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Ohlas Československého jara v nynější světové politice

velmocí a vytvořily se
předpoklady k tomu, aby
Peking hledal narovnání
s největším kapitalistic
kým státem.
Vliv sovětů na barevné
státy hlavně africké se
po invazi rovněž podstat
ně zmenšil. Střední vý
chod představuje jistě vý
jimku - výjimku draze za
placenou nospodářskou a
vojensko-techniekou
po
mocí.
(Pokračování na str. 2)

ném Sovětském svazu ne
skončila debata o nutno
sti nebo nesprávnosti so
větského zákroku proti

Americká zahranična politika 1971-1972

Rok prenikavých zmien
Protesty proti zatýkání
Hromadná vyšetřování a zatýkání nepohodlných
osob hlavně z řad čs. inteligence vyvolávají stále
velký zájem 'světové veřejnosti. Počátkem tm. se
utvořil v západní Evropě zvláštní výbor, v němž
jsou známí spisovatelé a jiní intelektuálové, kteří
si vzali za úkol upozorňovat na případy zatykání z
politických důvodů v ČSSR a žádat čs. vládu o pro
puštění politických vězňů. O svém účelu informoval
výbor zaslanými telegramy presidenta Svobodu a
Gustáva Husáka.
Mezi členy tohoto výboru jsou např. Peggy Ashcroft,
Pierre Emmanuel, Guenter Grass, David Carver,
Graham Greene, Thilo Koch, Siegfried Lenz, Angelo
Maria Ripellino, Denis de Rougemont, Angus Wilson, Giancarlo Vigorelli a další.
Ve vydaném prohlášení se výbor zmiňuje asi o
sto osobách, které byly v minulých měsících v Če
skoslovensku zatčeny z politických důvodů, např.
pro "rušení procesu normalizace", a dodává, že
mnozí čs. prominentní spisovatelé, vědci a novináři,
známí svou podporou reformního hnutí v r. 1968,
byli buď zatčeni nebo jsou obtěžováni a vyšetřová
ni policií a mohou být kdykoli předvoláni před soud.
Účelem nynější akce čs. orgánů je zřejmě zastrašit
občany, kteří trvají na svých právech, která jim za
ručuje i čs. ústava. Dojde-li k nějakému procesu z
politických důvodů, výbor žádá, aby jednání byio
veřejné, přístupné též pozorovatelům ze zahraničí,
"Zajímáme se ovšem o osud lidí, kteří byli zatčeni,
stejně však máme zájem o. to, aby si Československo
udrželo dobré jméno ve světě. Toto jméno by bylo
velmi vážně poškozeno novým popřením spravedlno
sti, podobně jako se dělo v padesátých létech, jak
I® byio později odsouzeno např. dr. Husákem jako
porušeni socialistické zákonnosti . .
Události v Československu sleduje pochopitelně
zošášT bedlivě sousední Rakousko. Odtud došly v postedsidt týdnech dvě zprávy o protestech proti záSdwfciiB čs. orgánů proti intelektuálům: Svaz rakostsfcýcli novinářů poslal protest Gustávu Husákovi
pruží zafýkájtí nebo zbavování zaměstnání některých
žurnalista- V protestu je zmínka o zatčení Josefa
Bžacfaa, Jífilw Hochmana, Karla Kyncla, Karla Kaptama, Jiřího Lederera, Vladimíra Nepráše a ’ :a
Tesaře.
Svaz fřhnových novinářů Rakouska pak požádal
Mezinárodní svaz filmových žurnalistů (FIP R ESC I).
aby vyšetřil okolnosti zatčení bratislavské filmové
kritičky Agneši Kalinové, která byla vzata do vazby
fceacem února současně se svým manželem Laco
Kalino«, který je také filmovým kritikem.

Ministerstvo zahraničia vo Washingtone pripravilo
v marci pre kongres obsiahly dokument o americkej
zahraničnej politike v roku 1971. Minister Rogers
k správe, vypracovanej jeho najbližšími spolupra
covníkmi, pripravil úvodné zdôvodnenie, v ktorom
upozornil nielen na nové prvky a výsledky, ktoré
udali trend americkej zahraničnej politiky vlani, ale
poukázal aj na to, čo je cieľom v tomto roku.

Minister Rogers cha
rakterizoval rok 1971 ako
obdobie
prenikavých
zmien, nových zámerov a
výsledkov. Ako rok, v
ktorom po štvorstoročnej
ideologickej konfrontácii
a narastania nepriateľ
stva prišlo odhodlanie
pokusom vytvoriť stabil
nejšiu štruktúru svetové
ho mieru. Pri tom zdô
razňuje, že aj keď dnes
ešte prevláda neistota v
celom medzinárodnom vý
voji, predsa len mier pre
našu generáciu nie je už
utópiou, lež realistickým
cieľom.
Správa
ministerstva
analyzuje vývoj americ
kej diplomácie v minulom
roku podrobne vo vzťa
hu k jednotlivým kraji
nám a podľa základných
medzinárodných problé
mov. Minister Rogers k
tomu dodává, že v ame
rickej diplomácii bolo
málo rokov takých preni
kavých zmien, ajco bol
rok 1971. A z toho dôvo
du možno očakávať, že
rok 1972 môže priniesť
viac než obvyklý pokrok.
Podľa ministra Roger

sa nádej roku 1972 se dá
odvozovat’ z týchto pia
tich okolností:
Za prvé, návštevy pre
zidenta Nixona- v Pekin
gu, ktorou bolo zlomené
od skončenia druhej sve
tovej vojny trvajúce ne
priateľstvo medzi Spoje
nými štátmi a čínskou
ľudovou republikou.
Za druhé, z pripravenej
cesty do Moskvy, ktorá
by mala prispieť ku kon
solidácii doterajšieho vý
voja vo vzťahoch so So
vietskym zväzom a k prehľbeniu
konštruktívnejšej spolupráce.
Za tretie, z toho, že rok
1972 by mal byť rokom
dohody so Sovietskym
zväzom o obmedzení ofen
zívneho
strategického
zbrojenia.
Za štvrté, z predvída
nia ďalšieho úsilia na
udrženie
príemria
na
Blízkom východe.
Za piate, z rysujúceho
sa
uzmierenia
medzí
európskymi národmi.
' Za šieste, z očakávané
ho prehĺbenia spolupráce
na západnej hemisfére,
(Pokračovanie na str. 2)

POUČENÍ Z PRAHY
Mezi hrubým anfikomunismem a antisovétismem
a mezi zastánci liberálnejších, pseudosocialistických či pseudomarxistických postupů probíhá na
Západe dosti rozsáhlá a hlasitá polemika, která
však nebrání vzájemnému myšlenkovému propo
jení a součinnosti v rozhodujících kampaních. Ne
ní vlastně důležité, oč se přou, ale spíše to, na
čem se shodují. K těmto polemikám patří i četné
diskuse exponentů posrpnové emigrace se západ
ními teoretiky a žurnalisty. Verbální spory nebý
vají však projevem odlišného vztahu k podstatě
buržoazni ideologie. Jsou odrazem objektivního
rozporného vývoje buržoazni společnosti samé i
jakýmisi mimikry, které se snaží akcentováním
jednotlivého zastřít společné a zdůrazňováním
nového zakrýt, že se v nových formách např. kon
vergence postindustriáiní společnosti a dezideologizace reprodukují staré alternativy reakční ideo
logie . . .
Dr. M. Matouš na "Mezinárodním sympoziu o
boji proti antikomunistické ideologii (Rudé právo,
1. 3. 1972)

O INFORMACE NA VYCHOĎ
O velikonocích, které jsou přede dveřmi, se tradič
ně slaví mír a nehodí se proto-psát o válce, ani
studené válce. Připomínka utrpení Kristova má zů
stat jako výstraha před pácháním utrpení dalším
lidem.
A přece se zmíníme o organizaci, jejíž trvání spo
jují někteří mocní tohoto světa se studenou válkou:
existence Rozhlasu Svobodná Evropa a Svoboda
(která vysílá do Sovětského svazu) se zdá být váž
ně ohrožena. Především předseda zahraničního vý
boru amerického senátu William Fulbright vede
ostrou kampaň proti tomu, aby americká vláda p ři
spívala z jakýchkoli fondů na udržení těchto stanic,
které mluví od roku 1950 denně k lidem států ko
munistického' bloku ve střední a východní Evropě.
Senátor Fulbright tvrdí, že existence těchto pozů
statků studené války padesátých let znemožňuje po
litické uvolnění v Evropě a zabraňuje užší dohodě
Západu s Východem. Příspěvek amerického zahra
ničního ministerstva k udržování obou stanic, odhla
sovaný zatím do letošního června, nemá být nadále
povolen. Navíc má prý být podporován očekávaný
požadavek Sovětského svazu, aby Brandtova západoněmecká vláda zrušila dohodu o umístění obou vy
sílaček na německém území. Rozhodné slovo o osudu
Svobodné Evropy a Svobody může být řečeno při
návštěvě presidenta Nixona v Moskvě koncem le
tošního května, nebo i předtím, bude-li Amerika
chtít dokazovat předem ‘‘dobrou vůli’’.
O Svobodné Evropě se proto píše v těchto dnech
ve světovém tisku — o její práci, důležitosti, chy
bách. Je jen s podivem, že se nekomentuje její
hlavní vina, kterou po dvou desetiletích vysílání
stále ještě má: vina, že se v komunistických stá
tech dosud poslouchá a to přes usilovné rušení vlád
ními rušícími stanicemi a i když je to někdy pro
tamní posluchače spojeno s nebezpečím, vyplýva
jícím při nejmenším ze špatného kádrového po
sudku.
Kritikům existence obou rozhlasových stanic zřej
mě nevadí, že Sovětský svaz plní -rovněž éter vy
síláním pro cizinu, dokonce ve větším rozsahu než
západní státy. Před nedávném dokazoval sovětský
host na Západě lásku Sovětského svazu k lidstvu
tvrzením, že vysílání sovětských stanic pro cizinu
zabírá 1.750 hodin týdně. (Zdůraznil samozřejmě, že
jde o “rozhlas míru a pokroku”). Rovněž počet vy
sílaných hodin v cizích řečech z Československa,
Polska atd. je poměrně větší než počet vysílání
opačným směrem ze západních států. Potíž je zřej
mě v tom, že rozhlas komunistických států není v
západních státech nijak rušen ani omezován — a
hlavně ■že je poměrně málo poslouchán.
(Pokračování na str. 2)
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Praha proti KSI
(Pokračování se str. 1)
V soudružských stra
nách západní a jižní Evro
py způsobil sovětský zá
krok a Brežněvovo odů
vodnění zmatek - ideolo
gický i organizační. To
platí víc o francouzských
komunistech než o nejsil
nější kompartají v kapi
talistických zemích. Ko
munistické straně Itálie.
Snad právě početní síla
KSI způsobila, že si do
volila a dosud udržela i
KRAJANÉ
$ 200 — $ 500 měsíčně,

muži i ženy
bez rozdílu věku.
Buďte nezávislí a spo
lupracujte š obchodní
společností nabízející
vynikající možnosti po
celé Austrálii, částeč
ná znalost angličtin >’
nutná.
Podrobnosti sdělí:
Jiří Pasovský,
76 Kooyong Rd.,
Rivervale, WA. 6103,

telefon (Perth) 61-8224
(nejlépe mezi 5. a 6.
hod. večerní)

Letadlem
jedna cesta
do FRANKFURTU
již od
$ 374,-

do VÍDNĚ
$ 411.-

prostřednietvím

ALMA
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.
Melbourne, 3000
(roh Elizabeth St.)
Telefon:
63-4001, 63-4002

v oficiálních prohláše
ních odmítavý postoj k
zákroku proti českoslo
venským “komunistům s
lidskou tváří” a že si pro
to nerozhněvala větší
vlastní stranické kádry
(jako tomu je ve Fran
cii).
V minulém týdnu kona
ný sjezd Komunistické
strany Itálie potvrdil do
savadní linii a nově zvo
lený generální sekretář
KSI Enrico Berlinguer
věnoval na sjezdu pozor
nost možnostem spolu
práce s demokratickými
socialistickými stranami,
zatímco téměř vynechal
dříve obvyklé projevy vasalství k “první zemi so
cialismu .
Při utváření dalšího po
měru mezi Beriinguerovými komunisty a Moskvou
bude hrát Husákova gar
da v Československu zřej
mě významnou roli.
Ve světové veřejnosti
vyvolaly zvláštní zájem

zprávy o zatčení a dočas
ném věznění italského
novináře v Českosloven
sku, o vypovězení další
ho Itala ze země a o pro
hlídkách jiného italského
soudružského žurnalisty.
Podle posledních zpráv
je v ČSSR právě v prou
du rozsáhlé prošetřování
čs. soudruhů, kteří se v
minulosti stýkali s “revísiomstickými” italskými
soudruhy. Londýnský Observer přináší 12. března
zprávu, dle níž jsou v
ČSSR prošetřováni nejen
řadoví členové strany,
ale dokonce i někteří čle
nové ústředního výboru
KSČ. československé bez
pečnostní orgány shánějí
průkazný materiál, na
jehož podkladě by mohly
obvinit vedení italské ko
munistické strany ze sty
ků a z podpory podzemní
československé protivlád
ni opozice.
Zpravodaj
Observeru dodává, že to
hoto materiálu by mohlo

20. 3. 1972

0 informace na východ

být použito k vyloučení
Komunistické strany Itá
lie z moskevsky oriento
vaného světového komu
nistického hnutí.
V žádném případě ne
jsou pochyby o tom, že
nynější akce Husákova
režimu má plné požehná
ní Moskvy. Je totiž doce
la nemyslitelné, že by se
KSČ pustila do akce na
mířené proti vedení za
hraniční
komunistické
strany sama.
Ohlas Československého
jara. j,eště po víc než
třech létech ve světě
plném změn a změny oče
kávajícím znovu vysvět
luje, jak Sovětskému sva
zu musí záležet na dů
kladné normalizaci pomě
rů v Československu, jak
chce docílit, aby připomí
nání srpna 1968 nerušilo
jeho další plány v Evro
pě. Nám pak znovu při
pomíná škodlivost mou
řenínské práce, kterou
koná Husákovo vedení.

