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Před poradami o snížení počtu armád ve střední Evropě

Odměny ntistodmcimu

(Mezi delegáty, kteří přišli blahopřát G. Husá
kovi) znovu a znovu se hovořilo o tom, jak stále
přibývá lidí, kteří už nedovedou stát opodál, jak
se rozrůstá zdravá soutěživost. Jak lidé někde
aspoň přehršlí chtějí přispět, když nemohou hned
plnými hrstmi. Jak působí příklad brigád socia
listické práce. A také, jak působí vliv důsledné
politiky; kterou nastoupilo vedení strany po kri
zovém období. "Překonej sám sebe", znělo heslo
Ostravských. Dnes už jim nestačí, už přidávají
"a vytrvej!". Nemohlo by se to stát, kdyby ne
byli přesvědčeni o svých životních jistotách . . .
Rudé právo, 11. ledna 1973

Keni docela zřejmé, zda měl Gustav Husák ve dnech kolem 10. ledna pocit, ný sovětskému: “ . . . V
že je na vrcholu své slávy či zda ten den vzrostly jeho obavy. Ctižádostivci; nejtěžších okamžicích pro ' MR. DOUGLAS A MRS. RAÍN
Marcela Čechová
jakým vždy byl, musela vyhovovat mimořádná pompa, s níž se slavila jeho stranu, socialismus a moc
Paní Vopršálková se nechala přejmenovat'na Mrs.
šedesátka, ale komunistovi tak ostřílenému se musely současně vybavit vzpo dělnické třídy v letech
Rain, pan Procházka ze sebe udělal Mr. Walkera a
mínky na řadu komunistických vůdců, pro něž byla jen kousek za vrcholem 1968-1969 ses rozhodně a pan Hlavička si změnil jméno na Mr. J. K. C. Doug
pevně postavil proti kont- las. Paní Mařenka Bouchořová oznámila radostně,
přichystána propast. V tom není třeba zacházet do minulosti hodně vzdálené.
Okamžitě se ovšem zdá pozice Gustava Husáka pevná, ve hře sovětů je patrně rar evolučním, antisocia- že si změnila jméno na Margaret V. Jennings, aby
nejpřijatelnější figurkou, nejvhodnějším míslodržícím pro Československo. Z listickým a antisovětským nyní, po ukončení rychlokurzu angličtiny nebyla ná
padná svým českým jménem. Paní Bouchořová ho
hlediska Kremlu mu tedy k této příležitosti prokázané vysoké sovětské pocty sílám. Důsledně v duchu voří sice nadále něčím, co se dá jen těžko nazvat
socialistického internacio angličtinou a pro-mluví-li na ni rodilý Australan,
náleží.
;
l
Nejvyšší sovět SSSR nalismu’’. Dopis mu pře států, které přišly před nalismu a věrnosti tříd zírá na něj poněkud vytřeštěně, touží však tolik po
rychlém poaustralštění, že své poctivé jméno hodila
udělil Husákovi Leninův četl sovětský velvyslanec čtyřmi lety Českosloven ním zájmům dělnické tří za hlavu, aniž by alespoň vyčkala, až trochu zažije,
dy
jsi
neochvějně
hájil
řád, Brežněv, Podgornyj červoněnko, kterého do sko zachraňovat.
co do sebe nabrala v rychlokurzu.
Je mi paní Bouchořové — a také pana Hlavičky,
Ani domácí vedení stra zájmy komunistické stra
a Kosygin podepsali bla provázeli k dodání potřeb
ny, revoluční ideály so Procházky a dalších — líto. Ve snáze honem-honem
ného
lesku
velitel
sovět
ny
nezůstalo
pozadu.
Hu
hopřejný dopis jménem
cialismu a nenarušitelnosl zapadnout do nového prostředí dělají ze sebe v očích
vedení strany a vlády So ské okupační armády gen. sák dostal “čestný titul”
usedlých Australanů šašky. Nedovedou si totiž před
Těniščev, velitel politické Hrdina ČSSR a Řád Kle našeho spojenectví a přá stavit jak směšně působí, neumí-li člověk s ryze
větského svazu, v němž
správy “Střední skupiny menta Gottwalda, a bla telství se Sovětským sva anglickým jménem otevřít kloudně anglicky ústa.
zdůrazňují, že “komuni
sovětských vojsk v ČSSR” hopřejný dopis předsed zem . . . ” Došly mu ovšem Australský Mr. Douglas zachová sice při setkání s
sté, všichni sovětští lidé
a další důstojníci armád nictva trV KSČ je podob (Pokračování na str. 2) československým panem Douglasem pravděpoobně
ledově slušnou tvář, neboť nepatří x anglosaskému
znají Váš podíl na orga
bontonu říkat lidem, co si myslíme o jejich hloupo
nizaci odporu proti pravi
sti, potají mu to však cuká v koutcích úst.
Amerika
cově oportunistickým si
Záchvat přejmenovávání, který postihl v poslední
a Východná Európa
lám, na obraně sociali
době zejména posrpnovou emigraci, nese v sobě i
vážnější podtext. Snaha setřást, ze sebe změnou jmé
stického zřízení na česko
na vše, co světu připomíná, odkud jsme přišli a co
slovenské půdě, podíl na
jsme zač, není jistě normálním zjevem. Připadá mi,
upevnění KSČ na pozicích
jako bychom se styděli za to, že jsme Češi a Slo
V
ovzduší
vianočnej
pohody
analyzoval
časopis
New
York
Times
vhodným
mápdsmu - leninismů a
váci, za to, že jsme museli odejít ze své vlasti, za
proletářského internacio spôsobom súčasný vývoj v obchodných vzťahoch Spojených štátov s Východnou to, že naše kořeny jsou jinde a naše povaha snad
Europou — s minimálnymi štatistickými údajmi, ale jiná než povaha, zvyky a výchova obyvatel nové ze
s prenikavým záujmom amerického konzumenta na mě. Jako by na nás tím, že jsme z Československa,
JAN PALACH t 16. 1. 1969
lpěla nějaká pohana.
tejto činnosti. Jeho dopisovateľ James Nagle navští
Někdo může namítnout, že se přizpůsobením jména
vil niekoľko firiem, ktoré sa špecializujú na dovoz snaží vyjít vstříc hostitelům a oplatit jim laskavost,
z Východnej Európy a zverejnil svoje skúsenosti i s jakou nás přijali. Je pravdou, že na některých
rozhovor s predstaviteľom firmy Atlanta Corpora 'českých jménech si Angličan může vylomit jazyk,
domnívám se však, že přehnaná snaha o přizpůso
tion v New Yorku, leningradským rodákom Leonom bení se. je spíše přijímána jako politováníhodná
Rubinom, ktorý má na teraz hádam tie najväčšie vlezlost. A nic se západnímu demokratickému člo
skúsenosti v tomto sektore amerického obchodu. Leon věku neprotiví tolik jako podlézavé a bezzásadové
Rubin sa prisťahoval do Spojených štátov v r. 1936 korouhvičky. Sama mám jméno dosti obtížně vyslo
vitelné, spoléhám však na inteligenci svých anglicky
a s východoeurópskymi krajinami obchoduje už od hovořících bližních. Zatím se je všichni naučili vy
roku 1948.
slovovat celkem uspokojivě a nazve-li mne někdo
Leon Rubin upozornil litické uvoľnenie v zmy Mrs. Cash nebo dokonce Mrs. Cheque, přejdu to s
porozuměním. Vím, že si nezískám větší uznání a
dopisovateľa Nagla v sle americkej vládnej po úctu Australanů, udělám-li ze sebe Mrs. Austral.
prvom rade na to, že na litiky. Dopisovateľ Nagle Jsou hodnoty na tomto světě, které člověk nemůže
teraz v americkom impor dal svojmu zákulisnému smazat nebo naopak získat škrtem pera. Proč bych
te z Východnej Európy popisu zaujímavý nadpis- se měla stydět a skrývat, že jsem se narodila v
Československu? Jsou snad češi méněcennější než
hrajú potraviny hlavnú Jedlo a pitie je vraj ame Angličané nebo Australané? Mají snad horší kultur
úlohu: obohacujú dobre rickou cestou k prehlbo ní tradice či dějiny? Zač bych to stála, kdybych do
zásobený trh o rôzné la vaniu politického uvoľne kázala zapřít vše, čím jsem žila a v co jsem věři
la — svou vlast, svou řeč, své jméno? Slušný člověk
hôdky a špeciality. Ame nia.
by si podle mého názoru neměl měnit jméno.
rika by sa hádam bez
Jsou samozřejmě výjimky, kdy je změna jména
A tak okrem poľskej
nich mohla obísť, ale pán šunky objavila sa na ame nezbytná: má-li třeba naše české jméno v angličti
Rubin poznamenáva, že rickom trhu aj pražská ně neslušný význam. Jsou i případy, kdy je změna
poangličtí-li si jméno starousedlík, je
tento dovoz umožňuje čo šunka - hoci v malom roz pochopitelná:
hož žena . je Angličanka a on sám bezvadně-ovládá
len čiastočne východo- sahu - a maďarská Csar- jazyk i mravy nové země. Takových nutných a pocho
europským krajinám na das šunka. Ďalšími potra pitelných výjimek je však velmi málo a vše ostat
kupovať
v Spojených vinami. ktoré spestrujú ní je jen trapná snaha poturčenců být pravovémější než Turci. Kdyby byli Australané osudem donu
štátoch výrobky moder americký trh. sú paprika, ceni odejít z Austrálie a usadit se v Československu,
ného amerického priemy mak a kmín z Maďarska, pochybuji, že by ze sebe pan Taylor udělal pana
slu; podporuje všestranný nakladané oharky a cibuľ Krejčího a pan Smith pana Kováře. Na to jsou pří
styk s Východnou Euró ky z Poľska, zmrazené liš hrdí a zásadoví a vědí, že nikoliv změna jména,
Na obrázku je model pomníku Jana Paiacha,
ale jejich jednání a charakter by určilo jejich cenu
pou a tým aj terajšie po (Pokračovanie na str. 2) v našich očích._ Seznámí-li se Australan s panem
zhotovený sochařem Josefem Randou.
Hlavičkou a udělá-li si o něm dojem, že je to sluš
(Zvláštní přípravný výbor v Kanadě, 9-473 Burný člověk, pak pro toho Australana budou asi sluš
rows Ave., Winnipeg, Man. R2W2A3, Canada, vy
nými lidmi všichni Češi. Zjistí-li ovšem Australan,
PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St.,
dal pohlednice s fotografií tohoto modelu. Můžete
že pan Hlavička je nepoctivec a špína, nebude nic
Richmond, Vic. 3121. — PR1NTERS: Unification
je objednat též v HD. Cena $ 1 za 5 kusů. Vý
plátno,^ že si říká Douglas. Bylo by zřejmě proto, vý
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne, Vic. 3000 hodnější zanechat měnění a vylepšování jmen a mí
těžek na stavbu pomníku).
sto toho měnit a vylepšovat naše charaktery.
/
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'Pokračování se str. 1)
i obvyklé zdravice z měst,
vísek a dílen, často do
plněné ujištěním, že k je.ho poctě se gratulanti za
vázali cosi vyrobit navíc,
zlepšit nebo na brigádě
odpracovat.
Brzká změna ve vedeni
KSČ se tedy nezdá prav
děpodobná, možné Husá
kovo vykopnutí nahoru
při březnových presidentských volbách bude nej
spíš odloženo podržením
Svobody v nynější funkci,
nebo - kdyby rostoucí se
nilita Svobodova dosáhla
stavu, za něhož by byl ja
ko prezident nemožný zvolením mocensky bez
významné figury, která
by Husáka neohrožovala.
Více než kdy předtím
záleží totiž sovětskému ve

dení na tom, aby Česko
slovensko - stejně jako
ostatní podmaněné’ země
- budilo zdání klidu a spo
kojenosti s nynějším vý
vojem. V připravovaných
poradách o snížení počet
ního stavu armád ve
střední Evropě, které ma
jí začít koncem tohoto mě
síce v ženevě nebo ve
Vídni, nepůjde jen o to.
zda SSSR bude souhlasit
s odchodem svých vojen
ských jednotek z Česko
slovenska - ten sovětům
nezpůsobí žádné zvláštní
potíže,, jejich zájmy v ze
mi spolehlivěu hájí Husá
kův režim, i když odejde
'Rudá armáda za humna
-, ale zda se Kremlu po•-daří vzbudit na Západě
dojem solidního partnera.

Malý oznamovatel

s nímž je možno uzavřít
později v letošním roce
závažnější
dohodu
o
“evropské bezpečnosti”,
která je už delší dobu
vysoko v popředí zájmu
nynější moskevské politi
ky.
Zřejmě z téhož důvodu
se rozšířily z Moskvy “ dů
věrné zprávy” o útlocit
ném Brežněvovi, který se
nechal před čtyřmi a půl
lety obelstít falešnými re
feráty právě odstraněné
ho člena politbyra, šéfa
strany na Ukrajině Pyotra Šelesta o nebezpečí
československého “socia
lismu s lidskou tváří” .
Jen proto prý chudák
Brežněv nařídil v srpnu
1968 pochod armád do Če
skoslovenska. Brežněvova

doktrina prý vlastně ne
existuje. To jen vlády jed
notlivých
soudružských
států uznávají výhody
úzkého spojení svých ze
mí se Sovětským sva
zem . . .
Poslední komentáře ně
kterých západních listů
dokazují, že nová sovětská,
propagační ofensiva není
tak docela bez účinku.
Ti naivnější komentátoři
předpovídají brzké úžasné
uvolnění v Českosloven
sku, snad omluvu Dubčekovi.
Za významnou pomoc
při vytváření a udržová
ní sovětské linie propagan
dy si Husák jisté zaslouží
ještě více poct, než mu
Kreml udělil v minulých
dnech.

Obchodom k uvolneniu?

