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Zatímco rozšíření dialogu mezi Spojenými státy
a Čínou přispívá k upevnění pro-západní orientace
sovětské zahraniční politiky, není jasné, zda čle
nové Politbyra, kteří dospěli k tomuto rozhodnu
tí, mohou udržet nynější stav proti odporu, který
je subjektivní i objektivní. V každém případě no
vý směr stěží váže Kreml, aby bral vždy ohled
na světovou stabilitu nebo aby zachovával patřič
nou zdrženlivost při prosazování sovětských zájmů.
Brežněv, který potřebuje prokázat úspěchy v za
hraniční politice, je si pfně vědom toho, že ame
rické možnosti a odhodlání udržet nynější světový
pořádek jsou daleko menší než byly kdysi. Zdá
se tedy, že president Nixon jednal správně, když
řekl sovětům, že bilaterální hospodářská spolu
práce, které se horlivě domáhají, závisí na tom,
zda obě strany pokročí v jednám o hlavních me
zinárodních problémech. Jakákoli jiná politika
může vyvolat nebezpečné oportunistické tendence
v sovětské zahraniční politice. Jinými slovy; ne
smíme nikdy zapomínat na Leninovu invasi Pol
ska, Stalinovu blokádu Berlína, Chruščovovu "pa
cifikaci" Maďarska a Brežněvovo porušení česko
slovenské nezávislosti.
Sídney i. Ploss
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Brigádami proti nezájmu o hospodářské výsledky

Československo poslední

V minulých dnech byla podepsána ve Washingtonu předběžná dohoda USA se úrovně celého bloku.
To je ovšem výhled,
Sovětským svazem o urovnání sporných problémů (válečné dluhy, používání
námořních přístavů aj.), která umožní podstatné rozšíření vzájemných obchod který nemůže těšit čs.
ních styků. Téměř současně došlo k dohodě o urovnání sporu o maďarských ekonomy a je jistě jedním
dluzích Americe a kompenzaci za znárodněný americký majetek v Maďarsku, z faktorů, které přispíva
který byl dosud v cestě podobné dohodě s Kádárovým režimem. Za sjednaných jí k nezájmu většiny na
20 miliónů dolarů má si Maďarsko vykoupit doložku o "nejvyšších výhodách" šich lidí o hospodářskou
při obchodních stycích s Američany. Podobnou doložku v obchodní smlouvě už budoucnost země. Jak ji
má — vedle Jugoslávie — i Polsko a očekávají ji v brzké době Rumuni. Rov nak si vysvětlit, že čtvrt
něž Bulhaři zahájili jednání s Američany, které má končit takovou obchodní století po skončení války
si Československo nedo
smlouvou.
(The Russian Review 31/3, Stanford, Ca!.)
Všem partnerům výcho munistických zemí. Doka váků se Západem byl So kázalo zorganizovat ho
spodářský
život
bez
po
doevropského komunistic zuje to jen znovu, že přes větskému svazu prospěš
kého bloku půjde zřejmě všechna ujišťování o plné ný. Kromě toho sovětům moci velmi nedobrovol
nejen o obchod s USA, ale normalizaci poměrů, o vyhovuje, bude-li hospo ných dobrovolných pra
době psaní těchto řádek bijí z denních listů do
i o členství v Meziná prokazované věrnosti lidu dářský vývoj vyspělého covních brigád ,a to .ani očíV palcové
titulky, oznamující, že se očekává v
v
sektorech,
v
nichž
je
rodním měnovém fondu a socialistickým zásadám a Československa pomalej
nejbližších dnech podepsání' dohody o příměří ve
ve Světové bance, které východnímu protektoru, v ší, takže umožni další po stále zaměstnáno poměr Vietnamu. Mezi americkými á severovietnamskými
by jim umožnilo daleko Moskvě dosud nevěří, že krok ve snaze o vyrovná ně daleko víc lidí, než je zástupci jsou už vlastně všechny hlavní body ujed
nání o Jižním Vietnamu dohodnuty, potíže tropí jen
větší využití technických by větší styk Čechů a Slo ní hospodářství a životní (Pokračování na str. Z) vláda Jižního Vietnamu. Odpor slabého partnera při
vymožeností západních ze
politickém dohadování však mnoho neváží, i kdvž
Diskusia o hospodářských ťažkostiach
jde o jeho kůži, jak bychom mohli my z Českoslo
mí, získání zápůjček v
venska' lehce dokazovat poukazem na ne příliš staré
tvrdých valutách, zřizo
dějiny. Zkrátka podepsání jakési dohody o Vietnamu
vání nových podniků se
lze už považovat za bernou minci, i když není jasné,
49% “kapitalistickou” úkdy k němu dojde.
Výsledok
volieb
v
Spojených
štátoch
nemá
vplyv
len
na
budúcnosť
Ames-ičastí atd.
“Jakési” píšeme proto, že není zřejmé, jak to kte
Pro nynější situaci v čanov, ale ovplyvňuje ďalší vývoj politických i hospodářských pomerov takmer rý partner s dohodou myslí a že není ani pravděpo
komunistickém bloku je na celom svete. Volby pravděpodobné neprinesú změnu vo viáde USA, ale i dobné, že příměří bude znamenat na dlouhou dobu
méně bojů a méně krve — snad jen méně krve bí
jistě typické, že daleko spósob volebného boja je i pre ostatný svět zaujímavý a dóležitý. Prinášame lých -lidí a méně zpráv o krvi těch ostatních, méně
preto
dnes
dve
správy
na
tuto
tému
(viď
tiež
str.
4).
HD
menší snaha o dohodu se
zájmu západní veřejnosti o osud téměř dvou desítek
Volebná kampaň v Spo Prezident Nixon i sená v kongrese. Kongres od miliónů obyvatel této nešťastné země. Už dnes se
Západem je doholena Če
skoslovensku, jehož před jených štátoch prichádza tor McGovern mali voleb hlasoval značné čiastky mohou lidé v Saigonu zamýšlet s divnými pocity nad
na sociálně ciele, čo skoro triumfálním prohlášením presidenta Nixona
válečný zahraniční ob do svojej poslednej fázy ně prejavy v televízii.
po zprávách o nadcházející dohodě o Vietnamu, že
Ale americká tlač je podl’a prezidenta Nixona chce zajistit mír pro nynější i příští generaci. Znovu
chod se západními státy Prezidentskí kandidáti nabyl daleko pozoruhodnější stupujú před masové ko akosi sklamaná z doteraj- móže mať inflačný dopad' se vtírá přirovnáni k Chamberlainovu mírovému ujiš
prostriedky. šieho priebehu volebnej a vynucuje si úvahu o ťování po návratu z Mnichova před 34 lety . . .
než všech zmíněných ko munikačně
Předběžné zprávy o obsahu dohody, která má být
kampaně. New York Ti zvýšení daní. Prezident
mes napr. pripomínajú, upozornil na tento prob ■ podepsána, uvádějí mezi přijatými body, že americ
ké (a australské a další) jednotky mají odejít z Viet
že kandidáti srubovali, že lém- vo svojom televíz- namu do 60 dnů po podpisu příměří, avšak podobný
v kampani pojde o sta- nom prejave. A tak v po jasný závazek o odchodu severovietnamských jedno
noviská k základným po slednej fáze volebného zá- tek chybí. Zato je tam zmínka o mezinárodní kontrol
Je často s podivem, jak komunisté, i když počet litickým, hospodářským a polenia vystupujú dve ho ní komisi, která by dohlížela na dodržování nyněj
ších frontových linií v Jižním Vietnamu a dohoda o
ně velmi slabí, dovedou ve svobodném světě propa
gačně pracovat a jak se jim někdy daří balamutit sociálnym problémom sú spodářské otázky: nepři vytvoření místní administrativy, v níž by byli repre
neinformovanou veřejnost. Ňa takovou práci v Austrá časného vývoja americ- jatelné vysoká nezaměst zentanti Vietkongu, saigonské vlády a neutrálové.
lii upozornily v těchto dnech dopisy melbournské kej spoločnosti a že mie- nanost’ a řederálne hospo- Mluví se též o povinnosti vytvořit v Jižním Vietna
Československé obce legionářské, adresované před sto toho sa kampaň až dárenie, resp. zvýšenie mu vládní koalici, v níž by byli potřičně zastoupeni i
členové Vietkongu.
sedovi australských odborů a předsedovi Australské
daní.
strany práce a ve fotokopiích zaslané novinám, čle doteraz zúžila na osobné
V celé dohodě chybí' však především zmínka: o
Oba volebně tábory sa tom. že se Severní Vietnam vzdává plánu na sjed
útoky, miesto diskusie o
nům parlamentu atd.
Oba dopisy citují v úvodu z publikované agendy problémoch nastolila prob hned’ chytili správy mi nocení a ovládnutí celé bývalé Indočíny, plánu, pro
sjezdu odborových organizací podání Federace lém dóvery k osobám.
nisterstva práce. Pokles který po celá léta bojoval.
australských stavebních a konstrukčních dělníků, v
nezaměstnanosti o desati- J3 koalicemi s komunisty má svět své zkušenosti,
Zhodou
okolností
možno
němž se praví:
všude v sousedství zkomunizovanych zemí končily
"Věříme, že k dosažení emancipace australských očakávať, že táto posled- nu percenta pozdravila stejně — ^úplným převzetím moci komunisty. Kromě
domorodců je třeba, aby se spojili s ostatní austral ná fáza kampaně príde s vláda ako svoj úspěch a toho i dočasná spolupráce zástupců saigonské vlády
skou pracující třidou a ta se p ak . společně musí novým zameraním a že ako symptom, že jej sl’ub: a Vietkongu je po všem krveprolití jen těžko mysli
zbavit vlády kapitalistické třídy a zřídit v zemi so nastolí diskusiu o věcných znížiť nezaměstnanost’ do telná. “Neutrálního” třetího zástupce v administra
tivě, který by měl být rozhodující silou mezi dvěma
cialistický systém s diktaturou proletariátu. Jen
konca tohto roku na 5% nepřátelskými složkami, by dokázala vyzkoušená ko
když toho se docílí,
mohou dosáhnout skutečnou problémoch.
je na dosah.
munistická taktika “přesvědčit” , kam je pro něho
svobodu."
Prvou okolnosťou, čo k
Bývalí čs. vojáci a koncentráčníci připomínají v tomu hádám prispeje, je
Předseda Rady prezi výhodnější se přiklonit,
dopisech komunistický puč v Československu v únoru
(Pokračování na str. 2)
1948 a úlohu, kterou při něm hrály dobře organizo mesačná správa minister dentových hospodářských
vané nedemokratické odborové organizace, ovládnu stva práce o vývoji za poradcov prof. Stein ko
té komunistickou menšinou, a vyslovují podiv a úzkost městnanosti za september. mentoval správu minister PUBLISHED by F. Váňa, 8. Moorhouse Sf.,
z budoucnosti zdejší demokracie. Nakonec se dota Druhou okolnosťou je po stva práce takto: silný
Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Unification
zují obou adresátů, zda a jaká opatření hodlají uči
Přy. Líd., 497 Coliins Sf., Melbourne, Vic. 3000
stup legislatívnych- práč (Pokračovanie na str. 2)
nit, aby čelili podobnému propagování diktatury.

DOHODA O VIETNAMU?

K volebnému bojů v U S A

Proti komunistické
propagandě
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Československo posledni
(Pokračování se str. 1)
obvyklé ve vyspělých svo
bodných zemích, které s
brigádami vůbec nepočí
tají?

CHARLES ANTAL
N. M. L. A.
447 Gollins St.
Melbourne
telefon 62-0411
po hod. 781-2141
Životné poistky
a
požičky na domy
Dověrně
a spolehlivo

Pokládání keram.
DLAŽDI C
všeho druhu,
obklady koupelen a
kuchyní provádí
odborně a levně
J. HANKA

člověk, žijící na Zápa
dě, se musí pozastavit
nad fanfárami čs. řeži
mu a sdělovacích pro středků, které doprováze
jí fárání brigádníků do
dolů, nástup “dobrovolní
ků” k překládání vagónů,
ná stavby domů, přehrad,
k úpravám obcí, k povin
nému nástupu do zaměst
nání všech zaměstnanců
o několika víkendech v
roce atd.
V minulých dnech pře
vládaly brigády na po
moc při sklizni brambor
a cukrovky, což považují
československé noviiny za
událost tak důležitou, že
jí věnují úvodníky, psané

se zanícením hodným vět
ší věci. Po celý tento mě
síc nebylo snad dne, v
němž by se na prvních
stranách denních listů ne
objevily články chválící
práci dobrovolných pra
covníků (případně i na
sazení vojenských jedno
tek), pomáhajících zvlád
nout zemědělské práce.
Z článků se pak čtenáři
dozvědí, že ani dosavadní
velká pomoc nestačí, že
musí přijít další brigádní
ci. má-Li být sklizeno, vy
kopáno čí zachráněno.
Neinformovaný západní
člověk by po přečtení ta
kových zpráv mohl mít
dojem, že Československo

překračuje v prvo- i druhovýrobě i v službách
všechny západní normy;
že má takové neočekáva
né přebytky výrobků, že
není divu, nemůže-li ná
val zdolat běžnými pra
covními silami. A skuteč
ná situace . . .
Nařízené brigády po
máhají při okamžitých
pracovních potížích. Kdy
by se však čs. režim sku
tečně staral o dlouhodobé
odstranění takových těžko
stí (a kdyby k tomu do
stal z' Moskvy svolení),
nezůstával by poslední
ani ve snaze o získání
hospodářské pomoci ze
Západu.

30. 10. 1972

"Řekněte to květinami"
Váš květinář,
spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávku
květin a věnců
•. Československu nebo v jiných státech
Chcexe-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářství INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni
INTERFLORA—
KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA

Dohoda o Vietnamu?