(Pokračování se strany 1)
Moskevská propaganda tvrdí oprávněně, že Svo
bodná Evropa a Svoboda zasahují do vnitřních zá
ležitostí socialistických států. Svobodné informace
lidem, kterým je pravda záměrně zamlčována, po
rušují propagační monopol, který si komunistické
režimy vyhrazují pro sebe. Tím nepochybně zasa
hují do “vnitřních záležitostí” těchto zemí.
K takovému argumentu by šlo opět poukázat na
způsoby, jakými “vysvětluje” komunistický rozhlas
vě svých vysíláních pro cizinu třebas situací v Se
verním Irsku, v jihovýchodní Asii či na Středním
východě, jak pasto volá k boji proti “reakčním bur-.
žoazním vládám” či k podpoře “oprávněných po
žadavků” vzbouřenců proti jakékoli nekomunistické
vládě atd.
Pro Západ tedy zbývá otázka, zda lidé východní
Evropy nestojí za to, aby jim byly dopřány prav
divé informace, nebo — chcete-li — informace obou
stran, z. nichž si budou moci utvořit vlastní úsudek.
Jen tak můžeme uvažovat o přípravě trvalého míru
v příštím lepším světě.
-sv-

Nejlépe se vždy najíte, pobavíte a zatančíte si g

U EDY ZLATÉHO
v restauraci s licencí Rheinland

zidenta Nixor.a v Otta ve
Vo svojich poznámkách
k vzťahom, k jednotlivým
štátom minister Rogers
poukázal na to. že v roku
1971 Amerika upravila
svoje medzinárodné po
stavenie tak. aby poskyt
la možnosť uplatniť sa
viac iným. "Pridržíavah
sme sa však starých zá
kladných cieľov. ktoré
tvořili obsah americkej
zahraničnej politiky po
desaťročia".
zdôraznil

JEDNOTLIVÁ ČÍSLA “HLASU DOMOVA”
můžete kupovat v těchto prodejnách:
ADELAJDE:
G. Pipinas, Club, 131 Hindley St., Adeíaíde, S. A.
MELBOURNE:
Novinový Stánek na Elizabeth S t, poblíž rohu řlin (ůers St. (proti Commonwealth Bank), City
McGilľs Newsagency, 183 Elizabeth S t, City (pro
ti GPO)
Village Belle Newsagency, 161 Acland Street, S t
Kilda
SYDNEY:
Porter & Co., Newsagency, 203 a Castlereagh S t,
Sydney - City
MALA’s Delicatessen, 203 Hay Street, Sydney-Baymarket
STEINDLEROVA restaurace, 197 Campbell Str.
Darlinghurst, NSW
RESTAURACE MAMSELL, 82 A DarMnghurst R d.
Kings Cross, NSW.
RESTAURACE “ZLATÁ PRAHA’ 235 Oxford St.,
Darlinghurst, NSW.

aby nový prístup k prob
lémom nestratil zo zrete
ľa trvalé ciele.
"O vzťahu k čínskej ľu
dovej republike opakoval
to, čo prinieslo šanghaj
ské komuniké a znova
utvrdil spojencov, že v
Pekingu nebola uzavretá
nijaká tajná dohoda a že
rokovanie
nepoškodilo
záujmy ani jednoho z
priateľských štátov.
Ale hádam, že z tých
to specifických pozná
mok o vzťahoch k jednot
livým krajinám najdôleži
tejšie je to, čo minister
Rogers povedal na adre
su Sovietskeho zväzu. V
prvom rade poukázal na
to. že Spojené štáty a
Sovietsky zväz majú spo
ločné a jedinečné posta
venie vo svetovej rodine
národov, že totiž len Wa
shington a Moskva majú
v rukách možnosť jedna
druhú zničiť. Z toho dô
vodu sú vzťahy medzi
týmito dvoma veľmoca
mi tak jedinečne dôleži
té pre otázku svetového
mieru.
Rogers vymenoval dielčie'úseky, na ktorých sa
už so Sovietskym zvä
zom dosiahlo konštruktív-
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zmien
nej spolupráce, alebo sa
pripravili základy pre ňu.
Z medzinárodnej oblasti
spomenul problém Berlí
na ako pozitivum. Rov
nako prispela Moskva k
zníženiu napätia aj inde.
Ale minister upozornil,
že pokiaľ sa týka miero
vého riešenia na Indočínskom poloostrove, tam si
Sovietsky zväz dosial ne
uložil potrebnú zdržanli
vosť. Na Blízkom výcho
de sú jej počiny tiež nie
príliš uspokojivé, nevedel
sa dosial vymaniť z poku
šenia využiť situáciu pre
svoje veľmocenské záuj
my.
Rogers je však napro
sto nespokojný s chová
ním sa Moskvy v Euró
pe. Očakával sa pozitív
nejší postoj napríklad k
iniciatíve NATO, zamera
nej na zníženie napätia
na starom kontinente.
Kategoricky zdôraznil, že
sovietsky postoj k europským problémom sa mu
sí dôkladne zmeniť, ak
sa má dosiahnuť pokroku
v takej závažnej otázke
ako je zmierenie národov
v Európe. Lebo “toto
zmierenie nie je zlúčiteľné s doktrínou, ktorá si
zakladá na sile a využí
va geografickú polohu,
alebo sa opiera o ideoló-
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DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS

Z

86 Nicholson Str., Abbotsford, Víc.

1

Telefon

MALÍŘ
A NATĚRAČ,

který pracuje odborně
a levně kdekoli v
Melbourne
Petr PEITH N ER

2/31 Larbert Rd.,
Noble Park, Vic.
Tel. (po prac. době)
547-2629

giu a ktorá si za týchto
okolností vytvára exklusívnu sféru svojho záuj
mu, ako aj právo inter
venovať do vnútropolitic
kého vývoja iných štátov.
Úcta k územnej celistvo
sti a k národnej suvere
nite je základným pred
pokladom k vybudovaniu
svetovej stability.
Minister
zahraničia
spomenul, že tohoto roku
dôjde k prípravám .na
konferenciu o európskej
bezpečnosti, ktorá by sa
potom konala v roku 1973.
Ale táto konferencia mô
že podľa jeho názoru

41 - 6 9 7 3
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Kdykoli můžete

í letět luxusním džetemj
Í do FRANKFURTU
$nebo do VÍDNĚ a zpětj
za pouhých
$ 697.90

: Rovněž levné lety
ve skupinách
prostřednictvím

ALMA
T R A V EL

SER V IC E

330 Little Collins St.,
ií
Melbourne, 3000
Telefon:
$3-4001, 63-4002

prispieť k zlepšeniu vzťa
hov medzi Východom a
Západom a k rozvinutiu
všestrannej
spolupráce
len vtedy, keď sa sústre
dí na riešenie otvorených
problémov a nezastaví sa
len pri pokuse zlepšiť
politickú klímu.
Dr. M. K.

20.
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Taxikáři a jiní občané

iJH

m am

Bez růžových brýlí
"■ • • Pár měsíců a Petr bude maturovat. Žák dvanáctileiky z Prahy dvě.
Patří mezi lepší průměr — u maturity v žádném případě nepočítá s horší znám
kou než dvojkou. Výborný je v disciplinách matematických.
Kam po maturitě, Petře, ptám se.
V březnu si dodělám řidičák a hned začnu shánět šoférský místo. Zatím je
mi jedno jaký, ten rok do vojny vezmu cokoli. A pak budu dělat taxikáře.
Mám známýho, kterej ml to zařídí."
"Proč ale studuješ na února 1972 reportáž, na- . městnání, ve kterém by

Bylo by namístě zeptat
se, proč asi mladý, schop
ný chlapec se raději chce
stát řidičem než studova
ným člověkem. Kdo asi
mladou generaci dohnal
k názoru, že je svrchova
ně nebepečné a naprosto
bez vyhlídek něco vědět,
být inteligentem? Nad
tím se ovšem Mladá fron
ta nijak nepozastavuje.
Ostatně sám Petr dává
na tázku odpověd větou:
- - - pět let se šprtat a
Pak tě pošlou někam me
zi vlky za dvanáct sto-vek ...

Z la tá kniha
váků v nejrůznějších částech světa. Chceme vám
být proto, milí krajané, nápomocni při sestavo
vání vašeho osobního rodokmenu a jsme přesvěd
čeni, že společným úsilim můžeme dosáhnout pěk
ných a zajímavých výsledků. Na předchozí strán
ce našeho časopisu je předtištěna krajanská lípa
— strom rodokmenu. Tento rodokmen je třeba
vyplnit podle našeho návodu a spolu s dalšími
údaji jej poslat československému světu. Redakce
rodokmen doplní o údaje, které se vám možná
nepodař! zjistit, porovná jej případně s jinými
rodokmeny . . . (a) výsledícy naší společné práce
na sestavení vašeho rodokmenu ,se pak stanou
jednou z dosud nepopsaných stránek "Zlaté kni
hy krajanů", kterou zakládá Čs. ústav zahranič
ní v Praze . . ."
V instrukcích k vyplnění podkladů pro "Zlatou
Správná chůva chce ovšem vědět vše o svých
knihu" redakce zdůrazňuje, aby byly uvedeny
svěřencích — vše ji zajímá. Znalosti o jednotliv
přesné nynější adresy, povolání aj. a dále:
cích v cizině se konečně dají všelijak zužitkovat.
"Je nutno ještě jednou zdůraznit význam pod
A tak se také dovídáme z listu čs. ústavu zahra
robných a co nejširších údajů o životě, osudech
ničního Československý svět (1/1972), vydávaného
a činnosti jednotlivých krajanů ve vašich průvod
pro krajany, o krajanské lípě, rodokmenech a
ních dopisech, a přirozeně také význam různých
zlaté knize:
dokumentárních materiálů, které by např. hodno
"Zahledění se do minulosti předků není jen ko tily spolkovou činnost nebo jinak veřejně prospěš
níček, hobby, ale i prostředek utužování rodinných
nou práci."
vztahů, upevňování národních pout a sepětí s
Proč se o akci Čs. zahraničního ústavu zmiňu
rodnou hroudou, zemí otců a dědů. Správně sesta jeme? Je to na přání čtenáře, který se domnívá,
vený rodokmen s vysvětlivkami a podrobnými
že i sydneyská "Anketa 1972", o níž psal HD mi
údaji může zaplnit některou z bohatých, ale do nule (str. 4, "Ukryté číslo", p. r.) by svým záj
posud neodkrytých stránek krajanské historie, mů mem o názory jednotlivců náhodou mohla zaplnit
že se stát svědectvím o životě, činnosti, osudech
nějakou rubriku "Zlaté knihy" čs. ústavu zahraa vývoji mnoha rodin zahraničních Čechů a Slo- ničního.

Zatímco se čs. veřejnost úředně dovídá o zvrh
lých ideových diverzantech hlavně z řad posrpno
vé emigrace, netrápí čs. propaganda ostatní Čechy
a Slováky v cizině ideologií, ale podle zaběhlého
způsobu jednáni se strýčkem z Ameriky, který
odešel z domova buď z hladu nebo z pomýlení,
nabízí čistou lásku otčiny a pomoc. Nynější sta
rost a nabízená láska téměř připomínají dobu
před 17 léty, kdy Praha vyrukovala na lov "přá
telských" krajanů mezi starousedlíky a současně
vyhlásila "Akci návrat" pro poúnorové uprchlíky.
Nasvědčují tomu nynější "dopisy", uveřejňované
v denním tisku a zvláště zvýšená činnost Čs. ústa
vu zahraničního, který si vzal za úkol dělat sta
rostlivou chůvu "dětem naši vlasti", roztroušeným
po různých částech zeměkoule.
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Americko-čínske obchodné styky
ZLOBÍ

VÁS

OČI?

“ N ateraz len ilú zie”

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od! O P T A

OPTO
Capltol House, 113 Swanston St.

Melbourne, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHEJ
Vašim príbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

Zdeněk Salaquarda zemřel
“V demokratickém státě přece neexistují hierar
chové a nikdo nemá právo urgovat pro sebe roli
velekněze. Každý člen kteréhokoliv oficiálniho gré
mia hovoří ex mandato a je vázán své mandáty
respektovat a být dějinotvomý ve smyslu vůle lidu.
A v demokratickém státě existují mechanismy, jak
tuto vůli poznávat.” — napsal Zdeněk Salaquarda
v Listech z 27. února 1969 na adresu těch, kteří —
podpořeni tanky — se pomalu drali _k moci, a pokra
čoval: ‘‘Nabídnout společnosti naději jinou než ne
smyslnou a pohlcující kasárenskou perspektivu a jed
notu jinou než jednotu skandování a strachu neskandovat, to předpokládá mít nejen vědomí o nutnosti
respektovat kontexty mezinárodní, ale i hluboce^ po
rozumět současným světovým proudům- a využívat
jich, právě tak jako rozumět psychologii lidu, který
nepoznal samoděržaví a jemuž je prusko-saská poli
tická metafyzika zcela cizí.“
Zcela jistě si nedělal iluze, že jeho slov bude vy
slyšeno, věděl, že hovoří k lidem, kterým nejde o nic
jiného, než o jejich osobní moc, udržitelnou jedině
poslušností jejich východních pánů. Přesto svůj hlas
pozvedal do poslední chvíle, kdy to bylo možné. Pak
zvolil exil, aby mohl být slyšen dál.
“Marxismus še stal na jedné straně šifrou suplu
jící nedostatek argumentů, na druhé straně vizitkou,
jíž se horlivě legitimují ti, kteří pro sebe urgují mo
censké ambice. Jsou do své marxistické víry zakleti
a neodvažují se strachy před obviněním z .úchylky
už ani naznačit, co je jejím obsahem.;, Podvádějí
tvrzením, že mimo dosah jejich moci nelze založit
důstojnou lidskou existenci, děsí se pomyšlení, že
existuje možnost nového v dějinách,' a tím všim ni
velizuj! existenciálni a dějinné úkoly a horizonty člo
věka a společnosti.” — píše v listopadovém .čísle
Textu téhož roku. O rok později se stává odpověd
ným redaktorem Textu, kde na místo, “věrnosti
stříbrnému větru” — jak nazval věrnost k sociali
smu s lidskou tváří Karel Jezdínský — staví “věr
nost rozumu” : “Socialismus s lidskou tváří byla ideo
logie všelidového hnutí za rozchod s ideologií a pra
xi komunismu, za obnovu národní nezávislosti a stát
ní suverenity a za návrat k únorem11948 opuštěným
a potlačeným tradicím demokracie a humanismu.”
Stává se také spolupracovníkem stánice Svobodná
Evropa, aby pomohl šířit pravdivé informace nejen
pro exil, ale i pro lidi doma.
Nyní náhle Zdeněk Salaquarda ve věku 41' let
zemřel. Exilový tisk a celá veřejnost v něm strácí
nejen obětavého a odvážného novináře a spisovatele,
ale hlavně demokrata, pro kterého, toto slovo nebylo
prázdným pojmem.
Aleš Nebeský
CH CETE SI ODPOČINOUT

v době dovolené nebo o víkendu?
O všechno pohodlí a výbornou stravu je
postaráno v
PENSIONU A RESTAURACI
YO S E MI T E ,

K A L O R A M A,

VIC.

v Dandenong Ranges, 28 mil z Melbourn#

K zpříjemnění pobytu je k dispozici kou
paliště, stolní tenis, a odbíjená.
K reservování pokojů nebo jen obědů
volejte 728-1298, po 8. hod. več. 728-1105
Jan á Štěpánka Pospíchalovi

Pokládání keram.
DLAŽDIC

všeho druhu,
obklady koupelen a
kuchyní provádí
odborně a levně
J. HANKA

, MLATE
VYROVNÁNO
PŘEDPLATNÉ ?

Box 214, P. O.
Springvale, Víc.
tel. v prac. době 95-5897
jindy: 544-9203
Rozpočty zdarma

Když ptáčka lapají
Na jedné straně rozmnožuje Komunistická^ strana
Československa prostřednictvím státních orgánu po
čet návštěvníků, vypovězených z Československa a
počet zamítnutých návštěvních i výjezdních vis. Na
druhé straně prostřednictvím českosjovenského ústa
vu zahraničního se líbeznými oběžníky obrací na
“věrné spolupracovníky krajanského tisku” ve svo
bodném světě s “prosbou” , aby se stali dopisovateli
jejich časopisu československý svět.
Co se očekává od těchto dopisovatelů? Aby zasílali
“pravidelně jeho redakci různé články, zprávy a fo
tografie z krajanského života, o ^různých akcích,
které krajané ve Vašem okolí pořádají, jako ^jsou
např. schůze, různé slavnosti, festivaly, yýchánky,
dále o zájezdech krajanů, o setkáních s různými čs.
umělci a sportovci,” zkrátka všechno, co “velmi za
jímá i krajany v jiných zemích” — a„nepochybněji
čs. úřady, zejména ty, které jsou pověřeny sledová
ním života i činnosti starých i nových uprchlíků a
jeho rozvracením. Výzva slibuje, že tato spolupráce
umožní, aby si krajané v různých částech světa moh
li — prostřednictvím československého světa a^čs.
ústavu zahraničního — svoje “zkušenosti vyměňo
vat v daléko širším měřítku” . Zbytečná námaha!
Mimo ohradu Železné opony si krajane mohou své
zkušenosti vyměňovat velmi jednoduše tím, že si svůj
tisk navzájem zašlou. Bohužel si takto nemohou “vy
měňovat zkušenosti” s krajany v Československu,
protože tam tisk ze světa nesmí od doby, kdy sovět
ské tanky vnutily tamějšímu lidu dnešní vládu.
Obáváme se, že dokud sovětské vojskou svou oku-
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

537 Hampton St.
Hampton, Vic.

Telefon: 98-5756

Opíical Service
Dominik Pecka: Člověk. Vydala Křesťanská
akademie v Římě, díl I v roce 1970> str. 401,
díl II v roce 1971, str. 451, jako 13. a 14. sva
zek edice Studium.