(Pokrač. zo str. 1)
ČEŠKA v Austrálii,
vyšší postavy, hledá váž ovocie, nakladané rajčia
né seznámení se slušným,
intelig. mužem 30 - 35 ro ky z Bulharska a Rumun
ků. Zn. “Samotná” do HD. ska a rôzne východoeuropské syry. Znojemské
PAN STŘEDNÍCH LET/
nezávislý, hezkého vzhle oharky sa ešte nepresa
du, rád by poznal chara- dili, za to však slovenskú
mantní společnici. Zn. bryndzu môžete už kúpiť
“Autovýlety - Melb.” do takmer všade v americ
HD.
kých delikatesných ob
ČEŠKA 58 LET
chodoch.
ráda by se seznámila s
Ale znamená to. že há
mužem, který má zájem
dam
americkí občania vo
. o spořádaný rodinný ži
vot. Zn. “Vltava” do HD. svojom labiižníctve už ú;plne zabudli na politický
VELKÝ TEChT s LOVNÍK
60.000 termínů, prodám. dosah tohoto obchodu?
Nie celkom. Prezradzuje
Tel. (Melb.) 37-2468.

MAMI NKY
máte dceru, která opustila školu?
ML ADÉ
DÍ VKY
prijme
GLO
W E A V E PTY. LTD.
k vyučení ŠVADLENOU
v moderní továrně na košile
234 Brunswick Sf., Fitzroy, Vie.
Telefon 419-1600

HOTEL SOUTHERN CROSS,
vedoucí hotel v Melbourne,
přijme
ČÍŠNÍKY, ČÍŠNICE, S K U P I N Á Ř E A VRCHNÍ
k příležitostnému zaměstnání
v oddělení banketu.
nebo, pokud si budou přát,
k trvalému zaměstnání.
Hláste se laskavě v osobním oddělení,
telefon 63-0221
HOTEL SOUTHERN CROSS, MELBOURNE

to zase časopis New York
Times. Ten vo svojom po
vianočnom čísle uverejnil
list čitateľa i svoj úvod
ník o politických impliká
ciách tohoto obchodu. Či
tateľ ocenil článok časo
pisu, v ktorom sa redak
cia 15. decembra zastala
sovietskeho lekára dr.
Chalidzu, ktorého soviet
ska vláda zbavila štátne
ho občianstva, pretože kri
tizoval potlačenie občian
skych práv a slobôd so
vietskym režimom.
Vo svojom liste čitateľ
nenavrhuje, aby Amerika
upustila od svojej snahy
budovať politické uvoľne
nie rozvojom obchodu.
Doporučuje, aby sa síce
1 v tejto práci pokračovalo,
ale zároveň aby sa neza
búdalo na sovietsku bru
talitu v oblasti občian
skych práv. Čitateľ pri
pomína, že Sovieti neob| chodujú s Amerikou preI to, že by mali Spojené
í štáty v láske. Preto aj
í Američania musia nájsť

g
g
g
g
g
g
U
g

cestu, ako obchodovať,
ale pri tom nezadať si v
otázke obhajovania ľud
ských práv.
Vo svojom úvodníku, v
ktorom komentujú dohodu
medzi Západným a Vý
chodným Nemeckom o vy
tváraní dobrých sús'edských pomerov, kladie ča
sopis NYT otázku: kam
može viesť politika ko
existencie medzi krajina
mi rôzneho spoločenského
systému, keď Východné
Nemecko, ale aj Česko
slovensko a Poľsko záro
veň s volaním po koexi
stencii zvyšujú útlak a
znemožňujú styk svojho
obyvateľstva s ostatným
svetom a keď sa soviet
ska vláda vrhá na domá
cu intelektuálnu opozí
ciu.
Aj tieto myšlienky ko
lujú v hlavách amerických
občanov keď kupujú to
kajské víno, poľskú šun
ku alebo československú
slivovicu.
Dušan Lehotský

ČS. RESTAURACE V ZIMNÍ ZAHRADĚ
nad bruslařským stadiónem
ICELAND — WINTERGARTEN
Eda Honkyš — D’Hora
28 Whitehorse Road, Ringwood, Vie.
Telefon 879,-1467
Česká domácí kuchyně — denně knedlíky,
vepřová atd.
Pivo neb likéry si možno přinést
£5
Otevřeno 7 dní v týdnu od 11. hod. dop.
íl
do 11. hod. noční
%
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22. 1. 1973

ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ VE VIKTORII
svolává ustavující schůzi zájemců o výstavbu če
skoslovenského národního domu v Melbourne na úterý
6. února 1973 v 8 hodin večer do domu pí. I. čap
kové, 20 Norwood Rd., Caulfield. Všichni krajané,
•kteří mají o věc zájem a chtějí se do připravované
akce zapojit, jsou velmi vítáni.
V. Vodička, předseda
NABÍZÍME ČESKÉ KNIHY V EXILU
John Danius: Zrod Satanova atomu, brožované,
celá trilogie $ 17,-. K dodání ihned.
Během roku 1973 vyjde, vázané v plátně, ilustro
vané, cena za svazek $ 5.20. Díla K. J. Krušiny:
Pan Dadáček má dovolenou, detekt., Jedenáctý
obvod, krim. román.. Zimní bouře, horská záchr.
služ., Druhá bouře, vychází až v zahr., Svět je
strašně krásnej, členská premie zdarma pro odb.
celé řady 1973.
Můžete objednat nebo napsat si o bližší informace
Dodává LITERÁRNÍ KLUB, K. J. Krušina, Box
239, 126 02 Hägersten 2, Sweden, nebo prostřed
nictvím Hlasu Domova.

Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmysl«:
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte so s
důvěrou na

ODRA TRAVEL SERVICE
311 batrobe 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
Obstaráme zaslání dárkových poukazů kamkoli
_____________________________________________

HLEDÁME PRVOTŘÍDNÍ

nástrojaře
frézaře
soustružníky
pro naši moderně zařízenou nástrojárnu.
Přednost dáváme řemeslníkům se zkušenostmi
při výrobě nástrojů na plastiku.
Zaručujeme výdělek $ 170.- (s přesčasem) týdně.
Platíme úrazové pojištění, které kryje zaměstnanse do $„ 50.000 stále, tedy i mimo zaměstnání.
Dále nemocenské pojištění, z něhož se vyplácí
nemocnému zaměstnanci $ 60 týdně.
Zaměstnanci jsou též pensijně pojištěni.
Poskytujeme pracovní oděvy a jejich čistění.
Nechť se o místa ucházejí jen prvotřídní
řemeslníci s písemnými referencemi.

Diecraft
Austrália
6-20 Radford Road, Reservoir, Vic. 3073
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Slavný nástup do třetího roku páté pětiletky

— Ministr Chňoupek od
letel 15. ledna do Moskvy
na poradu zahraničních
ministrů států Varšavské
ho paktu před nastávají
cím jednáním o evropské
bezpečnosti a snížení vo
jenských sil v Evropě,
které má začít 31. ledna
v Ženeve. K jednáním' o
snížení armád ve střední
Evropě byli pozváni do
Ženevy zástupci SSSR, Če
skoslovenska, Východního
Německa, Polska a Ma
ď arska (nikoli Rumun
ska).
— Čs. reprezentant ve
vodním slalomu, 191etý
Marian Havlíček (který
obsadil na olympijských
hrách v Mnichově 6. mí
sto) zahynul tragicky pří
vysokohorské tůře mezi
Prašivou a Donovaly v
Tatrách.
— Při zábavě v Mnichovieích u Prahy došlo 3.
ledna k rvačce mezi sku
pinou místních obyvatel a
brigádníky n. p. PRESTA
Praha. Při bitce, v níž
brigádníci použili nožů,
byli dva místní občané
zabiti, další je zraněn těž
ce a několik lehce.
— V Plzni náhle zemřel
dlouholetý člen činohry
divadla J. K. Tyla Zde
něk Jiřičný.

— V Karlových Varech
se loni léčil rekordní po
čet pacientů: přes 72.000.
— Ve Zlíně zemřel ve
věku 72 let spisovatel T.
Svatopluk, autor protibaťovského “Botbstroje” a
mnoha agitek. Oficiální
nekrology zdůrazňují, že
“svým postojem k proble
matice nedávných krizo
vých let se neúnavně sna
žil probojovávat mezi kul
turními pracovníky prav
du o omylech roku 1958 a
oprávněnost zásady, že v
socialistickém státě musí
kulturní tvorba plně slou
žit socialistické společno
sti.”
— Dva nadpisy z čs. no
vin: “Energetici bez vrá
sek. - Spotřeba domácno
stí a kulturních zařízení
nebude
omezována.’’
(Mladá fronta 5. ledna
73). - “Poruchy a těžkosti
v rozvodu elektřiny.”
(Svob. slovo 9. 1. 1973).
— Dne 1. ledna zemřel v
nemocnici v Karlových
Varech ve věku 74 let
akademik F. Běhounek,
který je znám veřejnosti
především jako účastník
legendární výpravy Nobileho k Severnímu pólu v
roce 1928.
— Dne 6. ledna došlo me
zi stanicemi úpořiny a

Ohníč na Tepličku k sráž
ce vlaků, při níž byly 3
osoby zabity.
— Od 1. ledna zavedlo
též Československo poš
tovní směrová čísla.
— President republiky udělil titul národního uměl
ce Pavlu Horovi “za
básnickou tvorbu, jíž obo
hatil původní slovenskou
kulturu” a Júliu Němčí
kovi “za malířskou tvor
bu a kulturně politickou
společensky angažovanou
činnost” .
— Aby se zlepšila kontro
la lidí poblíž západních
hranic, oznámilo mini
sterstvo vnitra, že dnem
31. března tr. končí plat
nost propustek do hranič
ního pásma. Současně se
vydávají prověřeným oso
bám propustky jiné.
— Funkcí a funkcionářů
je v ČSSR zřejmě mno
ho. Tak se dovídáme, že
se 4. ledna konal v P ra
ze “celostátní seminář
aktivistů ÚV KSČ, ÚV
KSS a krajských výborů
strany z oblasti školství” .
Dalo by se je ovšem po
jmenovat i jinak.
— Dne 31 prosince zemře
la ve věku 46 let přední
sólistka zpěvohry Státní
ho divadla v Brně Inka
Slavíková.

M OTOR PR O D U CER S
OF CLAYTON

ROZŠIŘUJÍ výrobu
Konají se právě pohovory k obsazení těchto míst:

BODOVÍ SVÁŘECÍ
(Denní nebo odpolední směny)

povrchoví

Op r a v á ř i

kovu

(Denní směny)

AUTOKLEMPIRI
(Denní nebo odpolední směny)

AUTO LAKÝRNICI
(Denní nebo odpolední směny)

LEŠTIČI
(Denní nebo odpolední směny)
VYSOKÉ PLATY NAD STANOVENÉ SAZBY
VÝTEČNĚ ZAŘÍZENÁ KANTINA
DOPOLEDNÍ ČAJ ZDARMA
Pracovní doba při denních směnách: 7.05 dop. — 3.35 odp. Pracovní doba při odpoledních směnách: 3.20 odp. — 11.30 večer
Hlaste se laskavě brzy u:
EMPLOYMENT OFFICE
proti stanici WESTALL
MOTOR
PRODUCERS
OF
CLAYTON
PROGRESIVNÍ FIRMA
“SKVĚLÉ MÍSTO PRO ZAMĚSTNANÍ”

Překonej sám sebe
Československo vítalo nový rok s mimořádným humbukem, který se však to
čil téměř výhradně kolem ekonomie. Pokud sledoval všechny ty novoroční zprá
vy, předpovědi, prohlášení, výzvy, závazky, čestná hlášení atd. někdo méně
znalý komunistické skutečnosti a méně zběhlý v komunistické hantýrce, musel
získat dojem, že Československo je na prahu roku, v němž je postihnou typické
kapitalistické nesnáze: nadvýroba zboží, s jehož odbytem si — po plném uspo
kojení svých občanů — nebude vědět rady, i když bude kvalitnější než kdykoliv
předtím a kdekoli jinde. Naštěstí lidé doma už mají dost zkušeností a tak sei
nezdá, že by na ně novoroční fanfáry hluboce zapůsobily.
Nástup do práce a do ní dílo, které je před ná- vedoucí hospodářští pratřetího roku páté pětilet- mi. Mělo by být tedy pro covníci. Na Dole Vítězný
ky byl v novém roce oká- každého z nás naprostou únor mají letos vytěžit
zalý. V mnoha větších samozřejmostí usilovat o 1,200.000 tun uhlí a horpodnicích - pokud nemají to, abychom od prvních níci jsou odhodláni splnit
nepřetržitý provoz, tj. po- dnů roku nebyli nikde s úkoly co nejčestněji. Nakud se nepracovalo i o časem “na štíru” , aby- všech ostravských dolech
vánocích a na Nový rok chom své pracovní úkoly připravují horníci v du- vyhrávaly v ranních ho- plnili všude rovnoměrně, chu hnutí Překonej sám
dinách 2. ledna dechovky bez šturmováú a sklu- sebe socialistické závaza zaměstnanci se řadili, zů . . .” a ukončuje vzlet- ký na počest 25. výročí
aby vyslechli projevy ně: “První pracovní smě- Února.”
Že se bude muset více
stranických
poter,tátů, na letošního reku je tedy
aby si poslechli, k čemu za námi. Začali jsme psát lidí p ř e m á h a t , aby
se ten který jejich ko první procenta na gra- oslavili “vítězný únor” ,
lektiv zavázal, aby se do fech našich plánů, nastou- to bychom lépe chápali,
Jinak se na začátku ro
zvěděli, k čemu se sami pili jsme nelítostný boj s
zavázali prostřednictvím časem. Začal závod, v ku dovídáme, že kolektiv
svých odborářských zá němž každá minuta, ho Františka Faltyse překo
stupců a aby se dozvědě dina, den či týden ovliv- ná letos rekord v rubání,
li znova a znova, jak m jeho konečný výsledek, že TOS Kuřim letos došťastni budou po uspěš- Je to závod, v němž nikdo končí výrobní linku pro
ném dokončení probíhající z nás, lidí produktivního strojírensKý
závod
v
pětiletky. Při svém zvlášt- yěku, nemá právo odejít SSSR, že Reflektor mlaním pracovním vypětí za bariéru a stát se divá- dýeh bude letos upozormohou se pak vždy plně kem • • •”
ňovat ve zvýšené míře na
spolehnout na hospodářTakový novinářský vý- skryté zásoby atd. Čs.
skou pomoc, k. níž jsou kon opravňuje jistě zdát- národohospodáři
přijali
vždy připraveni “přátelé néil0 komentátora k při- jistě též s potěšením zpránejvěrnější. z- bratrského hlášce do hnutí, které k vu, že byl 2. ledna podeSvazu sovětských sociali Novému roku rozšířili psán na zámku Zbraslav
stických republik” (po ostravští horníci. Hnutí protokol o výměně zboží
se jmenuje “Překonej na letošní rok mezi ČSSR
tlesk) .
sám sebe” . Protože chy- a Kubou. Československo,
Nástupy, srazy a de
bí bližší vysvětlení o tom, které se snaží exportovat
chovky v pracovní době
jak sebe překonávat, oci- doma vyrobený cukr, do
sice tak docela neodpo
tujeme si o tom celou stane z Kuby cukr a mevídají tomu, co se lidem
zprávu (Práce 3. 1.), kte- lasu (kromě tabáku) výv těch dnech dávalo na
ré snad budou někteří měnou za zařízení pro
vědomí, ale to dvojí mě
čtenáři lépe rozumět:
elektrárny, cementárnu,
řítko není snad pro niko
“Ve všech závodech rozvodny a další strojí
ho novinkou, “lid” je na
Dolu Vítězný únor v renské zařízení. Kromě
něj zvyklý.
Ostravě vyhrávaly před toho oznámilo čs. miniJe však přesto zábavné ranní směnou dechovky a sterstvo zahraničního obpřečíst si “chytrý” úvod- horníky vítali straničtí, chodu, že ČSSR poskytne
ník jakéhosi Jaroslava odboroví funkcionáři a Kubě úvěr.
Hejkala v Mladé frontě
(3. 1.), který komentuje
Velký výběr jakostního masa a uzenin
slavnostní nástupy do prá
najdete v českém řeznictví a uzenářství
ce povídáním, nazvaným
“Do díla!” . V něm zdat
U FRANTIŠKA ŘÍHY
ně přechází od srazů k >73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, Víc., tel. 311-2019^
zjištění, že “každý pro ! Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu \
mrhaný či nevyužitý zloNaše specialita: domácí jaternice a jelítka,
meček času může pozna
frankfurtské párky, turistický salám.
menat celé naše celoročVeškerá POJIŠTĚNI odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepéan Highway, MOORABBIN, Víc., 3189
-;VVV^/VAr\^A^AřVVV\<^/\^'VVV^AWVNA^\/V^/\WV^A^VVVVVV^/VVV<«VVVVVVVV<V\
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Pred marcovými voľbami v Argentíne a Čile

