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SSSR vysvětluje v Helsinkách Srpen 1968

“Podobně i v budoucnosti. .
"Jsme blíže k pevnému světovému míru, blíže než kdykoli v minulosti . . .
Jsme svědky dynamického spádu událostí tak závažného druhu, že si možná
neumíme dostatečně hluboko uvědomit jejich dosah . . .", píše v redakčním úvod
níku Rudé právo před zahájením první etapy konference o evropské bezpečnosti
a spolupráci v Helsinkách. I na západě je dost komentátorů a politiků, kteří já
sají nad tím, že se po sedmiměsíčním složitém dohadování a. po šestiletém
tlaku Sovětského svazu sešlo 3. července v Helsinkách 35 zahraničních ministrů
z Evropy, Spojených států a Kanady, aby še pokusili řešit problémy zanechané
minulou světovou válkou a pozdější válkou studenou á zajistit klidnější budouc
nost neklidnému světadílu.

Zdá se, že jen málo li
dí na svobodné straně
rozděleného světa si před
zahájením konference za
chovalo zdravou skepsi,
málo bylo těch, kteří si
uvědomovali, že Obě stra
ny zasedly ke konferenční
mu stolu s 'naprosto odliš
nými názory na řešení
problémů a za docela ji
ným účelem. Naděje na
rozumnou všestrannou do
hodu a zajištění svobod
ného vývoje všech lidí na
evropském kontinentě na
jedné straně a pouhé za
jištění vlastních územních

zisků a hospodářská po
moc kapitalistických stá
tů na druhé straně.
Sovětský svaz hodlá
prosazovat dohodu o ne,dotknutelnosti nynějších
hranic v Evropě (včetně
hranic rozděleného Ně
mecka), aby měl krytá

záda pro případ, že se
bude stupňovat diskuze oI
východních hranicích ' s
Čínou a v tomto bodu se
na konferenci nesetká snepřekonatelnými potíže
mi. Bude i zřejmě ochoten
k dohodě o odsunu vojen
ských jednotek z prosto-

ru střední Evropy, bude-li
znamenat odsun největší
části amerických jednotek
za oceán výměnou za od
sun vlastních armád kou
sek na východ. Sovětský
svaz vřele souhlasí s roz
šířením
hospodářských
styků se Západem, proto
že doufá, že mu pomohou
z tíživé domácí ekonomic
ké situace. Odmítá .však
západní požadavek,^aby
byly současně uvolněny i
osobní, kulturní a vědecké
styky ve všech částech
Evropy, aby bylo všude
(Pokračování na str. 2)

Nepokoje v Uruguaji, Čile aj Argentíne

Nekludná Južná Amerika

Uplynulé týždne boli v Latinskej Amerike politicky neobyčajne búrlivé. Pri
niesli nový diktátorský režim v republike Uruguaj a prehľbili politickú krízu
v Čile aj Argentíne.
Neustále sa • vlečúca politická kríza v juhoamerickej republike Uruguaj sa
nakoniec rozuzlila nastolením vojenskej diktatúry, keď prezident äordaberry
kapituloval pred armádou. Prezident rozpustil parla
ment i obecné zastupiteľstvá v 19 najväčších me
stách. Zámienkou k tomuto radikálnemu kroku bola
neochota parlamentu zbaviť imunity a vydať k stí
haniu ľavicového senátora Enriqua Eri a, .ktorého
O připadli rodiny Pořízkovy, kíerá opu ,tila po ro armáda obvinila zo stykov s povestnými teroristami
ce 1968 Československo a nechala malou dcerku Pav Tupamarovcami. Prezident poslal vojenská Jednotky,
línu u babičky, psaly noviny téměř všech zemí. Ro aby vyprázdnili a obsadili parlament.
dičům bylo legální povolení k vystěhování dítěte do
Švédska tak dlouho odmítáno, až se zou'alá matka
Nastolenie vojenského
Ale to je len začiatok
pokusila najít jiný způsob a přiletěla sportovním nového dramatického vý režimu v tejto juhoame
letadlem se švédskými přáteli a na cizí pas pro
lebo ľavicovými rickej republiké prichád
své dítě. V Brně však byla zatčena a později — voja,
před narozením dalšího dítěte — z vězení propuště predákmi ovládané odbo za po prvý raz po 31 ro
na. Žádala pak o povolení vystěhovat sc legálně k ry vyhlásili
generálny koch. Je to vyústenie
manželovi do švédska. Jiřího Pořízku navštívil me štrajk na protest proti rozporu medzi vládou pre
zitím ve Švédsku československý agent a nabízel, že
zidenta
Bordaberryho,
převeze paní Pořízkovou ilegálně v zaplombovaném suspendovaniu parlamen
autě. Ten podezřelého agenta odmítl a to i potom, tu a predstavtelia odbo ktorý sa ujal moci len
kdy se ho agent snažil vyprovokovat k úr.osu a vraž rov oznámili vláde,' že vlani v marci a ktorý
dě čs. diplomata.
štrajk' neskončia, dokiaľ hneď vtedy požiadal a r
Případ rodiy Pořízkovy vyvolal a stále ještě vy nebude odvolané rozpu mádu, aby za takzvanej
volává ve Švédsku mimořádný zájem — zájem pro
domácej vojny zlikvidova
stenia parlamentu.
československou vládu zvlášť nepříjemný, protože
brzdí snahy Československa navázat užší, hlavně ho
Život v hlavnom meste la teroristov. Armáda
spodářskou spolupráci se švédském. Propuštění Anny Montevideu bol v dôsled svoju úlohu síce splnila,
Pořízkové z Československa ty prý mohlo mít i vliv
ale zároveň sa rozhodla
na výsledek chystaných voleb ve Švédsku. Nebude-li ku štrajku úplne paraly prevziať
spoluzodpoved
zovaný.
verejné
služby
propuštěna, ztratí prý nynější levicová vláda i z to
nosť
za
vývoj
v krajine.
hoto důvodu hlasy voličů, ve prospěch nynější pra nefungovali.
robotníctvo
vicové opozice, která kritizuje nejostřeji jednání vlá buď opustilo svoje pra Napred len kládla svoje
dy socialistického Československa. Ta má jistě hod
coviská, alebo obsadilo požiadavky a nakoniec
ně praktických důvodů k tomu, aby povolila odjezd
prinútila prezidenta ku
paní Pořízkové a její dcery, ale přislíbené už svo podniky' a vyvesilo na kapitulácii a k nastoleniu
nich plagáty s nadpisom:
lení z jakýchsi důvodů stále oddaluje.
jej moci.
V ’ minulém měsíci uveřejnily švédské noviny, roz Dole S fašistickou dikia
Nebezpečenstvo ďalšie
hlas a televize zprávu, která vyvolala vzrušení v túrou! Boli hlásené aj
tamní veřejnosti. Zpráva citovala informaci, ve kte zrážky medzi vojenskými ho vývoja je v tom. že
ré upozorňuje prý utvořená "Fronta za osvobození
v tejto krajine, pomerne
Anny Pořízkové" na možnost destrukce jakéhokoli jednotkami a šírajkjúcizvyklej na demokratické
letadla čs. aerolinií kdekoli na světě, pokud nebude mi robotníkmi. Tlač a
povoleno Spojení rodiny Pořízkovy a její život ve ostatné informačné pro poriadky, sa armáda a
Švédsku. Na letištích se prý proto věnuje zvláštní striedky sú pod prísnou jej nový režim dostali do
pozornost všem letadlům Čs. aerolinií — jsou hlídá

Fronta za osvobození
A. Pořízkové

ny a jsvlášť prohlíženy,

Jiří Polák, švédsko

cenzúrou,

(Pokračovanie na str. 2)

POŘÁDEK V MYŠLENI
Karel Wendt

Moderní doba dala vznik dvěma totalitním ideolo
gům.^ fašismu a komunismu. Jsou mezi nimi rozdíly
i styčné body. Fašismus se dere k moci přitažlivostí
nacionalistického a rasistického primitivismu. Komu
nismus svádí na cestě, k moci do jednoho koryta le
gitimní nárok na sociálně spravedlivější svět s ne
návistí těch, jejichž instinktu hromadit nebyly dosud
dány stávajícím řádem dostatečné -možnosti. Fa
šismus mění politický systém a zachovává hospodář
ský, komunismus mění obojí. Fašismu stačí pasivní
poslušnost, komunimsus žádá poslušnost a účast. Fa
šismus se opírá o národ, komunismus o sociální tři5u. Oba dva se opírají o nenávist, oba dva obnažují
člověka zvůlí všemocného státu. A protože styčný
bod je v tomto konečném výsledku, křižáci, kteří bo
jují proti komunismu fašismem a “pokrokáři” , kteří
potírají fašismus komunismem, nedávají- boji smysl.
Stejně tak nedávají smysl ti lidé, kteří z politických
ínklinací odmítají uznat dnešní stav obou těch ideolo
gií a kteří proto vidí jejich respektivní hrozby v
absurdně zkreslených rozměrech.
Jaký je dnešní stav těch ideologií?
Fašismus byl poražen, zdiskreditován a je teď
prakticky bez mocenských základen. Komunismus
kontroluje plnou třetinu světa, jeho vliv roste a přes
rozkladné spory v otázkách interpretace, se v jeho
podstatě a cílech nezměnilo ani písmeno, člověk by
tedy čekal, že demokrat, zvláště demokrat -liberální
odnože, vyvodí z těchto prostých skutečností- prosté
závěry a zaměří svou pozornost patřičným směrem.
Místo toho -jsme se ocitli v podivném příšeří inte
lektuální perverse jakéhosi naruby obráceného “maccarthysmu” .
Organisovat masové protesty a svolávat do boje
proti hrstce blbců v nacistických uniformách je
považováno za známku inteligence a pokrokového
osvícení. - Podotknout nesměle, že snad ještě stále
existuje nějaké nebezpečí opačného extrému, zna
mená riskovat nařčení z fašismu, zpátečnictví a du
ševní zakrnělosti.
Západní liberál, který bý měl být podle slovníko
vé definice “nakloněn občanským, politickým a ná
boženským svobodám” všude, zvolil podivný způsob
debatní logiky. Za svobodu svého projevu bojuje
zuby nehty, ale současně, jedním dechem a týmž
perem, bojuje také za svobodu komunistických re
žimů upřít tutéž svobodu beze zbytku celým národům.
A jakmile člověk podlehne této atmosféře, v níž
méně nebezpečné je více nebezpečné, smrtelného se
člověk nebojí a ve jménu svobody se brání právo
zavést nesvobodu, nahlavu obrácený svět nebere kon
ce. Americká loď, naplněná obilím k zmírnění hlado
moru, stane se nástrojem neokolonialismu, komu
nistické tanky v ulicích cizích měst nástrojem le
gitimní obrany; francouzská nukleární bomba naru
šuje obchodní a diplomatické styky, čínská ;pijak ne
narušuje jásot nad jejich navázáním; jihoafrický^ ra 
sismus znamená popření lidských práv, sovětský je
téměř jejich potvrzením; konformní přijímání poky
nů shora je na jedné stráně světa známkou buržoaz
ni dekadence, na druhém důkazem socialistické vy
spělosti; americké bomby na Hanoj jsou zločinem
proti lidskosti, komunistické rakety v tržnicích Saigonu statečným zápasem malého národa za svobodu;
očividné nedostatky pokusu ’ o jihovietnamskou de
mokracii jsou známkou diktátorských tendencí, dikta
tury v Hanoji a Pekingu jsou věcí ctnosti, neboť de
mokracie je cizí asijskému myšlení; diplomatické
uznání vojenské diktatury v Řecku je znak politické
nemravnosti, uznání komunistické diktatury v Číně
je známka pokrokového myšlení a politického rea
lismu; nezapomenout na problém, palestinských uprchlíků je důkazem politické vyspělosti, nezapome
nout na Maďarsko, Tibet či Československo je důka
zem dekadentního pravičáctví.,
Co je zakázáno na pravici, je povoleno na levici.
Hřích jednoho je ctností druhého. Aplikuje se pra
vidlo: “ Čím méně toho člověk ví, tím blíže je ne
strannosti.” Podle tohoto pravidla je křesťan vy
loučen z debaty o morálce, neboť je ovlivněn svědo
mím, žid je ignorován v diskuzi o rasismu, neboť
je zatížen prababičkou a člověk, který prožil fašismus
i komunismus, je diskvalifikován z debat o totalit
ních systémech, protože je zaslepen životní zkušeno
stí, která vylučuje objektivnost.
(Pokračování na str. 2)
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Podobně i v budoucnosti
.........

(Pokarčování se str. 1)
pdvoleno cestování, vý
měna informací a idejí odmítá liberalizaci v pod
maněných zemích. Celý
Sovětský blok je ochoten
přistoupit na všeobecně
formulovanou dohodu o
“kulturní výměně”, která
by umožnila plnou státní
kontrolu nad tím, co a
koho ke kulturní výměně
Západ nabízí, avšak svo-

■

& &

bodný přístup občanů k
informačním praménům a
možnost osobníHo poznání
je pro něj nepřijatelný.

národů, na budoucnost be
ze strachu” - opakoval
jen ve všeobecně formu
lovaných frázích vše to,
co používala po léta so
větská propaganda: SSSR
je pro spolupráci,. proti
násilí, proti vměšování se
do záležitostí jiných stá
tů, ale . . .

9. 7. 1973

"Řekněte to -květinami"

Váš květinář,
spolupracující s ÍNTERFLORA,
může zařídit dodávku
květin a věnců
t Československu nebo v jiných státech
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatki
nebo zvláštní událost, obraťte se ná místu
květinářství ÍNTERFLORA.
Poznáte je podle obrázků Merkura
ve výkladní skříni
. ÍNTERFLORA—
KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA

