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Číslo 6.

Nicolae Ceaušescu na návštěvě v Československu

Překonej súm sebe

sehvalovali. Jeho poměr
ně samostatný postoj v té
to otázce umožňuje ovšem
zvláštní pozice jeho země,
snaha Moskvy neodradit
od možné spolupráce Titovu Jugoslávii a proto
nezasahovat drasticky v
sousední zemi, jejíž geo-

kterých
námětů
dvou
stranné kooperace” . Na
konec pozval Ceaušescu
Husáka a spol k oficiální
návštěvě Rumunska a po
zváni bylo “ s díky přija
to” .
(Pokračování na str. 2)

Prehĺbenie
americko-sovietských vzťahov
V

hospodárskej oblasti

Výlet na 5. kontinent
Z' Prahy došel náborový leták Čedoku, který jsme
si přečetli se zvláštním zájmem a domníváme se,
že i běžnému občánkovi doma se zdá zajímavý, že
se mu zdá uveřejněná nabídka zahraničního výletu
dost svůdná. Leták totiž nabízí pro měsíc listopad
26denní výlet do jižní Asie a na Pátý kontinent. V
podrobném programu zájezdu uvádí jako první za
stávku Bombaj, pak Madras, dále Fidži a 9. den
přílet do Auckiandu na N. Zélandu. Tam je propo
nována okružní jízda městem a "možnost fakultativ
ního leteckého výletu do Rotorua". 11. den je přílet
do Melbourne, kde má být rovněž společná prohlídka
města a druhý den možnost výletu do okolí (Olinda,
Monbulk). 13. den cesta na Mt. Kosciusko a následu
jící den do Sydney ("okružní jízda městem, volno,
možnost fakultativního večerního programu"). 17.
den odlet do Darwinu, odkud možno podniknout v
dalších dvou dnech výlety do okolí (leták jmenuje
Humpty Doo a Fogg Dam Bird Sanctuary). 20. den
odlet do Djakarty, potom ještě Bali a Singapur, a
26. den mají být výletníci zpět v Praze. Tedy docela
pěkná cestovní propozice.
Zajímavé by ovšem také bylo vědět, kdo se výpra
vy zúčastní — . uskuteční-li se. Cena zájezdu je Kčs
49.900, k čemuž přistupuje podle nabídky Čedoku
povinný nákup 100 amerických dolarů za Kčs 3.420
a zvýšené kapesné $ 150 za Kčs 5.130. (V ceně 49.900
K čs je zahrnuto ubytování v hotelích II. kategorie a
čtvrtpenze, nekryje však obědy a večeře a fakul
tativní výlety.)
Průměrný měsíční plat zaměstnanců v Českoslo
vensku je dle úředních zpráv asi Kčs 1.700 měsíč
ně, takže běžnému občanu by dalo ušetření potřeb
né částky pěknou fušku. Další potíže — často nej
větší — mohou působit nutné úřední "form ality". Zdá
se tedy, že listopadoví výletníci budou muset být ob
dařeni nejméně třemi " P " . Musí být:
Politicky spolehliví (tedy po Srpnu Převychovaní),
Peněžití a
Postradatelní na téměř celý měsíc.
Domníváte se, že se bude tísnit u přepážek Čedo
ku kvůli tomuto zájezdu zvlášť velké množství zá
jemců z řad "obyčejných" lidí?

. . . Dnes, snad poprvé od doby druhé světové
války, poskytuje očividná sovětská chtivost po
uzavření evropského bezpečnostního ujednání Zá
padů příležitost, aby bylo dosaženo cíle z doby
války a normalizace obnovením svobody, nepdvislosti a svrchované rovnosti porobených národů.
Toho může být dosaženo jedině, bude-li Západ na
léhat na stažení všech sovětských vojsk, policej
ních oddílů, vojenských poradců a odstranění vo
jenských zařízení z veškerého území kdysi obsa
zeného Hitlerem a nyní okupovaného jednotkami
sovětské.armády, po čemž by muselo dojít ku svo
bodným volbám . . . Na Západě jsou zlověstné ná
znaky ochoty koupit sovětskou blahovůli na úkor
přibližně sto miliónů lidí ve střední a východní
Evropě přijetím dnešního stavu rozdělené Evropy,
jakoby byl zákonitý a žádoucí. Takový ústupek
by dopřál všechny výhody Sovětskému svazu a
současně by upřel spravedlnost porobeným náro
dům a zradil by zásady Spojených národů. A dá-'
le by to zostřilo stávající napětí mezi Východem
a Západem. A navic by to uhasilo jakoukoli naději
v srdcích ujařmených lidí, že civilizované lidstvo
má ještě zájem o svobodu. Vybízíme presidenta
Spojených států a všechny lidi dobré vůle, kteří
mají jakýkoli vliv na vytváření politické linie Zápa
du, aby neopouštěli cílů, pro které milióny padly za
světové války. Postarejme se raději o to, aby svo
boda, sebeurčení a svrchovaná neodvislost byly
navráceny porobeným národům. Jen toto — a nic
jiného — zaručí mír a bezpečnost v Evropě.
Z prohlášení Čs. národní rady americké k při- .
pravované konferenci o evropské bezpečnosti a
spolupráci.

ÚSMĚVY NA ZÁPAD
Dušan Lehotský se zabývá ve vedlejším článku
rozvíjejícím se obchodem Sovětského svazu s Ameri
kou a důležitostí, kterou mu obě strany přikládají.
Rozdíl mezi partnery při jednání o další větší vý
měně zboží, úvěrech, technické pomoci atd. je pře
devším v tom, že Spojené státy o celé záležitosti ve
řejně diskutují, kdežto v Sovětském svazu řídí tento
velký biznys jen úzká skupina partajních velikánů,
jejichž jednání, důvody a plány jsou státním tajem
stvím. Je však známo dost pádných dokladů o tom,
že sověty potřebují hospodářskou spolupráci š Ame-.
rikou a š ostatními západními státy stále naléhavěji.
Špatné výsledky v zemědělství zvyšují závislost ze
mě na dovozu potravin, zvláště obilí a zaostávání v
technickém pokroku volá silněji po pomocné ruce vy
spělejších kapitalistických států.
_Přidám e-li pak k hospodářským ohledům důvody
politické, především nervositu, kterou v Sovětském
svazu vyvolává “ žluté nebezpečí” , nutící zabezpečit
sí evropská záda, nepřekvapí ani příjemnější tvář,
kterou se sověty snaží v poslední době stavět na
odiv.
Sovětské plány se ovšem vždy nějak obrážejí i v
jednání vlád podřízených států, zvláště pak vlád, kte
ré nemohou, počítat s naprosto žádnou dobrovolnou
podporou občanů vlastní země a jsou tedy závislé jen
a jen na moci dané shora. Je proto samozřejmé, že
se i Husákův režim drží pokynů z Moskvy.
Ohlášení částečné amnestie “ provinilcům” — domá
cím zločincům i těm,, kteří se zdržují neoprávněně
v cizině — při výročí únorového puče mělo mít ovšem
i příznivý ohlas u světové veřejnosti. Především pak
u Francouzů, chystajícím se k volbám, mělo zahla
dit nepříznivý dojem ze vzpomínek na techniku uchvá
cení moci v Československu a na události, které v
kdysi demokratické zemi následovaly.
Po dlouholetých odkladech počátkem tohoto měsíce
uzavřená dohoda s Vatikánem o obsazení čtyř diecé
zí nově ' jmenovanými biskupy má pak nepochybné
dále odvrátit světovou pozornost ód poměrů v zemi
a zamezit nepříjemným otázkám o potlačování svo
body, které kladou vyjednavači svobodných států při
přípravných jednáních k evropské bezpečnostní kon
ferenci, od které si Sovětský svaz tolik slibuje.
_______________ (Pokračování na str. 2)_______________■
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Překonej sám sebe
slávským montážním a
stavebním podnikům atd.
Diplomatická jednání v
Praze a Bělehradě před
cházela schůzka Chňoupka s rakouským mini
strem zahraničních věci
dr. R. Kirchschlägerem,
k níž došlo 3. března v
Bratislavě. Důvod schůz
ky byl v zásadě podobny
důvodům k diplomatic
kým jednáním se zástup
ci Rumunska a Jugoslá
vie: Československo má
zájem o zlepšení vzájem
ných styků se sousedním
Rakouskem. Projevilo to
už několik týdnů předtím,
když povolilo čs. uprchlí
ku Masaříkovi odjezd z
republiky ke své jihoafric
ké manželce. Po Masaříjkově loňsjkém zavlečení
z rakouského území do
ČSSR odmítala totiž ra
kouská vláda s Českoslo
venskem až do vyřešení
•případu
vyjednávat.
Zprávy
o schůzce se

zmiňuji o pripravované
smlouvě
o
společných
čs.-rakouských
státních
hranicích a smlouvě o po
stupu při vyšetřování událostí na čs.-rakouských
hranicích, které mají být
podepsané v krátké době,
jakož i “ o možnostech dal
šího rozvoje čs.-rakous
kých vztahů” .

žití a vzájemného doro
zumění mezi národy” .
Tyto zprávy' z Česko
slovenska z posledních
týdnů dokazují, že si Hu
sákův režim vzal k srdci
heslo “ Překonej sám se
b e!” , které se ted’ v ce
lém státě “ pěstuje” . Dů
vodem
k
diplomatické
aktivitě a ochotě zlepšit
a rozšířit vzájemné mezi
národní styky s kdekým
(očekává se i dohoda se
Západním Německem) je
ovšem pokyn z východu.
Uklidněni a diplomatická
''normalizace" celého blo
ku je právě v programu
Moskvy: východní blok se
má při nastávajících jed
náních představit světu
jako skupina států bez zá
važnějších problémů.

Konečně pak došlo 5.
března k neobvyklé schůz
ce v Praze: místopředse
da vlády dr. Matej Lúčan přijal v Hrzánskérn
paláci v Praze představi
tele Vatikánu, vedoucího
sekretariátu Rady pro ve
řejné záležitosti církve
arcibiskupa Agostina Casaroliho a radu nunciatu
ry Giovaniho Cheliho (kte
ří se zúčastnili svěceni ncvých
čs.
katolických
biskupů). ČTK hlásila, že ■
' Odebírají všichni Vaši
se rozhovory týkaly "o tá -: čeští a slovenšti přátelé
Hlas domova?
zek vztahů mezi státem a :
římskokatolickou církví i ; Můžete jej doporučit?
problémů mírového sou- ;

Úsměvy na Západ
(Pokračování se strany 1)
Úsměvy zaměřené směrem k Západu nelze ovšem
dost dobře provádět delší dobu bez aspoň trpné spo
lupráce na domácí frontě. Především záměrné izo
lování se velké většiny v cizině známých českoslo
venských intelektuálů od Husákova režimu — i těch,
kteří nejsou izolováni v československých náprav
ných zařízeních — škodí v očích ciziny a ohlášená
opatření mají získat aspoň část význačných umělců
a vědců k jakési spolupráci, živené snad nadějí, že
může jít o první kroky na cestě k celkovému zmír
nění režimu.
Pozoruhodné jistě je, že se Indra, Biľak a podobní
výtečníci k novým opatřením nevyjádřili. Nejsou však
pochyby o tom, že by byli kdykoli ochotni ujmout
se řízení země "osvědčenými metodami” — hrozbami
a útlakem — , pokud by k tomu dostali svolení a&bo
pokyn z Kremlu.
Je to jistě paradox, ale naděje, lidí doma se upí
rají ve zvýšené míře k Moskvě, k jejím vlastním po
tížím, nebo spíše k tlaku, který — jak doufají — bude
na ní vyvíjet svobodný svět.
Přijmeme ženy
znalé práce na
ZAKONČOVACÍM
STRO JI (toppers)
v plétárně dámského
zboží. Dobré podmínky
a výh. sazby od kusu.
Plné neb část. zamést.
B R O M LEY
KN ITW EAR
271 Nicholson St.,
Carlton, Vic.
Tel. 347-2422

Přijmeme odborné
Š IČ K Y (linkers)
k práci na
SPOJOVACÍM STR O JI
v plétárně dámského
zboží. Dobré podmínky
a výhodné sazby od
kusu.
B R O M LEY
KN ITW EAR
271 Nicholson St.,
Carlton, Vic.
Tel. 347-2422

CO K N ED ĚLN ÍM U O B ĚD U ?

