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Československý režim k událostem na Středním východě i jinde

Licitace a fakta

Několikrát ohlášená, odložená a oběma stranami nedodržovaná příměří na
frontách Středního východu vyvolávají nadále napětí a nejistotu. Moskva se
snaží zachránit aspoň něco z lepšího dojmu, který vyvolal v prvních dnech
konfliktu vojenský výkon egyptských jednotek vyzbrojených ponejvíce sovět
skými zbraněmi a snaží se o urychlené ukončení konfliktu. Jde především o
záchranu 3. egyptské armády, obklíčené v prostoru kolem města Suezu na
západní straně průplavu a o snahu předejít úplnému zhroucení arabské obra
ny na sýrské frontě.
Zprávy sovětského tisku východě přeměnit ve sku Prahy na nynější konflikt.
o velkých úspěších arab tečný mír, je jiná otázka, Husákovu režimu poskyt
ských jednotek na začát protože jde o řešení prob la válka na Středním vý
ku konfliktu byly nahra lémů, které daleko pře chodě
především další
zeny v těchto dnech vo kračují tamní část země příležitost, aby prokázal
láním po míru a hrozbou, koule.
naprostou
poddanost
že si jej Sovětský svaz na
Všimněme
si reakce Kremlu - referáty čs.
Středním východě vynutí

sdělovacích
prostředků
byly pokud možno ještě
jednostrannější než mo
skevské. Počáteční zprá
vy o “ rozdrcení útočníka”
a “ přebírání navrácených
území pod právoplatnou
správu” vystřídaly, po
dojiti odlišných zpráv, K o 
mentáře, z nichž stačí ci
tovat namátkou vybrana
označení Izraelců: agreso
ři, teroristé, pogromisté
atd. Těm se postavil na
odpor “ hrdinný lid” a
(Pokračování na str. 2)

K zaistenie
svetového zásobovania

Organizácia pre poľnohospodárstvo a výživu

Za posledné dva roky sa zmenila situácia na svetovom poľnohospodárskom
trhu od základu. Zásoby potravín v prebytkových krajinách ako Spojené štáty,
-------------------------------------- Kanada a Austrália sa značne zmenšili. V niektorých
afrických krajinách a na indickom subkontinente
prepukla zásobovacia kríza a ťažkosti sa vyskytli
Do rekw 1S$4 dfeytri ještě desetiletí, ale čs. režim aj v Sovietskom zväze. Na trhu sa skupovalo všetko,
se zrejmé snaží plait program popsaný Omeliem s čo boío k dispozícii a v dôsledku toho sa aj ceny
preds fibers.. Předevšíia proměna človeka v čisto po potravín v prebytkových krajinách značne zvýšili.
kračuje z ry c Ä ttý a i tempesi. Nejnovéjši pokrok se
Niektoré krajiny zaviedli opatrenia na ochranu do
nazývá "Jedmtaá evidence pracajšcŕdr" (JEP), kte
rá se začala provádět 1- řijaa Ir. a která má nako máceho poľnohospodárskeho trhu, zakázali vývoz
nec zachytit a zpracovat áata o všech, vice než tých produktov, ktorých prichädzalo na trh po
7,0®g,®8® p raaipdeh IMS v Československu a později skromne.
o všech obyvatelích. Provedená ústřední kartotéka
nosenom zásobovaní tých
se pak má státe doplňovat a "upresňovať'.
Všetky doterajšie opat krajín, v ktorých sa obja
Dne 1. října se začato provádět ověřováni jednot
livých pracovníků v některých závodech, ale Rudé renia nezlepšili situáciu vili známky hladomoru.
právo se zmínilo o celé akci teprve 9. října, kdy po na svetovom poľnohospo
Táto porada sa skutoč
dává foto vysvětlení:
dárskom
trhu.
Určitá
. . Rozvíjející se dostupnost moderních prostřed
ne
konala v polovičke sep
ků na zpracování informací dovoluje připravovat úľava síce prišla po zbe tembra vo Washingtone.
informační systémy založené na zvlášť organizova re tohoročnej úrody, ale
ných systémech individualizovaných jnformací — na len v prebytkových kra Ale tam sa ukázalo, že
bází registrů informací a databank. V databance se jinách. Spojené štáty, kto svetová zásobovacia krí
uchovávají individualizované i shrnuté údaje o kaž
za má hlbšie korene a že
dém pracujícím, jehož činnost v pracovním procesu ré mali tohoto roku nad sa nedá vystvetliť len to
je charakterizována soustavou údajů — ukazatelů . ." mierne dobru úrodu, od
Nejsou pochyby o tom, že prominentní místo mezi volali všetky opatrenia, tálnym poškodením poľ
těmito údaji budou mít kádrové posudky, především ktoré obmedzovali export nohospodárskej produkcie
"politická spolehlivost".
produktov, v niektorých afrických a
Funkce celého systému, který má obsáhnout až niektorých
najmä
olejnatých
plodín a ázijských krajinách, že
50 "ukazatelů" o všech 7 miliónech lidí, se nejdříve
ověřuje na menším vzorku případů. Za tím účelem z nich pripravených vý preto treba pripraviť no
se začaly provádět tři experimenty. Pro první expe robkov. Po krátkej náde vú stratégiu pre poľno
riment byfo vybráno 36 podniků s celkovým počtem
ji, ktorú priniesla pred hospodársku výrobu vo
pracujících asi 150.000, jejichž data se už shromaž
svetovom meradle a po
ď u ji. V druhém experimentu bude sledována flu ktu a  pár rokmi tzv. zelená re
v
rozvojových starať sa o medzinárodnú
ce pracovních sil a to zatím ve Velké Praze a v J i volúcia
homoravském kraji (včetně Brna). Třetí pokusná krajinách, prišli zase oba zodpovednosť za zaistenie
jednotná evidence pracujících se provádí v okrese
svetového
zásobovania.
Rokycany. Tam už budou podle zprávy RP zachyce vy, ako zaistiť výživu pre Konkrétne: schôdzka vo
ni nejen všichni pracující okresu, ale i všichni ostat neustále vzrastajúcu sve
Washingtone vyznela v
tovú populáciu.
ní obyvatelé okresu.
tom zmysle, že sa má v
RP ubezpečuje, že po založení ústředního registru
S touto obavou prišla
a databanky se budou podávat informace jen "opráv
dohľadnom čase zvolať
něným uživatelům, především centrálním a územním svetová Organizácia pre medzinárodná
poľnoho
orgánům státní správy". Účelem druhé evidence má poľnohospodárstvo a vý
spodárska
konferencia
být "podávat rychle a podrobně informace o pohy živu so sídlom v Ríme.
bu, důvodech, směrech a rozsahu účelné a nežádou Naliehala na zvolaní po na najširšom základe.
cí fluktuace pro potřeby řídících orgánů národních
Iniciatívy sa ujala ame
rady; na ktorej by sa rie
výborů a ministerstev . . .".
rická
vláda v spolupráci
Prověřování systémů evidence má trvat dva roky, šili neodkladné problémy
takže se počítá se všeobecným zavedením JEP plných vo svetovom zásobovaní, (Pokračovanie na atr. 2)
devět let před rokem 1984.
ktorá by rozhodla o pred-

Registr a databanka

Jak si může člověk vysvětlit naprosto odmítavé
stanovisko sovětů k volným vzájemným stykům
(Východu se Západem), když současně tvrdí, že
se nemá čeho obávat z ideologického střetnutí?
Jestliže se Západ mýlí a připisuje tak velkou dů
ležitost idejím a jestliže už neexistují v sovětském
bloku vhodné socio-ekonomické podmínky k při
jetí západních idejí, pak se nezdá, že by měl
být jakýkoli důvod k tak krajní úzkostlivosti So
větského svazu. Západ by ve svých mylných po
kusech jen plýtval energií a penězi, jeho snaha
by byla marná, protože sovětští lidé by samozřej
mě tyto ideje s,opovržením odmítli. Jestliže so
větský systém převyšuje systém západní, pak už
samotná tato superiorita by zaručila vítězství v
ideologickém soutěžení. Ovšem "ideologický b oj",
jak si je j představují sovětští mluvčí, je jedno
stranný — šíření komunistických idejí na Západě,
prováděné stejně za pomoci komunistických stran,
volné rozšiřování sovětské literatury atd. Sou
časně však není dovoleno šíření západních idejí
v sovětském bloku. Jinými slovy. Sovětský svaz
nechce soutěžit za stejných podmínek.
Walter Laqueur, SURVEY (Oxford), roč. 19, č. 3.

TISÍC

let

Zcela náhodně se mi dostalo včera do rukou čerstvé
Rudé právo a ani mne nepřekvapilo, jak ze všech
jeho stránek sršely žlučovité úto-ky na Izrael. Toto
obviňování však nezahrnovalo jen tento stát, ale
prosakovalo jím , obviňování všech židů, judaismu a
sionismu jako původu všeho zlého. To není ^nic no
vého, snad někteří vzpomenou na hilsneriádu a
ostatní na heydrichiádu. Antisemitismus patří tra
dičně do arzenálu sovětského čelověka, ale i malého
českého člověka, a tak jak jej ideologicky využíval
Hitler, tak jej využívá dnešní čs. režim, který si
do ústavy napsal, že dopřává náboženskou svobodu
a neuznává rasovou diskriminaci.
Bůhví, kolik tun zbraní, munice a jiného válečné
ho materiálu proudí nyní z Československa do Egyp
ta a Sýrie jako pomoc mírumilovným Arabům. Proč
taková orientace? Přirozeně že v první řadě posluš
né následování Moskvy a služebníčkování v její antisionistické politice. Vzpomínám na^ jedno starší roz
hodnutí: Těsně před vypuknutím šestidenního arabsko-izraelského konfliktu v roce 1967 vydala čs. poš
ta sérii známek nesoucí motivy židovského muzea v
Praze a připomínající historii a utrpení čs. židů.
Známky byly zakrátko náhle staženy z prodeje ve
stupidní obavě, že motivem fajansového džbánku z
Mikulova či sedmiramenného svícnu z Pinkasovy sy
nagogy v Praze by byly vyjádřeny sympatie x
Izraeli v jeho snaze přežít.
Nakolik stažení těchto známek z oběhu Arabům
tehdy pomohlo, nevím, ale gesto zůstalo. Gesto ne
snášenlivosti, nenávisti, rasových předsudků, závisti
a zloby, židé, žijící v Československu, přežili již ne
jeden pogrom, i když nebyli zdaleka tak pronásledo
váni jako jejich soukmenovci na Rusi a v Polsku.
Až nacismus a komunismus setřely tento rozdíl.
Velké postavy našich dějin uvažovaly logicky a
nedávaly se zaslepit zevšeobecňovanými a nekonkrét
ními vášněmi. Když byl v roce 1899 odsouzen kut
nohorskou porotou Hilsner ve znamení rituální vraž
dy, vystoupil proti ní Masaryk takovým ^způsobem,
že jeho čin vyvolal vzrušení po celém světě. Veřej
nost — ta, která jej pak po roce 1918 téměř bez vý
hrad obdivovala — se na něj tehdy vrhla, vytýkala
mu cizáctví, židovské peníze a zaprodanost. Masary
kovi nešlo o obhajobu židů, říkal, že ti jsou schopní
sami se obhájit, ale o pravdu a v podstatě o český
národ, aby falešnému verdiktu neuvěřil.
Uplynulo tři čtvrtě století a _ opět vidíme, že anti
semitismus nezmizel. Velká většina našich čs. židů
byla za války zlikvidována ve vyhlazovacích tábo
rech a i ta hrstka, která přežila a vrátila se do vla
sti, se stala pro svoji vitalitu solí v očích diktátorů
a diktátůrků. Jsou to důvody náboženské nebo so
ciální? Nevzdělanost, fanatismus, neschopnost vlast
ního úsudku? Strach? Nebo opravdu jen poslouchání
příkazů z Moskvy?
Český národ slavil milénium založení pražského
arcibiskupství. Jiné tisícileté výročí uniklo pozorno
sti. 90. žalm je, pesimistický: “ Tisíc let je v Tvých
očích, jako včerejší den, který právě minul, nebo jen
jako doba noční hlídky.”
(Pokračování na str. 2)
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Licitace a fakta
(Pokračování se str. 1)
potom
“ mírové
snahy
Sovětského svazu”
Snad ještě stačí připo
menout, že krátce před
vzplanutím války (4. říj
na) vyslovil rakouský mi
nistr
zahraničí Kirchschläger novinářům podi
vení nad tím, že dva Ara
bové, kteří v Rakousku
zajali rukojmí a vynutili
si zrušení průchozího' tá
bora pro- židovské emig
ranty z SSSR, se zdržo
vali 10 dní před akcí v
Bratislavě a že u nich čs.
Malý oznamovatel
KTERÝ OSAMĚLÝ
hodný starší pán, dob
ře situovaný, nealkoho
lik, chce navštívit přes
svátky vánoční^ neb i
novoroční-, starší, osa
mělou paní, ať napíše
na zn. “ Běh života”
do HD.