(Pokračování se strany 1)
V návrhu dohody je i odvolání na nedodrženou do
hodu z roku 1954, dle níž se měly konat v zemi volby,
které by rozhodly o složení společné administrativy
celé země. Hanojští zástupci se vracejí k této dohodě,
ovšem s tou výjimkou, že by se volby konaly jen v
jižní části země. Vždyť lid severního Vietnamu pro
kázal jasně ve svobodných' volbách, že více než 99%
je nadšeno dnešní komunistickou vládou. ..
Dohoda o příměří ve Vietnamu, bude-li podepsána tak brzy, pak slibují okamžité zprávy (což se ne
stejšie dostal do sporu. zdá zdaleka jisté), může mít okamžitý pozoruhodný
v Americe: Nixonovo volební vítězství v příštím
Apeloval na ' představíte vliv
týdnu ze zdá ještě jasnější.
Tov oboch stráň v kongre
se, aby nepodporovali po Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
litiku vysokých výdavkov,
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
pretože ináč zvýšenie da
důvěrou na
ní bude nevyhnutné. Napadol senátora McGover
311 Lairobe St., Melbourne, 3000
na, který vraj prichádza
Telefon 67-9454
s plánmi, ktoré si budú
vyžadovat’ zvýšenie fede- Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
rálnych výdavkov aspoň
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
o ďalších 100 miliárd do
Letenky do Evropy a zpět
lárov, a dodal, že za ta
—- jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
kých okolností musí prísť
Obstaráme zaslání dárkových poukazů kamkoli
podstatné zvýšenie daní.

K voíebnému bojů v U S A
(Pokrač. zo str. 1)
rozvoj hospodárstva zvy
šuje zaměstnanost', pri
čom nezamenstaanosť klesá poměrně nepatrné len
preto, že na pracovnom
trhu pribudlo mnoho do -

vých sil.
Z opozičného tábora Demokratickej strany koBox 214, P. O.
Springvale, Víc.
mentoval správu prof.
tel. v prac. době 95-5807
Osun, bývalý předseda
jindy: 544-9203
Rady prezidentových hoRozpočty zdarma
spodárských poradcov a
teraz ekonomický porad
ca senátora McGoverna.
Prof. Okun odmietol tvrCCC Books, Mnichov
denie vlády, že by sepDO Austrálie právě došla větší zásilka těchto knih;
tembrový
pokles v neza
Schneider: Salónek dočasně uzavřen $ 4.70
městnanosti
o 0.1% známe
Friedrich: Cvokárna $ 4.70
nal
splnenie
vládného cieŠkutina: Presidentův vězeň $ 3.30
l’a. Tvrdí, že ak vývoj
Kučera: Pražský srpen $ 3.90
na pracovnom trhu bude
K. čapek: Povídky z jedné kapsy $ 4.55
aj
nad’alej tak pokračo
K. čapek: Povídky z druhé kapsy § 4.55
vat’, tak ciel’ vlády znížiť
Ceny jsou včetně poštovného a možno je objed
nezaměstnanost’ na 5%
nat u zástupce v Austrálii:
sa móže splnit’ tak nieke
Marcela Čechová, Lot 8, Stumpy Gully R d ,1
dv za rok.
Moorooduc, Vic. 3933
Okrem toho z hlavného
volebného stanu senátora
McGoverna vydali jeho
AUSTRALSKO-ČESKÁ FIRMA
poradcovia pre robotnícke
otázky vyhlásenie, v
A R C H ID O M DESIGNS
ktorom poukazujú na to,
Vám nakreslí plány a vybaví
že před 4 rokmi, keď sa
stavební povolení pro
prezident Nixon ujal úřa
\
* obytné a průmyslové stavby
* přestavby a přístavby
du, bolo len 3.3% neza
* sanitární zařízení
městnaných a že ciel’om
* interiéry bytů a kanceláří
senátorovej politiky po
Pomůžeme Vám připravit rozpočet oprav
zvolení za prezidenta bu
při koupi staršího domu
de docieliť čo najnižšiu
Volejte: 64-1207, nebo večer 350-2653
možnú
nezaměstnanost’.
131 BRIDGE STREET, PORT MELBOURNE

Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY.LTD.
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. (314-6281
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

Podobná výměna názorov a stanovísk přišla do
prezidentovej reci o federálnom hospodárení. Pre
zident Nixon oznámil, že
ak sa podaří udržať fe
derálně výdavky na ním
proponovanej výške 250
miliard dolárov, nebu
de třeba uvažovat’ o zvý
šení daní. Tuto svoju pripomienku adresoval kong
resu, s ktorým sa už ča-

ODRA TRAVEL SERVICE

Na prezidentov přejav
reagovali aj predstavitelia kongresu, aj senátor
DARUJTE
McGovern. Ten označil
prezidentovu řeč za cy
nická, pretože -sa vraj
snaží vrhnut’ zodpověd
nost’ za štvorročný defi
cit prezidentovho urado86 Nicholson Str., Abbotsfordi Vic.
vania v Bielom dome vo
výške 85 miliárd dolárov
T e l e f o n 4 1 - 6973
na kongres. Předseda roz
počtového výboru poslaneckej sněmovně, najzodVelký výběr jakostního masa a uzenin
povednejší muž v kongre
najdete v českém řeznictví a uzenářství
se vo veciach federálneho
rozpočtu, odpovedal pre
zidentovi, že neverí, že sa
>73 Mclntyre Rd.ř Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-2019<»
bude možno vyhnúť zvýí Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu,
šeniu daní.
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka,
Hospodářské
ťažkosti
frankfurtské párky, turistický salám.
Ameriky - inflácia, zvyšovanie daní atd’. - by
mali neblahý vpliv na hoRALPH LINDNER & SON
spodárstvo ostatného svě
|
BARRISTERS AND SOLICITORS
ta.
M. K.
S
mají novou adresu:
C
A. P. A. Building, 2. poschodí
Sdělte nám laskavě
49 Elizabeth St., Melbourne
adresy českých a sloven $
Nové číslo telefonu: 62-4808 (3 linky)
ských přátel, kterým by
chom mohli zaslat zdarma b
(úřadují též na: 93 Hopkins St., Footscray)
ukázková čísla
Hlasu domova

moderní keramiku
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Když voda neteče
"K vymoženostem našeho života patří kohoutek s docela jednoduchou' funkcí:
Alois
Gregor.
otočí
se doleva a začne téci voda."
ci
a
srpnu
tr.
jsme
uvá
— Počátkem tohoto měsí- c:
většinou jen jména — Při havarii auta na.
Stejným podtitulkem a přesně stejnými slovy začíná reportáž J. Hejkala v
ce vyšlo první číslo “Li- děli
d
těch odsouzených osob, Slovensku byl zabit jeden Mladé frontě. Voda totiž často neteče tam, kde by měla téci, ačkoliv českoslo
terámího měsíčníku” Sva- t<
zu českých spisovatelů, kkteré byly ve veřejnosti z místopředsedů Federál venská statistika hrdě hlásí, že voddvod může používat téměř 59% obyvatel
Od té doby nám ního shromáždění, vědoucí
jehož šéfredaktorem se známější.
z;
stal Rudolf Kálčík. Po- ddošlo několik dotazů čte tajemník Slovenské stra stva. Ale protože je to jen jeden z mnoha každodenních nedostatků a nemůže
na jména dalších, ny slobody Ludovít Hanú- se přitom politicky narazit, lze o tom čas od času i napsat.
kud se přispívatelů týče, nářů
n
nepřineslo toto číslo žád- kkteré postihla čs. komu sek.
Podívejme se tedy s matkam) není nikterak bytovky a na vodu nikdo
né překvapení. Mezi auto- nnistická justice. Přináší — Už po mnoho let ne
Mladou
frontou do kame záviděníhodné. Ale to ješ nemyslel.
me
tedy
i
jména
osob,
o
byla
v
českých
zemích
ta
ry se objevila jména prvo- n
“Dokud nebyly všechny
nichž
jsme
se
v
této
sou
nické
obce
Přosetín v tě zdaleka není vše, co
ková neúroda ovoce a ze
řadých režimistů, ale vět- n
šinou jen druhořadých ne- vvislosti jmenovitě nezmi leniny jako v letošním ro okrese Chrudim, kde v pracujícím (a také ženám byty obsazeny, voda sta
bo ještě slabších literátů, ňňovali, a výši trestů, k ce. Nedostává se zvláště činžáku (!) bydlí 24 mla v domácnosti, které byly čila” , konstatuje šala
Přispěli: Vilém Závada, cnimž byli odsouzeniB ý papriky, okurek, jablek a
dých rodin, které mají zařazeny mezi tvory ne- mounsky soudruh O. Jeh
Fojtík, Taufer, Kainár, vvalý vedoucí mládeže v hrušek.
Donát šajner aj.
, IPraze Jaroslav Jiří (2 ro — K zahájení letošního celkem přes 50 dětí před produktivní) přináší koša lička, vedoucí ekonomic
— Městská knihovna v ^ky a 3 měsíce), filosof školního roku vydalo Stát školního věku. Dozvíme tá , socialistická přítom kého úseku skutečského
ro ní ■pedagogické naklada se, že:
nost. Mladá fronta sdě závodu. “Potíže se snaží
Praze připravila cyklus "Jaroslav Mezník
přednášek, . seminářů a “ku), ing. Zdeněk Pokorný telství nové učebnice ob
luje:
me mírnit a stojí nás to
“. . . maminky Chaloupprojekcí filmů “Únoru í( 4 roky), ing. Petr Wurm čanské výchovy, literatu
“Ve smlouvě byla doho měsíčně mnoho tisíc ko
(2V2
roku),
ing.
Alois
Vyry a dějepisu, které mají ková, Lubasová, Minářo
1948 v literatuře a uměni ’ '
(2% roku), ing. přispět ke “zkvalitnění
da, že třikrát (!) týdně run.”
k 25. výročí komunistické- roubal
1
vá a všechny ostatní ne
Jan
Sop
(2
roky
2
měs.),
poteče teplá voda. Neteče
ho puče. Cyklus už byl "
výchovného procesu” .
Redaktor už poznal, že
mívají nikterak růžový
Bochorák z Brna
zahájen, vstup na před- Tomáš
j
však
ani
teplá,
ani
stude
—
Branná
výchova
jako
od
soudruhů ze Skutče
nášky je, jak noviny zdů- .j(1 rok), docent Ladislav vyučovací předmět byla spánek. Ač točí v kuchy ná. Žádali jsme okresního kohoutek vody nedostane
'Kalina
z
Bratislavy
(2
ni či koupelně kohoutkem
razňují, volný, ale. pře- J
hygienika soudruha Von i vrací se do Prosetína za
froky), přírodovědec Zde- zavedena v českých tří
plněno pravděpodobně ne-*1
dách škol prvního cyklu sebevíc, voda — ani stu
Iněk
Přikryl
(4
roky),
ing.
dráčka o nápravu. Bylo místními funkcionáři. Na
bude.
'SI-Karel
j
Čejka (2 roky), ing. již lůni a postupně bude dená, ani teplá - neteče. nám vyhověno tím, že
otázku, vkdo je předsedou,
zaváděna
i
ve
vyšších
— Na Mezinárodním fe-|íj
í1Karel Jindřich (1% roku!,
A jiné zdroje nejsou. Ne
stivalu v Luzernu byla Jiří Zaoral (1% roku pod ročnících. Branné výcho
nám vodu dováželi v ci a tajemníkem MNV, krčí
ní třeba příliš fantasie k
uvedena hra Pavla Ko- miň.
‘
sternách a pouštěli ji do maminky rameny, áčko?
na 3 léta), Zdeněk vě je věnována zvýšená
tomu,
aby si kulturní
pozornost
jako
předmětu
houta “Taková láska’ , Vašíček
^
(3 roky), dr. La
vodovodu.
Tekla kalná a liv oba soudruhy řádně
Autor byl pozván na pre- dislav
(
Zadina (2% roku). výchovy mladého člověka člověk třetí třetiny dva někdy i zapáchala. O ve
zvolily. Redaktor však do
k “Uvědomělému sociali cátého století dovedl ži
miéru, ovšem čs. úřady
mu nedaly povolení k od — Novým čs. velvyslan stickému vlastenectví” .
likonocích
jsme
už
zase
tyčné nakonec přece jen
jezdu z ČSSR.
[cem v Marockém králov — Východoslovenské no vě představit situaci tako byli bez vody.”
najde. Soudruh tajemník
ství
byl
jmenován
dr.
— V Praze zemřel příro- ;
viny psaly o lidech, kteří vé mámy, v jejíž domác
A tak se redaktor vy samozřejmě o patáliích s
dovědec prof. Miroslav Václav Jízdný, který vy se vyhýbají placení vyži nosti se za den dokáže
Fendrych.
jstřídá dr. Jozefa Šol- vovacíeh příspěvků na nastřádat plná vana špi praví do Prosetína, pro vodou ví,, netrápí se však'
tésze.
— V pražském Divadle — Ředitelem Státního di své děti. Po celé republi navých plenek anebo v tože noviny jsou v socia příliš. Krásnou funkcio
ce se prý potuluje jen z
hudby se konal umělecky vadla
[
listickém státě instance, nářskou češtinou praví:
Brně byl jmeno východního
Slovenska níž se musí chodit na zá
večer k 100. výročí smrti [ván1K.v Šeda.
která jedině může pomo
“Jsme kamenická obec,
1.950
otců,
z
nichž
každý
chod jen v krajní nouzi a
velkého slovenského bá- 1
sníka Andreje Sládkovi- ;— Na IV. sjezdu Svazu dluží svým dětem přes se zacpaným nosem, ne ci, když vše ostatní selha ale když chceme na závo
lo. Nejprve vyslechne ko dě fůru štěrku, tak mu
če. Účinkovali též herci /slovenských skladatelů v 3.000 Kčs. Podobní otco
Slovenského národního dl- ^Bratislavě byl zvolen vé jsou- prý i v českých boť bez vody ani to nej pu lapálií (“včera voda síme moc prosit. Kdyby
předsedou
národní umělec zemích.
modernější
splachovací
vadla z Bratislavy.
i
zase netekla, nemohla za námi byli přišli, tas
Suchoň a za mí — Předseda astronautic zařízení nesplachuje.”
— Počátkem října zahá- Eugen
•
jsem uvařit večeři al bychom se snažili vyvo
prof. dr. Ota ké komise Čs. akademie
jili jihočeští rybáři pod- stopředsedy
:
Být tedy v kůži tako všichni tři kluci museli] lat nějaké kvalifikované
Ferenczy
a
dr.
Zdenek
věd
prof.
dr.
ing.
R.
Pe
zimní výlovy. Měli v; pro- :
gramu výlov 2.433 rybní Nováček. Vedoucím ta šek byl zvolen na 23. vých maminek (a to ješ jít spát špinaví”) a pakl jednání s okresem, spojiků, které mají dát 57.000 •jemníkem se stal dr. Šte astronautickém kongresu tě v době, kdy - jak zdů se odebere do závodu vej [li bychom to i s dalšími
ve Vídni jedním z místo razňuje Mladá fronta centů kaprů, štik, línů, fan
! Klimo.
jemuž
činžák] [problémy.”
Mezinárodní se má plnit usnesení XIV. Skutči,
— Dne 11. října zemřel předsedů
okounů aj.
patří. Se smutným úsměT i A tak v Kocourkově
— V referátech o politic ve věku 80 roků nestor astronautické federace.
čs. meteorologie prof. dr.
kých procesech v červen- >
Č/HD sjezdu strany o pomocí vem jej ochotně přijme| |(pardon v Prosetíně, Ko
sám soudruh ředitel Jo courkov má v Českoslo
sef Slinče . . . :
vensku zemské hranice)
“Věřte mi, soudruhu, že voda neteče. Redaktor
jsem z toho nešťastný, pak opouští prosetínské
Jedno prosté psaní o běžných událostech doma
jsem si pak ke klavíru a hrála a hrála — kdyby
dal jsem pokyny, aby se maminky alespoň s “na
dá někdy nahlédnout lépe do tamních poměrů než
věděli, co všechno v sobě dovede Hudba skrýt,
to vyřešilo, ale všechna dějí, že funkcionáři zač
dokáže dlouhý komentář. Posuďte dopis, který po bylo by jim z toho zle. Mně se strašně ulevilo a
dosavadní opatření to za nou konečně řešit problé
slala v minulých dnech jedna- maminka synovi do už jsem zase spokojená.
tím nevyřešila . . . ”
my společně” .
Austrálie.
Lidé se ve své zlobě utopí, chudáci. Co hru
A soudruh redaktor, po
Aspoň tedy ta naděje
chopí, že si stěží může zdobí soudruha redaktora.
"Jsm e my ale ubozi, věřS Dnes ráno jsem pá bých urážek jsem v poslední době vyslechla, ani
lila listí v zahradě a soused, bývalý esenbák, na jsem Ti o tom nechtěla psát. Zatím však v duchu
brousit na soudruha ředh Kdyby ji tak prosetínské
mne poslal dva esenbáky. Ostatní pálí, ale já ne stále vítězím — zlatý výuční list získaný za Hitletele pero. Prostě se špat maminky mohly použít k
řa! Vidíš, každé zlo je k něčemu dobré, kdyby
smím — dokud oni dělají smrad, musíme mlčet.
ně plánovalo, postavily se spláchnutí!
M. Čechová
nám bývali nacisti nepopravili tátu, nenaučila
Nevadí, my to vydržíme. Jen nemyslete na nic a
buďte rádi, že jste pryč. Kdybych tak měla kříd jsem se1tomu, co umím dnes.
§5
f?
la a mohla letět za Vámi. Ani si nedovedeš před
Naše Mirka se už dlouho neobjevila, ale já vím,
ČESKÉ A SLOVENSKÉ
S
stavit, co všechno jsem od té doby, co jste pryč, že věci jsou složité. Není lehké být dnes učiteiGRAMOFONOVÉ DESKY
Č
musela spolknout a jít dál. Avšak ti, co mi kladli
kou — teď jsou v celé republice bramborové bri
ve velkém výběru k dostání u firmy
íj.
nejvíc klacky pod nohy, už tu dnes většinou ne- gády, k tomu připočti rodičovské sdružení, schů
CONTAL CO„
§
jšou a ti, co je ještě kladou, se také dočkají od ze, domácnost, děti----a, jsme s časem v koncích.
platy, to mi věř. Těm dvěma esenbákům, kteří
Těm X. zatím nepiš. Zajdu k nim někdy večer,
MUTUAL ARCADE, 266 FLINDERS ST.
se na mne tak rozkřikli a vyhrožovali pokutou, až mne nikdo neuvidí, abych jim neublížila. Li
Melbourne, tel. 63-8498, 63-7895
g
jsem řekla, že jim dám poslední stovku, ale že ji dé se moc bojí, je to někdy až k smíchu, jak je
Staré melodie, trampské originální, v novém g
vrátí, protože žádný zákaz pálení nebyl nikým to ubohé. Nejvíc se bojí o koryta. Važte si všehoj
vydání,
Hašler, sokolské písně a pochody atd., g
vydán. Odešli a já už prstem v zahradě nehnu, ať
co se Vám dává a děkujte Bohu, že Vám život
vše
v bohatém výběru na skladě.
§
to v ní vypadá jak chce. Tak to tu všechno musí vychází a rozsévejte lásku a dobro ke každému,
stejně dopadnout, odevzdáváme to času. Sedla
Mluvíme
též
českv
$
všechno se Vám vrátí. Tvá maminka."