Sofinskij na tiskové kon
ferenci ■svolané po Gromykově projevu (5. čer
vence). Na této konferen
ci řekl Sofinskij mimo ji
Nadšení československé
né:
ho (a polského a m aďar
"Pokud se týká Česko
ského a sovětského) tisku
slovenska, -nedošlo v roce
nad konferencí se nezmen
,1968 k žádnému vměšová
šilo ani po jejím zaháje
ní sé do vnitřních záleži
ní, ale na Západě se do
Zůstala-li i po Gromy- tostí země, bylo to jen vy
stavilo
vystřízlivění u
mnoha dřívějších nadšen kově projevu jakákoli po hovění žádosti čs. vlády
ců po projevu, který měl chybnost o skutečné tou o pomoc.”
Když tak opakoval vý
v Helsinkách sovětský za ze sovětů po dohodě a
hraniční ministr Grcmy- spravedlivé budoucnosti mluvu na nikdy neproká
BYTY
ko. Mluvil dlouho a poda pro všechny lidi a národy zanou "žádost českoslo
PRO SVOBODNÉ
(Pokračování se strany i)
řilo se mu neříci nic, co v Evropě, rozptýlil ji ofi venské vlády” , dodal jas
nebo bezdětné -manžele
by dávalo naději na “svo ciální mluvčí sovětské ně: “Podobně by se s ta  Máme situaci, v níž pravda je, co se nám hodí po
liticky nebo obchodně, a svoboda je. pro -nás na Zá
bodný vývoj všech lid í' a vládv v Helsinkách V. lo i v budoucnosti.”
$ 7 týdně
padě, pro mocné a pro ty, kteří kontrolují trhy.
(S 1 za den)
Morálka b jla zrušena tak, aby to nikdo nepoznal
.5 minut z City
Spočívá v tom, že není. Když je někde příliš očivid
70 Gipps St.
ně zahubena svoboda, svět učiní gesto a odsoudí je
East Melbourne
i
jího vraha. Ale' jestliže pachatel vyhovuje politicky
Tel. (po 6. hod. več.)
(Pokračovanie zo str. 1/ jú, že príliš kolaboruje s la dozor nad celým verej nebo má kí pacitu kupovat a prodávat, i zásobu tvr
41-4088
dých valut, doba Začne' hojit. Vrah, který byl včera
marxistickým
režimom ným životom.
odsouzen, jo dneska tolerován, zítra přijímán a po
totálneho rozporu s dob
Ale bez ohľadu na to, zítří ctěn. Leonid Brežněv dorazí na státní návště
prezidenta Allendu. Sprá
re zorganizovaným robot
vu o odhalení puču ozná čo je pravdy na prípra vu Spojených států.
níctvom. Armáda si je to
Řečeno bez obalu, vrah naší a mnoha jiných svo
Opravy
mil minister obrany, kto vách spiknutia a úkla
ho zrejme vedomá a tak
bod, má obchodní potenciál a sedíc rozkročen na ví
řadiqpřístrojů, TV,
rý tiež povedal, že boli doch o" život generála ku
naší arkve, stal se respektovaným členem spole
hneď oznámila, že hodlá
transišt. ä domácích
pripravené úklady o život Pratsa, vláda prezidenta čenství náredů.
elekt. spotřebičů pro rozšíriť svoj režim o urči
Je třeba znovu se rozhlédnout a zaostřit si pojmy,
hlavného veliteľa pozem- Allendu sa ocitla vo slevádí spolehlivě a levné
té politické skupiny. Pre
nej armády,
generála pej uličke práve preto. žijeme v době umělého zmatku, s důrazem na slově
E . H ALU ŠKA
zident Bordaberry tiež
“umělý” , a máme-li dát směr svým akcím, musíme
Pratsa, ktorý bol po po že sa dostala do rozporu si
P. 58/125 Napier St.,
udělat pořádek v myšlení. To znamená, že si mu
vyhlásil, že on sám ne
dobnej politickej kríze s robotníctvom, ktoré po síme znovu stvrdit, že zlo není relativní, jako není
- Fitzroý, Vic.
hodlá
zostať
v
úřade
ani
Tel. 419-3319
vlani na jeseň až do mar máhalo nastoliť marxi relativní svoboda, jíž rozumíme volnost projevu, vol-'
deň dlhšie, ako je jeho
ca tohoto roku ministrom stický režim, a potom aj nost rozhodování a volnost akcí, pokud nezasahují
mandát a tak že prezi
do svobod jiných lidí-. To, co tyto naše volnosti ome
vnútra a. v tej funkcii aj preto,, že nie je v stave zuje
M ŮŽETE LASKAVĚ
přes určitý limit, je zlo, proti němuž musíme
dentské voľby rozhodne
zastaviť
rozklad
hospo
zástucom prezidenta.,
bojovat a s nímž spolupráce není možná. To, co nám
ZAPŮJČIT
budú podľa ústavy v ro
Pezident Allende znovu dárstva a astronomickú je alespoň částečně umožňuje, je, když ne vždycky
prb čs. výstavu na Mel ku 1976.
dobro, tedy alespoň “snesitelnost” , s. níž je spolu
vyjednával s generálom infláciu.
bournske universitě (viz
práce možná. Obojí, komunismus i fašismus, patří
Z
republike
čile.
pod
str. 8) vzácné české neb
V , Argentíne prepukol přes “liberální” zaklínání d o . první kategorie, de
Pratsom o účasti vojen
slovenské knihy (nebo o vládou marxistickej koa
otvorený
. rozpor medzí mokracie přes všechny .nedostatky, do druhé.
Československu), obrazy, lície prišla senzačná sprá ských zložiek vô vláde.
Před sebou máme, nebo bychom měli mít, cil
tzv.
ľudovou
armádou a osvobození
výšivky, keramiku, drob va o tom, že vláda odha To preto, že v dôsledku
země, z níž jsme -vyšli, a toto její osvo
režimom. bození musí být, aby dávalo smysl; neoddělitelnou
ně ozdobné předměty atd. lila vojenský puč. šlo vyše
dvoch
mesiacov Camporovým.
nebo upozornit, kdo má
Veliteľ ľudovej -armády částí osvobození všech lidí, kteří žijí nesvobodně,
podobné věci? Předměty vraj o akúsi barákovú trvajúceho štrajku zame
sebe máme kruh demokracie. Všechno, co
36ročný Mario Stantucho je Kolem
stnancov
v
znárodnených
budou bezpečné, uzavřené revolúciu, ktorú zorgani
mimo něj, nebo .jej narušuje a přesahuje, je ne
v zamčených vitrínách. zovali
nižší dôstojníci baniach na meď sa vnú zvolal druhú tlačovú kon přítel. Všechno uvnitř je potenciální spojenec. Nesmí
Volejte lask. 42-5980 (Vá proti hlavnému veleniu tropolitická kríza priostru ferenciu na neznáme mie nás při tom odradit, že to často znamená dát před
ňová) nébó 82-5285 (Cignost lidem a systémům, jimiž opovrhujeme, před lid
armády, ktorému vytýka je a krajine hrozí občian sto niekde v blízkosti me mi a systémy, jichž se oprávněně bojíme. Doba, v
ler).
ska vojna. Minister obra stečka Caseros a pozval níž se totalitním diktaturám říká “lidová demokra
ny Toha informoval tiež na, ňu vybraných 22 novi cie” a jež, navzdory slovníkům, poctila hrobaře svo
EXJČN1 VÁZANÍ KNIH
| verejnosť, že bolo 9 dô nárov. Konferencie sa zú bod označením “liberál” , nám nedává na vybranou.
České
knihařštvi
G stojníkov uväznených a častnili. aj niektorí terori
Nový závod na výrobu kožešin
že polícia zaistila aj dvoch sti, ktorých vypustil len
civilistov. Generál Prats nedávno po svojej inau
přijme muže, event. i ženy zapracované v oboru,,
18 Braníihig S t., ST. KUJDA, Vie.
sa však aj sám diskredi gurácii . prezident Campopřípadně k zapracování. Výhodné podmínky.
Telefón 91-4164
toval v. očiach verejnosti, ra z väzenia. Veliteľ ľu
LIN L E Y SKIN & LEÁ TH ER P/L.
Otevřeno denně do 9 hodin večer,
keď sa pred nekoľkými dovej armády oznámil no-;
569 Wellington St., Perth, WA. 6000
v sobetu po celý den.
S
dňami za jazdy po hlav vinárom, že odmieta vý
Telefon: 21-0191
nej ulici dal vyprovoko zvu prezidenta Camporu.,
Možno psát česky neb slovenský
vať k nerozvážnemu činu pretože Campora zrádza;
ženou,
ktorá na neho vy svoj volebný program. Ľu-,
[Č ES K É OCHOTNICKÉ DIVADLO V M ELBO U RN E?
plazila jazyk,
General dova armáda bude aj na-i
sehraje
g
.« Přijmeme MUŽE I ŽENY k .
Prats vytiahol zbraň a vy ďalej obsadzovať verejnej
' v Sobotu 28. července v 8 hodin večer
$í strelil 2 .razy do,jej auta. úrady a hospodárske pod
ŽEHLENÍ.
.
a v neděli 29. července ve 3 hodiny odpoledne
Polícia však hlásila, že niky a nezloží zbrane.
Nemusí mít . zkušenosti v této práci.
pani zablokovala Pratso- Stantucho odsúdil skupin ui
v Baraga Hall (vedle kostela sv. Cyrila a
Dobře
zavedená a ■rozšiřující se továrna
teroristov
vó auto, aby takto bol pravicových
Métoděje) 19 A'Beckett St., Kew
na
sportovní
obleky a dámské šaty.
spáchaný atentát na veli ktorá sa vytvorila okoloj
komedii Kamila Nováka o 3 jednáních
Klimatizační zařízení, hudba při práci. .
teľa armády. Po tomto vlády a obvinil príslušní-:
MILIONÁŘEM PROTI ^ V É VŮLI
incidente a po odhalení kov tejto skupiny z tragé-;
Výhodné sazby za práci od kusu.
spiknutia proti vláde bol die, ktorá sa stala v deň;
■ i
Vstuppé $ 2.50 a $ 2.00, pensisté a děti $ 1.00
FINLAW
I N D U S T R I E^S
znova vyhlásený mimo Peronovho príchodu z'
..Reservování míst: -.96-4155 (Vaňková), 393-1340
riadny stav v provincii exilu a pri ktorej prišlo,
4
6
Southampton
Crescent,
Abbotsford, Vic.
(Skružná). 459-J992 (večer- Haberová;
Santiago. Armáda prevza- o život asi 25 osôb. D. L .:

Fořádek v myšlení

Nekladná Južná Amerika
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Mladá fronta odhaluje zahnívající kapitalismus

Večeře v opozici

— V •Praze zemřel před o vypořádání finančních — ve věku 50 let zemřeL
Navzdory všem mezinárodním schůzkám, při nichž se státníci Východu líbají'
seda čs. strany lidové otázek probíhala několik . v Praze , spravni ředitel
po
způsobu milenců se státníky západními, navzdory úmluvám, které mají zna
let. Dohoda odstraňuje ze Národního divadla ing. M.'
Antonín Pospíšil.
menat "konečné a úplné protržení přehrad", jde sovětská strana pevně v kole
— Před budovou trstřed vzájemných vztahů mezi Klíma.
ní rady odboru na námě ČSSR a Kanadou složitý — Dne 23. června byl vy jích ideologické války. 'Pro tisk a rozhlas jejích satelitů to znamená velice!
stí G. íQimenta v Praze problém a umožňuje dal hoštěn z Československa těžký úkol: přesvědčit občany, že nejen oni sami, ale všude na světě v zemích,
3 má být postaven v ro ší rozvoj dvoustranných americký státní přísluš
ce 1976 pomník Antonína styků ve všech oblastech. ník dr, Ferdinand E. Ein- které dosud úpí pod jhem kapitalismu, touží lid po nastolení socialismu. ProtoZápotockého. Zatím byla Je to další významný akt hord z Hollywoodu “vzhle ten neutuchající zájem o události, v Irsku, Wounded Knee atd. Z náboženských,
vypsána soutěž na návrh čs. 'mírové zahraniční po dem k tomu, že jeho čin rasových a sociálních sporů je zkušený marxista schopen vždy vyvodit poučku
pomníku a úpravu okolí, litiky.” Nic víc.
nost na území naší repub o zahnívajícím kapitalismu.
která potrvá do konce — Přestavbu elektrárny liky byla neslučitelná se
Obtížnější je vyhledat telích, členech Demokra- ných. Tou je ve Finsku
příštího roku.
Hector Pavon v druhém zájmy
státu” , hlásila
nedostatky tam, kde ne tické ligy finské mláde menšina.”
— President
republiky největším městě Kuby ČTK.
jmenoval nového ministra ■Santiagu vedou čs. odbor — V Táboře zemřel zná dostatky - alespoň ve že” . Ti ho vezmou -do
Redaktor ze země so
vnitra dr. J. Obzinu čle níci.
mý přírodovědecký pra srovnání s vlastní zemí - sauny, posadí ke stolu, cialismu nétíhne zřejmě k
nem Rady obrany státu. — V prvním čtvrtletí tr. covník prof. dr. A. Z.
kde už je připraven kar většině, jak by ideologic
Kromě toho byl Obzina bylo v ČSSR uzavřeno Hnízdo ve věku 66 let a nejsou. Ale i to lze zvlád
zvolen “spontánním roz 24.529 sňatků, došlo k v Bratislavě členka čino nout. Obzvláště mistrný ton s pivem a “uzeniny ky měl. Líčí nám svou
moravské průvodkyni, dívku Rinitu,
hodnutím voličů” (tj. více 6.034 rozvodům, narodilo hry Slovenského národní kousek tohoto umění před, připomínající
než 99% většinou) poslan se 66.088 dětí, zemřelo ho divadla Eva Poláková. vedl redaktor Bohumil klobásy”. Vezmou ho i do
typický výlupek zdravé
cem Sněmovny lidu.
46.887 občanů, takže při
— Od 26. června do 8. Horák ve víkendové přílo města, takže se českoslo touhy po socialismu dle
rozený
přírůstek
činil
— Ve Vysoké nad Labem
července se konala v ze Mladé fronty ze dne venský čtenář dozví, že komunistického vzoru. Ri
byl zatčen 231etý Pavel 19.201 osob. Ke konci Plzni výstava potravinář
dívek
je nita studuje politické vě
K., portože u něho^ zjistili března žilo v ČSSR asi ství, gastronomie a cesto 9. 6. 73. Čtenář exilový si “garderóba
14,540.000
obyvatel.
skromná,
skládá
se
ze
ovšem
při
četbě
řekne
s
příslušníci VB menší arze
dy a žije ovšem v přepy
vání “EX Plzeň 1973”
nál zbraní, které ukrýval — Ve věku 65 let zemřel Zúčastnilo se 120 vysta úžasem: to není možné, dvou kouzelných slov: chu. Redaktor ze spřátév
Praze
IvIUDr.
Karel
v lese v katastru obce
on si dělá legraci! Leč Blue jeans. Zato to, co je leného Československa vy
šilink, spoluzakladatel čs. vovatelů.
Roudnická.
nemylme
se, soudruh Ho pod nimi a přesahuje je  volal její obdiv natolik,
—
Zpívající
a
tančící
Ru— V Západočeském kraji endokrinológie, člen čs. i
doarmejci,
stočlenný
sou
zahraničních
lékařských
rák
nežertuje,
coby dlou jich látkové vymezení, si
bylo loni zaznamenáno
bor písní a tanců Střední holetý estébák. myslí vše zasluhuje té nejvyšší po že jej zve domů k veče
17.333 trestných činů a společností.
ři.
přečinů, z toho 13 vražd — Koncem června byl při skupiny sovětských vojsk, smrtelně vážně. Hle, jak zornosti.
ženění tady
zahájil
v
Komárně
turné
.. . . “Zabočujeme do* lu
a 4 pokusy o vraždu. Nej pojen na síť první llOmezřejmě patří k začátku xusní čtvrti Kaivopuisto.
více loupeží zaznamená gawattový blok východo po Slovensku. Celkem nám jeho pero v článku
vají Karlovy Vary, Cheb, slovenské elektrárny Vor měl na Slovensku 10 kon “Večeře v opozici” před všech životních slastí.”
Za masivními dveřmi se
certů
“na
tradičních stavuje poměry ve Fin
Sokolov a Plzeň. K trest jany 2.
Leč nechrne sex a vrať objevuje noblesní dáma.
slavnostech
míru
a
čs.
ním deliktům dochází nej- — V Praze se konal usta
sku.
me se k věcem ekonomic Rinita ji zdraví a řekne
častěji v lázeňských mě vující sjezd Socialistické sovětského přátelství”.K tomu, aby komunistic kým: “Slavné moderní anglicky, tak, aby všich
stech, u násilností jsou na akademie: ČSSR, kterého — Na 8. společné, schůzi
prvých místech Rokyca se zúčastnilo na 260 dele sněmoven
Federálního ký redaktor mohl napsat sídliště Tapiola má Jednu ni rozuměli: Moji přáte
ny, Tachov a Klatovy.
gátů. Předsedou byl zvo shromáždění by lpředložen článek správně ideologie; . vadu - bydlet zde zname lé z Československa. Po
— V Praze zemřel náhle len všemi hlasy vedoucí státní závěrečný účet za ky zaměřený, je ovšem ná platit vysoký . nájem.. zvala jsem je na večeři
zasloužilý umělec malíř pracovník ústavu mar- rok -1972, který vykazuje třeba najít vhodné objek To je věc, kterou si může
Paní domu tato bezpro
xismu-leninismu ÚV KSČ přebytek ve výši 3,322.
Eduard Stavinoha.
ty. Horák je našel v “přá- dovolit jen vrstva vyvole střednost neudivuje, ne
: Na dole ČSA v Karvin- prof. dr. Vladimír Ruml. 349 Kčs,
stala se zřejmě poprvé.
né se uvolnily nadložní
vrstvy, které způsobily
Mlčky odchází, když nám
zával v šířce 4 m. Byli
předtím věnovala povin
při něm zasypáni a těžce
ný úsměv. Vstupujeme do
zraněni dva horníci.
pokojů, které mají dohro
Londýnské Times-y uveřejnily 29. června, tedy
— Speciální letadlo Boeing
stejně jako celé lidské společnosti — národů i
707 západoněmecké Luftmady plochu 200 čtvereč
krátce před zahájením konference o evropské
jednotlivců.
hansy přivezlo z Káhiry
ních metrů.”
bezpečnosti a spolupráci v Helsinkách, deklaraci,
★ Prohlašujeme, že evropská bezpečnost a spo
dp Prahy 10 ušlechtilých
kterou vypracovala skupina intelektuálů z Česko
lupráce se nemohou uskutečnit tak dlouho, dokud
arabských koní pro čs.
Redaktor se ptá: “Ro
slovenska. Times-y neuvádějí jejich jména, jen
jsou potlačovány kulturní hodnoty, ať už národ
chovatelské podniky.
diče
jsou’ tedy vašimi
— Koncem června sé ko
poznamenávají, žé ji vypracovaly osoby, které byly
ní nebo cizí, a tak dlouho, pokud jsou umělci
třídními
nepřáteli?” Rini
naly v Osio dvoudenní po
aktivně činné v době československého jara.
umlčováni a jejich práce znemožňovány.
ta: “Přesně tak. Nesou
rady o rozšíření styků
V deklaraci se praví:
■Ar Prohlašujeme, že opravdová evropská spolu
čs.-norských, čs. delega
hlasíme s jejich politic
práce bude možná jen tehdy, až všechny evropské
★ Rozhodit jsme se předložit deklaraci v této
ci vedl náměstek ministra
kými názory. To nám ale
zahraničí M. Růžek.
země zaručí volnost umělecké tvorby a vědecké
formě, protože nemáme jinou právní možnost, jak
nebrání, abychom nepro
V .Československu ^ je
ho bádání, volnost myšlení a uměleckých experi
se veřejně vyjádřit k- politickým a sociálním
váděli politiku aktivního
akceptováno 5 světových
mentů a svobodný přístup k uměleckým hodnotám
problémům. Nikdo z. nás tu možnost nemá, ať už
úvěrových systémů: Dinmírového, soužití.”
z ciziny, stejně jako svobodné pronikání domácího
pracuje na universitě nebo ve vědeckém ústavu,
ners Club, Carte Blanche,
Eurocard, Amexco a BanNa programu je pak
umění do ciziny.
ať už smí zveřejnit své vědecké nebo umělecké
kamericard.
diskuse, promíšená krabo
★ Prohlašujeme, že opravdová evropská spolu
dílo nebo jso:.:-li mu tyto možnosti odpírány, pro
— Před měsícem jsme uvým koktejlem, steakem
práce a bezpečnost jsou nemyslitelné bez možnosti
tože se musí živit jako pomocný dělník, skladník
veřejnili zprávu, že Čes
a doušky Bourgogne roč
volného cestování lidí za hranice, že jsou nemy
nebo čistič oheň. Všichni jsme si přesto vědomi
koslovensko
přistoupilo
ník 1954. Redaktor ovšem
na požadavek kanadské
slitelné, když v kterékoli zemi je cestování do ci
společné zodpovědnosti za naši kulturu, za inte
vlády a uvolilo se zapla
nekomentuje, nepoukáže
ziny výhradou několika privilegovaných.
lektuální život našich národů a tradice naší země
tit náhradu za zabavený
na kontrast přepychu, v
★
Prohlašujeme,
že
bude
dosaženo
evropské
bez
a
uvědomujeme
si,
že
jsme
součástí
evropského
nebo znárodněný majetek
němž mladí Finové žijí,
pečnosti a spolupráce, když budou mít všechny
kulturního dědictví.
kanadských občanů v
s Ideami a s denní praxí
ČSSR. Pro zajímavost pře
ic Prohlašujeme, že evropská jednota je nemysli •země možnost přijímat nové ideje a nové kultur
tiskneme, jak tuto zprá
nedostatků v komunistic
ní
hodnoty
a
když
budou
tyto
země
přístupné
li
telná bez plné bezpečnosti občanů všech států.
vu oznámila ČTK a jak
kých zemích. Zeptá se do
dem
ostatního
světa.
Pokud
trvá
v
kterékoli
evropské
zemi
právní
ne
ji pák bez poznámky
cela vážně: “Myslíte, že
Neprosíme o almužnu. Mluvíme jako integrální
jistota a tyranie, nemůže se nikdo cítit opravdu
otiskly čs. noviny: “Bez
finančních problémů. část intelektuální Evropy a výjadřujemer své ná ve vaší zemi zvítězí někdy
bezpečný a volný.
Nóty k dohodě. o vyrov
socialismus?”
zory k události, která může znamenat začátek a
★ Prohlašujeme, že evropská jednota může být
nání vzájemných finanč
jakousi
naději
pro
všechny,
nejen
pro
nás."
zaručena
jen
těmi
státy,
jejichž
vlády
respektují
Odpoví sáma kapitali
ních nároků mezi ČSSR
Times-y poznamenávají, že nynější obleva při
Všeobecpou deklaraci o lidských právech, jak ji
a Kanadou si 22. června
stická hostitelka pod ná
v Praze vyměnili kanad
nesla sice pro východní Evropu jen malé nebo
přijaly Spojené národy.
tlakem svých levicových
ský velvyslanec v ČSSR
vůbec žádné kulturní uvolnění a že je tím zají
★ Prohlašujeme, že evropská bezpečnost a spolu
ratolestí:
M. H. Wershof a námě
práce se netýkají jen vlád, které jsou právě u mo mavější, když aspoň někteří intelektuálové ještě
stek ministra zahraničí
Nevím, říká tiše. A do
doufají, že se tak sňad stane.
ci, ale že se týkají i jiných státních institucí,
ČSSR dr. M. Růžek. Jed
dává: Snad.
mč.
nání s kanadskou vládou

Deklarace čs. intelektuálů
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Džetem — denné
do VÍDNÉ, FRANKFURTU nebo LONDÝNA

můžete letět ZA POUHÝCH $ 370,Db mnoha měst v EVRO PĚ a zpět
můžete letět za $ 697.90
Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
do VÍDNĚ stojí
$ 346.45

Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

ALMA
TRAVEL SERVICE
330 Liftle Collins St.

