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Konference o bezpečnosti a spolupráci v Ženeve pokračuje

a mir
Ve dnech, kdy politici, novináři, sociální pracovníci i vojáci skoro celého
světa .•pakovali do omrzení slovo mír, většinou s přívlastkem trvalý, začaly
na Středním východě rolovat pásy tanků, a vzlétávaf bombardéry a stíhačky
proti nepříteli. Začala tam téci krev a svět se začal zajímat o to, zda tam po
teče dáie nafta. Naftu konečně potřebuje jak americká námořní flotila ve
Stfedozemí, .která vyplula po prvních zprávách o zahájení bojů mezi Židy a
Araby blíže k břehům válčících stran, tak i sovětské lodě, které na scénu
urychleně proplouvaly Bosporem. a potřebují ji i letouny, dovážející válečný
materiál oběma bojujícím stranám.

■. Přípravy k - slavnostní- ní konflikt v r.bohén: menších států, pokud jsou
mu zahájení Světového koutu světa bohatém na důležité jako dodavatelé
kongresu rhiróvých sil v tekuté zlato. Zájmy moc- zbraní a válečného mate-

"Za každých okolností sa vyhnúť priamej konfrontácii"

Spolupráca USA - SSSR
Uverejňujeme referát newyoŕskéhó správodajcu o américko-sóvietskej spo
lupráci, či už v praxi alebo len plánovanej, ktorý je veľmi optimistický. Tým
zaujímavejšie môže byť sledovanie popisovanej spo
lupráce a jéj vývoja pó posledných udalostiach, pre
dovšetkým po vyputnutí vojny na Strednom výcho
"Položme si otázky: Upravujeme my kamióny me de. Zabrzdí táto spolupráca nebezpečný konflikt,
zinárodní přepravy tak, abychom v nich místo zboží alebo tento konflikt spomalí postúp ďalšej spoluprá
nezákonně převáželi osoby a štvavou literaturu?
Redakcia
Krademe my děti? Přeletávají naše letadla do Ra ce?
kouska a ohrožují tam dopravu? Posíláme my na
Ministerstvo- zahraničia maždení Spojených ftároše 'turisty' na Západ, aby tam strhávali vlajky a vo Washingtone, vydalo dov v San Frančišku. Vte:
dělali provokace? Neděláme to. Upřímně řečeno, ne
jen proto, že máme jiný pohled na morálku a sou podrobnú správu o vývoji dy boli nádeje ria ameŕicvzťahov s ko-soviétsku . kooperáciu
žití, ale hlavně proto, že to nemáme zapotřebí. Ideje amerických
socialismu mají pro svůj obsah, pro svou pravdivost rôznymi oblasťami sveta, veľmi ružové, siahali vya dějinnou nevyhnutelnost takovou sílu, že je nemu Z nej je hádam najimpre- soko, äle skončili v závosíme propašovávat v žádných kamiónech (i když u
nás bezpochyby bychom si uměli 'poradiť, jak dc sívnejšia kapitola o vzťa- že. Sovietsky diplomat poPo dvaásiätích
uzavřeného, celními pečetěmi opatřeného vozu, vlo hoch s východnou Euro- dotkol:
žit něco navíc), . . "
pou, ktorá poukazuje na piatich rokoch premárneV. dlouhé úvaze, z níž jsme citovali, zjišťuje dále prenikavé zmeny a na neho úsilia a premrharedaktorka Rudého práva J. Houfová, že se Západ,
antikomunisté, proti Československu spikli, protože se prehlbujúcu sa spoluprá- ných materiálnych proobávají, že socialistické ideje a příklady socialistické cu podľa jednotlivých kra- sťriedkov sa ocitáme tam,
výstavby máji velkou sílu.
'
jín za druhého vládneho kde sme boli vtedy. Yost
"Ale nemylme se", pokračuje Houfová. "Mnozí ne obdobia prezidenta Nixo- so súhlásom poznamenal,
dělají výpady proti socialismu jen z přesvědčení.
že obe strany začínajú
Jde také o peníze, o obchod. A co na tom záleží, na.
znovu a začínajú v lep
jestli ho provozují kriminálni živly a jestli jeho před
šom ovzduší. No, napriek
mětem jsou — lidé. Vydavatel v západoněmeckén.
Časopise se nepozastaví nad inzerátem firmy sě síd
tomu Yost kladie otázku:
lem v Curychu, která nepokrytě hlásá svůj obchod
prenikne nový, rodiaci sa
s lidmi. Slibuje převést osoby že socialistických ze
duch mierovej koexisten
mí, kamkoli si zákazník bude přát. Hans Lenzlinger,
cie v tomto desaťročí
šéf této podivné organizace, si za tyto služby nechá
vá pěkně zaplatit. V průměru zá jednu osobu bere
hlbšie' do vzťahov medzí
'pakatel' 33.066 - 35.000 žápadoněmeckých marek
oboma štátmi a bude mať
Takových firem, které falšují doklady a vymýšlejí
dlhšiu životnosť ako to,
'důmyslné', úkryty v dopravních prostředcích a bůh
čo bol v stave postaviť
víco ještě, existuje několik . . . "
Tak nevím, je Houfová filutářká, která nenápád
duch spolupráce, ovláda
ně informuje čtenáře, nebo podrývá režim docela ; lanec Yost stretol so sojúci
obdobie rokov 1941 až
nevědomky, když prozrazuje, jak musí být poddaní
1945?
ochraňováni před působením ciziny a co vše lid
podniká, aby se dostal pryč ze socialistického ráje?
(Pokračovanie na str. 2)
Či jde jen o získání Fučíkovy novinářské ceny?

©tazky na otázky

Uvédomí-li si kdokoli existenci tak titánských
postav, tak úžasné morálních velikánů, jako jsou
-Alexandr; Sglženicyn a Andrej Sacharov, vznikne
- • ’ eď povinnost se jim poklon".
se
Zaiv, ze existují a že už jen tím cieiaji nas svět
lepším, poctivějším místem. Potom je dalši po
vinností uvažovat jak nebo zda vůbec jim může
být zvenku pomoženo...
Bernard Levin, Times, Londýn, 2. 10. 1973

OPOMÍJENÉ ZMENY
S. Hofírek-

Politický život přináší ustavičné změny a nové si
tuace, na které je. třeba reagovat novým způsobem.
Ustrnutí je totiž. začátkem úpadku. v politice a bez
pečnou cestou ke krachu. Psychologický, šok (emo
cionální trauma) přináší ustrnutí, bývá často přítěží
v celém životě a je překážkou v plném rozvíjení lid
ské osobnosti a tím i politické práce. ;
Psychologickým .šokem pro- poúnorové uprchlíky
byl únorový komunistický puč a pro posrpnové uprch
líky invaze naší vlasti komunistickými armádami.
Tyto šoky'— násilné zásahy — způsobují u mnohých
éxulantů upnutí (fixaci) na minulost a ná vojenskou
a mocenskou problematiku současné doby. A tím se
takové politické, trauma stalo překážkou plného po
litického rozvoje á efektivnosti exilové politiky.,
. Světový politický vývoj ovšem neustrnul. Od sta
linismu se přešlo k politice koexistence ... ovšem jen
v mezinárodní sféře —■zatím co novostalinské prakti
ky znepříjemňují život Sachaiovovi,, Solženicynovi a
všemu lidu v komunistických zemích.. Sovětská inváz
ni taktika z r. 1968 byla navenek vystřídána' takti
kou odzbrojovacích konferencí — za Soustavného
zbrojení v Sovětském svazu — exil- však se nezmohl
zatím na změnu strategie období stalinského. .
I když sociální a hospodářská problematika dala
nepřímo předpoklady pro vznik marxismu a stála,
stejně jako politické nesvobody carského Ruska, u
jsplénky .jŘíjnoVé revoluce, byl svobodný svět tak šo'kóváň'febŕnjiňtetickým terorem a agresí, že byl dlou
ho z valné části fixován na problematiku vojenskou
a mocenskou a zanedbával otázky sociální a hospo
dářské v antikomunistické stratégii! Teprve šíření
komunismu v koloniálních zemích a vůbec ve ■vývo
jových zemích přivedlo demokratické mocnosti aspoň
částéčně a -postupně k pochopení, že hladovému ,Indonésanovi a Filipínci pouhé^ volební právo nestačí, ale
že se mu musí dopomáhaťk vyšší životní úrovni, ne
boť .jinak se stáné obětí komunistické propagandy
a nástrojem komunistické agrese.'
V komunistických .zemích různá období.. “tání” po
sunula do :popředí také problematiku sociální a ho
spodářskou. V Sovětském svazu Libermanovo hnutí
a u nás Pražské jaro, přinášely požadavky mahradit
nařizovací hospodářství tržním systémem a_ decentra
lizací, jakož i požadavky vyšší životní úrovně a de
mokratizace hospodářského života., , .
Opozice v Sovětském svazu klade rovněž důraz na
otázky hospodářské. Sacharov še’zabýval ve svém
manifestu také návrhy na sociální a hospodářské reforrhy a program podzemního'hnutí demokratů v So
větském svazu, který byl propašován ná Západ a
uveřejněn v Holandsku!! má . opravdu ..pozoruhodné
návrhy na reformy sociální vedle požadavků poli
tických svobod.
Traumatické události únorové a srpnové působí
stále jako fixace převážné části exilu ná ustavičné
analyzování mocenských'poměrů,-začínají-se však v
posledních letech již objevovat také. programové .stu
die problematiky socialni! a hospodářské, ovšem pře
vážně jen u autorů na krajní levici.'Exilová pravice
a střed dosud nechápou jdobře tvýznam motivace so
ciální v antikomunistické! strategií ä nénábízejí svá
řešení.
!
1 '• v
,
Ota Šik ve své studii ve sborníku. Systémové změ
ny (vydal Index) konstatuje,
zestátněné^ -podniky
se odcizily dělníkům, a jáko nove řěšení doporučuje,
aby všichni spolupracovníci podniku se stali spolu
majiteli, tj. aby měli podíl na kapitálu a zisku pod
niku. Jeho řešení, které % si zasluhovalo podrobněj
ší kritický rozbor, považuji za systém ^ příliš ko
lektivistický a velmi" odosobněný;--kdé “spoluvlast
nictví” -dokonce ani- nepřechází pa.-dědice, _!Místo to
ho doporučuji systém zaměstnaneckých akcií jakožto
řešení , více' demokratické a pérsonálistické.
(Pokračování n« str. 2)
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Válka a mír
(Pokračování se str. 1)
Izraele k agresi proti Sý
rii. Že zaútočili Arabové
na obou frontách první
se pak lidé v ČSSR nedo
zvěděli.
Bylo-li třeba dalších dů
kazů k tomu, že se mají
posuzovat
skepticky
všechna mírová hesla a
provolání, která šíří ve
zvýšených dávkách již po
měsíce propaganda sovět
ského bloku, pak je daly
poslední událostí ze zemí
kolem zřídel, nafty. Nechat
se “mírovou” propagan
dou ukolébat k zanedbání
vlastní obrany by mohlo
mít7 pro
demokracii
smrtelné následky.
V ženevě zatím pokra
čují bez přerušení jednání
jednotlivých komisí Kon
ference o bezpečnosti a
spolupráci v Evropě, vel
ký pokrok ' v řešení zá
sadních problémů se však
nehlásí. Sovětskému bio
ku se zatím nedaří pře
svědčit delegáty západ
nich států o výhodách,
které by skýtalo uzavření
dohody o odzbrojení bez
ohledu na stav jednání o
možnosti uvolnění vzá
jemného pohybu lidí a in
formací v obou částech
Evropy. Mnoho diploma
tů západních států zastá
vá dále názor, že sovět
ské návrhy na (nesnadno
kontrolované) odzbojení a
celá mírová kampaň jsou

jen taktické manévry,
které by mohly uvolnit
cestu k sovětskému ovlád
nutí Evropy. Jen vzájem
né poznání by mohlo vy
volat vzájemnou důvěru
a umožnit dohodu, která
by byla všemi respekto
vána.
Jak naproti tomu věřit
v možnost trvalejšího přá
telství a spolupráce obou
stran, když jednání u kon
ferenčních stolů v ženevě
provází zvýšená kampaň
v zemích komunistického
bloku, nutící k větší ideo
logické nesnášelivosti s
ideologiemi západního svě
ta a připomínající Leni
nův výrok, že ''socialismus
se změní v sílu schop
nou mít rozhodující vliv
ná veškerou světovou po
litiku”. Mezi socialismus
a sovětský imperialismus
klade ovšem vládni pro
paganda rovnítko.
Požadavek Západu, aby
dohodu o spolupráci a od

zbrojení provázela dohoda
o uvolnění styků obou
skupin států a jejich oby
vatel, je vykládán v ko
munistických zemích jako
snaha o zasahování do
čisté vnitřních záležitostí,
o rozvrácení třídního vě
domí lidí atd. Komunistic
ké režimy nechtějí - vlast
ně ani nemohou - umožnit
lidem jejich zemí možnost
vlastního úsudku a svo
bodnějšího rozhodování.
Hraničilo by to s výcho
vou k nadstraníckosti,
která je pro tamní reži
my nebezpečná.
"Zdánlivě líbivá nad
straníckosť vlastně dezídeologizace, může lecko
ho poplést” , píše v úvod
níku Rudé právo (29. 9.)
a dodává, že “každá nadstranickost je škraboška,
zastírající pravý stav vě
cí. V. I. Lenin mnohokrát
upozorňoval, že proletár
skou ideou je právě její
opak - straníckosť’.