I

Džetem — denně
do VIDNĚ, FRANKFURTU nebo LONDÝNA

i

můžete letět ZA POUHÝCH $ 370.-

í

DOMOVA

Peron a Allende

Stredobodom politického vývoja v Latinskej Amerike zostávajú dve juhoame
Allende sa domnieva, že
rické republiky: Argentína a Čile. V Argentíne sa po 28-dňovom pobyte diktá svoju pozíciu zosilní útora Perona uvoľňuje cesta k marcovým voľbám. Peron však zanechal svoje spechmi, ktoré mal na
hnutie v chaose a začínajúcom sa rozklade. Kongres hnutia mu síce znova po svojej nedávnej ceste v
núkol prezidentskú kandidatúru, ale keď ju už z miesta prvej svojej zastávky zahraničí. Bude operovať
na ceste do Madridu, z hlavného mesta republiky Paraguay odmietol, kongres s nádejnou pomocou Sozvolil nového kandidáta v osobe dr. Hektora Campora, doterajšieho Peronovho vietského zväzu. Opozícia
osobného reprezentanta. A v tom momente začal rozklad hnutia. Osoba dr. však už začala proti tomu
Camporu, ktorý okrem neobmezenej oddanosti zakladateľovi hnutia v ničom ne brojiť, pretože sa obáva
vyniká, nie je prijateľná väčšine odborářských vodcov, za ktorými stoja masy zvýšenej závislosti na
voličov. Peron sice schválil kandidatúru svojho oddaného človeka, poslal mu Moskve a jej vplyvu na
TRAVEL SERVICE
vrelú gratuláciu, ale to nijako nezavážilo. Nespokojenci sa zišli na osobitnej vnútropolitický vývoj.
330 LIHIe Collins St.
schôdzke, aby sa poradili, ako postupovať ďalej. Zdá sa, že roztržka je váž
V určitom smere zaváži
nejšia,
ako sa verní Peronovi stúpenci domnievajú, lebo keď sa jeden z nich, aj další vývoj vo vzťahoch
(roh Elizabeth Št.), Melbourne
Peronov osobný generálny tajomník Juan Abal Medina, na porade predstavi so Spojenými štátmi. Vo
Telefon 63-4001 — 63-4002
teľov hnutia provincie Buenos Aires pokusil čítať Poronove inštrukcie, nespo Washingtone už začali
kojenci mu to násilím znemožnili.
významné rokovanie o
Julius Firt: Knihy a osudy. Index, Společ
A
tak
odborárski
disiexilu
v
ničom
nepotvrdili,
dy
doma,
keď
končil
terurovnaní hospodářských a
nost pro československou literaturu v zahra
problémov.
ničí, Koln, 1972, str. 294, 15 příloh, cena denti, ktorí chcú silného Mládež očakávala, že Pe- mín pre registráciu a tak finančných
14 DM a poštovné (v HD $ 4.20 včet. pošt.). a nezávislého kandidáta, ron sa predstaví ako nesplňuje ani on základ- Čile znárodnila americký
ktorý by zvíťazil, kalku- konštruktívny
politický nú podmienku pre voľby, majetok a napriek tomu,
lujú s peronizmom, ale ideológ a skúsený dyňa- V stanovenom termíne bo- že sľúbila náhradu, vec
'bez Perona. Peronova micky praktik. Mládež sa li však zaregistrováni tra- nie je vybavená. Okrem
Julius Firt, narozený na Plzeňsku v roce 1897, hviezda
legendárneho ale presvedčila, že Peron ja prezidentskí kandidáti, toho dostala od Spojených
se stal po krátkém působení v kvasném průmyslu ' vodcu, ktorý by bol schop- nebol v stave nič iné,
Rovnako dôležité marco štátov značné úvery v
spoluředítelěm nakladatelství Františka Borového y
ný
vytvoriť
vládu
národlen
opakovať
staré
polivé
voľby začína už pri rámci medzinárodného fi
Praze, potom byl jmenován ředitelem koncernu Li
dových novin. Poprvé emigroval v roce 1939, aby nej jednoty a vyriešiť tické poučky, ktoré sa na- pravovať republika Čile. nančného konzorcia, kto
pracoval v informační službě našeho^ ministerstva chronické hospodárske a učil ešte kedysi ako mla- Bude voliť 150 poslancov ré nedávno na schôdzke
zahraničních věcí v Londýně. Byl také členem Čs. sociálne problémy k ra ji-. čý dôstojník v Taliansku a polovičku (25) senáto v Paríži na žiadosť Allenstátní rady. Po návratu do Prahy v ^roce 1945 byl'
zvolen poslancem Národního shromáždění za Čs. stra ny, definitívne zapadla, za Musoliniho režimu. A rov. Podľa názoru pozo dovho režimu povolilo od
nu národně socialistickou a kromě působení v růz Jeho pokus stať sa jedi- tak sa začína od neho dě rovateľov čílskho búrli klad termínovaných splá
ných politických funkcích stál v čele nakladatelství ným občianskym kaoefidá- fínitívne odvracať. Otáz- vého vývoja bude to ple- tok. V Paríži sa tiež uznie
Melantrich. V roce 1948 opět odešel do exilu, v No tom, ztroskotal pri roko- ka je, či sa na vývoji biscit pre alebo proti slo, že čílska vláda sa má
vém Yorku založil vydavatelství “Arts” . Pozdějýbyl
Firt povolán do Mnichova, kde působil 16 let jako vaniach s Radikálnou niečo zmení, keď sa Pe- Allendovmu marxistické pokúsiť o úpravu svojich
ředitel ;čs. vysílání roizhlasové stanice Svobodná stranou, ktorá ho odmiet- ron zase^ podľa prísľubu mu režimu. Opozícia má finančných podlžností in
la podporovať, keď sa vráti, či sa mu potom po- dnes v parlamente 93 po- dividuálne s každým ve
Evropa.
Julius Firt nebyl ani spisovatelem, ani ^novinářem, presvedčila. že by to bolo darí zastaviť
rozklad slancov a 32 senátorov, riteľom. V dôsledku toho
přesto však zasáhl pronikavě do rozvoje české publi
znamenalo
vzdať
sa
úplne
hnutia.
V prípade, že svoje pozí- začali vo Washingtone po
cistiky za první republiky. Okolnosti již mu nedovo
Peronisti musia však o- cie vo voľbách ešte zlep- rady, ktoré sa týkajú jedlily, aby tak mohl plně pokračovat i po roce 1945. politíckej nezávislostí a
Jeho povolání (či spíše vášeň pro krásnou knihu) podrobiť sa Peronovmu čakávať ďalšie kompliká- ší, znamenalo by to ko nomiliardovej americkej
přivedlo Firta mezi slavnou plejádu čs. umělců, me houtili.
cie, lebo nie je isté, či niec Allendových poku- pohladávky voči republi
zi kterými si našel řadu věrných přátel a snad i ne
Najväčšie
sklamanie
režim generála Lanussa soy. ústavnou cestou vybu- ke Čile.
přátel. Svou vzpomínkovou knížku věnoval lidem, s
kterými se pracovně a zejména přátelsky stýkal prežíva mladá generácia, príjme aj ich nového pre- dovať socializmus,
Dušan Lehotské
jako ředitel nakladatelství Borový a Lidovek. A ten, ktorej predstavy o Pero- feidentského kandidáta. Dr.
kdo má alespoň základní vztah k české literatuře. novi sa po jeho návrate z Campora nebol totiž vteví, že dům na Národní třídě č. 9 byl původně sídlem
Vedouc: kontinentální pekárna v Melbourne
Topičova nakladatelství, pak Borového a posléze če
skoslovenského spisovatele. Firt ve svém vyprávěni
ATLANTiC BAKERY Pty.Ltd.
ale nezapomíná přátelskou vzpomínkou ani na své
Z L O B Í VÁS O Č I ?
někdejší konkurenty — nakladatelství Aventinum.
8-10 Helen St., West Heidelberg, Vic. 3081
Srdce, Bradáč, Janda, Družstevní práce, čin, Me
Bolí Vás hlava ?
. Telefon 459-3672
lantrich aj., sloužící také oddaně české knize.
Noste brýle od O P T A
Firtův hlavní zájem je ovšem zaměřen na okruh
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
kolem Lidových novin, ke kterému patřili Čapkové,
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Bass, Poláček, Peroutka, Halas atd. atd. Firt ne
j
Přesvědčte se!
vzpomíná jen na literáty, v jeho vyprávění se setká
váme s politiky (Masarykové, Beneš, Stránský), věd
j
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
ci (Jakobson, Trávníček), výtvarníky (Hesoun. Mu
Capitol House, 113 Swanston St.
j
která je zárukou nejlepší kvality.
zika), herci (Scheínpflugová, Haas, V-W) a jinými
Melbourne (vedie kina Capitol)
a jinými. Osobní index v Knihách a osudech uvádí
8. poschodí
Telefon 63-2231
na 240 jmen osobností světového a československého
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
politického á kulturního, života, o kterých se Firt
ve svém svědectví zmiňuje. Obdivuji autorovu pa
Vaším příbuzným i bez lékařského předpisu,
OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE
měť, citující i po tolika letech detaily různých setká
v nutných případech i telegraficky
ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
ní a dokonce i fíříležitóstné verše, které obyčejně
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
v paměti neutkví. A to musíme uvážit, že Firt pro
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVÁNI rámů
dělal zá posledních 30 let nemálo strese a při kon
cipování knihy s e , téměř nemohl opřít o žádné pra
i nábytku odborně provádí
Knihy a osudy jsou doprovázeny fotografickými
meny či záznamy. ,
přílohami, které svedčí o seriózním přístupu nakla
první pozlacovačská firma v Austrálii
Firt tak připravil nejen velmi čtivou, zajímavou datelství Index vybavit tuto knihu kopiemi alespoň
a . půvabnou knížku vzpomínek, ale i důležitý doku některých dokumentů, které měl autor k dispozici.
J. KOŠŇAR PTY. LTD.
ment osobního ^svědectví o českém kulturním životě Knihu připravil do tisku Ludvík Veselý, který vy
zejména,, v období mezi roky 1930 - 1940. Soudě z právění Julia Firta zaznamenal a nic neubral auten
112 Marlbýrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
Firtovy kapitoly, která vyšla před časem ve Svě ticitě osobního svědectví a dobové atmosféry. Velmi
Telefon: 37-3109
dectví a popisovala fragment autorových vzpomínek kvituji, že autor se ve svých vzpomínkách vyvaroval
jakož
i
v
č.
42
Howard St., Norfh Melbourn&i
na politické události, by knížka s tímto tématem dvou nebezpečí, které tak často memoárovou lite
byla dalším nepochybným přínosem čs. exilové lite raturu doprovázejí — sentimentalitě a samochvále.
(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
ratury. Přál bych Firtovi i . celému našemu exilu, Firtovu knížku velmi vítáme na exilovém knižním
Krajanům poskytneme 15% slevu
abychom Se jí dočkali.
trhu a těšíme se na její druhý díl.
IP
Do mnoha měst v EVROPĚ a zpět
můžete letět za $ 697.90
Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
do VÍDNĚ stojí
$ 346.45
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje
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V poledne na Rudém náměstí