(roh Elizabeth St.), Melbourne
Telefon 63-4001 — 63-4002
LETM É A KUSÉ PŘIPOM ÍNKY

Červenec 1973
Jarka Vlčková

~

básníka; Hanuše Bonna, jenž se narodil 5.
Y Teplicích, uspořádal a životopisem opatřil
oiri Valja. K. Milota jej nazývá “ztraceným básníkem , jelikož jeho básnickou tvorbu nesenou duchem
básní ŠrámkovýCh a Wolkerových přerušila smrt
v Mauthausenu r. 1941.
— Básníkem dětí, jenž vycházel ve své tvorbě z
vesnického .svého dětství, z morálních hodnot dobra
a zla, byl Josef Kožíšek, jenž zemřel 6. července
1933 v den^ svých 72. narozenin. Jeho slabikáře (Pou
pata) a čítanky (Ráno) provázely život několika
generací.
— 8. července 1958 zemřel v Praze spisovatel, kri
tik, novinář a autor kulturně politických úvah P a
vel Eisňer. Snažil se svým dílem přispět k hlubší
mu pochopení české .literatury, jazyka a hudby a
probouzet :u čtenářů porozumění pro stěžejní díla
světové literatury a úctou k duchovním a demokra
tickým tradicím posilovat porozumění mezi národy.
Jeho díla Chrám i tvrz, čeština poklepem či posle
chem jsou zpovědí jeho lásky k národu a češtině,
právě tak jako jeho Sonety kněžně či Bohyně čeká.
-r- Lutherán Pavel Skála ze Zhore napsal ve vy
hnanství po bitvě na Bílé hoře Chronologii církevní
a Historii církevní, jež byla dílem sice obranným,
v níž ale nijak nezastíral chyb protestantů. Narodil
se .v Praze 10. 7. 1583.
— 10. července 1868 se narodila v, Mikulovicích u
Znojma česká spisovatelka Růžena Svobodová (roz.
Čápovák jež ve svých románech (Přítelkyně, Mi
lenky, Černí myslivci) ukázala složitou duši moder
ní ženy, kulturně, citově a mravně se zdokonalující.
6. září 1890 se provdala za spisovatele F. X. Svobodu,
k jejichž vzájemnému seznámení dal podnět v roce
1883 šestnáctiletý student Akademického gymnasia
F. X. šalda. jehož byla čápová vzdálená příbuzná.
— Nedožitých 85 let vzpomeneme 14. července u
básníka Bohumila Mathesia, profesora Karlovy uni
versity, jehož vlastní tvorba byla zastíněna jeho ne
všedními překlady (Zpěvy staré činy, Verše psané
ná vodu, Torquato Tasso, Nápadníci trůnu, Revisor, Panna Orleánská)..
— 16. července uplyne dvěstě let od narození Josefa
Jungmanna, jenž na úsvite našeho národního obro
zení, stál mezi těmi, kteří se postavili oddaně do
služeb svému národu, zasvětili život povznesení a
zvelebení své vlasti. Jeho živá činnorodá víra a ne
zištná, neúmořná práce je dodnes naší pýchou.
•— Erik Adolf Saudek, dramaturg Realistického a
později ND v Praze, zemřel 16. července 1963. Naší
generaci zaujal svými překlady z Goetha, Haupt
manna, Shelleyho, Shakespeara, Holderlinga. Velký
ohlas Vzbudil jeho překlad německých barokních
básníků Růže ran. E. A. Saudek byl synem překla
datele a propagátora české literatury Emila Saudka.
— Semilský advokát Antal Stašek (vl. jm. JUDr.
Karel Zeman), od jehož narození uplyne 22. 7. stotřicet let, patří k prvním Spisovatelům, kteří si vší
mali duševního života venkovského lidu. Jeho próza
se pohybuje na přechodu od romantismu k realismu
a v ní důležité místo zaujímá cyklus o životě pod
krkonošských horalů Blouznivci našich hor.
— 26. července tomu bude 70. let, co se narodil spi
sovatel Karel Křelina, jehož. dílo vychází z kultu
vesnického života (ruralismus) a katolické víry. Je-
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Jedna z dohod
vo Washingtone

Kio získa viac zo spolupráce USA a SSSR?

Jednou z nových zmlúv o prehľbení spolupráce medzi Spojenými štátmi a
Sovietskym zväzom, ktoré boli podpísané za Brežnevovej návštevy vo Washing
tone, je dohoda o rozvinutí širokej spolupráce v oblasti poľnohospodárskej.
Podľa úvodného paragrafu spočíva význam dohody v dôrazu na dôležitosť
produkcie potravín nielen pré obyvateľstvo oboch krajín, lež aj pre celé ľud
stvo. Dohoda otvára cestu k spolupráci nielen vo výskumnic(tve a v jeho apli
kácii v poľnohospodárskej praxi, lež aj v poľnohospodárskom obchode, ktorý
sa naozaj v súčasnej dobe prejavuje nedostatkom vo svetovom zásobovaní,' a
má sa opierať o "pravidelnú výmenu spoľahlivých informácií o očakávanej
produkcii, o jej skutočných výsledkoch, o spotrebe -n dopyte základných výrob
kov na trhu".

Určitá americko-sovietská spolupráca v oblasti
poľnohospodárskej existo
vala už od začiatku šie
steho desaťročia, keď po
návšteve Nikitu Chruščova, ktorý nevyšiel z'údi
vu na tým, čo videl na ku
kuričných a pšeničných
poliach na americkom
středozápade, prichádzali
delegácie sovietskych poľ
nohospodárskych expertov
obdivovať americkú poľ
nohospodársku technoló
giu.
Tiež americkí odborníci
boli v Sovietskom zväze.
Ale všetko to sa odohrá
valo len v oblasti techno
logického výskumu a apli-.
kácie jeho výsledkov v
praxi. Produkčné a ob
chodne problémy zostali
dosiaľ nedotkuté a to pre
to, že Sa až doteraz otáz
ky -produkcie a obchodu
chránili zo sovietskej stra
ny ako štátne tajomstvo.
Rovnako veľkým tajom
stvom bol aj každý soviet
sky pohyb na svetovom
poľnohospodárskom trhu,
o ktorom sa svetová ve
rejnosť dozvedela äž keď

nákup bol uskutočnený,
Tak sa to stalo aj vo Spo
jených štátoch vlani v le
te. Americká verejnosť, i
farmárska, sa dozvedela
o obrovskom nákupe obi
lia pre sovietske potreby
až keď ceny obilia na do
mácom trhu začali rapíd
ne vzrastať. To všetko
má prestať a o každom
kroku sovietskej poľno
hospodárskej
obchodnej
politiky sa má podľa no
vej dohody dozvieť ame.
rická vláda predom. Po
dľa týchto správ bude
môcť orientovať nielen
americky poľnohospodárský trh ale aj produkciu.
Preto
napísaľ časopis
New York Times vo svo
jom -úvodníku o podpísa
ných zmluvách, že odMiadnuic o ekonomickej
dôležitosti zmluvy o poľ
nohospodárskej spolupráci
jej význam je hlavne , v
tom, že sovieti opúšťajú
prax zatajovania o tom,
čo sa deje' v ich poľno
hospodárskej výrobe.
Vecný obsah zmluvy je
tento: obe strany sa za
vážajú poskytovať si na

vzájom spoľahlivé správy
o produkcii. a spotrebe,
upozorňovať sa predom o
očakávanej úrode i spolu
pracovať vo výskumníctve rastlinnej i živočíšnej
produkcie, vymieňovať si
osivá a sadivá ako aj kva
litné exempláre chovného
dobytka, vymieňo.vať si
skúsenosti o udržiavaní
úrodnosti pôdy, vodnej
vlahy, o ochranných pro
striedkoch proti škodcom,
a nie v poslednej miere
aj skúsenosti z agrotechniky, z poľnohospodárske
ho strojárenstva. Výme
na odborníkov a usporia
danie spoločných sympó
zií v rôznych poľnohospo
dárskych problémoch len
doplňuje rámec dohody v
jej praktickej realizácii. -

V prvom rade treba po
dotknúť, že v určitom
menšom rozsahu hral v
oblasti poľnohospodárskej
americký farm ár Garst
zo štátu lowa, obdobu tej
úlohy, ktorú mal už za
Lenina v sektore sovietského priemyslu americky
podnikatel dr. Hammer.
Garst sa tešil veľkej
Chruščovovej
priazni,
často dochádzal do Sovie-,
skeho zväzu na pozvanie
vlády a radil. Radil v
prvom rade viac do poľ
nohospodárstva investo
vať a orientovať obilnársku produkciu na hybridy,
ktoré sa tak veľmi osved
čili v Spojených štátoch.
Upozorňoval
sovietsku
vládu na obrovské zaostá
vanie v oblasti mechani
zácie poľnohospodárskej
výroby. Pripomínal Chruščovovi, že sovietske poľ
nohospodárstvo sa nehne
z miesta, dokiaľ sa nebu
de zachádzať ináč s ľud
ským elementom na kol
chozoch, dokiaľ nebude
práca týchto ľudí lepšie
honorovaná. Ale je zaují
mavé, že ani raz Garst
neprišiel zo Sovietského
zväzu s nejakou skúseno
sťou, ktorú by bol pova
žoval za nutné zaviesť v
americkej výrobnej pra
xi. Nechválil napríklad
hniezdovú výsadbu zemia
kov, ani takzvaný stude
ný odchov teliec, či masírovanie Vemena pred
dojením.
Neschvaľoval
všetky tieto primitívnosti
mičurinsko : lysenkovskej
agrobiológie.
Nedá sa očakávať, že
by Amerika išla v do
hľadnom čase nakupovať
obilie do Sovietskeho zvä
zu.
A tak sa nám odpoveď
na otázku: kto získa viac
z tejto spolupráce, podáva
sama. Americká agrobiológia a agrotechnika ma
jú vyviesť zo závozu so
vietsku kolchoznú výro
bu, prebudiť ji z dlhodo
bej stagnácie.
Dušan Lehotský

Celú túto naozaj neoby
čajne široko založenú spo
luprácu . bude riadiť spo
ločný výbor, ktorý sa bu
de schádzať aspoň raz za
rok a to striedavo vo
Washingtone a v Moskve
a ktorý bude schvaľovať
projekty spoločného podu
jatia a vytvárať rad od
borných komisií pre jed
notlivé úseky poľnohospoho romány Puklý chrám a Dcera královská jsou dárského rozvoja.
velmi cennými příspěvky naší literatuře, v nichž
se spisovatel vyznačuje péčí o jazyk a styl a velmi
Otázka sa akosi samo
často využívá- jazyka bible. V přilnutí k půdě a v
rodinné lásce viděl Křelina východisko z hospodář voľne kladie takto: kto
ské krise třicátých let v sociálním románě z tkal viac z tejto spolupráce zí
covského prostředí z Podještědí Hubená léta. Po ce ska? Otázka je aktuálna
lou dobu trvání, komunismu je tento autor persek- aj z ohľadu na Čechov a
vován.
— 31. července se narodila spisovatelka Teréza No Slovákov, ktorí počúvali
váková (roz. Lanhansová), jež se národně uvědo po dlhé roky len chvály
mila. zásluhou svého otce a jeho přátel (G. Pfleger na vyspelosť sovietskej
Moravský), a již pro literární dráhu získala K. Svět agroteehnológie a ägrolá. Roku 1876 se provdala za gymnasijního profe
sora J. Nováka a s ním přesídlila z Prahy do Lito techniky. československé
myšle. Jejími dily proniká myšlenka úsilovného bo poľnohospodárstvo muse
je za hmotnou i duchovní svobodu a víra v jeho ví lo tieto výsledky prijať a
tězství. Zemřela v Praze u svého syna, literárního používať.
kritika a historika Arne Nováka.
— Letos uplyne 640 let od narození .jihočeského ná
boženského myslitele Tomáše ze Štítného, jehož díla
Velký výběr jakostního masa a uzenlc
a názory v nich uvedené vyrůstaly ze středověké
najdete v českém řeznictví a uzenářstvi
scholastiky.
— Připomeneme si také 570. výročí od smrti Smila
Flašky z Pardubic, který ve sporech šlechty s Vác
U FRANTIŠKA ŘÍHY
lavem IV. stál na straně šlechty a napsal didaktic
k73
Mclntyre
Rd., Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-20194
kou alegorickou skladbu Nová rada.
— A konečně 350. výročí od smrti rožembereského ! Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu ]
poddaného, spisovatele Šimona Lomnického z BudNaše specialita: domácí jaternice a jelítka,
čé, jemuž byľ r. 1594 udělen erb a přídomek z Budče.
frankfurtské párky, turistický salám.
^
a jenž byl autorem prvního českého katolického kan
cionálu 16. století. Zemřel v bídě a zapomenut.
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Brezněvovo cestováni a
^ .... ...
kolektivni vedeni