Dopis matky
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Americké volby a odbory

Dušan Lehotsky, New York
j • alebo dokonca, že všetAmerické odbory si vypracovali osobitnú pozíciu v prezidentských volbách I íých 13Vz miliónov odboNezávisle na vládě a na politických stranách, rozhodujú sa volné pre kandidátci I rárov - voličov sa bude
z dvoch politických stráň. Obvykle — ako história ukazuje — podporovali kan I pri odovzdávaní hlasov
doporučením ú •
didáta Demokratickej strany, ktorý potom svoju volebnú kampaň otváral na] I riadiť
Capitol House, 113 Swanston St.
veTkom robotníckom zhromaždení na Lincolnovom náměstí v Detroite na ame Istredného výboru? To iste
Melbourne (vedle kina Capitol)
rický sviatok práce. V Detroite preto, že toto město omferického automobilového |nie, tak odborářská de8. poschodí
Telefon 63-2231
priemyslu je nielen typickým strediskom amerických podnikateTov, ale aj baš jmokracia v Amerike neDODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
tou amerického odborového hnutia. Americké odbory sa rozhodovali pre De Jvyzerá. V minulosti sa si
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
mokratické stranu preto, lebo si vydobila politický profil ako strana středných ce ukázalo, že 7 z 10 od
1
v nutných případech i telegraficky
voličov sa
vrstiev, zamestnancov a etnických skupin, skrátka ako strana 1'udu, zatiai' čo borářských
Republikánská strana nesie politické znamenie ako strana vel'kého bussinesu, riadilo doporučením úpodnikatelských kruhov, farmárov a konzervativnějších elementov národnej stredia, ale to nezname
Ivan Sviták: Kniha prezence, dialektika po spoločnosti. Pravda, mnoho sa už na tomto politickom profile stráň změnilo; ná, že to bude tak aj to
citů 1948-1956. Samizdat, Austrálie, 1972, niekedy sa zdá, ako keby nebol medzi nimi nijaký rozdiel. Ale určité črty po- hoto roku. Předseda Meastr. 116.
Iitickej osobitosti sa ešte zachovali a volebná kampaň s nimi rátá a podl á toho ny sám připomenul, že si
pracuje.
je vědomý, že váčšina odVolebná koalícia Ústre pili z vládneho výboru :a jednoho z kandidátov, borárov sa bude rozhodo
dia amerických odborov pre kontrolu miezd, roz íeposkytnú ani jednomu vat’ nezávisle na takomto
a Demokratickej strany tržka medzi prezidentem 'inančnú podporu zo svo- doporučení. Meany, ktory
sa vytvořila za Roosevel a odbormi sa na zasedaní ich fondov a že ani 'je d - často kritizuje Nixona a
Jméno Ivana Svitáka není českým čtenářům ne
známé. V roce 1968. převzal z článku čs. emigranta ta. ked’ sa v rokoch trid- ústredného výboru odbo loho svojmu členstvu ne- raz přehlásil, že si nevie
B. Weígla publikovaném v časopisu 'Stern některé siatych po prvý raz u- rov vláni na Floridě zdra loporučia. Bolo to na představit’, ako by Ameč
úvahy o smrti Jana Masaryka a otiskl je^ ve Stu- chádzal o funkciu v Bie- matizovala. George Mea íávrh předsedu Meanyho. rika mohla zniesť ďalšiě
dentu a tím vlastně podnítil obnovení ^vyšetřováci lom dome a přetrvala šty ny bol obviněný, že sa riorý pri tej příležitosti štyri roky Nixonovej vlá
Masarykovy smrti, které bylo přirozeně po Srpnu
zprovoženo ze světa. Sviták patřil mezi spoluzakla ri desaťročia. Dalo by ,;a choval k prezidentovi,' )ovedal na adresu Demok- dy, rovnako kritizuje aj
datele Klubu angažovaných nestraníků a podmětně teda očakávať, že ústre- kterého na zasedanie na •atickej strany, že roz- senátora McGoverna, vy
se zúčastnil prosazování Dubčekovy liberalizace. die amerických odborov Floridu pozval, neúctivo, lodnutie výboru je dekla- týká mu, že hlasoval v se
G. Husák prohlásil koncem roku 1968: “Stačilo za zostane věrné svojej tra urážlivo. To by teda tým ■áciou nezávislosti odbo- náte proti záujmom odhovřít Svitáka a měli jsme klid . . .” Dnes žije v^ Ka
xov a nesúhlasí ani s je 
lifornii. Svitákova exilová' publicistika je neobyčejně dicii a že sa áj tohoto skór napovedalo, že od ■ov na Demokratickej
iniciativní a bohatá, jeho úvahy najdeme v mno roku rozhodne pre kandi bory budú hl’adať svoje straně, ktorá si naďalej ho kapitulantskou politi
hých exilových časopisech.
dáta Demokratickej stra miesto vo volebnom tábo íemóže myslieť, že odbo kou vo Vietname.
Ivan Sviták patří mezi silný generační ročník es. ny, pre senátora McGo re Demokratickej strany ry ju budu automaticky
Ale rozhodnutie odboro
intelektuálů, který rychle dozrál po 2. světové válce
(Kohout, Havel, M. Kundera, Procházka, Selucký verna a že sa obráti chrb- aj tohoto roku. Ale ak sa i za každých okolností vého ústredia len dalo.
Předseda podnět k triedeniu poli
atd.). Jistým neporozuměním se stalo, že filosof tom k ponukám preziden vo volebnej kampani při ^odporovat’.
Sviták byl v čs. kulturním životě postaven po bok K. ta Nixona. To tým skór. hodilo niečo zvláštně, čo Víeany zdůraznil, že od tických stanovísk. v odboKosíka či R. Kalivody. Jeho credo je zcela jiné, i keď si pripomenie, do tuto kampaň odlišuje od pory použijú svoje fondy
rárskom hnutí. A tak niekdyž dostatečně nevyplývá ze Svitákova kritického
nějakých 10 miliónov ktoré odborové zvazy sa
akých sporov sa prezident volebného zápolenia v
názoru ke Kosíkově Dialektice konkrétního.
M. Šmíd, vydavatel nezávislého časopisu pro kul Nixon dostal v posledných iných prezidentských vol iolárov, ktoré v rokoch uzniesli na podpore sená
turu a civilizaci Kruh (P. O. Box 402. Richmond, dvoch rokoch s predse- bách, tak je to na prvý prezidentských volieb da tora McGoverna, iné sa
Victoria 3121) ,připravil Svitákovu Nevědeckou antro dom odborov Georgeom pohl’ad změněný postoj i na volebnú kampaň vyslovili pre Nixona a sú
pologii k publikaci. Šmíd se tak pustil do náročného
Na zasadaní la podporu tých poslanec- aj také, ktoré zostávajú
a nezáviděníhodného úkolu — Sviták píše pro elitní Meanym. Ked’ odbory od- odborov.
čtenáře, vyžaduje maximální soustředěnost a jeho mietli spolupracovat’ s svojho ústredného výbo íých a senátorských kan neutrálně. Všeobecne sa
práce jsou buď polemické nebo po polemice vo vládou na presadzovaní ru sa odbory rozhodli, že didátov, ktorí prejaviii má za to, že rozhodnutie
lají.
volebnej ochotu bezvýhradné pod ústredného výboru ame
novej hospodářskej politi v tohoročnej
Nevědecká antropologie je koncipována do šesti
svazků, první — Kniha prezence — právě vyšel, ky, keď ich štyria pred- kampani zostanú neutrál porovat’ záujmy odborov. rických odborov senátora
V tábore Republikán- McGoverna sice prestižně
druhý, obsahující záznamy období 1964 - 1968 je v stavitelia z piatich vystú- ne, že sa nevyslovia ani
tisku a třetí v redakční přípravě. Kniha prezence
skej strany označili roz- poškodilo, ale že aj tak
má .pohnuté osudy — dlouho byla uschována v auto vstřebávání odpozorovaného, vyjadřovací invence a rodnutie odborov za hi váčšina odborárov sa narově zásuvce, v roce 1968 byla nakladatelstvím Čs. pointace, myšlenky. Je to diář, do kterého filosof
vlast- koniec predsa len ocitne
spisovatel přijata do edičního plánu, nakonec byla absorboval nejrůznější témata — od. bible po kybem storické. Ale čo ono
t
už připravená sazba rozmetána. Ke Svitákovi se čs. netiku — a ke kterým je možné se ještě autorsky ne znamená v práxi? Zna v jeho volebnom tábore.
cenzura chovala neobyčejně krůtě, z jeho osmi knih vracet.
mená to hádám tol’ko, že
Táto okolnost’ však,
vyšla v Československu jediná — Lidský smysl kul
Experiment bytí sahá do oblasti, které Sviták již všetkých 117 odborář ako sa zdá, nebude pre
tury, i ta čekala na své vydání od roku 1956 do zůstal věrný. Jsou to sociologicky motivované samo
ských zvázov, zjednote- volebný zápas rozhodujúroku 1968.
mluvy kokretizované rozpory československého ži
ných v ústředí, je viaza- ca a předpokládané NixoPrvní díl Nevědecké antropologie (dialeetica more vota v šedesátých létech. •
empirico demonstrata), Kniha prezence, je rozčle
Závěrečná část Knihy prezence je nazvána Filo ných zachovat’ neutralitu novo víťazstvo nijak váž
něna do částí nazvaných Dveře na půdu — entropie - sofie pro Išku. Ve sformě šesti dopisů z roku 1958 v prezidentských volbách, né neohrozí.
ké informace 1948 - 1956. Elixír života — nápady se tu Sviták představuje nejpůvodněji a nejpřesvěd
1954 - 1955 a Experiment bytí — samomluvy 1955 - čivěji. Autor se zbavil planého eroticismu, neplod
1956.
nosti kumulovaných slov a myšlenek napřeskáčku.
Můj čtenářský dojem je dosti protichůdný. Dveře Jsou to konstruktivní úvahy, z kterých můžeme ab
OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE
na půdu představují sbírku volných veršů, ze kte strahovat program. V těchto dopisech se již Sviták
rých vyplývá mladická emocionálnost a výrazová integruje a vyjadřuje nesouhlas s terciární sférou
ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
nevyzrálost. Verbální exhibicionismus, kterým je ta politicko-sociálního systému* které se odmítal pod dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
to sbírka silně poznamenána, již však Sviták ov v řídit. Spekulativnost Svitákovy filosofie začíná pro
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVÁNI rámů
zůstal a v jisté sféře poezie by mohl být tolerován. rážet ve snaze o vytvoření vlastního modelu. Ten
i nábytku odborně provádí
Filosof by jej však měl potlačit a budovat svůj ovšem nebyl v Československu žádoucí a stal se pů
formulační arzenál na jiném principu.
první pozlaeovačská firma v Austrálii
vodem Svitákových nesnází Všeho druhu.
v Třetí oddíl Dveří na půdu je vyzrálejší, autor za
Kniha prezence byla velmi pečlivě graficky upra
čal stylizovat epičtěji, i když jde o volnou intravertní vena a publikována v cyklostilovém vydání. Vyda
lyrizaci, která provází každé dospívání. Nejsem si vatel si zaslouží zmínku nejen pro tuto náročnou a
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
jist, zda Svitákovi uveřejnění Dveří na půdu příliš obětavou práci, alé také pro pozitivní tvrdošíjnost,
Telefon: 37-3109
prospěje, zdá se mi, že by se dalo odůvodnit snad se kterou se do vydávání Svitákových básnických a
jen v antologii laureáta, kterému již nic nemůže filosofických textů pustil. Patří mu naše uznání a
jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne
ublížit.
zájem.
ip
(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Elixír života — to je již něco jiného. Ve stu krát
Pozn.: "Knihu prezence" můžete objednat též v
, Krajanům poskytneme 15% slevu
kých textů začíná probleskovat Svitákova indukce, HD. Cena $ 1.70.
Noste brýle od O P T Á