Ámericko-sovietske vztahy

PRAVOU ČESKO U HUSU
Z Č E S K É FA R M Y
OD ČECHŮ !
Volejte z Melbourne: 059-788228

vii. Ani o jeho jednání s
jugoslávským
ministrem
Milošem Miničem se ne
dozvěděla čs. veřejnost
nic konkrétního (nehledíme-li na zprávu o Chňoup-

g

RTJČNt V Á Z A N Í KNIH
České
knihařství

MARIA BOOKBiNDING
16 Brunníng St., ST. KILDA, Vlc.
Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně do 9 hodin večer,
v sobotu po celý den.
lizácii émigračnej politi
ky. Dopisovatel Kaiser
pripomína, že nejakých
50.000 občanov židovského
vierovyznania by nebolo
mohlo vyemigrovať v po
sledných
rokoch, keby
Moskva
nebola bývala
pod tlakom Západu.
Dopisovatel
časopisu
New York Times Theo
dore Shabad píše z Mosk
vy, že predstavitelia ži
dovskej etnickej skupiny
zvolili si k novému apelu
na predstaviteľov ame
rického kongresu veľm i
vhodnú príležitosť. Obrá
tili se na senátora Jack
sona a na poslanca Mjľlsa so svojím apelom o
pomoc vtedy, keď
do
Moskvy prichádzal mini
ster Schultz. Apel podpi
salo vyše 300 občanov,

ktorí sa snažili dosial
márne dostať povolenie k '
emigrácii.
Minister Schultz na tú
to otázku v Moskve iste
narazí ,už aj preto, že
USA dosial neratifikovali
zásadnú dohodu o obchod
nej spolupráci.
Nixonova vláda, ktorá
nechce, aby sa otázka vy
sťahovaleckej taxy spojo
vala s obchodnými roko
vaniami, sa neodvážila
obchodnú zmluvu kongre
su k ratifikácii predložiť,
pretože sa obáva, že bez
zmeny sovietskej emigrač
nej politiky by ju kongres
neratifikoval. A tak ná
všteva ministra Schultza
v Moskve dostáva takto
mimoriadny význam poli
tický.
Dušan Lehotský
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— Dne 3. března došlo v
Bratislavě ke schůzce čs.
ministra
zahraničí
B.
Chňoupka s rakouským
ministrem zahraničí dr.
R. Kirchschlägerem, po
níž oba podepsali prohlá
šení, dle něhož se obě
strany chtějí vyvarovat
pohraničních incidentů a
chtějí vyřešit problém,
vzniklý vznešenými náro
ky rakouských státních
občanů o náhradu za je
jích majetek, který byl v
Československu
znárod
něn. Podle zahraničních
informací vzneslo 90.000
rakouských občanů žádost
o náhradu v ceně 4.500
miliónů rak. šilinků (asi
180 mil. $).
— Senát městského sou
du v Praze odsoudil podle
denních zpráv Pavla F.
na 8% roku vězení za
vraždu svého 721etého dě
dečka. Obžalovaný prohlá
sil před soudem, že pova
žuje svůj čin za “ hlou
post” , kterou provedl z
velké nenáyisti ke svému
dědečkovi. Ža ubití svého
blízkého příbuzného těž
kým kovovým svícnem,
provedené s rozmyslem,
dostal tedy obžalovaný
asi stejný trest, jaký do
stávají “ provinilci” , kteří
veřejně projeví, že ne
souhlasí s vládnoucím re
žimem.
— V Běchovicích u Prahy
vyhořela sokolovna.
— U štětina v Polsku se
zřítilo letadlo, při čemž
zahynuli mj. i ministři
vnitra Polska a Českoslo
venska. Zabitému čs. mi
nistrovi vnitra R. Raško
vi, jakož i další oběti ’ eteckého neštěstí, vedoucí
mu oddělení státní admi
nistrativy ÚV KSČ M.
Kudzejovi udělil
presi
dent republiky in memo
riam Řád republiky “ v
uznání a ocenění jejich
dlouholeté obětavé práce
v komunistické straně ’ .
P ři této letecké katastro
fě u Štětina zahynuli těž
příslušníci SNB a to Olga
Merunová, Jaroslav K lí
ma, Ladislav Huzvík a
Antonín Dufek.
— Od 30. června letošního
roku bude Národní divad
lo v Praze uzavřeno a to
na dobu několika let, kdy

se má celá budova rekon
struovat. Od 1. dubna tr.
bude na půl uzavřeno i
Tylovo divadlo.
— čs. akademie věd zvo
lila nové akademiky. Jsou
jimi: J. Bačkovský (fyzi
ka), M. Gosiorovský (hi
storie), V. Hajko (fyzika),
J. Hrbek (neurologie), V.
Kello (fyzikální chemie),
B. Kvasil (rádioelektroni
ka), F. Oliva (politická
ekonomie), O. Říha (hi
storie) a V. Vaněček (dě
jiny státu a práva v
Československu).
členykorespondenty se stalo 22
vědců (a “ vědců” ).

Wenig: Staré pověsti Pražské $ 3.30, Jirásek: Z
Čech až na konec světa $ 1.80, Toman: Don Juan
$ 3.30, Hrubín: Je nám dobře $ 3.20-, Juvenalis: Sa
tiry $ 2.90, Winter: Obrázky $ .3.60, Feuchtwanger:
Bláznova moudrost $ 2.70, Bjorson: Selské povídky
$2. 70, Erben: Pohádky $ 2.20, Balzac: Lesk
a bída $ 2.80, Čapek: RUR $ 2.10, Vrbka: Mlsný
hastrman $ 1.50, Břízová: Nová domácí kuchařka
— I. djl $ 3.30, II. díl (Maso, zvěřina, drůbež, ryby)
$ 4.-, III. díl (Bezmasé pokrmy) $ 3.60, IV. díl (mouč
níky, dezerty, nápoje) $ 3.70, Ruppeltová: Angličti
na do vrecka $ 2.50, Ehm-Jelínek-Wagner: čs. hrady
a zámky $ 8.90.
K cenám je třeba připočíst poštovné

THE IMLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R , GPO, Melbourne, Vic. 3001
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Lepši je žit v Porube
nežli dostat po hubě

— V Bratislavě byla podepsána dohoda o spolu
práci mezi Svazy sloveňČást poúnorové vlny, poněkud (a trochu podivně) namlsané blahovolným vy
ských, českých a polských
dáváním viz k návštěvě Československa v nedávné minulosti, si často láme
spisovatelů.
— Zahraniční sběratelé hlavu, podle jakého to klíče udělají československé zastupitelské úřady z bý
automobilů-veteránů
za valého emigranta — nepřítele lidu vítaného milého krajana. Někdo podá žá
koupili loňského roku od
plzeňských Sběrných su dost a víza dostane celkem bez obtíží, jiný čeká měsíce, aby se nakonec dozvě
rovin 29 osobních vozidel, děl, že jeho návštěva staré vlasti je nežádoucí. Tento Kocourkov nemá žádný
starých typů za víc než smysl a pravidla má jen zdánlivě. Ve skutečnosti je plně zařazen do širšího,
milión korun.
komunistickou stranou ovládaného Kocourkova, v němž odhadnout smysl věcí
— Na tiskové konferenci,
je dáno jen nemnohým.
kterou uspořádal ředitel
Národního divadla v Pra
V jistém směru jsou pis z trestního rejstříku zmíněný počet, nepojede;
ze Přemysl Kočí u příle
žitosti nového nastudování ovšem nevyzpytatelné ci- atd. atd. a nic vám to ani padesát tisíc, dokonce
Čajkovského Pikové dá ráty čs. zastupitelství v není platné, nedostane-, ani dvacet tisíc ne. Pou
my, byl novinářům poprvé udělování viz naprosto de te-li od banky příslib de ze 16 procentům šťastliv
představen nový šéf ope mokratické. Proč by měl
viz. Letos jsou s tímto ců (tedy 15.756 občanům)
ry Národního divadla dr.
mít dolarový turista ce drahocenným kusem papí bude prý vyhověno. Uvá
Ladislav síp.
— V divadle na Vinohra stu domů otevřenu, když ru větší potíže než kdy žíme-li, z jakého množství
dech nastudovali drama československý občan mu jindy.
Vysvětluje se to žadatelů (ochotných zapla
tizaci
románu
Zdeňka sí podstoupit křížovou ce
ovšem dolarovou krizí, tit čs. státu jakýkoliv zlo
Pluhaře Opustíš-li mne . .'
Tuto “ hru ze života po- j stu, aby mu bylo dovole takže vina padá zas na dějský výměnný kurz) se
únorových
emigrantů” no vyjet ven?
hlavu prohnilého kapita-. vybírá, musí nás napad
upravil Jaroslav Kubát a
Oč jde, pochopíme snad lismu. Ve skutečnosti jde nout, že prověřených, ko
je tak “ dobrá” , že i ostří
něji z prohlášení Čs. stát o to, aby se snížil počet vaných a spolehlivých ob
lení režimní kritikové k ní
mají “ po umělecké strán ní banky, které přinesl našich občanů, kteří by čanů opravdu není mno
československý tisk v prv měli možnost nakazit se ho. A to ještě značná část
ce” výhrady.
— Ministr
zahraničního ■ních dnech tohoto měsíce. reakcionářskou ideologií.
z takto prokádrovaných
obchodu A. Barčák a chil-1P ři žádosti o cestu do za
Státní banka oznámila, při spatření “ bídy kapi
ský ministr hospodářství
O. Millas podepsali v San hraničí můžete mít všech že žádosti o devizový pří talismu” selže a odmítne
tiagu protokol o vzájemné no - potvrzení podniku, slib na individuální cesty se vrátit do země svět
výměně zboží obou států. ZV ROH, domovnice i do kapitalistických států lých komunistických zítř
Dohodli se také, že ČSSR
uličního výboru o své po podalo letos 98.481 obča ků.
poskytne Chile úvěr.
litické
spolehlivosti, vý nů. Nepojede jich však (Pokračování na str. 8)
Č/HD

