nenamáhali a spokojili se s nerozhodným výsledkem.
západoněmečlí
zástupci,
přeborník
Borussia
Mónchen
hráli v Trnavě 2 : 0, když zde předvedli skutečně
O týden později dokázali sourozenci Pospíšilovi vyhrát,
mistrovský výkon. Dosavadní vedoucí tabulky VSS gladbach (po vítězství 2 : 0 doma nad Juvcntusem na velkém mezinárodním turnaji v západoněmeckéin
Košice se na hřišti pražské Slavie tak trochu přepo Turín uhrál v odvetě v Turínu remizu 2:2) a ob Mohuči -Kostheimu suverénně soutěž. Německý pár
čítal: hrál na remizu, v poslední minutě utkání však hájce trofeje FC Bayern Muenchen (po porážce (I : 1 Flackus
Bernais porazili v jejich prostředí jasně
si dal Lipnický vlastní branku a tak "červenobílí" vy ve švédském Malmó, vyhrál v Mnichové odvetu šťast 4 : 1.
ně
2
:
0).
Dále
ve
čtvrtfinále
PMEZ
je:
vítěz
Super
hráli 1 : 0. Pražská Dukla ponechala oba body v Tep
Skvěle si na svém západončmeckém turné vedly
licích (2 : 3), Ostrava vyhrála nad Třincem 1 : 0. poháru Dynamo Kijev (vyhrál nad islandským mi i košikárky pražské Sparty, které — mimo jiné
by
brněnská Zbrojovka porazila ve slabé formě hrající strem Akranesem Reykjavik 3 : 0 a 2 : 0). francouz ly v Heidelbcrku sparringparlncrkaini německého ná
Jablonec 2:1. Bohemians deklasoval Košice 5 : 0, Ži ský přeborník St. Etienne (vyřadil skotský Glasgow rodního družstva košíkářek. Sparťanky předvedly
lina prohrála na hřišti bratislavského Interu 0:3 a Rangers 2 : 0 a 2 : 1). holandský Eindhoven (deklaso skvělou hru a nad německým reprezentačním týmem
Trenčín vyhrál doma nad plzeňskou škodovkou 4 : 2. val polský Chořov 3 . 1 a 4 : 0). Benfica Lisabon (pro zvítězily téměř rozdílem třídy 68 : 44.
Tabulka po 13. kole: 1. Slovan Bratislava. 2. VSS hrála sice venku odvetu v Budapešti s Dozsou Ujpešť
Bývalý čs. hokejový reprezentant Václav Ncdo
Košice. 3. Slavia Praha (po 16 bodech) 4. Inter Bra 1 :3. doma však napřed zvítězila 5:2) a Hajduk manský nastřílel už v prvních 8 zápasech americko
tislava. 5. Teplice (po 15 b.); 6. Dukla Praha 14 b.: Spht (vyhrál oba zápasy nad belgickým mistrem FC kanadské profesionální hokejové ligy WIIA 7 branek
7. Trnava, 8. Ostrava. 9. Plzeň (po 13 b.): 10. Bo Molenbeekem 4:0 a 3:2).
a na 4 přihrál, tedy v tabulce střelců má 11 bodů a
hemians. 11. Zbrojovka Brno. 12. Žilina. 13. Lokomo
je zatím nejúspčšnějším hráčem mužstva Toronto
tiva Košice, 14. Trenčín (po 12 b.): 15. Jablonec 9
Toros. Druhý bývalý čs. hokejový reprezentant Ri
Hokejová liga
b.; 16. Třince 8 bodů.
chard Farda z brněnské Komety se po střelecké
Nejhorši start do olympijské sezóny hokejistů měl stránce Nedomanskému nemůže vyrovnat, "dělá" však
v Československu obhájce mistrovského titulu SONP hru jedné z útočných formací Toronto Toros.
"VELKÁ TROJKA" SE VZDALUJE
Kladno. Mužstva máji mezitím schráno po 16 zápa
Po 12. kole (3 kola před zimní přestávkou) druhé sech a Kladeňáci figuruji už znovu na prvém místě.