35-LETÝ ČECH
mírné povahy, v dob
rém povolání, v Mel
bourne, hledá sezná
mení s dívkou - paní
přiměř, stáří. Zn. “ Spo
lečný šťastný život”
do HD.

úřady neobjevily zbraně
ani nevarovaly rakouské
úřady. Bratislava ovšem
jakékoli podezření odmít
la.
Pro Československo ne
ní novinkou být členem
bloku států, který chce
být papežštější než papež
a jeho úloha se v součas
né dc-bě neprojevuje jen
v komentování války Ži
dů a Arabů. V čs. tisku
a rozhlasu zaujímá nadále
dost místa např. převrat
v Chile se zprávami o
“ mstící se buržoazii” , o
“ fašistických pučistech”
a “ pokračujícím masovém
odporu lidu” . Rozhořčený
komentář vyvolala i zprá
va, že Čína uznala vojen
skou juntu za právoplat
nou vládu Chile.
Čína se vůbec dostává
častěji na stránky čs. no
vin a ío v úloze úhlavní
ho nepřítele skuteČB-ého
socialismu, kterou sí u-

držovala dlouhá léta Ame
rika. Události v USA aféra Watergate, rezigna
ce presidentova náměstka
atd. - jsou naopak podá
vány nezvykle ohleduplně
- většinou jen krátkou
zprávou nebo s mírnou
poznámkou.
Nemalé starosti působí
zřejmě sovětskému bloku
průběh jednání druhé čá
stí Konference o evrop
ské bezpečnosti a spolu
práci v ženevě a tisk věr
ného z nejvěrnějších dá
vá najevo obavy z toho,
že
konference
nemusí
skončit tak, jak Moskva
plánovala. Proto se čte
náři čs. tisku dovídají, že
se “ reakční síly Západu
snaží zpomalit postup dru
hé fáze celoevropské kon
ference” . ačkoli “ průtahy
jsou zbytečné” .
Y zásadním dlouhém
článku odpovídá zahranič
ní komentátor Rudého

práva D. Rovenský na ně
které námitky delegátů
západních států proti so
větské koncepci dohody
pod odvážným titulem:
“ Západ zastírá pravdu.
Licitace a , fakta.” Jaká
jsou ta sovětská fakta ukážeme aspoň na jediném
příkladu této licitace:
K západnímu požadavku
kulturní výměny hodnot a
idejí dokazuje autor, že
se v ČSSR. už pěstuje a
to víc než na Západě.
Vždyť “ lze bez nadsázky
říci” , že v ČSSR je znám
“ každý z těch západních
autorů, který se staví do
boje za společenský po
krok” , kdežto “ v kapitali
stických zemích vydávají
čs. autory - snad kromě
antikomunistů a posrpno
vých emigrantů - pouze
sporadicky” . Českosloven
sko se prý “ skutečným
kulturním hodnotám” ne
vyhýbá . . .

VOLA
SA
Juraj Nagy, narodený r. 1958 v Dunajskej Strede;
ktorý bol v r. 1970 v Geelongu v Austrálii. Brat La
dislav je v Rakúsku.

Tisíc let
(Pokračování se strany 1)
Lidské radovánky jsou pomíjivé a žalmista prosí
Hospodina, aby dal lidem alespoň tolik šťastných
dnů, jako jim dal žalu a utrpení.
Toho nebylo málo od 9. století, kdy se v Čechách
a na Moravě usadili první židé. Žili spjatí s těmito
zeměmi a dali jim nemálo dobrého, i když jako ce
lek nesklízeli mnoho. Přemysl Otakar II. vydal v
13. století zákoník na ochranu židů, Karel IV. byl k
nim blahosklonný, za Václava IV. byli židé proná
sledováni a za Ladislava Pohrobka vypovězeni z
měst. A tak to šlo desetiletí za desetiletím, staletí
za staletím, ké zrovnoprávnění židů došlo až za Jo
sefa II. po Velké francouzské revoluci a svoboda
dostali až roku 1896.
V. Donát
Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

J.KfNDA & CO. PTY. LTD.
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. 314-4281)1
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

Vedouc!

K zaistenie zásobovania

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 ATLANTIC,

21-LETÝ
VYŠŠÍ POSTAVY,
krátkou dobu v Austr.,
by se rád seznámil s
českou dívkou nebo ka
marádem, který by ho
uvedl do čs. společno
sti. Prosím, pište na:
108 First Ave.. North
Dandenong. Vic. 317d
nebo tel. (Melbourne)
795-1105.

ktorá je zárukou nejlepší kvality.

ČISTĚNÍ

Velký výběr jakostního masa a uzenin
najdete v českém řeznictví a uzeoárstrí

|

U FRANTIŠKA ŘÍHY
>73 McIntyre Rd., Nth. Sunshine, Vic-, tel. 311-2819
[Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho drobu.
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka.
frankfurtské párky, turistický- salám.
5

J. KOŠŇAR PTY. LTD.
112 Marlbyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
Telefon.: 37-3109
jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne
(pokračování William St.) Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevy

v Melbourne

ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd.

. 1» rok a že by sa jej malí žia už v tomto hospodár-

OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE
ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukci
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel. Gustav aj.)
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVÁN1 rámů
i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

kontinentální pekárna

BY TY
PRO SVOBODNÉ
od $ 10 týdně
70 Gipps St.
East Melbourne
5 minut z City
Tel. (po 6. hod. več.)
41-4088

koberců

(Dry Shampoo)
Služba 24 hodin denně 7 dř-.i v týdnu v privátních
domech, nemociUfcích, kancelářích, restauracích
atd. — ML-rime česky
WÉL&í FIELD SERVICES
Tel. (MELBOURNE) 850-7395
Ro’
Rovněž všechny druhy jiných čisticích služeb

BYLO
A BUDE
Neděle 21. října byla příjemným překvapením pro
rozhlasové posluchače. Ranní pořad ABC věnovaný
duchovní hudbě byl naladěn na Prahu. Dominantami
programu byly skladby Ant. Dvořáka, Žalm 149 pro
smíšený sbor a orchestr (zpíval český pěvecký sbor.
a hrála Česká filharmonie) a Biblické písně v po
dání J. Jindráka a opět České filharmonie. Tento
pořad byl doplněn třemi barokními varhanními sklad
bami. Kdo má silnější rádio a poslouchá BBC, mohl
tentýž- den večer sledovat neobyčejný pořad o hu
dební Praze zaměřený zejména na Mozartův pobyt
na Bertramce.
Australská televize bude na stanici ABV-2 vysílat
v úterý 31. října třicetiminutový program, o Vy
sokých Tatrách. Snímek připravil Anthony Smith z
BBC a obsah zaměřil zejména na tatranskou květe
nu a zvířenu. Tento pořad je součástí 6dílného se
riálu věnovaného velkým světovým přírodním par
kům a rezervacím, vysílaného od 23. října vždy v.
úterý v 8 hodin večer.
Rozhlasový pořad pro přistěhovalce CONTACT, kte
rý vysílaly australské státní rozhlasové stanice ABC
2 vždy v neděli v 1.30 hod. odpoledne, bude nyní vy
sílán vždy v sobotu v 5.30 hod. odp.
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O Kohoutkovi a Slepickovi
— Ve tsosľí sovětských
okapafcficS TOjsk v ČSSR
os^4tfžj.ď£
T—
- zmena. na
čelnic poSžcké správy
léciso
vtijsk
generál
poručík. S- M. Zolotov byl
odvolán zpě£ do SSSR.
— V Praze se konalo tří
denní sympozium histori
ků z Československa a
SSSR “ O čs. - sovětských
vztazích jako faktoru me
zinárodní politiky v letech
1917 - 1970” . Zúčastnilo
se ho 11 sovětských a 50
čs. pracovníků.
— V Praze zemřel ve vě
ku 86 let jeden z největ
ších čs. odborníků v obo
ru
železobetonových a
mostních staveb akademik
St. Bechyně.
— V říjnu se konaly o
sobotách další směny Ná
rodní fronty, které při
nesly podle zpráv čs. ti
sku mnohamilionové hod
noty” . V mnoha místech
vítala brigádníky na stav
bách a jiných pracovištích
hudba, která dodávala
‘ ‘radostnou náladu” . Např.
v libereckém okrese se
zúčastnilo
“ dobrovolné”
pracovní směny 13. října
přes 33.000 obyvatel, kte
ří odpracovali přes 200.000
brigádnických hodin a vy
tvořili prý hodnotu díla
přes Vh miliónu Kčs. V
ústeckém okrese pracova
lo 29.000 brigádníků na
457 akcích a vytvořili
rovněž miliónové hodnoty.
V Třeboni se rozhodli
dobrovolnou brigádu stej
ně dobrovolně opakovat
již v sobotu 29. října atd.
— Universita Palackého
v Olomouci, druhá nej

starší universita v Česko
slovensku, oslavila 400.
výročí založení.
— Čs.
velvyslanec v
Ghanské republice dr. J.
Šnobl byl též jmenován
velvyslancem v Liberijské republice.
— Na přehlídce dětských
filmů v Ostrově nad Ohří
získali cenu Zlatého dud
ka za nejlepší herecké
výkony L. Šafránková a
P. Trávníček ve filma
“ Tři oříšky pro Popel
ku” , který získal rovněž
cenu dětského diváka.
— Na mistrovství repub
liky motocyklistů v Bra
tislavě došlo k tragické
nehodě, při níž se zranil
František Srna, který při
převozu
do nemocnice
zemřel.
— Ve věku 60 let zemřel
v Praze Dr. J. L. Nerad,
výtvarný historik a teo
retik, autor mnoha odbor
ných publikací.
— Od 15. října byly sní
ženy ceny některých auto
mobilů, které však zůstá
vají ve srovnání s auty
v západních státech nadá
le neúměrně vysoké. Tak
Škoda 100 Stan. stojí po
snížení 45.000 Kčs, škoda
110 Lux-sup. 59.000 Kčs,
Moskvič 412 - 52.000 Kčs,
VAZ 2102 Universal 66.000 Kčs.
— V Praze zemřel člen
Svazu českých výtvar
ných umělců Robert Bo
háček. Bylo mu 50 let.
— Ján Maňa, odsouzený
krajským soudem v Ban
ské Bystrice za vraždu
k trestu smrti, byl podle
oznámení
ministerstva

spravedlnosti SSR popra
ven. (Je jistě typické, že
komunistické státy dosud
vykonávají _
rozsudky
smrtí*
zatímco většina
“ kapitalistických”
států
od těchto trestů upustila.)
— Přerovský profesor tě
lesné výchovy Luboš, Ple 
va obhájil v Belgi-i titul
mistra světa foukacích
harmonikářů.
— Ve dnech 23. až 26.
října vykonal Gustáv Hu
sák oficiální návštěvu Ju
goslávie.
— Čs. celníci si vysloužili
zvláštní
uznání polské
vlády, protože zadrželi na
čs. území obrazy lom
bardského mistra, které
se pokusil vyvézt z Pol
ska jejich původní maji
tel, nyní rakouský státní
občan.
— Filmový režisér Karel
Steklý byl jmenován ná
rodním umělcem.
— Nová opera Jána Cikkera, kterou složil na té
mä Hry o lásce a smrti
Romaina Rollanda, má
úspěch u diváků i u of i
ciální kritiky.
— Pražská zoo oslavila
42 let svého trvání. Od
vzniku v roce 1931 prošlo
jejími branami 24 miliónů
návštěvníků. V současné
době chová 500 druhů zví
řat.
— Od roku 1954 až do letoška bylo v Českosloven
sku uděleno 16.500 titulů
kandidátů věd a 1.250 ti
tulů doktorů věd.
— Za jediný den (4. říj
na) spáchalo v Praze 8
lidí sebevraždu a další 3
osoby, které se o sebe-

aneb BEZ ÚPLATKŮ NELZE
Znáte přece tu pohádku: nenasyta kohoutek spolkne zrníčko, zrníčko zaskočí
a kohoutek se dusí. Slepička utíká pro pomoc: "Studánko, studánko, dej vody
mému kohoutkovi, leží tam na dvoře, nožky má nahoře, bojím se, bojím, že
um ře." Studánka dělá drahoty, chtěla by závoj od švadlenky, švadlenka boty
od ševče atakdále. Než to všechno slepička obstará, je málem po kohoutkovi.
Vidíte, děti, jak se sobeckost nevyplácí.
Pohádku stejného rázu, zabalenou ovšem do roucha současné reality, p ři
neslo čtenářům Rudé právo ve své sobotní příloze ze 6. října.
Povídka z pera autora
Zdeňka Motyky, coby spisovatele zcela neznámého, leč velmi dobře obeznalého s běžnými prakti