Ferdinand
Peroutka
21. srpna 1968 sovětské vojsko vtrhlo do Českoslo venska, a 25. srpna, v neděli, sedm lidí, pět mužů
a dvě ženy (jedna s dítětem v kočárku), přišlo v Moskvě z různých stran na Rudé náměstí. Posadili
se na zábradlí blízko hlavního východu z Kremlu, Spasské brány, vytáhli zpod šatů a z dětského ko
čárku plakáty s různými hesly, rozvinuli je a ukazovali a mávali jimi. Mladá žena vytáhla z kočárku
také československou vlajku, již včera ušila. Hesla byla: "Ať žije svobodné a nezávislé Českosloven
sko.
Ruce pryč od Československa." "Hanba okupantům." "Svobodu Dubčekovi." "Za vaši svobodu
a za naši." Ihned několik mužů (a jedna žena) se rozběhlo k demonstrantům, v běhu volali: "Jsou to
sami židi, bili je do hlavy a do tváří, žena bila těžkou kabelkou do úst. Jednomu z demonstrantů
vyrazili čtyři zuby. Uniformovaný strážník zapískal, přijela velká Volga, demonstranti byli k ní vlečeni
a nacpán? dovnitř, Volga je odvezla na policejní sta nici. Celý děj trval pět minut.
V říjnu se konal proces. Z demonstrantů dva nebyli postaveni před soud: básník Victor Feinberg a
mladá žena s dítětem v kočárku, Natalía Gurbanevská, také básnířka. Oba byli prohlášeni za šílené.
Tajná cesta oposičních sovětských autorů ven je již vyšlapána, a nějakým způsobem kniha paní Gurbanevské o procesu se dostala na západ a byla tam publikována. Kniha má titul "V poledne na Rudém ná
městí". Jsou v ní obsaženy také protokoly soudního přelíčení.
Řekneme hned, ze to nemůže užívat?” Soudky abstraktními otázkami.
a chtěli, aby to videlo a
nebyl stalinský proces. ně - předsedou soudu by
Vyšetřování se točilo ko o tom vědělo co nejvíce
Obžalovaní a jejich advo la žena - ho přerušila: lem toho, kdo viděl kolik lidí. Marně se snažili. By
káti měli značnou svobo “Nemluvte o svých pře aut jet v tu chvíli na Ru li souzeni ne za to, zač
du řeči. Theorie o návra svědčeních, nejste žalo dém náměstí, žalovaní chtěli být souzeni, nýbrž
tu stalinismu mate nyněj ván pro svá přesvědče pravili, že žádné, snad za “hrubé porušení veřej
ší sovětské skutečnosti. ní.”
jedno, svědkové vypovída ného pořádku a rušení
Stalin měl své způsoby
li o tom neurčitě. Všichni normálního pohybu do
utlačování, nynější kolek Jiný obžalovaný chtěl souhlasili, že obžalovaní pravy” .
tivní vedení má své. Na promluvit o invasi Česko seděli na zábradlí, ale
Pokud ostatního se tý
místo hrůzy nastoupila spí slovenska. Státní žalobce státní žalobce, aby věc kalo, podle žalobcova mí
še nuda. Hlavní péče vlá řekl: “Nejste žalován v připepřil, tvrdil, že si nění sovětští občané mají
dy je nyní o to, aby poro žádné souvislosti s udá sedli na chodník a pletli velice neradi, jestliže ně
ba ztratila svůj pathos, lostmi v Československu.” se tak pod nohy lidem, kdo ruší provoz, a tak
Soud byl rozhodnut ne
aby řinčení řetězů nebylo
kteří se přišli podívat na pochopitelně bili rušitele
připustit,
že by v sovětech moskevské pamětihodno
slyšet, aby útlak byl po
provozu a jednomu vyra
kud možno neviditelný, někdo měl třeba vzdále sti. Podal žalobu jen na zili čtyři zuby. Ruka lidu
nou příčinu zastávat se to, že pet lidí se “shro
neznatelný.
je pádná.
Obžalovaní měli připra svobody.
máždilo a zvýšilo doprav
Z jakési nutnosti, hlav
veny ohnivé řeči, soud je
Z čeho tedy bylo pět li ní nesnáze” . Rozčilovalo ně pro stálé vyptávání ob
nechtěl' slyšet. Jeden z dí obžalováno? Z toho, že ho, že obžalovaní si ne žalovaných, státní žalobce
obžalovaných si pospíšil, 25. srpna rušili na Rudém zvolili jiné místo pro de se musil podrobněji zabý
aby prohlásil: “Po celý náměstí pravidelnou do monstraci, již stát pokud vat těmito rozhořčeným
svůj vědomý život jsem si pravu, zločinné překáželi možno nechce posuzovat. sovětskými občany. V té
přál být občanem - to jest normálnímu provozu, -yů- Řekl: “Máme dost míst, věci jeho řeč prodělali
tím, kdo hrdě a klidně vy bec nešlo o otázku svobo kde není vůbec žádný pro vývoj. Nejdříve pravil:
slovuje své'mínění.” Cito dy nebo ,Československa. voz.” Zajisté, je jich dost “Je naprosto srozumitel
val Anatola France: “My Pět obžalovaných překá v lesích před Moskvou a no, že občané žádali, ab;
slíte, že mne můžete svést želo dopravě, ostatní dva ve Vrabčích horách.
plakáty s hesly byly okam
vidinou početné vlády, byli šílení, nic více v tom
Avšak nepravděpodobní žitě odstraněny.' Můži
která tak omezuje všech nebylo,
žádná příčina, obžalovaní trvali na tom, člověk, který ve věki
ny svobody, že jich nikdo aby soud se zaměstnával že politicky demonstrovali (Pokračování na str. 6

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZENÁŘSTVÍ
*- PRVOTŘÍDNÍ ŠUNKY, MLADÉ KRMENÉ HUSY, KACHNY, SLEPICE

★

AUSTRALSKO-ČESKA FIRMA

A R C HI DOH DESIGNS
Vám nakreslí- plány a vybaví
stavební povolení pro
* obytné a průmyslové »tavby
* přestavby a přístavby
* sanitární zařízení
* interiéry bytů a kanceláří
Pomůžeme Vám připravit rozpočet oprav
při koupi staršího domu
Volejte: 64-1207, nebo večer 350-2653
131 BRTDGE STREET, PORT MELBOURNE

Mlčící a jiná většina
Západoněmecký týdeník Die Zeit otiskl dopis
z Československa, obsahující zajímavou ana
lýzu politické situace v Československu. Pře
jímáme jej bez komentáře; ten si mohou k
Irpké pravdě udělat čtenáři sami . . .:
Milý příteli, z partaje mě sice vyhodili, ale smím
pracovat dál. Nechci si naříkat. Zvolil jsem si práci
a zemi svobodně a ted’ musim zkrátka jít s prou
dem.
Jistě tě bude zajímat, co se tak u nás říká o situa
ci. Myslím tím normalizaci, která se v západním
světě často tak lehko zesměšňuje. Opravdu existuje.
Lidé u nás pochopili, že snad přece jen chtěli přes
příliš, a mezitím se naučili vážit si příjemných ma
ličkostí všedního dne.
Široké kruhy obyvatelstva se s novými politickými
poměry docela dobře vyrovnaly. Udržují se v na
ději, že si budou moci v dohledné době dovolit auto,
chatu nebo cestu do zahraničí. Jiné cíle teď nemají,
měli je kdy vůbec? Pro tyto lidi je důležité, že je
dnes dost snadné si tyto hmotné statky obstarat.
Na Dubčeka sice nezapomněli, ale byl pro ně jen
politikem, který jim chtěl rychleji dopomoci k vět
šímu blahobytu.
Druhá skupina je zásadně s dnešním vedením
strany nespokojená. -Zvláště technici, inženýři a pří.slušníci společenských vrstev s vyšším vzděláním
odsuzují nepatrnou výkonnost a iracionálnost celého
systému. Protože i oni chtějí držet krok se spotře
bou, jdou s proudem přesto, že občas veřejně při
pustí, že jsou nespokojeni.
Třetí skupina lidí je proti normalizaci. Ale to jim
nepomůže. Tito lidé mezitím ztratili s konečnou
platností své pozice a vývoj je zadupal do prachu.
Velice zajímavá je čtvrtá skupina, která vidí v
politice Husákova vedení příležitost dostat se k
dobrému džobu. Znám ze svého okolí mnohé, kteří
měli štěstí, že v kritické době nepřiznali barvu,
protože byli právě na vojně nebo nemocní. Ti nejsou
zatížení a dělají teď cílevědomě kariéru. Protože
nemají zásady, jsou zcela oddáni rozkazům strany.
Je mezi nimi mnoho, mladých, kteří dosud nemají
mnoho zkušeností a dovedou kolem sebe hezky ostře
bít. To některé kruhy v partaji samozřejmě vítají
a podporují.
I Jak to půjde dál? To. se dá jen těžko říci. Jedno
je jisté: místa, na nichž se bude o vývoji Česko
slovenska rozhodovat, jsou obsazena lidmi, kteří jsou
vyslovenými dogmatiky. Jen ti přečkali čistku ve
zdraví, často jsem už zažil, že k nám ze Sovětského
| svazu přišly myšlenky, které byly pokrokovější než
■ty, které jsou u nás oficiálně dovolené. Jak je to
na škodu, nemusím zdůvodňovat. Rychlý kladný vý
voj není možno podle mého mínění očekávat. Tak,
a teď konec s politikou. Přijdeš-li někdy do Česko
slovenska, ohlas se. S korespondencí bych nerad za
čínal. Tvůj X.
Přeložil J. S.

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. M
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
í26 High Street, Kew, Vic.

Tel. 86 7178

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

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: 184 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. (314-62*11,:
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
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V poledne na Rudém náměstí

Nejednou jsem si uvedomil, že tvrzení, které jsme
slýchávali v Československu' o vybojované pozici (Pokračování se str. 5)
Leoše Janáčka na světovém hudebním fóru, lze stě čtyř let ztratil otce, zů
ží aplikovat na Austrálii. Janáčkova hudba je zde stat klidný?” Z toho bv
jen málo známá. ABC přes svůj velký počet^ hodin
vysílané hudby zařazuje skladby Leoše Janáčka do se bylo mohlo zdát, že
svých programů ojediněle — jednou jsem slyšel sui všem těm, kdo bili obža
tu Mládí pro šest dechových nástrojů a snad jeste lované, Němci zabili otce,
některé z Lašských tanců. Janáčkově hudbě není když jim byly čtyři roky.
snadné (až na výjimky) porozumět, virtuozita jeho
Za chvíli, v téže řeči.
skladeb pro sólové nástroje (např. pro klayír) má
- zcela jiný smysl než koncertantnost např. lis|tpv- žalobce to poněkud .pozmě
ská-pasážová, polyfonická. Janáčkovi nejde o střem nil a mluvil už ne o obča
hlavé kadence či kupení technických prstolamů, ale nech, nýbrž o “určitých
především o všestranné zpracováni daných myšle jedincích, kteří udržuji
nek, které jsou hybnou sílou jeho hudby. Janáček
hledá téměř ve všech svých dílech nové cesty, nové pořádek na Rudém námě
nástrojové možnosti, nové zvukové či harmonické stí” .
efekty, novou formu a to nezřídka postavenou na
Ještě za další chvíli to
základech skladatelova moravského původu. Janáč změnil na “občané a čle
kova hudba je přes veškerou modernost, kterou
skladatel předběhl svou dobu o dobrých padesát let, nové policie“ . Tak to šle
silně národní a je akcentovaná prvky regionální dále, až ke konci proces:
moravské nářečnosti. Snad právě tyto aspekty zabra mlčky, bez protestů, ža
ňují proniknutí .některých vrcholných Janáčkových lobce a soudce byte irt>‘ děl do Austrálie. Možná že jde také o problém in
terpretace, pokud bychom měli na mysli koncertní no, že ti. kdo faSí obžalo
vané. všichni byfi. S eaj
či operní provedení.
policejní
jednotky 1IK.
Album dvou gramofonových desek, které se obje
vilo na australském vánočním trhu, přináší nahrávku Soud nezjišťoval zda
kompletního Janáčkova díla pro sólový klavír a kla všichni tito členové Stát
vír s doprovodem dalších nástrojů. Radost, kterou ní bezpečnosti l ú a & t
z těchto desek pociťuji, je ještě zvýšena výběrem
interpretů, dokonalostí nahrávky a úpravou alba. Zá- ztratili ve veku čtyř lei
padoněmecká společnost Deutsche Grammophon při •otce. Ale aspaě smaá řekl
pravila toto vydání neobyčejně citlivě a šťastně. Po že- všícímií bylí vr té efeíi
zvala do svého studia dva čs. exulanty — pianistu aa Rodem náměstí sáfcaRudolfa- Firkušného (Janáčkova žáka) a dirigenta
Rafaela Kubelíka. Ti pak ještě s členy Symfonic dóm
Ta se -ryjevaje sice me
kého orchestru bavorského rozhlasu nahráli Cap
riccio pro klavír levou rukou a osm dechových ná podařená, ale xakladm
strojů a Koncertino pro klavír, dvoje housle, vitfc, íenoesce viádý vjBĚM vě
klarinet, lesní roh a fagot. Firkušný dále hraje só
lové klavírní skladby ' Téma s variacemi, Sonáta cí ták. jakoby te byfi dSes moll (“Z ulice — I. 10. 1905”), Po zarostlšn chod nácL kflfeUřsm. zem ětód
níčku a V mlhách. Zvláště v drobných skladbách a stiafasíL jafe*y I®.
pro klavír Po zarostlém chodníčku (oříšek i pro ruský 5A fafe
obpřekladatele názvu skladby, uvedena v němSně ja 
ko Auf verwachsenem Phade, anglicky On au ever- žáev aré. cairaiSi je do v®grown path a francouzský Sur des sentiers effacés xb a -'XÍTesi a peScyri
— bohužel žádný z překladatelů adekvátně nevysti
huje náladu původního titulu) nacházíme klič k J a  f t e i r a s S afežaiBiasai aenáčkovu realismu, k jeho citlivosti k zachycení pro
ta®, ie
měnlivé skutečnosti a smysl pro melodičnost posta isfcpsě írra S
vené na moravské tonalitě. Jak jsem se jíž -anfiag..
některým Janáčkovým skladbám není lehké p n s mět, snad to ale není vůbec podstatné. sIsA ja a e Jíj
základní myšlenku, že hudba má sílu citového creSr I
není. A Janáčkovu hudební řeč pochop: tesu fesfelj
porozumí jeho úpravám lidových moravských píssi-f .Káv®. Ta stenri iaiobce
Lašským tancům a pak drobným skladbám pro Kte- j psasutaral o poBtadkýde
vír Po zarostlém chodníčku. Po tomto úroda se pak léces* x d z á&Ságr. Fajiž bude zdát Symfonieta, smyčcová kvartete. <3*golské mše, Její pastorkyňa či Liška BystrouSkm faää' je te se týká. socšstE srn s s S tisšes tvá ří byl
snadnější.
Rudolf Firkušný odvedl za podpory Ttefaeiag Ss~
belíka na dvou zmíněných gramofonových dFsžárfe nepřátel, č e r i š a S teázáslužnou práci a velké um ěni čs. es3 by pro
ä
:
terase vytak jako společnosti, která albssn vydala, pwáělawaÉ: |
tzkta:
T s ý mes
s přáním, aby díla českých a sksvess&ýeh sklariaSeTi j
v mistrovském podání vycházela i v ha d n a w
jp j ptyc ®2 f t A r i m i t a