Filosofická antropologie
kách váží, málo dbají to
ho, že něco, jež dostává
Čína, a něco, jež snad
dostává Amerika, nemo
hou si být podobny. Je
den z kritiků řekl: "Vy
padá to tak, že my se
stahujeme a oni zůstáva
jí-”
Je toho jednoduchá pří
čina. Dlouho před presi
dentovou návštěvou v Čí
ně Amerika se rozhodla,
že odvolá své vojsko z
Vietnamu. Amerika má
vojsko i na Taiwanu a v
jižní Korei, válečné loď
stvo v čínském oceánu,
silné posice v celé vý
chodní Asii. Také už před
presidentovou
cestou
Amerika se rozhodla ome
zit tyto své posice a pro
vozovat méně aktivní po
litiku v Asii. S nejpocho
pitelnější ochotou Čína to
vzala na vědomí, ale, i

nemůže za to dát nic to
mu rovného. Čína nemá
vojsko na
americkém
kontinentě, ani na Alasce,
an i'v Argentině a Brazí
lii, žádné čínské loďstvo
se nedrží blízko americ
kých břehů. Nikdo tedy
nemohl žádat ústup čín
ských branných sil. Čín
ský zisk už před vyjed
náváním v Pekingu byl
hmotnější a viditelnější.
Kdo na to chce žalovat,
musil by žalovat na celé
poslední desítiletí americ
ké vnitřní politiky. Zde
dvě okolnosti se sešly:
Amerika znovu se podí
vala na světovou situaci
a dospěla k přesvědčení,
že nemůže pokračovat v
politice doby minulé, kdy
atomickou převahou byla
téměř všemocná. Za dru
hé, válka ve Vietnamu
tak rozštěpila Ameriku,

sovatel Dos Passos byl
měl pravdu, když kdysi
řekl: “Tak dobře, tak te
dy jsme dva národy.”
Vietnamská válka podní
tila v Ameriee velký zá
pas v myslích, v novinách
i na ulicích a náměstích,
university byly obsazová
ny, ministerstvo vojenství
obléháno, americká vlaj
ka někde byla strhávána.
V rozporu, vyvolaném
válkou vietnamskou, se
snadno rodily teroristické
skupiny a jejich pěstní
právo.
Je marho nyní se ptát,
zda tomu tak mělo být.
Ti, kdo se tak ptají, sa
mi jsou také vinni. V po
litice někdy, často, nesta
čí být tichou většinou. Je
rok presidentských voleb,
a někteří kandidáti dosud
věří, že mohou mít úspěch
jen tenkrát, jestliže od-

Nes to jí o nic víc
použit všestrannou
bankovní službu v National
* Šekové účty

* V kladní kriífSfey

* O sobní zápůjčky

* Cestovní šeky

* Bankovní šeky

* Z ařizování investic

* Poukazy všeho d ru h u do zám oří

por k vietnamské válce
vezmou za svůj a hlasitě
to rozhlásí. Řekl i vynika
jící a za rozvážného po
kládaný kandidát: musí
me odejít z Vietnamu “bez ohledu na násled
ky” .
Někteří směšují dvě vě
ci: jednání v Pekingu a
změnu v americké asij
ské politice, která se udá
la dříve rozhodnutím lik
vidovat postupně americ
ký podnik ve Vietnamu.
To bylo vyjednáno nikoli
s Číňany, nýbrž doma s
objektivními příčinami a
také s vůlí lidí, s inte
lektuálními kritiky i s
bouřlivými demonstranty,
s únavou, jež zachvaco
vala obyvatelstvo nad
dlouhou a bezvýslednou
válkou, s rostoucím'' poč
tem těch, kdo žádali, aby
miliardy, vydávané na
válku v daleké zemi, by
ly věnovány domácí so
ciální potřebě.
Čína tuto změnu vzala
na vědomí. Podle jejího
spokojeného mínění Ni
xon nepřijel s prázdnýma
rukama. Pravda je, že
jen změna v americké
asijské politice umožnila
Nixonovu cestu, a jedná
ní začalo od této základ
ny. Kdyby Nixon se byl
chtěl od ní odchýlit, byl
(Pokračování na str. 6)

* V klady s výpovědní lh ů to u na vyšší úrok
CHARLES ANTAL
tel. 62-0411, 53-6981
po hod. 781-2141

* Pravidelné poukazy a inkasa /
* Ú schova cenin
* Služba pro zahraniční obchod
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N. M. L. A.
447 Collins St.
Melbourne
Životné poistky
a
pôžičky na domy
Dôverne
a spolehlivo

Dvoudílné dílo Dominika Pecky se mne hluboc—
citově dotklo. Uvědomil jsem si, že Pecka patří mezi
ty, pro které únor 1948 znamenal vyřazení ze života.
Pecka sám by pravděpodobně s tímto názorem ne
souhlasil, poněvadž jako katolický kněz vidi v kaž
dém rozhodnutí vůli Boží, ale lidé Pecková druhu jsou
pro čs. politický režim příliš nebezpečni, ^ aby jim
byly dány objektivní možnosti k rozvinutí poslaní,
ke kterému se cítí povolaní. Když se po válce začalo
organizovat studentské katolické hnutí, P. Dominik
Pecka se stal jedním z jeho duchovních otcu. Jako
středoškolský profesor náboženství mladým lidem ro
zuměl a ti jej bez rozdílu názorů respektovali vzhle
dem k jeho lidským kvalitám. Únor 1948 však P. Pec
ku, tak jako ostatní pilíře Studentské katolické akce
(P Braito, P. Dacík, P. Habáň, P. Veselý a jim)
smetl. Přes noc byli tito moudří a mírní Mé^označeni za konspirátory protistátního spiknutí, ^přechovavače zbraní anebo alespoň za homosexuály. Režim se jich potřeboval zbavit, část jich ^zlikvidoval
fyzicky a u ostatních zabránil jejich apoštolské čin
nosti.
Nevím, jak se rukopis Pecková díla dostal do Ří
ma. Není to nakonec ani podstatné: důležité je, že
se našla cesta, jak filosofickou antropologii Človek
vydat. Ale i tak toto úctyhodné dílo svoji daň za
platilo —■bylo vydáno příliš pozdě. Je koncipováno
ve formě analýzy soudobého člověka. Způsob života
a míra poznatků se však v několika málo posledních
letech tak pronikavě změnily, že dílo, na kterém
P. Pecka začal nepochybně pracovat a bibliograficky
fundovat před dobrými 25 lety, působí při všem obdi
vu již dnes poněkud zastarale. Riziko ^takového po
souzení na sebe vzal P. Pecka vlastně již v^ době.
kdy práci myšlenkově koncipovaly První část^ je
nazvaná Z dějin myšlení a zabývá se nejstaršími
představami o duchovní podstatě člověka, antickou
filosofií, učením Otců, sv. Tomáše, sv. Bonaventurv.
filosofickými postavami 17. a 18. století, monismem
19. století, vitalistickou^ koncepcí člověka a existencionalismem. Filosofické proudy poválečné společno
sti již bohužel v knize zahrnuty nejsou. Druhá část
pojednává o lidské přirozenosti — animal rationale.
člověku v přírodě, tělu a duši, individuu, problému
svobodné vůle, vztahu mezi mužem a ženou a rela
cích společnosti. Peckovo dílo nás udivuje rozsahem
a znalostmi tématiky, citacemi stovek literárních pra
menů ’ a zejména zanícením pro svou pravdu. Vy
světlovat v dnešní době vznik člověka v naprostém
souladu s tisíciletým církevním výkladem není prob
lém k závidění, zvláště pro osvíceného katolického
kněze, který ovšem nemůže ustoupit z oné dogmatic
ké koncepce, ale na druhé straně logicky uznává, že
teorie evoluce je dnes již stěží vyvratitelná. P. Pecka
je však natolik tolerantní (a moudrý), že svou stať
o vývoji člověka uzavírá názorem, aby důkazy o těle
sném vývoji člověka ze zvířecího organismu byly syn
tetizovány přírodními vědami a nikoliv theologií.
Obsah knihy P. Dominika Pecky Člověk klade mno
ho otázek. Mám dojem, že ani autor na všechny ne
chtěl odpovědět. Nechal na čtenáři, aby hledal a
nalézal. Tento aspekt si v této křesťansky koncipo
vané sociální antropologii cením nejvíce. P. Pecka
nechtěl indoktrinovat, ale stimulovat myšlení čtená
ře. A na neposledním místě stojí za obdiv, že autor,
zajisté přes nesmírně nepříznivé vnější podmínky,
rozvinul dílo do šířky, za kterou by se nemusel sty
dět ani početný autorský kolektiv.
IP
(Knihu si můžete objedat též prostřednictvím HD.)
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T. Řiče a A. L. Webber: Ježíš Kristus Superstar (MCA, New York, 1970)

Pašije v moderním rouše
Jesus People, mladí lidé, kteří nahradili omamné drogy vírou v Ježíše Krista,
nají své přívržence nejen v Americe, kde hnutí začalo, ale i v ostatním světě,
e všech státech, kde je zaručena volnost smýšlení a politického názoru. Otáz:a křesťanství, jeho obsahu zajímá dnešní mládež neobyčejně silně. Mladí se
všem nespokojují s pravdami katechismů církví, kolik je jich jen na světě,
Jou svou cestou. Nejslyšitelnějším a nejpůvodnějším výrazem tohoto pátrání
a vlastní pěst je opera "Ježíš Kristus superstar", která"' vznikla koncem roku
970. Je to dílo mladého textaře Tima Rice a komponisty Andrewa Lloyda
Vebbera, kteří podle svého zhudebnili poslední dny Kristova života.

člověkem. / A věř mi, můj
obdiv pro tebe se nezmě
nil. / Ale každé slovo,
které dnes říkáš, / je
jaksi překroucené. / A
oni ti ublíží, jestliže uvěři, žes lhal. / Nazarete,
tvůj slavný syn měl zů
stat velkým neznámým. /
Jako jeho otec tesař by
se byl dobře uplatnil. /
Štoly,' židle a dubové
truhly by se / byly k Je
žíši hodily nejlíp. / Ne
byl by nikomu ublížil, ne
vyvolal by poplach. / Po
slechni, Ježíši, je pro tebe
něčím národ? / Nevidíš,
že musíme zůstat tam,
kde jsme? / Jsme okupo
váni, zapomněls, jak nás
utlačují? / Mám strach z
lidu, / protože se stává
me příliš hlasitými. /
“Vím, jak to všechno Rozdrtí násT jestliže za
ačalo. / Nebyla řeč o jdeme příliš daleko. /
5ohu-, / nazývali jsme tě Neoslyš, Ježíši, mé varo

Text se jen v hrubých
ysech přidržuje Bible,
achovává vlastně jen běh
dálostí, jinak se ubírá
ezvykloú cestou. Hlavni
sobou rockových pašijí
ení
vlastně
Kristus,
ýbrž Jidáš. Je prototviem člověka, který se ptá
o smyslu života. Je ponamenán rozpolceností a
ozervaností. Na jedné
traně myslí velmi prakicky a materialisticky,
a druhé straně ho okouzuje silná osobnost Ježíše
írista. Je to člověk dneš:a, který, když první nad
ění vyprchalo, už Krista
lechápe a v zanícení mas
ridí najednou nebezpečí.
7 předehře opery naznauje už důvody své buloucí zrady:

Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

Případ soudní
Jaroslav Kujeba

Krajský soud v Praze uznal po hlavním přelíčení
r únoru 1972 takto právem: Obžalovaný Dalimil
íosmas, narozený 3. 8. 1938 v Praze, bez vyznání,
lývalý profesor Vysoké školy stranické, bytem v
3raze-Krči se uznává vinným ze zločinu podávání
ajných zpráv cizím mocnostem za účelem zvracení
locialistického pořádku v republice a odsuzuje ^se
: trestu vězení v trvání čtyxmecítma let, zostřeného
vrdým lůžkem a půstem na výročí vítězného února
.948 a vítězného srpna 1968.
Důvody:
Zhoubná činnost obžalovaného začala ve dnech, kdy
;e vítězná dělnická třída ujala vedení státu. Tehdy
lesetiletý Kosmas navázal styk s agentem americké
výzvědné služby CIC Williamem Candátem a na jeho
)onuknutí zjistil výši hladiny^ Vltavy u JSovových
nlýnů. Tato informace Američanům chyběla k zanýšlenému a dopodrobna přichystanému ^ obsazení
ílavního města ponorkami. Obžalovaný přitom poížil zvláště zavrženíhodné metody: pod rouškou re
zoluční tmy přeplaval ze severovýchodního cípu Střeeckého ostrova na Kampu, tam za svitu baterky,
derou doma za tím účelem zhotovil sám, jednak
Droto, že v celé Praze nebyla baterka k dostání,
jednak proto, že nechtěl vzbudit pozornost, zjistil
Dotřebné údaje, pranic nedbaje mrazíků a plískanice.
Přeplaval zase zpět a ještě se třesa zimou, poslal
poštovního holuba se 'zprávou do Washingtonu. Ho
lub proklouzl bdělými hlídkami milicionářů jen pro
to, že byl přestrojen za Picassovu holubici. Pouze
tomu, že paroplavba po celém toku Ohře byla tehdy
už plně v rukou dělnické třídy, je možno děkovat,
že nás americké námořnictvo neobsadilo.
Obžalovaný se nedal odradit ani zápalem plic, kte
rý si při nočním výletu uhnal a ve své podvratné
činnosti pokračoval. Američané vidouce, že se so
cialistického Československa nezmocní po vodě, po

vání / nezapomeň, že
chci, abychom ž ili. . .-/”
Podobný strach vede i
Anáše, Kaifáše a vele
kněze k nepřátelskému
postoji ke Kristovi. Bojí
se, že ho dav bude koru
novat jako svého krále,
což by mohlo vyvolat ne
bezpečnou reakci Říma
nů: “Kristus musí zemřít
proto, aby byl národ za
chráněn.”
Ještě dříve však vznik
ne spor mezi Ježíšem a
Jidášem pro vibnné masti,
kterými Kristovu hlavu
umývá Marie Magdalena.
Známá slova: “Kdo z vás
bez viny, hoď po ní ka
menem” , vystřídává so
ciální nota, která jasně
vyznívá z Jidášových
slov: “ženo, tvé vzácné
masti, zbrusu nové a dra
hé / jsme mohli ušetřit
pro chudé. / Proč jí plýt

váme? Možná, že bychom
ji mohli prodat / za tři
sta stříbrných nebo za
víc. / Lid, který je hla
dov, lid, který hladoví, /
má větší cenu než tvé
nohy a tvůj vlas / . . .”
Ale Kristus odpovídá, že
není prostředků, které by
chudé vykoupily z jejich
chudoby, neboť- na věky
budou chudí, kteří se bu
dou dřít a dřít. Ve veliko
noční pondělí vyhání Kri
stus skoro hystericky z
chrámu penězoměnce a
kupce a Marie Magdale
na sí uvědomuje, že ji
Kristus zcela změnil, že
ho miluje, i když jí na
hání strach.
V úterý se nabízí Jidáš
velekněžím, že Ježíše zra
dí, ujišťuje je však, že
mu pranic nezáleží na od
měně, že k nim nepřišel
z vlastní vůle, nýbrž z
vnitřního donucení, proto
že si - právě tak jako
oni - uvědomuje nebez
pečí, které může vzejít z
Kristova působení židov-,
skému národu. Apoštolo
vě nic netuší a jsou pro
stými lidmi a naivně si
(Pokračování na ste. 8)