— Za dlouholetou službu
socialismu byli odměněni
tituly zasloužilý umělec
hudební
skladatel Jan
Zdeněk
Bartoš,
herci
František Brož, Zdeněk
Buchvaldek a Zdeněk M i
ka, skladatel Karel Va
cek, spisovatel Donát šajner a dalších pět uměl
ců.
— Dne 6. března přicesto
val do Prahy na pozvání
Gustáva Husáka generál
ní tajemník Rumunské ko
munistické strany Nikolaj
Ceaušescu a to na neofi
ciální návštěvu. Na po
slední oficiální návštěvě
Československa byl Ceau
šescu v roce 1968, týden
před sovětskou invazí.
— O den dříve odletěl B.
Chňoupek
na
oficiální
návštěvu do Jugoslávie.
— Na společném zasedání
obou sněmoven Federál
ního shromáždění dne 22.
března se bude konat vol
ba presidenta republiky.
— Ve věku 83 let zemřel
v Praze PhDr. F. JílefeOberpfalcer.
profesor
českého jazyka na Karlo
vě universitě a autor
mnoha vědeckých a popu
lárně naučných knih.
— Od 1. ledna vycházej:
česky nové sovětské časo- ■
pisy a to Sputnik- Sovět
ská literatura a Věda a
technika v SSSR. První
číslo Sputnika mělo prý
náklad 25.000 výtisků a
“ brzo bylo rozebráno” .
Druhé číslo mělo náklad
35.000 výtisků. Do konce
letošního roku má mít
Sputnik náklad 50.000 'vý
tisků.
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Biskupové a kardinál
V minulém měsíci vzbudilo překvapení, že čs.
úřady v poslední chvíli povolily dvěma čs. kato
lickým kněžím — kanovníkovi Přerovskému ze
Zlína a Msgr. dr. Čerenskému z Trenčína — zú
častnit se eucharistického kongresu v Melbourne.
Větší podiv pak způsobila zpráva, že došlo k do
hodě čs. vlády s Vatikánem, na jejím ž podkladě
bylí jmenováni 4 neví biskupové: 3 na- Slovenska
a í na Moravě (dr. J . G ábriš, apoštolský admini
strátor v Tm avě, dr. J . P á szicr, sídelní biskup v
Nitře, J . Feranec, sideinš biskup v Bánské By
strici a biskup olomoucké arcidiecéze prof. dr. J .
V rána, který býval předseda« organizace "vlaste
neckých knězi")- Dne í . března složili všichni
čtyři noví biskupové předepsaný slib věrnosti
Československé socialistické republice a to slo
venští biskupové do lutcou předsedy vlády SSR
P. Colotky a dr. J . Vrána do rukou J . Korčáka.
Čs. sdělovací prostředky uveřejnily o tom struč
nou zprávu bez komentáře. Dne 6. března při
nesly pak další krátkou zprávu, která však tak
docela správná není. Citujeme:
"Papež Pavel V I. jmenoval včera 31 nových
kardinálů, mezi nimi dr. Š. Trochtu, biskupa li
toměřického." Od této zprávy se skutečnost po
někud liší. O jmenování nového čs. kardinála už v
r. 1969 přinášíme proto bližší zprávy, jak je do
dal zdejší spolupracovník.
—

★

—

Svatý Otec instaloval 7. března 29 nových kar
dinálů a při té příležitosti oznámil, že již v r.
1969 jmenoval tajně (in pectore) dva kardinály
z komunistických zemí. Byl to jednak litoměřický
biskup dr. Štěpán Trochta a jednak rumunský
biskup J. Hossu, který však zemřel v domácím
vězení v květnu 1970.

Dr. Trochta, saiesiánský kněz a budovatel chl.ipeckěho domova v Praze - Kobylisich, člen Ústřed
ní rady Junáka, byl zatčen gestapem brzy po aten
tátu na Heydricha. Chlapecký domov se stal to
tiž útočištěm pronásledovaných židů, kterým dr.
Trochta pomáhal i za hranice. Byl vyslýchán, mu
čen, ne však souzen a Pankrác, Pečkam a, Maut
hausen a Dachau jsou místa jeho utrpení.
V listopadu 1947, kdy mu bylo 42 let, se stal
biskupem litoměřickým a po Únoru byl pověřen
biskupskou konferencí, aby zastupoval české a
slovenské biskupy v jednání s Ústředním akčním
výborem, aby se tak pokusil zachránit, co se snad
ještě zachránit dalo, zejména církevní školy. Brzy
však přišla komunistická persekuce a biskup
Trochta byl tři léta v domácím vězení v Litomě
řicích, kde s ním byli stále hlídači se samopaly
a jen v jejich doprovodu mu byla občas povolena
krátká procházka po zahradě. V lednu 1953 byl
převezen do vyšetřovací vazby v Ruzyni, kde po
byl 19 měsíců. Rozsudek zněl na 25 let žaláře.
Po vynesení rozsudku se vrátil do samovazby v
Ruzyni a později byl převezen do věznice v Lito
měřicích, kde byl znovu vyšetřován v "krajském
měřítku". Toto vyšetřování trvalo 25 měsíců. Ná
sledoval Leopoldov a znovu Ruzyně, kde mu vy
šetřující orgán oznamuje, že tam zůstane tak dlou
ho, až změkne. A nezměknul a šel tedy opět na
Pankrác na 6 měsíců do zvláštního izolačního
oddělení. Konečně mu oznámili, že mu president
republiky udělil milost a že se má hned zařadiť
do pracovního procesu, aby se tak z něj stal "uži
tečný člověk pro společnost". Pracoval nejdříve
na stavbách jako pomocný dětník a později se
stal údržbářem a opravoval v Praze zámky a
hygienická zařízení. V r. 1968 se vrátil do svého
biskupského úřadu v Litoměřicích.
Štěpán Trochta se ve svém mládí rozhodl, že
se stane knězem a že bude působit v moderním
salesiánském řádu, který má výrazné sociální
zaměření a věnuje se péči o mládež. Těmto ideá
lům jistě zůstal věren jako biskup a i nyní jako
kardinál.
St.
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Nové knihy o Dubčekovej ére
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

Stanovisko robotníkov
k reformám
Dr. V. E . Andic

O Pražskom jaré a vôbec o celej Dubčekovej ére, tak významnej pre všetky ska
neistota spôsobuje
vrstvy národov Československa, vyšlo na západe mnoho kníh. Londýnský časo- nedozierne stráty.

HRPA
Service

573 Hampton St.,

Hampton, Vic.

Optical

í

Vedoucí

kontinentální

pekárna

v

K s,x

Metkcerne

ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd.
8-10 Helen St., West Heidelberg, V ic. »81
Telefon 459-3672'
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvědčte se!
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je zárukou nejlepší kvality.

Březen
ve vzpomínkách
Jarka Vlčková
— V třetím hrobě nalevo od Božích muk s rozevře
nou knihou Karla Čapka odpočívá na vyšehradském
hřbitově český dramatický spisovatel MDDr. Franti
šek Langer, který se narodil 3. března 1888 v Praze.
Za svého života nikdy nepřestal objevovat prostého
člověka, jehož miloval a dokázal tak nezapomenu
telně zpodobnit v Periférii a v jiných hrách (zvláště
v legionářských), nad něž není větší v naší dramatic
ké literatuře první poloviny tohoto století.
— V Osvětimi zemřel 5. března 1943 česky kritik
Bedřich Václavek, jenž napsal literárně historické
studie o české literatuře 20. století, o Máchovi a
jiných.
- - Z celého Hamzova díla je jistě českým čtenářům
nejznámější obsáhlá kronika Šimon kouzelník, kde
spisovatel podal příběh osvíceného žeíivského p re
monstrátského kněze a profesora oěmeekobrodského
gymnasia. MUDr. František Hamza. se narodil 6.
března 1868 v Kletečné u Humpolce.
— Dcera spisovatele J. Vrchlického, členka ND v
Praze, Eva Vrchlická (vl. jm. Nevalová, roz. Frídová) se narodila 6. března 1888 v Praze. Vytvořila
nespočetné množství postav na jevišti ND, jehož člen
kou b yla . od r. 1913 až do roku 1962. Vydala kromě
četné beletrie a básní knihu vzpomínek na svého
otce Dětství a mládí s Vrchlickým.
— 10. března 1948 zemřel dosial neobjasněnou smrtí
ministr zahraničních věcí ČSR Jan Masaryk.
— 11. března 1848 započalo schůzí ve Svatováclav
ských lázních v Praze jaro českého národa, v je 
hož čele stáli přední političtí vůdcové, z nichž nelze
zapomenout dr. Fr. Braunera, který formuloval po
žadavky, jež byly předneseny císaři Ferdinandovi V.
— V den Anschlussu Rakouska, 12. března 1938.
zemřel v Praze univ. profesor německé literatury"!
Otokar Fischer, jehož soubor studií Duše a slovo
shrnul jeho hlavní badatelské zájmy. 28. května
uplyne devadesát let od jeho narozeni.
— K postavám českého obrození náleží nepopiratelně
Josef Vlastimil Kamarýt, od jehož úmrtí v Kloko
tech u Tábora uplyne 19. března 140 let. Tohoto vzdě
laného kněze a jeho zásluh vzpomíná A. Rybička v
knize Přední křisitelé národa českého.
— S hmotnou podporou katolických šlechticů napsal
Václav Hájek z Libočan Kroniku českou, jejíž děj do
vedl až do roku 1526, ,tj. do smrti českého krále Lud
víka Jagellonského v b itv ě . u Moháče. 19. března
uplyne již 420 let od úmrtí , tohoto z prvních našich
kronikářů,

C H A R L ES A N TAL
O BRA ZY A U M Ě L E C K É R E P R O D U K C E
ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
.dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
RÁMOVÁNf obrazů a POZLACO VA Nf rámů
í nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

J. KOŠŇAR PTY. LTD.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
Telefon: 37-3109
jakož i v č. 42 Howar-d St., Norih Melbourne
(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevu

— 23. března 1853 se narodil v Trhanově ^osef Thomayer, jenž působil od r. 1897 jako řádný profesor
vnitřního lékařství na Karlově universitě. Přítel Rai
se, Jiráska a Vrchlického debutoval r. 1872 drob
nými črtami a povídkami, jež uveřejňoval pod pseu
donymem R. E. Jamot.
— Jan Bor (vl. jm. J. J. Strejček), divadelní refe
rent Samostatnosti, režisér a šéf činohry na Král.
Vinohradech a od roku 1939 až do své smrti ND,
zemřel 25. března 1943. Dodnes zůstává nezapomenatelné jeho vlastní drama Zuzana Vojířová (Štěpá
nek. Glázrová) a jeho- dramatisace Anny Kareniny,
bratří Karamazových a Vzkříšení.

N. M. L. A.
447 Collins St.
Melbourne
telefon 62-0411
po hod. 781-2141
životné poistky
a
pôžičky na domy
Dôverne
a SDolehlivo

Plánujete cestu do zámorí nebo máte v úmyshs
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte so s
důvěrou na

ODRA TRAVEL SERVICE
>11 Latrobe St., Melbourne,. 3000
Telefon 67-9454
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
strečkujeme bezplatné 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
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Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na pažádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
cr. Jonas A Vlctoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782
n?bo: 104 Millers Rd., Nth. Allona, V ic. (314-MMJ,
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

Egon Hostovský: Osvoboditel se vraci. Index,
~
Koln, 1972, str. 172.

Symboly

PRAVE CESKE ŘEZNICTVÍ
UZENÁŔSTVÍ
* PRVOTŘÍDNÍ ŠUNKY, MLADÉ KRMENÉ HUSY, KACHNY, SLEPICE
★

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

KEW CONTINENTAL BDTCHEBS liy. Ltd.
KOPECKÝ SMALL000DS Pty. Ltd.
3 2 6 High Street, Kew, Vic.