Varováni intelektuálu
Zatímco zraky světové veřejnosti byly upřeny
ke Střednímu východu a obavy z rozšíření tam
ního konfliktu v konflikt světový nebyly docela
bezpodstatné, vzrostlo nebezpečí, že západní svět
bude ochotnější než jindy platit jakoukoli cenu,
o níž se domnívá, že může odvrátit hrozící nebez
pečí. Jednou takovou cenou by mohly být zásadní
ústupky při jednáních jednotlivých komisí Konfe
rence o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, která
právě zasedá v Ženevě.
Toho si byli zřejmě vědomi přední evropští inte
lektuálové a vydali veřejné provolání s naléha
vým varováním. Podepsaní spisovatelé, vědci a
umělci v něm upozorňují, že při jednáních v Že
nevě jsou ohroženy základní principy intelektuál
ní svobody. Rozhodnutí, učiněná na této konferen
ci, mohou velmi ovlivnit nejen kulturní styky mezi
Západem a Východem, ale i intelektuální svobodu
v obou částech. "Obáváme se, že tohle mnozí ne
chápou", praví se v prohlášení dále.
Vládní dohody o vědeckých a kulturních vý
měnách mnoho nepomohou bez skutečného uznání
principů svobody myšlení a vyjadřování, zveřej
ňování a k ritiky, bez neomezovaných kontaktů
vzdělanců, vědců, umělců a spisovatelů a bez
volné výměny vědomostí, idejí a výzkumů.
Zkušenosti z dřívější doby a současná politika
sovětské vlády a vlád východoevropských států

nejsou povzbudivé. Podepsaní doufají v rostoucí
politické uvolnění, ale uvědomují si, že dosud byly
všechny pokusy k dosažení takového uvolnění pro
vázeny zhoršením situace na kulturním poli a to
jak uvnitř zemí východní Evropy, tak při jejich
stycích se Západem. Intelektuální spolupráce a
vzájemné porozumění zůstanou prázdnými fráze
mi, pokud nebudou dodržovány základní podmínky
kulturní svobody ve všech zúčastněných zemích.
Tyto svobody mají zahrnovat volný přístup ke
knihám, volné cestování do ciziny, svobodu publi
kovat v cizině bez zvláštního povolení, volnost
vyjadřování se řečí i písmem a nerušený poslech
rozhlasu a televize. Politické názory nemají pak
mít vliv na přijetí nebo vyloučení z universit a
vědeckých ústavů a to jak učitelů tak studentů.
"Tradice svobody v evropské kultuře je příliš
důležitá, než aby byla ponechána výhradním úřed
ním rozhodnutím v dnešním nestálém světě", pra
ví se v závěru.
Toto prohlášení podepsali mezi jiným i: Ray
mond Aron, Pierre Clarac, Denis de Rougement,
C. A. Doxiadis, Pierre Emmanuel, Georges Fried
mann, L. Gabriel-Robinet, Guenter Grass, Eugene
Ionesco, Leszek Kolakowski, Leopold Labedz, Ber
nard Lewis, Donald MacRae, Golo Mann, Gabriel
Marcel, Edgar Morin, Ignazio Silone, Germaine
Til lion a John Wain.

dici pracovník dal pracu-Slepička radostně pílí
jícím postavit bazén, za- ke Kohoutkovi a Kohoutek
pomněl však, že do něj hned přestane modrat,
musí být také přívod vo
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Medzinárodný menový fond a suverénna práva členských krajin

O nový menový systém
jiný, ktoré vykážu scho
dok. To znamená, že by
sa zároveň upravovali nie
len valutovej parity, lež
že by dochádzalo aj k
určitej úprave medziná
rodnej delby práce. A to
to je hádam najvážnejší
problém, zasahujúci - ako
som už spomenul - do su
verénnych práv jednotli
vých
členských krajín
Fondu. Preto tu je treba
nielen odborná, lež aj po
litická dohoda.
Tretí, z hľadiska odbor
ného hádam rovnako váž
ny problem, je otázka výmennosti. Až doteraz za
starého menového, systé
mu bola konvertibilita bi 
laterálny akt medzi štá
tom, ktorý má prebytky
dolárov a chcel ich zame
niť za zlato. Pri tom bo
la síce americká vláda
viazaná menovou doho
dou tomu vyhovieť, ale
zároveň mohla vyvíjať
tlak na dotyčnú krajinu,
aby nežiadala zlato za do
láre.
Europské hospodárske
spoločenstvo chce zásad
nú zmenu. Francúzsky
minister financií Valery
d-Estaing považuje doho
du o výmennosti za zá
kladný kameň nového me
nového systému a navrhu
je - podporovaný všetký
mi europskými krajinami
- povinnú a multilaterálnu,
konvertibilitu. Celý pro
ces by sa odohrával tak,
že členské krajiny, ktoré
by prechovávali prebytky
dolárov a chceli by ich
zameniť, by ich jednodu
cho postúpili menovému
fondu, kde by sa museli
Spojené štáty postarať o
zámenu ponúkaných dolá
rov.

iBožmítt
MOTEL GUEST HOUSE
RESTAURANT
KAIORAMA
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

Americká vláda má ná
mietky proti tomuto ná
vrhu a zdá sa, že na tom
to úseku sú stanoviska
najvzdialenejšie a dohoda
najťažšia. Americká vlá
da pripomína, že bilate
rálna konvertibilita fungo
vala dobre a že mnohé
krajiny ešte aj dnes radi
udržujú svoje prebytky v
dolároch. Zároveň by sa
tým vraj nič nevyriešilo,
lebo za povinnej a multi
laterálnej
konvertibility
by prebytkové krajiny
zhromažďovali aj naďa
lej prebytky, hoci v iných
finančných istotách, čo

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

573 Hampton St.,
Hampton, Vic.
Telefón: 98-5756
Vítězslav Gardavský: God Is Not Yef Dead.
Penguin Books, 1973, str. 224, $ 1.55.

Agresivní atheista
Referuji-li o této knize, jsou moje pocity smíšené.
Na jedné straně člověka těší, že nakladatelský dům
jako je Penguin publikuje ve své ediční řadě Peli
can Original práci českého filosofa, na druhé stra
ně nemohu popřít antipatii jak k tématu knihy tak
k autorovi. Není účelem této poznámky s dedukce
mi V. Gardavského polemizovat, protože se dia
metrálně liší od mého životního názoru. Gardavský
patřil mezi elitu čs. marxistických filosofů, kteří
sympatizovali s Dubčekem; po srpnu 1968 byl zba
ven profesury marx leninismu na brněnské vojenské
technice. Čtenáři Literárních novin se setkávali se
jménem Gardavského v dubčekovském období, kdy
publikoval řadu atheistických úvah, které vyzníva
ly dosti liberálně v souvislosti s tehdejším trendem
českých intelektuálů. Gardavský tyto články upravil
a rozšířil a publikoval je jako knihu, která byla brzo
přeložena do němčiny. Tato německá verze pak slou
žila jako podklad k překladu do angličtiny (Vivien
ne Menkes).
Západní intelektuály nepochybně láká tématika dia
logu mezi křesťanstvím a marxismem, jejich levičácké zaměření hledá jakýsi kompromis ' s tradicí
otců a dědů. která byla výrazně akcentovaná nábo
ženským životem. Gardavský svůj dialog výrazně
pointuje atheismem s argumenty pro komunismus.
Vydání této pro-marxistické knihy v němčině a
angličtině je další doklad dravosti antikřesťanských
sil, které na světovém fóru nemálo těží z aktivity
mužů československého jara (filosofů, ekonomů, po
litologů, publicistů aj.), ať již žijí nyní v Českoslo
vensku nebo mimo něj. Domnívám se, že jednou z
prvních povinností čs. exilu by bylo přínosně upo
zornit světovou veřejnost, že ne všichni čs. intelek
tuálové sdílí filosofii marxismu a atheismu.
IP .
Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
důvěrou na

ODRA TRAVEL SERVICE
311 La Trobe Sl., Melbourne, tel. 67-9454
647 George St., Sydney, tel. 211-5655
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

by tiež nebol.'; pre vývoj sa medzinárodná menová
svetového
hospodárstva likvidita vytvorí zo všet
kých národných valút a
účelné a vyhovujúce.
Konečne štvrtý základ bude sa označovať ako-,
ný problém sa sústreďu tzv. papierové zlato. Tým*
podminuje
menová
je okolo otázky, čo má sa
byť základnou medziná funkcia zlatá i dolára ako
menovej
rodnou menou, v ktorej sa medzinárodnej
budú ukladať v menovom rezervy. Odborníci hľada
fonde rezervy medzinárod jú primeraný názov pre
nej menovej likvidity. D o základnú jednotku meno
teraz boli takouto menou vej likvidity, lebo s p o j-,
dolár a zlato. Už dlhší čas mom papierového zlatu platí dohoda, podľa ktoré i (Pokračovanie na str. 8)
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Vojenská sila a politika
Komentář Ferdinanda Peroutky (psaný 13. října 1973)

Vypukla nová válka arabsko-israelská, a zatím co toto píšeme, nikdo se neodvažuje nic předvídat.
Skončí to jako jeden z krvavých a nerozhodných podniků, jim iž Arabové občas oznamují světu, že pro ně
problém israelského státu vůbec ještě není vyřešen? Střední východ je nebezpečný terén. Amerika a
Rusko stejně se obávají, že zde by se nejspíše mohly srazit. Zároveň s prvními zprávami p útoku Egyp
ťanů a Syřanů na israelské posice se vyskytla zpráva, že Rusové odvezli domů svůj vojenský personál
s egyptských letišť a raketových základen. Z toho se mohlo zdát, že, za prvé, Rusové předem věděli
o útoku, za druhé, že mají úmysl vyhnout se kompli kácím. Kdyby odvetou za egyptský útok Israel bom
bardoval egyptská letiště a raketové základny, moh li by při tom p řijít o život také Rusové, a sověty
by se mohly ve své známé velmocenské hrdosti cítit povinovány oplatit to Israeli. Tu by, na druhé stra
ně, také Amerika mohla být vtažena do přímé účasti na konfliktu. Ale zpráva nebyla potvrzena, a pří
tomná válka bude jednou ze zatěžkacích zkoušek nedávno uzavřené americko-ruské dohody.
Snad válka nemusila nější z arabských poten- vlče méně umlkl, a jim Israel překvapil Araby, a
roku 1973 Arabové pře
přijít tak zcela nečekaně, tátů, jordánský král Hus se přestali starat.
Ostražitosti stály v ce  kvapili Israel.
kdyby bylo více vzato na sein. Dokonce se na chví
Zatím co toto píšeme,
vědomí, že v arabském li tento král smířil s pa stě dvě překážky. Pano
guerrilami, válo přesvědčení o abso noviny přinášejí úsudky
táboře vznikla nová situa lestinskými
ce. Stalo se, že egyptský svým nejhorším nepříte lutní vojenské převaze vojenských expertů. Ex
president Sadat trpělivým lem. Nějak se Sadatovi Israele. která byla doká perti se shodují v tom.
úsilím vytvořil jednotnou podařilo přemluvit Hus- zána ve válce 1967; sta že podle zjistitelné situa
frontu z politicky velmi seina, aby propustil z vě čilo sedm dní na dokona ce na bojištích tato vál
různorodých, nemilujících zení politické vězně, take lou porážku Arabů. Coko ka naprosto se nebude po
se a často se nenávidících ty, kteří ho několikrát li Arabové dělají a říka dobat válce v roku 1967.
Je otázka, s kým symarabských států a sjedno chtěli svrhnout a ukládali jí, podle tohoto přesvěd
til je aspoň v jedné věci. mu o život. Proti Israeli čení znamená jen tolik, že patisovat. Nejsme z těch.
v jednom úmyslu: proti se nyní smluvili, také na se kroutí ve své bezmoc kdo se snad domnívají, že
historie se správně pohy
chvíli, sociálně radikální nosti.
Israeli.
Irak a malí, konservativ
Pak byl starý svod vy buje kupředu tím. že za
Poprvé tu v jedné fron
ni arabští králíčkové na kládat rétorikou některé pomíná. Za války byu ži
tě spolu nyní stojí Libye, jihu, pánové nad maličký věci. které vypadaly ná dé vražděni v známých
která pomáhá povstalcům mi. ale na olejové zdroje
pádně nebo i děsivě. Mno masách. Kdo na to neza
proti marockému králi a bohatými územími. Mezi
zí přijali Hitlerův “ Mein pomíná. sotva může nepřeje si jeho zkázy, i ma- nimi nejvlivnější, nejbo K am pf’ jako výbuch réto sympatisovat s tím. že
rocký král. jenž Libyi hatší a nejkonserrativněj- riky. jimž není třeba se židé před pětadvaceti le
ovšem nenávidí. Vedle se ší je Faisal, král Saudské zabývat, snad ani to číst. ty rozhodnutím Spojených
be nyní stojí bojovná, k Arábie.
A marx-leninismus dosud národů dostali útulek, v
útoku na Israel vždy při
Dnes je zřejmo. že ne je pro mnohé rétorika pro němž by se zzntSĚ po
pravená Sýrie i nejmír- bylo rozumné odepřít po vnitřní potřebu, způsob. svém. Mají spravedlivý
zornost tomuto ději. Když jakým sověty vedou své nárok proti lidstvo. Palese na jaře egyptský pre masy. a nemá co dělat síiňané se oddávají fanta
sident Sadat ujal tohoto s jejich zahraniční politi siím krutosti, a někdy pro
M A L ÍŘ
zrazuji- jak by jednali s
úkolu, nebyl úplné mlčen kou.
A NATĚRAČ
livý. Řekl. že osobně pře
A Israel tentokrát. . . ofeyraieisíveíB židovského
který pracuje odborné
bírá vedení ' pro určitj Needfcsžlí Israel bližší pro státu, kdyby tento stát
a levně kdekoli v
zkoumání toho faktu, že padl- “ Tzesesae je áa mo
Úkol ‘ £ "'US lOSZiřl&HI
Melbourne
hu\ a že jde o ""psycho ÄT'H.OO'^’S S 6 £upfŽ 03. ZSpSLCÍ' re" a tak dále. Nejmenší
Petr PEITHNER
prispevek k tomu. aby ta
logickou. ncôilisa x" ? td
8 Moorhouse St.,
ková nenávist zase. po
točami
Ät-mirmtact
s
Richmond, Víc.
druhé nabyla mocí nad
Tel. 42-5980
.“P okračování na str. 6;
je nevyhnutelná“. Ptíocn