Dobře na zemi
Pavel Javor
Na kvetoucí zemi, v kolébání trav,
sladce voní bezy, prudce bolehlav.
Opájí se hlava sladkou závratí:
vrátí se má láska? Vrátí? Nevrátí?
Jen si leťte sama, bílá oblaka,
vaše Nová země už mě neláká.
Stíny vašich křídel padají až sem.
Nejkrásnější zemí naše tvrdá zem,
s tebou, stará hruško, v moři jetele,
kde svatební lůžko červen ustele,
s tebou, věrný koni, druhu toulek mých,
lávko pod jabloni v květech' bělostných —
Astronaut se chvěje touhou návratu —
Jen si leťte, ptáci, já chci zůstat tu!
Co je-sen? Co život? Snad vše zdá se mi,
ate je mi dobře s vámi na zemi,
s vámi, horská pole, vprostřed strmých skal,
klasy ve stodole, tiché jako žal,
s vámi, sněhy, deště, léta v zenitu,
dobře je mi s vámi, dobře je mi tu,
s tebou,
k životu
S vámi,
za písní,

jahodení v lomě vyhřátém,
jsem přimknut jak sup pařátem.
moje lesy, běžím do všech stran
když vichr duje do varhan —

Kdysi lákala mě pomíjivost jar —
Horký život svírám, jako orel spár,
nyní, kdy už zbývá krůček do zimy.
Sbohem, křehká jara, mám rád podzimy!
Podzim žárem nevře, jako v létě lom,
podzim vroucně sevře, jak zem svírá strom.
Po vichřičné noci, divé, veselé,
tichým deštěm listí hrob mi ustele.

jali plán dobýt zemi vzduchem. K tomu potřebovali životní úroveň. Tehdy obžalovaný, jakmile skončil
znát sílu hudebního tělesa československého letec výuku mladých soudruhů, bral do ruky stopky a
tva. A tímto významným úkolem pověřili obžalova potuloval se Prahou a měřil rychlost elektrik. Podle
ného Kosmase. Ten jezdil několik týdnů pravidelně vlastního doznání mu doslova naskakovala husí ků
jedenáctkou kolem ministerstva národní obrany a, že, když naměřil průměrně 5,7 km v hodině. Vyšetřo
stoje na zadní plošině vlečňáku, fotografoval výbor váním se zjistilo, že jen tato závratná rychlost, s níž
ným československým fotoaparátem značky Pionýr se průvodčí — v očích smrt — řítivali pražskými
okna, v nichž, jak si zjistil od uklizečky, bylo toto ulicemi, odradila Spojené státy od zásahu, neboť je
tajemství pro bezpečnost republiky životně důležité prakticky nemožné urychlit tramvajovou dopravu ješ
střeženo pod sedmi západy. Jednou se mu přece po tě víc. To yšak nikterak neumenšuje vinu obžalo
dařilo vyfotografovat náhodou otevřený sejf, v němž vaného, který v diverzi neustal, ani když už zdravé
ležel nejen údaj o počtu leteckých hudebníků, ale jádro strany přemohlo s vydatnou pomocí bratrských
i jejich repertoár. Není dost dobře známo, proč Spo vojsk oportunistickou pravici, a když obžalovaný
jené státy upustily od leteckého útoku na naši lido odešel na vlastní žádost z vysoké školy do výroby,
vou demokracii, když měly v rukou základní tajem přesně řečeno na stavbu.
ství naší lidové armády. Lze se však právem domní
Aby CIC odhadla náladu mezi československými
vat, že je od něho odradila silná osobnost tehdejšíno pracujícími po krizových letech a v neustále se kon
ministra národní obrany, později účetního v jednot solidují« normalizaci, pověřila obžalovaného Dalimi
ném zemědělském družstvu, nyní presidenta repub-' la Kosmase, aby vypátral počet kanárků harckých
liky.
I ji nehařckých, poletujících v klecích i mimo klece
Dalším zločinem tohoto podvratného elementu bylo pražských občanů. Proto mu dala také příkaz ke
vyzrazení reformy českého pravopisu dříve,' než se změně povolání. Místo aby obžalovaný stavěl socia
zrodila v geniální hlavě soudruha Trávnička. Při lismus, pobíhal po městě, zaznamenával zpěv kanár
tomto zločinu ovšem polehčuje soucit, který obža ků, linoucí se z oken šťastných občanů. Na praco
lovaný měl s funkcionáři strany, kteří nevěděli, višti jeho nepřítomnost pro samý pracovní zápal
kdy psát “ztrava” a kdy “strava” a jiné zapekli- nepostřehli. Ale přece jen někdo bděl. Byl to před
tosti, kterými se až dosud český pravopis hemžil. seda spolku chovatelů drobného zvířectva, odbor
Leč právě proto, že toto zjednodušení mělo zůstat zpěvné ptactvo, pododbor kanáři harcští i neharcští,
uvnitř strany, dopustil se obžalovaný- zločinu, dodav Vendelín Makotřas. Tento vzorný soudruh upozornil
orgány na přílišnou zvědavost obžalované
intimát sekretariátů nepřátelským agentům, kteří s příslušné
a ti zvědavce dopadli in flagranti, právě když
ním seznámili širokou veřejnost, i žáky prvních tříd ho
na čisto opisoval seznam kanárů s přesnou specifi
obecných.
kací. O jeho zvrhlosti svědčí to, že v záhlaví své
Potom se obžalovaný věnoval intensivnímu studiu zprávy uvedl citát z jakéhosi západního fašistického
marxismu-leninismu a — podle svého doznání — pisálka: “ . . . oňt může být vězněm, nikdy žálařkolísal mezi stranou rodnou a velkou. Na příkaz níkem . . .”
svých chlebodárců se na oko přimkl ke straně rod • Tato okolnost mu zvláště přitěžuje. Polehčuje mu
né, a stal se profesorem na Vysoké škole stranické. spontánní' doznání, po docela krátkém mučení třetí
Avšak to byla jen zástěrka k jeho budoucí diversi. ho stupně.
Majetek obžalovaného, zvláště úplná knihovna spi
Těsně před krizovými lety mu jeho zaměstnavatelé
uložili vypátrat, jakou rychlostí jezdí pražské tram  sů Marxových, Leninových, Stalinových, Zápotocké
vaje. Záměrně chtěli snížit poruchovost pouličních ho a Gottwaldových, se zabavuje, a bude věnován
dopravních prostředků, aby tak omezili nákupovost Spolku padlých dívek okres Praha-východ. Podepsán
.
automobilů a zákeřně tak negativně ovlivnili naši za Krajský soud: Dr. Kurválek v. r.
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A m ericko-čínský dialog
(Pokračování se str. 5)
by hned první den vy
zván, aby jel zpět. Čína
potom ovšem tlačila na
to, aby nová americká
asijská politika se ještě
prohloubila, rozšířila i na
jiné oblasti než je jen
Vietnam. Amerika musila
dbát toho, aby její prin
cipy nebyly ztraceny.
Jednali spolu dva doko
nale informovaní partne
ři. Nebylo možno očeká
vat, že jeden z nich bude
tak inferiorni, aby nero
zuměl, jaké problémy
jsou. Ani žádný z nich ne
mohl spoléhat na zálud
nost, jeden druhému byli
dokonale známi i se svý
mi .tajnými myšlenkami.
Po návratu Nixon mlu
vil s plným vědomím
všech okolností. Ve svém
realismu Nixon šel tak.
daleko, že vyslovil i to
nejskeptičtější:, je také
možno, řekl, že všechno,
na čem jsme se dohodli,
může být zase zvráceno.
Zvráceno tehdy, jak kaž
dý by měl rozumět, kdy-'
by v Číně zase převládli
jiný směr. Pokud toho se
týká, bude třeba sledo
vat, co se děje s dosavad
ní čínskou theorií, s útoč
ným maoismem. Zatím
možno pokládat za fakt,
že mythologický maoismu s
byl ztlumen a převládá
praktická
ču-en-laiova
snaha přizpůsobit Čínu
podmínkám moderní do-

“Teplá atmosféra do
sud oblévá návštěvu Nixonovu”, hlásili reporté
ři z Pekingu. Jestliže
vskutku vzniklo trochu
tepla, je to asi třeba po
kládat za hlavní výsle
dek.
“Naše cíle jsou rozdíl hé”, konstatoval presi
dent Nixon po návratu,
ačkoli nikoli sklíčeně.
Mluvil o tom jako o vě
ci přirozené, jako o ně
čem, nač každý musil být
připraven. Jestliže cíle
zůstávají rozdílné, bylo
dosaženo ňe mnohem více
než toho, že nový směr
citů byl zahájen, a obě
strany se dohodly, že ne
budou atomaticky hnát
věci k nepřátelství, jak
dříve se dělo.
Ve světě, jak je zná
mo, i toto může být po
kládáno za výtečný vý
sledek, je-li to myšleno
upřímně. Nebylo smluve
no splynutí cílů a duší.
nýbrž jejich mírová ko
existence. Kdo chce, m ů

OBRAZY A U M ĚLEC K É REPRO DU KCE

ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
RÁMOVÁNf obrazů a POZLACOVÁNf rámů
i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

J. KOŠNAR PTY. L ID .
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.

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

(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevu

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

ODRA TRAVEL SERVICE
311 Latrobe St., Melbourne, 3000

Telefon 67-9454
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Letenky do Evropy a zpět
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
Zasílání dárkových balíčků — ceník zašleme na
požádání obratem.

proti žádnému určitému
národu nebo státu. Poně
vadž však nikdo nemyslí,
že malé a ustrašené stá
ty v této oblasti, jako
jsou Tajsko, Burma, Kam
bodža nebo i Indonésie by
kdy mohly pomýšlet na
hegemonii, zbývá jediné
sovětské Rusko, kdo tím
mohl být myšlen. Tím
spíše, že sověty svým
loďstvem promyšleně a
zrychleným tempem pro
nikají do této oblasti. Ne
ní žádné tajemství, že to
připadá Číně nesnesitelné.
Patrně sověty byly nepří
mým, ale nejsilnějším či
nitelem,
jenž přivodil
americko-čínský dialog.
Energičtí američtí re
portéři hledali odpověd
na mnohé otázky a umín:
li si, že za krátkou dobu
jež jim byla vyměřena
pomají. co si myslí pro
stý čínský člověk. Vydá
li se za tím do ulic. Je
jich otázky jsou standard
ní: “Co si o tom myslí
te?'. “Jaké pocity jste
při tom měl?”
Avšak americký repor
tér se svými odvážnými
zvyky je Číňanům' nezná
mý- živočich, a reportér
a prostý Číňan stojí kaž
dý na jedné straně vyso
ké 'hradby.
Zejména,
jestliže reportér se na
ulici vyptával, co se sta
lo s maršálem Lin Piao,
který zmizel. Patrně se
oslovenému Číňanovi zdá
lo, že Američan se ho vy
ptává na něco neslušné
ho. Prostý čínský člověk
má ten přirozený charak

"Řekněte to květinami"

ter; který má, snad vlíd
ný, plus ten charakter,
jejž v něm vytváří proni
kavý vliv komunistického
režimu. Reportér se ne
dozví mnoho vyptáváním
na pekingské ulici.
Abychom skončili hu
moristickým
detailemAmerická Nová levice
žádnou jinou autoritu tak
neuznávala jako Maovu,
jeho červená knížka pla
tila za povinnou četbu.
Týž Mao pozval americ
kého presidenta na ná
vštěvu. Zbytek Nové le
vice demonstroval v New
Yorku proti Maovi.

Váš květinář, .
spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávku
květin a věnců
v Československu nebo v jiných státech
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářství INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni
IN T E R F L O R A —
KVĚTIN Y DO CELÉH O SVĚTA

J. K. B.: Životní symfonie Antonína Dvořá
ka. Vydala Křesťanská akademie, via Concordia 1, 1-00183 Roma, Italy, 1971, str. 225,
44. svazek edice Vigilie.
v *

Vyznáni Dvořákovu géniu
PŘEKLADY

z češtiny do angličtiny
a němčiny nebo opačné
RUDOLF H E L L E R

1 Norbert St.,
Balwyn, Vic. 3103
Telefon: 80-4944

Slil
pro dámy a pány

podle přání a na mírupo celý týden (kromě
neděle) - ráno i večer
na adr.:
Marie HRNČÍŘOVÁ,
F. 6, 745 Punt Rd„
South Yarra> Vic. 3141

. Zdeněk Nejedlý se neblaze snažil eliminovat osob
nost a dílo Antonína Dvořáka z Parnasu českých
hudebních skladatelů. Byla to ovšem mamá, poše
tilá a zaslepená snaha, Antonína Dvořáka dnes re
spektuje nejen český a slovenský národ, ale i celý
svět. Dvořákova symfonická díla patří k nejhra
nějším a zní na evropských i amerických koncertních
pódiích, rozhlasové stanice všech světadílů je zahrnu
jí často do svých pořadů, velké gramofonové firmy
vydávají Dvořákova díla ve stále opakovaných edi
cích. Životopisná črta o Antonínu Dvořákovi přichází
pro Čechy a Slováky žijící v zahraničí v pravou chví
li a uspokojuje jejich zájem se dozvědět něco více
0 jejich oblíbeném skladateli. Křesťanská akademie
měla dobrý důvod vydat tuto knížku. Dvořák byl
hluboce věřící člověk a příkladem aktivního křesťana a vlasteneckého Čecha. Knížku nemůžeme nazvat
Dvořákovým životopisem, není to nodnocení jeho dí
la či muzikologický rozbor, autor vypravuje hezkým
jazykem o Mistrově životě a hledání uměleckého
1 F°dÍnné?° štěstí. Episody z Dvořákova života při
blíží čtenáři skladatelovu osobnost, rodinu, četné přá
tele a prostředí, kde pracoval a žil, ať již to bylo
v Praze či v Novém Yorku.
jp
(Knihu můžete objednat též v HD. Cena $ 2 -)
W VV1/

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. VoU
958 Nepeán Highw

(česky neb slov.) 95-242’ '
V^ORABBIN, Vic., 318* 1

PRAVE
UZENAŘSTVI

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
3 2 6 High Street, §€ew, Vic.
Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. N A Š E S P E C IA L IT A :
domácí sekaná. * V še ve velkém výběru.
D O M Á C Í JA T E R N IC E , JE L ÍT K A A S M E T A N O V É I V IN N É

K LO BÁ SY

Elektrika z C\ty: číslo 47 (z Collins St. po V ictoria P d e.), zastávka č. 38
'
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge R d.), /.a stá ^ a (
T elefon: 86-7178

uzena sunka

38
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Česká restaurace
) Contin.
"GOURM ET"

(Pokračování se str. 7)

EV R O PSK A
BONANZA

Jméno: ...........................................................
Adresa: ...........................................................

v měsíci .........................................................
se zastávkou v .................................... ........
Zašlete mi nezávazné podrobné informace.

Alan Levy: Rowboaf fo Prague. Vydalo na
kladatelství Grossman, str. 531, cena US $ 10.