Tel. 86 7178

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoriá'Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38

Společnost pro československou literaturu v zahra
ničí Index vydala jako jednu ze svých posledních
knih svazek s dvěma pracemi Egona Hostovského,
divadelní hru Osvoboditel se vrací a novelu Epi
demie. Je to spojení neobvyklé, dané možnostmi
exilového nakladatelství, nepovažuji je však za ně
jakou překážku, naopak, čtenář _se tak seznamuje
s dvěma rozlišnými uměleckými žánry v jedné kni
ze. V podstatě však jde u většiny čtenářů o sezná
mení jiného druhu — posrpnoví emigranti se setká
vají se jménem Egona Hostovského buď poprvé ne
bo po mnoha a mnoha letech. Hostovský emigroval
již před válkou, podruhé pak v roce 1948 a kulturní
politika v Československu' se všemožně snažila
škrknout díla Hostovského z české literatury. To
bylo ovšem jen marné přání, jHostovský do českého
umění pevně patří a počítá se k zakladatelům české
ho psychologického románu. Hostovský začal publi
kovat již v roce 1926, vydal několik knížek za války
v Americe, v roce 1947 vyšly v Československu dvě
jeho knihy (Cizinec hledá byt a Osamělí buřiči) a
zbytek z jeho několika desítek prací již pak vychází
v exilu buď česky nebo anglicky. .Při čtení Hostov
ského prací publikovaných v češtině se obdivuji
perfektnímu udržení výrazové potence českého ja 
zyka,-která během jeho 301etého. pobytu v cizině nej'ěn neupadá, ale naopak se prohlubuje a vůbec ne
zaostává s modernizací slovní zásoby a mluvnické
struktury. Tato okolnost se potvrzuje jak v divadelní
hře Osvoboditel se vrací napsané v letech 1965-67
tak i v novele Epidemie z roku 1970. , .
Epidemie nás zavádí do Nového-Yorku a seznamuje
nás s krajanem, který se — po výpovědi z práce,
ve kte'ré úspěšně působil téměř dvacet let-— vyrov
nává se svým okolím, rodinou, přáteli, neznámými
lidmi a hlavně sám se sebou. Tento psycho-sociologický moment je akcentován okolností, že v okolí
Josefa Martina, protagonisty novely, řádí jakási zá
hadná epidémie, vyvolávající náhlou smrt ženatých
mužů středního věku. Autorovi nejde o sociální no
tu příběhu, ta zůstává kupodivu zcela odsunutá do
pozadí, ale o psýché Josefa Martina. Dle Hostovské
ho jedinec nemůže svůj osud nijak ovlivnit, jeho spi
rálovitý pohyb je veden sílou, kterou si ani neuvě
domuje a tento pohyb může být zastaven pouze
smrtí. Sám hrdina příběhu ale neumírá a dál se
spirálovitě pohybuje usmířen s celým světem, s ne
vděčným zaměstnavatelem i netečnou manželkou.
Epidemii jsem četl v zápětí po novele Z. Salivarové
Honzlová (68 Publishers Toronto) a s překvapením
jsem si povšiml nejednoho společného rysu u auto
rů, které jinak spojuje snad jen to, že oba píší česky
a žijí v exilu. Ani jeden z nich se nepokouší mento
rovat či řešit problém, ale spíše popsat cítění člo
věka, který nemá v podstatě žádnou občanskou moc
positivně ovlivnit svůj osud. Je tomu tak? Je to
symptom literatury nebo skutečného života?
Divadelní hra Osvoboditel se vrací patří do kate
gorie čapkovských společensko-politických dramat.
Tím ovšem neříkám, že by Hostovský byl komukoliv
ve své práci poplatný, dramatický motiv i zpraco
vání nesou všechny znaky Hostovského originality.
Velmi oceňuji, že se Hostovský pustil do žánru, který
není pro exilového spisovatele příliš vděčný. Může
se někdo dočkat uvedení své hry na jevišti? Přál
bych si to, snad by i některá exilová divadelní sku
pina mohla uvažovat o nastudování této hry. P ři vší
vtipnosti textu a nosné myšlenky děje nejde však
o divadelní hru, která by byla snadná nejen pro di
vadelní. soubor (zejména ochotnický), ale i pro di
váky. Hru bych zařadil do kategorie politického a
společenského dramatu, která by českému diváku
mnoho řekla.
IP
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Byl to ovšem puč

Oči ?

Bolí Vás hlava ?

(Pokračování se str. 5)
Za druhé: ještě dnes
jejich konkrétní počínání
diletanstvím,
komunisté
deprimuje
pozorovatele
jednali podle železného
svou chabostí a nerozmyšplánu a' s jakýmsi čer
leností, ačkoli, jak věří
ným mistrovstvím. Oni
Capitol House, 113 Swansion St.
me, ani rozmysl by byl
se mohli opřít o taktiku,
Melbourne (vedle kina Capitol)
nepomohl. Jaksi jim ušlo,
která bez přestání je vy
g, poschodí
Telefon 63-2231
že se vydávají do hlubo
pracovávána v sovětských
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
kých vod. Doufali, že se
kancelářích. Avšak v de
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
budou brodit mělčinami
mokratických
stranách
v nutných případech i telegraficky
obvyklého politického koa
jedna generace po válce
ličního vyjednávání. Ka
rychle vystřídala druhou.
V čelé těchto stran, v lec
Sborník Systémové změny (Ivan Bystřina, tastrofálni to nepochope
Zdeněk Hejzlar, Jiří Kosta, Alexej Kusák, ní situace, těžká to chy
kterých případech, překot
A. J . Liehm, Adolf Mueller, Jiří Pelikán, ba intelektuální.
ně, stanuli noví vůdci.
Jiří Slám a, Ota Šik — příspěvky ke konfe
Charakteristické
bylo
Myslíme, že se sami mu
renci na universitě v Readingu v r. 1971).
jejích
počínání
po
demisi.
sili poněkud podivit, když
Iridex, Kôln, 1972, str. 271.
Zdá se, že se domnívali,
v některých městech už
že demisí udělali vše, co
byly podle nich pojmeno
vávány ulice. Jediný Mon
j bylo radno, potřebno a
signor Šrámek, vůdce ka
i možno, a že pro ně nyní
j přišla
chvíle oddechu,
tolické strany lidové, měl
za sebou dlouhou vládní
Vývoj inteligence v Československu probíhal v i Rozjeli se na weekendy
praxi. Byl také nejnedů
posledních desítiletích v rámci tendencí, které jsou i nebo si četli nebo spoko
prakticky společné všem moderním a průmyslové jeně večeřeli s cizím vy
věřivější, pokud se demi
vyspělým zemím, jejichž struktura podléhá nemalým . slancem. Ne z jejich, ale
se týkalo. Ostatní zasedli
změnám. Počet příslušníků inteligence neustále ro
i
z
jiného
hlediska
je
tře
do vysokých posic bez té
ste a mění se jejich společenská úloha. V Českoslo
někdy váhavé moudrosti,
vensku patří inteligence k námezdně pracujícím, což í ba říci. že vyprázdnili popřináší do jejího Vývoje specifický^ rys. který ovšem ; íe a ze záhadných důvodů
již dává zkušenost.
není cizí i v jiných zemích. Dělnická třída je zejména se domnívali. že na tom
Hlavním stratégem me
technickou částí inteligence ovlivňována, nemalé je
nusoĎo nezáleží.. Klemen i
zi demokratickými mini
však i působení opačným směrem. Pozitivní stránky
této situace jsou současně jejími, slabostmi: rovno \Gottwald v onom drama
stry a následkem toho i
stářství a nivelizační tendence jsou využívány vlád- .
hlavním stratégem česko
noucími kruhy k živení typicky české závisti^ a k ne- j
slovenské demokracie v
svárům mezi inteligencí a lidem. Přesto však ska-j
té chvíli byl Hubert Riptečnou vedoucí úlohu v národě nezaujímali nikdy j k p - j
Džetatn — denně
fesionální politikové či profesionální ‘^volu ckm án ’ j
ka. Podle souhlasných vý
do V ID N Ě, F R A N K F U R T U nebo LONDÝNA
a ť již začneme poslanci říšského sněmu z dob na- j
povědí byl to on, kdo s
šich dědů, či pokračujeme ministry" předmnichovské j
můžete letět ZA POUHÝCH $ 370,ideou demise přišel a
republiky v paměti našich otců, ani generál S yrový.;
prosadil ji. Do roku 1938
Do mnoha mést v EVROPĚ a zpět
ani generál Svoboda, když se již dostáváme do sou- i
pracoval jako novinář,
časnosti, ba ani Eduard Beneš, tím méně pak dikíá-j
můžete letět za $ (97.90
toři Gottwald či Novotný nebo dokonce kolaboranti;
í za tři roky potom byl již
Plavba los5 včetně jízdenky vlakem
v čele s Háchou a Husákem. Vedoucí úlohu národa i
• zástupcem
zahraničního
představuje inteligence, kterou se Gottwald pokusil.
do VIDNÉ stojí
j ministra exilové vlády Jazlikvidovat a Husák pokouší existenčně zničit.
,
S 3MA5
j na Masaryka. Měl franJaký má politický profil čs. inteligence? Sborník
V a s cesta spotódŕi ě zprostředkuje
Systémové změny pojednává výhradně o politické,
| couzskou ženu. a do polia ekonomické situaci v Československu a předkládá|íické aktivity se dostal v
že inteligence tam žijící je většinou orientovaná le - ,
í
letech třicátých, kdy ho
vicově a ti zbývající netušili logiku vývoje totalítár- j
í Posílal president Beneš
ní praxe a podlehli nebo se adaptovali. Nechce s e ;
mi věřit, necítím se však povolán, abych tuto ne-1
j jako posla k francouzsnadnou otázku analyzoval, spíše nadhodím v sou
j ským politikům. V této
vislosti se sborníkem Systémové změny problém ži
3M LTttle Callins St.
činnosti se Rípka osvěd
votně se týkající čs. exilu. Politologická a sociolo
(roli Elizabeth St.), Melbourne
čil. Měl. tenkráte i po
gická literatura vydávaná v exilu signalizuje, že vět
Telefon 63-4301 — 63-4002
ší část aktivní čs. exilové inteligence promlouvá z
tom, význačnou nervovou
levého břehu, jak dokumentuje tento Sborník a další
energii, jíž předčil mno
publicistika.
hé jiné. Po válce se stal
P ři respektu k pluralitnímu dialogu a zásadám
ministrem
zahraničního
skutečné demokracie, pokud rozdílné politické názo
Velký výběr jakostního masa a uzenin
obchodu.
Francie
byla je
ry jsou formulovány konstruktivně, nemám k publi
najdete v českém řeznictví a uzenářství
kování a jinému formování levicových myšlenek v
ho Mekkou, asi předsta
exilu jiný názor než ten, že bychom potřebovali nej
vovala i rozsah jeho zku
méně tutéž aktivitu těch složek čs. exilové inteligen
šeností.
Po válce udržoval
ce, které nejsou orientovány marxisticky. Tato proti »73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, V ic., tel. 311-2019'
blízké styky s francouz
váha by byla nutně zapotřebí, musíme však prozatím
konstatovat, že ti, kteří věří v reformovatelnost so [Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhuj skými politiky. Tehdy již
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka,
cialistických systémů jsou aktivnější než ti, kteří
Francie vypudila komuni
zastávají zásady s těmito a podobnými reformami
frankfurtské párky, turistický sálám.
sty
z vládní koalice, a je
neslučitelné.
možno, ba pravděpodobCb sé však děje s touto částí exilu, zpohodlněla,
ztratila elán, koncentrovala se na osobní starosti?
Nevěřím, že by antikomunistická inteligence neexi
Veškerá P O JIŠT ĚN I odborně provedou
stovala. Levicově orientovaný exil tuto stagnaci
využívá a postavil se do čela exilové inteligence,
třebas nikoliv počtem, ale aktivitou á působením na
okolní svět. Pivní odsuzování této skutečnosti by
bylo neplodné a nejapně, argumentem bude síla a
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
přesvědčivost názoru a akceschopnost. Je zapotřebí
demokratická soutěž, z které by čs. exil vytěžil zá
958 Nepean Highway, MOORABBIN, V ic., 3189
kladnu pro politiku zdravého rozumu.
IP
Noste brýle m í
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U FRANTIŠKA ŘÍHY