PRAVE
UZENÁŘSTVÍ
★ PRVOTŘÍDNÍ ŠUNKY, MLADÉ
★ NEJVĚTŠÍ VÝBĚR

KRMENÉ HUSY, KACHNY, SLEPICE

JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN

VŠEHO DRUHU

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

Tel. 8 6 7178

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38
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Pozitivny program záväzkom k T7. novembru

Torontský zjazd SYU
Dr. V. E. Andic, miestopredseda SVU
Je vari riadením Božím, že sa ročná schôdza' Spo
ločnosti pre vedy a umenie koná v Torontě' a že
pripadá na historický deň 17. novembra. Toronto je
jedno z najrušnejších miest krajanského života tak
po nasskej národnej kultúre, ako aj po umení. Ved
len nedávno — dňa 3. júla t. r. — zomrel v Torontě
Karel Ančerl, hudobný riaditeľ torontského symfonic
kého orchestra a v Torontě sú početní naši umelci
sochári, reprezentanti krásnej literatúry,, vedeckí pra
covníci, novinári, ako aj mužovia lekárskej vedy.
Aj v obore praktických a obchodných vied máme’ v
Torontě a okolí význačných továrníkov a bankárov
(Tomáša Baťu ml., ktorého podniky zaobuli kus sve
ta, Štefana Romana s veľkými podnikmi v tunaj
šom baníctve aj.). Je to tiež aktívne stredisko s ča
sopismi, s vydavateľmi kníh, s telocvičnými a ta
nečnými-skupinami, s pestovaním českých a sloven
ských štúdií na Torontskej univerzite a činnosťou
krajanských skupín, ktorá je dokladom, že v Toron
tě je^ živo, že je tam kyprá pôda pre kultúrnu nivu.
Prísť do Toronta je pre návštevníka zo Spojených
štátov vzácnou príležitosťou osviežiť sa; prisťaho
valci v Kanade sú celkom o 25 až 50 rokov mladší
ako v USA.^Teraz už majú v Kanade nové generácie
nášského pôvodu, ktoré sa vyznamenali (napr. slo
venského prvého huslistu torontskej symfonie Karo
la Dobiáša aj.).
Ako inde v emigrácii sú aj v Torontě trenice medzi
jednotlivými zložkami. Tieto trenice znamenajú však
tiež väčšiu súťaživosť a tú považujú niektorí pozoro
vatelia za zrámku života a záujmu o pospolité otáz
ky — asi tak ako v manželstve. Hovoria, že sa má
me znažšt o minimálnu a nie o maximálnu jednotu
a že dôraz sr.á byť kladený na kvalitu práce každej
zložky, z ktorej vyplynú sústredivé sily namiesto
prílišného oslabovania a odstredivosti. Rôznorodosť
názorov a pracovných metód môže vzpružiť chuť k
práci a súťaživosť, ktorá je stmeľovaním a soľou
demokracie. \ demokracii je miesto pre všetkých
.príslušníkov, ktorí nemajú poďkopné a poťuchlé úmy
sly. tá zaručuje slobodu pre všetkých, aj tých počet
ne či sociálne najslabších.
Společnost pre vedy a umenia sdružuje akademic
ky vzdelaných ľudí. vzdelancov a umelcov, ako aj
ľudí. ktorí sú bud’to vo vedení nášho kultúrneho ži
vota. alebo činne berú účasť v kultúrne-spoločenskem. vedeckom a umeleckom snažení a v tvorbe
literárnej, ako aj v praktickom uplatňovaní vedec
kých a technologických princípov.
Poslaním SVU je pestovanie kultúr našich náro
dov. slovenského a českého, a to publikáciami (na
prvom mieste), ako aj prednáškami, kurzami v re
či českej a slovenskej, ako sú kurzy na vysokých
školách. V každom tomto ohľade najdeme ilustrácie
v Torontě.
17. november je jedným z tragických historických
dní. keď nacisti vraždili akademickú mládež a pro
fesorov, odvádzali iných do nemeckých väzníc a
zatvorili univerzity v Prahe a v Brne. Pri všetkej
tragédii, ktorá následovala a zavinila nekonečné
utrpenie našich najlepších synov a dcier, je tento
deň symbolom nepodajnosti a na koniec víťazstva
nad nacistickou hrôzovládou. Zavraždením moravské
ho študenta medicíny Jána Opletala 17. novembra 193y
a ďalšími obeťami nezničili nacisti tuhu po vzde
laní a vede a neuvrhli naše národy do poddanstva
natrvalo. Tak podobne po nespočetnom kruhu čes
kých a slovenských obetí komunistickej vlády nemô
že očakávať marxizmus inakší osud, ako postihol
nacistických vladárov, i keby vzal na seba dočasne
“ ľudskú tvár” .
17. november by mal pripomenúť záväzok nás
všetkých — vzdelancov, umeleckých pracovníkov, ce
lej českej a slovenskej pospolitosti čí doma vo vlasti,
alebo kdekoľvek sme roztrúsení inde po svete —
záväzok manifestovať za právo na -slobodu, neodvislosť a za právo na osobitný samostatný vývoj,
aby sme mohli prispievať k celkovej svetovej kul
túre nie podľa receptu Berlína alebo Moskvy, ale
podľa vlastných svojských rozhodnutí.
Môžeme snáď očakávať, že ako v predchádzajú
cich rokoch (najmä pri takejto ročnej schôdzi SVU
v Torontě v roku 1963) nám tamojší členovia pripra
via kultúrno-umelecký porád, ktorý bude pre nás
duševným občerstvením a obnovením nádeje všet
kých exulantov a emigrantov, že obete 17. novembra
a katastrofy, ktorú tento hrozný deň symbolizuje,
neboli nadarmo, naopak, že z tragédie 17. novembra
a z tragédií dneška vyjde nové víťazstvo ducha a
lepšie časy pre naše nadchádzajúce generácie.
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D O M O V A

Vojenská sila a politika

"Řekněte to kvetinam i"
Vááikyětinář,

(Pokračování se str. 5) souhlasili a pak odpadli, politiku ovlivňovat. Mo když - dosti často - mají
lidmi je hřích. A je otáz z těch, kdo se do- toho ne derní západní hospodář silný dojem, že sovětská
může zařídit dodávku
ka pokroku.' Pokud toho chtějí míchat, -a z těch. ství se neobejde bez ole dlaň, která podává po
květin a věnců
se týká, jak nesympatiso- kdo Spojené národy poklá je, a Israel při všem jed moc, se Svírá v pěst. So
' r Českpstóvensku nebo v jiných státech
vat s těmi, kdo za nej- dají za hlavní forum úto nání a uvažování nemá věty se příliš snadno vmě
kratší dobu dovedli v roz ku proti západní demokra podceňovat, jak velkou šují do vnitřních záležito
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
háraném. okolí Středního tické ideologii. Postaven roli to hraje pro celý zá
nebo zvláštní udátost, obraťte se na místní
stí těch, jimž pomáhají.
východu vytvořit výkonný před toto- forum, Israel pad. Jeho pomoc Israeli
V ■
květinářství INTERFLORA. .
To se zdá být od sovětů
musil cítit, že má na vy nebude zcela spontánní,
moderní a sociální stát?
Poznáte je podle obrázku Merkura
neodlučitelné, mají-li k
Zatím co takto uvažu branou jen mezi zkázou bez hospodářské úvahy.
ítT'•
:
ve výkladní skříni
tomu
. příležitost. Je dosti
Abychom dokreslili po
jeme, na první - stránce s váikou nebo zkázou bez
■
INTERFLORA—
zřejmo,
že by se Arabové
novin se objevil velký ná války. Tolik o tom, proč litický obraz. V jednot
KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA
pis: ‘ ‘Israel přiznává ne se Israel vyhýbá politic né arabské frontě, jsou cítili jistější bez vojenské
sovětů
na
radikálové i konservativ přítomnosti
úspěch na suezské fron kému vyjednávání.
svém
území.
Král
Faisal
Praví se, že Israel má ci. Konservativci přinesli
tě” .
jediného
skutečného pří nejen moc, již dává olej, už před nějakou dobou
Početně
je
poměr
Ara
V
Sheila Ostrander, Lynn Schroeder: PSI —
tele,
Ameriku,
a nevyne nýbrž také některé nové nadějně předpovídal, že
bů
a
Israelitů
čtyřicet
k
‘
Psychic Discoveries behind The Iron Cur' : tain. Abacus, London, 1973, str. 446, 16 str. jedné. Jen Egypt má 34 chává to skoro nic ze sku politické ideje. Není vy Amerika změní svou poli
fotogr. příloh,. $ 3.00.
A
postavení loučeno, že by mohly na tiku vůči Arabům. To je
miliony obyvatel, Israel 3 tečnosti.
nové thema, třeba čekat,
miliony. Arabské děti se Ameriky v této věci není lézt úrodnou půdu.
jak se rozvine.
rodí s orientální snadno bez problémů. Amerika je
Arabové ovšem přijíma
stí. Israelská ministerská Israeli zeměpisně vzdále jí sovětskou pomoc, ale
Odebírají všichni Vaši
předsedkyně Golda Meir na, Rusko je mu země někdy vybuchují a posíla
se jednou přiznala, že v pisně blízko. Tento fakt jí sovětské poradce a po čeští a slovenští přáteli
Hlas domova?
pomoc mocníky pryč. To tehdy,
^ Z c e la , nahodilé jsem si při probírání knih v knih- ! noci jí nedá spát myšlen činí americkou
kupeckém, regále všiml publikace, v jejímž titu-: ka, kolik arabských dětí Israeli nesnadnou a sovět
lu,;dopainuje výraz PSI; Nebyla to česká kynologická j se narodí této noci.
skou pomoc nepřátelům
Příručka,, ale anglická knížka o parapsychice v ze- i
Vracejí
se
rozpaky,
jež
Israele
snadnou. Mimo to
Biích Východního bloku: Při listování knížkou jsem
•sp uvědomil, že bych--ji měl přečíst, tvářit se. že někteří přátelé Israele cí nová jednotná fronta Ara
ZLOBÍ
VÁS
OČI ?
. všemu -věřím á- rozdělit se o dojem s čtenáři HD. tili hned po největším bů věří. že snad nalezla
Bolí Vás hlava ?
Webster nás poučuje, že parapsychíka je věda o israelském triumfu, po ví prostředek, jak vypáčit
nadpřirozených silách nefyzikálního původu. OxfordNoste
brýle od
OPTÁ
,ský; slovník uvádí, že jde o vědu pokoušející se w - tězné sedmičtenní válce- Ameriku z jejího přátel
ství
k
Israeli.
Ptali
se
sebe
í
Israelitů:
.světlit., spirituální úkazy na nefyzikálním základe.
rŠa.vparapsychikové zavádějí nový termín pro tot3 zdá se- to zatím vyřízeno.
Příroda je proti Israeli.
vědecké ■.-(.?} odvětví — psychotronika, čímž se zajisté ale jak bude za pěí. za Arabové mají olej. nej vět
pokoušejí -vnést- dojem exaktnosti a teehnicity do'této- deset let?
ší jeho zdroj na světě. I
Capitol House, 113 Swansfon St.
astrální sféry.
I když Israel, váězni seriosní západní ekonomi
. „Leč abych-,nepředbíhal. Dvě chytré Američankv
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
, pa všij vily Rusko, Československo. Bulharsko a Ra- obstojí v léta nové válce, ste nám sáMe začínají
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
piun(?ko, zajisté , tam „strávily mnoho času. snad i táž otázka trvá: jak bede vyprávět fantastické mož
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
pěkdý, příjemněji než-bádáním v okultním příšeří, za pět, za deset let? Vy nosti. které z toho vyplý
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
„á. sepsaly knihu o .tom-,- jací lidé se parapsyehífceu v
Příjmy olejových
. t,ěchto zemích .zabývají a čemu se nejvíce věnují jevuje se zatím, že tíž vajú
v nutných případech ' i telegraficky
Politice se všeobecněyyhýbaly. jen občas vyskočí dnes je Israeií£&n mno králů a baraců jsou a bu
-v
mezi řádky zmínka, že. i telepatové jsou v těchto hem nesnacteějii zvíiězžt- dou tak velké, že v roce
ženiich žaměsťnáni v bezpečnostních centrálách, (člo  Až se Arabové ještě lépe. 1388 prý bude mít malá
vek sé pak nediví, že. zatýkáni jsou pak většinou ne
Vinní.)’ Stáliri takové sféře nevěřil a tlačil techniky vyzbrojí a vycvičí, a zase Saudská Arábie větší pe
D žetem — denné
aby‘ napnUli mozky, jak to popsal Solženicyn V bude čtyřicet nebo ještě něžní reservy než Ameri
■Prvním kruhu pekla.
vice k jedné, co pak? ka a Japonsko dohroma
do VÍDNĚ, FRANKFURTU nebo LONDÝNA
Ale vraťme se k naší knize PSI. .Jako student Když padne jeden arab dy. Jak chudičký je proti
můžete letět ZA POUHÝCH $ 380.■jsem 'četl publikaci katolického mystika Břetislava
Kafky, původně akademického sochaře, později okul ský voják, co to znamená tomu Israel.
Do
mnoha mést v EVROPĚ a zpět
'lo je peněžní stránka
■tisty.-’ z jehož popisovaných experimentů si pamatuji mezi stodvaeetí miliony?
můžete letět za $ 697.90
.dodnes jeden-; hypnotizér vrazil do sklenice vody Ale když padne jeden ale existuje také politická
nůž a medium zahořekovalo. že bylo prebodeno. Tak israelský voják . . .
Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
stránka. V situaci je ně
dento Kafka: je v referované knize uváděn jako otec
Je-li možno Israel za co, co nebylo roku 1967.
de VIDNĚ stojí
-čs. pařapsyehiky. Tam patři i tradiční proutkařství
si Arabové v
o kterém se vedla a vede nejedna debata. Kafka něco kritisovat, tedy za Poprvé
” ” ........ S 346.45
n a še l'V 'poválečném : Československu zdatné žáky. to, že se téměř výlučně plném rozsahu uvědomili,
Vaši cestu spolehlivé zprostředkuje
zejména to je biochemik dr. Milan Ryzí. který nyní spoléhal na svou vojen že olej znamená politic
žije v :’USA, Pavel Štěpánek, dr. Evžen Jonáš, ing. skou sílu a vyhýbal se po
kou moc, a nová arabská
K arel'D rbal,'R ob ert'Pa vlita, dr. Zdeněk Rejdák a
litickému
vyjednávání. jednotná fronta se snad
jinL-v ' ;-"A ť'se jiždívám na tuto okultní sféru jakkoliv skep Dobrá armáda bez dobré nejvíce ze všeho zakládá
ticky, musím sé přiznat, že mi kniha, o které refe politiky je jen 'polovina na tomto uvědomění. Růz
ruji, rozšířila obzor a dozvěděl jsem se, do jakých toho, co má být.
ní Arabové si to vykládají
astrálních, .dálav naši, krajané zasahují, i když dle
330 Little Collins St.
I když s tím souhlasí různě, podle temperamen
knihy., jejich .sovětští „a bulharští kolegové jsou nemépě,,zdajní.>;Také jsem : pocítil líjost, že neumím číst me, nemůžeme zavírat tu. -4
Radikálové věří, ž.e
(roh Elizabeth St.), Melbourne
dopis v zalepené obálee nebo předpovídat správná oči nad tím, že se Israel mají ruku na hrdle zápa
1
Telefon 63-4001 — 63-4002
čísla Sportky mi sledovat divadelní představení mým dopouštěl chyby, která
du, konservativci mírněji
parietálmm, zrakem ,doma a tak ušetřit na vstup
mu byla kruté vnucena . . věří, že mohou západní
ném.
■.
,
. V jednom
minulém
Newsweeku jsem
četl Každá schůze Spojených
musila, přivést
poznámku, že sé- v; USA začal vyrábět ostřič žiletek národů
Veškerá POJIŠTĚNI odborně provedou
d le ' patentů čsí elektrotechnika (tzv. Drbalova py Israeli na mysl, jak osa
ramida), kniha PSI rhne poučila více, krabička , ve mocen je politicky. Vždy
tvarů trojbokěho Hranolu, kosmický generátor, umož
se proti němu objevila
ňuje sämúbroušéní v rif uložené žiletky, vida! Slo
venský psychiatr Jonáš vypracoval metodu, jas většina složená z těch.
insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421,
kontrolovat porodnost a .určit pohlaví dosud nenaro kdo se zřízením israelské958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
zeného dítěte na' astrologických principech.
ho státu nikdy nesouhlasi
Kdo tedy.holduje takovému druhu čtení, pak si v li, z těch, kdo nejdříve
knížce PSI počte!
IP
spolupracující s INTERFLORA,