Pašije v moderním rouše

při poslední večeři pro
Restaurant "LABUŽNÍK'
zpěvují: “ . . vždycky jsem
129 Bayswater Rd.
doufal, že bych mohl být
Rushcutters Bay
apoštolem, / věděl jsem,
Sydney, tel. 317393
že- by to šlo, kdybych se
o to pokusil, / potom,
Otevřeno denně od 10 dop. do 10 večer
když se stáhneme do úPřijďte určitě, budete spokojeni!
straní,
můžeme
psát
Na Vaši návštěvu se těší rodina Novotných
evangelia, / tak se o nás
bude hovořit, i když už
zemřeme . . . ”
To je ovšem trochu rou
havá myšlenka, provokač
ní, jako celá opera vů
bec.
Ještě problematičtější
monolog vede Kristus v
Mimořádná příležitost podniknout
zahradě Getsemanské:
ZPÁTEČNÍ CESTU DO EVRO PY S E ZISKEM
“Chci jen říci, / je-li
K dispozici každému, kdo si zajistí cestu v roce nějaké východisko, / odej
1972 a provede v kteroukoli dobu let kamkoli do
mi ode mne tento kalich,
Evropy a zpět prostřednictvím
nechci ochutnat jeho jed.
/ Hle, jak mě spaluje,
URBAN TRAYEL SERVICE
změnil jsem se, už si ne
Cena letenek snížena na polovinu
jsem jist / jako jsem byl
Využijte příležitosti — reservujte si letenky ihned když jsme začínali. / Teh
Zpáteční letenky od $ 618.60
dy jsem byl nadšený, /
teď jsem smutný a una
vený. / Slyš mě, udělal
jsem víc, než se dalo oče
kávat. / Tři léta se po
kouším, zdá se mi to ja 
ko třicet. / Od koho ji
Ceny za tyto INDIVIDUÁLNÍ lety platí po celý ného bys to mohl poža
rok (s tím, že se zpáteční let koná nejdříve za 45
dní a nejpozději za 120 dní). Pouze v měsících dovat? / Ale zemřu-li, /
květnu, červnu a červenci ze Sydney a v srpnu, hleď, aby historie skon
září a říjnu z Evropy se platí příplatek $ 50.-. čila a učiň věci, kterés
Za malý příplatek můžete též cestu přerušit.
ode mne žádal. / Dej, ať
Pan C. K. URBAN
mě nenávidí, bijí, ať mi
oslavil 40 let svého podnikání tím, že věnoval ubližují, ať mě přibijí na
zákazníkům své cestovní kanceláře část slavné strom. / Chci jen vědět,
sbírky — včetně knih, brožur, manuskriptů, leptů,
tisků atd. — velké historické hodnoty, kterou zí chci jen vědět, můj Bože,
/ chci jen nahlédnout,
skal od slavného historika
chci jen nahlédnout, můj
Dr. George Mackaness-e.
Bože, / proč musím umřít.
O. B. E., M. A., Litt. D. (Melb.) D. Litt.,
/ Budou si mě pak vážit
Hon. D. Sc. (SycL) F. R. A. H. S.
Podmínky: Současně se zpáteční letenkou, koupe víc než kdykoli před tím?
nou prostřednictvím cestovní kanceláře URBAN, / Bude to, co jsem činil
budete oprávněn vytáhnout si ze slosovací schrán a říkal, mít větší váhu? /
ky číslo a dle něho dostanete zdarma historicky
cenný předmět podle katalogu, který je Vám v Zemřu-li, jaká bude má
odměna? / Musím to vě
kanceláři k dispozici.
dět, musím to vědět, P a
DAROVÁNO BUDE TISÍC CENNÝCH
SBĚRA TELSKÝCH PŘEDM ĚTŮ
ne! / ”
V CEN Ě MNOHA TISÍC DOLARŮ
Když Krista přivedou
Upozornění klubům, spolkům, velkým firmám atd.: před Herodesa, chce ho
Při svých letech ve skupinách můžete též využít
této nabídky. Vyžádejte si podrobné informace.
Zavolejte nás na
Přenosný televizor
telefon 26-2985 nebo 26-158«
THORN
nebo zašlete dolejší kupón na:
od $ 159.- a. t. i.
URBAN TR A V EL SER V IC E
a všechno
302 Pitt St., Sydney, NSW. 2900
elektrotech. zboží

Zajímám se o cestu d o ................................
(přes: Indii — USA — Severní pól)

20. 3. 1975

král využít pro své úče
ly a lěhkým swingem vy
zývá Ježíše, aby mu do
kázal, že je Bůh, tím,
že přejde jeho swimming
pool, tím, že promění vo
du ve víno, že jeho dvo
řany nakrmí chlebem.
Když však Ježíš mlčí, vy
hání ho od sebé zpět k
Pilátovi jako
“špatný
vtip”. Pilát ho odevzdá
davu, ačkoliv “na něm
žádnou vinu nenalézá” .
Jidáše však mučí svě
domí, myšlenka, že Kri
stus věděl už dávno, že
ho zradí, mu nahání hrů
zu. Ale už se blíží ko
nec a Jidáš se zoufale
ptá:
“Vždy, když se na tebe
podívám, nerozumím, /
proč jsi ztratil kontrolu.
/ Byl bys to měl lehčí,
kdybys byl měl plán. /
Proč sis zvolil tak za
ostalou dobu a tak zvlášt
ní zem? / Kdybys byl při
šel dnes, byl bys mluvil
k celému národu. / Ve
čtvrtém roce před Kri
stem nebyly dosud hro
madné sdělovací prostřed
ky .. . / Byl to omyl, nebos věděl, že tvá oškli
vá smrt zlomí všechny re
kordy? / ”
Opera, která fascinuje
posluchače, i přísně věří
cí katolíky tak, že ji vy
sílá dokonce vatikánský
rozhlas, končí posledními
Kristovými slovy na kříži
a zhudebněním 19. kapi
toly 14. verše Evangelia
sv. Jana. Hudba je směsí
rocku, popu a klasických
prvků; nepůsobí však ja
ko konglomerát, tvoří jed
nolitý celek právě tak,
jako splývá v textu minu
lost s přítomností v jedi
ný provokativní, ale vyso
ce hodnotný celek. J. S.

NAVŽDY SE SOVĚTSKÝM SVAZEM
— A LE ANI O DEN D É L E

Zájem světového čtenáře o průběh a likvidaci
Československého jara je stále živý, jak dokumen
tuje nedávno vydaná kniha amerického novináře,
který působil v Praze, sžil se dokonale s pražským
prostředím a osobně se poznal s mnoha představiteli
čs. politiky a kultury i desítkami obyčejných lidi.
Levy se nakonec stal nevítaným hostem a Česko
slovensko s manželkou a dvěma dětmi ve spěchu
opustil. To se stalo v lednu 1971, kdy údajně ná
hodná kontrola zavazadel Levyho matky, která po
návštěvě odvážela část rukopisu připravované knihy
o Československém jaru, znamenala vypovězení, pro
tože rukopis byl posouzen jako nepřátelský k Hu
sákovu režimu. Přirozeně že nepřátelský nebyl, pou
ze pravdivý a pravda nepatří do arzenálu zbraní
oblíbených Indry, Kapky a podobnými. Poutavá a
žurnalisticky perfektní kniha stojí za přečtení a ani
se nedivím, že o jejím českém překladu uvažuje čs.
exilové nakladatelství 68 Publishers Toronto. Levy
ho velká kniha opět připomíná světu naději a trage
dii malého národa.
IP
ZLATN ÍK *
HODINÁŘ *

NA PPODEJ

ŠTEVEN VAROY

KONTI NETÁLNÍ
RESTAURACE

590 George St.
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovensky.
Telefon: 61-8579

Roční obrat $ 53.000.
Cena $ 15.000. Je pro
vozována
majitelem.
Zisk $ 300 čistých týdně
Pište neb telef. na:
R. PUMPA, c/- Grazer
Restaurant, Belvedere
Ave., Cabramatta,
NSW. 2166. _
Tel. (Sydney) 72-5513

Chcete se v příjemném prostředí
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
Poslechnout si českou hudbu?
Vše je pro Vás připraveno v české restauraci
ZLATÁ

PRAHA

235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney

Srdečné Vás zvou manželé Růžičkovi

Seznamovací kancelář
HAPPY HEARTS SER V IC E
PRO ŽENY ZDARMA.

Pište o důvěrné informace:
BOX 1395 GPO SYD N EY 2001

D O M KY NA PRODEJ
v západních předměstích Sydney na velmi nízký depozit,
s přiměřenými splátkami. — Snižované úroky.
Nastěhování po složení depozitu.
Informujte se u nás.
Naši zaměstnanci mluví česky i jinými jazyky.

DISCOUNT HOUSE
241A Oxford Street

BONDI JUNCTION
(proti kinu Metro)
Tel. 389-1222
POZOR: Náš obchod
je POŮZE na uvedené
adrese!

BRADY

I

Vám pomůže najít opravdu dobrého
přítele opačného pohlaví.

& SONS

120 Clarence Street, Sydney

Telefon: v obchodní době 29-8771
po hodinách 709-1361

ilB

HLAS D O MO V A

20. 3. 1972

j

A N K E T A 1972
Referát o "Anketě 72" uveřejněný v minulém čísie Hlasu domova pod názvem "Ukryté číslo" mě!
mimořádný ohlas u čtenářů. Reprezentant Zpravodaje Čs. národního sdružení v Sydney zaslal nám odpo
věď, kterou dále uveřejňujeme v plném znění. Aniž bychom se chtěli zúčastnit místních šarvátek,
litujeme, že v ní jde víc o útoky na sydneyskou sokolskou jednotu než o věcné odpovědi na otázky, na
něž má dle našeho názoru čs. veřejnost v Austrálii právo. K podivnému tvrzeni, že HD uveřejnil ve
skutečnosti rozšířenou zprávu Sokolského věstníku, stačí jistě požádat pisatele, aby oboje porovnal.
Podstatnou část článku dodal dříve než vyšlo prohlášení Sokola ve Věstníku stálý zpravodaj HD, kte
rý není členem Sokola a článek doplnil a upravil redaktor HD, který nežije v Sydney. HD došlo více
dopisů čtenářů, jejichž odsouzení "Ankety 1972" bylo daleko rozhodnější než uveřejnil HD. Domníváme
se, že je stále v zájmu uchování dobrého jména Čs. národního sdružení v Sydney, aby celou záležitost
plně vysvětlilo a jmenovalo osoby, které "Anketu" navrhly, prováděly a financovaly. — Zpravodaj,
Sydney, píše:

“ článek podepsaný značkou V. S. byl ve skutečnosti rozšířenou zprávou, které věnoval sydneysky
Sokolský Věstník v únorovém čísle celou stránku,
(?, p. r.) Pisatel slepě opakuje to, co bylo napsáno
a doplňuje v duchu Husákovy “normalizace” , jaké
dalekosáhlé nedozírné následky by “Anketa 72” mohla
přinést politické bezprizorné emigraci. Anonymní pisatel, který je snad i členem výboru některých organizací, které se cítí anketou osobně dotčeny, přesne
vypočítává “možnosti” trestů. Přesto, že věnoval
dlouhý čas pracnému sepsání článku, nevěnoval několik minut obrátit se k přímému zdroji informací
o číslu (ukrytému) pod známkou, tj. na Zpravodaj,
který anketu rozeslal. Připusťme, že se cítil podveden a neponížil by se, aby aspoň zatelefonoval, proto
raději papouškoval zprávu Věstníku. Kdyby za tele
fonoval starostovi T. J. Sokol v Sydney, nebo jejírnú vzdělavateli (ideologovi v nové terminologii),
jistě by se v zájmu pravdy dověděl, jaké opatření
učinil Zpravodaj, aby anonymita odesilatele ankety
byla zaručena. Ihned po rozeslání Zpravodaje s Anke
tou byl telefonicky informován člen výboru T. J.
Sokol (vzdělavatel) a o několik dní později starosta,
všichni asi týden před vydáním sokolského Věstníku,
že: číslo pod známkou nemá nic společného s iden
titou odesilatele, ale je určitým způsobem součástí
Ankety 72. Podezření z nějaké “registrace” jistě bu
de vyvoláno, ale naprostá anonymita odesilatele by
la předem takto zajištěna:
1. Obálky, které budou míti zpáteční adresu ode
silatele, budou pokládány za dopisy redakci.
2. Obálky, které nebudou mít zpáteční adresu ode
silatele, budou ponechávány v P. O. přihrádce, jen
v určité dny vybírány a neotevřené předávány do
úschovy Justice of Peace, až do doby, kdy anketa
bude oznámena za ukončenou a dopisy budou hro
madně v přítomnosti Justice of Peace, právníka a
členů organizací otevřeny a obálky zničeny.
Člen výboru T. J. Sokol v Sydney (vzdělavatel)
byl také požádán, zda toto hromadné otevření může
být konáno v jeho kanceláři. Do dnešního dne nebyly
otevřeny ani dopisy, které byly v původní obálce
ankety a měly zpáteční adresu odesilatele. Věřím,
že ani starosta, ani vzdělavatel T. J. Sokol neměli
zájem toto opatření k zajištění anonymity odesila
tele Ankety 72 zamlčet. Na únorové schůzi Čsl. ná
rodního sdružení v Sydney byla otevřeně kritizo
vána Anketa 72, kterou Zpravodaj rozeslal. Přítomný
člen výboru T. J. Sokol (vzdělavatel) v zlomku řekl
to, co píše značka V. S., a zdůraznil neklid, který
Anketa 72 vyvolala. Na dotaz, proč sokolský Věstník
tomuto rozruhu aspoň částečně nezabránil a proč
v úvodu svého celostránkového článku neřekl, že
Zpravodaj podal přesné vysvětlení o zaručení ano
nymity,' ale “my tomu nevěříme a máme toto vy' světlení” , ideolog T. J. Sydney krátce odpověděl:
Já osobně s obsahem toho článku nesouhlasím, podle
mě by stačila jen krátká zpráva, že T. J. Sokol
nemá nic s “Anketou 72” společného. — Ale do vnitř
ních záležitostí čsl. organizací v Sydney zasahovat
nebudeme.
Autor článku skrytý za S. V. žádá “plně jmenovat
osoby na Anketě 1972 zúčastněné” . Zcela správně
krajane V. S.! Potíráte uchylkáře, kteří rozvířili
klidnou hladinu veřejného života. Voláte po sebe
kritice! V minulých číslech Zpravodaje byly uve
řejněny krátké charakteristiky národů. Např.: Jeden
Francouz — duchaplnosť dva Francouzi — láska,
tři Francouzi — revoluce. A nebo jeden Ital — tenor,
dva Italové — opera, tři Italové — armáda na útěku.
Jistě vám, milý krajane, neušel český charakter:
jeden Čech — Sokol, dva Češi — národní výbor, tři
Češi — národní soud (jeden neomylný soudce a dva
obžalovaní). Zcela netvrdím, že jste Sokol, ani že
jste soudcem, ale jistě se jím snažíte být. V případě,
že vám, krajane, křivdím a opravdu jste Sokol a
pojedete-li snad do Vídně na slet svobodného sokol
štva v zahraničí, pak prosím držte se správné linie,
tak jak řádíte ve svém článku a neříkejte hlasité,

že se jedná o sjezd svobodného sokolstva, jinak
byste mohl “škodit příbuzným doma s nimiž jste v
písemném styku” , nebo “ztížit možnost přivést si rodiče z Československa^ na_ návštěvu” . A uděláte-li
neoficielní^ tajnou cvičební odskočku z Vídně do
ČSSR, věřím, že využijete socialistických možnosti
& přijmete zdarma léčení v Karlových Varech. Vašemu^přám plně jmenovat^ osoby na Anketě 72 zúčastněné bych, krajane, vřele vyhověl, protože zastávám nutnost dialogu i s politickým nepřítelem,
jipak bychom nejen my. ale celý svět žil ve stálých
valkáck žel nevyhovuji, protože vy, krajane, po
závazných možnostech obvinem Zpravodaje a
Ankety 72, které ^váš článek pnnási. po pečlivém
Ppízkumu o ýmančni situaci čsl. nár. sdružení a záverum. nemel jste tolik odvahy a cti se^ plným jméP°dePsat- čeho se bojíte? Jsme přece ve svo
ňoane zemi a nebo pouze chodíme po svobodné zej111; . a e ^chováme se jako cesti Švejkové se dvěma
t' arer^ .
ZPRAVODAJ, P. O. Box 10, Croydon — NSW’
Přijmeme