Jsme neurotici ľ

Na naši minulou úvahu o problémech emigrantů,
kteří přijeli do Austrálie s dosaženou kvalifikací a
zjistili, že někřeré profesionální instituce toto vzdě
lání neuznávají, dne: ni sloupek poněkud navazuje.
Dotkneme se neobyčejně závažného a současně i
choulostivého problému — duševního zdraví emigran
V těchto dnech (psáno 23. 6. p. r.) mají Američané příležitost shlédnout fysis Leonida Brežněva, je
ta. Nechceme stupeň psychické rovnováhy přímo
ho obličej, telo, krok. Také jeho osobní záliby vycházejí najevo. Víme už, že si přeje, aby z americké
podmiňovat okolností, zda Austrálie uznává či ne
uznává kvalifikaci získanou v Československu, i když
filmové tvorby mu byly předvedeny filmy "První lá ?>ka" a nostalgický "Zvuk hudby", dílko více rakouské
se
může tato okolnost u mnohých přistěhovalců sil
než americké. Není zvědav na filmy z Divokého zá pádu ani na vrchcíné výkony sexuelně orientovaných'
ně emocionálně projevit. Tento názor můžeme roz
západních filmů, osvobozených od všech konvencí. Jeho vkus je mnohem sentimentálnější a purifánšfějšířit do všeobecně platné podmínky, že vhodné pra
sj nez divoký proud současného vkusu západního. Napadá nás, že puritáni hráli nejednou v historii
covní uplatněni a přiměřená životni úroveň se do
minantně podíií na udržování psychické rovnováhy
větší roli než hedonisté a ti, kteří "narodili se, aby konsumovali plody".
jednotlivce s přímým vlivem na vyrovnanost rodin
At cokoli zajímavého budou s to američtí obča né na Bréžněvovi postřehnout, jeho politická osobnost
ných příslušníků a případně i dalších lidí spjatých
zůstane očím neviditelna. Jeho politické pozadí zůstalo doma. Politicky jě Leonid Brežněv hromadné
přátelským poutem. Netvrdíme, že ekonomický aspekt
jméno pro nynější vedení v sovětech. Je to Brežněv plus kolektivní vedení, plus Politbyro, plus komu je jediný, který rozhoduje o duševním zdraví. Fy
zické zdraví slojí nepochybně na prvním místě, k
nismus, beze vší pochyby plus leninismus. I když touží spatřit film "První láska", slovy nebo činy bu
této podmínce se však řadí i citová stabilita. Osa
de vyjadřovat vůli většiny kolektivního vedení, do něhož byli nyní přibráni — poprvé — ministr vo
mělost vyvolává v životě emigranta nemalou depresi.
jenství a šéf policie. Bude tak pravděpodobně činit zdvořileji, vlídněji, bude více ruk vřeleji tisknout než
Konflikty v manželství mohou porušit psychickou
rovnováhu jednotlivce tak, že pokládá násilné ukon
jak jiní by činili.
čení svého života, případně i života svých dětí za
Obecně se soudí, že v dií a Pákistánem, rychle ve svém kritickém zkou
Pokud se týká bližší ne jediné východisko, jak jsme toho byli svědky před
sovětech po větších mu setřásl chválu se sebe a mání v polovině cesty, u bo vzdálenější budoucno pěkolika měsíci v Melbourne. Jsme připraveni ro
žích přišli menší, a bylo řekl, že všechna zásluha toho, že strana ví všech sti, je možno. si vzít sku zumět rozchodu manželů po oboustranném vyjasně
ní důvodů postavených na neřešitelnosti vzniklých
z nich sestaveno kolektiv patří kolektivnímu vede no.
tečné poučení z dialekti rozporů a nedostatku vzájemného porozumění a
ní vedení. Přední americ ní.
Tyto vzpomínky nevyvo ky. Podle této nauky se respektu. Rozvrat manželství motivovaný však vý
průměrností jednoho z partnerů, většinou
ký novinář vyslovil podi
láváme bez účelu. Chce lidské svazky a společen dělečnou
manžela, pokládáme za morální defekt. Domníváme
Chruščov nastoupil pří
vení nad tím, že sovětští
me a musíme dospět k ství skládají a zase roz
že rodinný svazek stabilizuje život emigranta, a
lidé plakali, když zemřel liš brzy po Stalinovi, když tomu, že Brežněv je sice kládají, přátelství se tvo se,
může nabýt hodnot, které před emigrací nebyly ani
tyran Stalin, ale ne když vůdcův zvyk _být osobně první mezi ostatními, ale ří a upadají. Má-li dia tušeny. Svobodným a opuštěným se v emigraci ne
zemřel Chruščov, který grandiosní ještě zcela ne že je zároveň jeho moc lektika pravdu, není z to žije nejsnadněji, pokud ovšem nemají své silné dů
tyranii v leckterých ohle pominul. Počínal si příliš značně omezena. Osobní ho vyloučena ani většina, vody, které pak přispívají k udrženi duševní rovno
dech ukončil. Pravda asi vševědoucně. V četných diktatorstvi padalo dolů již má dnes Brežněv v Po váhy.
Škoda, že nemáme mezi sebou psychiatra a psy
je, že v očích sovětských projevech učil, jaká je po po stupních. Sám Chruš litbyru. Jeho politika sblí chologa, kteří by realizovali výzkum duševní hygie
lidí nejsou už vůdcové vaha věcí a co s nimi po čov ještě řekl: “Kdyby žení s Amerikou je zatím ny československých emigrantů v Austrálii. K této
obléváni tou svatozáří jar čít, jak orat, jak rozházet mi byl Stalin řekl: tanči, politikou většiny kolektiv úvaze nás nevede žádná zvědavost se dozvědět, ko
je zde mezi Čechy a Slováky notorických alko
ko byli první, a už ne- hnojivo po poli, jaké ma byl bych tančil.” Ačkoli ního vedení. Avšak názor lik
holiků, schizofreniků a lidí trpících těžkými depre
uchvacují lidovou fanta jí být domy ' a čím hlavu byl rozpínavý, Chruščov menšiny v této instituci semi či jinými neurózami a neuropathiemi. Výzkum
sii. Poněvadž sami nějak přikrýt, zda kloboukem už velmi dobře věděl, že pění už tak absolutně ! by mohl napovědět, jak těmto potížím čelit. Bylo by
souhlasí v tom, že před nebo čepicí, jak se chovat nemůže nikomu z Polit umlčován, jak bývalo. bláhové předstírat, že tyto problémy mezi námi ne
existují. Neurotické symptomy jsou bohužel proje
stavují menší formát, žád v soukromém životě a jak byra -říci: tanči.
vem dnešní konsumní společnosti ve všech vyspělých
Byla to významná chvíle, zemích. Psychická traumata, kterým se těžko poda
ný z nich nemůže nebo se dojit krávy. Ostatním čle
Vě svrchovaně nede když bylo dovoleno, aby ří uniknout, mají zcela jiný charakter než v době
neodváží činit nárok na nům Politbyra to připada
mokratických
a protide hlavní sovětský orgán a v zemi našich předků.
lo,
nesnesitelné,
vyčkali,
výjimečná prává pro se
sovětech Pravda zastával jiné mí
Při vědomí těchto okolností ovšem dobře víme, že
be. Každý si dává pozor, až Chruščov odjede na do mokratických
aby osobní ctižádostí ne volenou, a svrhli ho. Usou byla na jednom místečku nění než druhý hlavní so psychické a nervové poruchy nejsou doménou emig
rantů, každé prostředí přináší své specifické konf
vyběhl z řady a kolektivní dili, že více než takového uskutečněna vláda větši větský orgán Izvěstija a liktní situace, na které nervový systém člověka ně
uvnitř tajuplného naopak: Mírné polemiky jak reaguje. Záleží také na odolnosti a chuti k ži
vedení neurazil. V té věL rozmachu je třeba specia ny:
vědomostí. Kremlu. Tam kolektivní mezi nimi byly založeny votu. Jsme si vědomi, že čs. propagandistické ma
ci je kolegium choulosti lisovaných
vé. Když se Kosyginovi Avšak poněvadž v nesmír vedení není pouhé slovo. ha vzrůstajícím přesvěd šinérii se může tato úvaha stát vítaným máváfkem
v jedovatém líčení života emigrace, bylo by ovšem
před několika lety zdálo, ně autoritativním sovět Brežněv má tolik moci.' čení, že členové přehlaso nutné ‘ kamuflovat incidenci duševních chorob v sa^
že je příliš veleben za ů- ském systému je napro kolik mu jí je ochotna vané menšiny v Politbyru- motném Československu, které bohužel vede neblahý
světový primát v alkoholismu a sebevražednosti dě
spěch svého nesnadného sto třeba, aby někdo vě přisoudit většina kolek
(Pokračováňí na str. 6) tí. Nám je to líto a přesto, že máme své starosti,
zprostředkování mezi In děl všechno, zastavili se. tivního vedení.
měli bychom uvažovat, jak tomu všemu zabránit.
Ale vraťme se do Austrálie. Emigrační úřady jsou
ši zajisté vědomy, že tato problematika mezi přistě
hovalci existuje. Poradny duševního zdraví, kde by
bylo možné se domluvit česky nebo slovensky, by
byly ideálním řešením, potřebovali bychom linku dů
věry. Emigrační vlna, která přišla po roce 1948,
mohla přičítat nejednu psychickou poruchu násled
kům, které zanechala válka.. Tento důvod u pozděj
ších přistěhovalců pomalu odpadá, ti, kteří žili v
Československu do roku 1968, mají také na svém
kontě vice či méně hluboce vepsáno nejedno trauma.
Každý přistěhovalec je v prvních letech pobýtu v
nové zemi vystaven nemalým stresům, které zatě
PRVOTŘÍDNÍ ŠUNKY, MLADÉ KRM ENÉ HUSY, KACHNY, S L E P IC E
žují psychickou rovnováhu. Postupná adaptace a usa
zení se pak projevují pozitivně, jsou však mezi ná
•Je N EJVĚTŠÍ V Ý B ĚR JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
mi i takoví, kteří se intuitivně či vědomě brání při
způsobení. Tyto pocity pak duševní stabilitu nepřízm
vě Ovlivňují, mohou být ještě doprovázeny pocitem
nespokojenosti nad vlastním životem a ostnem ^zá
visti, jak se některým jiným, třeba hodně mladším,
leccos lépe daři. Pocit méněcennosti není přítelem
emigranta, může se vyvinout v depresivní či jin*
neuortické stavy.
Tato úvaha nechce být ani varováním ani rado«,
pgcjjjjYig se povolaní ani k jednomu ani k druhému.
Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
Tyto řádky byly napsánv se snahou říci si pravda.
A to může pomoci, spola s %lm' > Verýml žijeme.
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38
V. D m it

pravé České řeznictví

UZENÁŘSTVÍ

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
3 2 6 High Street, Kew, Vic.

Tel. 8 6 7178
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Brežnevovo cestováni
(PoksGtováaí se

str. 9) dení. Zatím je patrno, že

mají právo vyložit a ob
hajovat svou věc. Takové
jsou zatím poměry v so
větech a jediný, kdo by
mohl obnovit osobní dikta
turu po starším vzoru, je
patrně nějaký generál.
Je dosti známo, že Brežněvovo sbližování s Ame
rikou bylo v Politbyru
podrobeno diskusi a že ne
má a nemůže mít pevnější
základ než je souhlas vět
šiny v Politbyru. Viz však
poučení dialektiky o měnlivosti věci. Západní stát
níci, kteří vyjednávají do
hodu se sověty, musejí
pamatovat, že většina v
Politbyru še může změnit
a uzavřená dohoda se
může náhle ocitnout ve
vzduchu.v Je-li tomu tak,
západní státníci mohou
sotva uložit všechny nadě
je a všechny záruky v'
jednom zavazadle, které
se může ztratit.
Pokud je to možno, je
třeba, zkoumat mysl so
větského kolektivního ve

Jak jsme už řekli, po
tento sbor dává Brežně- dle obecného mínění se
vovi nejsrdečnější sou kolektivní vedení skládá
hlas k nejrozsáhlejšímu z menších, průměrnějších,
obchodování sovětů se Zá byrokratičtějších
typů.
padem. Pochybnosti a ne těžko však rozhodnout, co
známo, ■vlastně jen čá z toho spíše vyplývá. Opu
stečné neznámo, začínají stí tyto menší typy snad
při otázce, co jsou sověty něji staré, až dosud želez
ochotny nabídnout výmě né komunistické zásady,
nou za praktický přístup nebo se jich tím spíše bu
k západní technologii. Ne dou houževnatě držet prá
ní a nemůže být neznámo, vě proto, že se cítí men
že sověty naprosto odmí šími a skromně si odpíra
tají dát za to ústupky jí smělost znovu rozhodo
politické,
vnitřní uvol vat o věcech největších,
nění komunistických re které už jednou byly roz
žimů. Dosavadní jejich hodnuty původními genii
politický řád je jim cen hnutí? Tito muži, bez
nější a nezbytnější než ohledu na svou osobní ve
západní technologie. Po likost nebo nevelikost,
zorovatel musí brzy od patří do kategorie komu
halit, že až dosud sověty nismu. Co to znamená být
vždy daly
rozhodnou komunistou, co to zname
přednost zřejmému poli ná vyjednávat s jinými
tickému prospěchu dikta-' státy jako komunista?
tury před zřejmým pro ‘ Uctívaní předchůdci od
spěchem hospodářským. kázali sovětskému kolek
Měly vždy dobré nervy, tivnímu vedení roli vůd
když jednaly o hmotných ce světového komunismu.
potřebách svého obyva Nejsou žádné známky, že
telstva.
by dnešní vůdcové pova

USM ÍVAL SE
A Ž DOMÚ PO
CELOU CESTU Z BA N KY
THE N ATIO N AL BAN K
VÁCLAVŮV PRVNÍ VŮZ. O TOMTO DNU SNIL
UŽ TŘI ROKY. $ 3.500.
Jezdi opatrně, Vašku.

M ŮŽETE MÍT TOTÉŽ POMOCÍ OSOBNÍ PŮ JČKY
NÁRODNÍ BANKY A TO KDEKOLI V AUSTRÁLII.

Snad tomu nebudete chtít věřit, ale Národní banka
chce půjčovat peníze — od $ 300 do $ 4.000 (a možná,
Že i více) — a to se zárukou nebo bez záruky.
Zastavte se v kterékoli filiálce Národní banky a
promluvte si s námi o osobní zápůjčce — Personál
Loan. Jste-li fair, my budeme taky.

National Bank
300-P-478 D

žovali tuto roli za tíživé
břemerio a že by se jí
chtěli zbavit, V novinách
stálo, že še sovětští oficiálové pozastavili nad
tím, že Brežněvova ná
vštěva nevzbuzuje dosta
tečný zajem v publiku.
Je-li tomu tak, bylo by
to vysvětlitelno. Brežněv
není první, kdo přijel.
Před ním zde už byl
Chruščov, také Kosygin,
oba s posláním zlepšit sovětsko-americké vztahy,
ale zároveň v roli vůdců
revolučního světového ko
munismu. Lidem se zdá,
že to není nadějná kom
binace, ztrácejí nadšený
zájem. Zvykají Si ha to,
že návštěvy přicházejí, a
nic se podstatně nelepší.
Zajisté patříme k těm,
kdo jsou vděčni za kaž
dou iniciativu k zlepšení
mezinárodních
vztahů.
Horlivě se pídíme po
všem, co by nasvědčovalo,
že se tak děje - ne na
povrchu, ale v hloubce.
Ale nemůžeme se vzdát
několika otázek. Není
žádný hřích ptát se,
1) Některé západní no
viny vítají Brežněvovo
cestování po světě, ale
vedle toho praví: “Kdo
zná historii komunismu,
nevěří, že komunisté opu
stili své cíle.” -Takové no
viny ponechávají všechno
v nerozhodném stavu.
Slyšíme, že komunisté ma
jí své cíle, ale neslyšíme,
jakým způsobem je mají.
Otázka je: mají je jen
tak, pro forma, nečinně’,
s rukama v klíně - nebo
je mají proto, aby pro ně
v každé chvíli něco uděla
li? Cíle, jak rozumí “kaž
dý, kdo zná historii ko
munismu” , jsou expanse,
světová revoluce. Noviny
nepraví, co na to. Jakoby
stačilo si pomyslit:, tak
dobře, komunisté mají
své cíle, to je jejich věc.
2) Věří se, že sověty
očekávají od bezpečnost
ní ' konference upevnění
státu quo v Evropě. Jiný
mi slovy: že konference
potvrdí, že sověty po kon
ci války právem uchváti
ly několik sousedních ze
mí., Ačkoli vzhledem k
principu sebeurčení náro
dů 'takové (očekávání je
nechutné, přece ještě je
snad příliš idylické. Kdy
by sověty chtěly, mohly

mmMMm1
Provádíme veškeré práce optické
přesné, rychle a za levné ceny

H R PA
O p t i c a l Service

573 Hampfon St.,
Hampton, Víc.

Telefon: 98-5756

Zpěvem k srdci. Zpěvník, 2. vydání, Vele
hrad — Řím, 1972, stran 167.

Zpívám, zpíváš, zpíváme
Velehrad v Římě již podruhé vydává levný zpěv
níček s dobrými dvěma stovkami nejznámějších ná
rodních písní. Kromě národních písní najdeme ve
zuěvníku hymny, českou a Moravskou besedu, písně
skautské, trampské a závěrem několik písní du
chovních. Notový záznam nápěvů není uveden, prav
děpodobně z toho důvodu; že pak by byl zpěvníček
velmi nákladný a vysoká cena by zabránila jeho
rozšíření. Zpěvníček však přináší tak známé, písně,
že noty nejsou skutečně zapotřebí, pokud máme na
mysli jeho použití ke zpěvu a nikoliv jako materiálu
použitelného pro doprovod např. na klavír, harmoni
ku, kytaru, zobcovou flétnu apod. čteme-li si ve
zpěvníku, nápěvy jednotlivých písní se nám okamži
tě vybavují a co vlastně jedině potřebujeme, je
osvěžit si slova. A tento účel- zpěvníček jedinečně
plní. A nakonec ten, kdo nerad zpívá či se domnívá,
že zpívat neumí, může si ve zpěvníku jen pročítat,
slova písní mnoho připomenou a každý z nás má ne
jednu vzpomínku asociovanou s některou z národ
ních písní. V lidové písni našich národů (i jiných)"
se projevuje citová stránka lidských vztahů daleko
bezprostředněji než v jiných oborech lidového umě
ní. Obdivujeme se krojům, výšivkám, malůvkám,
keramice, kraslicím — to jsou však již hotové tvary.
Národní píseň si však musíme zhmotnit sami, zpě
vem ji proměnit ve znějící tvar. Zpívejme národní
písně - a prožívejme totéž, co prožily generace, kte
ré tyto písně vytvořily a zpívaly. Je to cestá, která
vede k udržení citové a duchovní kontinuity s ge
niem národa. Skromný zpěvníček, o kterém referuji,
nám k tomu a k mnohým chvílím radosti může vel
mi přispět.
IP
Zpěvník můžete zakoupit v HD. Cena vč. pošt. $ 1.10.

by shledat, že status quo pad viděl “skutečnosti” .
byl dostatečně potvrzen Pokaždé vychází najevo,
uváženou pasivitou západ že komunistické noviny a
ních států při komunistic rozhlasy mají na mysli
kém puči v Českosloven fakt, který existuje aspoň
sku, při invasi Maďarska v jejich mysli: že světová
1956, při invasi Českoslo mocenská rovnováha se
venska 1968. Jakého jiné obrátila ve prospěch ko
ho státu quo si sověty munistického bloku.
přejí? Jsou při přípra
4) Jak rozhodnou západ
vách bezpečnostní konfe ní státníci: že studená
rence v útoku nebo v válka pominula - nebo že
obraně?
trvá - jinými prostředky?
3)
Komunistické novinyNa příklad vzrůstajícím
a- rozhlas opakují a opa tlakem vzrůstající sovět
kují, že je třeba, aby zá ské vojenské moci?
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Vedoucí kontinentálni pekárna

v Melbourne

ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd.
8-10 Helen St., West Heidelberg, Vic. 3081

Telefon 459-3672
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvědčte se!
Žádejte chleba značky ATLANTIG,
která je zárukou nejlepší kvality.
• ~ 'i
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Alexandr Kliment: Marie (Bucher, Lucern, 1970)

Nic netušící léna
Tak nazvalo Bucheŕovo nakladatelství v Lucernu román Marie-od-Alexandra
Klimenta, který patří k pěti českým autorům, jejichž díla vycházejí německy
ve Švýcarsku, protože nesmějí vycházet česky doma. Německý čtenář Marie
se asi podiví, proč Kliment nesmí v Československu publikovat. V románě
totiž není ani sebemenší náznak protestu proti režimu, který omezuje spisova
telskou svobodu autora, neobsahuje ani stopu po kontrarevoluční myšlence,
a to ani v podtextu, ani symbolicky. Československá realita je ovrem kulisou
Klimentova vyprávění, ale hrdinové si nestěžují ani na nedostatek spotřebního
zboži, ani na fronty před obchody, nežádají si ani v myšlenkách od režimu
více svobody. Berou okolí, společenský systém se všemi jeho institucemi jako
fakt, se kterým je nutno žít, smířit se. To byl ostatně i podstatný rys Klimen
tova scénáře k televiznímu filmu Barometr, který byl na filmovém festivalu
v Monte Carlu vyznamenán cenou Mezinárodní kritiky. Jsou to záznamy intim
ních křísí, které nejsou typické pro ten nebo onen druh vlády; jsou prostě
lidské a vyskytují se jak na západ, tak na východ od Železné opony.