.

*

Velký výběr jakostního masa a uzénin

najdete v českém řeznictví a uzenářství
Západ se prý svými po
žadavky po vzájemném
poznání jen snaží vytvořit
trhliny ve věčně platné
ideologii, oslabit bdělost
a ostražitost lidu sociali
stických zemí, který reži
mem plně nekontrolované
rozšíření styků se Zápa
dem odmítá.
Obavy svobodných lidí
může vzbuzovat jen okol
nost, že se v Ženevě do
haduje jednotný blok ko
munistických států s ne
jednotným Západem a že
eventuální dohodu mohou,
ovlivnit i vnitřní události
v západních zemích - v
Americe nebo jinde.
K tomu ještě poznám
ku, že čs. nár. rada ame
rická vypracovala pro
americkou delegaci 150stránkový dokument o po
tlačování lidských práv v
Československu. Současné
vyslala ČSNRA dr. J. Papánka do Ženevy jako po
zorovatele,

Spolupráca USA - SSSR

(Pokračovanie zo str. 1> ta ešte dnes náležíte ne
Správa ministerstva za doceňujú. Už len výpočet
hraničia poskytuje látku vtedy uzavretých zmlúv
k premýšľaniu. Nezataju a komisionálnych rokova
je, že medzi obidvoma ní, ktoré potom následo
krajinami existuje hlboká vali, je neobyčajne zaují
ideologická priepasť, roz mavý. Dohoda za vrchol
dielny prístup k spoločen nej konferencie v Moskve
ským problémom, že So zasiahla všetky oblasti a
vietsky zväz zostáva stá všetky úseky ľudskej čin
le predstaviteľom nepria nosti. Priniesla nový pod
teľskej ideológie voči zá net ku kontrole zbrojenia,
padnému
spoločenskému otvorila cestu k zastave
MALfŘ
poriadku. Správa pripúš niu pretekov v nukleár
A NATĚRAČ
nom zbrojení, v budovaní
který pracuje odborné ťa. že v mnohých obla neobyčajne
nákladných
stiach
spoločenského
ži
a levně kdekoli v
obranných
i
útočných
sy
Melbourne
vota budú i naďalej roz
stémov
raketových
zbra
pory. ale zároveň dodáva,
Petr PEITHNER
že to všetko neprekáža ní. Otvorila cesty k spo
8 Moorhouse St.,
Richmond, Vic.
úsiliu na zlepšenie vzá lupráci vo výskume vesmí
ru i v zdravotníctve, dala
Tel. 42-5980
jomných vzťahov, nebrá
podnet k mnohým konkrét
ni snahám na prehĺbenie
spolupráce najmä v tých nym projektom na ochra
oblastiach, ktoré majú nu životného prostredia.
BYTY
zaistiť mier a bezpečnost Začala novú éru vo ve
PRO SVOBODNÉ
deckej a technologickej
sveta.
od $ 10 týdně
spolupráci a priniesla cel
Dokazujú to výsledky kom nový aspekt v ob
70 Gipps St.
cesty prezidenta Nixona chodnej a ekonomickej
East Melbourne
do Moskvy v máji minu spoluprác i.
5 minut z City
lého roku. Tá priniesla ta  Správa ministerstva za
Tel. (po 6. hod. veš.)
ké výsledky, že sa ich dô hraničia pripomína, že
41-4088
sledky pre budúcnosť sve- základom k nástupu do
j tejto spolupráce sa stala
VÝSTAVA SAMIZDATU V MELBOURNE
deklarácia, ktorá určuje
Knihovna Monashovy university v Melbourne po
budúce
cesty a podmien
řádá výstavu samizdatu (podzemní sovětské litera
tury), kteťá bude otevřena do patku 19. října. Vý ky spolunažívania v dvastavu je možno shlédnout denně do 10 hodin večer. nástiach základných člán
— V úterý 16. 10. v 1 hodinu odp. bude mluvit o koch. Jednou z najvážnej
samizdatu jeden z organizátorů výstavy p. G. Bonafede a to v semináři ruské katedry, ve 3. poschodí ších zásad je tá, podľa
ktorej sa obe krajiny za
hlavní budovy Monashovy university.

15. 10. 1973

viazali rešpektovať vzá
jomnú suverenitu a ulo
žiť si maximálnu mieru
zdržanlivosti, aby sa vyh
li priamej konfrontácii
za každých okoľností.
V oblasti ekonomických
vzťahov postavila základ
ný pilier rámcová obchod
ná dohoda, podpisana vla
ni 18. októbra, ktorá za
väzuje obe strany k vy
tvoreniu normálnych pod
mienok vo výmene tovaru
a otvára cestu k niečomu,
na čo sa ani po vojne ne
mohlo pomýšľať, totiž k
spoločnému
podnikaniu
pri využívaní sibírskeho
prírodného bohatstva.
Od podpísania týchto
základných
dokumentov
sa zriadili spoločné výbo
ry a -komisie, ktoré pre
pracovávajú plány spolu
práce do konkrétnych
projektov a realizujú ich.
Niet takmer týždňa, aby
nejaký spoločný americko-sovietsky výbor neza
sedal v Moskve alebo vo
Washingtone. Niet mesia
ca, aby v ňom nedošlo
k vyslaniu zvláštnych štu
dijných komisii, ktoré pri
pravujú podklady pre prá
cu komisií a výborov. Sa
mozrejme, že najkonkrét
nejšie sa tieto výsledky
prejavujú v rozrastajúcej
sa výmene tovarov. Oča-

U FRANTIŠKA ŘÍHY
»73 Mclntyre Rd„ Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-2019.1

JKvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu. 1
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka,
frankfurtské párky, turistický salám.

Opomíjené změny
(Pokračování se strany 1)
Eugen Lobi (Svědectví č. 39) se zabývá také otáz
kou sociální a hospodářskou jakožto problematikou
“osvobození člověka” a prohlašuje, že kapitalismus
doby Marxovy již neexistuje, že socialismus nemá
být ztotožňován s určitou formou vlastnictví a že
vyššího vývojového stupně lidské společnosti nelze
dosáhnout administrativním aktem vyvlastnění.
Titův bývalý úzký spolupracovník Milovan Džilas
považuje nyní komunismus za státní kapitalismus
a staví se proti státnímu vlastnickému monopolu,
který vede k vytvoření nové vládnoucí třídy vyko
řisťovatelů. Mihajlo Mihajlov jde tak daleko, že do
poručuje studium skandinávského socialismu a kře
sťanského personalismu. A v Austrálii ministr Dr.
Cairns navrhuje systém lidových podílů v Národním
investičním fondu, což zase považuji za, řešení ko
lektivistické a odosobněné.
Uvedl jsem jen několik příkladů, s nabízeným ře
šením krajní levice souhlasit nemohu, chci však zdů
raznit, že otázka politických svobod, i když je ne
smírně důležitá, neboť může být otázkou života- a
smrti, by neměla zatlačovat do, pozadí motivační
sílu lákavého programu sociálních demokratických
reforem.
Výlučný důraz na politické svobody může působů
na mnoho lidí v komunistických zemích dojmem, že
nám jde o svobodu bez sociální spravedlnosti a tedy
o svobodu pro hospodářsky silné jedince. Takovou
politikou zužujeme své operační pole a pro takový
poloviční program získáváme jen. poloviční dynami
ku v antikomunistickém osvobozovacím procesu. Tc
ie pak jako hlouslový koncert na jedné struně, kla
vírní skladba jen pro černé klávesy, neb válka, kde
se používá jen dělostřelectva a žádných jiných zbra
ní. Je to tedy politický program ochuzený a . méně
efektivní.
■ O sociálních reform ách. strukturálních změn se_j'ž
diskutuje v komunistických zemích — samozřejmě
opozicí — a také v exilu, zde však dosud převážně
ien krajní levicí, a proto nebude již možné opomíjet
důležité politické změny, neb reagovat na ně zasta
ralými metodami. Trest za takové politické omyly
ie politická izolace, a útěk z politické reality se stíhá
politickou smrtí. A tak antikomunistický exil stojí
ořed problémem nové a lepší formulace pracovních
metod a lepšího a více zharmonízovaného výběru pro
středků.

káva sa, že v treťom ro
ku od podpísania rámco
vej obchodnej dohody do
siahne obchodná činnosť
hodnoty aspoň 1% miliar
dy dolárov. Ďalší podnet
k tomu iste priniesie nový
obchodný zákon, ktorý po
skytne Sovietskemu zvä
zu doložku o maximál

nych obchodných výho
dách. Zdá sa,.že je všetko
na dobrej ceste a že sa
Moskva snaží odstrániť
poslednú prekážku. na ce
ste k normalizovaniu - ob
chodných stykov tým, že
v americkom kongrese
kritizovanú emigračnú ta 
xu trvale suspenduje.
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— 20 škol v Jihomorav níky sovětských vojsk v zemích rozlohu přes 6.000
ském kraji ověřuje expe ČSSR a s členy sovět km2 a žije v něm více
zastupitelských než 3 milióny lidí. Pod
riment se zkrácením prv- ských
ního stupně základních de úřadů a to na pracoviš škodlivým vlivem exhalá
vítiletých škol z pěti na tích, ve školách,- při ve tů je asi půl miliónu hek
čtyři roky. Dochází tam řejných pořadech, hrály tarů zemědělské a lesní
také k postupnému sníže: se sovětské divadelní hry, půdy (z toho jen v Kruš
ní počtu malotřídních škol byly uspořádány výstavy ných horách je takto
převedením jejich žáků sovětského umění a dokla poškozeno asi 85.000 ha
do škol početnějších, plně dů o čs. - sovětském přá lesních .porostů). Celková
telství atd. - Celkem asi výše škod v důsledku zne
organizovaných.
čištěného ovzduší še v
--- Ve dnech 12. - 14. říj 300 různých akcí.
na se konal v Praze III. — čs. sdělovací prostřed českých zemích odhaduje
kongres magie 73, které ky se stále zabývají po na 4 miliardy Kčs ročně.
ho se zúčastnilo přes 500 drobně událostmi v Chile. Vláda připravuje novelu
kouzelníků - amatérů i Čs. vláda následovala pří zákona, dle kterého bu
profesionálů - z toho 200 kladu SSSR a přerušila dou odpovídat za zne
diplomatické styky s chil čištění ovzduší nejen jed
ze zahraničí,
notlivé podniky vysokými
— ČSSR odvolala svou ú- skou vojenskou vládou.
čast ha XX. mistrovství — Letošní Čs. novinář pokutami, ale i zodpověd
Světa v orbě, konaném v skou cenu dostali u příle ní pracovníci.
říjnu v Irské republice, žitosti Dne tisku, rozhla — V Trenčíně se konaly
protože se mistrovství zú su a televize dva skuteč celostátní oslavy Meziná
častnili táké závodníci z ně o režim zasloužilí no rodního dne neslyšících.
vináři : ústřední ředitel — President Svoboda se
Rhodesie.
— Ve dnech 28. října až čs. rozhlasu Ján Riška a vrátil po delší dovolené
4, listopadu bude uspořá šéfredaktor Tribuny Ka v SSSR 2. října do P ra
hy. Den předtím byl při
dána v Ostravě Přehlídka rel Sršeň.
angažované
divadelní — V některých oblastech jat v Moskvě Brežněvem.
tvorby, která má letos Československá dosahuje — V Písnici u Prahy by
heslo "Divadlo k dnešku” . znečištění ovzduší kritic la zahájena stavba nej-j
Má sé zaměřit hlavně na kého stavu. Průměrně při většího masokombinátu v '
inscenace, připomínající padá na každého obyvate ČSSR položením základní
25. ^výročí Února a má le českých zemí v ovzdu ho kamene za účasti stra-'
“povzbudit vznik drama ší 237 kg pevných a 250 nických a vládních potentických novinek sociali kg plynulých exhalátů za tátů.
stického repertoáru a pod rok. Na Slovensku je si — Ve dnech 6. až 10. říj
nítit tvorbu ke 30. výročí tuace poněkud příznivěj na byl v ČSSR na oficiá1osvobození Českosloven ší. Území, které je trvale ní návštěvě/indický presi
ska” . (V kulturních rub postihováno nadměrnými dent Varahagiri Venkata
rikách by se však snad o koncentracemi škodlivin v Giri s manželkou a dopro
takovém uměni referovat ovzduší, činí v českých vodem.
nemělo.)
— Čs, velvyslanec v Indo
nésii a v Austrálii ( s ,
trvalým sídlem v Djakar
te) dr. Jiří Pinkava b y l:
zároveň jmenován č s .'
velvyslancem v Malajsii.
Koncem září se konala v Praze konference
— V prvním pololetí le
tošního roku se na silni lektorů ÚV KSČ, řízená vedoucím odděleni pro
cích v Čechách a na Mo pagandy a agitace ÚV KSČ Vasilem Bejdou, kte
ravě stalo 28.000 nehod,
rá měla na programu "ideologické otázky sou
tj. o 11% více než loni.
časného vývoje mezinárodních vztahů". Zásadní
Při nich zahynulo 488 lidí
(což’ je o 58 méně než lo projev pronesl druhý den konference sám Vasil
ni) a přes 13.000 lidí bylo
Bil ak, který zdůraznil, že "stranická propaganda
raněno. Protože počet
musí na konkrétních příkladech dokumentovat pře
aut na čs. silnicích vzrostl
vahu socialistického systému nad kapitalismem
asi o 50.000, je pololetní
.bilance poměrně přízni a důsledněji a účinněji omezovat vliv západní
vá.
propagandy". O práci stranické propagandy se
— čs. vláda zaslala te
mohl lid v těch dnech přesvědčit z referátů sdě
legram představitelům nolovacích prostředků.
vě utvořeného afrického
}státu, republiky Guinei "Pokus o únos dětí", oznamoval tučný titulek
■Bissau - dosud portugal
v denních listech. Dva pbčané Západního Němec
ské kolonie -, že stát uznáka si "půjčili" dvě děti, které přivezli na řádné
ývá ä chce s ním navázat,
^diplomatické styky,
pasy do ČSSR. Tam se pak pokusili přivézt také
í— Brno má být jak se
dvě stejně staré děti z Východního Německa a
.patří zkrášleno, k čemuž
'má-především přispět sou ty "výohcdní" odvézt ná západ na pasy těch "zá
padních". Předpokládali, že děti zanechané do
soší “Komunisté”, které
- vytvořil sochař M. Axman
časně v Československu, se stejně dostanou k ro
a které se právě staví na
dičům do Západního Německa, když oznámí, že
sedmimetrovém
betono
se jejich pasy ztratily. Akce se však prozradila
‘iyénT podstavci uprostřed
a Obá Němci jsou ve vazbě. "Zapůjčené" děti (15
;J>arkU' ňa náměstí Rudé
■armády. .
“Komunisté”
a 9 roků) byly po několika dnech s patřičným
;maji být odhaleni 12. pro propagačním halasem, zdůrazňujícím lidumilnost
since tr.
čs. režimu, předány na hranicích západoněmecNŽ plzenskú, vlastně
kým rodičům. Čs. propaganda zamozřejmě vyne
'■ý celém Západočeském
kraji, se lidé v týdnu od chala jakoukoli zmínku o tom, že děti z Východ
:30. záři do 5. října velmi
ního Německa měly být "uneseny" na západ ke
■kadovalň íGélý tento týden
svým
vlastním rodičům, protože je komunistický
;byl totiž věnován “pozná-'
Ihí života a práce sovět režim odmítá propustit dobrovolně.
ských lidí, převážně z
Ve dnech konference se sdělovací prostředky
dražební . Sverdlovské
zabývaly znova případem dvou rakouských leta
jpblasti” . Konaly se schůz
del, která zabloudila nad čs. území, kde se "za
k y se SbVětskými hosty
ze Sverdlovska, s přísluš