R. C. Kuglei

&Associates

no, že to inspirovalo Ripku. Zdá se také, že snad
dostal ve Francii lehko
myslnou informaci toho
obsahu;
že
komunisté
jsou v Evropě na ústupu
a že je čas přejít k útoku
proti nim. Čtrnáct dní
před pučem se mu zdály
vyhlídky růžové. Říkal:
“ Rozsekáme je.”
Vzal-li si příklad z Fran
cie, byl to špatně volený
příklad. Francie ležela ti
síce kilometrů od sovět
ského pomezí, Českoslo
vensko ■leželo přímo na
něm. Když už bylo vše
skončeno, Ripka se ještě
chvíli klamal o skutečné
situaci. Poslal Gottwaldo
vi vzkaz: “ Prohráli jsme
tento politický zápas, a
chtěl bych dělat univer
sitního profesora.” Uni
versitního
profesora . . .
Jako si dobře neuvědomil,
co je to zápasit proti ko
munistům, neuvědomoval
si ani dobře, co to zname
ná prohrát proti nim.
Když Gottwald doplnil
svou vládu z odpadlíků a
když president novou vlá
du podepsal, Gottwald se
s ní představil Národnímu
shromáždění. Jestliže o to
stál, jeho ústavní triumf
byl úplný. Vše se odehrá
lo podle litery ústavy. V
Národním
shromáždění
bylo přítomno 230 poslan
ců z . 300 a všichni hlaso
vali pro novou vládu. K o 
munisté pak psali, že je
zajímavé, že pro Gottwal
dovu vládu hlasovali i ti,
kteří proti ní tak dlouho
byli. Vskutku to bylo za
jímavé. Ale proč tomu tak
bylo? četli jsme v ruko
pise paměti jednoho z
nich. Psal: “ Odhlasoval
jsem to, šel do parlament
ní restaurace a dal jsem
si koňak a ještě jeden a
ještě jeden.”
Zbývá všechno vysvětlit.
Z čeho vyplývala slabost
demokratických ministrů;
Proč se zdálo, že skuteč
ná situace v zemi jim by
la utajena. Proč, jak ví
me, dělali chyby, ale proč
zároveň je těžko říci i
dnes, co mohli, měli dě
lat jiného. Proč máme
mít soucit s nimi i
sebou.
Komunisté si dali 2
žet na tom, aby to
vypadalo jako -puč.
byl to - ovšem - puč
(Pokračování příště
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Od brezna do září
Pavel Javor
V březnu jsem viděl starý strom,
jak mladou mízu ronil.
Potom jsem potkal studánku,
dychtivě ústa k ní sklonil —
V máji, když láska rozkvetla,
trhal jsem náruče kvítí,
S důvěrou zahleděn do světla,
tak sladké bylo zas žiti!
V červnu jsem na tvůj ztichlý práh
položil kytici růží —
Jak se ty roky kmitají,
jak se ty naše dny úží!
Jde září — lichotivý lhář.
(Už ani netají to!)
Vždycky, když podzim přichází,
čehosi je nám líto,
všeho, co prchá, odchází,
co je jak soumrak tklivé.
Znovu chystáme obvazy
na rány věčně živé.
Jinak se učíme milovat,
jiným zrakem se dívat:
nepošlap, nenič, netrhej,
co může kvést a zpívat!

nich nebonzoval, žádnej
nikdy nelezl bachařům do
zadku, ani nekrad po ba
rácích. Jeden jako druhej
seděli kvůli vojně, nechtě
li rukovat. A při tom jim
stačilo ohlásit se u vychováka, že jako už jsou
Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

Případ
demonstrativni
Jaroslav Kujeba
Internacionála demonstrantů zasedala už druhý
den, ale řešení zapeklité situace se nepřiblížilo ani
o chlup. Nálada byla chmurná, jakkoli se ji před
sedkyně Jeanette Scotteová snažila pozvednout alko
holickými nápoji a obloženými chlebíčky, které he
zoučké a mladičké servírky podávaly i během refe
rátů, nutno přiznat, ponurých, i během diskuse, ne
veselé, protože neplodné.
Delegáti se shodovali jedině v tom, že Spojené
státy americké zůstaly nepřítelem Internacionály de
monstrantů číslo 1 i nadále. Údery, vedené počát
kem letoška, přivedly tuto slibnou mezinárodní orga
nizaci na pokraj zániku, ale byly zase pouze jedním
z infámních triků kapitalismu, který svět spolkl i
s navijákem. Příměří ve Vietnamu a diplomatické
styky Canberry s Hanoí byly právě tak nebezpečné
jako dohoda Ameriky s Kubou o potírání vzdušného i
pirátství, a právě tak záludné jako stisk rukou
předsedy Maa a Nixonova holuba míru Henry K.
před televizní kamerou. Ted’ už nebylo vskutku proti
čemu protestovat. Zasloužilým demonstrantům hro
zilo po celém světě strašidlo nezaměstnanosti.
“ Internacionála demonstrantů ztratila svůj raison
ď etre,” hlásal právě z rostra ponurým hlasem zá
stupce britské sekce 0 ’Rowdy, který teprve v 23.
semestru studia filosofie pochopil, že jeho místo není
ve školních škamnách, nýbrž mezi demonstranty svě
ta, tváří v tvář opendrekované hydře policie. “ Mao
vrazil dýku do zad poctivým demonstrantům, kteří
ho milovali, protože jim poskytoval obživu,” pokra
čoval 0 ’Rowdy. “ Fidél nakopl do holeně ty, kteří ho
nesli na svých transparentech. Ho-či-min se obrátil

zády k těm, kteří jím dýchali.” Přehlédl přitom, že
se Ho mohl obracet nanejvýš už jen v hrobě. Nic
méně: takhle zřetelně neformuloval situaci dosud
žádný z řečníků a delegátům sjel v ten okamžik
mrazný blesk po zádech. Nikdo z nich však nezvedl
hlas, uznávali totiž oprávněnost 0 ’Rowdyových ob
vinění.
To však nebyl konec bezohledného zahledění do
děsivého zrcadla pravdy. Když povstal černý Ital
Pazzo Da Catena, tušili přítomní, že se blíží kritic
ký okamžik zasedání. Byltě Pazzo známý svou vášni
vostí, s níž se dovedl postavit za americké černochy
právě tak, jako se zúčastnil akcí Ku-Klux-Klanu; -a
něho ještě víc než u ostatních profesionálních de
monstrantů určovaly směr výfuku vášní peníze, a ť
už cruzeiros, liry, libry, dolary, marky, franky nebo
drachmy. Pazzo začal bez okolků:
“ Naše pozice ve světě je, soudruzi spoludemonstranti, neudržitelná. Neřádstvo smírů se ve světě
rozmáhá jako rýma v podzimních plískanicích; duha
míru se, půjde-li to takhle dál, rozklene od východu
k západu a od severu k jihu glóbu. Jestliže se politi
ci neumoudři, můžeme sbalit svá fidlátka. Budeme
se musit živit normálně . . ., budeme donuceni. . .
p racova t!!!” Závěrečné slovo, které bylo jinak za
kázáno vyslovit na zasedání Internacionály, zaznělo
z Pazzových úst jako Gabrielova trouba k Poslední
mu soudu. Představa pekla práce zvedla všechny
chrabré ^demonstranty se židlí a rozčilený hluk se podařilo_ předsedkyni Scotteové uklidnit jen s největším
vypětím sil. Ale Pazzo nehodlal přestat nazývat věci
pravými jmény: “ Je třeba se ptát, soudruzi spoludemonstrantí, kdo na naší zkáze nese vinu. A tu se
nebojme pohlédnout pravdě do očí. Jsou to švýcarští
spoludemonstranti. Je prokázáno, že krátce poté, co
vytloukli na curyšské Bahnhofstrasse klenotníku Guebelinovi výklad, shodli se v Paříži na nové módě pro
Vietnamu Je dále prokázáno, že dohodě Kuby s Ame
rikou předcházela bezprostředně demonstrace na
Nábřeží generála Guisana v Ženevě. A je rovněž
fakt, že těsně předtím, než si Mao podal v Pekingu

svolný na tu vojnu jít a
do dvacetičtyř hodin moh
li bejt doma. Nějak to
ale nikdy neudělali, nikdo
nepamatoval, že by kdy
nějakej jehovista, přilezl
ke křížku, radši všichni
(Pokračování na str. 8)

ruku s Kissmgerem, demonstrovalo se u Bärengrabenu v Bernu. Může pak někdo popřít, že míting na
lucernském Lowenplatzu byl příčinou navázání diplo
matických styků Austrálie s Hanoí? Spoludemon-'
stranti,” volal Pazzo Da . Catena stentorským hlasem
do sálu, “ to jsou fakta. Je nutno z nich vyvodit dů
sledky. Navrhuju,
abychom neutrálním Švýca
rům zakázali demonstrace do té doby, než se na
učí užívat mezinárodní zbraně takovou měrou, aby
neohrozili zdárný vývoj konfliktů.”
Do smrtelného ticha, které po Pazzově návrhu na
stalo, promluvil Švýcar Fritz Lôli: “ Je sice pravda,
že my, eidgénossové, neznáme v demonstrování m í
ru, avšak nikterak jsme svou odpovědnou prací ne
vyvolali úpadek politické morálky. Vinni jsou . . .”
a tu pozvedl hlas, “ vinni jsou pracovníci ašského
národního podniku TOSTA. Ti. se na' protest proti
bombardování Severního Vietnamu socialisticky za
vázali vyrobit v nadplánu 20 tisíc kapesníčků s krva
vě rudou výzvou “ Ruce pryč od Vietnamu!” Tuto
hrozbu vzaly Východ i Západ — nepoučeny dřívěj
šími planými sliby ašských textiláků — tak vážně,
že nyní uzavírají houfně míry a na všech stranách
že se zahrabávají válečné sekery. Není taky divu,
tak^ masivní hrozbě musili podlehnout i lidé nejsil
nějších nervů. Nikterak tedy my, leč ašští textiláci
mají vinu na tom, že mizí válem příležitosti pro naše
členy zasáhnout aktivně do světové politiky. Navrhu
ju, aby byli ašští vyloučeni z našeho protestního
hnutí.”
Ašská delegátka Marie Zapšklá byla tak zaměstná
na štrykováním dětských kalhotek, které se soukromě
.zavázala vyrobit pro svého vnuka z vlny, zakoupené
v Tuzexu za bony, které jí poslal bratr ze západu,
že vůbec nepostřehla nebezpečí, plynoucí jejím sou
druhům z návrhu Fritze Loliho. A tak se stalo, že
osazenstvo národního podniku Tosta v Aši bylo z
Internacionály demonstrantů vyloučeno. Tamní pra
canti se rozhodli hrát si ňa vlastním písku. A mají
světlejší průzor do budoucna, neboť, i když nebude
proti čemu demonstrovat, důvod k závazkům straný
najde vždycky.
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Lepši je žit v Porube...