Může se člověk ptát, čí formací o neskutečných« Etud mají informace. Ža
ruce to obžalovaní měli faktech.” Avšak, pravila' lobce dokazoval nesolid
na mysli? Měli na mysli advokátka, sovětské voj nost demonstrantů tím,
ruce našich sovětských sko skutečně vstoupilo do.. že žádali svobodu pro
vojáků.”
Československa, a obža Dubčeka, který byl svo
Předsedkyně soudu byla lovaní nerozšiřovali faleš: boden. Advokátka odpově
zdrželivější ve výrazech a nou informaci o “nesku děla, že žalobce by tak
důstojně konstátovala ja  tečném faktu” , nýbrž mě mohl mluvit, kdyby lidé
ko fakt: “Vojáci tam byli li na mysli fakt skuteč nevěděli ze zahraničního
posláni, ale invase neby ný.
rozhlasu, že Dubček byl
la."
Právní zástupci obžalo dopraven do Ruska v pou
Tato logika se přestě vaných beze vší pochyby tech jako zajatec.
hovala do Československa hráli mnohem větší roli
Dávno jsme si slíbili, že
kde lidé jsou souzeni zá než kdy dříve v sovětském
budeme
uznávat fakta.
politické výroky a politic soudnictví. Aspoň řečmi,
kou činnost, ale politické ■jež jim bylo dovoleno pro Bereme tedy na vědomí
také ten fakt, že jednání
nrocesj' nejsou.
nést. Bývaly doby, kdy
před soudem se nepodo
Ačkoli to nebyl proces obhájce byl stejným ne
balo
procesům stalinským.
a la Stalin, určitá přísnost přítelem obžalovaného ja
Aspoň v tomto procesu
byla. Žalobce zastupoval ko žalobce, někdy snad i
sověty se zřekli brutální
politickou stydlivost reži horším. Nyní však advo
ho, drtivého totalitního
mu a řekl, že tetalitaria- káti - bez protestu soudu
mechanismu. Také v ně
Bismns je “nepřípustný - slušným způsobem se za
kterých jiných věcech.
výraz” . Sověty existují a stávali obžalovaných. Ne
jednají určitým způsobem, ostýchali se žádat svobo
MAXE
ale má to být ponecháno du projevu v sovětech ani
VYROVNÁNO
bez názvu, beze jména. se -neostýchali ostré po
PŘEDPLATNÉ?
Žalobce zakázal obžalova tyčky se státním žalob
ným ptát se. soudkyně cem. Řekla odvokátka:
jim zakázala odporovat “Jestliže státní žalobce
žalBňo. a sood zakázal má právo na své míněni
CHARLES ANTAL
ufcžaJavaaýiB citovat člá - já také, je mezi námi
N. M. L. A.
nek ústředního orgánu soutěž, debatujme.”
447 Collins St.
Soutěž mezi obžalobou
Pravda. Obžalova
Melbourne
ný se- zeptal: "Proč?” a obhajobou - jak nový to
telefon 62-0411
P iedseÄ y®
soudu: zjev v sovětské justici!
po hod. 781-2141
“Ssraá asvysiéčlsje své Advokátka dokonce se ne
životné poistky
ostýchala dotknout se jed
a
Ačfať k i ® bmb nebyli noho faktu života v sově- - pôžičky na domy
Dôverne
těch - toho faktu, že ob
a -'rolehlivo
čané poslouchají zahra
tesat, aby taU y jejšefc gfa- niční rozhlasy a odtarnJkátá

byly

ÄfastoiáH y.

Když sami šsyi jejoch sróM arcsá k. «fefaiigá «a— «_

Z POHÁDEK OKRESNÍHO TAJEMNÍKA

cm . v y d eÄ .ses že festy
cosalasvaiy

zšscsyshnciz

kfesá jas* psAyHis. žááas®® brata*®® perosc Se-

se pada. jak
d s ® “Ä " ^ j e srotaóaé
a n e a ň a á i čeásaáerocs*•** bmsIk*: být poražována » p— žaro sovfevážný. kdýč neobsa&IŠP BBC jŠteťiiO' tneř VS^álM
i
MANŽELÉ RUDOLF A MARIE FOLBEROVÍ
* ' P srofenäe jeásé arně?
____
í Pryč ,$e
s o v ^ ^ á vlá
Z ADELAĚDK J S t S ATaRFWAiI.il«:.
|
da cSh áotóasa? Avšak
S RADOSTÍ OZNAMUJI .STSM ř & H S J Í l t
í smaä věděl své a trval na
ŽE SŇATKU JEJICH SYNA
I j| svéaa. Advokátka vzala
' do raky sovětský zákoník
D O U G LA SE
'
||
S
i a přečetla, z něho definici
pomluvy: “Pomluva je
V IC K I
MASON
1
vědomé, úmyslně falešný
BYLO POŽEHNÁNO DNE §. LEDNA 1S5
i výklad faktů nebo událo
V ZAHRADĚ FERN3LEE LODGE.
i stí osobou, která ví. že
události takové se ve sku
Hazehrood Park. SA. — leden 1973
íI
♦ Ij tečnosti nepřihodily. Po----- ---------------------------------------------------- ------- ---------------- . ♦ :[ mluva je rozšiřování in

OKarkulce-pionýrce
Jaroslav Kujeba
KsrttiIfca seděla před prověřovací komisí a před
seda. na m hleděl nevraživě jako na člena nátlako
vé sk a ptay. Začal však, jako by se nechumelilo:
T á k nám pior.ýrko. pověz, jak to vlastně bylo.”
"IboEninfca mě poslala k babičce. Ona byla neum nii a HsSa zrovna narozeniny. Do košíku mi pro
m Aala bábovku a dvě láhve nějaké kořalky. Já
s e m efetpla eště natrhat babičce kytičku a tak sem
3 a lesem, páč na lukách teď, co je má družstvo,
reste samej lepoch. V lese na mě vybaf ruskej vojšäí
”
“Třebas to byl vlk. ne?” navrhl levý přísedící a
pravý dodal: “IV KSČ se usnesl, že jsme zkonsoBdovási a Tieni tedy důvodu, aby tu spojenecká voj
ska nadále pobývala.” “V celém katastru naší obce
není ani jediný ruský civilista, neřkuli voják,” řekl
rozhodně předseda.
“Ne, Rasák to byL Vyptával se mě, kde by dostal
něco k piti. Dyž sem mu řekla, že mu nikdo nic nedá,
zesffiutoěL Ale pak zahlíd v košíku láhve a začal
mi je brát. Věděla sem. že s pasivním odporem proti
němu nic nezmůžu, a tak sem mu dala do nosu. On
si z toho vsak nic nedělal a dyž viděl, že láhve po
dobrým nedostane, ptal se mě, kdeže bydlí babička,
že by jí chtěl taky blahopřát. Chtěla sem se ho
zbavit, a tak sem mu to řekla. Pak mě nechal na
pokoji a zmizel. Dyž sem přišla k babičce, ležel v
babiččině posteli a babička nikde. Rusák měl na
hlavě její čepec, ale já sem se nedala oklamat.
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Ladislav Grosman: Nevěsta.
(Index, Kolín nad Rýnem, 1972)

D O M DV A

Zavoleji tedy,
dá-liz kdo odpoved ?
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Tu nechci znát