Román Marie je zpo ku, vlaky se teď rozjíž
věď vdané ženy, matky dějí, jedou bez zastávky,
dvou dětí, jejíž manžel jedou vedle sebe stejným
ství se rozpadá. Její muž směrem, a já k tobě ne
Jaroslav, technik ve smí mohu. Já vím, tobě není
chovské vagónce, zlepšo- dobře, ani mně není pěk
vatel a člen závodní rady. ně, když na to všechno
pozná
na
zdravotním myslím, a především na
středisku
ošetřovatelku, děti, to je zlé, ale pochop,
do které se zamiluje tak, . nemohu zato . . . Bylo to
že se pozvolna odeizuje silnější než já. Je to ta
své rodině, aniž proti ková odstředivá ’síla. ’’
Vidíte: příběh, se kte
ztrátě své známé pevniny
může něco podniknout. rým se setkáváte denně,
Jeho cit ke - zdravotní nic sensačního, nic ne
sestře je silnější než veš obyčejného. Marie se te
kerá jeho vůle. Vyznává dy musí smířit nejen s
se z toho své ženě Marii nevěrou svého muže, ale
na vyšehradských hrad posléze také š tím, že bu
de v budoucnu sama se
bách:
“Já ti teda taky’musím dvěma dětmi, že se ne
něco říct. Miluju tě jako bude moci o nikoho opřít.
dřív, ale už k tobě nemo V dlouhém, trochu monohu. Mám dojem, že jsem . tónním monologu, který
přestoupil do jiného vla tvoří podstatnou část ro-

márni, se snaží vyrovnat
s novou situací, pokouší
se pochopit, kde je vina,
kde se stala chyba, omyl,
kde a kdo přehodil faleš
ně výhybku. Bojuje ovšem
0 záchranu dosavadního
způsobu života, života po
manželově boku. Svůj boj
však vede nezpůsobilými
prostředky,- nedůsledně,
chabě. Chvíli se domnívá,
že najde, útěchu v náručí
bratra své přítelkyně, ale
poznává, že stále má rá
da vlastně jen Jaroslava,
1 když je od ní nenávrat
ně vzdálen . . . “ . . .stojí
vedle mne, kdysi jsme se
milovali, ted’ jsme jen
dva lidé pod jedním stro
mem. Avšak souvisíme
spolu, lhala bych, kdy
bych si myslela, že jsme
si cizí. Cizí si nejsme. Jen

nám. něco chybí . . . to je
asi konec lásky. Z toho
mívají lidé asi tak veliký
strach, že v nich zůstane,
prázdno. Ale já se necí
tím prázdná. Jako bych
na to byla připravená,
poprvé v životě, dooprav
dy něco začít. Udělat
krok, teď musím o všem
rozhodnout sama, začíná
mě to zajímat . . . ”
Emancipace v pravém
slova smyslu však není
lehká; Marie se sebe ne
může jen tak setřást roli
nesamostatné ženy, roli
jen matky, vychovatelky
svých dětí a družky mu
že, kterého nepřestává
milovat. Minulost, hezké
i všední vzpomínky a neočekávanost nové situace
ji příliš zatěžují. Tradice,
v jejíchž konvenčních ka
tegoriích se dosud její ži
vot odvíjel, sé jí lepí na
paty. Zbavuje se jich jen
»poznenáhlu, v bolestech.
Začít nový život je pro
ni tím nesnadnější, že do
posledního okamžiku - a
zvláště ještě když se do
zví, že Jaroslav poměr k
ošetřovatelce ukončil
doufá v návrat starého
způsobu života, na nějž si
zvykla, který ji zbavoval
odpovědnosti za důležitá
rozhodnutí, v němž byla

Řezník a beran
Mezi stádo kozlů a beranů
přišel řezník.
Chodil, vybíral, chytal nejlepší,
ale oni stáli jako buchty
a žádný nezabečel.
Ani když viděli, jak jednoho vybral
a klidně podřízl, nedostali strach.
— Co je nám do toho, koho chytil,
přikyvoval jeden druhému,
ať s ním vyvádí, co umí.
Řezník -nelenil a zabíjel dál,
až došlo na posledního.
— Je to naše vina, dobře nám tak,
vzdychl si beran pod ostřím,
kdybychom táhli za jeden provaz,
nemuseli -jsme skončit v krvi
a polykat prach,
byl jsi proti nám sám
a mohli jsme tě utrkat k smrti
nebo roznést na kopytech,
tak by ti přešla chuť přijít s nožem.

- ♦ Netečnost je matka rozvratu.
Kde bydlí nesvornost, vybírá si činži, smrt.
(Z Ezopových bájek přebásnil Jiří Kolář)

pouhým přívěskem silné
ho jedince, svého muže.
Je sama překvapená,
když se jí to začne dařit,
když zjistí, že v sobě na
šla sílu, o které neměla
ve stínu rodiny ani zdá
ní. Nic netušící žena Ma
rie najde sebe samu; uvě
domí si, že se na nikoho,
leč na sebe spolehnout ne
může. Doopravdy -najde
svou osobnost, které se
po svatbě nepozorovaně a

bezbolestně vzdala. Eman
cipuje se.
Mariina samomluva, v
které rozpitvá-vá bezohled
ně své manželství a jeho
“rozvrat, -je přerušována
cáry minulých dialogů,
které pomáhají hrdince i
čtenáři vysvětlit ten ne
bo, onen postoj. Mísí se
do ní i úryvky současné
ho. děje, líčení nekonkrét
ních, ■spíše jen chtěných,
(Pokračování, na str. 9)

velikánský krajíc čerstvou brynzou. Když dědeček ni z roku 1951. A uvědomil si také; žě tento' zapeklitý
to nadělení spatřil, celý se rozjasnil, ba Gustav by návrat způsobil neuváženě vysloveným přáním. “Mám
byl přísahal, že nad jeho hlavou zahlédl svatozář. ještě dvě za brynzu,” blesklo’ mu hlavou. A. honem,
A dědeček promluvil: - ■
než na jeho bradě přistála znovu pravačka estébác“Abych to vzal zkrátka, soudruhu. Jen jsem tě ké vazby hákem, zařval zoufale: “Ať jde Stalin do
Jaroslav Kújeba
zkoušel. Hlad nemám,- nikdo v naší krásné společ pekla!” (Mimochodem: on to řekl trochu jinak, li
Když to s československým; hospodářstvím šlo ne nosti, kde je každý na svém místě, hlad nemá. Tys dověji, to však, milí pionýři, není pro vaše ouška.)
od deseti k pěti, ale od pěti k jedné,' když českoslo v sobě ukázal i v tak vysoké funkci existenci lid Jen 'to dořekl, v ten ráz estébáci zmizeli a Gustáv
venská kultura skomírala na neumětely, když čes ského citu. Jsem kouzelný dědeček. A za tvou re stál zase sám ve dveřích svého bytu tváří v tvář
koslovenské stavebnictví a doprava byly plné nema- akci . .-. , počkej, neděs se, já vím, že nejsi reakcio kouzelnému dědečkovi, Ten se na něj smutně, ach,
káčenků a stolice vysokých škol zasedli bdělými nář, to jsou jen pomluvy krejčíka Biľaka, tedy za přesmutně díval, pokyvoval hlavičkou a povídal; “ Ne
. zadky lidé, kteří v srpnu 1968 mávali' radostně so ■ to/žes mě chtěl nasytit, vyplním ti tři přání, přesto rozumně si přeješ, Gustáve. Dej si pozor, ať- i po
větským tankům, když družstevní lány a vrátnice že je ta brynza přesolená.”
slední přání nepromrháš.”
hotelů okupovali bezohledně intelektuálové, když se
I zamyslel ,se ; první ; tajemník, zamyslel,. a před
Gustáv
I.
se
rychle
vzpamatoval
z
překvápka,
s
prvňáčkové učili desateru komunisty a dospělí od
mítali vstoupit do strany, když byl zkrátka v naší lehkostí zkušeného dialektika .se přenesl přes mar jeho dušeýním zrakem se objevily všechny'svízele
vlasti pořádek vpravdě.pokrokový, lámal si první, xistické . popření podobných jevů, jako jsou dobré českého a slovenského lidu z počátku let sedmde
tajemník strany přečasto hlavu, jak odstranit někte víly a kouzelní dědečkové, a honem se rozdumal. sátých. Najednou věděl,' co je jeho povinností přát
A řekl to, až sě rozezvučelo schodiště: “Přeiu
ré ty zbývající nedostatky života lidu, pod jeho vlá cože si má přát. “Magda touží po třetím kožichu,” _sí. aby
se mému drahému lidu, mým národům vedio
dou, aby bylo s definitivní platností dokonsolidová- uvažoval nahlas, “ale to by nás soudruzi z ústřední si,
aspoň
tak,
jako se vede otrokům v kapitalistické
ho
výboru
sežrali,
to
jsou
beztak
kapitalistické
chout
no. Jednou taky tak s těmihle starostmi chodil po
'
pracovně svého bytu, když. vtom zvonek u domov ky, Já bych chtěl takový fáro, jako dostal Leonid Americe!”
Ale nic se nestalo. Dědeček stál nehnuté, i když
ních dveří. Soudružka první tajemníková už spala, od Brandta, ale to bych si u něho rozlil ocet, pro
služka měla východ, a tak šel Gustáv otevřít sám. tože on chce mít všechno sám.” Udusiv takto v so Gustáv své přání opakoval, až se zatřásly okenní
Cestou ho napadlo, zda to nejsou tajní jako v jedna-', bě osobní přání, počal myslet na lid a slzy - mu tabulky. Po chvíli se jen tiše Zeptal: “ Gustáve.
si to upřesnil: to chceš, aby přitom zůstali
padesátém, zda se na něj neprovalil zase nějaký ten ■vstoupily do .očí.. Pořád ubožákům hrozí zbytky p ra abych
soudruzi u moci, aby vládla neomezeně s’trana, jako
buržoasni nacionalismus jako tenkrát. Při vzpomínce, vicových oportunistů, ačkoli jsou beze zbytku potře vládne
dnes?” — “Ovšem, samozřejmě,” opáčil Gu
sě mu roztřásla kolena; pak si však uvědomil, že se ny. “Teď je doba humánního, přesvědčování, člo stáv, “bez
strany ani ránu, se Sovětským svazem na
píše rok třiasedmdesátý a že mezitím bylo omilost věk dnes ty intelektuály a jiné odbojníky nemůže
časy!”
nění a politická rehabilitace, a že tuhle byl v Moskvě, dát jen tak mýrnyxdýrnyx zavřít. Může je zbavit věčné
“Tak to teda lituju, Gustáve. Jsem sice kouzelný
kde mu Kosygin poplácal po plecích a Brežněv ho místa, to jo, nanejvýš, ale tím je neumlčí. Kdyby dědeček,
ale takovéhle zázraky ani já dělat nedove
obšťastnil dvojitým chruščovem.- Otevřel tedy bez, tak.vstal z mrtvých Josef Visarionovič, to bych měl du. Vysoká
životní úroveň v komunismu! Tohle spo-.
volnou
ruku
a
zatočil
bych
s
nimi
podle
A
1-1,”
po
bázně. Za dveřmi stál dědečěk-žébráček, vetchý, ja
jit,
na
to
nestačí
ani nejmocnější kouzelník. Tákové,
vzdechl
si
tiše,
ale
přece
jén
dost
hlasitě,'
že
to
dě
ko by utekl ze socialistického domu důchodců, tak.;
zázraky se nedějí ani v pohádkách.’’ A zmizel. _Na
vyhládle vypadal, který roztřeseným hlasem prosil deček zaslechl. “Máš to mít,” řekl ponuře. Mrskl práhu Gustávova bytu se- bělal krajíc chleba, silně
pravým vousem a už po schodech stoupaly vazby
o, skývu chleba.
brynzou. . První tajemník se na něj chtěl zprvu obořit, že v kožeňácích, chopily se Gustáva a vlekly ho na namazaný
Jo, milí pionýři, tak to asi Je: někdo žije v Lo-.
estébé.
Marně
se
vzpouzel,
marně
protestoval.
Do
jeho vláda žebrotu odstranila, ale pak si všiml dě
munismu, jiném u'se daří dobře. Proto stůjte vždy
dečkových úpěnlivých očí; i hnulo se_v Gustávu srdce stal od nich pár do zubů a raději se odmlčel. Uvě
domil si, že se opakuje více méně přesně jeho zatče odhodlaně na straně strany.
Z pohádek okresního tajemníka

■•■■v •

V ’r

*

Tri praní

komunisty, běžel rychle do kuchyně a tam namazal
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FILOSOFIE
Michal Racek

(
I

Vesmír se rozesmál
a z létavic se staly drobné lásky
polibky cukrového poprasku
jen prsty olízneš a zahrozíš
Vesmír jen smíchem zajiskřil
jiskry hledaly cesty k srdcím
Přelétly kolem
jak pohledy z dovolené
Nastavils dlaň
a máš ji prázdnou
Vesmír se zamračil
a noc se zahalila do závoje
ale to ticho
to je stříbrný sál s mnoha okny
a mraky jsou jen obal
skrývající zvěst
Tobě však nebyla adresována
Vesmír se rozplakal
a, všechny jeho slzy stekly k tobě
jako do údoli.
a duši máš těžkou jak nasáklý Humek
a nohy vbité do země
jak hřeby do rakve
Nebyls pozván k jeho radosti
ale smíš se zúčastnit hostiny smeti«
smutku z milováni
které proniká jako dýka
hlubinami duše
ale pronikne svým ostřím
zase do vesmíru zpět
Jsi proboden a přece živý
z dvou ran ti láska krvácí
á ku podivu ztrácíš lehkost
místo naopak
Vytéká co té činilo lehkým
>a nohama vrůstáš hlouběji do země
Vesmír sé rozesmál
a všechny drobné lásky zazvonily
jak popěvky jež na lukách se honí
ale tys do svých dlaní nastavených
nachytal jen slzy
pozvání vesmíru
k hostině smutku
A nevíš proč

Nedávno se mi dostal do rukou svazek básní, které
byly napsány v exilu. V nakladatelské exilové čin
nosti se spíše setkáváme s literaturou faktu a pró
zou, tím .více mne tato poesie zajímala. Emigrant
může pociťovat silné reflexivní momenty, které se
mohou stát nábojem lyriky. Autor Udivených oči
Michal Racek žije pravděpodobně ve Spojených stá
tech, jak lže vytušit z některých básní, jinak kniha
není provázena ani záložkovou poznámkou, z . které
bychom byli o autorovi alespoň základně informo
váni. Úkol recensenta je pak ztížen ještě tím, že se se
jménem Michala Racka sešel poprvé. Zdá se ovšem,
že Michal Racek již si nějaké básnické ostruhy vy
sloužil, verše v . Udivených očích prozrazují jistou
zkušenost básnického výrazu. Z básní jde také vy
tušit filosofii, teologii, etiku i politiku autora, i
když obecně jsou hájenstvím emoce, jak se na ly
riku sluší a patří. Básník se intravertivně vyrovná
vá se svým okolím a především sám se sebou, do
jeho básní vstupují prožitky a dojmy z konkrétních
vztahů, živným zdrojem této lyriky je nejobecnější
lidský cit, láska. Posuzujeme-li formální stavbu a
skladbu básní, nezdá se, že by poezie tvořila osu
básníkova života, má v něm ale svoje vyhraněné
místo. To není zlé, pokud si autor přizná, že poezie

JAKO

Čeština
na melbournské universitě
MATURITNÍ

PŘEDM ĚT

Nově utvořeně oddělení slovanských jazyků na melbournské universitě (Uni
versity of Melbourne), které bylo přičleněno k stávající fakultě ruského jazyka,
oznámilo, že od srpna tr. bude také čeština studijním a zkušebním jazykem na
této universitě. Do konce letošního akademického roku bude čeština tvořit část
kursu pro studenty, kteří studují ruštinu ("hor^ors") a část kursu ve srovná
vací filologii. Kromě ruštiny a češtiny zahájí oddělení slovanských jázyků za
čátkem příštího roku vyučování bulharštině, polštině a srbochorvatštině a to v
rámci nové kvalifikace pod jménem "Diploma of Slavonic Studies". Podmín
kou pro přijetí do tohoto kursu bude ukončený universitní kurs a to ať už
australský B. A. nebo kvalifikace z kterékoli cizí university (tedy i z česko
slovenských vysokých škol). Universita uzná podle získaných informací pro
toto studium předešlé jazykové kvalifikace. Studoval-li tedy někdo rtapř. v Čes
koslovensku češtinu a ruštinu, budou mu oba jazyky uznány k dosažení diplo
mu. Místo čtyř jazykových srovnávacích metod bude tedy takový aspirant po
kračovat k dokončení diplomu pouze ve dvou jazycích, například v polštině a
srbochorva litině.

V příštím akademickém
raku (1974) budou hlavní
části nového diplomu j a 
zykové předměty. Odděle
ní slovanských jazyků
však má v programu na
další léta rozšíření tohoto
kursu o dějepis a regio
Zřízení fakulty slovanjsální sociologická studia,
skýcii studií na melbourn
ské universitě je prvním
žak&rým
pokusem
v
AastzáiiL Vzhledem k
HHsoístvi slovanských při
stěhovalců v Austrálii a
J s te í s ohledem na mož

nosti budoucího rozšíření
obchodních styků se slo
vanskými státy australská
vláda projekt plně podpo
ruje.
Prozatímní universitní
kurs češtiny, který se bu
de konat jedenkrát týdně
Gd srpna do listopadu to
hoto roku, je přístupný i
osobám, které nestudují
na melbournské universi
tě a bude trvat celkem
12 týdnů. Povede jej lek
tor State College of Victoria Miroslav Cigler. Zá-

VAŠE DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

2

j &oéwsí
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VED EN I VAŠICH OBCHODNÍCH KNIH

H

obstarají.

g

Dr. P. *

E- M. KEM EN Y

registajvasá daáová kancelář
T Draper Sto Ormond, Vic. 3204
Volníte po 7-3® íkxL večer,
v sobota a v neděli celý den '
íjaais© ěe^ y neb slovenský)
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Michal Racek: Udivené oči a jiné verše.
Hlas, české nakladatelství knih a hudebnin.
Nový York, 1872, str. 110, cena U$ S 2.-.

Exilová lyrika

PŘ ÍŠTÍHO___ROKU___T É Ž

g
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jemci o tento provizorní
kurs češtiny se mohou
přihlásit na adresu: The
Secretary, Russian De
partment, University of
Melbourne, tel. 341-5193.
K zahájení vyučování
češtině bude uspořádána
v hlavni universitní kni
hovně melbournské uni
versity (Bailiieu Library) výstava českosloven
ských knih, fcikloru a fo
tografií.
Jednání o vyučování
češtině na universitní
úrovni začala v Melbour
ne před více než deseti
lety. Už v roce 1964 uva
žovala Monashova univer
sita o zřízení fakulty slo
vanských studií, ale pro
jekt z finančních důvodů
neuskutečnila. Jednání na
melbournské
universitě
trvala rovněž několik let.
Rozhodnutí o zřízení
oddělení slovanských ja-

V E VIKTORII

zyků a uznání češtiny za
studijní
předmět bude
mít další výhodu:
od
příštího školního roku bu
dou moci studenti matu
rovat z češtiny a v přípa
dě, že budou všechny ma
turitní zkoušky ve Vikto
rii zrušeny (jak se o tom
jedná), bude čeština po
važována za předmět,
který bude uznán pro při
jetí na , universitu jako
kterýkoli jiný.
Při této příležitosti po
znamenáváme, že vyučo
vání češtině na středo
školské úrovni, které za
čalo v Melbourne v úno
ru tr,, má tedy nejen vý
znam
národně-kulturní,
ale i praktický, je velmi
užitečné i s hlediska aka
demického. Tento kurs,
rozdělený podle stupně
pokročilosti na dvě oddě
lení, navštěvuje nyní ko
lem 30 studentů a koná
s.e každou sobotu dopo
ledne v budově University
High School v Melbour
ne.
Počátkem roku měl být
zaveden-i kurs slovenské
ho jazyka, ale nepřihlá
sil se dostatečný počet
studentů.
Ministerstvo
školství státu Viktoria
proto rozhodlo odložit za
hájení vyučování sloven
štině na příští rok,- ovšem
za předpokladu, že se při
hlásí ke- studiu dostatečný
počet posluchačů.

g

g

Velký výběr vín, lihovin a piva

dodáme kamkoli v Austrálii.
za velkoobchodní ceny

ZLOB!