OPTO

Nevědecká
antropologie
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Angelino cestování

-a •

Sviatck ceskoslovenskej
nezávislosti

'
~
F E R D I N A N D F E K O C T KA
Dr. V. E. Andic
Jednoho dne československý rozhlas vysílal toto upozornění: "Dnešní meeting pražské mládeže s
Angelou Davisovou v Lucerně se nekoná. Její příjezd do Československa byl odložen na pozdější do
Sme ďaleko od domova zemepisne a ešte viac
bu." Řekli jsme si: proč. co se děje? Avšak nic se nedělo, setkání se konalo trochu později a všechno ideo ve. Predsa nemůžeme nespomínať na sviatok
dopadlo dobře. Pražský rozhlas referoval, že velká zábava byla ve všech sálech Lucerny: "Zatím co ceskoslovenskej nezávislosti s posvátnými pocitmi
vďaky a úcty. Ozaj, dokedy budeme sláviť Deň
na Velké scéně se střídala Ústřední hudba ministerstva vnitra se souborem moskevské operety, rozběhl nezávislosti* národov, tisíce mí! vzdialených? Túto
se naplno program v dalších místnostech Lucerny." Uprostřed veselice, tanců a zpěvů, byla Angela Da- otázku položili krajania Dr. Jurajovi Slávikovi na
vis. Věděli jsme, že ministerstvo vnitra má kapelu, ale nevěděli jsme, že má i Ústřední kapelu. A po jednej oslavě tohoto sviatku v Pittsburghu. Pre něho
rozuměli jsme ústřednímu plánu: jestliže hudba ministerstva vnitra se bude ustavičně střídat s hud vlastně táto otázka ani nejestvovala, ako skutočne
nejestvuje ani pre nás. Dr. Slavik je dnes už mrtvy,
bou operety, nebude v tom veselém hluku příležitost pro kazisvěta, aby se na něco vyptával.
ako sú aj mnohí z poriadateTov tejto oslavy, avšak
Staletí nerozluštila otázku, proč Mona Lisa se usmívala. Aktuelní otázka je, proč Angela Davis se idea ceskoslovenskej nezávislosti žije na veky v
srdciach všetkých nás v ostatnom svete, ako aj v
usmívá. Je to nejznámější úsměv poslední doby, objevuje se ve všech novinách a na všech televisích.
srdciach našich v Československu.
způsob Angely Davis. Ko Na otázku prečo sa vraciame k 28. októbru, hoci
Když Angela Davis by je. V Praze se tak. stalo chtěli.
Cestou do Moskvy Ange munistické vlády zemí, žijeme mimo rodného kraja už tak dlho, třeba odla osvobozena americkou kombinací hudby mini
porotou, v prvním pocitu sterstva vnitra s melodie la přelétla v letadle nad jež navštívila, ji v tom povedať takto:
1. žili by sme vo váčšine prípadov v rodnoia
tichým Ruskem, pak snad vřele podporovaly a před
triumfu řekla, že nyní je mi operety.
Nejvíce obtíži to mohlo někdy projela ruskou k ra otázkami chránily. Ze kraji, a nie v nových domovoch, roztrúsení po cějí úkol bude usilovat, aby
lom svete. Hlas domova by nás, vo váčšine prípavšichni političtí vězňové působit v Rusku, kde je jinou v rychlíku, pohybo jména před jednou otáz dov, neudržal mimo rodného kraja, pravé tak, ako
byli propuštěni. Ukázalo největší počet politických vala se od jednoho klubu kou.
nás dnes nesvojskosť a cudzota núti najsť nový do
se, že to bylo nerozmýšle vězňů. Tisková konferen k druhému, z jedné stra  Když Angela prohlásila, mov — ďaleko od rodného kraja. Boli sme zbavení
né. Měla říci: aby NĚ ce je móda doby, sověty nické instituce do druhé. že bude pracovat pro pro domova, kde bohužíal’ aj tamojší obyvatelia sa cítia byť cudzincami, pretože boli vyhoštění z vlastKTEŘÍ političtí vězňové tento mrav poněkud při Na základě této zkušeno puštění všech politických ných domovov a vrhnutí do vážení. J^stvuje teda
byli propuštěni. Tak, jax jaly a uspořádaly pro sti se rozpovídala o Rus vězňů, některé veřejné medzi námi a nimi duchovná - jednota, i keď sme
to řekla, způsobila obtíže Angelu setkání s noviná ku a vzdala nadšenou dopisy byly sepsány a jí fyzicky od sebe vzdialení, i keď sú naše příbuzen
sobě i svým sympatisé- ři - v spolehlivých hlubi chválu sovětskému poli poslány s otázkou, zda a ské vzťahy roztrhané.
rům.
nách klubu moskevských tickému systému, zejmé jak bude pracovat pro
2. T. G. Masaryk bol pravým otcom národa, uctiečeskosloven vaným celým vzdělaným svetom, ktorěho humanit
Když se potom vydala novinářů. Nebyly obavy, na tomu, jak rozřešil ná propuštěni
ských politických vězňů. ně ideály boli na tak vel’kej úrovni, že bude trvať
na cestu po komunistic že by tu někdo kladl ne rodnostní otázku.
hodnú chvíTu, kým sa národy Československa do
Byla
také otázka, jak bu stanu spáť na onú úroveň, v akej sme žili v M.aNěkteří, kteří by k to
kých státech, hostitelské vhodné otázky. Zahranič
komunistické vlády musi ní novináři nebyli připuš mu mohli něco podot de pracovat pro propuště sarvkovej éře.
ly užívat různých způso těni, harmonie byla před knout, nebyli přítomni - ní sovětských vězňů.
3. Slováci boli v r. 1914 na pokraji národnej a hoNečekalo se od Angely spodárskej záhuby, v r. 1918 v pravom slova zmysle
národnostních
bů, aby původní Angelina určena, komunisté si po vůdcové
koncepce nedohonila ji a vídali mezi sebou o čem skupin, kteří zahynuli v mnoho, ale aspoň zajíma ožili šťastným spojením s bratmi čechmi a zahájili
čistkách, židovští spisova lo, jakým způsobem při “zlatý vek” slovenských dějin. Bolo to šťastné spoplné v duchu našich spoločných dějin, v ktotelé, kteří kdysi byli vy zná, že ji ani nenapadne jenie.
rýeh sa ambície slovenského národa začali realizo
biti do posledního, inteli žádat svobodu pro všech vat’ ako nikdy predtým. Že Slováci mali a majú
gence baltických států, ny politické vězně a že je veTků budúcnosť v tomto spolužití s bratmi Čechmi
která byla vyvezena na jí požadavky jsou čisté r a - . sa potvrdzuje aj zo správ, které dochodia z dnešnéČeskoslovenska, pretože tam sa ukazujú názna
Sibiř, živí mají přednost sově, třídní a v zájmu je I ho
ky tvořivosti a šťastnejšej budúcnosti, ako sú tam
i před slavnými mrtvými, diné politické strany.
poměry dnes.
S nesmírným komuni
a vzpomínka nebyla věno
Pravdaže. my historicky navazujeme na šťastné
vána ani Leninovi, který stickým aristokrati snem příklady a ínšpiráciu Milana Rastislava Štefánika,
se smrtelného lože zadal se rozhodla otázku ignoro na ktorěho spomíname s pietou ako na vzor našicn
Stalina, aby přestal řešit vat. Jak Stalin se jednou kultúmyeh, národnýeh a politických snáh. Spomína
j me tíež na vřelý vzťah, ktorý viazal M. R. štefá
národnostní otázku hru ptal: kolik tíivisí je
nika k T. G. Masarykovi. Masaryk vyjádřil svoje
tímto názorem? S velkou něžné
bým násilím.
a úprimné vzťahy k Štefánikovi v nespočet
Jsou tedy nyní dvě auto smělostí Angela přijala ných preslovoch o roli, ktorú Štefánik v boji za
rity o Rusku, Angela Da pomoc pro sebe a odpírá slobodu otčiny zaujímal ako chrabrý československý
voják a ako štátnik prvořadého významu. Sú ešte
vis a Solženicyn, který ji jiným. V Praze jí vy očití svedkovia, ktorí památajú, s akou oddanosťou
těžce žije v záhybech dik hrávala hudba minister a; iáskou priehádzal Masaryk ešte aj k mrtvému
tatury, a tu a tam propa stva vnitra. Bylo by se Štefánikovi ňa Bradlo a do Košarísk. Pri jednej z
šuje za hranice protest mohlo zdát. že revolucio týchto návštiev na majestátné Bradlo v roku 1926
prišiel Masaryk aj do kostola na Košariskách. a spyproti sovětským skuteč nář tak prudký se štít i toval sa, či je kostol v stave, ako bol v časoch šteministerstva , fánikových. Po pietnej spomienke v chráme vyšiel
nostem. Angela dostala blízkosti
N E P E A N HIGHW AY
vnitra.
Ale
Angela
výteč i pohnutý z kostola a bol ešte viac pohnutý, keď mu
všechny pocty sovětského
M O RN ING TO N
dobří 1’udia v svojej jednoduchosti volali na slávi
ně
snese
ministerstvo
režimu, Solženicyn dostá
a vyjadřovali svoju vďačnosť za poctu, ktorú Ma
vnitra,
je-li
to
komunistic
vá všechny jeho nepocty.
i Pod vedením L. žifčákovej
saryk prejavil Štefánikovi. Poctu za poctu, 1’ud bol
Avšak, na konec, kdo asi ké ministerstvo vnitra.
Masarykovi vďačný a ctil si ho ako otea národa.
'
* Chutná kontinentálna kuchyňa
Ideologickým vrcholem ’Masaryk ozaj spojoval všetko to dobré, čo spojuje
je autentičtější svědek o
* Mierne ceny
Angelina cestování byla Slovákov a Čechov. Masaryk išiel aj na faru a zdržal
Rusku,
ona
nebo
on?
-Li
* Příjemné posedenie
sa tam hodnú chvil’u v rovnako srdečnom rozhovore,
dé znají Solženicyna, tro návštěva na Kubě, kde z ktorěho vyvierala ona něžnost’ k Štefánikovi. Bo
BRAVČOVINA KAŽDÚ SOBOTU A NEDELU
nepůsobí
diplomatické
chu už. mohli poznat Ange
lo to pri tejže příležitosti, čo sa T. G. Masaryk za
Jedlá sa podávajú medzi 12. a 2. hod.
ohledy, jež si musí uklá stavil aj na Brezovej, u matky vyslanca Štefana
lu Davis. Pak kdo?
Děti vítané
ktorěho si Masaryk vel’mi vážil. Vzťahv
Ovšem, je také možno dat sovětské Rusko. Zde Osuského,
Telef.: (STD 059) 75-2015
medzi Masarykom a slovenským l’udom boli aj tu
na otázky mlčet. To je se mluvilo otevřeně, a srdečné a hlboké.
otázka propuštění všech
Dobré vieme, že program T. G. Masaryka pre
politických vězňů se zde
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
zúžila na otázku propuš štátne-politickú úpravu českej a slovenskej admini
bol totožný s programom Milana R. Štefá
tění vězně jednoho. Na strativy
nika, že to bol program, ktorý vyniesol Čechov a
Kubě Angela prohlásila Slovákov do nebývalej výšky a za ktorý sme my
že její nejbližší úkol je Slováci Masarykovi a jeho spolupracovníkom, najmě
osvobození černého ame Dr. Benešovi a slovenským reprezentantom doma a
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
v zahraničí — šrobárovi, Dérerovi, Slávikovi, Parického
vojáka
Dean pánkovi, Osuskému a iným na veky zaviazaní vďa958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic,, 3189
(Pokračování na str. 6) kou a láskou.
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Thor Heyerdahl: Expedice RA. (Bertelsmann, Guetersloh, 1971)