J unius
I.
To nechci znát, co do rovin se stíny snáší.
To, z čeho teď mám strach, už nikdo nezaplaší,
Obchod na korze . . . snad každý Čech a Slovák zná tento Kadárův film, který a sestry . . .? Všechno je
to, co se bojím znát, co na osud si hraje,
dostal roku 1967 cenu americké filmové akademie, Oscara. Ale jen málokdo vi, pryč . . . Nevíš náhodou,
a pevně říkám dnes, co chtěl jsem, neváhaje:
že byl natočen podle stejnojmenného románu Ladislava Grosmana. Jeho autor kde je jejich , . . popel
že nebetyčný Bůh
(ročník 1921) psal sice do různých československých časopisů povídky, avšak . . . kde je? Nechápeš, že je ironický druh,
sotva se trvaleji vtiskl do vědomí čtenářů. Neprávem už proto, že kraj jeho jsem střep? Střep! Vet s nímž možno v svatvečer lít smlouvy z olova
zkřehlý,
směšný a třást se toužebně, jak se jen zachová,
mládí, východní Slôvensko kolem rodiště (Humenné), se velmi živě objevuje chý,
jak bude milostiv ten smrti vynálezce,
v jeho díle neustále, i když přesídlil do Prahy. A jistě ho vzpomínky na ně střep . . . ”
ne nechce se mi lhát, ne, nechce se mi, nechce,
Strýc
David
je
pokrev
doprovázejí i v israelském exilu, v Tel Avivu, kde vyučuje slovanským lite
jenom bych chtěl se ptát všech Jeho dětí živých,
raturám. Sám má prý titulní povídku sbírky, o níž budu hovořit, raději než ní bratr Josefa Šafara z proč hřbitovy jde průvod mrtvých spravedlivých,
zfilmováním proslavený román . . .
Olbrachtova polanského abych, až dojdou, mohl říci jim:
goletu, nadaný jeho cha vrací se z pouti marnotratný syn,
V prvních třech povíd Bere to, abych tak řekl, zvaná I^endez-vous strýce
rakterem, jeho vlastnost zasněný v legendách a v prchající duze,
kách se skrývá za vypra jako “kus života těžké Davida, je umístěna do
mi. Tato podobnost strý je n v srdci taje špatný vtip, že patří do iluse,
věče, kterým je Mendel ho”, se kterým je nutno poválečné doby a místně
ce Davida, ale i ostatních sém, nikým nehledán a němý v zmlklých zvonech,
sc s větrem sbratřuje a mlčí v polotónech.
Ghájim Gold, který “zpí počítat, vzít ho bez reptá se vymyká rámci půvab
židů z městečka s Polan
vá, i když se mračí, zpí ní na sebe, také proto, ně vypraveného kolínské
Jek by nemiloval spadlé suché listí,
skými souvěrci je téměř noví dosud nic o kráse nenávisti,
vá, i když truchlí” . Jeho aby si člověk víc vážil ra ho vydání: kdežto ostat
totožností. Sám vypravěč neví nic, že zvony zvoní hranu
příhěhy jsou humorné, dostných chvil.
ních šest je zprávou o ži
Mendel . . .není to vlast vypáleným troskám pobořených chrámů
plné nezničitelně dobré
Jsou-li svobodné židov votě židovské diaspory ve ně Olbrachtův Bajnyš Zi- — snad to není hrana, to snad na tam-tamy
nálady. Tímto základním ské dívky v Nevěstě vy slovenském městečku, líčí
buší ruce negrů zlými talismany,
sovič, drožkář jako on, se srad to není hukot nad setmělým krajem,
tónem se liší od dalších zvány k registraci, aby sedmá návštěva člena
starou kobylou, s nerud- tc jen negři ve tmě točí asagajem,
povídek, zastíněných břez- byly poslány na práci, ne této diaspory u synovce
ňou ženou a dítkami, s j to jen negři ve tmě točí bajonetem —
nem 1939. Je to týž čas napadne nikomu dělat re v Praze. Přijede k němu
nimiž si neví rady? Ten i I nzví nic, že svět je marným světem,
v němž se odehrává tra voluci. Příkaz je příkaz, na námluvy, avšak v po
pokud mrtvou oblohou jde rachotivý osud,
onen žije uprostřed svých
gedie Obchodu na korze vrchnost vrchnost, i když slední chvíli si to rozmýš
spjatý
ještě křídly albatrosů.
soukmenovců,
jinorodé
šest let samostatného Slo je krutá; lze ji ovšem lí a vrací se domů. Dů
okolí se jich dotýká pouze
II.
venského štátu.
obelstít, příkaz se dá ši vod je v minulosti, v ži vzdáleně; i když třeba
To provždy znám, co do rovin se stíny snáší,
Politické poměry, v kovně obejít. A celkem dovské ^ minulosti, která ovlivní rozhodně jejich ži to, z čeho teď mám strach, už nikdo nezaplaší,
působí,
i
když
už
nebez
nichž židé neměli na Slo příliš nevadí, že se lest
to, co se bojím znát, co na osud si hraje,
vot, není to jejich svět.
vensku zrovna na růžích nepovede; aspoň autoru pečí pominulo. Takto totiž A nejen postavy, ale i a tiše říkám dnes, co chtěl jsem, neváhaje:
ustláno, zasahují znatelně, to nevadí, ani jediné slo zdůvodňuje strýc David prostředí je stejné: uzav nevěřte nikomu a všem,
i
mění hrozivě idylu židov vo odporu mu neuklouz- upuštění od plánu oženit řený celek, omezený vírou že stíny přejdou beztrestně a sem
se nikdy nevrátí, že nevrátí se k šeru,
ské obce ve východoslo ne; a neprotestují ani se:
v židovského Boha, určo že ani jeden z nich se nebil pro chiméru,
venském městečku. Bez hrdinové, jen jsou smut
“Jak se jen můžeš tak vaný mystikou prastarých
že prostě zmizely, že padla jejich bída
prostředně určují osud: ní smutkem
Ahasvéra, pitomě ptát? Copak to ne skoro chasidských obřa (vím, že óda na mír je vždy panichida
hrdinů, ale Grosman o věčného žida, který musí víš? Kdo to má vědět, dů. Tradici nelze přestou a její kouř se s kouřem trosek smísí,
nich hovoří jako o něčem pro urážku Krista putovat když to nevíš ty? - Kde pit beztrestně, příkazy j3 k sny spoutané vším tím, co bylo dávno k d y si).
samozřejmém; nevzpírá světem a dojde klidu te je můj krb? No řekni, kde Boží se musí dodržovat, i A přece díky vám, a mějte si mé díky,
ač mi nejste víc než prchlé okamžiky,
j
se proti nespravedlnosti, prve o Posledním soudu. je má žena a děti? Ne kdyby se bořil okolní svět.
potkávám
vás
jako
staré
známé,
nežaluje na nelidskost.
Závěrečná povídka, na chápeš? Vnoučata, bratři (Pokračováni na str. 8)
jako chvilky, jim ž se znova vzdáme,
však teď už vím, co nejhiouběji raní:
mrazivé příští sebesladších vzdání.
Qbratnejma otázkama sem ho dostala do ouzkejch často ve smečkách žijící divoký pes, předek mnoha
tak, že nakonec vyskočil z postele, vyrval mě košík druhů psa domácího, schopen naučit se ruštině mno
Půjdeme sami dál, žízniví, rozedraní,
a mě zavřel do chlívka ke koze,, kde už seděla ba hem dřív než čeští žáci ve škole. Pokud jde. o unifor
mezi neklidem a smrtí věční partyzáni.
bička. Vysvobodil nás myslivec. Řekl, že Rusáka, my, opatřili revanšisté — ostatně na radu CIA —
kerej byl na mol, odevzdal do jejich tábora. Kořal vlky slušivými oblečky sovětských komsomolců, aby
Vašek Michl — "Junius", přední člen
ka, jakož i bábovka vzaly za své . . .” skončila Kar snáze vzbudili důvěru našeho lidu.” Předseda k
redakčního kruhu Hlasu domova, zemřel
kulka smutně.
této podnětné informaci poznamenal: “Váš muž by
před dvěma lety — 26. ledna 1971.
“Podívej se, pionýrko,” řekl předseda, “slyšel jsem, chtěl být povýšen -ve fabrice, že ano? Můžete mu
Vzpomínáme.
Red.
že jsi chytré děvče. Jistě budeš chtít studovat. pomoci . . .” Matka hleděla nechápavě. “Tak co,
Myslíš, že tvá verze případu bude dobrým doporu že vaši dcerku potkal v lese vlk?” napovídal levý
čením pro vysokou?” — “S takovouhle nebezpečnou přísedící.
fantazií tam nikoho nevezmou. Nám je třeba reali
“Nuu, možná, že se přehlédla, holka potrhlá,” do slechl v babiččině domku podivné chrápánu vešel a
stů, vědomých si, čeho je v daném okamžiku zapotře cházelo pomalu matce. Pak, vidouc jasnící se tváře našel v posteli vlka, opilého na mol a sezřanou ba
bí,” dal se slyšet pravý přísedící. — “Jistě ses zmej- členů prověřovací komise, spustila odvážněji: “My bičku. Domyslel si, co se stalo, rozpáral vlku břicho
lila,” navrhoval znovu levý přísedící, “nebyl to rus slím, že docela jistě potkala vlka. Je známo, že vlci a z něho — nástojte! — vyskočily Karkulka i babič
kej vojáček, ale vlk.”
rádi pijou samohonku. A v košíku jí holka nesla dvě ka. Samohonku ovšem nezachránil. Pak zašil vlku
“Poznám přece Rusáka. Takový ty šikmý voči ne láhve.”
do teřichu balvany a vlk-diverzant zahynul bídně,
má přece vlk. Rusák to byl, žádný vlk, mý čestný
“No tak vidíte, matko,” jásal předseda, “jste na leč zaslouženě v studni, odkud chtěl ono těžké sou
pionýrský!”
sto zapít.
správné cestě.”
Právě když byl myslivec se zpovědí u konce, vtrh
“Prosím o prominutí omylu mé dcery. Vskutku^ ji
“Vidělas někdy vlka?” naléhal dobromyslně levý
potkal vlk, žádal na ní pití, ale děvče nechtělo zvíře, la do místnosti babička a volala: “Jak si to vlastně
přísedící.
“Ne, zato Rusáků spoustu. Hemží se to tady s nima” . o němž netušilo, že je diverzant, svádět k alkoho lumpové komunistický, představujete? Mou dceru na
“Tak vyslechneme svědky,” ukončil diskusi před lismu. Vlk však — a z toho je vidět, jak nebezpečni vádět ke lži! Já vím, že to byl Rusák. Přiběhl ke
jsou tito nevítarií hosté — běžel k babičce, sežral mně, zavřel mě do chlívku a zanedlouho se v něm
seda. “Pošli sem soudružku maminku.”
octla i má vnučka. Bez samohonky. Tak to bylo.
Maminka se bez vyzvání pustila do vyprávění: “Tak ji a potom sezřal taky mou holku. Jenomže . . .
ten Rusák, který dcerku zastavil na pokraji lesa . . .” zaváhala znovu, “jenomže teď už nevím, jak se obě Žádnej vlk, ruskej voják. A nesežral mě. ale sebe.
Myslivec . . . ” a byla by se dopouštěla dalších slov
“Počkejte, paní,” zarazil ji í předspda. “ÚV KSČ dostaly z jeho břicha . . . ”
“To nám poví další svědek, soudruh myslivec,” ních zhůvěřilostí, kdyby ji nebyl bdělý zřízenec uvrhl
se právě usnesl, že v našich lesích Rusové nejsou,
ale že sem němečtí revanšisté poslali smečku vlků. zachraňoval předseda choulostivou situaci a zavolal včas do šatlavy.
Karkulka prověřena nebyla. Zato Její otec se stal
Je tedy zřejmé, že vaši dceru nemohl potkat sovět dalšího svědka. Myslivec, který se krátce po únoru
stal za zásluhy o vítězství pracujícího lidu státním ve fabrice vrchním svačinářem a politicky vyspělý
ský vojín, nýbrž některý z těchto diverzantů.”
“Vlci přece nemluví. A nemají ruské uniformy.” zaměstnancem a měl velmi početnou rodinu, vědě! myslivec ředitelem národního podniku na výroba ko
“Podle usnesení ÚV KSČ,” oponoval pravý^ příse už, jak se v krizových situacích chovat. Stačil mu berců. Té sice nerozuměl, ale zato chápal, co doba
dící, “je čanis lupus, v různých odrůdách rozšířený, náznaček od levého přísedícího a připustil, že za vyžaduje.
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DOMOVA

Zavolejž tedy, dá-liž kdo odpověď
(Pokračovaní se str. 7)
V Olbrachtově Události
v mikve je to třebas přes
ný chod šábesové veče
ře, po kterou Brana JakuDovičová
utlumí
svůj
hněv, protože “nyní na
stává chvíle, kdy každý
hněv, jsa vychován tisíci
letou kázní, se musí skry
ti tam, odkud byl vyrazil,
a neučiní-li tak, chrániti
se aspoň, aby se proje
voval . . . ” Ú Grosmana
najdeme stejný motiv v
povídce Po půstu křepel
ky, která je jako povídka
Olbrachtova směsicí jem 
ného humoru a subtilního

smutku. I Nevěsta obsa
huje oba tyto prvky, byť
vyznívá tragicky. Je rek
viem za židy, umučené v
druhé syětové válce. Na
značují to už verše, stojí
cí v čele povídky; jsou
nadepsány Povídalo se
kdysi o našem městečku:
. Je takové jako všechna
města. / Také má jenom
čtyři strany světa / a ne
víee . . . / Východ je tu
proto, aby se lidé / při
■východu slunce mohli po
těšit úsvitem nového dne;
západ, aby se titíž lidé,
zdolaní únavou, / měli
kam upínat v naději, že si

česká restaurace
'Contin. "GOURMET"
Restaurant "LABUŽNÍK"
129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bay
iSydney, rei. 317393

odpočinou. / Jih pak pro
to, aby měli kam vzhléd
nout hladoví, / čekající na
polední dobu. / A sever?
/ Odkudpak ještě přichází
zahradám a polím / tak
požehnaná vláha jako z
této strany? / Stalo se
pak - a čtyři strany svě
ta to vědí - / že lidé, o
nichž je řeč, / k slunci
už névzhlédli, / po únav
ném dnu heulehli, / k jíd
lu nezasedli. / a deště se
nedočkali. / Zavolejš te
dy, dá-liž kdo odpověď?
Rekviem je rovněž po
vídka Ořechová postel, v
níž jediné je hrdinkou že
na, která nepatří k židov
skému kolektivu městeč
ka. Stará židovka, kterou
s jejím mužem ukrývá v
prádelně, je z téhož ne-

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!
ľ it Vaši návštěvu se těší rodin* M*votr.ých

SW1SS TRAINED
WATCHMAKERS
K. E b n e r
19 York St.,
SYD.JEY
vchod do W. ayard Stn.
(naproti po.jyb. scho
dům). Telefon: 29-7543

N ÁJEM CE PRO
LIC EN C O V A N O U
H O T E LO V O U A
M O TELO V O U
R ES T A U R A C I
V KATOOMBE"
(v Modrých horách),
N SW
Hledáme ženatého muže s delší kontinentální restaurační praxí
Nabízíme pronájem dlouhou dobu zavedené licencované restaurace
s bytem .v motelu v Modrých horách, s kontinentálními i australskými
hosty, kteří vyžadují vzornou kuchyni a obsluhu.
Roční obrat kolem $ 80.000 včetně nápojů.
Předpokládaný týdenní zisk $ 400.
Žádáme týdenní nájemné $ 270 a kauci $ 2.000,
která bude vrácena po ukončení nájemní doby.
Písemné reference budou výhodou.
Nabídky na: P. O. Box 94, Katoomba, NSW. 2780
nebo telefon: Katoomba 772

vinného, naivního dřeva,
téže struktury, jako ma
jitelka obchodu na.korze:
nechápe válku, ani “ta 
kové neštěstí, že ji á je
jího muže Jonatána, už
skoro stoleté starce, milý
Pán zde opuštěné zane
chat ráčil, a děti s rodi
nami, s dětmi jejich dětí
odvezli kamsi do Němec
ka nebo bůhvíkam a
proč?"
I styl je podobný stylu
Olbrachtovu, plynulé vy
právění, promísené staro
zákonní mluvou, výrazy z
jíddiš, vázanými na nábo
ženské rituály, samomlu
vou. soukromým rozhovo
rem s Bohem. Naděvším
vane
tesknice, vlastní
štvaným příslušníkům ži
dovského národa. Smutné
povídky napsal Ladislav
Grosman, smutné, byť je
jich vypravěč Mendel
Chájim Gold “zpívá, i
když se mračí, zpívá,
i když truchli . . .” J. S.
Pozr..-. Knihu můžete
objednat v HD. Cena S
3.20 včet. poštovného).
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"Řekněte to květinami"
Váš květinář,
spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávku
květin a věnců
Československu nebo v jiných státech
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte se namístní
květinářství INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni
INTERFLORA—
KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA
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ČESKÉ DIVADLO V SYDNEY
Pan Domabyl je krajan zámožný a obchodně zdat
ný, ale zřejmě příliš podceňuje své okolí. Z uveřej
něného skoro dojemného “placeného inzerátu” v mi
nulém čísle HD se zdá, že chce mít vše jasné a
proto snad uvítá, pokusím-li se mu přímo a jasně
vysvětlit situaci,' pokud mohu nebo jak ji mnoho z
mých přátel vidí.
Čs. veřejnost v Sydney představují ve velké větši
ně lidé, kteří utekli před komunistickým režimem v
Československu nebo kteří odtamtud odjeli “normál
ně”, ale kteří s tamním režimem stejně rozhodně
nesouhlasí. Pan Domabyl zastupuje (nebo ještě n e
dávno zastupoval) Čs. aerolinie, létá často do Česko
slovenska, je v častém styku s čs. konzulátem, psal
podivně dopisy čs. novinám nebo jim poskytl inter
Malý oznamovatel
view atd. Počítá pan Domabyl s tím, že se zde dají
Pop-skupina hledá var takové věci utajit? Před časem proběhly v někte
haníka.
Nab. na zn. rých našich novinách v cizině zprávy o instrukcích,
které vydalo pražské ministerstvo vnitra zahranič
‘Pop-Sydnev” do HD.
ním zástupcům. Ti se podle nich nemají snažit dě
lat v řadách krajanů přímo komunistickou propa
Nové klimatizační
gandu, protože by se brzy znemožnili, ale- mají pro
zařízení
nikat do krajanského veřejného života spíše kultu
rou a sportem a snažit se zabránit protikomunistické
M E T T E RS
činnosti krajanů. Tak zněly instrukce a připouštím,
zcela nehlučné
a jiné elektrotechnické že v sydneyském případě může jít o podobnost čistě
náhodnou. O všech těchto věcech se v Sydney mlu
zboží dodá
ví, mohu snad říci, že většina čs. veřejnosti je o
nich informována. Vědělo se také, že České divadlo
v Sydney (a S. K. Prague) jsou podporovány p.
Domabylem, což ovšem diváky z řad čs. exulantů
nepřidalo, i když šlo o podniky zcela “nepolitické” .
Vím sice, že skutečná kultura nemá mít nic společ
ného s politikou, nebo že se to tak aspoň říká, vím,
že třebas zanícený milovník hudby a zpěvu by si
měl vyslechnout s nadšením výborného pěvce, i kdy
d ís c o u n t 'RS'E&e
by zpíval (krásným hlasem) Horst-Wessell-Lied nebo
241A Oxford Street
Internacionálu, jenomže většina z nás jsou zřejmě
BONDI JUNCTION
jen lidé, kteří se nedokáží lehce přenést přes věci
(proti kinu Metro)
známé “kolem”, kteří pak nedokáží takovou “čistou
hudbu” a “čistou kulturu” ocenit. — To je při nejTel. 389-1222
menším částečné vysvětlení, proč odpadli někteří
POZOR: Náš obchod
je POUZE na uvedené návštěvníci bývalého českého ^divadla v Sydney.
V. Jaroš, Kingsgrove- Sydney
adrese!
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■b b ' n n n u i i M B i