Krást či nekrást ?

Referáty
pomoci" čs. vojenských ietadeí zřítila a dvou
členná posádka v obou případech zahynula. Čs.
propaganda "informuje" všelijak o případu, o
vzájemných protestech obou vlád atd., jen se
nikdy nezmíní o tom, že by se mohlo někomu zdát
nenormální sestřelit nebo jinak "uzemnit", zblou
dilé sportovní letadlo ze: státu, kterému domácí
režim neustále zdůrazňuje upřímnou snahu po vzá-'
jemném přátelství. (Špatný dojem, který ve svě
tě způsobily zprávy o osudu obou rakouských le
tadel a jejich posádek, se Československo snažilo
napravit tím, že německé soukromé letadlo, které
29. září rovněž zabloudilo nad čs. území a při
stálo v Plzni, předaly ČS; úřady už 2. října ma
jiteli a dovolily mu odletět zpět do Německa.)
Podobně se vracely čs. noviny a televize k
případu vypovězeného německého novináře Řieseho, který filmoval "právičácského oportunistu"
z r. 1968 Otu Filipa při denní rozvážce mléka v
Ostravě. (Viz minulé číslo; HD.) Úkplem propa
gandy bylo, aby lidé odsoudili Ŕieseho, protože
chtěl ČSSR propagačně poškodit, ale aby vůbec
neuvažovali o tom, zda je správné posílat inte
lektuály na rozvážku mléka jen proto, že se odmír
taji kát za svůj postoj v rrjce 1968.
Snad nejhezčí je, jak šě proti západní propa
gandě ohradilo Rudé práva (2. 10.). "Paličská ne
dochůdčata z dolarových vysílaček" prý hlásala,
že i taková francouzská ľ Humanitě si může do
volit — na rozdíl od pražských novin — volnou
debatu se čtenáři. Vškoda, že se nepřišli pánové
podívat" o nedávném Dni tisku na slavnost Ru
dého práva do Parku Julia' Fučíka, kde čtenáři
debatovali s redaktory listu. Debatovali; Samozřej
mě dychtivě a zcela svobodně... -
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Valné zhromaždenie Medzinárodného menového fondu.v Nairobi
ZLOBÍ

V éA S ^ O Č I ?

Bolí Vás hlavaň?
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113 Šwanston Sí.
kiná'’i'iCa.pit°l) — 8. poschodí
’p-l'M '."—^iíiuvíme česky a, slovensky
' 'd o d á m e
VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
ý1! nutných případech‘ i '' telegraficky
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Psul,;: R,r:.WHsofl:j Immigrants and Politics.
Australian Nafjonal University Press, Can
berra/ 1973, 5tr.175, cena $ 7.00.

Přistěhovalci

Velký výběr ýíb, lihovin a piva

dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny

Cenik na, požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
cr. Jonas & Victoría Sts., Richmond, Vic.

Telefon: 42 4782
svetovom trhu zhoršovali
podmienky pre ich ob •
ctoodné uplatnenie. Strá
cali na zhoršujúcom sa
pomere medzi cenami to
varu. ktorý tieto krajiny
vyvážali a cenami tova-

■
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1 C. Kujler í Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421,
95*. Nepean Highway, MOORABBIN, Vic„ 3189 ,

ný tlak prejavuje ešte ra
dikálnejšie, v niektorých
priemyselných krajinách
vzrástol až ná 10%. íľ)r.
Witteveen
vysvetľuje
zhoršujúcu sa situáciu v
inflačnom vývoji svetovej
ekonómie nielen ako dô
sledok nevhodnej fiskálnej a menovej politiky
členských krajín Fondu,
lež aj ako dôsledok sú
časnej krízovej medziná
rodnej menovej spoluprá
ce, ktorá privodila veľký
deficit v zahraničnej pla-

nebo: 104 Millers Rd-., ftlth. Alfona, Vicľ 314-62*1)^

Máme na skladě ,též;ôrig.. Plzeňský Prazdroj

Vedoucí kontinentálni pekárne y ' Melhovrue

ATLANTIC BAKERY Pty.Ltá.
8-10 Helen St., West Heidelberg, Vie- >001
Telefon 459-3672
Největší výběr všech; druhů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvykli dome.
Přesvědčte se!
Žádejte chleba značky ATLANTIC.
která je zárukou nejlepší kvality.
'
’ ’
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Sbližoval se s
nebo boí níľ

■5 •

Provádíme- veškeré práče optické
přesné, rychle a za levné ceny
Ferdinand

Peroutka

Politika se pohybuje kupředu také hesly, úmysly. Lidé hodí před sebe velké, snád i vznešené slovo,
a jdou za ním, aby je dostihli, aby ze slova učinili skutečnosti. Avšak někdy je třeba se zastavit a
konstatovat fakta, jak dosud existují. Déle než před rokem, po cestě amerického presidenta do Moskvy,
vysfowpRa do popředí dvě hesla, dva úmysly: Mír a Evropská bezpečnost. Pokud míru se týká, vyjed
návání mezi Amerikou a Ruskem přineslo solidní pokrok. Lidé se už nemusí obávat, nebo se musí jen
mnohem méně obávat, že jednoho dne se probudí do nukleární války. Je-li tomu ták, lidé by za to měli
děkovat i na kolenou. Nukleární mír je oběma stranám, západu i východu, přesně k stejnému prospě

573 Harnpton St.,
Hampton, Vic.
Telefon: 98-575$

chu; Maji si být za něj jeden druhému rovnou měrou vděčni. Pokud "evropské bezpečnosti" se týká,

existují rozlaďující okolnosti.
Západní noviny celkem Evropě” . Tu pak uvádějí,
souhlasně vypočítávají do- že jedněm novinám ve
savadní výsledky dlouhé- Varšavě - jedněm - bylo
lío už jednání: sovětské dovoleno vycházet bez
Rusko dostalo, oč od roku předběžné censury. Vyšlo
1945 bez přestání usilova- však dodatečně najevo,
lo: jeho nadvládá nad sa- že censura byla nahražeíelítnimi státy byla.mlčky na osobní odpovědností
uznána: státy, tyto byly redaktorů; redaktory čebeze slov vyloučeny z
evropské bezpečnosti; po-

úkolem evropské bezpečnostní konference hledat,
“jak ulehčit styky a svohodnější koloběh informa
cí všeho druhu” . Sledujme, co se dále dělo. Pan
Gromyko jsou jedna ústa
sovětů, ústa diplomatická,
Druhá ústa sovětů jsou

Zprávar dokumentační komise K 231. Vydali

ho, praví druhá sovětská
členové dokumentační komise K 231 v exilu
v nakladatelství 68 Publishers Toronto, 1973,
ústa, je příklad toho, co
str. 189, čeria $ 4.00 a poštovné.
r
nemá být, známka toužení, jaké v sovětech nesmí
sa to už ni
zdomácnět. To je nevla.stenecké. Vlastenecké je
neopakovalo!
uzavřít mysl, nečíst všechV poslední době jsme měli možnost číst několik
ho, co někde-vyjde, nepítématicky se- zabývajících ;tzv, nápravnými za
dít se po tom a neshánět knih
řízeními v ČeskpslĎvénsku a lidmi, kteří tam despo
ticky vládli. (ani je snad nejde nazývat lidmi) a
těmi, kteří nespravedlivě trpěli. Některé z .těchto
knih popisují vězení a pracovní tábory let padesá
tých, některé toto prostředí o . dvacet let . později.
Všechny jsou postaveny na skutečnosti, že. komuni
sté nesnášejí opozici, a její skutečné či jen vykon
struované představitele, je nutno izolovat a převy
chovat mučením ať již fyzickým nebo psychickým.
Úroveň knih, které toto prostředí popisují, kolísáněkteré snesou z čtenářského hlediska nejvyšší oce
nění, Jiné mají slabou, úroveň, i když útočí na city
čtenáře.
'
.
Zpráva dokumentační komise K 231, představuje
zcela výjimečný publicistický čin exilové literatury.
Nepatří do skupiny umělého písemnictví, je to sou
bor dopisů a protokolárně zachycených výpovědí
bývalých . politických vězňů případně. jejich příbuz
ných, podávajících svědectví 'o prožitém a o muči
telích.' K 231..(název je odvozen' od prvního písmene
slova klub a. čísla zákona o ochraně republiky, podle
kterého byla většina politických vězňů bezdůvodně
odsouzena k vysokým, trestům) vznikl v roce 1968
á: měl sdružovat ty, kteří bylí. vězněni komunístic
kým režimem z politických důvodů.' K 231 si kromě
líného také kladl za úkol morálně i jinak rehabili
tovat postižené. Úřední schválení jeho stanov bylo
však stále odkládáno a v září 1968 byla činnost K 231
definitivně zakázána s tím. že rehabilitace spadá do
kompetence státních orgánů.
Dnes _již nikdo neodhadne, kolik lidi ztratilo svá
nejlepší léta primitivní neúčelnou dřinou; kolik lidí
stratilo své zdraví a dokonce své životy zůstává
neprodyšně uzavřeno v archivech bezpečnostního
~para.it:. pokud vloec nebyly tyto záznamy zničeny
fen.:, kteří mSa a mají aepepší důvody, aby se tato
čerstva zprsvctííis. ze světa. Někteří postižení ne
žádal! refetBtoeL. chtěli dožit v zapomenutí a v
klítím Pfefo~čiesióTé čožnrr.ertéční komise K 231.
'tíeři žiji v earifa Qnsha přípravíE Otakar Rarr.boj
#
v
/
v
~ek a i UDr. Ladislav Gruber- pokládají za vhodné
-veřejriL fakta, ozvat se v spravedliván přesvědčení
ktoré s nimi sdílíme), že i o zJočĚseeiL. které byly
spáchány před dvaceti lety. se nemá mlčet, zvláště
když původci zůstávají nepotrestáni. Tato morální
otázka je stále- závažná a politicky žívá.
Zpráva je část archivu dokumentační komise N
2-31. jak byl registrován. Úprava dokumentů včetně
jejich slohu a gramatických chyb zůstala zachová
na. čímž se neobyčejně zvýšila autenticita Zprávy
:(tiskove chyby, kterých je bohužel nemálo, však pů
★ PRVOTŘÍDNÍ ŠUNKY, MLADÉ KRM ENÉ HUSY, KACHNY, S L E P IC E
sobí poněkud rušivě): Zpráva není nijak komentová
na č i‘doplněna vysvětlivkami, svědci konfrontují pa
★ N EJV ĚTŠÍ V Ý B ĚR JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
chatele a jejích"přisluhované často jednoduchými a
nehledanými; Slovy, které však vyjadřují vše.
K tomu, aby tento dokument byl vydán tiskem,
bylo zajisté zapotřebí mnoho odvahy, úsilí, času i
prostředků mnoha lidí. kteří jsou oddáni myšlence
.svobodného a demokratického Československa. Dě
kujeme jim za to s přesvědčením, že to-nebyla prá
ce marná. — Podle zprávy 68 Publishers, kteří kni
hu distribuují, bude věnován čistý výtěžek z prodeje
Sociálnímu sdružení bývalých politických vězňů v
•exilu, které, podporuje své nemocné druhy v zahra
Elektrika z City:-číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka* č. 38
dnici i doma.’
jp
.
..číslo 48 (z Elinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. .38