Okultní vědy
v komunismu
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Pavel Kohout: Ubohý vrah (Švýcarská premiéra v Městském divadle v Bernu, září 1973)

Spása v (oiumu

Spisovatel Pavel Kohout poskytl interview rakouské televizi, který koncem
září vysílala i televize švýcarská. Kohout v rozhovoru kritizoval ostře omezo
vání osobních svobod v Československu a Zastával názor, že svoboda a respek
tování lidských práv jsou dva od sebe neoddělitelné pojmy. Jako příklad uvedl
Solženicyna a Sacharova, kteří bojují za obě tyto etické kategorie zároveň.
Kohout je přesvědčený zastánce socialismu, řekl v interview. K socialismu
však prý patří také svoboda názorů. Podle jeho názoru neznamená socialismus
pouze odstranit vykořisťování, ale i vyloučit každou formu politického útlaku.
Zmínil se rovněž, že mu československé úřady odmítly udělit výjezdní visum
do Švýcarska a Rumunska, a řekl doslova: "Nechci zvrátit žádný režim. Po
žaduji jedině, aby se každý občan směl volně pohybovat a svobodně vycestovat
ze země a zase se do ní vrá tit, jak to zaručuje Charta Spojených národů."
Tento interview spadal Lucernu a Dilií o uvede fascinovalo tak, že jsem
ho znova oživil, já, který
časově skoro přesně do ní jeho her na západě.
Ale tahle poloviční ne jsem až dosud vždycky ve
švýcarské premiéry Ko
houtovy hry Ubohý vrah. zákonnost provedení způ svých dílech obrážel dobu
Kohout tu použil jako zá sobila - jistě aspoň zčá a svět? Asi to, že ze své
kladu povídky ruského sti - úspěch obou provede ho okna vidím na praž
autora Leonida N. Andre ní. Bernská inscenace b y ském hradě vlát vlajku s
jeva Rozum, spisovatele, la o to odvážnější, že ne nápisem “ Pravda vítězí” .
který zemřel roku 1919 v dávné provedení dramati V posledních 44 letech
exilu a kterého sovětská kovy tragikomédie August svého života - brza mi bu
Úřední encyklopedie ozna August, august se neset de 45 - jsem zjistil, že' ve
čuje za “ ruského reakční- kalo u bernského publi skutečnosti pravda vítězí
ho spisovatele” . Kohout, ka zrovna s nadšením.
méně než zřídkakdy a že
V tištěném programu si její vítězství netrvá dlou
který jako jeden z před
stavitelů Pražského jara divák může přečíst dopis, ho.
Mnohem,
mnohem
herná od okupace na rů- kterým Kohout komentuje častěji zvítězí zlo, přede
žích ustláno - publikuje Ubohého vraha. Píše v vším je-li
vykonáváno
pouze ve Švýcarsku, do něm: “ V čem záleží spo chladnokrevně,
nemilo
lná nesmí - nezvolil tedy lečenská výpověď mého srdně a absolutně racio zrovna politicky oportun- kusu, jak říkávají drama nálně.”
ní cestu. Loňská světová turgové? Mnozí se domní
Forma Kohoutova dra
premiéra v Duesseldorfu vají, že neexistuje, proto matu není ovšem původ
a také bernská insaenace že se hra nezabývá ani ní. Divadlo na divadle je
byly napolo ilegální, tře Vietnamem ani antiauto- známé od Shakespearo
bas
existuje
formální ritativní nebo totalitní vých dob (Hamlet), toho
smlouva mezi Bucheřo- problematikou. Co mě na to triku použil třeba i Kostarém
příběhu žík v závěrečné scéně ro 
vým nakladatelstvím v tomto
Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

Potíže růstu
Jaroslav Kujeba
Množíme se, soudruzi, utěšeně nás přibývá. Rok
od roku je víc komunistů a víc občanů v našem
spravedlivém státě. A nejen to, také docela konkrét
ně a adresně: zkrátka letos jsme se rozmnožili i
my v rodině. Podařilo se nám, totiž mně a Standovi
jako mému muži, najet konečně na stejný cíl, když
jsem se vrátila ze stranické mimořá.dky mimořádně
brzo, a když se Standa, jako můj můž. octl znenadá
ní téhož večera také doma. Tak docela znenadání
to, pravda, zase nebylo. Očekávala jsem to už dáv
no. Den předtím,, než jsme najeli se Standou, jako
s mým mužem, tak nějak soukromě, najeli totiž v
jejich nemocnici na české ščokinské hnutí; zkrátka
začali v praxi uplatňovat heslo sovětského chemic
kého kombinátu Ščokino- “ Více produkce s menším
počtem lidí” . Počet lékařů celkem snižovat nemu
seli, těch tam po krizovém údobí zůstalo tak jako
tak málo, zvýšili zato počet exitů a dosáhli v nich
takových parametrů, že nám je právem kapitalistic
ká cizina závidí. V rámci ščokinského hnutí dostal
Standa, jako můj manžel, volno už po 14 hodinách
služby, takže byl už po osmé doma. Kolem deváté
propukla energetická výseč a zhasla nejen všechna
světla, ale ztemněla i obrazovka televizoru. Co dě
lat? Tak jsme zkrátka najeli tak nějak soukromě.
Do devíti měsíců nás v rodině utěšeně přibylo.
Bejbíeko se nám v březnu narodilo, holčička. Stan
da, jako můj manžel, se, pravda, staral už dřív.
Má dobrého známého v TDV Mělník, kde vyrábějí
kočárky pro nemluvňata. Ten mu zkrátka několik
týdnů předtím, než jsme se tak nějak rozmnožili,
nosil pod dělnickou halenou přes bránu součástky.

Chytrý básník
mánu 'Blázny živí Bůh,
ale především Peter Weiss
ve své nejlepší hře “ Pro
následovaní a zavražděni
Jeana Paula Marata, jak
je sehrála herecká skupi
na charetonského hospi
ce za vedení pana de Sadea” .
Jemu se Kohout přiblí
žil až nápadně. I on zasa
dil děj do ústavu pro choromyslné, a to v Petro
hradu roku 1900. V ústav
ním sále je postaveno jevišťátko s improvizovaný
mi dekoracemi a chovan
ci hrají v kostýmech a s
několika málo rekvizitami
psychodrama. Inscenátorem, režisérem a hlavní
postavou je choromyslný
herec Keršencev, veliký
představitel Hamleta, kte
rý se na scéně psychiat
rovi a státnímu nadvládnímu snaží dokázat, že
nespáchal vraždu v zá
chvatu šílenství, nýbrž že
šílenství jen předstíral,
aby svůj vražedný plán
mohl provést. Okolí je
ovšem přesvědčeno, že
Anton Keršencev šílenství
nehraje. ' že je opravdu
choromyslný, a slibuje si
od reprodukování událo
stí šok. který pacienta
uzdraví. “ Kde končí Ham

Pro Standu, jako mého muže, nebyl problém sešroubovat_ je dohromady; než totiž začal dálkově studo
vat lékařství, pracoval jako svačinář v Mototechně.
Jednoho dne si řekl, že už leccos ve fabrice odkou
kal, že spravovat stroje se vlastně ani moc neliší
od spravování lidí, že tedy pomůže tak nějak roz
šířit úzký profil ve zdravotnictví a dal se zkrátka
na medicínu.
Když se blížily výsledky energetické výseče, sesta
voval po večerech, zatímco já jsem prověřovala v
pohovorech soudruhy, zda v krizových letech neza
kolísali, ze součástek, které mu donesl známý —
pochopitelně ne zadarmo. Standa, jako můj muž,
mu za ně dával veškerý alkohol, který dostával od
pacoušů za přednostní cšetření — zkrátka ze sou
částek sestrojoval kočárek. Ale ať se hmoždil, jak
chtěl, místo povozu pro budoucí pokolení soudruhů
mu z nich pořád vycházelo cosi, co se tak nějak
podobalo lehkému kulometu. Bvlo to velmi úhledné,
lesklé, ale my jsme to tak nějak nepotřebovali. Tak
si Standa, jako můj muž. stěžoval známému a chtěl
na něm zpátky ty alkoholy, které mu strčil do krku.
Známý byl překvapen, nakonec však řekl, že je to
chyba v konstrukci a že nám dodá součástky nové
Za týden však psal z Ruzyně, kde ho vyšetřovali
pro vyzrazení tajemství, které mělo být v zájmu
státu -utajeno.
Tak jsme si musili koupit kočárek v Bílé labuti.
Nemusím vám říkat, jaká to byla fuška, že se to
neobešle bez nerváků. Nakonec se nám to přece jen
podařilo, a to skrz slepé střevo jednoho ministra,
které mu Standa, jako můj muž, melouchem vyřízl.
Plínky nanosil včas domů z porodnického oddělení
nemocnice, takže bylo všechno charasó.
Když jsem poprvé vyjela s kočárkem do parku,
byla jsem náramně pyšná. Kočárek svítil novotou a
nesl se na vysokých kolech jako soudruh, který prá
vě prošel pohovorem a směl zůstat ve straně, směl
si zkrátka dále říkat tím hrdým názvem “ soudruh” .