VÁS

OČI ?

Bělí Vás h lav a?

Noste brýle od O P T Á

OPTO
Capifol House, 113 S m astas St.
Heibsxsrae (vedle Mrm Cajštol)
8. poschodí
‘
Telefon 63-2231

DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez läcaískäbo předpisu,
v xuxmycia pnpadprh i telegraficky

není jeho posláním, ale potěšením, kterým chce po
těšit zpřízněné duše.
Básně obsažené ve sbírce Udivené oči plynou klid
ně, bez výrazových či reflexních výstředností. Básně
nesou stopy trochu konzervativní erotičnosti a muž
né nostalgii, která prosakuje téměř všemi básněmi,
probleskuje i nota vlastenecká. To všechno jsou ry
sy. které budou sympatické milovníkům tradiční a
nebouřlivácké poesie.
IP

Ceník na požádání

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

Telefon: 42-4782
nebo: 104 MiiJers Rd., Nth. Altona, Vic. 314-6281)

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

OBRAZY A U M ĚLEC K É REPRO DU KCE

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

J. KOŠNAR PTY. LTD.
112 Maribymong Rd., Moonee Ponds, Vic.

Telefon: 37-3109
jakož i v č. 42 Howar-d St., North Meiboums

(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevu
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V 11. čísle HD jsme v rubrice Československo
vé zkratce připojili malou poznámku ke
zprávě o 1.000. výročí založení biskupství v
Čechách a v Polsku. Ve 12. čísle jsme dali
místo čtenářům, kteří se ohradili proti zprá
vě, že Poláci oslavovali tisící výročí založení
biskupství už v roce 1966. Dnes si zopakuje
me kus historie v článku, který dokládá, že
původní zpráva byla přece jen správná. HD

Křestanství
v Čechách a v Polsku
Zdenko Horný

Naši *1předkové- byli pohané až ,dov-9,. století. Po
roce 800 začalo k nám pozvolna pronikat křesťan
ství ze sousedních křesťanských- krajin, ä působili
u nás někteří kněží franští a bavorští, neboť s Fran
ky a Bavory se naši předkové běžně stýkali. A tak
již v polovici 9. století vzniklo na Slovensku několik
křesťanských kostelů, z nichž první historicky do
svědčený byl postaven v Nitře v létech 825 - 830..
Roku 83,4 došlo' k rozdělení franské říše na tři čá
sti, z nichž východofranská byla základem budoucí
ho . německého státu. Hlavní sídlo jejího panovníka
Ludvíka bylo v blízkosti českých sídel — v Řezně.
Tím přirozeně zesílil i kulturní a politický vliv
franský v Čechách. Dokladem toho je skutečnost,
že již r. 845 přijalo 14 českých knížat v Řezně křest.
Stalo se to slavnostním způsobem za přítomnosti
samotného panovníka Ludvíka a zdá se, že pokřtě
nými byla kmenová knížata z jižních Čech. Biskup-,
ství v Řezně vztahovalo zajisté svou pravomoc na.
české území, což znamenalo také utužení německého
panství nad českými kmeny. V této době však víc
než Čechy vstupuje do popředí dějin Morava.
i Roku 862 Rastislav, kníže -moravský, po úřadě se
svými knížaty a s Moravany, vypravil poselství k
císaři Michalovi s žáodstí o učitele, který by národu,
.odřeknuvšímu se pohanství vykládal křesťanskou ví
ru v jeho jazyce.
Byzantský císař Michal III. vypravil vskutku na
Moravu vynikajícího .svého, učence Konstantina, ■jenž
pocházel ze Soluně, a jehož doprovázel starší bratr
Metoděj.
Moravské křesťanství našlo pak pokračování v
Čechách za prvních Přemyslovců v X. století. A tak
jejich Praha, “svátá Praha”, jak se v současných
pramenech píše, mohla se brzy potom pochlubit i
slávou prvních slovanských mučedníků a světců,
. sv. Ludmily (+ 920), manželky prvního křesťanské
ho knížete, českého; Bořivoje, a jejího vnuka českého
sv. Václava (+ 936).
Za celého středověku byl český stát pro polskou
duchovní kulturu stálým a předním dodavatelem vzo
rů a podnětů, myšlenek a-uměleckých hodnot. Odtud
bylo bráno všecko, od mince až po pravopis. Cesty
tohoto českého pronikání do Polska byly mnohoná
sobné.
I
Šiřitel křesťanství v Polsku Měšek l. orientuje
polský církevní život na Čechy a rozhodující doba
šíření tohoto učení v Polsku nastala jhlavně tehdy,
když se tento kníže oženil r. 965 s kněžnou Doubrar
vou Přemyslovnou. K přebírání -křesťanství z Čech
jej vedla jednak nutnost čelit velké závislosti na
západním sousedu, jednak propagační a expansní
schopnost bohoslužby v jazyce^ slovanském. Měšek,
aby mohl čelit německému křesťanství, raději se
opřel o křesťanství české.
Brzy po sňatku Měška. s Doubravou — roku 966 —
bylo založeno- v Poznani biskupství. Jméno prvního
polského biskupa Prohor a jeho nástupce Prokulf se
hlásí k byzantskému světu. V Polsku tedy bylo za
loženo biskupství dříve než-li v Čechách, odkud k ře
sťanství do Polska přicházelo, .to nelze popřít.
K schválení založení biskupství v Čechách došlo
r. 973 v Quedlinburku (na. severním úpatí Harzu)
za účasti Oty I. a jeho syna Oty II. již jako císaře,
dále synovce Jindřicha II. Bavorského a^slovanských
panovníků Boleslava II, a polského Měska I. Stalo
se tak velkou zásluhou řezenského biskupa Wolfgan
ga, který přivolil k odtržení Čech od rezenske diecese. Prvním biskupem byl Dětmar (973 - 982) a
jeho nástupcem sv. Vojtěch, který, byt. zemřel r.
: 997, se zasloužil významně o to, že v Polsku bym
zřízeno arcibiskupství již roku 1.000 (v Uhrách 1.001),
' zatímco v Praze teprve roku L344 zásluhou Karla
IV. a tehdejšího biskupa Jana IV. z Dražíc, a-prvním
arcibiskupem se stal 28. biskup pražský Arnošt z
Pardubic.

DOMOVA

HLAS DOMOVA MUZE VAM DODAT
IHNED TYTO KNIHY :

J. Hcchman: Kronika nr’'dodržení v Čechách $ 3.901
K. J'. Krušina: Pan Daaáček má dovolenou $ 4.701
Z. Salivarová: Honzlová $ 3.50
J. Škvorecký:- Mirákl (2 díly) $ 7,E. Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.60
Ferdinand Peroutka: Demokratický manifest $ 3,J. Firt: Knihy a osudy $ 4.20
J. Škvorecký: Tankový prapor $ 2.80,
Jan Beneš: Na místě $ 3.50
Jan Beneš: Až se se mnou vyspíš . . . $ 3.90
E. Hostovský: Všeobecné spiknutí S 3.60
R. Selucký: Východ je východ S 3.60
A. Ostrý (pseudonym —P rah a): československý|
problém $ 4.80
Ladislav Mňačko: Súdruh Muenehhausen $ 4.20
G. Laub: Největší proces dějin %3.30
Kníška' Karla Kryla %2.40
Vilém špalek: Tam Portugués znova a znova na-1
lévá svůj jed $ 3.-,
J. K. B.: životní symfonie A. Dvořáka $ 2.-,
Zpěvem k srdci (zpěvník národních a populármcn,
písni) S 1.10
'j. V. Polc a V. Řyneš: Svatý Jan Nepomucký1
(historie), 2 díly $ 7.50
Anglická publikace: The Jews of Czechoslovakia,
(historie židů v Československu — 2 díly, 1.290
stran) cena $ 17.J. Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 16.50
Sborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina.,
Z, Héjzlar, prof. Kosta, dr. A. Kusák, A. J. Liehm,
dr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a dr.1
O. šik) cena $ 3.10
1
M. Komínek: I pod oblohou je peklo $ 5.50
V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2,78.
Ivan Sviták: Kniha prezence (Dialektika pocitů
1948-56) $ 1.70
The Birth of Czechoslovakia (angl. publikace Čs.j
nár. rady americké) $ 4.50
L. Grosman: Nevěsta $ 3.30'
B. Mikula: Progressive Czech (uč. češtiny) $,4.50'
Gertrud von Le Fort: Věčná žena $ LPetr Den: Světélko jen malé 50c
M. Součková: Případ poesie $ 1.50,
K. Čapek: Anglické listy $ 1.70,
Hais: Angl.-český a česko-anglický kapesní slov-i
nik $ 2.80
a ostatní knihy vydané v exilu
Ceny jsou včetně poštovného
Zvláštním pak úmyslem Karla IV. bylo založit
klášter v tradici cyrilo-metodějské, kde. by byli mni
chové znalí jazyka slovanského, a chtěl také, aby
se tam konaly bohoslužby v této tradici: Dosáhnuv,
svolení papežova, vydal v listopadu roku '1347 za
kládací listinu, z níž lze poznat ohledy zakladatelovy
k těm, kdož — jak v listině psáno — “nám příjemno
stí a sladkostí našeho jazyka příbuzní jsou” . Tak
byl založen klášter na Slovanech, zasvěcen pak
Panně Marii, svátému Jeronýmovi (jenž podle, po
věsti vymyslil písmo slovanské a přeložil bibli první
do jazyka slovanského), svátému Cyrilu a-Metodějo
vi, Prokopu a Vojtěchovi, a uvedeni do něho bene
diktini. Chrám vysvětil arcibiskup Jan Očko z Vla
šimě r. 1372 o velikonoční pondělí, kteréhož dne čte
se při mši evangelium o tom, jak se Ježíš vzkříšený
zjevil učedníkům v Emauzích. Od toho. také dostal
kostel i klášter druhé jméno “V Emauzích” .
Ani se zánikem slovanské bohoslužby nezašla u
Čechů cyrilometodějská tradice. Nalézá si výraz v
latinských spisech, jež vroucně propagují dílo prů
kopníků slovanské liturgie, v obnově zápasu o právo
in proprila Deúm. venerari a v pietně udržované du
chovní písni z dědictví církevně-slovanského.
I toto období nabádavých odkazů k cyrilometoděj
skému precedentu a vzoru si nalézá odezvu v sou
sedním Polsku, kam také pronikají' českolatinské
mše. ke cti Cyrila a Metoděje. Také na Polsko áe
rozšiřují pokusy Karla IV. o obnovu slovanské boho
služby v Čechách. Také v Polsku žije po celá sta
letí plným -životem starobylá duchovní píseň, jež je
spiata tradicí s jménem sv. Vojtěcha.
U příležitosti letošních miléniových oslav patří
naše vděčné vzpomínky zvlášť' vřele českým “oli
vám” , svátým Václavovi a Vojtěchovi, kteří nejen
mučednickou smrtí, ale hlavně svými plodnými ži
voty položili základy jak křesťanství, tak i pražskér
ho biskupství.

-9 Josef Josten: Unarmed Combat. D. K. Publishing House, Delhi, str. 96, 15 obr. příloh,
cena £ síg. 1.-.

SRPEN 1968
In v z e armád zemí Varšavské smlouvy do Česko
slovenska v noci na 21. srpna 1968 a následná
okupace republiky j e téma,- s kterým se češi a Slo
váci (a to nejen těch^asi' 80 tisíc, kterých po Srpnu
emigrovalo) budou ještě dlouho a těžce vyrovnávat.
To se přirozeně projevuje i v publicistické aktivitě
a tak k více než 200 knihám o Srpnu 1968 přibývá
další. Josef Josten připravil publikaci, .kterou na
zval Unarmed Combat a vytiskl a vydal v Indii zřej
mě pro nízké výrobní náklady a velmi přijatelnou
prodejní cenu.
Autor koncipoval knížku kompilační metodou, obrat
ně vystihl podstatné rysy srpnové a posrpnové proble
matiky a shrnul ji v publikaci, která nese všechny
znaky zkušeného novináře. Josten cituje mnoho jmen
a odkazů a přispívá tak k autenticitě textu. Kniha
přináší globální informaci a upozorní zájemce na.
další prameny, pokud 'by chtěl tento úsek sovětské
agrese studovat hlouběji. Je dobře, že knížka vy
chází v tyto dny. může anglicky čtoucímu čtenáři
připomenout, že pro Čechy a Slováky je 21. srpen
1968 stále nezahojenou ránou, která je naopak ješte
jitřena nejen pobytem sovětských vojsk v Českoslo
vensku a nausec-tickou servilností dnešní pražské
vlády, ale i Brežněvovými kontakty s Bonnem, P a
říží a Washingtonem, kterým Husák a spol. tleskaje
Dubček hledal před pěti lety svoji cestu předčasně'
(podle Brežněvových měřítek), nekonzultoval a za
platili jsme hořkou daň.
Josef Josten svou knížkou Unarmed Combat-jubi
luje. Právě před pětadvaceti lety založil v Londýně
ještě s dalšími čs. novináři, kteří zvolili exil, Infor
mační službu svobodného Československa a během
let se mu podařilo vybudovat tiskovou službu, která
se specializuje na zprostředkování zpráv ze zemí
pod mocnou rukou Kremlu. Světový čtenář tak ma
možnost být informován o aktualitách, které by ji
nak. nebyly publikovány, pokud by jejich uvolnění
bylo -závislé na oficiálních tiskových kancelářích stá
tů Východního.bloku. Josef Josten vydává-již 25 let
týdenní bulletin, z kterého pák tiskové agentury a
redakce přebírají aktuální zprávy ze zemí zá želez
nou oponou. Tato činnost, ..vydávání knih a jiné pak
potvrzují Josteňovu žurnalistickou a organizační
schopnost věnovanou svobodnému Československu.
' IP
NIC NETUŠÍCÍ ŽENA

(Pokračování se str. 71 vlastního doznáni pracu
nanejvýš naznačených po je, -který se bude jmeno
kusů slepit nespravitelně vat Nuda v Čechách a o
rozbité, trapné narážky . jehož ideji sám kdysisousedů a známých, kte řekl:
ří jí chtějí třebas i v dob
“Ano, nuda. To je zdán
ré vůli pomoci, které však.
livě to poslední, nač by
vyznívají jako nevhodné
chom si v Čechách mohli
: vměšování do soukromých
naříkat. Jenomže žijete-’]i
záležitostí.
denně a pořád uprostřed
Mariin případ je jistě výjimečného, netušeného,
každodenní, banální. Ba neočekávaného a neobvyk
nální v tom -smyslu, že lého, tak vás to brzo zač
má blízko k realitě. Jistě ne nudit. A tenhle typ nu
to bude i podstatný znak dy bude hlavním problé
Klimentova. nového romá mem mé příští knížky.”
nu, na -němž autor podle
J. S.