PM VE CESKE ŘEZNICTVÍ
UZENÁŘSTVÍ

KEW CONTINENTAL BUTCHEtS Pty. Lid.
KOPECKÍ SMALLGOODS Pty. lid.
3 26 High Street, Kew, Vic.

Tel. 86 7178

Pozn.-: Knihu můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova. Cena A$ 3.50 včetně poštovného.
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BLAS

můžete letět ZA POUHÝCH $ 380.-

De mnoha mést v EVROPA a zpit
můžete letět za $ 697.90
Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
do VÍDNÍ stojí
$ 144.«
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

A LM A
TRAVEL SERVICE
M0 Llttl# Collins St.
(roh Elizabeth St.), Melbourne
Telefon 63-4001 — 63-4002
<*ar»ar>aty»tyx>ary»ar><!8aataat^^

^

Theion logos
Křesťanská akademie v Římě vydala pro zájem
ce o středověkou filosofii z němčiny přeloženou kníž
ku (Josef Pieper, Tomáš z Akvina, 1972, str. 174),
kterou tvoří 12 přednášek připravených pro vyso
koškolské studenty. Tím je dána i úroveň a zaměření
této práce, která není ani životopisem Tomáše Akvinského, ani dějepisem 13. století, ani výkladem aristotelské filosofie. Je to výstižně koncipované pouče
ní o jedné z největších osobností křesťanského stře
dověku — sv. Tomáši Akvinském a nástin o době,
ve které žil. Ten, kdo hledá systematický výklad
jednotlivých bodů Tomášova učení, je v těchto dva
nácti přednáškách nenajde. Knížka není určena pro
filosofy, teology či historiky, byla napsána pro ty.
kteří si chtějí rozšířit svůj horizont.
Současně referuji o další knížce tohoto naklada
telství (Romano Guardini, O posledních věcech, 1972,
str. 127). Podtitul brožury zní: Křesťanské učení o
smrti, posmrtné očistě, vzkříšení a věčnosti. Vidíme
tedy, že jde o literaturu, která má osvětově působit
na katolické věřící a poučit je o církevním výkladu
jevu smrti. Knížka je napsána inteligentně a jistě
si najde své čtenáře, i když to není čtení zvláště
optimistické.
IP

OBRAZY A U M ĚLEC K É

REPRO DU KCE

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

J. KOŠNAR PTY. LTD.
112 Marlbyrnong Rd., Moone* Ponds, Víc.
Telefon: 37-3109
jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne

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

gteíetrate
MOTEL GUEST HOUSE
RESTAURANT
KALORAMA
Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost, bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi
Barbers Rd., Kalorama, Vic., tel. 728-1298

15. lt.

Sbližovat se s opatrnosti ?

Džetom — denně
do VIDNA, FRANKFURTU nebo LONDÝNA

,
i

DOMOVA

(Pokračování se str. 5)
aby si to srovnali v hlavě,
jak dovedou.
Tři sovětští vůdcové již
navštívili Ameriku. Chruš
čov se dostavil, jaký byl čilý, bujarý, lidový, spon
tánní, všechno chtěl vidět
a o všem se hádat. S bal
konu sovětské misse polemisoval s lidmi na ulici.
V Holywoodu se přel o to,
co je dovoleno s hlediska
slušnosti. Ve schůzi Spoje
ných národů pokřikoval,
zul botu a bušil jí do pul
tu před sebou.
Kosygin přišel také, ja
ký je, zdvořilý a zdrženli
vý. A Brežněv . . . Pro Če
choslováky je Brežněv po
nurá postava v jejich dra
matu. Ale bylo to, jako
kdyby známý tragický he
rec pojednou vystoupil v
lehké společenské kome
dii. V Americe vystoupil
Brežněv dotud neznámý.
Rozvinul všechnu veselou
srdečnost, jakou mívá ten,
kdo něco nabízí nebo žá
dá. Bylo podáváno šam
paňské,
Brežněv
měl
úsměv pro každého, sil
ně potřásal každou nata
ženou rukou,
dal se
strhnout až k tomu, žc
poklepával lidem na ra 
meno, jak se děje mezi
důvěrnými přáteli. Nebo
se
nedal
k
ničemu
strhnout a přijel s progra
mem klepat na ramena.
Zvědavi novináři v Mosk
vě dávali pozor, jaký bu
de. ai se vrátí domů. Re
ferovali pak., že Brežněvova růžová, na všechny
strany otevřená nálada se
"stala minulostí", jak pra
vili. a Brežněv že Ihned
zmizel za donou ta jemno
st;. která ho chrání před
pohledy veřejnosti. Mimo
to referovali, že po jeho
návratu ideologický bojotí něhož se věty nechtěj:
upustit, se stal ještě zřej
mějším a viditelnějším.
Tři sovětští vůdcové
kteří navštívili Ameriku,
měli různé přirozené po
vahy nebo měli různé me
tody. Otáži'a je. zda je
■spojoval Se: o nespojoval
společný, trvalý cíl.. Na
to lze odpovědět teprve
tehdy, ai se - je-li to mož
no - odhadne s určitou
pravděpodobnosti, jakou
posici zaujímá mars-lení
nismus v myšlení sovétů.
jaké povinnosti a cíle
ukládá těm. kdo se pro
hlašují za věrné leninisty

Toto je staré naše '„he
rna, jehož zbavit se nám
něco brání. Bývalý ame
rický zahraniční ministr
Dulles jednou diskutoval
věci se svým pobočníkem,
který byl pověřen speciel
ním úkolem studovat americko-ruské vztahy a vy
kládat je. Dullese napad
lo zeptat se, zda tento
úředník četl Leninovy
“Problémy komunismu” .
Úředník bez velkých roz:
paků odpověděl, že niko
li. Na to jej Dulles z je
ho funkce sesadil. Nevi
díme v tom přehnaný
trest. Studovat sovětskou
zahraniční politiku a ne
seznámit se s tím, co mož
ná je jejím základem, je
zastavit se v myšlení na
půl cestě, je velké zaned
bání.
Na západě vyjde čas od
času kniha, v níž se
tvrdí, že věk ideologií pře
šel, že ideologie usýcha
jí. To může být pravda o
západu, který má v pa
měti zla, jež ideologie na
páchaly, a má k nim vel
kou nechuť. Ale jak do
tohoto obrazu zařadit ten
fakt, že sověty každý den,
ve všech novinách, ve
všech oficielních proje
vech prohlašují, že vedou
ideologickou válku a ne
přestanou ji vést? Byla
by to přílišná smělost.

kdyby si někdo činil ná sbližován;m, odpovidajL
rok na to, že zná lépe so že tento,, apel je citov*
věty než ony samý sebe hluboce- .dojímá, ale že
znají. Kdo by rozhodl, že musejí pokračovat v ce
sovětům se jen zdá, že stě,, již nastoupili. ,- ,řs
vedou ideologickou válku,
Avšak, to není podstat#
kdežto on lépe ví, že ta problému. Problém, neiú
ké sověty, aniž by to vě citový, jestliže kdo cítí se
děly, jsou unášeny prou . Sacharovem a, .Soiženicydem odideologisování přes nem, nýbrž .problém, „je
všechno, co o sobě každý, intelektuální,, bez ohledu
den vyhlašují.
na. Sacharova a SolženicyV sovětech se zdvihla na. Je otázka, .zda,.inte
pamětihodná vzpoura, rep lekt něco nevynechává.
resentovaná jmény Sol- Zajisté je třeba vším způ
ženicyn a Sacharov. Tito sobem pracovat pro sblí
dva muži s největším ri- žení, uklidnit, svět, zba
sikem se snaží varovat. vit jej nejhorších .vyhlí
Zastávají thesi, že sku dek. Všim způsobem mi
tečné sblížení mezi zápa mo jediný, který by byl
dem a východem může v opuštění vší opatrnosti.
nastat teprve tehdy, jest Skutečný problém není,
liže se poměry v sově zda se sbližovat nebo, netech změní k větší svobo sbližovat, nýbrž zda. se
dě a demokracii, jestliže sbližovat s opatrností ne
’.
sblížení nebude zakládá bo bez ní.
no jen na konferencích
Myslíme, že je to dqsti
politiků, nýbrž na zájmech primitivní požadavek na
západních a východních intelekt, aby nezapomněl,
lidí, kteří by žili ve stej že vždy existují dvě mož
ných podmínkách a přáli nosti. Ďílo se podaří .ne,
si totéž. Někdy to působí bo nepodaří. Intelekt mů
jako výkřiky v tragickém že říci s naprostou urči
osamocení. Sacharov ape tostí, že se podaří. Je j e 
luje na západní politiky, ho . povinností se starat,
aby uvážili tu možnost, že, co pak, kdyby .se sblížení
až pomohou sovětům ze nepodařilo, kdyby bylo
sílit, snad shledají, že odhaleno jako manévr
vládci v Kremlu jsou více jedné strany. Co by zbylo
oddáni cíli ovládnutí svě pak, kdyby ostražitost by
ta než byl i Stalin. Na to la zanedbána?
někteři významní politiko
Zbylo by stát nahý y
vé západní, zcela zaujatí studeném větru historie...

OSLAVY 28. ŘÍJNA V MELBOURNE

V rámci oslav 55. výročí vyhlášení Československé republiky bude v Mel
bourne dne 28. října 1973:
. :
★ v 10.30 hodin-dopoledne sloužit Dp. Peksa mši sv. “Za domov” v kapli
BetMehem Hospital (roh Ludbrook Ave. a Kooyong Rd., blíže North Road)
Cauífíeld,
A v 13.45 sraz v prostranství před památníkem padlých, St. Kilda Rd. Na‘
velkém stožáru bude vlát čs. vlajka, členové čs. obce legionářské za účasti'
ostatních krajanů položí pak při slavnostním aktu věnec u hrobu Neznámého .
vojína,
A od 15 do 17 hodin se bude konat oslava v restauraci br. Edy - Zlatého"
9 - 1 3 Dreweiy Lane (blízko rohu Lonsdale a Swanston Sts.)„ při. níž,účinkují--?,
zástupci Čs. obce legionářské, Čs. sdružení, českého ochot, divadla a taneční:
skupiny Beseda.
,
A po 6. hodine pořádá Čs. obec legionářská v těchže místnq&éqď společnou y
večeři a pak přátelský večer s tancem.
; ý "T
■

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC

LEGIONÁŘSKÁ, JEDNOTA VICTORIA

srdečně zve Vás a Vámi uvedené hosty na

P Ř Á T ELSK Ý V E Č E R
S TA N CEM
který se bude konat v neděli, dne 28. října 1973

ve všech místnostech restaurace “Rheinland” . 9 - 13 Drewery Lane.
Melboume-City u bratra Edy Zlatého, který hraje k tanci se svým orchestrem
Začátek o 6. hodině večer.
Vstupné včetně kontinentální.večeře $ 6.00
Předprodej a zajištění stolů nejpozději do 23. října 1973 ;

Bratr Forester (večer) 50-5715, sestra Pickóvá 94-6635, Geelong: Bratr Slabik 21-3021

HLAS

15. 10. 1973
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Setba v cizí zemi (Antologie, sest. K. G. V/erner, DE:msíacit, 1973, Bläschke Verlag)