ŠVADLENU

HOSPODYNI

zkušenou v šití dám.
šatů přijme módní sa
lón v Edgecliff. X
sjednání představení
volejte laskavě:
328-6158 (Sydney)

samost, střed, věku,
pro rodinu o 2 dospě
lých členech ve Vaucluse. Nabízíme oddělený
pokoj s koupelnou a
velmi dobré podmínky.
Isou třeba reference a
znát trochu anglicky
nebo maďarský. Vo
lejte: před 8.30 h. rá 
no nebo po 5. hod. vec.
(Sydney) 337-2172

Přijmeme
Ž E H LÍŘ K Y

Jen zapracované při
žehlení dámských šatů
a kalhot. Týden 4%
dne. Mzda $ 65,- týdně.
Stálá místa.
LIZ T EX

CLOTHING

4. posch.,
12 Little Regent St.
(Central House),
Sydney
Tel. 211-3020
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Přijmeme
HOSPODYNI

samostatnou.
Pomocnici na čištění
atd. již máme.
Nabízíme oddělený
pokoj s koupelnou a
televizí a velmi vyso
kou mzdu správné oso
bě. Rodina o 2 dospě
lých a 2 dětech (jedno
staré 2 roky). Jsou
třeba dobré reference
a znát trochu anglicky
nebo maďarsky.
Telefon (Sydney):,
665-3556 nebo
665-1132

Dr. JAN V. M LÁDEK Z WASHINGTONU,

ředitel Mezinárodního měnového fondu a předseda
čs. Společnosti pro vědy a umění (SVU) v USA
navštívil při své cestě po Tichomoří Austrálii, kde
se mj. setká (v Sydney a v Melbourne) s Čechy a
Slováky, kteří mají zájem stát se členy SVU. V
Sydney se schůzka uskuteční v sobotu 25. března
1972 večer. Přesnou dobu a místo sdělí zájemcům
dr. O. Fiala, tel. (Sydney) 524-3963.
— V Melbourne bude schůzka v neděli 26. března.
Informace sdělí dr. O. Sitnai, tel. (Mel.) 232-7929.
★
★
V Melbourne se připravuje ustavující schůze Spo
lečnosti na 20. dubna 1972 v místnostech Royal So
ciety of Victoria. Podrobnosti budou včas sděleny.
Za svetlom — dejiny spásy v Starom Zákone.
1970, str. 462, cena $ 2.50.
Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo čfyroch
evangelií do jednej osnovy. 1969, str. 407,
cena $ 2.50.
Obidve knihy sú doplnene farebnými ilustrá
ciami a mapkami, vydal ich Slovenský ustav
sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

PÍ SMO
Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme
pripravil vydanie Starého a Nového Zakona. O tex
te a poslaní Biblie samotnej nie je treba sa rozpiso
vať, naša poznámka sa bude týkať iniciativy edi
tora a nakladateľstva, ktorí predkladajú Písmo,
ktoré sa rozchádza s našimi vžitými predstavami.
O význame exilového vydania Biblie v slovenčine
nebude pochybovať ani ateista pokiaľ uzná, že zna
losť jej obsahu patrí do rozsahu všeobecného vzde
lania. Domnievam sa. že obidve knihy boli pripra
vené pre našu mládež a predovšetkým pre tú, ktorá
sa bez akejkoľvek znalosti Písma naraz ocitla vo
svete, kde jeho čítanie nie je nutné skrývať, ale
naopak, je všeobecne uznávanou podmienkou kultúr
nej úrovne jednotlivca i spoločnosti. Vydavateľ
obidve knihy atraktívne upravil v zmysle grafického
usporiadania — doplnil farebnými fotografiami hi
storických miest, reprodukciami archeologických pa
miatok a výtvarných diel, mapkami a grafmi. Všet
ky tieto prílohy i sadzba textu samotného su reali
zované polygraficky dokonale. Prišlo tak k istému
posunu: Písmo, po stáročia prijímané predovšetkým
ako duchovná četba, dostalo za úlohu historicky po
učiť. Texty boli skrátené, nepodstatné vynechané,
citované sú len základné pasáže a komentované in
formatívnymi odstavcami a vysvetlivkami. Pokiaľ
viem, také ponímanie Písma r. k. cirkev donedávna
odsuzovala. Obidve knihy prinášajú tak súčasne dô
kaz o modernizácii Vatikánu. Za zdôraznenie stojí
ešte okolnosť, že Písmo bolo preložené do dnešnej,
gramatickým pravidlám odpovedajúcej slovenčiny.
Nedá sa uprieť, že takýto edičný prístup zmenil
Písmo na knihu korešpondujúcu požiadavkám nielen
súčasnej publicistickej činnosti, ale zvlášť dnešného
čitateľa. Zvýšená je vonkajšia přitažlivost’, skráte
nie textu a vysvetlivky vyhovujú tým, ktorí sa- ľa
kajú stereotypne tradičnej úpravy. Každý ovšem ne
uvita takéto zmeny, zvlášť ten, kto v Písme hľadá
výhradne duchovnú četbu. Ten snáď skôr siahne po
tradičnom spôsobom vydanej Biblii: Svätá Biblia, či
že celé Sväté Písmo Starého a Nového Zákona,
ktorá vyšla nákladom Biblickej spoločnosti britskej
a zahraničnej v roku 1969.
P. I.
' '
' '
Jestliže jste ZKUŠENÁ

...............

ŠVADLENA,
SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K. E b n e r

19 York St.,
SYDNEY
vchod,do Wynyard Sta.
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 29-7543

Malý oznamovatel
HLEDÁM osamělou starší
paní, která by chtěla lev
né bydlení v Sydney u
moře. Žiji sama v men
ším domku a tlcera je v
Anglii. Nabídky pod zn.
“North Bondi” do HD.

Vaša lekáreň: FORDOVA LEKÁREŇ

Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
Ph. C., M. P. S. (Sydney)
Lieky, francovka, kozmetické a fotografické
potreby. — Zasielame lieky- do cudziny.
FORD'S PHARMACY
133 Marrickville Rd., Marrickviile

Telefon (Sydney): 56- 6956_________

proč nepracujete doma,
kde můžete vydělávat spoustu peněz
jednoduchým šitím?
VYRÁBÍM E
PÁNSKÉ KALHOTY A ŠORTKY

Dodáváme materiál a odvážíme hotové
výrobky v částech Sydney jako:
Paddington, Randwick, Kensington, Surry Hills,
Matraville, Eastlakes, Alexandria a Marrickville
Práce po celý rok.
Hlaste se u:
WAIKIKI

CLOTHING

110 Oxford St., Sydney, tel. 31-8849
jakož i
50 Sydney Rd., Marrickville, - 519-4927
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s. m
KNIHY, O NICHŽ S E NEPŘESTAN E M LUVIT:

OD ZBABĚLCŮ K TANKOVÉMU PRAPORU

“ . . . Nedalo by sa nějak zariadiť, aby občas v
kultúrnej časti HD vyšli informácie o knihách vydá
vaných CCC Books? Ja som si vybrala iba knihy,
ktoré som poznala z domu. Uznajte, ako som si mala
vybrať niečo iné, keď ani netuším, o čom tie ostatné
knihy sú?”
D. K. Marrickville

C C C Books
Mám dojem, že CCC Books — toto nakladatelství
s anglickým názvem, německou adresou a českým

obsahem — přivedly mnoho našinců do rozpaků.
Zatímco jiná exilová nakladatelství využívají jako
taháku všeobecné známosti jmen autorů z Dubčekovy éry, CCC Books zvolily mnohem trnitější cestu
k získání čtenářské pozornosti. V jejich vydavatel
ském repertoáru se objevují autoři buď zcela ne
známí (což zákazníka, jenž nerad kupuje zajíce v
pytli, odrazuje), nebo klasikové, jejichž^ knížky si
mnozí z nás vzali sebou do exilu společně s kartáč
kem na zuby a ostatními nezbytnostmi. Bylo tedy
těžké odhadnout, kolik našinců sáhne po Erbenové
Kytici stejně nedočkavě jako po dost neznámém
Karlu Fridrichovi či Janu Schneiderovi. Vydavatelé
s tím zřejmě počítali, neboť moudře a střízlivě sta
novili, že ke členství v Klubu CCC Books stačí, odebere-li zájemce třeba jen jednu knížku z celého roč
níku.
Dopadlo to nad očekávání dobře: ukázalo se, že je
mezi námi mnoho takových, jimž se Kytice při ba
lení do zavazadla nevešla a rádi si ji koupí, i těch,
kteří se nezarazili nad neznámým autorem. Dočkali
se odměny: “klasimilové” vkusného vydání čapko
vých Povídek z jedné i z druhé kapsy, ti druzí
knížek, které jsou víc než knížkami na jedno přečte
ní. Krátce tedy o každé z nich:
“Pražský srpen” Jaroslava Kučery není román.
Není to ale ani strohá sbírka dokumentů o okupaci
v roce 1968. Znásilnění naší vlasti se v Kučerové
seřazení faktů stává napínavým filmem, jehož strhu
jící gradaci neruší, že výsledek předem známe. Dru
hou vydanou knížkou CCC Books byla sbírka povídek
Jana Schneidera “Salónek dočasně uzavřen” . Jsou
to povídky jiskrné, vtipné a ryze české. Postavy
obyčejných lidiček z typické pražské hospody v si
tuaci sovětské okupace nejsou ani patetické, ani he
roické, tragické či jinak vyumělkované. Jsou sym
paticky lidské a vracejí čtenáři víru, že ten “saló
nek” , jímž může být i jeviště každodenního života
českého a slovenského národa, byl uchvatitelem
uzavřen opravdu jen dočasně.
Podobnou myšlenku v nás probouzí i Friedrichova
Cvokáma. Friedrich nezůstává jen u srpnové oku
pace, ale jeho satiricko-humoristické příběhy zachy
cují časový úsek od roku 1945 až k dnešku a jsou
tak miniaturním zobrazením toho, co prožíval každý
z nás. Jak Friedrich tak i Schneider jsou blízcí čte
nářovu srdci, neboť nestojí nad ním, ale dýchají s
ním stejný vzduch.
CCC Books vydaly také knížku, kterou již známe
z předešlého vydání v Československu. Je to “Pre
sidentův vězeň” komentátora, novináře a neohrože
ného člověka Vladimíra škutiny, který se — ač ne
straníky— nerozpakoval vylíčit, jak se vedlo lidem
zavřeným za komunistického Novotného režimu. Kdy
by škutina mohl vylíčit, jak se mu vede dnes, za
režimu Husákova, bylo by to svědectví jistě ješté
otřesnější. Zatím nezbývá, než se znovu sklonit před
velikostí Škutinova ducha ve světě ohebných páteří.
Škutinovu knížku uvítá jistě každý, komu se nedo
stala do ruky již dříve v Československu.
Celkem šest úspěšných knih je dobrou vizitkou půl
ročního snažení skupinky obětavců, kteří po srpnu 68
opustili vlast tělem, nikoliv však duchem. V nejbližší době vyjde v nakladatelství další hrstka po
zoruhodných knížek. Bude to především “Případ
Masaryk” Claire Sterlingové, novinářky, která se
vydala po posledních svědcích a stopách “záhadné"

Jméno Josefa škvoreckého je nerozlučně spojeno
s “případem Zbabělci” . Román Zbabělci vyšel za
čátkem prosince 1958. Již v prvých dnech r ; 1959
se začaly objevovat hlasy hrozivých odsudků: že
je to rána do vazu všem revolucionářům, že hanobí
to, co je nám svaté apod. Útoky proti Zbabělcům
se stupňovaly a nakonec se o nich vlastně už nic
jiného než odsudky psát nesmělo. (Za příznivou re
cenzi Zbabělců byl z Večerní Prahy vyhozen Jiří
Lederer.) Na počátku jara 1959 byl pak do Sjez
dového paláce v Praze svolán obrovský aktiv, na
němž “pohovořil” sám Antonín Novotný. Řekl, že
se něco podobného Zbabělcům nikdy nemělo objevit
na veřejnosti, a taky řekl, že autoři, kteří píší kni
hy druhu Zbabělců, nepatří do naší literatury, škvo
reckého román pak zmizel z knihkupectví, ale' i z
knihoven a rovněž z tisku. Oficielně se muselo dě_lat, jako že neexistuje, že nikdy nevyšel,^že prostě
není. A taky proto se ten román stal strašně slavným,
proto se půjčoval známým jako převzácná kniha
proroctví. Šel z ruky do ruky, protože měl díky vše
mu hluku kolem a díky státníkovu projevu takovou
reklamu, jakou by si nakladatelství — o autorovi vů
bec nemluvě — nemohlo nikdy dovolit. Někteří z
vedoucích v nakladatelství, které se odvážilo Zba
bělce vydat, museli ovšem ze svých funkcí odejít. . .
Ale život šel dál. Za p á r'le t vyšly Zbabělci znovu.
Dřívější jednoznační zatracovatelé Zbabělců začali
psát o “románu desetiletí”, někteří se z “ideové ne
zralosti” díla přeškolili na jeho “problematickou
stránku jazykovou” . Nestyděl se snad nikdo.
Jméno Josefa škvoreckého je nerozlučně spojeno
s existencí exilového vydavatelství 68 PUBLISHERS
TORONTU. Prvním jeho počinem bylo vydání ro
mánu Tankový prapor. Po 13 letech vychází tak —
v exilu — druhý díl románové trilogie, jejímž vstup
ním dílem byli Zbabělá a jehož dílem závěrečným
je již prý dopsaný román Mirákl, z něhož ukázky
uveřejnily vedle Hlasu domova (ě. 16 - 19/1971, p. r.)
i v Textu a ve Svědectví, a na jehož vydání se oprav
du těším- O reakci komunistických “kritiků” na vyHLÍDÁNI D Ě T Í V M ELBOURNE

Sprovádíme po celý den í noc, včetně víkendů, též I
i po dobu škotmrh prázdnin nebo dlouhodobé, vp
}příjemném prostředí, s výtečným jídlem a »<*6
5 stálého dozoru- Informujte se.
IRENA KOPÁČKOVA
ta Beatrice Ave., Surrey Hilis, Víc. 3127

Telefon: 88-1368

sebevraždy syna našeho prvního presidenta, mini
stra zahraničních věcí Jana Masaryka. Historická
i literární cena dokumentu je jedinečná, neboť Sterj
lingová dovede zaznamenávat události bezprostředně
a napínavým způsobem, který nič důležitého nevyne
chává a nic nepřikrašluje, úryvky z práce Sterlin
gové se objevily i v československých novinách, ko
munistická cenzura však brzy udělala konec jaké
koliv snaze o osvětlení dvacet let staré tragické udá
losti. V CCC Books vychází Případ Jan Masaryk
poprvé uceleně a v plném znění.
Zmíněnou “klasiku” , K. J. Erbena Kytici v nové
pěkné úpravě a V. B. Třebízského “Povídky karl
štejnského havrana” není třeba představovat ani
doporučovat. Zbývá tedy zmínit se o “Svérázné spo
lečnosti” ruského satirika Miehaíla Zoščenka, jehož
odvaha zesměšňovat chronické nedostatky stalinské ho socialismu nezůstala bez následků — Zoščenko
byl a je na indexu stejně jako Solženicyn, Pasternak
a další. A konečně prémií pro členy Klubu CCC Books
je kniha Teorie spolehlivosti Ivana Diviše, české
ho básníka, žijícího od roku 1968 v exilu. Nejsou to
básně, ale deník o soukromém hledání pravdy v po
robené vlasti šedesátých let.
Vydavatelství CCC Books chystá v dalším ročníku
knížky ještě přitažlivější, vezmeme-li však v úvahu
jen to, co se nám prozatím nabízí — pak by byla
věčná škoda vynechat i jen jedinou knížku. Protože
vydavatelé počítali s dodatečným zájmem o členství
v edici, vytiskli první knihy ve větším nákladu,
čtenáři z Austrálie se o ně ještě mohou dodatečné
přihlásit na adrese zástupce filiálky (M. Čechová,
lot 8, Stumpy Gully Rd., Moorooduc, Vic. 3933) ne
bo prostřednictvím Hlasu domova.