PŘÍPRAVA
Jiří Orten
Většině čtenářů nemusím autora knihy ani představovat. Heyerdahl je —
dnes osmapadesátiletý — norský přírodovědec, který se proslavil plavbou na
voru Kon-Tiki, kterou podnikl roku 1947 z Peru na ostrovy Polynézie. S pěti
spoludobrodruhy chtěli touto odvážnou cestou dokázat, že Kon-Tiki, báječný
náčelník kmene, žijícího v Peru před Inky, tedy asi před 1.500 lety, přivezl
kulturu z Peru do Polynézie a že při tom nemusil mít vědomosti navigátora.
Stačilo, že se svěřil mořským proudům, které jeho vor nesly přes celý Pacifik.
Cesta trvala Heyerdahlovi tři měsice a sledoval ji s napětím celý civilizovaný
svět. Heyerdahl získal slávu, peníze, ale hlavně důvěru vědeckých kruhů. Toho
všeho upotřebil, když pojal plán k jiné plavbě. Neboť věda nadhodila jiný
problém: v Severní Americe žili v Kolumbově době Indiáni ještě jako primi
tivní nomádi, kdežto v Jižní Americe vytvořili příslušníci téže rasy velkolepé
kultury, které se velice podobaly kulturám Egypta a Mesopotamie. Heyerdahl
se rozhodl k dalšímu dobrodružství: tentokrát chtěl přeplavat Atlantik z
Egypta do Ameriky, a to na podobném člunu, kterým cestovali egyptští faraó
nové no Nilu.
Nebyla to cesta o nic studenti dopravit z pouš podceňovala. Pravda, z
méně nebezpečná než tě, kde se stavěla, do prken stavěné lodi byly
plavba voru Kon-Tiki. Alexandrie, á odtud ji známé pouze na jedné
Faraónské čluny byly to Heyerdahl převezl do ma- straně Atlantiku. Avšak
tiž zhotoveny jen z otý rockého přístavu Safi, čluny z papyrusu znal
pek papyrusových lodyh, jednoho z nejstarších p ří člověk na obou stranách
a udržely se dodnes na
svázaných do formy lodi stavů Afriky.
Vědci se přou o to, jak modrých vlnách jezera
provazy. Nesměly - a ani
nemohly - být na nich vznikla vysoká kultura Titicaca vysoko nahoře v
hřebíky, i stožár s plach Inků, Aztéků a Mayů. Di- peruánských Andách. Ne
tami byl připevněn na pa fusionisté. věří, že Ame byly by se mohly ve sty
lubu v “koši” z' papyru rika byla před rokem ku s evropskou kulturou
sových větví lany. Při 1492 oplodněna kulturně 400 let udržet, kdyby bý
konstrukci
napodobil ze zámoří, kdežto isola: valy byly méněcennými
Heyerdahl přesně vyobra cionísté zastávají názor, plavidly. Proto jsem se
zení člunů, která byla na že vysoký stav předko- rozhodl, že si sám posta
lezena v gizehských py lumbovské kultury v Me vím člun z papyrusového
ramidách. Lodici postavi xiku a v Peru je výsled rákosí, abych vyzkoušel
li černoši od jezera Čad, nicí vývoje, kterým pro zda přestojí cestu do Ame
kde se malých papyruso cházely indiánské kmeny, riky.”
A ještě jeden cíl sledo
vých korábů používá do připutovavší do Ameriky
dnes, a měla rozměry přes Behringovu úžinu ze val Heyerdahl při opako
vání cesty starých Egyp
13 a půl metru krát 4 a Sibiře.
“V tomto sporu jsem ťanů k Inkům: jeho člun
půl metru. Heyerdahl ji
pokřtil RA na počest stej zůstal neutrální,”, píše RA měl být jakýmsi minojmenného
staroegypt Heyerdahl, “avšak jedne nisvětem, pokusem doká
ského boha slunce. Nej jsem věděl jistě. Kvalita zat, že “lidé spolu mohou
dříve ji musili káhýršti papyrusových člunů se v míru spolupracovat bez

Chvála překladatelů
Jiří Sýkora
Jen díky překladatelům jsem se mohl seznámit
Si lidmi, jejichž charaktery se nemění jako počasí a
jejichž řeč je krásná nejenom proto, že krásně zní,
ale i proto, že je pravdivá. Jen díky jim jsem se
mohl seznámit s lidmi, s nimiž jsem se směl pro
cházet po zemích, kde se vlády nemění jako roční
období a kde vláda, je-li už dědičná, patří moud
rosti.
Díky jim vstoupil jednoho večera do dveří mého
pokoje vysoký muž s mušketýrskou bradkou, tiše
za sebou zavřel dveře a stejně tiše se posadil na
proti mně. Obdivoval jsem jistotu pohybů toho vel
kého muže a nepřestal jsem se dodnes divit, jak
tak velký chlap může bez ztráty důstojnosti hovo
řit o věcech něžných jako přelud babího léta.
A opět díky jim a opět večer (neboť oni přichá-l
zejí většinou večer, jakoby po dlouhé cestě) jsem
se mohl dívat do očí, které se měnily v ptáky a
přilétaly a odlétaly dotýkajíce se vás jako nepola
pitelná voda, plaché jako prchající ryba.
A ten zvláštní a nádherný večer, kdy vtrhl do
místnosti ten dvoumetrový chlapík ve svetru a v
texaskách páchnoucích rybami! Spustil povídačku,
která byla vymyšlená, ale vymyšlená báječně. Vý
směšně mne při tom pozoroval — a stydím se ještě
dnes jak dlouho mi trvalo než jsem prokoukl, že za
řečí nahlas je ještě ta jiná a o něčem docela jiném.
Hovořil jen tak na půl úst a mně šlo na nervy, jak

rozdílu politického názo
ru, náboženství a barvy
pleti” . Proto
sestavil
svou posádku ze sedmi
členů, kteří pocházeli kaž
dý z jiné’ země. On sám
byl Nor a bylo tedy pro
něj nasnadě, že na palubě
musí být někdo z jihu
Evropy, Ital. Jako proti
klad k těmto Evropanům
sí vybral afrického čer
nocha. Pokusem chtěl ukázat možnost styku me
zi prastarými kulturami
Starého a Nového světa;
bylo tedy symbolické, že
na člun vzal Egypťana a
Mexičana. Aby byly pří
tomny i různé ideologie,
bylí dalšími členy posád
ky Američan a Rus. Po
kus o soužití různých ná
rodnosti, ras a přesvěd
čení se podařil beze zbyt
ku. Až na malé roztržky,
které vyplynuly spíše z
přepjatých
nervů
při
vzrůstajícím nebezpečí a
které se brzo urovnaly,
ať už k tomu přispěl
Heyerdahl domluvou ne
bo ať účastníci sami na
hlédli pošetilost svého
jednání, panoval na RA
boží mír.
Zato plavba, která za
čala 25. května 1969. ne
byla tak úspěšná. Neklid
né moře. které člun RA
doprovázelo většinu cesty,
ničilo ponenáhlu člun.
bouře polámala několi
krát kormidlo i konečně

s nesmyslným důrazem opakoval věci, které vůbec
nebyly důležité. Byly! Byly důležité k tomu, aby
myšlenka, to oč šlo, nestála nahá. On byl ještě z
těch, kteří loví sami, kteří nepotřebují drogu. Tu
drogu, jíž je obklopení se smečkou.
Potom, když jsem již- rozuměl, úžil se mi při oněch
opakováních dech a věta, za kterou byste, kdyby
stála jen tak sama o sobě, nedali fajfku tabáku,
ta šedivá věta, krátká jako vzlyk, mi vháněla do
očí slanost.
A díky jim jsem zahlédl, jen za oknem a nezřetel
ně, tvář, jež se snad vlivem světla a stínů měnila
jsouc podobná chvíli Hamletovi, Othelovi a Mercuciovi.
Dotýkám-li se krásy, vždy se mi zdá, jako bych
za_ oknem slyšel jeho kroky. Vždy vyběhnu ven;
mám tolik věcí, na něž bych se jej rád zeptal, ale
vždy přijdu pozdě. Někdy se mi zdá, že jsem ještě
zahlédl jeho plášť, ale vždy je to jen zvířené pod
zimní listí. Už se o tom raději nepřesvědčuju. Stačí
mi vzdálený tikot času, v němž on žil a jenž zní
tak silnou ozvěnou, když dobře nasloucháte.
Díky jim jsem tak často obdivoval muže, jenž se
nebojí mezi mrtvými dušemi. Dívá se daleko, mhou
ří pči a směje se. Směje se v zemi, kde za humny
je už^ polární noc. Směje se za okolností, kdy by
mnohý statnější vzal nohy na ramena.
Díky jim jsem ztrávil mnohý večer a mnohou
krásnou hodinu mezi těmito a mezi mnoha jinými,
kdy jsem se mohl dívat a poslouchat, být mlčenlivý
a pokorný, smát se, plakat, být dojat, být tak slad
ce dojat a být tak naplněn láskou, že byla silná ja
ko smrt.
Děkuju za chvíle po jejich odchodu, kdy jsem

Svět sahá si již pro pohár,
který je prázdný dosud,
musí mu nalít jedno z jar,
svobodu, víno, rosu.
Svět sahá si již pro syna,
který je ještě v matce,
jak lustr, jenž se zhasíná,
jak stříbro v jinovatce.
U nohou má svou ručnici,
jaro mu musí nalít
svobodu, víno, munici,
s níž začne do zrad pálit.
Ty přesná vůně krásných střel,
hle, stnrf si k tobě čichá,
jsi jásot, jenž se rozestřel
nad studnou zlého ticha.

stožár, nárazy vln prodře
ly provazy, které svazova
ly papyrusové lodyhy. Na
konec se plavci po spo
lečné poradě rozhodli, že
se vzdají. Urazili více než
2.700 mořských mil, než
přestoupili 18. července z
vraku RA na škunér Shenandoah, který jim plul
vstříc.
Avšak bylo to pouze do
časné vzdání. Přesně de
set měsíců později, spu
stili na vodu člun RA II.
Tentokrát ho postavili v
Safi Indiáni kmene Aimaira od jezera Titicaca •
průzkum totiž ukázal, že
jenom lodice postavená
jihoamerickým způsobem
se podobala formou a za
řízením zcela reliéfům,
nalezeným v egyptských
vykopávkách. RA II byl

o půltřetího metru kratší
než jeho předchůdce, ale
posádka se zvětšila. Mí
sto afrického černocha
Abdullaha, který považo
val jako moslem za svou
povinnost starat se koneč
ně o své tři ženy, nastou
pil Japonec a Berber. Po
časí plavcům přálo více
než při první plavbě, ač
koli ani .tentokrát je bou
ře neušetřila. Protože
však RA II byl stavěn by
telněji a také proto, že
posádka už měla zkušeno
sti, dovedli si poradit. 12
července přistáli na Barbadosu; po sedmapadesátidenní plavbě dokázali,
že bylo docela dobře mož
né, že kdysi, před dávný
mi lety, přesně před 5.700.
připluli Egypťané
do
(Pokračování na str. 8)