čs. celostátní fotbalově ligy se 3 mužstva vzdaluji Dostali se do výborně formy a v 16. kole dokázali
INTER HRAJE S POLÁKY
svým soupeřům. Jsou to: "černý kůň" II. ligy, no vyhrát vysoko 8 : 3 i v Plzni. Dorážejí na né "pemiV Curychu bylo provedeno vylosování 3. kola Po
váček VP Frýdek Mistek. pražská Sparta a Ban. káři". zatimco jihlavská Dukla prodělává zřejmé háni UEFA. Jediný čs. zástupce v evropských pohá
Bystrica. Včechny tři týmy ve 12. kole zvítězily: krizi. Nováček z Brna — Ingstav — se v posledních rových soutěžích Inter Bratislava se utká tuto stře
Sparta doma nad Prievidzou 2 : 0, Frýdek Mistek zápasech zlepšil a už ho dělí pouhé dva body od před du (26. 11.) doma a pak 10. prosince na polské pů
nad Pov. Bystricou 1:0a B. Bystrica nad Vlašimi posledního Litvínova
dě s vedoucím mužstvem polské 1. ligy Stalém Míelec,
1:0. a tak pořadí na špici tabulky zůstává nezmě Stav ligy po 16. kole: 1. Kladno 23 bodů; 2. Tesla který produkuje modem! kopanou a tak jen v nej
něno: 1. VP Frýdek-Mistek 18 bodů, skóre 17 : 10: Pardubice 22 b.: 3. Dukla Jihlava. 4. Ostrava. 5. lepší formě hrající Inter má nadějí na postup do
2. Sparta Praha 17 b.. skóre 25 : 8: 3. Ban. Bystri ZKL Brno (po 18 b.): 6. Sparta Praha. 7. Košice čtvrtfinále Poháru UEFA. Další dvojice: CF Barcelo
ca 16 b.. skóre 12 : 5: 4. Vítkovice. 5. Prešov (po ipo 16 b.); 8. Plzeň. 9. Motor č. Budějovice (po 15 na — Vašaš Budapešť. Hamburger SV
FC Porto.
13 b.): 6. Vlašim. 7. Michalovce. 8. Kladno. 9. Prie b.): 10. Slovan Bratislava 13 b.: 11. Litvínov 10 b.: Siask Vratislava — FC Liverpool. FC Brugy (Belgie)
vidza tpo 12 bodech).
— AS Roma. Ajax Amsterodam
Levský Spartak
12. Ingstav Brno 8 bodů, skóre 44 : 69.
Sofia. Dynamo Drážďany - Torpédo Moskva a AC
Milan — Spartak Moskva.
ZNOVU VI LAS
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
Argentinec Guillermo Vilas porazil na mezinárod
Řídi redakční kruh. Adresa Hlas domova.
ních přeborech Argentiny v Buenos Aires už v 1.
KODEŠ PŘIJEDE DO AUSTRÁLIE
8 Moorhouse St.. Richmond. Vic. 3121.
kole svého krajana Roberta Carrutherse 6 : 2 a 6 : 2
Vše nasvědčuje tomu, že na cestu do Austrálie teší
Telefon: 42-:?8v
a obhájil tak s definitivní platnosti prvenství v celodefinitivní termín závěreč a že by se chtěl zúčastnit
sexónni světové soutěži Grand Prix tenistů. Měl už
ného utkán: Davisova po mezinárodního mistrovství
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUS1RÁLH $ 7..
po tomto vítězství 797 bodů a nemůže už být nikým
háru švédsko — Českoslo Austrálie (začíná bezproDO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 8.-. US S 10. .
bodově dostižen. Druhý v pořadí španěl Manuel Oranvensko bode 19. - 21. pro stredne po vánocích), na
Can. S 10.-, £stg. 6.-. DM 24.-. Band 8.-. nebo
tes má 714 bodů a tak \Tlas je už znovu nejlepši na
sinec. a tak by v tom kterém ještě nikdy nehrál.
světě. Nejlepších osm tenistů Grand Prix bude po
případě nic nestálo v ce Kodeš by zůstal v Austrá
ekvivalent v jíně měně. — Vy leteckého
čátkem prosince ve Stockholmu bojovat na tak zva
stě nejlepšímu čs. tenisto lii několik týdnů a zúčast
příplatku
do
různých
zemí
sdělíme
r=
požádání
ném "turnaji tenisových mistrů". Pravděpodobně
vi Janu Kodešoví. aby od- ni! by se zde několika dal
obratem
bude mezi nimi i Jan Kodeš. který je momentálně \
, cestoval do Austrálie. Ko- ších turnajů.
ve "Velké ceně tenistů" sedmý.
deš sám prohlásil, že se
* ★

Portugalsko - Československo 1:1 (1:1)

- - Ve zkratce - -