Exil v újmu pravdy
Jen málokdo ví, že členské centrum mezinárodního PEN-klubu tvoří také
spisovatelé a básnici žijící v exilu. V tomto svazu jsou sdruženi literáti různých
národnosti, kteří museli opustit vlast, aby mohli svobodně tvořit. A jsou v
něm tedy uprchlicí jak před diktátory fašistickými, tak i komunistickými. Na
jeho členské listině najdeme Maďary, Slováky, Čechy, Poláky, Jugoslávce,
•to i Španěly a Řeky. V exilu se vydávají knížky mnohem tíže než doma, v
normálních poměrech. Proto uspořádal Kazimir G. Werner, předseda členů
exilového Pen-klubu, žijících v německy mluvících zemích, antologii, v níž
propůjčil stránky nejen nositelům slavných jmen, jako je třeba Salvador de Madariaga nebo Witold Gombrowicz, ale i těm neznámým, například Carlu Benedekovi, Andržeji Chileckému nebo zesnulému Jaromíru Měšťanovi.
Na čtyřiačtyřicet autorů je v antologii zastoupeno. Mezi exulanty nynějšími
najdete i exulanty někdejší, jako Němce Herrmanna Kestena nebo Roberta
Neumanna; ale i dřívější předseda Mezinárodního PEN-klubu, americký dra
matik Arthur Miller, přispěl se svou "troškou do mlýna". Básně, eseje, po
vídky, části románů nebo větších děl, bohatá panoráma tvorby autorů, žijících
mimo svou zemi, zvolivších — podle slov Alberta Camuse — "exil v zájmu

pravdy".
“Spisovatel v exilu je vyrůst
nejkrásnějším
věčný turista bez cestoy- květům literatury. Samoního proviantu’’ - tak de: sebou: nejsou všechny
finuje vydavatel antologie příspěvky v antologií stejliteráta, který z nesouhla- né, už proto ne, že není
; su s diktátorskou ideoló- možno srovnávat různé;
gíí volil nejistý život v literární žánry,, zastoupecizině. Tento, “stav” má né v antologii. Je však
bphatou, jtradici. Werner ;možno říci, že .Werner za■tvrdí, že by Rousseau ni- choval i při této různosti
kdy nebyi .napsal Spole dobrý průměr všude.....
čenskou smlouvu, kdyby
Bóhemíčá ’ nás' pbčhbpi,;byl zůstal ve Francii. ■I; tělně zajímají- nejvíc. Z
; Heine, Darité, MičkiéWidž ■českých;.autorů je: tu tedy
Voltaire dokázali, -že prá-zastoupen, básník Ivan Jevě odloučení od; domova - línek verši Němost v němůže vyvolat vzepjetí du-.: meckérrŕ překladu Hanse
chovních sil, může dát Thurna, lektora maďař-

štiny na hamburské universitě a politického -uprchlíka z Jugoslávie:
Gabriel Laub esejem Diktatura (“ . . .Strach velkých a malých diktátorů
je strašlivý, budí strach,
udržuje jej a šíří. Na takový’strach se jen zřídkakdy umírá - mnohem
častěji se. z něho člověk
stává v ra h e m ...”); sloVénský poeta Marian žiať
dvěma básněmi: Odliv a
Vzpomínka na Jamese
Jovce; Jaroslav Strnad
povídkou Setkání; Julius
Firt úryvkem z memoárů;

které vyšlý; loni v kolín
ském . nakladatelství' IN
DEX pod názvem Knihy
a osudy; Jaromír Měšťan
úvahou o Exulantu Klau
su Mannovi, který byl
občanem předmnichovské
Československé republiky
(“ . . . Jsem pyšný na to,;
že jsem byl občanem této;
svobodné a statečné re
publiky, i když jen pře-,
chodně a spíše podle jmé
na. Ačkoliv jsem se však,
v Československu nikdy
neusadil, pociťoval jsem
příslušnost právě k tomu
to národu jako správnou
a legitimní. Ze všech
evropských národů repre
sentovali tehdy právě Če
ši nejstatečněji a nějjas^
něji právě ty ideály a tra
dice, po nichž se v Ně-,
mecku
šlapalo
Gertrůda Goepferfová Grubťová dvěmá básně
mi : Na rubu mého dětJ
štvi a Snad;. a konečně
Pavel: -Tigrid Devíti téze i
mi ' Svoboda
myšlení
(“ . : . Téže osmá: V těchto nikoli, autoritativních
státech, kde tedy je svo:
bodá, Odměňuje’ se snah:í
po smysluplném, svobod
ném projevu vězením ,a

pár dobrých rad, které jsou, jak známo, nad zlato,
za, Mahré rady a něco bratrské -pomoci v . boji proti
Lučanům^— kontrarevolucionářům.. české kníže Klement, řečený Moudrý,: nahnal- do dolů všechnu svou
čeládku, i vězně jak: zB ezdězeJ tak z Daliborky-s
■••
......Jarosláv Kujeba
ý ti, kutali pro .bratry Rusy rudu. uranovou.
...
To nerad viděl vladyka Horymír; “přédseda neuměj
i" Dnes* Wám "‘buduj" 'míli': pionýři, vyprávět místo!
| obvyklé pohádky starou? pověst českou, kterou sou telského JZD, které stálo s- pěti hřivnami pracovní
| druh Alois >Jirásek chybně zaznamenal; ne snad že jednotky v. čele zádruh, jakož i jiných lidově, hospo-í
i zlé vůle ;-ř:,:ta.i Se u ta jí; blízkého ,’přítele Sbudrutía dařících celků. Sotva se totiž rqznesia krajpm zprá
5 Nejedlého nedá předpokládat
:nýbrž prdto, že sq i vá o obrovitých' výdělcích vězňů na příbramském dá
s ještě držel Kosmase, Hájka (z Tribuny) a Beckov le Vojna, opouštěli členové jeho družstva houfně
( ského a neznal nejnovějsí’výzkumy prof. dr. Josefa . pole, luhy a háje,' nechávali pod širým nebem stát
? Hrozienčíka DrSc a VI. Brichty, děkana Pedagogické ■kombajny a radlice, zatýkali otky a pouštěli voly
; fakulty ,v Plzni. Ti teprve vnesli do oné dřevní doby a dopouštěli se veřejných urážek.-knížecího rodu, za
, našeho národa dialektické světlo a uvedli ji do správ- které je dráhové promptně.. uvrhpvali do couku Voj
na. Tak se stalo, že když onoho památného roki
í ných mezinárodních souvislostí.
'
! Jak je patrno z pergamenů) které výše zmínění udeřily mrazy proti všemu očekávání a pravidlům už
í badatelé našli- na půdě MNV v Zelené hoře, kam je v lednu, byly v zemi ještě erteple, jakož' i řepa
? zašantročili v krizových; letech členové tamní nátla-j cukrovka; Andulka nemočila ani konopí ani len; na
; kové skupiny, vládl v době českého knížete Klemen- horách neseli hrách a na dolině čočku; tálínský
; ta, kterému historikové přezděli Moudrý, np ,širé sva rybnik se nenaháněl a topůrko bylo nevídaně za dva
te RúSi tajemník Vladimír, jasné slunéčko a prapo- zlatý, kdežto sekyra stála' pouhý tolar, a to ještě
réěňík mířu. V ÚV’ KSSS zasedali tehdy bojaři —- jen v Tuzexu. Je jasné, že pravicoví oportunisté zasoudruzi,,Ilja; Muromec, čurila PlenkoviČ, Dobryňa větřili vhodnou příležitost k piklům. S vladykou Ho: Nikitič a Makotřas Šeljepihovič. Ruská Zvrhlá reakce, rymírem měli snadnou, práci. Rozkolísal se a počal
: jíž vedl zlotřilý Slavík loupežník) byla už tehdy výI še bát, že se pro drahý kov trhají'čeledi rodu á že
lid český bohatne kovem a chlebem hyne. I vydal
.se s “několika ■stejnými reakčními vladyky-k-vbjvo-

;
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Z pohádek okresního tajemníka

'. .

.

O Horymirovi

Ironické ozvěny
Pavel Javor

’ >

Byl čas, kdy za polibek život bys dal celý —
(Polibky zhořkly, růže zpráchnivěly.)
Tvou mladou krásou jsem byl poraněn. .
.(To ješitnosti mé se ozval krutý sten.)
Slyš, orloj lásky tiše odbíjí — ,
(Nechytej marnou melancholii!)
Trhejte růže, když v nich hoří sad.
(Když jsem šel trhat, byl už listopad.)
Má lásko hořká, marná, toužívá!
(Snad poznáme se ještě za živa?)
Hleď, šedne západ, jaký ,zbývá; po dni —
(Jdi,, raděj jdi á už sě neohlédni i . .)

pracovním, .táborem. Zde ' tři minuty, zdálo se tedy,
nastražuju uši. Tady kon že nemá. smysl - odpověčí hra. Existuje mladá žě-‘' děla: “Mně neslo o účel
na, jmenuje se Larissa r.ebc užitek. Chtěla jsem
Danielova. Tato žena,. jen ...vyjádřit své osobní,
manželka Julije Daniela, soukromé -.míněni.. . .”)
který;byl za svou. odvahu ’ - španělský spisovatel Juk svobodě projevu potre lián Gorkin se zamýšlí v
stán pěti léty pracovního antologii nad smyslem exi
tábora, , šla ráno . 25. . srp lu. Připomíná, že se na
na- 1968 na Rudé náměstí, - konferencích Mezinárodní aby tu s- přáteli' protesťo- ho PEN-klubu v Portorovala proti invasi do Čes ži :a v Dublině sešli ma
koslovenska. Byla zatčena ďarští, polští, bulharští a
a odsouzena ke čtyřem němečtí spisovatelé, kteří
rokům; pracovního tábora-. náleželi buď národním
Když. se jí prokurátor- centrům nebo centru exiptal,, proč to udělala - de - íovému. Litovali prý, -že
monstrace trvalá jen asi (Pokračování na str. 8)
balvany, maříc vše, co lopotná práce -muklů. vvkonaia.
•
- Druhého dne došly' ňá Hrad zprávy o tom, co se
na dále-Vojna stalo. Klement Moudrý Horýmíra jal
a-Uvrhl do“ hladomorny: Za nějaký čas stál Horymír, značně zesláblý, před soudem a proti němu
kovtoápý placený; knížecí' prokurátor .Urválék, který
se právě vrátil s instrukcemi zé' slavného města Kvjeva. Jako soudní znalci fungovali ruští bojaři, vedl
je Makotřas šeljepinovič. Ostatní vladykové se za
Horymírá přimlouvali,: leč proti Rusům nezmohli ni
čeho. Kníže odsoudil Horymírá hrdla. Když tak usta
noveno, promluvil Horymír ke knížetir “Soudruhu
ctný, poněvadž mně živu :býti nelze, dřív než umru,
popřej mi toho, áť na svůj milý traktor Zetor vsednu
a maličkou chvíli Se na něm projedu.” “Jeď si,”
zasmál se^ kníže a poručil orgánům zavřít brány.
Pak se všichni: podivili, -když'ze stáje vyrazil do
prostoru Zetor, na němž hrdě seděl Morymír. Všich
ni- se obdivovali krásnému bujnému onomu trakto
ru. Byl pěkně skvrnitý řezem, širokého předku a
útlého zadku, na štíhlých kolech, a zanechával za
sebou ^hustý ohon kysličníku uhelnatého. Jezdil po
nádvoří a ■vrčel rozkoší, že ná něm zase sedí milo
vaný předseda družstva. Když se blížili k bráně,
savýskl Horymír a vzkřikl;- “Nuže, Zetore, do boje
o zrno!” “ Soudruhu, -drž se!” odpověděl burácivě
stroj a skokem se přenesl přes orgány a než se
kdo nadál, uháněl rovinou kolem divadla Na slupi,
směrem -na- Karláfc. Brzo zmizel z dohledu.
I vedoucí ruských poradců byl dojat statečností
stroje i muže. Přimluvil se u knížete, ten udělil Horymíru milost, a když potom vladyka prohlásil, že
se v krizových letech- stal obětí nepřátelské propa
gandy a že už to víckrát neudělá, přijal ho mezi své
rádce. Ruský tajemník Vladimír: jasné slunéčko,
chtěl rekovnému Zetoru udělit řád hrdiny práce, ale
stroj dal přednost smrti. Nejedl, nepil, třetí den se
rozpadl. Stroj nebývá vždy uvědomělý, ale mívá
páteř.
Z toho plyne, milí pionýři, poučení, že. kdyby ne
bylo ruských bojárů, nebylo by českého uranu a v
Čechách by bylo ještě hůře, než je.
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"Řekněte to květinami"
Váš květinář,
spolupracující s INTERFLORA,
muže zařídit dodánu
květin a věnců
» Československu nebo v jiných státech
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářství INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Meskura
p
ve výkladní skříni