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

ODRA TRAVEL SERVICE
311 Latrobe St., Melbourne, 3000

Telefon 67-9454
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem
— kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Letenky do Evropy a zpět
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
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9. 7. 1973

Konec zlatých časů Ameriky
Mám v ruce dopis s americkou poštovní známkou.
Přátelé z Ameriky píší pravidelně už déle než tři
léta, kdy se po šestiměsíčním čekání v rakouském
uprchlickém středisku dopkali emigrace do Ameri
ky. “Konečně jsme v zemi svých snů, po níž jsme
toužili jako matka po ztraceném synu”, bylo motto
jejich prvního dopisu. Následovalo nadšení nad tím,
ják pečlivě a všestranně se američtí krajané, usíd
lení ve městě už desítky let, postarali o nově přišlou
českou rodinu. Představte si, přátelé, psali známí,
že se ti lidé nejen za nás zaručili a srdečně nás
Uvítali, ale to' největší překvapení nás teprve čekalo.
Naložili nás do auta jednoho z krajanů a zavezli k
pěknému rodinnému domku, kde jsme měli přichy
stán zařízený třípokojový byt, ústředně vytápěný.
Nechybělo v něm nic, vůbec nic. Dokonce pamato
vali na jehly a nitě. Lednička plná masa, ovoce, uze
nin, šťáv atakdále. Prostě něco úžasného, jásali
unisono v dopise naši známí. Všeho hojnost, zásoby
ložního prádla na léta, aspoň pět let nebudeme mu
set koupit do domácnosti ani utěrku na nádobí. A
ještě stále za námi krajané jezdí, přivážejí plné kra
bice šatstva a obuvi pro celou naši rodinu.
V tu chvíli jsem se zdrceně podívala po našem,
tenkrát víc než skromném, příbytku. Byli jsme v
Austrálii teprve několik měsíců a jako většina těch
“posrpnových” , kteří jsme se usadili na venkově,
měli jsme to svízelné. Oči mi utkvěly na velké škví
ře v podlaze, pak přelétly ke dveřím, pod nimiž
zela spára, kterou při dešti vtékaly dovnitř proudy
vody. Holá podlaha, jak bychom tenkrát mohli po
mýšlet na koberec. Holé stěny bez jediného obrázku,
žárovka bez stínidla. V kuchyňce, velké asi jako
maminčina komůrka na zavařeniny, strašil velký
černý sporák s dýmníkem. Zdálo se mi o něm i v
noci.
A v ruce jsem tehdy držela fotografie toho pěkné
ho bytu našich přátel z Ameriky. Přála jsem jim ten
příznivý štart do nového života, ale nijak to nedo
kázalo zmírnit naše tehdejší potíže. Ach Bože, to
céntrální topení tam u nich. A já se trápila s tím
obludným monstrem z kuchyně a marně se snažila
aspoň trochu zahřát studený a vlhký příbytek.
“Nu, jak Juru znám, spokojený nebude i kdyby mu
tam pečení holubi lítali do pusy” , řekl tenkrát man
žel. “Ale vždyť to má víc než dobré,” namítala jsem.
“Dokonce o zaměstnání se mu krajané postarali.
Jaký by to musel být nevděčný člověk, aby tohle ne
ocenil?”
“Uvidíš sama” , ukončil manžel rozpravu.
Měl pravdu. Další dopisy byly už méně a méně
nadšené. Ten pěkný byt i zaměstnání stále ovšem
mají, teď to však už nepovažují za něco, čeho by
bylo třeba si, vážit. Teď už je pro ně Amerika lepka
vá pavučina, do níž se chytají důvěřivé české muš
ky. Vše je zde špatné, úplně všechno. Domácí ne
stojí za nic, jsou drzí a vlezlí, lidé jsou buď neza
městnaní nebo podlézaví, účty v nemocnicích horent
ní, doktoři špatní, drahota obrovská, pracovní pod
mínky pro psa, tempo nelidské atakdále. A navíc
ještě leje.
To je tedy, milí přátelé, konec zlatých časů Ame
riky, píší známí. Dodávají, že na dovolenou pojedou
za pár týdnů na Floridu, tak jako loni a velmi brzy
se, vypraví do Evropy. Chtěli' by se do té staré dobré
Evropy vrátit, ale napřed si pojedou zjistit, jaké 'by
tam měli existenční možnosti. Tím končí poslední dočeská restaurace
Contin. "G O U R M ET
Restaurant "L A B U Ž N ÍK
129 Bayswater Rd.
Rushcutte rs Bay

SPRÁVCE

pis z Ameriky. Post scriptum otázka, jaké je to
tady u nás v Austrálii pokud jde o nynější hodnotu
dolaru, pracovní možnosti atd.
• Vkládám přečtený dopis do obálky a je mi těžko
na duši. V Československu jsme byli přátéli, byli to
slušní lidé. Je to opravdu tak beznadějné u nich v
Americe, v tom vysněném ráji? A jestliže ano, jak
tedy dokázali, jak si mohli při té vší psotě dovodit
jet na dovolenou na Floridu a na příští se chystat do
Evropy. Vždyť otec rodiny je nekvalifikovaný za
městnanec,' matka nepracuje. Kde se v nich vzala
ta obludná neskromnost?
Představuji si, jak by asi reagovalo Rudé právo,
kdyby1 se mu dostal takový kus papíru do spárů.
Našim americkým známým se domů ovšem vrátit
nechce, na to jsou příliš chytří. Stačí zpět do Evropy.
Tenkrát před třémi lety tam prý byla “příliš horká
půda” . Už vystydla? Nevím. Evropa je jistě krásná,
vždyť >v jejím středu leží líbezné Československo. A
všude ve světě je jistě spousta nedostatků. Přesto
bych však nikdy nemohla' naházet horu polopravd
na zemi, která mne vlídně přijala. Zvlášť proto, že
naši noví spoluobčané většinou vůbec nechápou, oč
vlastně jde.
Dali isme přečíst Brodského Řešení Gama jednomu
ze známých Australanů. Pouze pokrčil rameny, když
jsme se ho po přečtení ptali na jeho názor. A nevě
řil, co jsme mu vyprávěli z vlastních prožitků — jak
třeba po zatčení rodičů Bezpečností zůstalo v zam
čeném bytě čtyřtýdenní dítě. Po deseti dnech je našli
mrtvé. Nevěřil, dobrý Australan, a nikdy neuvěří.
Vždyť i mnozí z našinců pokládají knížku Zrod sata
nova atomu za příliš brutální. Mnozí z nás se ůž
nedokáží zamyslet, být spokojeni a šťastni na svo
bodě a dokonce nepřímo pomáhají těm, kteří z na
šeho domova udělali jeden obrovský koncentrační
tábor. Ten dopis z Ameriky je taky takovým kusem
ostnatého drátu, kterým pomáháme ohradit ty kon
tinenty, kam jsme odešli za svobodou. Zdalipak tohle
jednou pochopí mí američtí známí?
H. Sírová
Přijmeme
KREJČÍHO

znalého stroj, šití ko
žených kabátů. Vysoká
mzda. Přesčasy a p rá 
ce domů rovněž k
dispozici.
Hlaste se osobně: S. & O. VASS

1. poschodí,
1 Newland St.
(roh Oxford, St.)
Bondi Junction
(Sydney)

MATE
VYROVNÁNO
PŘEDPLATNÉ ?
SWISS T R A IN ED
W ATCHW AKERS
K. E b n e r

19 Yont St.,
SYDNEY
vchod do W, nyard Stn.
(naproti potfyb. scho
dům). Telefon: 29-7543

AUTOŠKOLA

HOSPODYNI

Jan a Marie Wlsz

Telefon (Sydney)
587-1497

Nová plně automatická
pračka značky
HOOVER
a sušička šíře 23”
Jen “Naše ceny
jsou nejnižší!”

Sydney, rei. 317395
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!

ŠTEVEN VARDY

k Při návštěvě Sydney navštivte naší druhou

590 George St.
Sydney

^

” nově otevřenou českou restauraci
c
CONTINENTAL GOURMET RESTAURANT
714 George St., Sydney

(naproti pošt. úřadu Haymarket)
Otevřeno: pondělí — pátek od 10 do 7 hod. večer,
G
sobota od 10 do 2 hod. odp.
%
V neděli je zavřeno
*

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

Sheeta to v příjem né« prqstřH í

DOBRE A LEYNĚ NAJÍST 7
Poslechnout si českou hudbu?
Vše je pro Vás připraveno v české restauraci
ZLATA

PRAHA

235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney
Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi

-»A
Ml a d é
a

ž e ny

DÍVKY

zaučíme opravovat
pletené zboží. Vysoké
mzdy, spousty přesča
sů, stálá místa.
V Ě R Y FIN E
KNITTIN3 CO.

3 Wellingion St.,
Chippendale.
Tel. (Sydney) 69-7012

Přijmeme
SKLADNÍKA

do továrny na pletené
zboží. Dobré podmínky,
vysoké mzdy. Spousty
přesčasů.
V Ě R Y FIN E
KNITTÍNG CO.

3 Wellington St.,
Chippendale.
Tel. (Sydney) 69-7012
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Společnost pro vědy a umění v Sydney

Vás srdečně zve na
KLAVÍRNÍ

RECITAL

absolventa pražské konservatoře
TOMÁŠE

CHVOJKY,

který se koná v úterý 17. července 1973
v 8.15 hodin večer v St. James Halí,
169 Phillip St., Sydney
Na programu je:
Beethoven: Sonata in F mol (Appasionata)
Op. 57,
Chopin: Studie v C mol (Revoluční)
Vít. Novák: Písně zimních nocí
Rachmaninoff: Preludium v B mol, Op. 32
A. Dvořák: Furiant z Idylických skladeb
B. Smetana: Polka v A mol
Furiant z Českých tanců
Vstupné: dospělí $ 2Í-, studenti a děti $ 1.-

j
;
I
I

Společnost pro vědy a umění v Sydney
zve, zájemce na besedu
s Rev. V. Ondráškem, M.A., B.T., S.D.B.
za účasti jeho indických přátel M. A. Joseph s chotí
na thema
"23 L E T MÍSIONÁŘEM V INDII",

která se uskuteční v úterý dne 31. července 1973
v 7.30 hod. na University of New South.Wales,
Round House — Music Room No. 3, Anzac Parade,
Kensington (vjezd z Barker Street).
Pozvete své známé
Těšíme se na Vaši účast

HODINAŘ *
Z LA T N ÍK *

N» Vaši návštěvu se těší rodina Novotných

Není třeba vybírat činži

K dispozici je zařízený byt o 1 ložnici.
Mzda dle předpisů.
Je třeba znát trochu anglicky.
Volejte (Sydney) 61-3409 mezi 9. a 10. hod. dop.

■ ■ in d lb fim a U H B U M a a H M m a B H H B a ia i

Rodina o 3 dospělých
přijme
samostatnou
ve stáří 20-50 roků.
Moderní dům ve vých.
předměstí Sydney.
Oddělený pokoj s kou
pelnou a TV, p lať pro
vhodnou osobu $ 50.Znalost němčiny neb
maď. je výhoda: Vo
lejte pond. až pátek
9 ráno až 5 odp. tel.
25-5038 nebo večer
36-5488 (Sydney)

DOMU

přijmeme pro novou budovu, s 56 byty
v prostoru
PADDINGTON - CENTENIAL PARK (Sydney)
Nejlépe bezdětní manželé střed, věku (zručný muž)!
Povinnosti: Všeobecný úklid a malé opravy.

~D ISCO ŮN f "h o u S e
241A Oxford Street

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

Nejbližší programy připravované SVU v Sydney

(na University of N.S.W.)
— Středa 22. srpna 1973 přednáška Štefana
Knořlese na thema “Duševné zdravie a spo
ločnosť” .
— Středa 19. září 1973 “Vzpomínkový večer na
E. Hostovského” .

H L AS

9,-7. 1973
AB ANNO 1230

Ti z nás ve Společnosti pró vědy a umění, kteří
měli příležitost posoudit genealogickou práci “Ab
Anno 1230”, došli k závěru, že jde o kompetentni
vědecké dílkq, jemuž osobní názory p. Drastíka,
otištěné nedávno v Hlasu domova a zdůrazňující ne
dostatky anglického překladu nemohly akademicky
ublížit.
Paul E. de Detrich má vážný úmysl pracovat v
oboru dnes relativně málo studovaném, je nadán
trpělivostí, objektivitou, přesností, vytrvalostí -a zod
povědností, tedy vlastnostmi, které ho musí kvalifiko
vat jako vědeckého pracovníka s výjimečnou akade
mickou budoucností.
Přátelé a členové SVD v Sydney, kteří přišli na
jeho přednášku “O erboch a genealogickom badání”
konanou na University of NSW dne 22, června 1973
se přesvědčili o jeho rozsáhlých Vědomostech v tom
to oboru. Jeho postoj a pojetí je v solidní vědecké
tradici. Ve své přednášce p. de Detrich vysvětlil
dnešní stav a cíle studií genealogie po celém světě
a popsal potíže spojené se studováním této discipli
ny. Jako příklad uvedl svou vlastní práci ,‘‘Ab Anno
1230” . P. de Detrich je rozhodnut pokračovat v za
počatém studiu v Anglii, kam budě brzo z Austrálie
odcházet. Jménem SVU v . Sydney a všech, kteří o
jeho práci vědí, přejeme mu hodně vědeckého úspě
chu' v budoucnosti.
,
O. F., Sydney

L
Y
Í

VŠECHNY PO TŘEBY PRO LYŽA ŘE

Velký výběr importovaného zboží
Půjčování, opravy, výměna lyží

SN OW SKI
dřivé Bruce Brefherfon Ski Shop

majitelé rodina Blahovcova
TOORONGA V ILLA G E Shopping Centre

. (roh Toorak & Tooronga Roads)
— obchod 25
Telefon 20-7437.
Odborné porady a všechny informace o
lyžaření v Austrálii ochotně a zdarma
Obchod je Otevřen vždy v pondělí a úterý od
10 hód. dop. do 5.3C odp., ve středu, čtvrtek a
Pátek do 9 hod. večer, v sobotu od 9 hod. do
1 hod. odp. ■ >
(event. dle předběžného ujednání ' —
žádejte k telef. p. Josefa Blaho.vce) .

E

V BĚLEH RA D Ě DOMINOVAL ÚTOČNÝ J30X

(Pokračování s e 'str. 1Ž)
,
a v druhém kole svedl velký boj s pozdějším držite
lem bronzu Polákem Madejem (jeho prohra 2 : 3
na^ body byla -Více než problematická) . Celkem vy
hráli Čechoslováci v Bělehradě ještě, další 2 zápa
sy '1. kola. —- "Podle názoru- předsedy Čs. svazu bo
xerů Eduarda Pospíšila, čs. rohovníkům stále chybí
. vůle po vítězství, kterou prý ukázal p )uze mladý
boxer Hocke, největší naděje čs. ringu.
Pořadí národů: 1. SSSR (4 zlaté, 1 stříbrná a 2
bronzové), 2. Rumunsko (2-2-3), 3. Jugoslávie (2-1-1).
4. V. Německo (1-1-3), 5. Maďarsko a Francie (1-0-1),
7. Polsko (0-3-2), 8. Bulharsko (0-1-3), 9. NSR (0-1-2),
10. Španělsko (0-1-1), 11. - 13. Skotsko, Finsko a Ho
landsko (0-0-1).
Mistrovství světa ve vodním slabmu
ÚSPĚCHY ČS. KANOISTŮ

V údolí švýcarské řeký Muoty probíhalo poslední
červnový víkend mistrovství světa ve vodním slalo
mu a ve sjezdu na divoké vodě, na kterém Čecho
slováci navázali na své dřívější úspěchy v tomto
. sportu. Ve sjezdu se jim sice příliš nedařilo,, ale ve
vodním slalomu, který je olympijskou disciplinou,
získali dva tituly mistrů světa a dvakrát obsadili
. druhé místo. Za velmi špatného počasí a na roz
vodněné řece slavila zde triumf kanoistická dvojice
Krejza — ing. Pollert, která Vyhrála suverénně mi
strovství světa ve vodním-, slalomu před fayorisovaným párem V. Německa a týmem NSR. Druhou, zla
tou medaili získali čs. vodáci v soutěži kanoistických
hlídek jednotlivců, když ve složení: Třešňák, Sodom
ka a Radil porazili znovu východoněmecké reprezen
tanty, což bylo považováno za velkou senzaci. V_ ka
noi jednotlivců (vodní slalom) získal Třešňák stříbr
nou medaili (prohrál jen s východním Němcem Ěibenem) -á Sodomka byl čtvrtý. V -kanoi hlídek dvojic
-, byli Čechoslováci: Kádaňka — Brabec, Krejza —
Pollert a Havela •— Machát druzí za družstvem NSR.
| Slalomové medaile: 1. V. Německo 3 zlaté, 3 stříbr" né, a A bronzové; 2. ČSR 2-2-0; 3. USA 2-1-0; 4. NSR
1-0-2; 5. Rakousko atd.
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DOMOVA

PŘÁTELÉ

ZPRÁVY S. K. SLAVIA M ELBOURNE
AUSTRIA — SLAVIA 0 : 0

HLEDAJÍ

Rodinu Dobrovodských z Bratislavy, která bydlela
před 3 roky ve Springvale (Meib.). .František Vítámvás má v redakcí dopis."
- ZjistímeJi adresu, hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD
V hlubokém žalu oznamujeme všem přátelům
a známým v Austrálii, že nás dne 22. června
'
1973 navždy opustila naše drahá manželka a
máma’,' paní.. .
JIŘIN A HRABĚTOVÁ

rozená Žáková
Zesnula po. delší nemoci v nemocnici OÚNZ
v Kladně.ve věku 65 let.
Ladislav Hrabě, manžel
Ladislav.Hrabě, syn,
Jiří Hrabě, syn
Nuhawading, Vic.
Kladno.
Austrálie
E3

Za sichravého počasí a velmi silného větru se
průběhem víceméně iopakoval-předešlý zápas s muž
stvem Melbourne. Opět ibyl''Slavlt. vyloúcen hráč-(ten
tokrát E. Boyd, který se pokoušél »b .'neäovôíehpu
‘■
‘odplatu” a byl soudcem přistižen), 'takže .Slavia
hrála:většinu utkání o 10 lidech.'-Její "hráči wšaknznovu ukázali, že se dovedou -vypnout ‘k dobrému výkonu
a. ubránili bezbřankový-výsledek.
Rovněž reservy hrály nerozhodně 2--/2ý'Za .Slavii
skóroval nováček K. ‘Bell a jeden gól byl z pěkného
centru Jardy Sadílka, který podal v zápase vynika
jící výkon.
V neděli 24. června prohrálo druhé mužstvo ne
šťastně v Poháru Harry Armstronga s Keilor City,
když'dostalo branku v poslední minutě nastaveného
•g : x naqoad niBuaureuz újaxq ‘ndoq oqau;s9JX z nseo
,-V neděli 15. července ..hraje Slavia s Wilhelminou
na hřišti v Reilly St.,-Ringwood a v sobotu 21. čer
vence bude hostem Polonie na hřišti v Ráleighs Rd. '
v Maribyrnongu. Přijďte mužstvo povzbudit!
JAK.
ŽENSKÉ DRUŽSTVO O DBÍJEN É SOKOLA SYD N EY,

které se/umístilo jako první při zápasech o mistrov
ství státu Nový Jižní Wales, získalo nyní na turnaji
v Brisbanc i mistrovský titul celé Austrálie. Celé
Bar družstvo
se představí na .večeru sportovců, který po
řádá Sokol dne 28. července 1973 v North Bondi Golf
V hlubokém .žalu ozramujeme všem přátelům a
Club-u. (Vystoupí tam rovněž taneční "skupina s . B .
známým, že nás 29. června po delší nemoci,
Méstekcvé žá doprovodu Kuldanovy ' české muziky.)
opustil na věčnost náš drahý manžel, otec, zeť
Věstník
a dědeček pan
JIŘ Í GLOSS

MALÍŘ
A NATĚRAČ

ve věku 61 roků
Pohřeb žehem se konal "dne 3. července 1973 ve
Springvale.
Děkujeme všem, kteří se svou účasti na pohřbu,
květinovými dary a j mými projevy účasti snažili
zmírnit naši bolest.
Eva Andrysíková, dcera
Ludmiia Glossová,
Mirek Andryšík, zeť _
manželka
Jirka a Michal,, vnuci
578 Bunvood Rd.. Hav ibern. Vic.

který. pracuje odborné
a levně kdekoli v
Melbourne

IN MEMORIAM

HONZA PICK

Prosím, vzpomeňte se mnou.
Manka Piekcvá. St. Kilda, Vic.