vycházel před dům, abych se díval za nimi, jak se
ztrácejí v dálce. A děkuju za chvíle, kdy jsem se
pod vlivem toho, co jsem vyslechl, pustil do baleni
těch málo věcí, které jsem měl, ohrnul límec, vra
zil pěsti do kapes a pustil se za nimi. Je ještě tolik
věcí, na které se jich chci zeptat. A je několik věcí,
se kterými se jim chci svěřit. Jistě se s nimi po
cestě ještě setkám. Je to dlouhá cesta. Je to tak
dlouhá cesta, když už jste se na ni jednou vydali.
A zatím co zde vzdávám díky těm, kteří krásu
rozdávají a těm, kteří nám setkání s nimi zprostřed
kovali, jsou v Československu na černé listině nejen
autoři současní, ale i ti, které zná již po staletí
celý vzdělaný svět.
českoslovenští koniášové “pět minut po dvanácté” ,
tito kulturní nunváři, kastrují klasiky. Je to věc tak
nehorázná, že její věhlas dosáhl i stránky ročenky
1972 společnosti Encyklopedia Britanica. Skutečnost
této diluviální cenzury je ovšem pochopitelná, díváme-li se na věc pod úhlem kladiva a srpu. Moliére
by mohl narušit nerozborné přátelství se Sovětským
svazem. Verše Villonovy by mohly narušit sociali
stický vývoj. Dialog z Aristofana narušuje bezpeč
nost státu a podporuje reakční živly. A jak nebezpeč
ný by mohl být ústřednímu výboru Shakespeare!
Dobře, že jsou všichni výše jmenovaní mrtvi. J i
nak by pro ně nebylo jiné cesty než té, po níž by
je švarní chlapci ze Státní bezpečnosti dopolíčkovaii
na Pankrác.
Shakespeare by z toho pochopitelně vyšel nejhůř.
Dostal by dvacet let v Leopoldově, ztrátu občan
ských práv, zákaz publikování, výhost z Prahy
a to by ještě mohl být šťasten, že z toho vyšel tak
lehce,
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I AUSTRÁLIE AŽ NA KONEC SVĚTA
Pokračování
“Temně hučí Niagara, temně hučí do noci. . .” Co
bych býval za to dal, kdybych mohl vidět Niagaru
v době, kdy jsme tak populární šlágr zpívali a snad
denně slyšeli! Dnes je ten přírodní zázrak jen dal
ším článkem v řetězu poznatků z cesty. Na kanad
ské straně Niagarských Vodopádů je překrásné le
tovisko, zatímco na americké straně je průmyslové,
nevýstavné město. Upoutala mne v něm jedna pozo
ruhodnost: poprvé a naposled za celou dobu cestová
ní .po Spojených státech jsem se tam sešel s turistou
z Evropy — Němcem —, který neprojížděl Amerikou
za obchodem. Že jsou Spojené Státy navštěvovány
turisty z Evropy dosud poměrně málo a že si tamní
úřady začaly uvědomovat, jak velkým přínosem pro
národní hospodářství může být turistický ruch, svěd
čila i nálepka na voze německého turisty: State De
partment na ní žádá veřejnost i bezpečnostní orgá
ny, aby jednaly s váženým turistou vlídně a aby
mu byly všemožně nápomocny.

ně, že za podobný přestupek se může “sedět” až
6 měsíců v některé z federálních věznic. Opravdu
jsem si však dříve ani nepomyslel, že budu taky
jednou pašerákem mezi Kanadou a Amerikou.
—

★

—

Přejíždíme most přes řeku Susquehanni a vjíždí
me do historického Harrisburgu, hlavního města stá
tu Pennsylvanie. Město bylo založeno v roce 1715 a
stalo se domovem mnoha československých rodin,
které se zde usadily v 18. a začátkem 19. století.
Uprostřed města je Kapitol, postavený po vzoru
chrámu sv. Petra v Římě. Rotundu Kapitolu zdobí
sochy a keramické odlitky, zhotovené Českými bratry
z nedalekého Doylestownu.
—★ —
Něco přes 30 mil od Harrisburgu je památné mí
sto americké historie — Gettysburg, kde se odehrála
jedna z nejkrvavějších bitev ve válce Severu proti
■Jihu. Ještě dnes, po více než sto letech, je tam mno
ho památek na tehdejší události, nejvýmluvnější z
nich je vojenský hřbitov, kde odpočívá téměř 4.000
—
★
—
amerických vojáků. Bojiště, na němž jsou vyznače
Hranicei mezi Kanadou a Spojenými státy probíhá ny tehdejší pozice jednotlivých vojenských jednotek
uprostřed mostu, postaveného přes kaňon, který je pomníky, tabulemi a patníky, bylo prohlášeno za
částí vodopádu. A tak poslední pohled na valící se národní park. člověka, který nežije v Americe, jen
vody a již se na vas upřeně dívá úřední tvář ame asi zarazí, že hned vedle hřbitova a tragických míst,
rického celníka. Předkládáme cestovní dokumenty, kde zahynul před stoletím výkvět americké mládeže,
které strážce hranic zřejmě moc nezajímaly. Zato se návštěvníkům vnucují reklamní nápisy jako “Po
však na nás vystřelil otázku: “Vezete nějaký alko prohlídce se osvěžte karbanátkem a tančeni v na
hol?” — . “Ne” , odpovídá přítel. Srdce mi prudčeji, šem podniku .'. .”
zabušilo, protože jsme měli ssebou^4 lahve whisky,
—★ —
kterou jsme koupili několik dní předtím u kanad .0 Washingtonu se hovoří ve světě příliš často, než
ských hranic. “O. K.” , povídá celník a mávne ru aby bylo možno něco zvláštního přidat. Místa známá
kou směrem k USA.
z učebnic dějepisu, z novin a televizních reportáží
V tzv. Duty Free Shops na americké straně hra pochodují před návštěvníky jedno po druhém: Bílý
nic si můžete koupit likéry za ceny, v kterých nepí dům, Lincolnův a Jeffersonův památník, budova Nejzapočítána prodejní daň, takže láhev whisky nás vyššího soudu, Kennedyho středisko, lemované řekou
stála pouze' polovinu ceny, která se platí v USA. Potomac . . . Na vojenském hřbitově Arlington, kde
Podmínka ovšem je, že se lihoviny musí zkonsumo- je pochován president J. F. Kennedy i jeho bratr,
vat za, hranicemi, tedy v Kanadě. Je prý však dost byly velké davy lidí. Prý jsou tam skoro vždycky.
běžné, že Američané pašují tyto v Americe koupené
— Ar —
nápoje zpět do Ameriky. Dozvěděl jsem se dodatečNa mostě, který spojuje břehy Chesapeakského
zálivu, vzpomínám na prvního českého přistěhoval
ce do Ameriky, Augustina Heřmana. Přistál před.
O AVANTGARDNÍCH SMĚRECH
více než 300 lety v Novém Amsterdamu, tedy dnešním
V SOUČASNÉ HUDBĚ
Novém Yorku a pro své Vzdělání a mimořádné schopPari Jaroslav Kováříček hovořil 20. října na^ schůz j nosti se stal brzy vlivným činitelem ve východních
ce, svolané přípravným výborem SVU, o nových' ex provinciích Ameriky. Později se Heřman usadil v
perimentálních směrech v hudebním umění Jeho za severovýchodní části Marylandu v kraji Cecil, na
jímavému výkladu, doprovázenému nahranými ukáz zvanénr po Cecilovi Calvertovi, lordu z Baltimore.
kami z tvorby významných skladatelů, naslouchali Ten udělil Heřmanovi hraběcí titul — s erbem a pe
přítomní s velkou pozorností. Přednášející v úvodu četí — a dal mu pozemky v rozloze 5.000 akrů. Heř
vysvětlil, jak vývojově došlo k formulování estetic man je znám též jako první kartograf, který sesta
kých a programových zásad, které daly základ k ví^ a, nakreslil mapy Marylandu a Virginie. Byl rov
pokusům s novou rétorikou hudby. Bylo zajímavé s: něž úspěšným obchodníkem. Na návrší nedaleko zá
uvěďpmit, jak nové revoluční směry v hudbě jsou livu nechal si. postavit zámek “Bohemia Manor” a
integrální součástí celosvětové experimentace v umě v =zálivu založil přístav (po něm. nazvaný Heřmaní našeho století, ať již v malířství, sochařství či nuv), ^odkud odvážely jeho lodě do Evropy tabák,
v divadelnictví.
O. F. kořeni, kožešiny a jiné koloniální zboží- a zpět přivá'
zely evropské tovary. Dal vybudovat mnoho 'silnic
a . Plánoval prokopání průplavu, které se uskuteč
%Přípravný výbor Společnosti pro vědy a umění yN nilo až téměř po třech stoletíchrjSydney koná v pátek dne 17. listopadu 1972 odj?
Později byl Heřman jmenován zástupcem lorda
§6.30 hod. večer v universitním klubu “Senior Com-g Baltimore pro Horní Maryland. V této funkci sou
gmdn Room Club” , Elektrical Engíneering Buí£-£ dil. vydával zatykače, uklidňoval neustálé sváry bí
2 ding, Unversity of NSW.
£ lých^ osadníků s Indiány, s jejichž náčelníkv uzaví
g
USTAVUJÍCÍ SCHŮZI
g ral četne přátelské smlouvy. Jedna z řek. která pro
§ místní organizace SVU v Sydney na níž bude též-í téká místy, kde se rozkládalo Heřmanovo panství
§ projednána .činnost v příštím roce.
£ nese dosud jméno Bohemia River a v kraji se udrže
S Zveme Vás současně na večeři v universitním S lo i několik jiných názvů, které připomínají slavného
8 klubu, která bude na schůzi bezprostředně nava-? ceskeho přistěhovalce Augustina Heřmana, jehož ná
Szovat a umožní nám vzájemné seznámení. Cenag hrobek v parku je stále cílem turistů.
^večeře bude $ 3.60. Klub se nachází v areálu Uni-C
Zajímavé je též. že Heřmanův pravnuk Richard
P versity of NSW., Anzac Pde., Kensington.
g Basset byl jedním ze signatářů ústavy Spojených
i

(Pokračování příště)*i
MŠE SVATÁ ZA OTCE STANISLAVA MÍKU
bude obětována v neděli dne 5. listopadu 1972 o Vz3.
hod. odp. na Rookwood Cemetery, v kapli blízko že i Chcete se v příjemném prostředí
lez. stanice Lidcombe. Po mši sv. bude u hrobu po
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
svěcení náhrobního kamene a pietní vzpomínka. j
Všichni, kteří jste znali a obdivovali Otce Míkw,
Poslechnout si českou hudbu?
přijďte uctít jeho památku.
i Vše je pro Vás připraveno v české restauraci
ČESKÉ BOHOSLUŽBY V SYDNEY
ZLATÁ PRAHA
jsou nyní každou 1. a 3. neděli v měsíci v Marist
235 Oxford Sf., Dariinghurst —. Sydney
Chapel, 5 Young St. (blízko Circular Quay) o 11. hod.
dopoledne. Přicházejte uctívat Boha českým zpěvem
Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi
a modlitbpu.
V. Ondrášek, St. John of God Hospital.
13 Granthan St., Burwood, NSW. 2134

VE FARAÓNOVĚ ČLUNU PŘES ATLANTIK
(Pokračování se str. 7) dahlem sešel v Jižní AmeAmeriky a . indiánským, řiče a pak organizoval a
kmenům kolem Panam- vedl dvě plavby z Peru
ského průplavu předaň do Tichomoří? Při prvním
svou kulturu, kterou tam pokusu na balzovém- vo-,
později našli conquista- ru Gantuta I. byli úěastdoři. Bílí, vousatí muži níci zachráněni po dvoupřistáli opět u břehů měsíční plavbě, když se
A m erik y ...
J. S. vor bezmocně zmítal v'
Pozn.:
Heyerdahlova obrovském víru asi 2.000
plavba na voru Kon-Tiki
od Galapág. Druhý
měla vliv i na pokusy če- pokus byl úspěšný. Z půského mořeplavce Edy vodní čtyřčlenné posádky
Ingriše, kdysi dirigenta dorazili dva - Bengt Dapražské Uránie a. skládá- nielson a Eda Ingriš - na
tele operet a populárních voru Cantuta II až na
písniček, který se s Heyer- ostrůvek Matahiva ve,
francouzské
Polynésii.
(HD o plavbách, o poří
SWISS TRAINED
zeném filmu atd. refero
WATCHMAKERS
v al naposled v HD č.
K. E b n e r
11/1971.)
19 York St.,
SYDNEY
Přijmeme
vchod do Wynýard Stň.
(naproti pohyb, scho
HOSPODYNI
dům). Telefon: 29-7543
dobrou kuchařku, spo
lehlivou,. samostatnou,
do domu v Bellevue
Hill (vedle zast. auto
Prohlédněte si velkou
busu). Nabízíme odděl,
řadu nejnovějšícii
pokoj s TV a plat $ 40.VOLTA
čistého týdně.. Jsou, vysavačů
třeba reference. Minu
a všeho
lá hospodyně odešla po
elektrotech. zboží
17 letech. -Volejte lask.
v obchod, době: 36-7378
nebo před 9. hod. ráno
a po 6. hod. večer:
30-2764 (Sydney).