PŘÁTELÉ

DOMOVA
HLEDAJÍ

Blanku a Jaroslava Kotlandovy z Hradce K rálovt
kteří se naposledy ozvali v roce 1971. ze Sydney.
Zjistíme-li adresu hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD
E X IL V ZÁJMU PRAVDY

(Pokračováni se str. 7)
Gorkin uzavírá svou účeskoslovenský PEN-klub vahu v antologii citátem
nevyslal delegáty a sna z projevu svého krajana
žili se vypátrat příčinu. de Madariagy, která by
Možná, že by prý jejich mohla stát v čele Werne
nepřítomnost vysvětlil vý rovy přehlídky exilové
I
INTERFLORA —
rok francouzského básní tvorby a, k níž se jistě
I
KVĚTIN Y DO CELÉH O SVĚTA
ka Louise Aragona, čty hlásí i převážná většina
řicet let sloužícího přísné exilových autorů:
kázni komunismu, podle
“Ti, kteří tehdy zvolili
něhož je vynucená normalisace poměrů v republice, svobodu a ztratili tím
založené 1918 Tomášem rodnou zem, a ti, kteří
Masarykem,
“duchovní dnes volí rodnou půdu a
Biafrou’’; nebo snad otáz tím ztrácejí svobodu, spo
ka, kterou položil spiso jují se ve společném hle
SLOUČENÍ RODIN A JÍN Ě PROBLÉM Y
vatel francouzského odbo- dání cesty, která by je
Nevím, zda naše vlast byla někdy ve svých ději je Vercors, autor Mlčení všechny společně zavedla
nách více ponížena než nynějším komunistickým re moře, totiž zda Hitler pře- k rodné půdě i ke svobg?
žimem. Jeden z jeho nejhorších rysů je skutečnost, ce jen válku nevyhrál.
dě.”
J. S.
že se nijak neohlíží na rodinné svazky a využívá i
nejposvátnějších citů, aby potrestal ty, kteří se “pro
hřešili’’ proti jeho nespravedlivým zákonům. Za
ČESK É BOHOSLUŽBY V SYDNEY A OKOLÍ:
hranicemi naší vlasti žijí tisíce rodin, které nemohly
Marist Chapel, 5 Young Street, Sydney
vzít svá dítka při spěšném opuštění země ssebou ä
Každou první a třetí neděli v měsíci o 11. hod. dop.
daly tím do rukou nelidského režimu nejúčinnější St. John of God Hospital, 13 Grantham St., Burwood
bič, jak přihnat své občany zpět. Někdy se jim i
Každou sobotu o 6,30 hod. večer.
nátlak podaří — aby navrátili rodiče i jejich děti
Italian Centre, Stuart St., Wollongong
trpěli diskriminaci až do smrti.
Každou druhou neděli v měsíci o 4. hod. odpoledne.
Znám případ manželů, kteří už podnikli všechno, Sacred Heart Church, 839 Hunter St., Hamilton, NSW.
co je v lidských silách, aby dostali své dva synky
Každou čtvrtou neděli v měsíci o 4. hod. odpoledne.
z Československa k sobě. Různé organizace se jim
Mimořádné události v biizké budoucnosti:
snažily^ pomoci a několikrát se už zdálo, že synkové — Křest 10 českých chlapců a děvčat ve věku od
brzo přijedou. Rodiče už pro ně vše připravili, už 3 měsíců do 17 let 27. října 1973 o 5. hod. večer v
jim zajistili místa v nejlepších školách v Sydney, kapli 13 Grantham St., Burwood.
ale všechny naděje nakonec ztroskotaly v Praze, — 28. října 1973 o 1. hod. odpoledne v St. Mary’s
aby zanechaly v srdcích rodičů tím více krvácející Cathedral, Sydney bude česká mše svátá za vlast.
ránu. Naposledy dostali rodiče dokonce tento dopis News Editor Channel Seven měl zájem o tyto dvě
od australského ministra přistěhovalectví Grass- události, zvláště když slyšel, že mnoho účastiiíků
byho:
bude v národních krojích.
“As. previously mentioned to you by the Depart — 4. listopadu 1973 na Rookwood Cemetery ve Shriment of Foreign Affairs, unless and until you re- ne of Remembrance (naproti Catholic Cemetery
gularize your exit authority from Czechoslovakia. Office) bude mše svátá o 2. hod. odp. za .Otce Miku
it is unlikely that further approaches wíll háve any a všechny naše drahé zesnulé v Austrálii původu
positive results . . . ”
českého a polského. Budeme ji slavit spolu s bratry
Žádosti o osobní audienci u ministra přistěhova Poláky, kteří Otce Miku milovali.
lectví byly odmítnuty.
O. Vladimír Ondrášek, S.D.B
Z mnoha případů jsem se přesvědčil, že bychom
potřebovali právníka, který by důkladně prostudo
val právní stránku podobných případů. Nikoliv tu
Společnost pro vědy a umění v Sydney
literu komunistického zákona, která zabijí, ale ducha
zve zájemce na přednášku Jana Nováka
pravého lidského zákona, který poroučí dětem mi
na thema
lovat rodiče a rodičům milovat děti a vychovávat
je. Svobodný stát jako je Austrálie by se neměl
'Sibiřská anabase československých legií",
sklonit před nespravedlivým diktátem, který vládne 'která bude doprovázena obrazovými pomůckami
v komunistických zemích. Měli bychom být zvlášť
Přednáška se koná
na pozoru, aby sblížení, které se propaguje ve světě
v úterý 23. října 1973 v 7.30 hod. večer
mezi svobodnými zeměmi a komunistickými režimy,
neskončilo plným vítězstvím komunistické propagan
na University of NSW,
dy. Pak pravda by se jevila jako lež a lež jako
Round
House, Debating Room,
pravda.
Anzac Parade, Kensington
Měli bychom se snažit předložit různé případy zdej
(vjezd z Barker Street)
ší veřejnosti v novinách, na televizi atd., pokusit
se probudit svědomí všech lidi dobré vůle. zesílit
Těšíme se na Vaši účast
Pozvete své známé £
hlas Solženicyna a jiných vyznavačů lidskosti v
nelidském světě. Nebudeme-li si navzájem pomáhat,
druzí nám nepomohou. Teprve až veřejnost zjistí, že
jsme sjednoceni a připraveni něco dělat, teprve pak
se k nám připojí dobře smýšlející australští občané.
česká restaurace
Čtou-li toto krajané s podobnými problémy či s
Contin. "GOURM ET"
vlastními nápady, ať se přihlásí na moji adresu.
Restaurant "LABUŽNÍK'
Pokusíme se organizovat společnou kampaň.
V. Ondrášek, S.D.B.. 11 Grantham St..
129 Bayswater Rd.
Burwood, NSW. 2134 Rushcutters Bay
ZPRÁVA Z CH ILE

Musíte odpustit, že tento dopis nebude docela sou
vislý. Jistě pochopíte. — Tak už máme tady v Chile
po komunismu. Škoda, že se nemůže říci totéž o
naší staré vlasti! Zdejší armáda a policie se o tu
změnu velmi rychle a důkladně postaraly — vše se
odehrálo prakticky během dvou dnů. Nebylo to ovšem
bez mrtvých na obou stranách, zvláště na straně
komoušů byly ztráty veliké. Ti měli připraven plán
(Pokračování na str. 9)

Sydney, tel. 31-7393
Otevřeno denně:
pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2 h. odp.
a od 5 do 9 hod. večer, v neděli po celý den.
Přijďte určitě, budete spokojeni !
Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných

15. 10. 19®
KRÁST ČI N EK R Á ST ?

(Pokračování se str. 3) dou, trestat ty, kteří je
vždycky nejsladší.” Léta ke krádeži přinutili a nuuběhla a pečlivě ošetřo-. ti? Neměl by spíš než ubovaných stromků se zmoč- hý jednotlivec být ponilo JZD. Nestříkali, ne- trestán režim,-založený na
okopávali, nehnojili, celý nepoctivosti a zlodějně?
sad nechali zpustnout.
Rudé právo ve svésoPřiznám se, vůbec jsmé- botní příloze vysvětlovalo
se necítili jako zloději, , čtenářům, jak, špatné -je
když jsme si z vlastnoruč- heslo “Kdo nekrade,' okráně vysázených stromků dá rodinu” . - Nemyslím,
po setmění trhali ovoce, že by.se mu .však.- podařiPak jsme kradli ještě lo o tom . někoho: přesvědmnohokrát, krást bylo ne- čit. Sama vždy .budu držel
jen nutností, ale často i palec Vendovi Novákovi,
povinností. Třeba tehdy, aby se mu co nejdřív pokdyž vyšlo jedno z mnoha dařilo nakrást na pořádkoniášovských nařízení o nou chatu, když mu režim
odstranění závadné litera- nedá možnost pořídit ,si ji
tury z knihoven a v naší poctivě. Nebo p řece. ne
školní knihovně byla k zá- smí krást?
M. Čechová
niku odsouzena díla Ma
sarykova, Uptona SinclaiPřijmeme
ra, Herbena, Durycha i
Platóna.' Co se dalo udě
prvotřídní
lat jiného než vlézt v
ŠVADLENY
noci vikýřem na zamčenou
k ■šití šatů,
půdu školního internátu
s referencemi na šiti
a knihy jednoduše ukrást?
na míru a
Je v Desateru přikázá k zhotovování vzorků?
ní “Nepokradeš!” . Dob
Telefon":
T IG ER QUEEN P/L.
rý Bože, říkám si, neměl
Northbridge, 95-5217 ;
bys raději než ty, co kra(Sydney)'1
HOSPODYNl —
KUCHAŘKU

přijme
do moderního domu
v Castlecrag
podnikatelka se synem
(syn odjede brzy
do zámoří). ■
Jen lehký úklid
a pokud možno
kontinen. vaření.
K dispozici je . všechno,
zařízení k usnadnění ;
práce. Nabíz. odděl..
pokoj se zvi. vchodem
a koupelnou
a velmi dobrý plat.
Tel. (Sydney)
v obchod, době:
95-5217

Jsme členy
RETRAVISION

největší australské
skupiny pro hromadne
nákupy

NOVĚ ZAŘÍZENÁ
RESTAURACE

.

v George-St., ■ '■■■
Sydney
se prodá levně
' vžhléděmk'nemoči.” '
Informace na:
Box 742, P.O.
; Haymarket. NSW. 2000

Přijmeme -.
STŘIHAČE

muže nebo ženu "
znalé vysoce-- ■ -•
kvalitní práce.- ; ■
Dobré podmínky v naší světlé, moderní
dílně s klimatizačním
zařízením. Jsou třeba; reference.
Telefon:
T IG ER QUEEN

P/L.

Northbridge, 95-5217
(Sydney).,
HODINÁŘ*
ZLATNÍK *

DISCOUNT HOUSE
241A Oxford Street

BONDI JUNCTION
(proti kinu Metro)
Tel. 389-1222
POZOR: Náš obchod
je POUZE na uvedené
adrese!
Jen “Naše ceny
jsou nejnižší!”

ŠTEVEN VARDY

I

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

•■■■■■■■■■■■■■■■■■■MB ■■■■■■■■■■■■— *
S Y D N E Y
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Oznamuji všem přátelům a známým,, že dne
8. října zemřel náhle v Melbourne můj strýc
pan LADISLAV KODYM
vé věku 51 let
Prosím všechny, kteří ho znali, o tichou vzpomínku.
Stanislav Kódym,
12/178 Mary St., Richmond, Víc.
FEST IV A L V E FITZRO Y, VIC.

V melbournske čtvrti Fitzroy se koná ve dnech
18. - 25. listopadu 1973 Festival všech národnosti,
první toho druhu v Melbourne, jehož organizací po
věřil městský výbor Miss Joy Muysers. Aktivní
účasti ntt přípravě festivalu a jeho průběhu nemá
bránit podle daných informací neznalost řeči či stá
ří. Festivalu se má zúčastnit i čs. skupina účinko
váním při hlavních dnech festivalu a výstavou čs.
kultury. Všichni, kdož mají zájem pomoci s přípra
vou festivalu, nebo kteří chtějí bližší informace o
něm, nechť volají J. Muysers na tamní radnici:
41-5037 nebo večer: 419-3742.
The Crimes Compensation Tribunál of Victoria

požádal, abychom upozornili, že každá osoba, která
utrpěla tělesné zranění nebo nervový otřes jako
důsledek kriminálního činu, který se stal po 13. pro.
sinci 1972, může mít nárok na peněžní náhradu. Po
zůstalí po osobě, která na následky kriminálního
činu zemřela, mohou být rovněž oprávněni k náhradě.
Bližší informace sdělí:
The Secretary, Crimes Compensation Tribunal,
Chief Secretary’s Office,
Old Treasury Building, Spring St.,
Melbourne, 3000,
Telefon 651-6744.
Na této adrese si můžete též vyžádat formuláře
žádosti o náhradu.