Josef Kainar
Když první šero
jitřn ím vifriolem
pokropí kaštan
huňatý a spící,
tu krajní vrabec, lotr po levici,
hanebným hláskem,
jenž mu selhává,
sakrovat začne hlava nehlava,
probudí ostatní,
a v kaštanu to zní
jak pumpy rezivé,
jak staré trakaře,
a jsou to kletby proti slunci,
kte ré
s růžovým klidem faráře
jak do kaple se do blankytu
bere.
Já potom,
hlava poťouchlá a chytrá,
píši své pěkné veršíky
o Symfonii jitra .

let a kde začíná šílenství,
kde končí šílenství a kde
začínám já ? ” ptá se Ker
šencev a tato věta je mož
ná klíčem k celému ději.
Snad je to obraz okam
žité Kohoutovy situace,
vnitřní emigrace, do kte
rého ho režim zahnal,
exil ducha, který se ve
řejně nesmí podle pravdy
projevit. Možná dost, že
je to parabola o šanci,
kterou má pravda jenom

na určitém místě, v blá
zinci. Je paradoxní, že se
drama uvádí právě v do
bě, kdy sovětští intelek
tuálové, nepohodlní reži
mu, končí v. psychiatric
kých klinikách, odkud vy
cházejí zlomeni na těle
i na duchu.
Zdá se tedy, že tu nejde
o formu, že výpůjčka di
vadelní tradice není vů
bec důležitá. Figury - a
(Pokračování na str. 8)

Ostatní maminky záviděly, toseví, tahle maloměšťác
ká vlastnost v nás dosud zůstala, a ptaly se, odkudže
to fáro mám, jestli snad z Tuzexu L Pověděla jsem
jirn, že je to náš výrobek, práce rukou našich pra
cujících, který nám cizina (kapitalistická) jistě zá
vidí. Maminky nechtěly uvěřit, ani když jsem jim
dávala ^své _ čestné soudružské, podezíraly mě, že
mám nějakého příbuzného za hranicemi, a hledělv
m? e. skrz prsty. Ale brzo jsem je mohla pádně
přesvědčit, čímž jsem zasadila rozhodnou ránu naší
reakcL Zkrátka za týden se silonová pouzdra kole
ček místo na ose točila v kolečku a dráty povolily-.
Kočárek začal tak nějak vrzat a pískat. I poslední
závistivky umlkly. Musely uznat, že tohle by tuze
xový kočárek nikdy neudělal; a začaly se mnou zase
mluvit. Mou popularitu zvýšilo- podstatně, že koleč
ka vrzala začátek Internacionály tak dovedně, že
se o kočárek začal zajímat pražský rozhlas. Než
však dostal angažmá, upadla mu kola. Nejprve jed
no, potom druhé. Jezdit s ním šlo, jenže jsem si s
ním připadala jako na klusáckých závodech. Když
se však osamostatnilo kolečko třetí, musela jsem
kočárek dát do správy. TDV Mělník zaručuje opra
vu do 14 dnů. Ale asi je tam dosud hrazdo reakce,
zkrátka už bylo září a pořád nic. Výrobce na urgen
ce neodpovídal.
Standa, jako můj muž, přikročil tak nějak k své
pomoci. Využil svých technických znalostí a sestro
jil speciální batoh. Teď nosím dítko na procházku
na zádech. Při první procházce jsem se tak nějak
styděla. Ale když jsem viděla, jak soudružky dámy
vynález Standy, jako .mého muže. oceňují, rozhodla
jsem se založit hnutí “ Děti na záda!” .
Standa, jako můj muž, mohl v rámci ščokinského
hnutí odejít z nemocnice a stal se 75. ministrem, obor
velkovýroba batohů na děti. Výroba se za jeho mini
strování rozšiřuje a tento měsíc dosáhne asi dvoj
násobných parametrů měsíce předchozího. Neboť nás
utěšeně přibývá, i přes štěkot reakce ze zahraničí.
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Knížecí koruna
ve znaku pražského arcibiskupství

Člen-korespondent Mezinárodní heraldické akademie

V letošním roce vzpomínáme, že uplynulo tisíc
let od chvíle, kdy se České vévodství stalo po nábo
ženské stránce nezávislým. Založení pražského bi
skupství bylo však také prvořadou událostí politic
kou, protože tím, že se české země vymanily z cír
kevní pravomoci pasovského biskupa, uvolnila se
značně i závislost jejich vévody na panovníku Svaté
Říše římské.
Pražské biskupství se brzy stalo významným kul
turním činitelem v zemi, která zvláště na venkově
byla křesťanskou jen velmi povrchně. Přičinili se
o to ve značné míře i benediktinští mniši, přivedení
už v roce 993 z Itálie svátým Vojtěchem, kteří si
vybudovali svůj klášter v nynějším Břevnově, kde
se tehdy ovšem rozkládal hluboký les. A pověst do
konce vypráví, že dřevěné břevno, plovoucí na vodní
hladině studánky “ Vojtěšky” , dalo nejen jméno sídlu
zbožných otců a vesnici, která kolem něho později
vznikla, ale že se stalo přímou inspirací i pro dů
stojně prostý znak samotné diecése. Zní to sice
velmi hezky a dokonce to i vypadá velmi pravdě
podobně, jenomže kronikář přehlédl skutečnost, že
mezi založením pražského biskupství a vzniketn prv
ních bezpečně doložených erbů na našem území uply
nula doba skoro dvou století. Pověst takovéhle ne
srovnalosti velkoryse přehlíží, ale vážná historická
věda je musí brát v úvahu a proto musíme hledat
vysvětlení jinde.
Prostý erb diecése, zlaté břevno (tedy vodorovný
pruh) v černém štítě, je sám o sobě dokladem veli
kého stáří. Snadno vyobrazitelná erbovní znamení,
často jen pouhá geometrická dělení štítu, jsou totiž
typická pro nejstarší období evropské heraldiky v
době prvních křížových výprav za osvobození Svaté
země z rukou .-nevěřících. Panovníkem znak zcela
určitě udělen nebyl, neboť první taková udělení zná
me až z doby Karla IV. Proto můžeme skoro s jisto
tou předpokládat, že byl svobodně přijat některým
biskupem v době, kdy se začala rozrůstat admini
strativní agenda církevních úřadů, neboť právě teh
dy se poznalo, jak praktické je ověřování vystave
ných listin přivěšenou pečetí. A protože případný ná
pis na jejím obvodu mohl být sotva k užitku těm.

Znak knížete-arcibiskupa pražského

kdož neuměli číst — a mezi ně patřila většina často
i vysoké šlechty — začaly se na pečetidla rýt také
erby jejich majitelů, které byly všeobecně známy ze
štítů a praporů.
Pražský biskup jako kněz sice válečný štít nenosil,
nebo alespoň nosit neměl (známe totiž z domova i
z ciziny dosti případů, kdy se preláti cítili více vo
jáky něž duchovními), ale protože .byl také světským
vladařem diecésních statků, byl povinen stavět pro
svého panovníka vojenský kontingent a ten ovšem,
podle tehdejších zvyků, musel mít válečnou korou
hev. Tak se stal taky erb brzy známým a setkává
me se s ním pak už běžně jak na církevních budo
vách, tak na kultuvních předmětech jako jsou mon
strance, kalichy, ornáty a podobně.
Štít diecése je obvykle položen na biskupství, od
roku 1344 dvojitý arcibiskupský kříž a provázen ostat
ními odznaky úřadu, mitrou, berlou, prelátským klo
boukem (jehož barva a počet třapců udává církevní
hodnost) a případně paliem. Ještě do nedávna, po
sledně za kardinála Kašpara, byl celý znak umísťo
ván ňa purpurový, hermelínem podšitý plášť, vychá
zející z knížecí koruny. Není to, jak se někdy říká,
připomínkou zemského patrona vévody sv. Václava,
ani sv. Vojtěcha, který pocházel z knížecího rodu
Slavníkovců, ale knížecím odznakem to opravdu je
Pražští biskupové a arcibiskupové byli totiž od ro
ku 1187 také knížaty, Svaté Říše římské. Kardinál
Beran však již tohoto titulu neužíval a od roku 1969.
kdy byly církevní heraldické předpisy značně zjed
nodušeny, vidíme tedy v erbu ^pražské arcidiecése
většinou pouze starobylý černý štít se zlatým břev
nem a nad nim prelátský hodnostní klobouk.

29. 10.
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POKRAČUJEME V TRADICI
Po velkém úspěchu v loňském .roce vyjde letos
v říjnu rozšírený, 160-ti stránkový KALEX 74,
bohatě ilustrovaný kalendář československého
exilu.
Najdete v něm zábavu, poučení a mnoho cen
ných informací. Cena kalendáře US $ 6.80 včetně
poštovného a poplatku za převod šeku. Platby
pouze předem šekem na adresu Kalexu.
KALEX, 8 Muenchen 5, Pestalozzistr. 13, WEST
GERMANY.
OBJEDNÁVKY A PLATBY MŮŽETE ZASÍLAT
JIŽ DNES !
Kalendář můžete objednat též v Hlasu domova

SPÁSA V ROZUMU
(Pokračování se str. 7) otázkou přežití svobodnétak je tomu i ve zrnině- ho ducha. Jestliže je
ném Weissově dramatu - mrtev, jestli2e je omezen
se stávají herci na ústav- konkrétně třebas režiní scéně a v zápětí jsou memi je odsouzen k smrti
zase chovanci ústavu a j fysický člověk.
s_
také tak jednají. Vlastně
se tu neustále hrají dva 1
děje zároveň a postavy
HODINÁŘ *
ZLATNÍK *
kolísají mezi umělou scé
nou a realitou skutečného
STEVEN VARDY
^
prostředí. Ubohý vrah
590
George
St.,
Keršenčev. který se chtěl :
Sydney
násilím zbavit zklamané j
(proti Trocaderu)
lásky, který, předstíraje
šílenství, zabil svého pro Velký sklad zlatých a j.
šperků, hodinek atd.
tivníka v lásce, se před
Opravy se zárukou.
vedením svého činu nako
O NOVÝ MENOVÝ SYSTÉM
Mluvíme česky
nec opravdu zblázní. Ham
a Slovensky.
(Pokračování se srtr. 4 ) šiu národnú menu. napr.
letovo Být či nebýt se v
Telefon: 61-8579
na
japonský
jen,
alebo
na
by sa nevystačilo. Uvád
Kohoutově podání stává
zajú sa návrhy, aby sa západonemeekú marku.
A tak je naozaj ešte
nová medzinárodná mena
PÁTRÁNÍ
menovej likvidity nazýva príliš veľa problémov,
Dvě školní děti Milan a Zuzanka a manžel d r.1
ktoré
treba
vyriešiť,
aby
la Ima. alebo Cra. či Yifcsa konečne mohol nasto B. Lukas hledají svoji matku a manželku
tor alebo Mana.
pí. Margaretu Lukášovou,
liť nový měrový systém.
která je od 9. 9. 1973 nezvěstná. Prosíme toho,1
Rozpor je ešte aj v tom.
Čo to znamená do bu
kdo zná její adresu nebo pracoviště nebo kdoi
na aká národnú valutu by
může podat jakékoli zprávy o ní, aby to oznámil
dúcnosti? Prevláda mien
mala byť táto nová med
telefonicky na číslo (Sydney) 636-2859 nebo 632-5261'
ka, že sa odborníci teraz
zinárodná mena viazaná.
nebo do práce manžela (Sydney) 660-0522 nebo nal
rozčlenia do rožných pra
adresu Hlasu domova. Jde také o bezpečí jmeno-|
-Jedni doporučujú. aby to
covných
skupín,
aby
váné paní.
bola výslednica, ktorá by
urýchlene pracovali na
vyplývala z pomeru k 12
nedoriešených
problé
či až 15 valutám krajín,
Přijmou se '
■*
moch. Očakáva sa, že sa
ktoré hrajú najdôležitejšiu
LABORATORNÍ ASISTENTI
aj ministri financií v bu
úlohu vo svetovom obcho
dúcich mesiacoch častej
de. iní navrhujú, aby sa
šie zídu, aby pripravili do
viazala len na najsilnejPROVOZNÍ DĚLNÍCI
konca júna návrh, na kto
pro chemickou výrobu.
rý už celá svetová verej
Zkušené dobře zaplatíme, nezkušené vycvičíme.
nosť netrpezlivo čaká.
Výborné podmínky.
SWISS TRAINED
Dr. M. K.
Přesčasy k dispozici.
WATCHMAKERS
K. Ebner
Pomůžeme s ubytováním.
Jsme členy
19 York St.,
RETRAVISION
ALPHA CHEMICALS (AUSTR.) PTY. LTD.
SYDNEY
'největší australské
vchod do Wynyard Stn.
18 Inman Road, Dee Why, NSW. 2099
skupiny pro hromadné
j (naproti pohyb, schonákupy
Telefon (Sydney) 982-4622 —
' dúm). Telefon: 29-7543
žádejte ing. Jonáka nebo ing. Prokopa.
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MŮŽETE SE NAUČIT RYCHLE ANGLICKY

I

The

■íjjV intensivní, celodenní jazykové laboratoři

Č
S
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!”