>

Karel Čapek: Hovory s T. G. Masarykem (vázané,!
s portrétem TGM, 348 str.) Austr. $ 3.35 — Karel <
Čapek: Anglické listy (brožované, bohatě ilustro-J
váné, 150 str.) Austr. $ 1.70 — Petr Sadeckv:
OCTOBRIANA and the Russian Underground (vá-^
zané, bohatě ilustrované, barevné plotny). Ke kaž-<
dému výtisku zvi. příloha magazinu Daily Tele-'
graph. 176 str., velký formát, Austr. $ 8.80.
ODKUD POCHÁZÍTE? Máme stovky ilustrova
ných knih o Praze, Brně, Bratislavě, ale'také o<
Krumlově, Kutné Hoře, Tatrách a pod. Dále -staré J
tisky měst, hradů a zřícenin. Vyžádejte si sezna
my tisíců titulů čs. literatury1 od F. C. I. KNIŽNÍ*
SLUŽBY, 4 Holand Rd„ London W14 8AZ., G. B.
N /\X V /V 'V \^ X /V X V V '\A X \/\> \/V '\/V 'V /V 'V /V 'V V 'V V '\/V / V V ^V V -'\A ',VA^,*i*v

dání Tankového praporu snad není třeba ztrácet
slov. Podnět k tomuto dopismje jiný — je jím reakce
exilových kritiků, jak jsem se s ní seznamoval v
Proměnách, v Textu a v Hlasu domova — č. 3/72 —,
kde obvykle recenze a glosy zn. IP pro svoji objek
tivitu patří k tomu nejlepšímu. “Kámen úrazu” je
jednotně a nerozborné spatřován v jazyku škvorec
kého próz. Říká se, že je neestetický a i leccos ji
ného se o něm utrousí, škvoreckého často opako
vané “ospravedlňování” (“Jsem jenom vyprávěč; to
už se nezmění. . .”) by snad, kdyby bylo slyšeno,
či prostě “kritikem” jen čtenářsky rezonováno, moh
lo ovšem těm “nedorozuměním” zabránit — kdyby
totiž nešlo o “kritiku” jako monolog. Zajímavé je i
to “estetizování” , zajímavé tím, jak stereotypně se
opakuje pokaždé, když kritik narazí (doslova nara
zí) na něco mimořádného a tím i dráždivého. Pří
kladů v historii je jistě mnoho. Jakým jazykem
psali Havlíček, Ladislav Klíma, Hašek, Jan Hanč
a další a co měl tento jazyk společného s myšlen
kovým poselstvím jejich díla? Toť právě ta otázka!
A zrovna k ní se váš recenzent (snad pro nedostatek
místa, jehož větší část věnoval vyjádření svého po
divu nad škvoreckého jazykem) už nedostal, čtenáři
zřejmě nezbude, než “jít přímo k zdroji” . Snadno
pak nahlédne, že Tankový prapor není tak docela
intelektuální gymnastikou polostrávených estetických
kategorií, jako spíš v e l k á
legrace — velká i
tím, že jde nezřídka o příslovečný “smích skrze
slzy” . Dožiji-li se vydání třetího dílu Škvoreckého
trilogie, moc bych si přál, abych na něj nemusel
číst raději vůbec žádné recenze. Zkušenost těch 13
let od Zbabělců k Tankovému praporu mi totiž
napovídá, že by to asi — jako opakovaný “žert” —
už vůbec nebylo k smíchu.
O. Šindelář, Hawthorn
— Jsou určité výrazy, které slušní lidé nepoužívají
za žádných okolností ani v běžné řeči a tím méně
patří takové výrazy na stránky knih. Jsem přesvěd
čen, že bez tak hrubých “příkras” , kterými se hem
ží škvoreckého román, byl by Tankový prapor za
jímavý k čtení. V této úpravě však za vydání ne
stojí. — Svými názory ^se nechci vychloubat a proto,
uznáte-li za vhodné něco z nich uveřejnit, pak jen
pod zn. “Nesmiřický” (Sydney).
— . . . a i Švejk měl neschůdnou cestu, než se do
stal v naší literatuře tam, kde je . . .
K. Horák, Paddington
ZMĚNA JMÉNA

v Podivil jsem se, když hned dva z lidí s pěknými
českými jmény, které jsem doma znal, mi po krát
kém ^pobytu zde oznámili, že si změnili jména. Je
den říká, že se jeho jméno Australanům špatně vy
slovuje a druhý zase, že nechce, aby každý už
podle jména poznal, odkud, přišel. Na oznámení jsem
reagoval tím, že jsem si obstaral ještě jeden výtisk
HD číslo 4 a každému z nich poslal vystřižený
inzerát Českého ochot, divadla v Melbourne, na němž
jsem podtrhl, že se Matějská zábava koná v KOSCIUSKOVĚ domě v LA TROBE Street a připsal: Ejhle
dva cizinci, kterým neanglická jména nezabránila, abv
po jedněm z nich pojmenovali m. j. nejvyšší horu
v Austrálii a druhý aby se stal guvernérem státu.
Možná však, že to někteří naši horlivci chtějí dotáh
nout ještě výš.
j . Mareš, Fairfie’d
Velký výběr jakostního masa a uzenin

najdete v českém řeznictví a uzenářství

U FRANTIŠKA ŘÍHY
73 Mclntyre Rd., Nth. Suůshine, Vic., tel. 311-2019

Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka
frankfurtské párky, turistický salám.
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ri L A S D O M O V A

ČTENÁŘŮM V QUEENSLANDU

EVŽEN LE1SS ml., B. E. A.

Provedeným šetřením mezi nebritskými přistěho
valci bylo zjištěno, že jedním z hlavních příčin ne
spokojenosti některých z nich je pocit izolace od ve
řejnosti a nemohoucnost řešit vzniklé problémy bez
řádné pomoci a rady. To je zvlášť patrné v prvních
fázích usazování v zemi, když noví přistěhovalci
neznají dostatečně anglicky. Vláda státu Queensland
je si plně vědoma potíží při usazování v zemi a ve
snaze pomoci zřídila v roce 1951 zvláštní oddělení
na Státním přistěhovaleckém úřadě v Brisbane, ve
dené úředníkem znalým hlavních evropských jazyků
a kompetentním k dávání všeobecných po rad . . . Bu
deme Vám povděční, upozomíte-li, že Queensland Sta
te Migration Office, Brisbane (adresa: “Yungaba” ,
Main Street, Kangaroo Point, Qld., 4169, telefon
91-3601) nabízí zdarma pomoc a rady všem Vašim
čtenářům v Queenslandu, bez ohledu na délku po
bytu v této zemi a to ve všech problémech, s nimiž
se zde setkají. Tazatelé se mohou dostavit osobně v
úředních hodinách (pondělí až pátek od 9. hod. dop.
do 5.^ hod. odp., v sobotu od 9. hod. do 12. hod. pol.
po předcházejícím ohlášení) nebo zaslat dopis a to,
přejí-li ^si to, psaný česky nebo slovensky. Mohou
být ujištěni, že jejich dotazu bude věnována plná
pozornost.
W. D. Sheehan,
State Migration Officer, Brisbane

r— Kanadský týdeník Na
še hlasy je producentem
barevného polyekránového filmu (je promítán na
3 plátna) o nedávné čs.
historii a současnosti.
Film měl premiéru v To
rontu a připravují se dal
ší představení v Kanadě
a v USA. Redakce NH
sděluje, že se o zapůjče
ní filmu hlásí zájemci z
mnoha zemí. K filmu je
verze v češtině, angličti
ně nebo španělštině.
Malý oznamovatel
46-LETÝ

střední
ženu k
mení.
život”

ČECH

postavy hledá
vážnému sezná
Zn. “Rodinný
do HD.

58 ROKŮ ČECH

ze Sydney hledá Češku k
seznámení. Odpověď pro
sím do HD na zn. “Kolem
50 let” .
ČECH 45, střední postavy,

hledá ženu k seznámení.
Přiměřená
inteligence.
Jen Vict. neb NSW. Fo;
to vyměním nebo čestně
vrátím. Adresa v adm.
Hlasu domova.
SAXOFONISTU KLARINETISTU

hledáme naléhavě do no
vě utvořené české rytmic
ké skupiny. Podmínka:
praxe v kavárenském
orchestru. Pište na adr.:
Jiří Stíbal
8/128 Glenhuntly Rd.
Elwood, Vic. 3184
ŽENU — DÍVKU

— Zdeněk Pražák oslavil
22. února t. r. 20 let své
práce v čs. vysílání v
Clevelandu. V roce 1952
začal své rozhlasové vy
sílání na stanici W. R.
M. O., později spolu s D.
Pokorným
na
stanici
W. S. R. S. a dále 9 let
řídil čs. vysílání s T.
Švejkovskou. Posledních
pět lét řídí vysílání kaž
dou neděli dopoledne se
svou manželkou Evelyn
na stanici W. X. E. N.
Tento program přebírají
i jiné stanice v USA a
Kanadě.
— Dne 11. února oslavil
šedesátku jeden z největ
ších žijících klavíristů
Rudolf Firkušný. Napajedelský rodák Firkušný
měl svůj první veřejný
koncert již jako “zázrač
né dítě” ve svých 8 letech.
V roqe 1939 odejel do
Francie, po jejím pádu
odešel ilegálně do Španěl
ska a potom do Portugal
ska, odkud emigroval do
USA, kde žije dosud. Vel
kou část každého roku
tráví na turné po mnoha
zemích svobodného svě
ta.
— Ve věku 84 let zemřel
ve Vancouveru v Kanadě
prof. Josef Macek, zná
mý národohospodář a
rektor Vysoké školy ob
chodní v Praze a 25. úno
ra v New Yorku ve věku
75 let Olga Hurbanová,
vdova po býv. čs. velvy
slanci v USA, Vladimíru
Hurbanovi.

světového
výrobu — Pozornost
tisku vzbudil útěk man
želky a dvou dětí sloven
E L L IS Ceramics,
ského hudebníka Ferry
86 Nicholson St.,
Janoška v předělané ben
Abbotsford, Víc.,
zínové nádrži auta. J a 
tel. 41-6973.
nošek, který hrál s po
volením čs. úřadů v or
Samost, muž
chestru v Rakousku, pře
přijme
ŽENU ZDARMA NA BYT vezl v nádrži nejprve
v severozáp. předměstí obě děti (17 a 13 roků) a
Melbourne náhradou za potom se vrátil pro man
úklid domu. Adresa v HD. želku. Při jejjm převáže
(Příchod pak lask. o- ní .došel těsně u hranic
hlaste předem - nebývám berižín, avšak nic netu
šící pohraničníci pomohli
doma.)

pro keramickou
přijme

s chotí
ROSEMARY roz. MARTI Novou,

oznamují, že byli oddáni dne 15. února 1972.
19 Haverbrack Ave.
Malvern, Vic. 3144

.is.

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

Paní Julii Kleinovou, která jela v list. 1971 z Anglie
do Sydney a Emila Peška (“Kelly”) z Plzně, asi
40 let, .ženatý s 3 nebo 4 dětmi, který odešel po r.
1948 (snad Adelaide - hledá Kludský).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
•e na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
tesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD
ZPRÁVY S. K. SLAVIA M ELBOURNE

TANKOVÝ PRAPOR
Josefa Škvoreckého

můžete objednat u vydavatele:
68 Pubiishers Toronto,

Box 695, P. S. A., Toronto, Ont., Canada
Čtenáři na 5. kontinentu jej mohou zakoupit
v Hlasu domova. Cena $ 2.80.

LIDOVÝ KONCERT,

poslední v sezóně 1971-1972, se bude konat v ne
děli 26. března 1972 v Sidney Myer Music Bowl
v Melbourne. Začátek ve 3.15 odpoledne. Jako
sólisté budou účinkovat známá sopranistka Glenda Raymond-a populární baritonista Ronald Jack
son. Australský symfonický orchestr řídí Hector
Crawford.

Mužstvo sehrálo další dva přípravné zápasy na
letošní sezónu a předvedlo dobrý výkon. Oba své
soupeře, divizní kluby, porazila Slavia rozdílem tří
dy: dne 4. března klub South Yarra SC 8 : 1 a o
týden později 9: 1.
Domácí hřiště bude v letošní sezóně v Como P ar
ku, Alexandra Ave. (poblíž řeky Yarry).
První mistrovský zápas hraje Slavia v sobotu 1.
dubna ve 2.45 hod. odp. (záloha v 1 hod.) proti Dandenong City na hřišti v Dandenong Showgrounds,
Clow St., Dandenong. Těšíme se na shledanou na
hřišti.
J. K.
Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny

Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY.LTD.
cr. Jonas & Vicforia Sfs., Richmond, Vic.

Telefon: 42-4782

VÝZVA UMĚLCŮM
■ Malíři, sochaři, uměl. skláři, grafici a jiní vý-'
, tvárnici, známí i dosud neznámí!
Máme zájem vystavovat a prodávat Vaše p ráce,
' v naší nové galerii v centru Melbourne.
O informace volejte během dne tel. (Melbourne)
(možno česky neb slovensky) na:
' 662-1758, jindy 64-1207 nebo 850-1039, nebo pište
G A L L E R Y M ARKET,
44 La Trobe St., Melbourne, 3000

LETOVISKO

“ŠUMAVA”

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

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli dne 2. dubna 1972

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

BĚHEM POSTNÍ DOBY každou neděli od 3. hod.

odp. a v tutéž dobu
Šumavě” u Belgrave
končená u kapličky
dostavte se v hojném

na Velký pátek se koná “Na
South, Vic., Křížová cesta, za
Pražského jezulátka. Prosím,
počtu.
P. J. Peksa

Janoškovi auto přes hra
nici přetlačit.
— Dne 16. února byla v
Johannesburgu založena
sokolská jednota. Usta
vující valné hromady se
zúčastnilo 74 bratří a se
ster.
— Fotograf deníku Syd
ney
Morning
Herald.
Antonín Čermák, do srp
na 1968 úspěšný pražský
fotograf, získal 3. cenu
ve sportovní části soutě
že britského tisku o “Fo
tografa roku” , do které
došlo na 700 fotografii ze
všech zemí Britského spo
lečenství národů. Jeho

BYTY
PRO SVOBODNÉ

nebo bezdětné manžele
$ 7 týdně
($ 1 za den)
5 minut z City
70 Gipps St.,
Easi Melbourne

Tel. (po 6. hod. več.)j
41-4088
třetí cenou odměněnou
fotografii pořídil při zá
pase v kopané mezi Izrae
li a Austrálii loni v listo
padu.
ČS/NH/J/HD/ný