Ž E N Y
Máme několik míst pro dobré, spolehlivé
ženy v balícím oddělení naší továrny.
Jsou to stálá místa
a k dispozici je pravidelný přesčas.
Není třeba žádná předchozí zkušenost

DOMOVA
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ADE L AIDE

(Pokračování se strany 8)
likvidovat při vojenské přehlídce, která se koná'tra
dičně při oslavách 18. září (národní svátek Chile),,
celý generální štáb a vyšší důstojnický sbor. Vše
to bylo díky Bohu známo Zpravodajské službě a tax
několik dní před 18. provedli vojáci a carabineros
svůj mistrovský kousek. Již několik dní před nále
tem na Monedu (presidentský palác) prováděli z
různých důvodů prohlídky v některých továrnách a
u podezřelých organizací, při čemž posbírali spoustu
zbraní. Komunisti proti tomu pochopitelně protesto
vali, ale platný zákon mluvil proti nim. Dělnictvo
nebylo moc pro komunisty, ale terorem- a praktika
mi, které tak dobře známe, se nechalo ovládat
Některé továrny kladly pochopitelně vojákům odpor,
ale vše se celkem rychle vyřídilo. V krátkosti bude
celá země zase v pořádku a je jisté, že Chile má
pokoj od komunismu nejméně na 30 let — leda že
by se dala až příští generace zase svést k dobrodruž
ství, bude-li ještě existovat mezinárodní komunismus.
Nejvíce mne těší, že jsem se hned nevyděsil jako
velká řada zdejších Čechů a neodešel jsem odtud
do nové emigrace. Od prvního dne jsem tvrdil, zna
je mentalitu kompatriotů, že toto pro Chile není a
Chile se takového vředu sama zbaví. Zbavila se ho
jedním radikálním řezem, mistrně organizovaným . . .
Zdá se, že svět má o Chile divnou představu. Podie
některých zahraničních novin se zde vraždilo a
jsou tu tisíce mrtvých. Je to lež, kterou pouštějí
do světa komunisté z Ruska, odkud to posloucháme
každý den. Pokud víme, je zatím po celé Chile asi
400 mrtvých teroristů a 43 uniformovaných, tj. vo
jáků a karabiniérů. Je pravda, že bylo několik tisíc
lidí zatčeno1, ale ti jsou po důkladném prošetření
propouštěni na svobodu. Aktivisté mají být pochopi
telně později řádně souzeni. Nová vojenská vláda má
hlavně zájem na tom, aby se pracovalo a aby pokua
možno rychle zmizelo všechno svinstvo, ktéré nadě
lala komunistická vláda. To se jim jistě za pomoci
velké většiny obyvatelstva podaří. Na všech stranách
můžete vidět spokojené obličeje, lidé nosí vojákům
jídlo, cigarety a kávu, převládá spokojenost, každý
dělá plány do budoucna . . .
V. Kavon, Santiago
KOMETA NA OBZORU

Přijmeme
Melbournští astronomo
vé zaznamenali v tyto
ZKUŠENÉ
dny ve svých silných da
STŘIHAČE (-ČKY)
lekohledech kometu, kte k stříhání nylonových;
rá se prozatím jeví jako kožešin. Vysoký plat a
nepatrný bod na noční ; dobré podmínky. Stále
obloze. Později však bude ; zaměstnání a to na
pozorovatelná i prostým i plnou prač. dobu nebo'
FINLAW
INDUSTRIES
okem a v polovině ledna
na částečnou.
4 - 6 Southampton Crescent, Abbotsfprd, Vic.
1974 bude jasnější a atrak
LONDON FURS
tivnější
než
známá
Hai234 Collins St.,
Telefon: 42-2511
Ieyova kometa, kterou po Melbourne, 7. poschodí
zorovali naši otcové a dě I (Sports Girl Arcade)
dové v roce 1910. Kometa,
Tel. 63-9524
o které referujeme, je po
TŘ I ČS, MUŽSTVA V 2. KOLE
jmenována
po
svém
obje
(Pokračování se strany 10)
Malý oznamovatel
minuty byl stav nerozhodný 2 : 2. Pak však košičtí viteli dr. Luboši Kohout
fotbalisté odpodli a Honvéd získával převahu, aby kovi, posrpnovém emi
grantovi, který nyní p ra
nakonec vyhrál zaslouženě vysoko 5 : 2.
35-LETÝ ČECH
cuje na astronomické ob
Senzace, drama a rekordy
vyšší postavy v dob
Start evropských fotbalových přeborníků do 19. roč servatoří v Hamburku.
rém zabezpečení, hledá
níku Poháru mistrů byl přímo impozantní, dramatic
vážné seznámení s
ký a neobešel se ani bez senzace. Postaralo se o ní
Opravy
dívkou - paní přiměř,
východoněmecké mužstvo Dynamo Drážďany, ktěre
radiopřístrojů, TV,
stáří. ' Zn. “Společný
vyřadilo posledního finalistu Juventus Turin, když
transist. a domácích
šťastný život” do HD,
po domácím vítězství 2 : 0 prohrálo 3. října odvetu
elekt. spotřebičů pro
v Turinu 2 : 3, Svěřenci našeho trenéra česty Vycvádí spolehlivě a levné
47-LETÁ ČEŠKA
pálka — Juventus Turin — předvedli v prvních 45
E. HALUŠKA
hledá hodného muže
minutách velký výkon, vedli 3 : 1 a zdálo se, že
F. 58/125 Napier St.,
do 55 let, bez závazků:
ještě, postoupí. Po změně stran však úplně odpadli,
Fitzroy, Vic.
Nab. na zn. “Už nechci
Němcům se podařilo snížit stav na 2 : 3, a to zna
být sama” do HD.
Tel. 419-3319
menalo konec italského mistra v novém ročníku.
Velké štěstí měl FC Bayern Muenchen. Po domá
dm vítězství nad švédským přeborníkem Atvidabergem 3 : 1 prohrál v normálním čase odvetu v AtvidaPlánujete cestu do zámoří nebo, máte v úmyslu
bergu rovněž 1 : 3 (prohrával už 0 : 3, a v posled
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
cích 5 minutách Franž Beckenbauer dvakrát zachrá
důvěrou na
n i l n a brankové čáře), a tak muselo dojít k pro
dloužení 2 x 15 minut. Jelikož však ani to nepři
ODRA TRAYEL SERVICE
neslo rozhodnutí, střílely se pokutové kopy. A v
těch byli hráči FC Bayern úspěšnější: proměnili 4,
311 La Trobe St., Melbourne, tel. 67-9454
zatímco soupeř 3. — K prodloužení došlo i v Istan
647 George St., Sydney, tel. 211-5655
bulu, kde Utkání 1. kola PMEZ Galatasaray Istan
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro^
bul — Atletico' Madrid skončilo v normálních 90 mi
nutách — stejně, jako předtím v Madridu — 0: 0.
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem
V nastaveném čase vyhráli nakonec španělé 1: 0.
—- kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
' Rekordní vítězství v letošním PMEZ dosáhl rumun
Letenky do Evropy a zpět
ský přeborník Dinamo Bukurešt, který doma v od
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
vetném utkání 1. kola Poháru mistrů evropských
zemí porazil irský celek Crusaders Belfast 11 : 0.

Národní svátek 28. října oslaví krajané v Adelaidé
v neděli 28. října od 3. hod. odpolední v Národním
duně. Na programu oslavy je především hodnotný
hudební pořad, při němž účinkuje rodina Tancibudkova .— bývalý první; hobojista' české: filharmonie
Jiří Tancibudek, který. vyučuje na zdejší konzerva
toři, pianistka paní Věra, Taňcibudková . a houslistka
sl. Věra Taňcibudková. Oblíbený pěvecký kroužek
Čs. klubu -zazpívá sborové písně a další členové klu
bu budou mít-slavnostní projev a přednesou bášně.
Po. skončení oslavy bude volná zábava.
* •.
— V neděli 11. listopadu uspořádá Čs. klub v Adela dě “Výlet do neznáma” (v okruhu asi 25 km). Kdo
nemá vlastní dopravní prostředek, nechť se přihlásí
na adresu klubu (The Czechoslovakian Club in S. A.
Inc., Box 89, P-. O. Brompton, S. A.). Poplatek za
výlet (včetně ' jídla, piti,.. zmrzliny — vše m o 'hrdlo
ráčí): svobodní $ 5.-, rodiny (nezáleží na počtu čle
nů) $ 6.-Í Pc dosažení “neznámého místa” -budou po
řádány závody a hry, jejichž vítězové budou odmě
něni cenami. Poslední den na přihlášky neděle 28.
října.,
A. Trávníček, jednatelV
.
HLAS DOMOVA MUZE VAM DODAT
IHNED TYTO KNIHY :
A. Amalrik: Udrží se SSSR do r.,1984? $ 2.60
Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 3.60
A. Lidin: Trpaslík na houpačce $ 3.80
Motáky z Ruzyně (s předmluvou Luďka Pach’m ana) $ 2,B. Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje $ 1.20
Z. Němeček: Bloudění v exilu $ 1.50
J. Hochman: Kronika místodržení v Čechách $ 3.90
K. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou S 4.70
Z. Salivarová:: Honzlová .$ 3.50
J. Škvorecký: Mirákl (2 díly) $ 7,- .
Jan Beneš: Na místě $.3.50
Jan Beneš: Až se se .mnou vyspíš . . . $ .3.90
A. Ostrý (pseudonym —Praha): Československý
problém $ 4.80
J. Hochman: Jelení Brod $ 3.60
Otakar Odložilík: Obrázky z dvou světů $ 2.00
Ladislav Mňačko: Súdruh Muenehhäusen $ 4.20
Ferdinand Peroutka: Demokratický manifest $ 3
J. Škvorecký: Tankový prapor $ 2.80,
G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
Kníška Karla Kryla $ 2.40
Vilém špalek: Tam Portugués znova a znova na
lévá svůj jed $ 3.-, .
E. Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.60
R. Selucký: Východ je východ $ 3.60
J. Firt: Knihy a osudy $ 4.20 ,
J. V. Polc a V. Rýneš: Svatý Jan Nepomucký
(historie), 2 díly $ 7.50
Anglická publikace: The Jews of Czechoslovakia
(historie židů v Československu 1— 2 díly, 1.290
stran) cena $ 17,J. Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 15.45
Sborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina.
Z. Hejzlar, prof. Kosta, dr. A. Kusák, A. J. Liehm,
dr. A. Mueller, J. Pelikán, ihg. J. Sláma a dr.
O. šik) cena $ 3.10
M. Komínek: I pod oblohou je peklo $ 5.30
V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.79.
Ivan Sviták: Kniha prezence (Dialektika pocitů
1948-56) $ 1,70
L. Grosman: Nevěsta $ 3-30
B. Mikula: Progressive Czech (uč. češtiny) $ 4.5C
Arnošt Lustig: Miláček .$ 3.70
,
Z časů nedlouho zašlých (Vzpomínky dr. Mořice,
Hrubana) $ 3.30
M. Součková: Případ poesie $ 1.50,
K. Čapek: Anglické listy"$1:70,
Hais: Angl.-český a česko-anglický kapesní slov
ník $ 2.80
a ostatní knihy vydané v exilu
Ceny jsou včetně poštovného
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V MELBOURNE