goslávie.
Státní banka
slíbila dináry 54% žada
telů a tak si laminátové (Pokračování se str. 71 . zorci, ale i pak, i pak . . .:
kroutili basu, ale i tady j “ No jo,” napadlo mě,bundy a jiné v republice
zas měli něco extra. Od- j “ tak ona třeba ještě bu
nedostatkové či předraže
mítali fárat na uran, pro - ! de na světě spravedlnost.
né zboží bude moci kou
tože uran se používá do No jo. No jo.” A myslel
pit v Jugoslávii 37.106
atomovek a jehovistům jsem na Zbyňkovy šedivý
šťastlivců. Státní banka
víra zakazuje dělat coko vlasy
třiatřicetiletého
ve své zprávě prostřed
liv pro válku.”
mukla s chutí do života
nictvím ČTK na závěr
Na této ukázce se stře a řidiče od popelářů s
sděluje, že vyvolení do
táváme s Benešovým ja- nedokončeným vysokoškol
stanou potřebný příslib
I zykem v jeho plnosti a ským vzděláním. Ale ne
do konce tohoto měsíce.
j celé kráse. Některé po- napadlo mě, k čemu je to
Je prý proto bezpředmět
j vídky jsou psány - až na všecko, včetně tý even
né snažit se žádosti ja 
i dialogy - spisovně, jiné tuální spravedlnosti, dob
kýmkoli způsobem urgo
středočeským dialektem. rý.” Vězňové jsou prostě
vat.
Ale i spisovná čeština je poznamenaní i pro celý
Jedno z nejpopulárněj
obohacena výrazy, speci další život.
ších hesel, které nyní hý
fickými pro nucené oby
Doporučoval bych, aby
bají naší vlastí, praví:
vatele nápravných zaříze
se Benešovy povídky sta
“ Buď f i t ! ” Toto heslo je
ní. “ Bubnovačka” , “ ort” ,
ly povinnou četbou - jakc
v ústech lidu spojováno “ čarochán” ,
“ raportenSolženicyn
- všech těch ne
s různými rýmovačkami,
ka” , “ letecké dny” , “ amzralých,
mládenců,
kteří
ukazujícími, že vůbec ne
nestijní referenti” - aby
v
komunismu
vidí
ideál
jde o to být v kondici tě
chom vyjmenovali jen na
J. S.
lesně. Taková černohu- mátkou z toho nepřeber spravedlnosti.
(Dostanete je též v HD.
morová rýmovačka třeba
ného množství novotvarů,
zní: “ Lépe žiti v Porubě kterými si muklové i věz Cena $ 3.50 včetně poš
nežli dostat po hubě. Buď ni definovali jevy speci tovného.)
fit !”
fické pro jejich mizernou
Je to Československy situaci - tyto pojmy si
realistické. Po hubě prá pak nesli i do volného ž i
KU CH AŘKU
vě dostalo od státní ban vota, když byli konečně
neb
ženu znalou
ky přes 100.000 žadatelů propuštěni.
vaření české kuchyne
o devizový příslib k cestě
Jenže ani na svobodě
přijmeme pro nově
do zahraničí. Co jim zbý není v
Československu
zřízenou restauraci
vá jiného než žít dál v někdejším
v Sydney.
trestníkům
různých Porubách a sna příliš dobře. Vzpomínky
Nabídky do restaurace
AUTOŠKOLA
“ LABU ŽNÍK”
žit se být fit?
-mč- jsou olověné koule, kte
129 Bayswater Rd.
ré jim brání v rozletu,
Jan a Marie Wisz
Rushcutters Bay, NSW.
pokud jim ho vůbec tak
Telefon (Sydney)
MATE
Tel. 31-7393.
zvaná socialistická spo
VYROVNÁNO
587-1497
lečnost dovolí. Nanejvýš
PŘEDPLATNÉ ?
zbude energie na vráce
ní “ facáků” na toaletě doSWISS T R A IN ED
Čtenářům v Sydney:
W ATCHW AKERS
Jednotlivé výtisky Hlasu domova můžete nyní ku
povat též u firmy R. K. Conn, Newsagent, 568 Oxford
K. E b n e r
HODINÁŘ *
St., Bondi Junction, NSW.
19 York St„
Z LA T N ÍK *
SYD)JEY
vchod do W; nyard Stn.
Š T E V EN V A R D Y
(naproti poUyb. scho
Chcete se v příjemném prostředí
590 George St.
dům). Telefon: 29-7543
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
Sydney
(proti Trocaderu)
Poslechnout si českou hudbu?
Vše je pro Vás pripraveno v české restauraci
Velký sklad zlatých aj
Nové klimatizační
šperků, hodinek atd
ZLATÁ PRAHA
zařízení
Opravy se zárukou.
235 Oxford St.; Darlinghurst — Sydney
M E T T E RS
Mluvíme česky
zcela nehlučné
a slovensky.
Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi
a jiné elektrotechnické
Telefon: 61-8579
zboží dodá

(Pokračováni se str. 3)
Aby se počet čs. turi
stu v zahraničí co nejví
ce omezil, vyhlásila vlá
da, že i při zvýšeném poč
tu žadatelů (oproti loňsku
je jich o 26,7% víc) se za
chovává celkový objem
deviz, určených na zahra
niční turistiku. Na vzdor
tomu, že návštěvníci Čes
koslovenska musí měnit
o dolar denně více. Aby
se to vyrovnalo, každý čs.
občan jedoucí do zahra
ničí dostane namísto do
savadních
100
dolarů
plných 120 dolarů na cely
pobyt. To sice neumožní
československému občán
kovi, aby se mohl chovat
v zahraničí representativ
něji, zato se příděl dosta
ne na méně osob. Dobře
jim tak, měli žádat o zá
jezd Moskva - Kyjev - L e
ningrad, který je spojen
s
návštěvou
Leninova
mauzolea, kolchozu Rudý
Říjen a podobnými atrak
cemi. Volných míst je tam
ještě habaděj.
Mnozí čs. občané se sna
žili alespoň o kampromis,
o získání
povolení k
návštěvě socialistické Ju-

o principu skutečna
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HLAS DOMOVA M UZE VAM DODAT
IHNED T Y T O K N IH Y :

Í

Z. Salivarová: Honzlová (viz recence v HD č. 3)
$ 3.50
J. Firt: Knihy a osudy (viz recenze v HD č.
2) $ 4.20
L. Grosman: Nevěsta (recenze HD č. 2) $ 3.30
Sborník: Systémové změny (viz recenze na str.
6) $ 3.10
E. Hostovský: Osvoboditel se vrací (viz recenze
na straně 5) $ 3.60
J. V. Polc a V. Ryneš: Svatý Jan Nepomucký
(historie), 2 díly $ 7.50
Anglická publikace: The Jews of Czechoslovakia
(historie židů v Československu — 2 díly, 1.290
stran) cena $ 17,Alice G. Masaryková: Dětství a mládí $ 2.50
Karel Čapek: Hovory s T. G. Masarykem $ 3.50
Josef Falta: Přes fronty a přes hranice $ 1.85
V. Fishl: Hovory s Janem Masarykem $ 1.20
J. Beneš: Na místě (68 Publishers, Toronto) $ 3.50
A. Ostrý (pseudonym —Praha): Československý
problém $ 4.80
Ladislav Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.20
Radoslav Selucký: Východ je Východ $ 3.60
Jiří Hochman: Jelení Brod $ 3.60
G. Laub: Největší proces dějin $ 3-30
Andrej A. Amalrik: Udrží se Sovětský svaz do
r. 1984? $ 2.40
J. Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 16.50
Kníška Karla Kryla $ 2.40
J. škvorecký: Tankový prapor $ 2.80,
M. Komínek: I pod oblohou je peklo $ 5.50
The Birth of Czechoslovakia (angl. publikace čs.
nár. rady americké) $ 4.50
Vilém Špalek: Tam Portugués znova a znova na
lévá svůj jed $ 3.-,
B. Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje
$

1.20

J. Durych: Služebníci neužiteční (4 svazky) $ 10.J. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.-,
Ivan Sviták: Kniha prezence (Dialektika pocitů
1948-56) $ 1.70
D. Pecka: Člověk (3 díly) $ 10.G. M. Hopkins: Básně $ 1.50,
Gertrud von Le Fort: Věčná žena $ 1.Petr Den: Světélko jen malé 50c
M. Součková: Případ poesie $ 1.50,
V. Javařická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70,
K. Čapek: Anglické listy $ 1.70,
Hais: Angl.-český a česko-anglický kapesní slov
'nik $ 2.80
Ceny jsou včetně poštovného
V HD můžete též objednat všechny knihy vy-'
dané CCC Books v Mnichově.

Č ES K Á M ŠE SVATÁ V S Y D N E Y
bude sloužena každou sobotu kromě soboty před první
neděli v měsíci o 6.30 hod. večer v kapli St. John of
God Hospítal. Grantham St., Burwood, NSW. Ti,
kteří se jí zúčastní, zadostiučiní církevnímu přiká
zání a nebudou vázáni jít na mši svátou v neděli.
Rev. V. Ondrášek
• ■ ■ ■ ■ »• ■ ■ •■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ a W H M M H k t e flK

S Y D N E Y
M M VHM M M a

N E P L A Ť T E NÁDOBY, K T E R É ZA H O D ÍTE !
Dodám kamkoli v Austrálii dobré
ŠUMÍCÍ

PRÁŠKY

za velkoobchodní ceny
s citrónovou, pomerančovou, jahodovou, ananasovou a jinými příchutěmi
a barvami, slazené cukrem nebo uměle pro diabetiky a to v jakémkoli
množství
Vz litru za 8 c, 14 litru za 5 c
s pěnou nebo bez pěny, jak uvedete v objednávce, kterou zašlete na adresu:
STANISLAV VOKAČ, P. O. Box 282, MARRICKVILLE, NSW. 2204

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

Česká restaurace
Contin. "G O U R M ET "
Restaurant "LA B U Ž N ÍK "
129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bay
Sydney, zei. JÍ7395
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 téší rodina Novotných

H Tí A S
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Vladimír Dedijer: The Battle Stalin Lost:
Memoirs of Yugoslavia 1948-1953.- Viking
Press, New York, 1971, str. 341 , + X , cena
US $ 8.50.

Živjela Jugoslavija
:Miíióny slov byly napsány o sporu Tito ,— Stalin
a přesto mnoho zůstává neobjasněno, češi a S lováci:
se zajímají o Titovu osobnost zejména pro schopnost ,
postavit se proti sovětské expanzi a alespoň částeč- j
ně jí čelit. Po skončení II. světové války se Stalin !
domníval, že jeho síla a možnosti jsou neomezené.
Přerušená hegemonie mezi Moskvou a Bělehradem
byla pro něj pak hořkou pilulkou a “ ideologická zra
da” Jugoslávie se stala slabou stránkou Stalinovy
agresivní politiky, které vyloučení Jugoslávie z Kominterny pak již vůbec nepomohlo. Nás ovšem více
zajímá, zda také ostatní země sovětského bloku se
mohly touto příhodou nějak poučit.
. Dedijerova kniha napomáhá porozumět Titově po
litice a jeho rozhodnutím. Dedijer postupuje při kon
cepci své práce' obratně, zařadil do ní dokumentární
materiál — deníky, paměti, rozhovdry a zvýšil tak
autenticitu knihy. Méně informovaný čtenář však
pocítí nedostatek vysvětlivek, bibliografických odka
zů a bohužel, což autorovi vyčítat nemůžeme, citaci
materiálů neprodyšně uložených v Moskvě.
IP

ŠVADLENY
plně zapracované v oděvnictví
do práce v moderní továrně na KOŠÍLE.
Výkonnostní přídavky.
Prvotřídní podmínky.
GLO
W EAVE
P T Y . LT D .
234 Brunswick St., Fitzroy, Vic.
Telefon 419-1600

DOMOVA

V hlubokém žalu oznamujeme všem přátelům,
že nás dne 9. března 1973 po krátké nemoci
opustil na věčnost náš drahý manžel, otec,
bratr a strýc, pan
V LA D IM ÍR B EN EŠ
lékárník v Hobarfu
Pohřeb drahého zesnulého se konal dne 12.
března 1973 po rekviem v hobarfské katedrále
na hřbitov v Com elian'Bay.
Jménem všeho příbuzenstva
Milena Benešová, manželka.
Duša a Naďa,
se synem Honzíkem
■sestry
3 Maritana Plače,
Berridale, TA S. 7011

Přijmeme zkušené
ŠV A D LEN Y
a S T Ř IH A Č K Y
Výtečné pracovní
podmínky v továrně s
klimatizačním
zaříze
ním a hudbou.
Přesčasy k dispozici.
FIN LAW IN D U ST R IES
4 .Southampton Cres
cent, Abbotsford. Vic.