ENGLISH

TEACHING

LABORATORY

<

Česká ■restaurace
Contin. "G OURM ET"
Restaurant "LA B U ŽN ÍK '
129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bay
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

29. 10. 1973
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VÝSTAVA ČS. KULTURY
Jak jsme oznámili v minulém čísle, bude se konat
ve dnech 18. - 25. listopadu v melbournském předmě
stí Fitzroy “ Festival všech národů’ ’ , v jehož rámci
bude též výstava československé kultury. Uspořádá
ní výstavy má na starosti především p. Jaroslav Kaf
ka, který prosí o zapůjčení vhodných čs. výšivek,
skla, keramiky, obrazů atd. (event, upozornění na
ně), jakož i pomoc při aranžovaní a dohled během
výstavy. Telefon: 480-2737. V příštím čísle uveřejní
me podrobnosti o festivalu.
J. K.

LETOVISKO
"ŠUMAVA"
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
KATEŘINSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
PŘI JME

PEČIVO PO NAŠEM — PŘESVĚDČTE SE !
Brněnské dorty ýr Moravské koblihy
Každou sobotu čerstvé máslové rohlíky (loupáčky)
a všechny běžné druhy pečivá a dortů
dostanete u firmy
CONWAYS CAKES
B. Dvořáček
192 Commercial Rd.ř Prahran, Vic.
(proti tržnici). — Tel. 51-2415
VZPOMÍNKOVÝ VEČER
NA EGONA HOSŤOVSKÉHO
Zářijový pořad Společnosti pro vědy a umění v
Sydney byl věnován dílu a literárnímu odkazu Egona
Hostovského, jednoho .z nejvýznamnějších spisovatelů
čs. exilu, který zemřel 7, května letošního roku v
New Yorku ve věku 65 let.
Pořad připravil dr. Jan Jirásek ve spolupráci s
Ludmilou Knorlesovou a Milošem Bittmanem. kteH
přednesli ukázky z autorových děl. Jednoduchá smu
teční výprava ve studiu fakulty School of Drama při
universitě NSW s portrétem autora a inscenační hud
ba českých skladatelů daly celému večeru důstoj
ný ráz.
V prvé části večera zabýval se dr. Jirásek vlivy
Hostovského mládí, prožitého v Hronově, léty studií
v Praze ä ve Vídni a začátky jeho spisovatelské
práce. Bylo při tom vzpomenuto jeho literárních
setkání s F. X. Šaldou, Josefem Horou. Františkem
Halasem a dalšími osobnostmi pražského kulturního
světa, působení v diplomatické službě a jeho první
cesty do emigrace přes Belgii, Holandsko, Francii a
Portugalsko do Spojených států amerických.
Druhá část programu zachytila Hostovského život
po válce, jeho krátký pobyt ve vlasti, diplomatické
působení v Oslo a jeho druhou emigrací po roce
1948 do USA, jejichž se stal občanem. A ovšem jeho
literární dílo, které zahrnuje více než dvacet romá
nů, novel, dramat a sbírek povídek přeložených do
patnácti jazyků a které representuje životní tvorbu
téměř 45 let.
V bibliografických poznámkách a výňatcích z děl
byl jasně zřetelný profil Hostovského — člověka a
Hostovského — spisovatele, -křehké bytosti trpící bo
lestmi současného světa, v literární tvorbě pak sve
toobčana v plném smyslu slova, vždy však citlivě
naslouchajícího hlasu pokořeného domova, který ne
přestal být hlavním zdrojem jeho spisovatelské in
spirace. “ Byli jsme oba zrozeni k tomu, abychom
sedávali v podvečer u rodinných pramenů domova” ,
píše Egonu Hostovskému jeho přítel Jan Čep. “ Bylo
nám souzeno jinak. Náš úděl je však údělem poutní
ků, nikoliv tuláků a poběhlíků na zemi.”
Dr. O. Fiala
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k stálému zaměstnání

provozní
dělníky

která se koná v neděli 25. listopadu 1973
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

ve věku 18 až 40 let.
MZDA: Počáteční $ 70.05 týdně. Přídavky po
4 týdnech zaměstnání. Kromě toho se platí
za přiměřený výkon bonus a to průměrně
5 15 týdně.
PŘESČASY se nyní pracují a předpokládá se.
že budou pokračovat.
PODMÍNKY: účast ve výhodném pensijním
fondu a životním pojištění.
Pracovní pláště a bezpečnostní obuv se do
dává po kvalifikačním období.
Blízko k stanici vlaku a autobusu.
Volné parkování aut pro- zaměstnance.
Moderně vybavená kantína.

DUŠIČKOVÁ
POBOŽNOST
PSACÍ STROJE
V neděli 4. ..listopadu
s českými typy
odpoledne bude se konat
CONSUL - PŘENOSNÉ
u pomníku Padlých na
dodá ihned firma
Šumavě u Belgrave South
PACIFIC
dušičková pobožnost za
TYPEWRITER CO.
všechny zemřelé. Z Mel
272 Swanston St.,
bourne. nemůžeme zajet k
Melbourne, 3000
hrobům našich drahých
Telefon: 663-2369
ve vlasti a ozdobit je
Cena $ 79.k-věty, jak jsme před Du
12měsíční záruka
šičkami činili, uctěme te
dy jejich památku aspoň pomníku.
P. Josef Peksa
společnou
modlitbou u

Všechny dotazy řiďte laskavě na:
Personnel Officer, a to v pondělí až pátek
mezi 8.30 ranní a 4.30 odp., tel. 311-5122
A. R. C. ENGINEERING
PTY. LTD.
528 Ballarat Rd., Sunshine, Vic.

ČS. RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V MELBOURNE
konalo 23. října 1973 řádnou valnou hromadu, která
udělila odstupujícímu výboru absolutorium a na ob
dobí 1973/74 zvolila toto vedení: předsedkyně J. Ku
chařová, místopředseda V. Ambrož, pokladní H. Jiz
bová. jednatelka D. Váňová, členové výboru M. Do
bešová, H. Klopštoková, F. Kučerová, M. Macáková.
M. Pavlová, J. Sitnaiová, M. Zlá, dr. L. Dobeš, J.
Kopecký, V. Kuchař, J. Kůtka a F. Pavel, revisoři
účtů M. Čechová a P. Peithner. — Pan J. Kroupa,
vedoucí jedné ze tříd sobotního kursu češtiny, si na
valné hromadě stěžoval na slabou docházku žáků,
hlavně ve třídě začátečníků. Upozorňoval, že je nut
né. aby se rodiče starali o zvýšenou a pravidelnou
docházku svých dětí, chceme-li, aby ministerstvo
školství tyto kursy češtiny udržovalo i v dalších
školních letech. — Podrobnosti o chystané mikuláš
ské besídce pro všechny děti a o letním táboře v
lednu 1974 budou uveřejněny v příštích číslech HD.
D. V.

SPORTOVNÍ

k l u b s l a v ia

Vás srdečně zve na

~

r

VESELOUTANEČNÍZABAVU
kterou pořádá k ukončení letošní sezóny v sobotu dne 17. listopadu 1973
V MODERNÍCH MÍSTNOSTECH ST. KILDA BOWLING CLUBU
Fitzroy Street, St. Kilda (u nádraží St. Kilda)
Začátek v 8 hodin večer, konec v 1 hodinu
Víno, pivo i likéry možno dostat za barové ceny
Vstupné včetně výborné večeře S 7.00
-A Kontinentální hudba ★ Velká tombola
Na zábavě budou předány ceny nejlepším hráčům klubu
Předprodej vstupenek a reservování míst:
tel. 306-4202 (Křepčík), 53-2807 (R. Svoboda), 49-2394 (Frencl)

ŽEHLÍŘKY KOŠIL
zapracované přijmeme .do zaměstnání
v moderní továrně na košile.
Výkonnostní přídavky
a prvotřídní podmínky.
G LO

WEAVE

PTY. LTD.