III. AKADEMICKÝ
TÝDEN

Opus Bonům ve Frank
furtu n. Mohanem pořádá
od 3. do 9. září 1973 cyklus
přednášek a diskusí ^vě
novaných . nejruznějsím
kulturním tématům. Akaj
demický týden,
jehož
program je ještě doplněn
hudební částí i volnou zá
bavou, bude zakončen
pontifikální mší sv. s pro
mluvou biskupa A, Bo-lteho a opata A. Opaska ‘‘Ti
síc let pražského biskup
ství” . Podrobný program
této akce je k dispozici v
redakci Hlasu domova.
CHARLES ANTAL

upozorňuje priatelov
. na změnu adresy;
THE NATIONAL
MUTUAL LIFE ASS.
OF AUST. LTD.
261 Bridge Rd., .
Richmond, Vic. 3121
Prvé poschodie (Roh Church Street)
Telefon 42-0401, ext. 20

MIMOŘÁDNÁ
PŘÍLEŽITOST

k výbornému postavení
v nové společnosti, i
Není třeba nic prodá
vat. Vedoucí místa
jsou k dispozici ihned';
vzhledem k mezinárod-1
nímu rozšíření podniku, i
Počáteční příjem po ’•
výcviku je $ 750 až $ j
1.350 měsíčně. Výhod-'
né pensijní pojištění a •
příležitost k . zámoř-;
ským cestám. Nevyža
duje se zkušenost a ne-1
záleží tolik na věku ja- j
ko na průbojnosti. Do- i
tazy z druhých států j
vítány. K sjednání dů- i
věrného
interview i
(event. obou manželů) j
volejte Mrs. Maděr, i
tel. (Melb.) 877-4107
(pondělí -až patek me
zi 4. a 6. hod. odp.)

Spolky, :poř-adatelé
podniků, -jednotlivci
si mohou nyní

Petr PEITH N ER

PRONAJMOUT

8 Moorhouse St.,
Richmond, Vic.
Tel. 42-5980

k různým příležitostem
jako oslavám, přednáš
kám,. svatbám, banke
tům, ;tanečním zába
vám atd.

ČS. NÁRODNÍ RADA
'AMERICKÁ

Dne 9! července 1973 tomu budou už tři roky,
co náhle zemřel můj nezapomenutelný manžel pan

PO Z O f i!

vydala nálepky s .obrazem
československé
vlajky,
pošlapané a potřísněné
krví a s nápisem CZE:
CHOSLOVAKIA . ;STILL
OCCUPIED.
Jednotlivé
bloky nálepek jsou po 35
kusech. Objednejte si je
včas .před 5. výročím srp
nové okupace na adrese:
Czechoslovak
National
Council of America, 2137
So. Lombard Ave., Cicero,
111. 60650, USA. ,a vylepuj1
te je na obálky dopisů.
Příspěvek za blok nále
pek (zhotovených dle ná
vrhu Milana Košaře) je
dobrovolný.
— Astronom dr. Luboš Ko
houtek, působící na ham
burské observatoři v Bergendorfu, objevil novou
kometu, která nyní nese
jeho jméno. Odborníci po
kládají zaregistrování 'té 
to komety za prvořadou
údálost v astronomickém
světě.
— Filmový festival v západoněmeckém Oberhau-senu nebyl letos Českoslo
venskem obeslán. Finsko
bylo representováno fil
mem Narozeniny, který
natočila v Helsinkách ži
jící česká režizěrka Eva
Pakaslathiová - Janíková..
es

DVA SÁ LY
V NOVÉ BUDOVĚ
ŽIDOVSKÉHO
KULTURNÍHO
STŘED FSKA
"KADIMAH"
7 Sélwyn St.,
Elsternwick, Vic.

Sály jsou -výborné
vybavené, s ústřeidním
topením a klimatizací
7a mají - zvukové zařízeni.
•K dispozici j e . těž
plně vybavena kuchyně
♦

Rovněž možnost
promítat 35 a 16 mm
filmy v neděli' dop,
a odpoledne.
♦

Informace: tel. 53-1165
(od 12 h. pol.
do 6 večer)
nebo se dostavte na:
9 Gordon St.,
■Elsternwick
(Classic Cinema)

Veškerá POJIŠTĚNÍ (odborně provedou

R . C. K u g le r
i

& Associates

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov;) "95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
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FOTBALOVÁ VŠEHOCHUŤ

Trnava znovu mistrem ČSR

Slavia Praha zachráněna
1. čs. fotbalová liga byla i letos velkým dramatem. Zatímco o dalším titulu Spartaku Trnavy ne
bylý už několik týdnů před závěrem sezóny pochybnosti, rozpoutal se v posledních kolech nemilosrdný
boj o záchranu. Ještě několik kol před závěrem ligy byli na tom nejhůře fotbalisté pražské Slavie
kteří uzayírali po několik měsíců tabulku. Nakonec se však přece jen zachránili, příznivci "červenobí
lých" měli však napjaté nervy až do posledního kó la, které rozhodlo o tom, že "sešívaní" zůstanou i
nadále v 1. lize. Z té však sestupuje loňský nováček Hradec Králové a trochu nečekaně i fotbalisté
Třince.
Experti se shodují v názoru, že mužstvo Trnavy, které trénuje stále Ant. Malatinský, je — i přes ně
kolik extempore — v čs. lize exfratřídou, vyzrává, a zdá se, že ani letošním triumfem neřeklo své po
slední slovo. Pro trnavský celek znamená stále mnoho veterán týmu, kapitán Jozef Adamec, který sice
sám branky nestřílí, "dělá" však hru a určuje kop cepci mužstva, které produkuje bezpochyby v ČSR
nejmodernější kopanou a nebojí se útočit ani na hřišti soupeře.

Celková úroveň mužstev 1. ligy nebyla tentokrát
špatná, i když se mnohdy příliš taktizovalo. Útoč
níkům se všeobecně vytýká, že se nedokázali vypo
řádat- s někdy tvrdšími zadními řadami soupeřů, že
jejich muška nebyla nejlepší, mnohdy příliš dlouho
driblovali, chtěli míč “donést” až do branky, místo
aby sě pokusili o střelbu.
27. kolo: Ostrava — Sparta Praha 2 : 0, Zbrojov
ka Brno — Slovan Bratislava 1: 0, Lokomotiva Ko
š i c e — Žilina 3 : 2, Plzeň — Hradec Králové 1 :0
Trnava — Prešov 2 : 0, Teplice — VSS Košice 1 : 1,
Slavia — Nitra 2 : 0 a Dukla — Třinec 2 : 0.
28. kolo: Slovan Bratislava — Slavia 2 : 0, Sparta
— Zbrojovka Brno 1 : 3, Nitra — Dukla Praha 0 : 0,
Žilina — Ostrava 3 : 1, VSS Košice — Trnava 2 : 1,
Prešov— škoda Plzeň 2 : 0, Hradec Králové — L ok.
Košice 0 : 0 a Třinec — Teplice 2 : 1 .
29. kolo: Trnava — Třinec 3 : 0, Lok. Košice -•
Prešov 1': 2, Ostrava — Hradec Králové 3 : 0, Spar
ta — Slován Bratislava 2 : 1, Teplice — Nitra 4 : 2.
Dukla — Slavia 1 : 0 . Plzeň — VSS Košice 1 : 1 a
Zbrojovka Brno— Žilina 0: 0.
30. kolo: Slovan Bratislava — Dukla Praha 1 : 0,
Slavia — Teplice 3 : 1, Nitra — Trnava 2 : 0, Tři
nec _ pizeň 3 : 0, VSS Košice — Lok. Košice 3 : 1,
Prešov — Ostrava 4 : 0, Hradec Králové — Zbrojov
ka Brno 2 : 0 a Žilina -r- Sparta 1: 1.
Konečné pořadí 1. čs. ligy: 1. Spartak Trnava 39
bodů, skóre 47 : 20; 2. Tatran Prešov 38 b„ skóre
42 : 30; 3. VSS Košice 35 b.; 4. Dukla Praha 34 b.;
'5. Žilina 33 b.; 6. Lokomotiva Košice 32 b.; 7. Baník
Ostrava 30 b.; 8. Slovan Bratislava 29 b.: 9. Sklo
Union Teplice,. 10. AC Nitra, 11. Sparta_ Praha (po
28 b .); 12. Zbrojovka Brno 27 b.; 13. škoda Plzen
PARDUBICE V EVROPSKÉM POHÁRU

V Duesseldorfu bylo provedeno rozlosování dalšího
ročníku Poháru mistrů evropských zemí^ v ledním
hokeji, ke kterému se přihlásil rekordní počet 16
mužstev, čs. hokejový přeborník Tesla Pardubice
zasáhne do bojů už v 1. kole (ZKL Brno a Dukla
Jihlava byly v minulosti nasazeny a nastoupily az
k semifinálovým bojům) a jeho souperem bude vel
mi slabý tým jugoslávského mistra HC Jesenice.
Střetnutí se musí uskutečnit už do 15. října. Je dosti
pravděpodobné, že Pardubice přistoupí na to, aby
se obě střetnutí hrála na jugoslávském lede.
PORÁŽKY ČS. A T L E T E K

Na umělé dráze holand
ského města Drachtenu
se za velmi špatných po
větrnostních ; podmínek
uskutečnilo
mezistátní
lehkoatletické trojutkání
žeň; V. Británie - Holand
sko - ČSR, ve kterém čs.
děvčata prohrála s obě
ma soupeři: s Holanďan
kami 64 : 71 a s týmem
V. Británie 51:84. K

nejhodnotnějším výkonům
celého utkání však patří
vítězný vrh čs. koulařky
Helény Fibingerové, kte
rá vyhrála svou discipli
nu
skvělým ■ výkonem
19,65 ni. Kromě Fibinge
rové. zvítězila Z čs. žen
už jen olympijská vítězka
ve skoku vysokém z Me
xika Huebnerová, která
zdolala 1,79 m.

26 b.; 14. Slavia P raha .23 b., skóre 30 : 41; sestu
pují: 15. TŽ Třinec 23 b., skóre 24 : 39; 16. Hradec
Králové 23 bodů, skóre 25 : 55.
Tím jspu určeni všichni zástupci čs. kopané v mezinárodníčh fotbalových soutěžích. V Poháru mistrů
evropských zemí bude hrát opět Spartak Trnava, v
soutěži “držitelů trofejí” Baník Ostrava a v poháru
UEFA druhý a třetí tým tabulky, Tatran Prešov a
VSS Košice.
DO 1. LIG Y : INTER A BOHEMIANS

31.
října dojde v Barceloně k fotbalovému střet.»utí Evropa — mini Amerika, jehož čistý výtěžek
připadne “fondu pomoci” , ze kterého mezinárodní
fotbalový svaz FIFA financuje rozvoj kopané v růzi.^ cli státem a pomáhá při živelných katastrofách.
Trenérem mužstva Evropy byl jmenován bývalý čs.
reprezentant a hráč ŠK Bratislavy Láco Kubala (tre
nér národního mužstva Španělska), který do branky
postavil Ivo Viktora z pražské Dukly..
Mladí fotbalisté Anglie vyhráli znovu (celkově už
pošesté) turnaj UEFA, který je každoročně (letos
se hrál už po 26.) jakýmsi neoficiálním mistrovstvím
Evropy dorostenců. Ve finále porazili v italské Flo
rencii mužstvo V. Německa (vyřadilo v turnaji Če
choslováky) po prodloužení 3 : 2 .
Po čtyřletém působení v pražské Dukle, odchází
její trenér Jaroslav Vejvoda (bývalý hráč pražské
Sparty) znovu trénovat legii Varšavu, kde měl už
předtím velké úspěchy. Novým trenérem vojáků bude
Josef Masopust, který byl až dosud Vejvodovým
spolupracovníkem a vedl B mužstvo Dukly. ■
Čs. reprezentační mužstvo hráčů do 23 let — Lvíčata — prohrálo nečekaně odvetné střetnutí v Ostra
vě se Švédy 1 : 3 (předtím vyhrálo ve švédsku 3: 0) .
přesto se stalo vítězem skupiny — před Skandinávci
a Rakušany, a postoupilo do čtvrtfinále. Mladí Če
choslováci obhajují evropské prvenství, získané loni
finálovým vítězstvím nad SSSR.
Portugalec Eusebio z Benfiky Lisabon se se 40
brankami stal nejúspěšnějším střelcem domácích li
gových soutěží Evropy.

- - Ve zkratce - — Na 22. ročníku Rošického memoriálu v Praze
zlepšil mladý. čs. tyčkař Antonín Spěvák národní
rekord na 5,10 m. Soutěž vyhrál Američan Smith
(5,15 m). Spěvák je jistě nadějným tyčkařem, jeho
výkon však vé srovnání s výkony předních Světo
vých nebo evropských tyčkařů nic neznamená.
— V Šumperku došlo k mezistátnímu střetnutí v
rugby ČSR — V. Německo, které vyhráli Čechoslo
váci 44 : 6, po poločasu 28 : 3- .
— Největším překvapením evropského šampionátu
ve vzpíraní v Madridu byli Čechoslováci, kteří ob
sadili v celkové klasifikaci 4. místo za SSSR, Bul
harskem a Maďarskem, ale před Polskem. Získali
3 bronzové medaile (2 Prohl a 1 Pachoň) a vytvo
řili pět nových čs. rekordů. Ze 7 Čechoslováků se 6
umístilo mezi 16 nejlepšími borci soutěží.

Velkou radost mají v těchto dnech - příznivci bra
tislavského Interu a pražského Bohemians: “jejich
týmy” obsadily v 2. celostátní fotbalové lize prvá
2 místa a zajistily si tak znovu ligovou příslušnost.
Z II. celostátní ligy (do třetí) sestupují fotbalisté
Mostu, Děčína a. Gottwaldova.
Konečné pořadí II. ligy bylo toto: 1. Inter Bratisla
va 41 bodů, 2. Bohemians 37 b., 3. Pardubice 34 bí,
4. Jablonec, 5. Trenčín (po 33 bodech).
Jelikož z 1. ligy sestupuji tentokrát ■2 česká muž
stva (Hradec Králové a Třinec), poměr týmů z Čech
[“tentokrát Čechoslováci domů bez medaile
a Moravy a ze Slovenska bude vyroynán 8 : 8. V
uplynulé sezóně byl poměr 9 : 7 pro mužstva historic
V B ĚLEH R A D Ě DOMINOVAL ÚTOČNÝ BOX
kých zemí.
. Bělehradská hala Pionir byla v červnu dějištěm
jubilejního XX. mistrovství Evropy v rohování, které
znovu potvrdilo,, že technika dosud nevymizela z bo
DVA NOVÉ SVĚTOVÉ REKORDY
xerských ringů, ovšem sama o sobě nestačí, přední
Po americkém koulaři AI Feuerbachovi, západo- rohovníci navíc disponují rasantním úderem. Prosa
německéin oštěpáři Wolfermannovi a americkéňi dil se zde útočný box, neuspěl ani jeden z rohovníků,
půlkaři Wohihuterovi, kteří letos už napočátku se kteří “stáli” , přešlapovali na místě. Zatímco druž
zóny zlepšili světové rekordy, přihlásili se o slovo stvo SSSR si udrželo vedoucí postavení v Evropě,
Afričane. Černý Ben Jipcho z Kenie, držitel olym totálně své příznivce zklamali polští boxeři, kteří
pijského stříbra z OH’ v Mnichově, zaběhl v Helsin nezískali ani jeden titul mistra Evropy (z minulých
kách při mezistátním lehkoatletickém trojutkání Fin šampionátů si už domů přivezli celkem 27 zlatých
sko — Kenia — Itálie 3.000 m překážek za 8:19.8 medailí). Jediným rohovníkem, který obhájil svůj
min., čímž zlepšil o 0.1 vt. dosavadní světový rekord, evropský primát, byl Jugoslávec Mate Parlov v
jehož byl se Švédem Andersem Gárderudem spolu- poloíěžké váze, jinak všech ostatních 10 evropských
držitelem a o osm dnů později, opět v Helsinkách, přeborníků stálo na nejvyšším stupni vítězů poprvé.
posunul znovu světový rekord a to na fantastických
čs. boxeři vyšli znovu naprázdno. (Naposledy byli
8:14,0 minut. — Na “olympijském dnu” v Mnichově
dne 24. června byl pak nejúspěšnějším účastníkem úspěšní na mistrovství Evropy v r. 1967 v Římě,
221etý jihoafrický běloch Danie Melan, který vytvo kde olympijský přeborník Bohumil Němeček vyhrál
řil nový světový rekord na 1.000 m. Časem 2:16,0 welterovou váhu a Stantien v lehkostřední a Hejduk
min. zlepšil o 0,2 vt. dosavadní rekord německých ve střední váze získali po bronzových medailích.)
Tentokrát startovalo 5 čs. boxerů, z nichž nejlepší
běžců Juergena Maye a Franz-Josefa Kampera.
dojem zanechal nadějný rohovník Václav Hocke,
Ačkoli poprvé po dlouhých letech nepadl na ame který v kategorii rohovníků do 54 kg porazily v 1.
rických přeborech v kalifornském Bakersfieldu ani kole juniorského přeborníka Evropy Rusa Leviščeva
jeden světový nebo alespoň národní rekord, bylo zde
(Pokračování na str) 11)
dosaženo několika pozoruhodných výkonů. Tak -r.apr.
držitel olympijského bronzu z Mnichova výškař
DOMOVA
vychází čtrnáctidenně.
Dwight Stones skočil 2,26 m (což je 4. nejlepší vý H L A S
kon výškařské historie — lepší už byli jen světový
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
j
rekordman Američan Pat Matzdorf, Rus V. Brumel
8 Moorhouse St., Richmond, Víc. 3121.
:
a Číňan Ni-či-čin), — světovému rekordmanu na
Telefon: 42-S980
'
í
880 yd Wohihuterovi stopli 1:45,6 min. a v závodě
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
(Austr.)
$
6.-,
jednotlivý
na 1 míli “šlo” prvních 6 pod 4 minuty. Zvítězil Hil
ton za 3:55,9 min. Dobrou úroveň měla soutěž v výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ D * ZAM OŘÍ: lodí sa
trojskoku, kterou vyhrál Craft výkonem 16,98 m před přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-,
McClurem (16,57 m). Poprvé od r. 1960 (tehdy Rav £stg. 3.-. US $ 7.- nebo ekvivalent ▼ jiné měně.
Norton) se. podařilo černému sprintéru Steve William- Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělím*
sóvi vyhrát obě tratě: 100 yd za 9,4 vt. (v meziběhu na požádání obratem.
.9,2 vt.) a 220 yd za 20,4 vt.