Malý ozncmcvaM
D ĚT I NA OPATROVANÍ
vezme zdravotní sestra.
Fiat 4, 76 Marioo Št_
North Altona, Vic. 38S

Zprávy

osobní

Dne 29. března 1973 tomu
bude osm let, co odešel na
věčnost náš drahý man
žel. otec a dědeček
p. Jaromír D AN ĚK
Stále ho tolik postrádáme
a vzpomínáme!
A. Daňková,
dcera Marie a vnoučata
Southport. Qld.
MALÍŘ
A NATĚRAČ
který pracuje odborně
a levně kdekoli v
Melbourne
Petr PÉITHNER
8 Moerhouse St.,
Richmond. Vic.
TeL 42-5980

izňr-řr:
Březen je M ĚSÍC Č ER V EN ÉH O K
Ř ÍŽ E

DARUJTE

V neděli dne 25. března Vás navštíví
vyběrač Červeného kříže

moderní keram iku

Prosíme, přispějte nejštědřeji dle svých možností
nebo zašlete svůj dar přímo na:
R E D CROSS H EA D Q U A R TER S,
122 Flinders Street, Melbourne, Vic. 3000
ČERVENÝ KŘIŽ je celosvětový.
. Pomáhá kdekoli a každému ZDARMA.

■ H titiH iiiiiu itM tiH itiitim tiiiriiirn m im tm m tiiim iiiii

ČS. R E S T A U R A C E V ZIMNÍ ZAHRADĚ
nad bruslařským stadiónem
'
IC ELA N D — W IN TER G A R TEN
Eda Honkyš — D ’Hora
28 Whitehorse Road, Ringwood, Vic.
Telefon 879-1467
česká domácí kuchyně — denně knedlíky,
vepřová atd. ;
Pivo neb likéry si možno přinést
Otevřeno 7 dní v týdnu od 11. hod. dop.
do 11. hod. noční
< m iiim iiiiiiiiiiiH iiM iiiiiiiim tm iiiH tiii:íiiiiiiiiiim iiiii>

AUSTRALSKO-ČESKA FIRMA

ARCHIDO M

DESIGNS

Vám nakreclí plány a vybaví
stavební povolení pro
* obytné a průmyslové stavby
* přestavby a přístavby
■* sanitární zařízení
* interiéry bytů a kanceláří
Pomůžeme Vám připravit rozpočet oprav
při koupi staršího domu
Volejte: 44-1207, nebo večer 350-2653
131 B R ID G E S T R E E T , PORT M ELB O U R N E

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotaford, Vic.
Telefon

P AA 1 E L É

H LED A JÍ

Jaroslava Beneše (malíře) — dříve Melbourne. Pan
čičman, bývalý kuchař z Katoomby, NSW. má do
pis v redakci.
Zjistíme-li adresu hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD
SEZNAMOVACÍ KLUB CENTRUM
Vás volá do svých řad. Staňte se členy Seznamo
vacího klubu — nezáleží na tom, kde žijete, na
kterém kontinentě! Pro paní a dívky zvlášť vý
hodné podmínky! Nikdo nemusí jít životem sám.
kdo nechce! Vyžádejte si přihlašovací dotazník,
k vyplnění za manipulační poplatek $ 1,- (nebo
ekvivalent ve známkovém certifikátu). Začněte
nový život prostřednictvím Seznamovacího klubu.
Pište na:
C EN T R U M , P. O. Box 1067, Giendale Heighfs,
III., 60137, USA
CEN TR U M K N IH Y všeho druhu — romány,
dobrodružné, historické, exil. naklad, atd.
P. O. Box 1067, Giendale Heights, III., 60137, USA

Z P R Á V Y S. K. SLA V I A M ELB O U R N E
Vítězství a dobrý výkon mužstva Slavie v přátel
ských zápasech (s Keilor City a Frankstonem) nezahladí zklamání příznivců nad nečekanou velkou
prohrou v semifinálovém utkání soutěže o Nordenův
pohár s Altonou. V první půli zápasu Slavia Altonu
technicky převyšovala, měla více ze hry a vedla
2: 1 . Po změně stran se však dopustila slavistická
obrana několika školáckých chyb, z nichž vytěžila
Altona 3 branky. Za stavu 2 : 4 mužstvo Slavie znervosnělo, přestalo bojovat a nechalo si vstřelit další
dvě branky. Doufejme, že tatú sprcha přišla včas
před zahájením ligové sezóny a že přiměje celé muž
stvo k větší pozornosti a k zahájení tvrdších tré
ningu.
J. K.
Č E S K É O CH O TN ICKÉ DIVADLO V M ELB O U R N E
konalo 13. března 1973 řádnou valnou hromadu,
která zvolila na další období tento výbor: předseda
B. Tomeček, místopředseda K. Graf, , jednatelka
Z. Haberová, pokladník J. Skružný, členové výboru:
A. Grafová, K. Průšová, S. Skružná, J. Svobodová,
J. Vaňková, .J. Tůmová, Š. Bravenec, E. Gruenberger, J. Patrik, E. Svoboda a dr. J. Vaněk, revisoři
účtů J. Polášková a E. Tůma. Nový výbor připra
vuje pro nejbližší dobu divadelní představení a
doufá, že může- počítat v celé své činnosti se zájmem
a podporou široké krajanské veřejnosti.
Z. II.

4 1 - 69 73

JED NO TLIVÁ O S L A “ H LASU DOM OVA“
můžete kupovat v těchto prodejnách:
ADELAJDE:
G. Pipinas, Club, 131 Hindley St., Adelaide. S. A.
MELBOURNE:
Novinový Stánek na Elizabeth St., poblíž rohu Flin
ders St. (proti Cammonwealth Bank), City
McGilľs Newsagency, 183 Elizabeth St., City (pro
ti GPO)
Village Belle Newsagency, 161 Acland Street, S t
Kilda
CLAYTON CARBS SHOP, 3*6 Clayton R d „ Clayton, Vic.
SYDNEY:
PORTER & Co., Ncwsagencr, 303 • Castlercagh St.
Sydney - City
M A L A ’s Deličatessen, 203 Hay Street, Sydněy-Hay
market
STEINDLEROVA restaurace, 197 Campbell Str.
Darlinghurst, NSW
RESTAURACE “ ZLATÁ PR A H A ” , 235 Oxford St.,
Darlinghurst, NSW.
BONDI BEACH N EW SA G EN CY, 134 Campbelľs Pde.,
Bondi Beach, NSW.
R. K. CONN, Newsagency, 568 Oxford St.,
Bondi Junction. NSW.

ZPRÁV A O ČINNOSTI ČSOL,
O BLASTI JIŽN ÍH O P A C IF IK U
V neděli 4. března bylo vzpomenuto narozenin pre
sidenta Osvoboditele T. G. Masaryka a bitvy u
Bachmače na valných hromadách ČSOL Jednoty
N. S. W. v Sydney a Jednoty Victoria v Melbourne
Po přehledu událostí za uplynulé období byli zvoleni
do výborů Jednot tito činovníci:
ČSOL, Jednota NSW, Sydney:
Předseda br. V. Zahálka, místopředsedové bří. L.
Březný a Ing. F. Broženský, jednatel br. J. Novák,
pokladník br. Zd. Klér, členové výboru: bří. K. Bed
nář, J. Humpa, J. Kuldan, F. čtvrtečka, V. Haramul,
S. Jedovnický, A. Nypl, K. Reif, J.- Rutar, K. Šulák,
S. Trojan. Přehližitelé účtů: br. K. Saltman a br. M.
Šulák. Delegáti do ZVV oblasti: br. V. Zahálka, br.
L. Březný, br. Ing. F. Broženský.
ČSOL, Jednota Victoria, Melbourne:
Předseda br. A. Slabik, místopř. bří. F. Urban a
K. Havlíček, jednatel br. J. A. Forester, pokladník
br. E. Gross, zapisovatel a archivář br. J. Horyna,
členové výboru: bří. a sestry M. Picková, K. Her
man, dr. S. Hofírek, J. Silvan, B. Jaroš, V. Mucha,
A. Postník, u. Jelínek. Přehližitelé účtů: bří. L. Bla
žek a J. Chaloupek. Delegáti do ZVV oblasti: bří.
F. Urban, K. Havlíček, J. A. Forester, E. Gross, J.
Horyna, K. Herman, dr. S. Hofírek.
Valná hromada Zemského výkonného výboru oblasti
bude se konat v neděli 1. dubna 1973 v 10 hod. v
Duckboard House, 91 Flinders Lane, Melbourne. Od
stupující ZVV přeje úspěšnou bratrskou spolupráci
nově zvoleným a děkuje za podporu v uplynulésa.
období.
J. A. Forester,
A. Slabiíjednatel ZVV
předseda 2 ¥ f
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H okejová liga

Karel Janovský
Trnava — Derby County 1 : 0, Schalke 04 — Sparta 2 : 1

PM EZ a Pohár “ držitelů trofejí”
V celém Československu s velkým zájmem očekávaný start obou čs. zástupců ve čtvrtfinálových bo
jích dvou nejslavnějších soutěží evropské klubové kopané nedopadl nejhůře.
Čs. přeborník Spartak
Trnava/porazil doma anglický Derby County 1 : 0, vítěz Čs. poháru v kopané Sparta Praha pak pro
hrál v západoněmeckém Gelsenkirchenu s místním týmem Schalke 04 jen těsně 1 : 2. Který z těchto vý
sledků bude mít větší konečný efekt, na to si musí me dva týdny počkat, neboť teprve odvetná utkání
určí semifinalisty.
Derby County v Trnavě
Pro Trnavu a celé okolí byl start anglického fot
balového mistra (7. března) úplným svátkem. Ačkoli
se hráči Derby County i zde představili jako mistři
svého řemesla a snažili se defenzivní hrou dosáh
nout remizy, nepodařilo se jim to. Spartak Trnava
zvítězil před vyprodaným hledištěm (30.000 diváků)
1 : 0, brankou, kterou dal ve 42. minutě 1. poločasu
Horváth. Zda však tento jednobrankový náskok bude
stačit pro odvetu v Anglii, to je už jiná otázka.
Trnavští fotbalisté měli těch šancí několik, využili
pouze jediné, těžko se jim procházelo silně zhuště
nou obranou hostujícího anglického mistra. Ten však
bude muset v odvetě doma hru “ otevřít” a pak
Trnava není bez naděje dostat se mezi 4 týmy Po
háru mistrů evropských zemí.
Branka rukou rozhodla
Spart’ané sice těsnou prohrou v Gelsenkirchenu
1 : 2 víceméně dosáhli toho, co si přáli, přece však
s porážkou spokojeni nejsou. Levým křídelním útoč
níkem Bartoněm se ve 23. minutě ujali vedení 1 : 0,,
pak je však až příliš poškodil rumunský rozhodčí
Rainea, jehož zásluhou mužstvo Schalke 04 3 minuty
před poločasem vyrovnalo na 1 : 1. Stalo se tak poté,
kdy Rainea místo toho, aby pískal faul na čs. hrá
če, nařídil volný kop ve prospěch německého týmu.
Navíc bylo zcela jasné, že hráč Schalke 04 Peter
Ehmke dávaj vyrovnávací branku rukou. Navíc po
chybuji i o regulérnosti druhé branky mužstva Schal
ke, která padla o půldruhé minuty později. A to z toho
důvodu, že dříve, než došlo k akci, ze které Ruesman
dal gól, byl jeden z německých hráčů v ofsajdu.
(Stál jsem jen několik málo metrů od čs. branky,
celou akci jsem mohl dobře sledovat.) — Utkání bylo
typickým pohárovým zápasem, utkáním bez příkras
— hledělo se pochopitelně na účelnost, ne krásu -byl to boj plný faulů. Sparta svou hrou nenadchla,
ale nelze nikomu upřít bojovnost, všichni do posled
ního puntíku plnili taktický plán svého trenéra Ta
deáše Krause, který mimo jiné zněl: “ Držet míč u
kopačky pckud možno nejdéle, nedávat soupeři mož
nost útoku!” Nebyla to pohledná kopaná, ale jinak
se v tak těžkých pohárových zápasech evropských
soutěží hrát nedá.
Debakl FC Bayern Muenchen
Německý přeborník, jehož hráčům už stoupla slá
va příliš do hlavy, dostal studenou sprchu: prohrál
v Amsterodamě první čtvrtfinálové utkání Poháru
mistrů evropských zemí s obhájcem trofeje Ajaxem
Amsterodam vysoko 0 : 4 a je tak už v beznadějné
situaci. Slavné hvězdy Beckenbauer, Gerd Mueller
a spol z bavorské metropole vyšly tedy úplně „na
prázdno.
Velkou šanci na postup do semifinále PMEZ mají
fotbalisté Realu Madrid, kteří v prvním čtvrtfinále