234 Brunswick St., Fitzroy, Vic.
Telefon 419-1600

V BRATISLAVĚ: ČSR — SKOTSKO 1 : 0
(Pokračování se strany 10)
Bratislavy už s letenkami na mistrovství světa v
kapse.
čs. reprezentační tým měl v tomto málo zajíma
vém utkání se Skoty převahu v poli, střelecky však
byl na tom o-pět velmi špatně. Čechoslováci stříleli
málo, nepřesně a jejich střely neměly ani potřebnou
rasanci. Jedinou branku získali v 17. minutě 1. po
ločasu z pokutového kopu za ruku obránce Forsytha.
a jejím autorem byl — stejně jako už střelcem jediné
čs. branky v Glasgově — střední' útočník Zdeněk
Nehoda z pražské Dukly.
SKUTEČNĚ MOŽNÉ JÉN V ČSR
V ČSR se už začínají hledat příčiny neúspěchu
čs. fotbalistů v boji o účast na mistrovství světa.
Terčem útoků a kritiky je především nový trenér
reprezentačního celku Václav Ježek, který mužští«
převzal teprve v minulém roce. 11. října měl Ježek
rozhovor s redaktorem Lidové demokracie, ve kte
rém dostal mimo jiné otázku: “ Proč jste postavil
v Glasgově proti Skotsku Antonína Panenka, který
nehrál v přípravných zápasech?” A Ježkova odpo
věď zněla doslova: “ S Panenkou jsem počítal do
logně (tam hrálo čs. národní mužstvo nejáStentějs
přípravné utkání na Skoty — pozn. K. J.). Včtem čte
Itálie mu vybehali Bohemians, ale
doložku!” A to je bezpochyby něco Bestýchaiijé&ato se skutečně může stát jen v dnešním Cesfcad oronsku. Komunistické úřady házejí trenédaa v taste
směru klacky pod nohy. Do Glasgova_ s o e Bafeseee
Panenku pustily, ale zřejmě musely nát zársfcy. Me
ly strach, že se snad nevrátí. Teprve když se^ za
ho zaručilo celé mužstvo Bohemians i se s v ý * . ře 
dinami, mohl vycestovat.
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- - Ve zkratce - — Hokejisté CSKA Moskva, kteří obhajují prven
ství v Poháru mistrů evropských zemí, se probojovali
znovu do finále ročníku 19.72-73, který se teprve dohrává._V semifinále zvítězili nad Duklou Jihlava: v
Moskvě 6 : 0, na Horáckém stadiónu v Jihlavě 3 : 1.
Jedinou branku vojáků dal Hrbatý. Ve finále PMEZ
hraje CSKA Moskva se švédským přeborníkem Brynäs Gávle.
—^ Vítězem ^43. ročníku mezinárodního “ maratónu
1. Jugoslávie, 2. Španělsko, 3. SSSR, 4. Československo
míru” v Košicích se stal sovětský vytrvalec Mojsejev v čase 2:19:01,2 hod. před východoněmeckým
reprezentantem Trupplem (2:20:44,0 hod.). Čs. běžci
neuspěli. Kocián byl 21. (za 2:27:49,0 hod.), Bulva
32., Kocourek 34., Košťál 36. . . .
Po získání stříbrné medaile na OH r. 1568 v Me xico-City a titulu mistrů světa o dva roky později
— Na “ spartakiáde” v Sofii si z čs. atletů vedl nej
na domácí půdě, dosáhli jugoslávští basketbalisté třetího velkého úspěchu, když se v Barceloně stali po
lépe sprintér Jaroslav Matoušek, který vyhrál běh
prvé í mistry Evropy. Jugoslávský reprezentační tým se svými sedmi dlouhány nad dva metry, nenana 200 m v čase 20,6 vt. (čímž vyrovnal čs. rekord),
před Polákem Wernerem (20,77 vt.) a dalším Čecho
šef na X V III. evropském šampionátu vážnější konkurenci a ve finále si poradil i s přemožiteli sovět
slovákem Štrossem (20,87 vt.).
ských košíkářů, s basketbalisty Španělska, nad kte rým i zvítězil 78: 67 b. — Druhé místo patřilo Špa
— 83. ročník dostihového překážkového závodu “ Vel
nělům, v jejichž řadách byli dva naturalizovaní Ame ričané z Realu Madrid Luyk a zvláště Brabender,
ké pardubické” se stal kořistí 351etého Angličana
který byl novináři vyhlášen za nejlepšího hráče evropského mistrovství.
Christophera Collinse z Londýna v sedle koně Stephen
Obhájce evropského prvenství SSSR se musel ten 4. ČSR, 5. Itálie, 6. Bulharsko, 7. Israel, 8. Turec Society.
tokrát — poprvé od r. 1955 — spokojit jen s bronzem ko, 9. Rumunsko, 10. Francie, 11. Řecko, 12. Polsko.
Sovětské družstvo prohrálo v semifinále se Španěly — Od posledního mistrovství Evropy došlo k velkým
Už nikdo s čistým štítem
76 : 80 a ták se o třetí místo utkaloi s Čechoslováky, změnám. Čs. košíkáři postoupili ze 6. na 4. místo,
nad kterými zvítězilo1bez větší námahy 90 : 58. Pře Španělé ze 7. na druhé, Israel z 12. na 7., Poláci
sto je nutné 4. místo čs. košíkářů — s ohledem na však klesli ze 4. na 12. místo.
Mužstva L čs. hokejové ligy mají za sebou 11 kol.’
omlazení družstva — klasifikovat jako úspěch. Če
tedy prvou čtvrtinu maratónu, jenž skončí v květnu
choslováci vyhráli totiž ve skupině (až na první zá
TRAGEDIE VE WATKINGS GLENN
1974. Až do 9. kola zůstávaly dva týmy bez porážky:
pas se SSSR) všechna ostatní utkání a dostali se tak do
Velkou cenou USA ve Watkings Glenn (kterou vy
semifinále. Jejich umístění znamená, že se automatic hrál švéd Ronnie Petersson na Lotusu před Jamesem Jihlava a velké překvapení sezóny — Sparta Praha.
ky probojovali na mistrovství světa, které se bude hrát Huntem z V. Británie na voze March) udělali auto Jihlavští vojáci klopýtli v 10. kole (pro ně to byl 9.
ve dnech 3. - 14. července 1974 v Portoriku. Zde bu mobiloví závodníci definitivní tečku za letošním svě zápas, neboť jejich střetnutí se Spartou bylo v dů
dou hřát v A skupině spolu s košíkáři Kuby, Austrá tovým šampionátem. A i když na Grand Prix Spoje sledku semifinále PMEZ odloženo na listopad), když
lie a Kanady, takže nejsou bez šance probojovat se ných státu už tentokrát o mnoho nešlo — mistr světa ponechali oba body v Košicích (prohráli tam v dra
matickém zápase 4 : 5 ) a stejné potkalo Spartu o
mezi 8 nejlepších světových družstev.
byl znám už na Velké ceně Itálie v Monze — vyžá
Konečné pořadí XVIII. mistrovství Evropy v ko daly si závody další oběť: při závěrečném trénin kolo později na Kladně, kde podlehla domácímu tý
šíkové mužů: 1. Jugoslávie, 2. Španělsko, 3. SSSR. ku zde havaroval 291etý Francouz Francois Cevert mu 2 : 4. Pražané však vedou 1. ligu stále ještě
4bodovým náskokem před jihlavskou Duklou. Překva
a na místě byl mrtev. Francois Cevert byl podle ná pením jsou výkony Litvínova, který je v tabulce
zoru soupeřů největším kandidátem na světový titul třetí, před obhájcem mistrovského titulu Pardubice
v příští sezóně. Každá sezóna si tedy vyžádá oběti, mi. Z nováčků je zřejmě nejslabší Chomutov, který
Po “ reprezentační přestávce” (způsobené přípravou a přece desítky závodníků zůstávají věrni svému spor prohrává i na domácím ledě. Stále se ještě nevzpa
čs. národního mužstva na střetnutí kvalifikace mi tu, ne pouze pro peníze, ale pro zálihu v automobile matovala ani Bratislava, která uzavírala pořadí, do
strovství světa v Glasgově se Skotskem a zápasy vém závodění.
mácím vítězstvím 2 : 0 nad Košicemi v 11. kole po
čs. klubových celků v evropských pohárových sou "Konečné pořadí automobilového mistrovství světa stoupila však přece o stupínek.
těžích), pokračovala nejvyšší čs. fotbalová soutěž formule I pro rok 1973: 1. Jackie Stewart (Skotsko)
Tabulka po 11. kole (první 2 týmy tabulky mají
mistrovskými utkáními 8. kola, která přinesla několik 71 bodů, 2. Emerson Fittipaldi (Brazílie) 55 b., 3.
sehráno o zápas méně): 1. Sparta Praha 18 bodů,
nečekaných výsledků. Je to v prvé řadě porážka Ronnie Petersson (Švédsko)) 52 b., 4. (zesnulý) F.
pražských vojáků doma s mužstvem VSS Košice Cevert 47 b., 5. Peter Revson (USA) 38 b., 6. Denis skóre 45 : 18; 2. Dukla Jihlava 14 b., skóre 37 : 26;
3. Litvínov 14 b.. skóre 39 : 30; 4. Pardubice 12 b.;
0 : 1 a hladká prohra pražské Sparty v Plzni (0 : 3). Hulme (N. Zéland) 26 b. Trojnásobný mistr světa
5. Kladno. 6. ZKL Brno. 7. Košice (po 11 b.); 8. Plzeň
Nováček Bohemians ponechal body v Žiline (1 : 2; Jackie Stewart, který po havarii svého kolegy z
10 b.; 9. Vítkovice 9 b.: 10. Č. Budějovice 8 b.; 11.
a tak čest Prahy zachraňovala Slavia, která doma automobilky Tyrell Ford Ceverta už nepřišel na start
Slovan Bratislava 7 b.; 12. Chomutov 5 bodů.
porazila obhájce titulu mistra republiky Spartak Trna hlavního závodu Velké ceny USA, prohlásil, že za
va 2 : 0 . Obě branky “ červenobílých” vstřelil levy nechává závodní činnosti.
SLAVNÉ BĚCHOVICE
křídelní útočník Herda.
77.
ročník
masového
běžeckého závodu Běchovice
Hráčskou krizi znovu zřejmě prodělává bratislav
MOSKEVSKÉ PŘEKVAPENÍ
— Praha, s cílem na Ohradě na žižkově, vyhrál v
ský Slovan, i když je na 2. místě tabulky. Ukázalo
VEL ročník Evropské tabletenisové ligy začal vel hlavním závodě z 80 startujících Hoffman z pražské
se to v jeho střetnutí v Prešově, kde domácí Tatran
rozdrtil bratislavskou jedenáctku 3 : 0 . — V nudném kým překvapením: čs. družstvo zvítězilo v Moskvě Dukly v čase 29:24.2 min., před Suchanem z Dukly
střetnutí prohrála AC Nitra v Bratislavě s místním nad obhájcem prvenství týmem SSSR 4 : 3 a dosáhle- B. Bystrica a Petrem z RH Praha. Je to nový tra
Inťerem 0 : 2 , — Teplice ponechaly oba body v Ko tak nečekaně prvého triumfu. Sovětští stonu tenisto ťový rekord, o 19.2 vt. lepší čas, než jakého dosáhl
šicích (s Lokomotivou prohrály 2 : 4 ) a Baník Ostra už vedl: 3 : 1 a tak se zdálo, že o vítězí zápasu je v r. 1963 Tomáš, Celkem se tohoto závodu zúčastrozhodnuto- Čs. tabletenisté však vyrovnali na 3 : 3 . ^ io na 1.600 běžců, z toho 1.503 startujících závod
va vyhrál v Brně nad Zbrojovkou 2 : 0.
Tabulka po 8. kole: 1. Dukla Praha 11 bodů. skóre aby pak v rozhodujícím sedmém střetnuti Kwm zí iokončilo.
12';.6; 2. Slovan Bratislava 11 b.. ýkóre 18 : 13: 3. skal čtvrtý bod. když porazil Rusa Gomozkova 19 : 21V BRATISLAVĚ: ČSR — SKOTSKO 1 : 0
Préšov, 4. Slavia Praha (po 9 b.): o. Teplice. 6. Bo 22 : 26 a 21 : 13. Předtím Alice Grófova zdolala Rudhemians, 7. Plzeň, 8. Sparta Praha. 9. Inter Brati novevo-u 21 : 12 a 21 : 17. spolu s Ortowskim vyhráli
Čs. fotbalové národní mužstvo bez svých 6 stanslava, 10. Baník Ostrava (po 8 b .): 11. Lokomotiva “ mix” nad sovětským párem Gontozkov — Rudno dartních hráčů (Kuny, Adamce, Stratila, B. Vese
Košice, 12. Trnava (po 7 b .): 13. VSS Košice. 14. vová 9 : 21. 21 : 8 a 21 : 17. a MMan Orlowski porazil lého, Laco Zlochy a Igora Nováka), kteří jsou zra
Žilina (po 6 b.); 15. AC Nitra. 16. Zbrojovka Brno Sarehojana 2 : 1 na sety.
něni. absolvovalo na stadiónu Slovana Bratislava
V dalších dvou zápasech I. kola Evropské table- poslední utkání VIII. evropské kvalifikační skupiny
(po 5 bodech).
tenisové ligy vyhráli Švédové nad NSR 7 : 0 a Angli c postup na mistrovství světa v NSR, ve kterém
čané podlehli doma Maďarům rovněž 0 : 7. Sedmým zvítězilo nad Skoty 1 : 0. V zápase už (po vítězství
VYŘADÍ TRNAVA MISTRA SSSR?
účastníkem VIL ročníku soutěže je Rakousko, které -Skotů v Glasgově 2 : 1) o nic nešlo, Skoti přijeli do
Už letmý pohled na vylosování 2. kola všech^ třech však ještě nezasáhlo do bojů.
(Pokračování na str. 9)
nejpopulárnějších evropských fotbalových soutěží klu
bových celků nám říká, že jen v dobré formě hrající
BUDE ŠTRBSKÉ PLESO DĚJIŠTĚM OH ?
Spartak Trnava, Baník Ostrava a Tatran Prešov
V čs. sportovních kru dráha. Soupeřem štrbské
HLAS
D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
mají naději na další postup. V boji o účast ve čtvrt
zích
se má za to. že Čes ho plesa v kandidatuře na
finále hlavní soutěže klubové Evropy — Poháru mí
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
zimní olympiádu r. 1980
koslovensko
se
chce
uchá
střu evropských zemí — se Trnava utká s těžkým
by byl zřejmě hlavně ka
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
soupeřem, sovětským mistrem Zarja Vorošilovgrad^ zet o uspořádání zimních nadské Vancouver.
Telefon: 42-5980
— : Před velmi nesnadným úkolem jsou i fotbalisté olympijských her r. 1980;
TľF dva roky předtím
Baníku Ostrava. Vítěz Čs. poháru se totiž v 2; kole Dějištěm má být štrbské
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivýsoutěže “ držitelů trofejí.” střetne s předním týmem pleso, jehož okolí k tomu má být Praha dějištěm
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za
lehkoatletického mistrov
východoněmecké Oberligy, s mužstvem 1. SC Mag má všechny předpoklady.
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.ství Evropy. Rozhodnutí
Zimní
stadión,
který
by
deburku (na 3. místě tabulky, mužstvo porazilo pře
o tom padne na příštím
£ stg. 3.-, US $ 8.- nebo ekvivalent v jiné měné. svědčivě 4 : 1 i vedoucí tým ligy Sachsenring Cvikov). bylo nutno vybudovat, by evropském šampionátu v
— Velmi silného soupeře dostal i Tatran Prešov, nebyl problémem, stejně
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
r.
1974
v
Římě.
Konkuro
který nastoupí ve 2. kole Poháru UEFA proti přední jako další olympijská kol vat bude NSR a Francie.
na požádání obratem.
ma mužstvu nejvyšší západoněmecké Bundesligy — biště jako rychlobruslař—
O —
i
ska,
sáňkařská
a
bobová
VfB Stuttgarty.

Basketbalové mistrovství Evropy

*

Fotbalová liga

Hokejová liga