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

K DODÁVKÁM
CHLEBA
přijmeme ženatého
muže, bydlícího^, ve
východních předmě
stích Sydney.
Žádejte osobně' v
SOOS BAKERY
445 Old South Head Rd.
Rose Bay

česká restaurace
Contin. "GOURMET"
Restaurant "LABUŽNÍK
129 Bayswater Rd.
Rushctitters Bay
Sydney, tel. 317393
Otevřeno denně:
pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2 h, odp.
a od 5 do 9 hod. večer, v neděli po celý den.
Přijďte určitě, budete spokojeni!
Na Vaši návštěvu se těší rodin*. N-avotných
Přijmeme
MUŽE
středního věku, spoleh
livého, k pražení kávy.
Stálé místo. 5 dní v
týdnu (pondělí až
pátek). Dobrý plat.
Je třeba znát trochu
anglicky.
Hlaste se v SOBOTU
mezi 7 a 10.30 hod.
dopoledne v
AROMA
COFFEE & TEA CO.
16 Charles St.
Redfern (Sydney)

HODINÁŘ *
ZLATNÍK *
STEVEN VARDY
590 George St.
Sydney '
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Telefon: 61-8579
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PfcÁlELÉ
— Ve dnech 10. až 12.
Oneskorene nám při
listopadu se koná ve
Washingtonu (James Mon- šla správa, že už 4.
roe Halí, George Washing septembra oslávil v
ton University) VI. sjezd New Yorku šesťdesiatčeskoslovenské Společno ku bývalý významný
sti pro vědy a uměni. V činitel’ Slovenskej depátek 10. 11. bude valně mokratickej strany dr.
shromáždění, v sobotu a Martin Kvetko, teraz
v neděli převážně vědec vedl’a iných funkcií ké přednášky, které byly předseda českoslover,delegácie
v
rozděleny do 19 sekcí. skej
Většina přednášejících se ACEN-e.
I za čitatel’ov, ktorí
bude zabývat náměty,
majícími vztah k Česko sledujú so zvláštnym
slovensku a ke střední záujmom příspěvky dr.
Evropě. Mezi 80 přihláše Martina Kvetku v Hla
nými je i několik americ se domova, srdečne
kých vědců, kteří předne blahoželáme.
Redakciá
sou svůj názor o starší i
nedávné historii Českoslo
venska. V sobotu 11. 11. •u a. v posledních leteCl
večer bude slavnostní e řádným profesorem n;
banket v Kennedyho kul 3rockově universitě i
turním středisku.
Saint Catharines v Kana
— V Západním Německu !ě, byl jmenován před
byl uveden film francouz- íostou oddělení politic:
sko-slovenské kooproduk- tých věd této universi
ce “Vtáčkovia, siroty a -yblázni” , který byl nato — Filmový režisér Jái
čen v roce 1969 a v Če Xadár natáčí v ateliéreel
skoslovensku dosud nebyl v Montreálu dětský filn
a pravděpodobně ani ne podle námětu spisovatel
bude uveden. Film režíro-1 állana.
val F. Jakubísko a hlavní — V muzeu západoněmec
úlohu v něm vytvořil Jiří sého města Fuldy byl;
Sýkora, který žije od r. jspořádána výstava čty
1970 v New Yorku (a kte exilových výtvarníků: Ja
rého znají čtenáři HD již roslava Utíkala a Jarosla
z více příspěvků - viz též va Kováře (Brno), Jose
str. 7).
:a Pitnera a Oty Nalezin
— V Clevelandu zemřel sa (Praha).'Vernisáže s
ve věku 70 let známý kra zúčastnilo na 400 osob.
janský pracovník Fred — Letošní Pulitzerovu ce
Wolf, který už v minulé nu za místní reportáž dc
válce pomáhal v mnoha stal reportér listu Roche
akcích presidentu Benešo ster - Union J. Macháček
ví, Janu Masarykovi a ji syn českých rodičů z Ce
ným a do konce svého ži dar Rapids.
vota pomáhal mnoha čs. — Igor Bazovský se zť
exulantům. Byl vlastní častnil ve Washington
kem rozhlasové stanice ve dnech 9. - 12. říjn
W. D. O. K. v Clevelaň- mezinárodní konferenc
du.
na téma “Kybernetika
mi
— V Austinu, v Texasu, společnost” , kde
nazvano
se konala slavnost, při přednášku
níž byl položen základní “Optimum Design of Ant
kámen pro čs. úřadovnu Pollution Systems” .
Katolické
jednoty
te — Olga Fikotová - Coi
xaských žen, která má na nollyová, které byla dí
25.000 členek.
na zvláštní pocta tím, ?
— V Chicagu se letos vy nesla při zahájení olyn
učuje v 6 českých ško pijských her v Mnichov
lách. Kursy češtiny pro americkou vlajku a kter
překvapila
svýr
dospělé zahájily Čs. spol, pak
ky v Americe ve své bu ostrým útokem na ami
dově v Chicagu. Konají rickou politiku ve Viein;
se každé pondělí a čtvrtek mu, který uveřejnily Ne
večer a vedle vyučováníj York Times, dostala mm
češtině přednášejí se i čs. ho rozhořčených odsuzl
jících dopisů zvláště z řa
dějiny a literatura.
— V minulém měsíci se[ československých uprchl
dožil sedmdesátky světo-| ků v Americe. Krajansk
známý astronom prof. dr. výbor v Clevelandu, kt;
Karel Hujer, který byl ažj rý sdružuje všechny tan
do letošního roku profeso ní české a slovenské d;
rem na universitě v Chat-j jmokratické, organizaci
tanooga v USA a ředíte -| Ipíše např. v odpovědi r
lem tamnější observatoře její “nemístné, nedůsto
Ještě před odchodem na né a nanejvýš trapné v;
odpočinek udělila mu “je jádření” v závěru: “(
ho” universita čestný ti nám líto, že jsme se p
tul “Outstanding Educa- Vás tak zklamali.”
tor of America” , který — Předúnorový posláni
dostávají jen mimořádně čs. strany lidové Jindřic
vynikající vědci a uměl Nermuť z nauncestonu r
Tasmánii je kandidáte
ci Spojených států.
— Poúnorový čs. uprch demokratické strany pr
lík prof. dr. Viktor Fic., ce pro prosincové voli
který po dokončení studií do australského federí
v cizině vyučoval na čin Iního parlamentu.
ské universitě v Singapu — Na valné hromadě R
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Lubomíra Miska, který odešel z Č. v r. 1949 a je
hož poslední známá adresa byla: 81 Denison St.,
Camperdown, NSW., hledá matka. Dále se hledá Slá
vek Kulich, který má kromě toho v redakci dopis APEL K MELBOURNSKÝM
z Anglie.
Chtěla bych těmito řádky apelovat na všechny
přátele a známé a na všechny ostatní Čechoslováky,
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V MELBOURNE
připravuje tábor dětí 7 - Mletých od 6. do 20. ledna i když se s nimi osobně neznám: prosím, věnujte
1973 v pěkném horském prostředí v campu SOKIL maličkou částečku svého života práci pro sjednocení
(30 mil ,za Geelongem směr Moriac). Na první výzvu Čechoslováků v Austrálii. Po mnoha letech veřejné
činnosti prostě nemohu pochopit, proč jste tak ^lho
se přihlásilo 43 dětí.
stejní a bez zájmu, proč si nenajdete čas, proč se
vždy vymlouváte na “jiné starosti” ?
Mám na mysli především Československé sdružení
Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne
ve Viktorii. Jeho výbor tvoří skupina mužů a jedné
ženy. Všichni máme rodiny, zaměstnání, starosti,^bý
váme unavení, zklamaní — tak jako Vy. Náš výbor
se pravidelně schází a nemá jiný zájem, než sloučit
8-10 Helen St., West Heidelberg, Víc. 3081
naše lidi v aktivní skupinu, která by byla svépo
Telefon 459-3672
mocná v sociálních případech, silná při snaze o cel
kové zlepšení poměrů nových usedlíků, aby měla
Největší výběr všech drofaů chleba — včetně
určitý vliv na veřejný život v Austrálii, pěstovala
chleba, na jaký jste byli zvykli doma.
kulturu, sport a zábavy pro mladé i staré.
Přesvědčte se!
Téměř všechny národnostní skupiny mají v Mel
bourne svá střediska. Proč my ne? Nemůžeme se
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
snad přenést přes osobní nesnášelivost? Proč se
která je zárukou nejlepšt kvality.
musíme dělit na “nové” a “staré” ? Všichni jsme se
narodili v téže zemi, máme společný jazyk, kulturu
a tradici. I australská veřejnost uznává, že je nutno
udržovat tradici etnických skupin. Jak ji udržujete?
Pnjmeme
MALÍŘ
Na každé schůzi Čs. sdružení si lámeme hlavu, jak
HOSPODYNI
A NATĚRAČ
Vás zaujmout, abyste nás podpořili v práci a abyste
kuchařku střed, věku nám pomohli utvořit konečně vhodné středisko. Ko
který pracuje odborně
pro konQnent- rodinu o likrát jsme Vás vyzvali, abyste, nám řekli nebo na
a levně kdekoli v
psali, co Vy byste chtěli změnit, zlepšit, vykonat!
3 členech - Caulfield.
Melbourne
Výtečné podmínky.
Při své činnosti v australských spolcích jsem byla
Petr PÉITHNER
Na další práce dochází několikrát vyzvána, abych promluvila o činnosti Če
8 Moorhouse St.,
denně posluhovačka.
choslováků v Austrálii. O čem mám hovořit? Že se
Richmond, Vic.
Nabízíme odděl, pokoj hádáme, že jeden nechce spolupracovat s tím dru
Tel. 42-5980
s příslušenstvím včetně hým, že říkáte do omrzení: dejte mi pokoj se spolkaTV a plat S 55.řením, je to samá politika, nebo že' nemáte čas, že
Sstých týdně.
nemáte zájem, že nemáte peníze na členský příspě
vek, že nechcete mít nic společného s Čechy / Slo
Telefon (Melb.)
Malý oznamovatel
váky, že to jsou sami komunisti, že to jsou sami fa
41-2341
šisti, že jste dnes Australany nebo že to všechno
HOSPODYNĚ
nemá cenu? Nemohu Vám hrozit, že se Vaší vinou
Výhodná příležitost pro
Sdružení rozpadne, když je nepodpoříte morálně a
Zprávy osobní
samost. ženu, 50 1. nebo
hmotně, ježto jste o něj zatím projevili jen nepatrný
mladší, která by bydlela
nebo žádný zájem.
s rodinou o 2 dospělých
Toto je pokus, dělaný v naději, že aspoň někteří
a 2 dětech. Dům se na V těchto dnech se do- £ z Vás nám nabídnou spolupráci nebo radu. Jsou
žívá v Praze 80 let \
chází v nejlepší části
mezi^ námi schopní řemeslníci, úspěšní obchodníci,
prof. Jiří
Mokrý
Brightonu, je moderní,
lékaři, právníci, vědci a urnělci. Podělte se se svými
bývalý
solcčelista
Če
výtečně položený, má
znalostmi a talentem s ostatními. Ujišťuji Vás, že
všechny vymoženosti, pla ské filharmonie a hu Práce ve Sdružení je mnoho a “moc z toho nekou
vec. bazén atd. Mezi po dební skladatel.
Do dalších let hodně ká” — jen pocit, že jste něco vykonali pro soudrž
vinnostmi bude úklid do
nost nás všech.
zdraví
přejí
mu, trochu žehlení a pří
Nemůžete-Ii zatím nijak jinak pomoci, staňte se
dcera
ležitostný dohled na děti.
Jiřina Mokrá-Vaňková \ aspoň ^členy Sdružení a vyrovnejte minimální člen
Pracovní doba bude 5 -6
a zeť Josef Vaněk' ský příspěvek. Sdružení nemá nic jiného na progra
hodin denně, 5 dní v tý
mu, než hájit Vaše zájmy.
I. čapková.
dnu. Hospodyně má svůj
20 Norwood Rd„ Caulfield, Vic., telefon 52-1311
zařízený pokoj s koupel
n i : • * - Z i n •~r-'Tr‘T H T i wP n ------nii«Tiílf<ir f M ' HI lili J
nou. Kromě plného za
KADEŘNICE
opatření bude mít vysoký
3
Výrábíme už léta zlatou a stříbrnou
plat. K sjednání předsta prvotřídní, znalé úpra |
OPÁLOVOU BIŽUTERII
vy
moderních
účesů
a.
vení volejte mezi 5. a 7.
S
a
nyní
jsme
otevřeli ve středu města prodejnu
všech prací v tom co
hod. več. (Melbourne!
THE JEWEL CAGE
oboru, přijme za vý g
96-5711.
Elizabeth Arcade,
hodných podmínek do 3
roh Elizabeth St. a Lt. Collins St., Melbourne
EVROPANKA, vdova, 59, moderního salonu s h§ Prohlédněte
si naši opálovou kolekci, různou jinou j
dobrou klientelou
by se ráda seznámila se
g bižuterii, jakož i zásnubní a svatební prsteny.
slušným Čechem nebo Slo
ALOIS PROCHÁZKA
§
Z prodejních cen dostanete 10% slevy
vákem, upřímného cha
813 Glenhuntly Rd.
rakteru, s možností oženě
South Caulfield, Vic.
ní. Prosím, pište (pokud
možno anglicky, ukrajin
Tel. 53-4308
sky nebo ruský) na Mrs.
M. Kvítko c/- HD.
L É T O V I S K O “ ŠUM A V A ”
Locke’s Way, 'poblíž Belgrave South
DUŠIČKOVÁ
VDOVEC středních let,
srdečně zve všechny krajany na
POBOŽNOST
podnikatel v zajištěném
KATEŘINSKOU
V neděli 5. listopadu
postavení, s malou dcer odpoledne bude dušičková
kou, hledá hospodvni-kra- pobožnost za všechny
janku. Pište do HD nebo zemřelé u pomníku pad
volejte Melbourne (večer) lých na Šumavě u Belgrakterá sé koná v neděli dne 26. listopadu 1972
762-2118.
ve South. Z Melbourne ne
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
můžeme zajet k hrobům
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
dičovského sdružení v našich drahých ve vlasti
Jídlo
— pití
Melbourne byli zvoleni: a ozdobit je květy, jak
předsedkyní J. Kuchařo jsme před Dušičkami či (K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
vá, místopř. M. Čechová, nili, uctěme' tedy jejich
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
pokladníkem dr. L. Dobeš památku aspoň společnou Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis
a jednatelkou D. Váňová. modlitbou u pomníku.
P. Josef Peksa
ČS/SVU/ČSNRA/V/HD

ATLANTIC BAKERY Pty. Ltd.