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

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
roi

<

Bez růžových brýlí
(Pokračování se str. 3; po dvaceti letech služby
Mladá fronta, aby vy socialistické vlasti. Náš
mluvila všem naivním taxikář není přitom žád
Petrům úmysl státi se ta ná předloha komunistic
xikáři, vyslala svého re  kých ctností: tuzéry sice
daktora, aby strávil den nevyžaduje, ale taky je
s jedním ze starých ta- neodmítá. A přece ani
xikářských vlků. Redak ta střecha nad hlavou ne
tor nám v úvodu “svého” ní jeho. patří státu a cha
taxikáře představuje. Je tu podědil po strýčkovi,
to člověk, který strávil který ji postavil v té zlé
za volantem taxíku bez první republice.
Věru. růžové brýle ne
mála třicet let. Začal te
dy za nacistické okupace jsou dnes v Českosloven
a u svého povolání vy sku namístě a oficiální
trval i jako taxikář “ko tisk to nechtěně potvrzu
munální”, tedy jako za je. Proto je auťák a bou
městnanec socialistického da na horách hlavním,
státu. Po této dlouholeté takřka jediným cílem ob
službě vlastni (cituji do čanů republiky. Poskytu
je jim totiž alespoň ja
slova MF):
• Manželku (je v do kousi útěchu, pocit úni
ku z beznaděje, do níž
mácnosti)
>• dvě holky a kluka byli za komunistického
(dva z nich ještě nevy panství zatlačeni. Jinak
není perspektiv, není lid
dělávají)
• kokršpaněla (milý pes ského sebeuplatnění, ne
ní pocitu svobody.
mč
b á n y zlatavé)
• byt (státní, dvě plus
jedna, druhá kategorie)
PŘEDPOVÍDÁNÍ
• automobil (oktávie z
Z RU KY
roku 1961, podle toho vy
padá)
Chcete vědět o svém
životním štěstí? Vaši
• chatu na Sázavě (dě budoucnost
Vám před
dictví
po
manželčině povím a v různých
strýci trampovi, byla po životních problémech
stavena v roce 1931 ze poradím osobně bez
Otevřeno o so
dřeva už tenkrát nahni platně.
botách a
nedělích.
lého)
F. Jokel, F. 4,
• sbírku (pivní tácky z
5 Raleigh St.,
celého světa, 653 kusů). Windsor, Vic. (4. dům
od Punt Rd.)
Není toho tedy mnoho,
co si může člověk pořídit

12-
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- - Ve zkratce - -

Jihlavsko-kladenské drama
Po desetifýdenni přestávce způsobené přípravou na zimní olympijské hry v Sapporu, vstoupila 1. čs.
hokejová liga do rozhodující fáze. Mužstvo Kladna, které zůstávalo po 27. kole 3 body za Jihlavou,
zahájilo závěrečnou čtvrtinu ligy ročníku 1971-72 imposantně, když porazilo ZKL Brno 4 : 1 , Košice
8 : 3, Pardubice 3 : 2 a Gottwaldov rovněž 3 : 2 (prohrálo jen v Praze se Spartou 1 : 2) a tři kola před
zakončením ligové sezóny dostihlo obhájce mistrovského titulu Duklu Jihlavu. A tak se vyznavači led
ního hokeje u nás právem ptají: "Poputuje letos titul mistra republiky znovu na Horácký stadión do
Jihlavy anebo podruhé v historii čs. ledního hokeje do Kladna?"

Zajímavý bude však i boj o záchranu. Zdá se, že
pražská Sparta si přece jen udrží ligovou příslušnost
a o sestupujícím se rozhodne mezi Litvínovem a Gott
waldovem, který je na tom zatím nejhůře.
Tabulka po 33. kole: 1. Jihlava 44 bodů, skóre
134 : 80; 2. Kladno 44 bodů, skóre 115 : 84; 3. Slo
van Bratislava 40 b.; 4. ZKL Brno 38 b.; 5. Pardu
bice 35 b.; 6. Košice, 7. Motor České Budějovice,
8. Sparta Praha (po 27 b.); 9. Litvínov 25 b.; -10.
Gottwaldov 23 bodů, skóre 86 : 109.

Plachý mistrem USA
Nejlepší čs. půlkař Jozef Plachý z Košic je na
letošní lehkoatletickou sezónu, která vyvrcholí v záři
na olympijských hrách v Mnichově, velmi dobře při
praven. Potvrdilo to jeho americké turné, jehož bez
pochyby krásným zakončením byl start v newyor
ské Madison Square Garden, kde se Plachý stal jako
první čs. atlet mistrem Spojených států. Po velmi
dramatickém a takticky výtečně vedeném závodě
vyhrál běh na 1.000 yd nejmenším možným rozdí
lem před Irem Murphym (žijícím trvale v USA).
14.000 diváků odměnilo jeho výkon bouřlivými ova
cemi. časy obou závodníků byly 2:09,8 min.
Prvořadou událostí lehkoatletických halových pře
borů USA v New Yorku však byl halový světový
rekord švéda Kjella Isakssona ve skoku o tyči
5,45 m a pak evropský rekord, Belgičana Puttemanse na 3 míle 13:18,4 min.
FEU ERBA CH KOULÍ 21,02 M

~~

Týden po halových přeborech USA v New Yorku,
byla v Kalifornii odstartována lehkoatletická sezó
na pod širým nebem. Atletem číslo jedna zde byl
americký koulař AI Feuerbach, který ve velkém sou
boji porazil držitele světového rekordu, svého kraja
na Randy Matsona, když dosáhl pozoruhodných 21,02
■m (Matson 20,79 m). — Dobrou úroveň měla soutěž
tyčkařů, ve které Američan Smith a Švéd Isaksson
zdolali laťku na 5, 31 m, i běh na 1 mili, který vy
hrál Američan Von Ruden v čase 3:57,8 min. před
svými krajany Winzenriedem a Lawsonem (oběma
naměřili 3:59,5 min.). Své příznivce zklamal ve své
premiéře letošní sezóny 241etý světový rekordman
Jim Ryun, který časem 4:19,2 min. doběhl až pátý.
N E JL Ě P E J E NA TOM C eT Ť ÍČ

ÚSPĚCH ČS. CYKLISTŮ

V CYKLOKROSU

V pražských Riegrových sadech probíhalo mistrov
ství světa amatérů v cyklokrosu, které přineslo ne
čekaný úspěch čs. barvám. O velké překvapení se
postaral 221etý Miloš Fišera, který obsadil senzačně
velmi čestné druhé místo, když pouhých pět vteřin
ho na trati dlouhé 20.540 m dělilo od mistra světa
Belgičana Dedeckera (jeho vítězný čas l:03:30_hod.).
Pavel Krejčí byl 7., Vojtěch Červinek 8. a Jiří Murdych 9. V soutěži družstev získal titul mistra světa
tým NSR před ČSR a Belgií. 4. Francie, 5. Švý
carsko, 6. Holandsko. Startovali reprezentanti 14
zemí.
K úspěchu čs. cyklistů řekl trenér Karel Bouška:
“Byli jsme dobří, šlo o to, podat svou formu právě
v tomto největším závodě sezóny. Říkali mi, že jsem
fantasta, když chci mít dva Čechoslováky -v první
desítce a oni jsou tam zatím všichni” .
ROZLOSOVÁNÍ MS SCHVÁLENO

Mezinárodní hokejová federace schválila rozlosování hokejového mistrovství světa tak, jak to na
vrhli čs. pořadatelé. Světový šampionát začne v
Praze. 7. a skončí 22. dubna.
7. dubna ČSR — švýcarsko a SSSR — NSR
8.
Švýcarsko — švédsko, NSR — Finsko
9.
Švédsko — ČSR, Finsko — SSSR
10.
ČSR — NSR, Švýcarsko — Finsko
12.
ČSR — SSSR, Finsko — švédsko
13.
švýcarsko — NSR
14.
Finsko — ČSR, Švédsko — SSSR,
Druhé kolo se hraje od 15. do 22. dubna přibližně
v témže pořadí. Posledním střetnutím mistrovství
světa je utkání ČSR — Finsko.
PRÔLLOVÁ OBHÁJILA "SVĚTOVOU T R O FE J"

Rakousko, které neuspělo v lyžařských soutěžích
olympijských her v Sapporo, má nyní přece důvod
k radosti. Annemarie Prollová obstála při závěreč
ných závodech sezóny sjezdařů a slalomářů v USA
a v Kanadě na výbornou a s úspěchem obhájila*
Světovou trofej, pohár celkově nejúspěšnější lyžařky olympijské sezóny. Má 258 bodů, 71bodový ná
skok před Francouzkou Macchiovou. 3. Drexelová
(Rakousko) 102 body, 4. Nadigová (Švýcarsko), 5.
Mírová, 6. Lafforguerová (obě Francie).
O držiteli “Světové trofeje” mužů není ještě roz
hodnuto. Oba sjezdy mužů v Crystal Mountain v
USA vyhrál sice olympijský vítěz Švýcar Bernard
Russi, v čele celkové klasifikace je však Jean-Noel
Augert z Francie. Má 114 bodů, 14bodový náskok
před Russim. 3. Henri Duvillard (Francie) 97 bodů.
4. Bachleda (Polsko) 90 bodů (!), 5. Karl Schranz
(Rakousko) 83 bodů. Teprve na 6. místě je obhájce
trofeje a olympijský vítěz italský reprezentant GuStavo Thóni.

Po více než tříměsíční přestávce rozjely se 8. břez
na všechny tři hlavní evropské soutěže klubových
celků v kopané naplno; na pořadu byla už čtvrtfiná
lová střetnutí, která přinesla zajímavá a na drama
tické momenty bohatá utkání. V Poháru mistrů evrop
ských zemí si zatím vede nejlépe skotský přeborník
Glasgow Celtic, který vyhrál v Budapešti nad Dozsou Ujpešť 2 : 1 a je^tak jednou nohou v semifinále.
Kdo však budou další tři semifinalisté? Feyenoord
Rotterdam vyhrál prvé čtvrtfinále nad Benfikon
Lisabon jen 1: 0, — Ajax Amsterodam porazil lon
dýnský Arsenal 2 : 1 a Inter Milán zvítězil nad StanDOMÉNA D U KLY
dartem Lutych 1: 0. Znamená to tedy, že odvety
Italské přímořské měbudou nanejvýš zajímavé a mužstva v nich svedou
velký boj o účast mezi evropskou fotbalovou elitou. sto Viareggio bylo i leČtvrtfinálová střetnutí soutěže “držitelů trofejí” : tos dějištěm velkého mefotbalového
Steaua Bukuresť — Bayern Muenchen 1 : 1, Crve- zinárodního
juniorů, který
na zvezda Bělehrad — Dynamo Moskva 1: 2, AC turnaje
Turín — Glasgow Rangers 1 : 1 a IF Atvidaberg měl i tentokrát skvělou
úroveň. Vítězem trofeje
(Švédsko) — Dynamo Východní Berlín 0 : 2.
Pohár UEFA (čtvrtfinále): Juventus Turín — Wol- “Copa Carnevalle” se tu
verhampton Wanderers 1 : 1, Lierse SK (Belgie) — ' stalo mužstvo1 pražské
AC Milán 1 : 1 a UT Arad (Rumunsko) — Tottenham Dukly, které porazilo ve
Hotspurs 0 : 2.
finále Inter Milano 2: 0.

V E VIAREGGIU

Dukla zahájila utkání ve
velkém stylu, přesto první
půle skončila bez branek,
Po přestávce se projevila
větší vytrvalost i souhra
Pražanů, kteří dominovali tak, že jim tleskal do
posledního místečka zaplněný stadión s kapacitou přes 15.000 diváků,
— -fr —

— Novou nadějí čs. lehké atletiky je 161etá doro
stenka Věra Bradáčová, která v této sezóně přešla
z Plzně do pražské Sparty k trenéru Kovářovi. Na
halových závodech v Jablonci skákala tato výškařka
s -obdivuhodnou jistotou a výsledkem byl nový čs.
halový rekord 1,82 m. Je to letos pátý nejlepší svě
tový výkon. — O další čs. halový rekord se postaral
koulař Jaroslav Brabec, který čtvrtým pokusem po
slal v Jablonci kouli na hranici 19,68 m. O jeho vý
borné formě svědčí série: 18,95 m — 19,51 m — 19,44
m — 19,68 m — 19,49 m.
— V rámci 40 let trvání Mezinárodní basketbalové
federace (FIBA) dojde v červnu ke 4 utkáním
Evropa — USA. Střetnutí se uskuteční: v Záhřebu,
v ženevě, v Madridu a v Tonquetu u Paříže. Z čs.
košíkářů dostalo se pocty reprezentovat výběr Evro
py Zedníčkovi, který je odborníky považován za jed
noho z nejlepších Evropanů vůbec.
— Rychlobruslařským mistrem světa ve sprintér
ských disciplinách se stal — už za nepřítomnosti
obhájce titulu a olympijského vítěze Němce Kellera — Fin Linkovesi před sovětským reprezentantem
Muratovem.
— V soutěži žen ziskala ve švédské Eskijstudě titul
sprintérské rychlobruslařské mistryně světa naprosto
nečekaně 181etá olympijská vítězka na 1.000 m Mo
nika Pflugová z NSR.
— Na zimní universiádě v americkém Lake Placid
(na které startovali studenti z 23 zemí) byli nej
úspěšnější akademici SSSR (14 zlatých, 11 stříbr
ných a 5 bronzových medailí), před USA (3-3-6).
Čs. sportovci získali 2 stříbrné medaile, obě v krasobruslení: Diana a Martin Skotmčtí byli druzí v
tanci na ledě a Ludmila Bezáková druhá v soutěži
jenotlivkyň. čs. sjezdař Milan Pažout obsadil v
obřím slalomu 9. místo, v obřím slalomu žen byla
Kantová pátá. V ledním hokeji vyhrála Kanada nad
USA 8 : 1 a remizovala se SSSR 4 : 4.
-- Ve finále Poháru národů v tenisu v Káhiře zví
tězila čs. dvojice Hřebec — Pála nad SSSR 3: 0.
Hřebec porazil Bobojedova 6 : 4 a 6 : 1, Pála překva
pivě Metreveliho 6 : 1 a 6 : 3, a ve čtyřhře zvítězili
Pála — Hřebec nad sovětským párem Metreveli —
Bobojedov 6 : 3 a 7 : 5.
— Jeden z nejúspěšnějších stolních tenistů všech dobněkolikanásobný mistr světa Viktor Barna zemřel po
srdečním infarktu ve věku 59 let v Límě.
— Jugoslávský přeborník Partizán Bjelovar vyhrál
Pohár mistra evropských zemí v házené. Ve finále
v Dortmundu porazil obhájce trofeje VFL Gummersbach před 18.000 diváky suverénně 19 : 14.
V Evropské lize tabletenistů

ČSR vítězi v NSR
V letošním ročníku Evropské tabletenisové ligy
reprezentačních družstev (mužů i žen) jde ČSR od
vítězství k vítězství. Po triumfu nad největšími ri
valy Švédy, zvítězili Čechoslováci v nové sportovní
hale západoněmeckého města Remscheidu i nad stol
ními tenisty NSR 4 : 3 a dostali se tak do čela této
významné mezinárodní soutěže, když vyhráli jako
jediní ze sedmi účastníků A skupiny všechna střet
nutí.
Start v Remscheidu však nevypadal na vítězství.
Orlowski prohrál se Scholerem 17 : 21 a 16 : 21 a
Turai s Lieckem dvakrát 19 : 21. a tak Němci vedli
v pár minutách nad ČSR 2 : 0. Čs. tabletenisté “do
táhli” na 3 : 3 a diváci s napětím očekávali sedmý
rozhodující zápas mezi Orlowskim a Lieckem. Na
dějný Orlowski se nečekaně představil jako hráč
silných nervů: snadno si poradil se svým soupeřem.
Porazil ho 21 : 14 a 21 : 16, a získal tak ČSR vítězný
bod.
Tabulka Evropské ligy: 1. ČSR 4 utkání, 4 vítězství,
poměr setů 18 : 10: 2. Maďarsko 4 - 3 (18 : 10); 3.
Švédsko 4 - 2 (15 : 13); 4. SSSR 3 - 2 (11 : 10); 5.
NSR 4 - 2 (12 : 16); 6. Anglie 3 - 0 (9 : 12); 7. Fran
cie 4 - 0 (8 : 20).
H L ň S D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivývýtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-,
£stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně.
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
na požádání obratem.