★ Výroční valná hromada se bude konat v úterv
23. října v 7.30, hodin večer v dolejším sále restaura
ce Edy Zlatého (9 - 13 Drewery Lane. City). Po
skončení běžného pořadu a volbách výboru na příští
období mají se projednat všechny otázky, související
se- sobotním vyučováním češtině (od příštího roku
též slovenštině, bude-li dost žáků), jakož.i s přípra
vou letního tábora pro čs. děti. Doufáme proto, že
se na valnou hromadu dostaví všichni, kteří mají o
věci zájem.
D. Váňová, jednatelka
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V Mosportu se jely automobilové závody Velké ce
; ny Kanady, které, vejdou do dějin jako.- Grand Prix
bez vítěze. Čtyři hodiny po .skončení závodu byl sice
za vítěze prohlášen Američan Peter Revson na voze
..McLaren, zda však jé skutečným vítězem, to ne
možno přesně tvrdit. Nezkušení kanadští pořadatelé
.^ztratili totiž po krátkém přerušení závodu kvůli zrá
ňění naprosto přehled, pávic v rozhodující chvíli
jiní ..vypověděly službu i elektrické měřiče času.. Ně
co tedy, co se V historii- automobilového špóřtmjéště
nikdy nestalo. Jury se nakonec, rozhodla pro Ame
Karel Janovský
ričana Revsona, který inkasoval prémii ve výši S
Skotsko —r Československo 2 :1 (1 :1 )
25.000. Druhý v cíli - r alespoň oficiálně — byl ne
úspěšný obhájce titulu mistra světa Brazilec Emerson
Fittipaldi, 3. Angličan Oliver, 4. Francouz Beltoise a
5. mistr světa pro rok 1973 Skot jackié. Stewart. —
Před posledním závodem mistrovství světá formule
Stejně jako, tomu bylo v r. 1966 na mistrovství svě ta v Anglii, neprobojovalo se čs. fotbalové narodili
I vypadá pořadí takto: i. Skot Jackie Stewart (mistr
mužstvo ani na jubilejní X. světový šampionát v NSR. Vítězi V lil. evropské kvalifikační skupiny se
světa) 71 bodů; 2. Brazilec Emerson Fittipaldi (52
stali Skoti a to pomoci Dánů, kteří dokázali v Ko dani v prvním zápase s Čechoslováky remizovat
b.).; 3. Francouz Francois Cevert (47 b .); 4. Švéd
Ronnie Peterson (43 b .); 5. Američan Peter Revson
1 : 1. To o: všem rozhodlo. Skotské reprezentační mužstvo vyhrálo prvé z obou kvalifikačních zápolení
doma'snad; Československem 2 : 1 a tak zbývající odvetné střetnutí na čs. půdé ztratilo už na významu. : (36 bodů).
Prohrát v Glasgově za této situace není ostudou, který znajnenal vyřazení z. mistrovství světa. Nej
prohrály by zde v této atmosféře i přední světové starší avšak nejlepši hráč Skotů útočník Law byl
PARDUBICE V EVROPSKÉM POHÁRU,
jedenáctky. Ovšem Kodaň zůstane černým bodem faulován, norský sudí Oeberg nařídil nepřímý kop,
Čs.
hokejový přeborník Tesla Pardubice dostal
ňs. kopané. V Glasgově čs. fotbalisté skutečně bo Po něm středový hráč Bremner nastrelil tyč, míč
jovali, a i když: Skoti měli více ze hry, nemuselo k se ale odrazil ke Skotům, nekrytý rychlý Jordan sí při své premiéře v Poháru mistrů evropských, zemí
'porážce dojít. Čs. fotbalisté zachytili velký nástup bez obtíží naběhl a hlavou dal branku, která udělala za soupeře slabší tým jugoslávského mistra HC J e 
senice. s kterým se uvolil 'sehrát obě střetnutí.na
svého soupeře, někdy ovšem, byl brankář Ivo Viktor konec všem nadějím . Čechoslováků. Čs. fotbalisté jugoslávském
ledě.- A ačkoli “perníkáři” museli na
,/už poslední instancí. A když skotské mužstvo hosty sice dále bojovali, ale vyrovnat se jim už nepodařilo;
stoupit bez svých třech standartních hráčů Nováka,
ipvíralo, dostávali se Čechoslováci rychle před branTabulka V ili. skupiny:
a Slavíka, vyhráli obě střetnutí nad Jeseni
fku domácího týmu, konkrétně Zdeněk Nehoda z
1. Skotsko 6 bodů, skóre 8: 2, 2. ČSR 3 b. (8 : 3); Palečka
cí hladce 8 : 4 a 6 : 2 a postoupili do. 2. kola. , '
.'pražské Dukly, který utekl v 33. minutě všem skot 3. Dánsko 1 b. (2 : 13).
ským zadákům a z dosti těžkého úhlu překonal bran
Pouze VSS Košice neuspěly
káře Skotů Huntera. Stadión s více než 100.000 divá
Obdiv patřil i v USA čs. jezdcům
ky v tu chvíli úplně zkameněl. Radost v řadách Če
choslováků byla naproti tomu obrovská, neměla vlas
ČSR OBHÁJILO SVĚTOVÉ PRVENSTVÍ
.
: dlouhé trvání. Necelé 4 minuty před koncem 1. po
Ve dnech 17. - 22. září se jel už 48. ročník Meziná
ločasu kopál levý křídelní útočník Skotska Daiglish rodní šest:de:::;i motocyklové soutěže, tzv. olympiády
Středy patří v mezinárodním' sportu kopané. -Týden
toh/ Viktor nevhodně vyběhl z branky a snažil se motoristu, poprvé však mimo Evropu, v Daďtonu, v po kvalifikačních zápasech o postup na mistrovství
'vzít míč s hlavy záložníka Holtona. Ten byl však americkém státě Massachussetís, na snad nejnároč- světa se hrála, odvetná střetnutí JĽ kola všech třech
, rychlejší a také nebojácnější, jeho hlavička šla r.ějši trase vůbec. A stejné jako v posledních 3 le nejpopulárnějšíCh evropských fotbalových soutěži klu
pod břevno ještě přes smutně se dívajícího Pivar- tech (ve Španělsku, na ostrově Man v Irském moři bových celků. Á těch bylotoelkenr 64. Nás pochopi
níka.iV,, opuštěné brance. Skoti vyrovnali a v hledišti a ve Špindlerově Mlýně) získalo i zde. čs. družstvo: telně především zajímala střetnutí, ve kterých bojo
1bylo boží dopuštění.
Josef Fojtík. Zdeněk češpiva, Květoslav Mašita. valy o postup do 2. kola čs. týmy. A hned v úvodu
Vyrovnávací branka dodala Skotům na sebevědo Josef Císař. František Mrázek a Petr Čemus na je třeba říci, že bilance není špatná: 3 ze,4 účastní
mí, začali druhý poločas velkou ofenzivou, čs. fot Jawách “Světovou trofej” a obhájilo světové prven ků postupují.
balisté však bravurně bránili. 16 - 17 minut před ství v terénních jízdách reprezentačních motocyklo
Slabý výkon Trnavy
koncem však přišla na čs. mužstvo pohroma, okamžik. vých družstev, čs. tým si poradil se všemi nástra-.
Spartak Trnava vyhrál sice podle očekávání nad
bamí i s rozmary počasí a jako jediný dojel bez slabým norským přeborníkem Vikingem Stavanger
BICANOVI J E 68 LET
trestných bodů. Překvapením v hlavní soutěži šesti- doma odvetu, pouze však 1 : 0. Trnavští celkovým
Jeden z ňejlepších čs. nou začal Vídeňák Pepa denní. v soutěži o “Světovou trofej”, bylo 2. místo skórem 3 ; 1 z obou zápasů postoupili sice mezi 16
fotbalistů a nejúspěšněj Bican ve vídeňském Ra družstva V. Británie (4 trestné body) a nečekalo se nejlepších mužstev Evropy, neproduktivni hra, kte
ší čs. střelec historie Pe pidu a hrál reprezentač ani. že 3. místo obsadí motocyklisté Rakouska (19 rou v utkání s Nory předváděli, by však na silnější
pa Bican se 25. září dožil ně i za rakouský "Wun- trestných bodů). Další pořadí: 4, NSR, 5. USA, 6. evropské celky nestačila. Mužstvo Spartaku Trnava
60 let. Slávista Bican derteam”. Pak přišel do Švédsko, 7. Holandsko, 8. Belgie, 9. Itálie, 10. Fran mělo v poli velkou převahu, ale ani tak zkušení hrá
patřil, za. své sportovm Prahy a oblékl dres Sla cie a 11. Kanada.
či jako Adamec, Kabát, Horváth a další si neuměli
Druhou nejhodnotnější soutěž “Šestidenní” — Stříbr poradit s norským obranným válem. V- tomto směru
■dráhy' k' nejlepším hrá vie. Za své kariéry nastříčům ná světě, měl však lel přes 5.000 branek. Do nou vázu — vyhráli motocyklisté USA před Švédy a byl ještě. nejlepší pravý křídelní. útočník Martinkotu smůlu, že nemohl nikdy svých 43 let kopal ligu. druhým čs. mužstvem. — V soutěži továrních týmů vič, který také dal ve 25. minutě 1. ptílbčasu jedinou
n,a mistrovství světa oblé od té doby střílí góly za zvítězil německý. Zuendapp před třemi čs. družstvy branku zápasu.
ci dres Československa. starou gardu “sešíva Jawa a Husquarnou. Hodnoceny byly i tentokrát vý
Výborná Ostrava
Od roku 1938 do roku 1949 ných". A to ještě nyní ve kony jednotlivců v jednotlivých kubaturách. V této
klasifikaci Se prosadili dva čs. jezdci: Mašita vy
Mile svou hrou -překvapil vítěz československého
'byl střeleckým králem 1. svých šedesáti letech.
hrál soutěž strojů do 350 ccrn a Jasanský kategorii poháru Baník Ostrava. Po těsném wítězství Na Ba—O —
čs. fotbalové ligy. S kopa
zalech nad irským týmem Cork Hibernian- 1 :.0 má
strojů do 500 ccm.
Z EM Ř EL PAAVO NURMI
lokdo věřil,- že Ostrava postoupí, natož aby někdo
očekával vítězství. Ostraváci však překonali sami
V noci z 1. na 2. říjen zemřela v Helsinkách po
TŘIKRÁT "BRONZ" VZPĚRAČŮM
sebe: vyhráli odvetu v Irsku zcela zaslouženě 2 : 1 a
delší nemoci ve věku 76 let jedna z největších lehkoV Havaně na Kubě probíhalo.27. mistrovství světa
.atletických postav historie: Paavo Nurmi, jehož jmé ve vzpírání, jehož novinkou bylo, že zde silní muži jsou mezi 16 nejlepšími týmy - druhé :nejslavnější
no je úzce spjato s poválečnými olympiádami. Na poprvé zase nesoutěžili v trojboji, ale v tzv. olympij soutěže Evropy, soutěže “držitelů--trofeji” . Klement
OH v r. 1920, 1924 a 1928 stál Nurmi devětkrát na ském dvojboji. Vypadl soupažný tah, který vzpě už ve 4. minutě zajistil ostravskému Baníku, vedení
nejvyšším stupni vítězů a v této době zaběhl 29 svě račští funkcionáři označili za zbytečný, a tudíž ho 1: 0, a to, zdá se, bylo rozhodující. Domácí Con:
Hibernian sice ve 47. minutě ■Humpreysem vyrovnal
tových rekordů od 1.500 m do “hodinovky” .
vyškrtli z programu. Absolutními vítězi se stali podle na 1: 1, pravé křídlo Ostravy Tondra- však ..o 8
očekávání reprezentanti SSSR před Bulhary a Ma minut později upravil stav na 2 : 1, a toto .skóre
H « k i)o v á N ga
ďary. Československo obsadilo v klasifikaci národů zůstalo do konce.
když získalo 3 bronzové medaile: Karel
Prvoligoví hokejisté v ČSR mají za sebou už 7 8. místo,
Remiza Prešova v Jugoslávii
v nadhozu bantamové váhy (vzepřel 142;5 k g \
kol, mužstvo pražské Sparty však neztratilo ani bod, Prohl
Dobrou
kritiku
u jugoslávských. novinářů měli fot
Hekel v trhu střední váhy (137,5 kg) a Ru
což se v historii čs. hokeje podarilo málokomu. Spar- Ondřej
balisté Tatranu Prešov. Tatran, který, porazil doma
dolf
Strejček
v
trhu
těžké
váhy
(157,5
kg).
ťané zvítězilí, vysoko. dokonce i v Brně nad Komev prvním utkání Poháru UEFA přední tým. jugosláv
,/t0ii,-.6,ft2„. Jejich .nový brankář, internacionál Jiří
ské ligy Velež Mostar 4 : 2, uhrál 3. říjná v Odvetě
HLAS
D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
Holeček (působil dosud v Košicích), je za dobrou
velmi cennou remizu. 1 :;'l, a postupuje mezi 32 nej
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
obranou těžko k překonání. Spolu s Holečkem je prý
lepších klubových celků této mezinárodní' soutěže.
ve Spartě ve formě svého života útočník čs. národ
8 Moorhouse St., Richmond, Víc. 3121.
Branku Prešova dal ve. 34. minutě první půle“ Sobo
ního mužstva - Jiří Kochta a nad průměr vyniká i
ta; Jugoslávci vyrovnali v 74. minutě Količém na
Telefon: 42-5980
obránce reprezentačního týmu Josef Horešovský.
1 : 1, to však bylo vše, na co se zmohli.
Pražská Sparta má po sedmi kolech už pětibodový | ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
Debakl, Košic v Budapešti
výtisk
25c.
PŘEDPLATNÉ
DO
ZÁMOŘÍ:
lodí
za
náskok.
Jediným
čs.
týmem,; který se musí .hned v 1. kole
; Tabulká: 1.' Sparta Praha 14 bodů, skóre 31 : 9:
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.- rozloučit s evropskou soutěží, je . mužstvo VSS ^Ko
2. Kladno 9 b.; 3. Dukla Jihlava, 4. Plzeň, 5. Pardu-, £ stg. 3.-, US $ 8.- nebo ekvivalent v jiné měně
šice. VSS Košice, ■které vyhrály doma před 2 týdny
biče, 6. Litvínov' (po 8 b .); 7. Košice, 8. ZKL Brno |
nad Honvédem Budapešť T : 0, byly- v budapešťské
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
(po 6 b.); 9. Vítkovice 5 b.; 10. Chomutov 4 b.; 11.
odvetě prvních '45 minut lepším mužstvem; až do 60.
na požádání obratem.
Slovan Bratislava, 12. Motor České Budějovice (po
(Pokračování na str. 9)
3 bodech).

Mistrovství světa bez Československa

Tři čs. mužstva v 1 kole