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

S Y D N E Y
■MWBBBBBBBBBBBBBBBKF3WBBBB I I I I I H M
Chcete se v příjemném prostřeli
DOBRE A LEVNĚ NAJÍST ?
Poslechnout si českou hudbu?
Vše je pro Vás pripraveno v české restauraci
ZLATÁ P RAHA
235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney
Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi

HLAS
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Dětský tábor vefiViktorii

P U I E L É

HLEDAJÍ

“Nevím, nevím kolik dětí se vám podaří sehnat,” sál a uklidit toalety.” Hoši uraženě ohrnuli nos -Stanislava Hraje, který přijel, do Austr. v březnu
pokyvovaly nedůvěřivě hlavami vědmy obého po přijeli si přece hrát, nikoliv zametat podlahy. Za čtyři 1971 a byl snad nejprve, ve Whyalla, SA., hledá bratr.
hlaví. Nevím proč, ale každý pravoverný Čechoslo dny sami běhají za vedoucí: Sestro Jitko, já dnes Upozorněte lask. hledaného. Nutné! — Františka Javák získá po příchodu do exilu skálopevnou víru, ještě nemám dobrý skutek, v čerti bych mohl po nouta (dopis v redakci) a Tomáše Havlíčka, nar.
že jeho krajané se nezmohou na žádnou akci, že moci? A sestro Jitko,, budeme moci jezdit na ko 22. 6. 1927 (nutný dopis od matky v redakci).
našince by už nedokázal vyburcovat ani nějaký sva-: ních? Sestro Hano, podívej, tady mám padesát kvě
tý v čele blanických rytířů. Natožpak takový nesmysl tin, dostanu bobříka? Bratře Václave, líbí se ti tenhle
0 40. SVETOVOM EUCHARISTICKOM KONGRESE
jako je dětský tábor! Kdo z našinců by tam své samorost? A sestro . . .
Na čs. tábor patří naše řeč. Jenže co má dělat
dítě přihlásil? Kdo by dětem vařil, kdo by se o né
hlási slovenská katolická misia:
staral? Cožpak se ještě vůbec najde nějaký bloud, chudák dítě, jež rodiče ve snaze “aby se nelišilo”
Od
18.
do 25 februára 1973 bude Melbourne sve
který by dva týdny zasloužené dovolené na Surfers vůbec mateřské řeči neučí? A tak často slyšíme: tovým kresťanským ohniskom Boha vo sviatosti oltár
Paradise vyměnil za lezení po stromech a obvazo “Já jsem našel knife a položil ho on the table.” nej. Povinnosť povzbudzovať a priťahovať kresťa
vání dětských kolen? Kdo by naložil na svá bedra A dítě objevuje krásu a vyjadřovací bohatství české nov na kongres majú nielen duchovní, ale aj dobrí
tu obrovskou zodpovědnost za kupu dětí, které se nebo slovenské řeči a za čtrnáct dnů omráčí tátu s kresťania. Oheň viery a lásky k Bohu na veriacich
navzájem ani neznají, za jejich zdraví, za jejich zá mámou “pecí, která nám spadla” a “kočkou, lezou kresťanoch ukáže vlažným a neveriacim dušiam
bavu a výchovu? Kdo by to dělal bez jediného cen cí dírou” i bujnými popěvky “Plavala sirka po vo svetlo Kristovej pravdy.
tu odměny? člověk krajanský, zklamaný a otlučený dě” a “Chcíp kanárek” . Můžete se ušklíbnout. Není
Veľké obete prinesú kresťania, čo prídu do Mel
nárazy na zed’ nepochopení, pohodlnosti a nezájmu, to moc. A přece je to hodně.
A tak uteklo čtrnáct dnů a s nimi i první čs. dět bournu z ďalekých miest Austrálie aj zo zámoria.
musí jen nedůvěřivě kroutit hlavou.
Bol by to žiaľ, kéby tí, čo bývajú v Melbourne,
Mohlo by se to tedy směle vyprávět jako pohádka, ský tábor. Děti říkají: Bylo to žůžo. Vedoucí: Skvě ostali studení a nevšímaví.
lá
parta.
Vydařilo
se
to.
Ale
bylo
to
ještě
něco
víc.
ale kdo nevěří, ať tam běží. Shánět nebylo třeba
Je potešením, že slovenská katol. misia bude pocte
Bylo to skoro nereálné. Jen málokdo předem věřil,
— všichni se přihlásili sami. Jen listonoš měl víc
návštevou J. Ex. Otca biskupa P. Hnilicu, osob
pošty: “Dozvěděli jsme se s manželem, že rodičov že bude. Bylo to málo připravené, ponechané inspi ná
poradcu sv. Otca Pavla VI. pre cirkevné problé
ské sdružení v Melbourne chce uskutečnit dětský raci a nespoutané fantasii dětí i dospělých. Bylo to ného
v komunistickom svete.
tábor. Smíme přihlásit své děti i když žijeme v odvážné. Bylo to napínavé a romantické. Bylo to myVšade
už známe, že Otec biskup Hnilica bol nie
Sydney?” — "Náš Pavel četl v HD, že bude dětský krásné. Hlavně proto, že se našlo tolik nadšených len tajnejevysvätený
za kňaza, ale aj tajne konsakro“bloudů”
ochotných
obětovat
se,
že
'je
tím
vědomím
tábor a moc rád by jel. Jenže je mu už 15 pryč a
vaný za biskupa. Keď však pre známe okolnosti
tábor je prý jen pro děti do 15 let. Co mu máme člověku hned v exilu radostněji.
Proto těm dobrovolným vedoucím, kuchařkám, lé nomohol vykonávať svoje kňažské ani biskupské
říci?” — “Přihlašuji závazně své tři děti. Nejstar
a začal byť prenasledovaný, volil cestu sv.
ší může vypomáhat s vedením těch menších a já kaři, zdravotní sestře atd. a ovšem v neposlední řadě poslanie
Pavla
v
Damasku. Tajne opustil vlasť a hlása
i
“domácímu
pánu”
udělíme
aspoň
tímto
velkého
bych pomohla v kuchyni, kdybyste potřebovali.”
Krista
v
slobodnom
svete.
“bobříka”
.
M.
Čechová
Jsou situace, kdy už se nedá couvnout, a nechat
Zaiste bude teraz cťou byť na jeho biskupskej sv.
krajíc nakousnutý. A kdy se už ani couvnout nechce,
omši za koncelebrácie našich monsignorov a kňazov
protože se^ — proč to nepřiznat — člověk začne také
z USA, z Canady aj z Austrálie.
těšit. Těšit se, že si zopakuje doby ranních roz
HLAS DOMOVA MUZE VAM DODAT
HLAVNÉ BODY PROGRAMU SÚ:
cviček na louce, prostě své vlastní skautské či so
V nedeľu (18. febr.) o 11. hodine budú slávnostné
IHNED TYTO KN IH Y :
kolské mládí.
Bohoslužby v kostele sv. Moniky vo Footscray (kri
A tak se kouzlilo. Půl tisícovky vajec, Stožár r.a Alice G. Masaryková: Dětství a mládí $ 2.50
žovatka Hopkins a Whitehall St.). Bohoslužbu má
vlajku. Desítky liber mouky, masa, cukru. S tany, Karel čapek: Hovory š T. G. Masarykem $ 3.50
Otec biskup Hnilica s koncelebráciou nášho ducho
a nafukovací matrace. Stovky pint mléka. Lékárna .
venstva. Asi o 1. pm. na počest Jeho Ex. Otca
plná mastiček a obvazů (jediné zásobv, které s e ' Josef Falta: Přes fronty a přes hranice $ 1.85
biskupa a vzácných hosťov zo zámoria bude -vo
nespotřebovaly). Bodování. Zpěvníky ‘Překážková
V. Fishl: Hovory s Janem Masarykem $ 1.20
kimovka. Bobřík odvahy, ušlechtilosti, mrštnosti, sí J. Beneš: Na místě (68 Publishers, Toronto) $ 3.50 veľkej dvorane Nth. Melbourne Town Hall SPOLOČ
NÝ BANKET. Vstupné na banket je za dospelého
ly, květin a stromů . . .
$ 3.-, deti do 10 r. zdarma a študenti $ 1.-. Prihlášky
Ladislav
Mňačko:
Súdruh
Muenchhausen
$
4.20
57 dětí a 14 těch, .kteří se na 14 dnů dětmi stali.
Vedoucí místního koupaliště, Australan, uznale pra A. Ostrý (pseudonym —Praha): - československý treba poslať čím skorej. Udajte meno, adresu (príp.
telefon), či je účastník dospelý, dieťa alebo, študent.
vil: “Poslyšte, takhle disciplinované a slušné děti
problém $ 4.80
Miest je iba 220. Prihlášky hláste: V Melbourne:
jsem už dlouho neviděl.”
Radoslav Selucký: Východ je Východ $ 3.60
J. Brokeš 53-6583, Š. Kašárik 337-4526 (od 5 p. m.),
Jiří Hochman: Jelení Brod $ 3.60
Australan ovšem neví, že šikovné a hodné děti se
O. Pešková 484-2186, Father Tibor 36-4811. V Sydney:
jen-tak nerodí. Ty se na táboře vyrábějí z mamin G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
P. J. Krasňanský 869-7431, L. Littrich 70-6953. V
činých mazánků, lenoušků a ufňukánků. První tá Andrej A. Amalrik: Udrží se Sovětský svaz do Adelaide: A. Kamer 23-5453. V Brisbane: M. Čerborový den řekla vedoucí: “Chlapci, je třeba zamést r. 1984? $ 2.40
venák 87-5536.
V útorok (20. febr.) o 8 p. m. na MCG bude spo
Kníška Karla Kryla $ 2.40
ločná Bohoslužba všetkých emigrantských skupín s
J. škvorecký: Tankový prapor $ 2.80,
Provádíme veškeré práce optické
biskupami a duchovenstvom. Ozdobou budú krojo
přecně, rychle a za levné ceny
M. Komínek: I pod obloheu je peklo $ 5;50
vaní a zástavy.
The Birth of Czechoslovakia (ahgl. publikace Čs.
Vo štvrtok (22. febr.) na MCG o 8 p. m. bude Eku
nár. rady americké) $ 4.50
menická pobožnosť všetkých kresťanských cirkví,
B. Mikula: Učebnice češtiny (Progressive Czech) ktoré prijali pozvanie.
$ 5,V piatok (23. febr.) o 7 p. m. je omša sv. pre
chorých na Royal Agrie. Showgrounds.
J. Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 16.50
V sobotu (24. febr.) o 8 p. m. bude na MCG boho
Petr Den: Světélko jen malé 50c
služba v byzantskom obrade.
Czechoslovak Recipes $ 1.50
V nedeľu (25. febr.) o 10.30 a. m. Otec biskup
Vilém špalek: Tam Portugués znova a znova na Hnilica za koncelebrácie duchovenstva má znova
lévá svůj jed $ 3.-,
bohoslužby, nie však vo Footscray, ale v Malvern,
573 Hampton St.,
B. Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje vo veľkej káplnke-kostolíku v Cabrini Hospital (kri
Hampton, V4c.
žovatka Wattletree Road a Coonil^ Cr„ je to neďa
$ 1.20
Telefon: 98-5756
leko železnic, stanice Malvern). Večer o 6 p. m. bude
J. Durych: Služebníci neužiteční (4 svazky) $ 10.
na MCG Statio Orbis a zakončenie kongresu.
J. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.-,
DARY: Farnosti a národné skupiny prinesú počas
Ivan Sviták: Kniha prezence (Dialektika pocitů1 bohoslužieb v útorok a v nedeľu svoje dary pred
1948-56) $ 1.70
. oltár. Slováci darujú kalich a omšový ornát, ktoré
LETOVISKO
"ŠUMAVA”
. budú venované slov. misionárom na Papue a IndoD. Pecka: člověk (3 díly) $ 10.1 nézii.
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
G. M. Hopkins: Básně $ 1.50,
VSTUPENKY: Na všetky slávnosti na MCG hudú
srdečně zve všechny krajany na
Gertrud von Le Fort: Věčná žena $ 1,potrebné vstupenky. Aj keď’ sa za ne nebude platiť,
M. Součková: Případ poesie $ 1.50,
budú .potrebné k vôli poriadku, členovia komitétu
V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70,1 Vás o všetkom poinformujú a v príhodnom čase
K. čapek: Anglické listy $ 1.70,
1 vstupenky podelia.
která se koná v neděli dne 28. ledna 1973
KROJE: Kto má kroj, nech si ho prinesie. Kroje
Poldauf: Anglicko-český a česko-anglický slovník
budú ozdobou kongresu.
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
(1.224 stran) $ 9.40
Krajania! S dobrou vôlou a svojou prítomnosťou
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Hais: Angl.-český a česko-anglický kapesní slov spojme sa všetci k oslave Boha na tomto kongre
Jídlo
— pití
se. Hlboko sa zamyslíme nad jasnými slovami J.
ník $ 2.80
Krista: “Každý, kto ma vyzná pred ľuďmi, vyznám
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
,
Ceny jsou včetně poštovného
ho aj ja pred svojím otcom, ktorý je v nebesách” .
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Rev. T. Strnisko, SDB
V HD můžete též objednat všechny knihy vyHrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis
(Poznámka: Dobre urobíte, keď si tento seznam
'dané CCC Books v Mnichově.
zachováte.)