uhrali v SSSR s Dynamem K ijev bezbrankovou re
mizu. Bez branek skončilo i střetnutí v Turíně mezi
domácím Juventusem (trenérem je Česta Vycpálek)
a mužstvem Ujpešť Dozsa z Maďarska.
V druhé nejslavnější fotbalové soutěži Evropy, v
soutěži “ držitelů trofejí” , došlo (kromě utkání Spar
ta — Schalke) k těmto dalším čtvrtfinálovým zápa
sům: anglický Leeds United deklasoval doma Rapid
Bukurešť 5 : 0, skotský Hibernian porazil jugosláv
ský Hajduk Split 4 : 2 a AC Milán vyhrál venku nad
Spartakem Moskva, 1 : 0 . '
Čvrtfinále Poháru UEFA: OFK Bělehrad — FC
Twente
(Holandsko)
3: 2,
Tottenham Hotspur
(Anglie) — Vittoria Setubal (Portugalsko) 1 : 0, FC
Liverpool — Dynamo Drážďany 2 : 0 a FC Kaiserslautern — Borrusia Mónchengladbacň (oba NSR)
1: 2.

Nepela potřetí
mistrem světa
Bratislavští pořadatelé světového šampionátu v
krasobruslení a tanci na ledě uspořádali pořad to
hoto vrcholného světového podniku tak, aby volná
jízda mužů byla vůbec poslední soutěží. Pochopitelně
kvůli Ondřejů Nepelovi, neboť očekávali, že tentc
pětinásobný mistr Evropy a olympijský přeborník
dosáhne hat-tricku i na světových šampionátech.
Nepela - nezklamal a předvedl nejhezčí volnou jízdu
své 151eté krasobruslařské dráhy, což bylo pro ce
lou řadu expertů velkým překvapením, neboť to
co od něho viděli krátce předtím na mistrovství
Evropy v Kolíně nad Rýnem, byl skutečně podprů
měr. Zdá se však, že Ondrej chtěl svou' volnou jíz
du předvést až před svým publikem, v městě, kde
začaly jeho první krůčky coby krasobruslaře. Byl
o dvě třídy lepší, než v Kolnu a vyprodané hlediště
bratislavské haly s 11.500 diváky dostal skutečně
do varu. Zdařil se mu konečně znovu zase trojitý
salchov, seriál dalších dvojitých skoků dobře sladě
ných s hudbou, prostě byla to tentokrát zase radost
se na Nepelu dívat. Poprvé za své sportovní dráhy
dostal od jednoho z rozhodčích (Rumuna) i ideální
známku šestku, jinak hodnocení 5,7, 5,8 a 5,9. 221etý
Čechoslovák, student práv, zakončil tedy důstojně
svou amatérskou činnost, a není pochyb o tom, že
bude ozdobou kterékoli lední revue. Konečné pořadí:
1. Nepela (ČSR) um. 10 a 355,66 b.; 2. Četveruchin
(SSSR) um. 17 a 348,91 b.; 3. Hoffmann (V. Němec
ko) um. 35 a 340,55 b.; 4. Curry (Anglie), 5. Cranston (Kanada), 6. Ovčinikov (SSSR) . . . 10. Zdeněk
Pazdírek (ČSR).

Skvělou úroveň měla na missrovství světa v Brati
HLAS
DOMOVA
vychází čtrnáctidenně.
slavě i soutěž žen, kterou vyhrála 201etá 'Kanaďanka
Řídi redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
Karen Magnussenová s ideálním umístěním 9 a
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
356,39 bodu, před Američankou Janettou Lynnovou
(um. 18 a 347,8 b.) a evropskou mistryní Christinou
Telefon: 42-5980
Errathovou z V. Německa. Čs. reprezentantka Liana
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ D » ZAMOŘÍ: lodí za 1 Dráhová obsadila čestné 7. místo. — V tanečních
párech obhájili i v Bratislavě světové prvenství
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-,
Pachomová s Garškovem ze SSSR, druzí byli. zápa£stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně.
doněmečtí sourozenci Buckovi; čs. dvojice sourozen
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělím«
ců' Skotnických obsadila 8. místo. A konečně: ve
na požádáni obratem.
sportovních dvojicích zvítězila znovu (pž popátél

Dne 6. března udělala polovina mužstev 1. čs. ho
kejové ligy tečku za sezónou. Zatímco čs. hokejové
národní mužstvo se bude nyní připravovat na m i
strovství světa v Moskvě (od 31. března do 15. dub
na), budou probíhat kvalifikační boje o účast v 1.
lize. Zúčastní se jich kromě 4 nejlepších týmů dru
hých lig i poslední mužstvo 1. ligy Motor české Bu
dějovice. Tři z těchto pěti mužstev postoupí do nejvyšší čs. hokejové soutěže, která bude od podzimku
rozšířena na 12 týmů.
Teprve 21. dubna začnou závěrečné boje 4 nejlep
ších týmů, kterými jsou: Tesla Pardubice, Dukla
Jihlava (obhájce), Slovan Bratislava a nečekaně i
Kladno, o jehož postupu se rozhodlo až teprve v
posledním ,36. kole. A rozhodla o něm při stejném
počtu bodů se ZKL Brnem vzájemná střetnutí (Klad
no — ZKL Brno 3 : 3, 4 : 1, 3 : 2 a 1 : 4).
Tabulka 1. čs. hokejové ligy: 1. Tesla Pardubice
51 bodů, 2. Jihlava 46 b., 3. Slovan Bratislava 38 b .
4. Kladno, 5. ZKL Brno (po 36 b:), 6. Plzeň 35 b..
7. Litvínov 33 b.., 8. Sparta Praha 30 b., 9. Košice
29 b., 10. Motor české Budějovice 26 bodů.

: :

Fotbalová liga

: :

čtyři dny před čtvrtfinálovými zápasy PMEZ i
soutěže “ držitelů trofejí” byla v ČSR odstartována
druhá, jarní polovina 1. fotbalové ligy ročníku 1972-73,
která vyvrcholí v sobotu 30. června. V ; premiéře byla
pozornost upřena především na oba čs. zástupce v
mezinárodních soutěžích: Spartak Trnaya a pražskou
Spartu, všichni byli zvědavi, do jaké míry jsou
schopni obstát s evropskou elitou. Oba dva sice
vyhráli, dobrou kopanou předvedla však pouze Trna
va, která doma rozdrtila pražskou Slavii 4 : 0 a tak
“ červenobílí” jsou nyní skutečně ve velmi svízelné
situaci. Pražská Sparta porazila na Letné mužstvo
Hradce Králové 2 : 1, stalo se tak však až po vel
kém boji, v zápase bez příkras a za fotbalového
průměru.
Fotbalisté Tatranu Prešov, kteří téměř celý pod
zim byli v čele prvoligové tabulky a přezimovali na
druhém místě (se stejným počtem 21 bodů s vedoucí
Trnavou), neměli jarní start příliš slavný: prohráli
v Brně s domácí Zbrojovkou 0 : 3. Úplným drama
tem bylo střetnutí v Teplicích, kde domácí Union
Sklo Teplice porazil pražskou Duklu 3 : 2. Překvapila
hladká porážka VSS Košice 0 : 3 v Ostravě, druhý
tým východoslovenské metropole — Lokomotiva Ko
šice — se musel doma v utkání s Třincem spokojit
jen s remizou 1: 1, Slovan Bratislava vyhrál na Te:
helnom poli nad Žilinou 2 : 0 a pěknou premiéra
měla Plzeň, která zvítězila nad Nitrou hladce 3: 0 .
Tabulka po 1. jarním (celkově 16.) kole: 1. Spar
tak Trnava 23 bodů, skóre 26 : 9; 2. Tatran Prešov
21 b.; 3. Žilina 19 b.; 4. VSS Košice, 5. Sparta Pra
ha, 6. Slovan Bratislava (po 17 b.); 7. Lokomotiva
Košice 16 b.; 8. Teplice, 9. Dukla Praha, 10. Plzeň.
11. Nitra, 12. Hradec Králové (po 15 b .); 13. Zbro
jovka Brno, 14. Třinec, 15. Ostrava (po 13 b.); 16
Slavia Praha 11 bodů, skóre 12 : 23.
ČS. STO LN Í T E N IS T É Č TV R TÍ
Čs. reprezentační druž- tak obě družsstva - čs. a
stvo, které zahájilo coby německé - mají po šesti
obhájce
prvenství
v bodech, čs. tabletenisté
Evropské tabletenisové li- mají však pasivní poměr
ze třemi porážkami (se zápasů 20 : 22, zatímco
Švédy, M aďary i R u sy). reprezentanti NSR 19 : 23.
skončí přece jen ještě Velkou šanci na vítězství
čestně: na 4. místě. Tým v Evropské lize mají MaNSR totiž po porážce v ď ah , kteří jako jediní nePraze a doma s Maďa- prohráli a mají ze 4 utkáry, prohrál nyní v Lenin,- ní plný počet osmi bodů.
gradě i se SSSR 3 : 4, a
— o —
sovětská reprezentantka Irina Rodninová se svým
novým partnerem Zajčevem, před dalším sovětským
párem Smirnovová — Ulanov a východními Němci
Grossová — Kagelmann. Čs. reprezentanti Urbanová
— Zach byli 11. Právě, při volné jízdě mistrů světa,
sovětského páru Rodninová — Zajcev se bratislav
ským pořadatelům stalo nemilé extempore. Když
sovětský pár jel 2:11 min., jako na povel přestala
hrát hudba, vylítly pojistky (? ), Rodninová — Zaj
cev jeli dále, ale bez muziky.
Bratislavské mistrovství světa přineslo nový re
kord: celkem vidělo boje světové elity 81.000 diváků
(46.000 na 4 volných jízdách, které byly několik
týdnů předem vyprodané, 35.000 diváků — i školní
mládež — vidělo povinné jízdy).