TANEČNÍ ZÁBAVU
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FITTIPALDI SUVERÉNNÍ MISTR SVĚTA
Dne 8. října vyvrcholilo ve Watkins Glen v ame
rickém státě New York automobilové mistrovství svě
ta pro r. 1972, jehož vítězem se stal už před několika
týdny Brazilec Emerson Fittipaldi (který byl ještě
před třemi roky téměř n e z n á m ý ) N a automobilo
vém velodromu ve Watkins Glen nešlo tedy už o svě: tové prvenství, přesto byla Velká cena Spojených
1států i tentokrát velkým tahákem. Nejen jproto,_ že
se rozhodovalo o tom, kdo obsadí druhé a třetí místo
v celkovém pořadí světového šampionátu, ale šlo
také o tučné prémie, které každoročně dostávají na
Grand Prix USA nejlepší jezdci. A tuto jedinečnou
příležitost si nenechal ujít loňský mistr světa Skot
Jackie. Stewart. Stewart sice letos neobhájil svůj
světový primát, neboť měl velmi špatný start do se
zóny (pro zranění musel dokonce i několik jízd svě
tového šampionátu formule I vynechat), nakonec
však vítězstvím ve Watkins Glen se dostal na druhé
místo a inkasoval za svůj triumf v Americe 60.000
dolarů. Na voze Tyrell-Ford 005 dosáhl nového re
kordu, když jel průměrnou hodinovou rychlostí 189,070
km, což znamená, že 320 km dráhu zajel za 1:41:45,35
hod. Z 31 startujících dojelo do cíle pouze 17. Mezi
těmi, kteří museli závod vzdát, byl i letošní, .mistr
světa Brazilec Emerson Fittipaldi. (Ten opustil zá
vodní dráhu ve 14. z 59 kol, když měl poruchy na
voze.)

Janovský

Polsko — ČSR 3 : 0 (2 : 0)

Pohroma v Bydhosti

Když čs. fotbalové národní mužstvo odjíždělo k mezistátnímu střetnutí s Poláky do Bydhoště, jistě
nikdo z příznivců čs. kopané neočekával zázraky, nevěřil, že by Čechoslováci mohli olympijské vítěze z
Mnichova v jejich prostředí porazit. Všichni však byli jistě přesvědčeni o tom, že udělají slušný vý
sledek. 40.000 fanatických diváků však vidělo úplnou pohromu čs. národního mužstva. Poláci, kteří se
poprvé od olympijských her představili svému publiku, byli po každé stránce lepším celkem, který zcela
zaslouženě vyhrál, přesto čs. jedenáctka zasluhovala vsířelif alespoň čestný gól.
Rozhodnutí o suverénním vítězství Polska padlo pak snažili snížit stav, když však v 60. minutě do
v rozpětí pěti minut, od 30. do 35. minuty 1. poločasu, stali z kopačky levého křídelního útočníka Gadochy
kdy nejlepší střelec mnichovské olympiády' Dejna třetí branku, znechuceni se už ani nesnažili uhrát
získal polskému týmu vedení 2 : 0 . Čechoslováci se čestný výsledek. Měli nakonec štěstí, 'že se Poláci
spokojili s výsledkem a hráli už víceméně jen “na
Pořadí mistrovství světa:
exhibici” .
DAVISŮV POHÁR ZŮSTANE V USA
1.
Emerson Fittipaldi ( Brazílie) — Lotus
61 bodů
Trenér čs. národního mužstva Václav Ježek vy
Na tenisových dvorcích bukureštského klubu Pro2. Jackie Stewart (Skotsko) — Tyrell
45 ”
zkoušel
v
utkání
několik
nových
hráčů.
Byla
to
jed
gresul se ve dnech 13. - 15. října hrálo finále Davi3. Denis Hulme (N. Zéland) — McLaren
39 ”
na
z
dalších
zkoušek
na
kvalifikační
boje
mistrov
sova poháru: Rumunsko — USA, v němž byli Ru
4. Jacky Ickx (Belgie) — Ferrari
25 ”
muni podle téměř všech expertů jasnými favority. ství světa s Dány a se Skoty, ke kterým dojde v 5. Peter Revson (USA) — McLaren
23 ”
Došlo však k překvapení, když tým Spojených států příštím roce.
6. - 7. Francois Cevert (Francie) — Tyrell
v čele s wimbledonským vítězem Stan. Smithem vy
Clay Regazzoni (Švýcarsko) — Ferrari
15 ”
hrál 3 : 2 a získal tak v 721eté historii Davis Cupu
8. Mike Hailwood (Anglie) — Surtees
13 ”
trofej po 24. Snad rozhodujícím momentem bylo za
9. - 10. Ronnie Peterson (švédsko) — Márch
hajovací utkání, ve kterém Stan Smith porazil Ru
Chris Amon (N. Zéland) — Matra
12 ”
To tu už dlouho nebylo! Když fotbalisté Tatranu
muna lilie Nastaseho ve 3 sadách 11 : 9, 6 : 2 a Prešov získávali v letošní sezóně první body, nikdo.
6: 3, s čímž zřejmé nikdo nepočítal. Druhý hráč-ru nevěřil v jejich delší vítěznou sérii. V I. lize už je
munského žebříčku Tiriak sice porazil Američana sehráno 10 kol a už i odborníci začli brát prešov"VLASATCI" V BRATISLAVĚ NEUSPĚLI
Gormana 4 : 6 , 2 : 6, 6 : 4 , 6 : 4 a 6 : 2,_ v “doublu” ský Tatran vážně. Východoslovenští fotbalisté nena
Po fotbalistech AC Nitry a pražské Slavie dostane
však došlo k velkému překvapení, když vysoce fa- šli ani v 10. kole přemožitele, když doma porazili
vorisovaný rumunský pár Nastase — Tiriak podlehl zcela zaslouženě velmi dobré mužstvo pražské Duk nyní od Mezinárodní sázkové kanceláře prémii 10.000
švýcarských franků i mužstvo Slovanu Bratislava,
rozdílem třídy americké dvojici Smith — van Dillen ly 2 : 0 , brankami Igora Nováka a Turčányiho (z které
porazilo v dohrávaném utkání na Tehelnom
2 : 6 , 0 : 6 a 3: 6. A tato čtyřhra rozhodla. V zá pokutového kopu), a zvýšili svůj náskok v lize na poli vídeňskou;
Viennu 5 : 0 a stalo se vítězem V.
věrečný den Smith vyhrál podle očekávání nad Ti- 5 bodů.
skupiny
Interpoháru.
V konečné tabulce má Slovan
riakem 4 : 6 , 6 : 2 , 6 : 4 , 2 : 6 a 6 : 0 a Nastase zví
V boji o 2. místo v tabulce zvítězil obhájce, mi Bratislava 10 bodů a skóre 16 : 7, o 4 body více, než
tězil nad Gormanem 6 : 1, 6 : 2, 5 : 7 a 10 : 8.
strovského titulu Spartak Trnava v Žilině 2 : 1, v Vienna Vídeň.
Porážka domácího týmu byla prý pro celé Rumun utkání, které mělo po celých 90 minut vysoké tem
K utkání Slovan Bratislava — Vienna v Bratislavě
sko úplným šokem. Zápolení byla věnována neoby po.
“červenobílí” po seriálu porážek uhráli v Ko
čejná pozornost, v továrnách, v kancelářích i na ji šicích ^s domácím VSS bezbrankovou remizu, uzaví mělo dojít už 24. června, čs. pohraničníci však ra
ných pracovištích byly instalovány televizory a při rají však i nadále pořadí ligové tabulky. — Nováček kouské fotbalisty do Bratislavy nepustili, neboť ví
utkání Smitha s Nastasem byly ulice Bukureště i Hradec Králové s velkým štěstím porazil doma Tep deňští vlasatci se odmítli' nechat na čs. hraničíce
jiných měst a vísek v Rumunsku prázdné, všichni lice 1: 0. — Když v 85. minutě utkání Sparta — ostříhat. A staré fotografie v cestovních pasech teh
sledovali boj obou wimbledonských finalistů. Když Plzeň dal nejlepší muž: Sparty Kára vedoucí bran dy neodpovídaly momentální visáži hráčů.
Nastase prohrál, celé Rumunsko ještě věřilo ve vítěz ku, bylo 10.000 diváků přesvědčeno, že oba body
štvi, počítalo s triumfem ve čtyřhře. Když tu Ru zůstanou na Letné. Plzeňští však využili chvilkového
muni prohráli, diváci prý odcházeli ze stadiónu se oddechu Pražanů po vstřelení branky, a v necelých
slzami v očích —- uvědomili si, že je vše ztraceno. 6C vteřinách Bicanem vyrovnali na 1: 1. 1— Fotba
Tenisová Evropa nemá tedy i nadále — už 36 let - listé AG Nitry vedli v Třinci v 70. minutě už 2 : 0. — Na XIII. mistrovství Evropy v basketbalu žen,
ve finále o Salátovou mísu co říci. A přece závěreč nakonec se ještě (2 min. před koncem) podařilo do které se konalo ve Varně a v Burgasu, obhájily so
né utkání letošního ročníku DC mohlo být klidně jen mácím vyrovnat na 2 : 2 . — Zbrojovka Brno pro větské košíkářky mistrovský titul. 2. Bulharsko, ?.
evropskou záležitostí. Vždyť američtí tenisté měli v hrála doma s Lok. Košice 0 : 2 a Slovan Bratislava ČSR, 4. Francie, 5. Rumunsko, 6. Bulharsko atd.
semifinále co dělat, aby v Barceloně porazili Špa dvěma góly internacionála Jána čapkoviče (ten dru — Mistři světa v ledním hokeji — Čechoslováci — to
nělsko 3: 2.
hý byl z penalty) zvítězil nad Ostravou 2: 1.
budou mít v příštím roce velmi těžké obhájit svě
Tabulka po 10. kole: 1. Prešov 19 bodů, skóre 19 : 3; tové prvenství, neboť vrcholný světový podnik se
2. Trnava 14 b.; 3. Žilina 13 b.; 4. Hradec Králové uskuteční v Moskvě.. Bude se hrát od 31. března do
H oke jová liga
12 b.; 5. VSS Košice, 6. Nitra (po 11 b.); 7. Dukla 15. dubna 1973 a to iznovu dvoukolové.
Tentokrát o něco opožděně (3. října) se otevřely Praha, 8. Slovan Bratislava (po 10 b.): 9. Lok. Ko
hřány čs. zimních stadiónů, aby na svých kluzištích šice 9 b.; 10. Zbrojovka Brno, 11. Sparta Praha, 12. — 42. ročník Mezinárodního košického maratónu vy
přijaly nejlepší čs. hokejisty k boji o titul mistra Třinec (po 8 b.); 13. Teplice, 14. Plzeň, 15. Ostrava hrál 301etý Australan John Farrington v čase 2:17:34,4
hod. před Austinem (V. Británie — čas 2:17:54,4
ČSR. Odpočítáme-li prvních šest čs. hokejových se (po 7 b .); 16. Slavia Praha 6 bodů.
hod.) a Finem Hakkarainenem (2:18:59,4 hod.). Nej
zón (1930-1936), kdy se hrálo nejprve v jednotlivých
župách a poté následoval teprve turnaj vítězů (vždy čen, že bude muset zůstat v nemocnici dobrých 8 lepším čs. vytrvalcem byl dr. Podmolík (2:23:52,6
hod.); obsadil 12. místo ze 112 maratónců, kteří přišli
vyhrálo LTC Praha), je letošní ročník boje o titul měsíců.
Tabulka: 1. Dukla Jihlava 8 bodů, skóre 24 : 7; 2. na start..36. Kdo bude mistrem? Těžko říci. Ví se jen, že to
bude i tentokrát hokejový maratón, ve kterém vel Pardubice 6 b.; 3. Plzeň, 4. Košice (po 5 b.).; 5. Klad — Velká pardubická steeple-chase (82. ročník) skon
kou roli bude hrát zřejmě kondiční příprava hoke no, 6. č. Budějovice (po 4 b.); 7. ZKL Brno 3 b.; čila absolutním úspěchem koní a jezdců Českosloven
jistů. Vždyť mužstva hrají spolu ctyrkolově (dohro 8. Slovan Bratislava, 9. Litvínov (po 2 b.); 10. Sparta ska. Vítězem hlavního závodu se . stal už potřetí
mady tedy každý tým absolvuje 36 mistrovských Praha 1 bod, skóre 9 : 16.
Václav Chaloupka v sedle ryzáka Koroka, o půl dél
zápasů) a pak první 4 celky tabulky budou po vzo
ky před Morem s jezdcem Benšem. Závod sledovalo
ru kanadského Stanleyova poháru bojovat — to bude
HL ± . S D O M O V Á
vychází čtrnáctidenně. J za nádherného počasí přes 50.000 diváků.
někdy v květnu 1973 — o titul mistra republiky.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova, ) — Stejně jako loni, tenisovou “Grand Prix” vyhrá
Hokejové týmy 1. čs. ligy mají za sebou 4 kola.
/
8 Moorhouse St., Richmond, Vic.
3121.
; la i tentokrát 291etá Američanka Billie Jean Kingopo kterých jedině jihlavští vojáci zůstávají s plným
vá. Získala z 19 turnajů 719 bodů. 2. Goolagongová
počtem bodů. V mužstvu zůstávají ještě jednu sezó
Telefon: 42-5980
i (Austrálie) 400 bodů, 3. Casalsová (USA) 316 b., 4.
.nu bratři Holíkové, kteří půjdou na podzim 1973 do ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotliví i Gunterová (USA) 316 b., 5. Melvillová, 6. CourtoZKL Brno. — Těžkou úlohu bude mít Slovan B rati výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodi za I vá (obě Austrálie).
slava, který ztratil dva své nejlepší hráče, útočník přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, j
Václav Nedomanský trucuje a nechce už vice v Bra £stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně, j — Jan Kodeš vyhrál ve Splitu 40. mezinárodní te
nisové mistrovství Jugoslávie. Ve finále porazil Re
tislavě hrát (chce nastoupit za ZKL Brno, kdy však, Výši leteckého příplatku do různých zemi sdělíme
ka Kalogeropoulose 8 : 6 , 6: 4, 6: 8, 2 : 6 a 9: 7.
to je otázka) a druhá bratislavská hvězda, obránce na požádání obratem.
; Střetnutí trvalo 4 hodiny.
národního mužstva Tajcnár, byl čs. policií tak ztlu-
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