TANEČNÍ ZÁBAVU
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Karel Janovský
Sedm vítězných zápasů

Čs. hokejisté v Kanadě

22. I-

V soutěži žen v čele Rakúšanky
V BOJI O SVĚTOVOU TROFEJ
VEDE COLLOMBIN
Po dvoutýdenní vánoční přestávce pokračovaly
je lyžařů alpských disciplin o Světovou trofej dtĚBML
závody ve sjezdu mužů v německém Garmisch Rbt
tenkirchenu, ženy pak startovaly v; jugoslávkěn
Mariboru a v německém Pfronten. Na garmišskýefe
sjezdovkách dominoval držitel olympijského siříte*
Švýcar Roland Collombin, který zde vyhrál oba zé
vody. vždy před Italem Marcellem Varallem, a ča
stá! se tak do čela celkové klasifikace. Odsunul óe
savadního vedoucího Rakušana Davida Zwillinga fw)
GadPa byl dvakrát pátý) na druhé místo. Švýcar
Collombin má nyní v soutěži o Světovou trofej SS
bodů, lObodový náskok před Zwillingem. Další po
řadí: 3. Vacailo (Itálie) 56 bodů, 4. Gros (Itálie)
50 bodů, 5. Cordin (Rakousko) 39 bodů, 6. Russi (švý
carsko) 36 bodů . . . . 9. Gustavo Thoni (Itálie —
obhájce trofeje) 24 bodů.
V soutěži žen vyhrála Rakúšanka Annemarie Prollová, pro kterou je — jak sama prohlásila — každé
vítězství v letošní sezóně náplastí na neúspěch na
olympijských hrách v Sapporu — vyhrála v bojích
o Světovou trofej už 21 závodů, což je rekord sou
těže. Prollová má nyní 125 bodů, 69bodóvý náskok
před svou krajankou Monikou Kasererovou. 3. P a
mela Behrová (NSR) 45 bodů, 4. Patricia Emonetová
(Francouzka — vítězka závodu v Mariboru) 41 bodů.

Čs. hokejisté, kteří se stali v dubnu v Praze potře tí v histórii mistry světa, jsou si vědomi toho, že
je lehčí světové prvenství získat, než pak obhájit, Přesto prý udělají vše, aby tohoto cíle v Moskvě
dosáhli. Na boje světového šampionátu 1973 , se intenzivně připravují. Velmi důležitou částí přípravy
byl kanadský zájezd, který absolvovali od Štědré ho dne do 6. ledna. Ačkoli mnohdy museli k zápa
sům cestovat stovky kilometru, dopadlo turné skvě le: Čechoslováci vyhráli všech 7 zápasů. Pět ž nich
hráli v rámci Ontarijského turnaje, navíc absolvj vali 2 přátelská zápolení. V čs. týmu, který hrál
pod hlavičkou Prahy, chybělo několik nejlepších hráčů, hlavně hokejistů mistra ligy Dukly Jihlava
(která byla na zájezdu v USA), přesto se náhrad níci uvedli znamenitě a bezpochyby získali cenné
mezinárodní zkušenosti.
a Haas po dvou, Horešovský, Brunclík, Kajkl a
V Downtowners zahajoval starosta
Úvodní utkání mezinárodního turnaje v kanadské' šťastný.
provincii Ontario sehráli Čechoslováci v městě Down Musela kapitulovat i Moskva
towners, pro které byl start mistrů světa úplným
Střetnutí “Prahy” s výběrem Moskvy, hrané před
H okejová liga
svátkem. Zahajovací buly utkání měl sám pan sta 8.000 diváky v Torontu, přenášela kanadská televize.
Dne
10.
ledna
se čs. prvoligoví hokejisté předsta
rosta města. Čs. hokejisté, unaveni ještě po namá Zápas měl dobrou úroveň a skončil těsným, byť vy
havé cestě, navíc “zvdořilí” ke svým skvělým ho soce zaslouženým vítězstvím Čechoslováků 5: 3. Čs. vili publiku po více než třítýdenní přestávce, abv
stitelům, vyhráli, v úsporném tempu 6 : 3 a získali hokejisté se dlouho nedovedli vypořádat s důslednou svedli boje o ligové body 22. kola. Nedařilo se před
prvé body turnaje. Branky: Ebermann 2, šťastný, sovětskou obranou, a teprve v závěrečné třetině ním týmům tabulky. Tak vedoucí mužstvo Tesla P ar
prohrálo s Litvínovem 2 : 3 a obhájce mi
J. Novák, Nedomanský a Machač.
předvedli “svou hru” , aby sovětský tým (který až dubice
titulu Dukla Jihlava v Košicích jen re
Vítěz Allanova poháru vzdoroval
do té chvíle vedl 2: 1) , položili na lopatky. Stříleli: strovského
mizovala (3 : 3). O velké překvapení se postarali
. Ačkoli Čechoslováci zahájili utkání v galtské;měst Nedomanský 2, šťastný, Haas a Ebermann.
poslední v pořadí, hokejisté č. Budějovic, kteří po
ské hale preti trojnásobnému vítězi Allanova poháru 6 : 1 neodpovídá ještě převaze
razili Kladno 5 : 4 a senzací je i vysoké vítězství
“ Galt Hornets” ve vlažném tempu a Kanaďané
Vybrané mužstvo Stockholmu nebylo v hale Audi nováčka 1. ligy Škody Plzeň nad pražskou Spartou
statečně bojovali: ovlivnili celkový výsledek kanadští toria v městě Kitcheners Čechoslovákům vážným
rozhodčí, kteří pískali až příliš diplomaticky. A tak soupeřem. A i když Švédové už od počátku zápasu v poměru 5 : 1 . Dobrý hokej viděli i diváci na bra
se stalo, že v polovině zápasu prohrávalo čs. muž velmi šikovně narušovali akce čs. hokejistů už v tislavském ledě, kde domácí Slovan prohrál s brněn
stvo 2 : 4. Za tohoto stavu dali čs. hráči do hry vše: zárodku, bylo střetnutí pro mistry světa “odpočin skou Kometou 2 : 4.
Tabulka po 22. kole: 1. Pardubice 30 bodů, 2. Jih
rychlou a kombinační hrou se dostávali často do kovým utkáním” a . od větší porážky než 6 : 1 za
lava 28 b., 3. Plzeň 24 b., 4. Kladno 23 b., 5. Litví
obranné třetiny Kanaďanů a v závěrečných čtrnácti chránil Skandinávce skvělý brankář Sehlstedt.
nov 22 b., 6. Košice 20 b., 7. Bratislava, 8. ZKL
minutách nastříleli 5 překrásných branek, které roz V Kingstonu jako ňa střelnici
Brno (po 19 b.), 9. Sparta Praha 18 b., 10. Motor
hodly o vítězství 8 : 5 . Góly tentokrát stříleli: Farda
Poslední soupeř na turnaji, mužstvo Aces Kingston. České Budějovice 17 bodů.
stačil se silami jen prvních 20 minut utkání, pak však
V Davosu teklo šampaňské
to' na kluzišti vypadalo jako při střelecké slavnosti.
PRIMÁT PATŘÍ BECKENBAUEROVI
Hokejoví mistři světa zvítězili 9 : 1 (3: 1, 3 : 0 a
Není nejmenších sporů o tom, že anketu “nejlep
3: 0) , což je největší porážka domácího týmu v
posledních letech. Vynikající výkon tu předvedl no šího evropského fotbalisty roku” , kterou už po 17.
Středisko švýcarských zimních sportů — Davos — váček v národním mužstvu Eberpiann, autor 3 bra uspořádal francouzský odborný časopis “France Footbylo v týdnu mezi vánočními svátky a Novým ro nek, který tu dostal přezdívku “rychlík” .
ball” , ovlivnilo v r. 1972 prvenství fotbalistů NSR
kem už po 46.. dějištěm hokejového turnaje o Speng Konečné pořadí Ontarijského tunaje
v evropském šampionátu reprezentačních týmů. Prv
lerúv pohár, v jehož historii patřili Čechoslováci
1. Praha 10 bodů, skóre 34 : 13; 2. Moskva 8 b.ní tři místa totiž obsazují jen a jen Němci, a myslím
(hlavně zásluhou LTC Praha) k nejúspěšnějším. Le (35 : 21), 3. Galt 7 b. (28 : 32), 4. Kingston 3 b., si, že je to vůči Johannu Cruyffovi z Ajaxu Amstetos zde — už podruhé — hájili čs. barvy hokejisté 5. Stockholm 2 b., 6. Owen Sound (Downtowners) 'rodam trochu nespravedlivé. Vždyť on nejen v zá
Slovanu Bratislava, kterým se po dvou remizách bez bodu.
pasech Evropského poháru klubových celků, ale i
(se Švýcarskem 4 : 4 a s předním týmem Finska
v bojích o Světovou trofej dokázal, že je superfotPohodlné
vítězství
v
Brantfordu
Ilves Tampere 1: 1) a vítězství nad slabým nor
balistou starého kontinentu.
V přátelském utkání v Brantfordu (na kanadskoským reprezentačním týmem 9 : 2, nedávaly ve fi
Z ankety “France Football” vyšel však vítězně
nále proti neporaženému mužstvu Torpéda Gorkij -amerických hranicích) hrálo čs. národní mužstvo v “středový hráč” západoněmeckého mistra FC Bayern
přátelském
pohodlném
stylu,
čekalo
až
soupeř
bude
příliš velké naděje. Ale už první minuty závěrečné
Múenchen a národního mužstva NSR Franz Beckenho střetnutí, hraného na Silvestra v dopoledních úplně na konci se svými silami. Pak to byla exhi bauer, který je bezpochyby velký fotbalový stratég,
hodinách, ukázaly, že bratislavští hokejisté správně bice, která skončila vítězstvím čs. hokejistů 7 : 1 hráč velkého formátu, o tom není třeba diskutovat.
v předešlých zápasech šetřili silami, aby své sku (1 :1 , 2 : 0 a 4: 0) . Skvěle se uvedl Nedomanského V anketě dostal 81 bodů. — Další pořadí:
tečné umění předvedli v utkání se sovětským týmem. ůtokjs Palečkem a Haasem na křídlech, který vstře- 2. Gerd Mueiier (FC Bayern Múenchen) a Gunther
Slovenští hokejisté předvedli rychlou, kombinační lil pět gólů (Haas 3, Nedomanský 2).
Netzer (Borussia Moenchengladbach)
79 bodů
hru, dali navíc do hry celé své srdce, a že i stře 14 branek v síti Spitfires
4. Johann Cruyff (Ajax Amsterodam)
73 ”
Čechoslováci zvítězili v přátelském zápolení nad 5. Piet Keizer (Ajax Amsterodam)
lecky byli na výši, svědčí skutečnost, že nad svým
13 ” •
finálovým soupeřem zvítězili 5 : 2 (po třetinách 1 : 0, mladým celkem Spitfires Windsor. který je jednou 6. Deyna (Legia Varšava — nejlepší střelec olym
ze základen profesionálního mužstva NHL. Detroit
1 :1 a 3 : 1). Ještě však nebyli vítězi.
pijského turnaje)
6 bodů
Jelikož sovětský tým Torpédo Gorkij vyhrál před Red Wings. 14 : 1. po třetinách 3 : 0 . 7 : 1 a 4 : 0. 7 . -10. Banks (Stoke City — Anglie), Hulshoff (Ajax
tím všechny tři zápasy, bratislavští hráči jej tímto Za všechny komentáře hovoří slova manažera týmu
Amsterodam), Lubanskí (Gornik Zabrze — Pol
triumfem jen bodově dostihli. Na rozdíl od světových Tommy Wallyho: “Čs. mužstvo je na úrovni profe
sko) a Moore (West Ham United)
6 bodů
šampionátů, na kterých při rovnosti bodů dvou muž sionálních týmů NHL. Překvapila mne jeho fyzická
stev rozhoduje jejich vzájemné utkání, říkají pravid síla a přesná, strojová kombinace. Nedomanský.
la Spenglerova poháru, že o vítězství musí v takovém Pospíšil. Kužela. Ebermann by byli v Kanadě hvěz
OSTUDNÁ PROHRA STOLNÍCH TENISTŮ
případě rozhodnout 5 trestných střílení. A tak na da- dami největší velikostiJ”*I
čs. stolní tenisté, kteří 0: 7. čs. reprezentanti
vosském ledě došlo k dalšímu dramatu. Naštěstí
v sezóně 1971-72 vyhráli tentokrát svou hrou totál
však brankář Slovanu Bratislava Vlado Dzurila měl
“Evropskou tabletenisovou ně zklamali, nedokázali se
DOMOVA
vychází čtrnáctidenně.
lepší nervy než golman Sovětů a i útočící hráči bylí H L A S
ligu”, když v závěrečném pořádně soustředit ani na
šikovnější, a tak i trestné střílení vyhráli bratislav
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
střetnutí zvítězili v Mosk jedno utkání. Orlowski
ští hokejisté 3 : 2. Slovan sí mohl dokonce dovolí*
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
vě nad družstvem SSSR prohrál nejen s Gomozkogesto, že už nepotřeboval střílet poslední penaltu,
5 : 2, nemají už nyní žád vem 1 : 2, ale i se SarchoTelefon: 42-5980
stal se už vítězem Spenglerova poháru.
nou naději na obhájení janem 1 : 2, což se neče
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
(Austr.)
$
6.-,
jednotlivý
Radost na kluzišti byla obrovská. Krátce po pře
prvenství. Po prohře ve kalo. V krizi byla v tom
dání trofeje vnikli na hrací plochu i čs. fanoušci , výtisk 25c. PREDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
Švédsku 2 : 5 a v Buda to střetnutí i exmistryně
I
přibližně
totéž
předplatné,
tj.
austr.
nebo
NZ
$
6.-,
(exulanti) a spolu s bratislavskými hráči okázale
pešti s Maďary 3 : 4, Evropy Rona Voltová,
£stg.'
3.-.
US
$
7,nebo
ekvivalent
v
jiné
měně
před zraky sovětského týmu lili šampaňské do Spergpodlehli v domácím pro která prohrála s Ruskou
leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
lerova poháru a pili z něho. Prostě Silvestr se Če Výši
středí, ve slovenské Prie Rudnovovou 1 : 2.
na
požádání
obratem.
choslovákům v Davosu zdařil znamenitě.
vidze, tabletenistům SSSR

Spenglerúv pohár

