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Protože ve psím prostoru,
kde se blejskají zuby,
které nám zanedlouho prokousnou hrdla,
v rakvi lesa
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se nepoddajné ozývá

Číslo 7.

Americko-sovietske détante rozkládá západně spojenectvo i europskú

Máchova žežhulička.
Jiří

jednotu

_______________■
■

Súmroknad spoienecivoin Západu
Dr. M artin Kvetko, New Y o rk
M yslím , že je na čase připomenut", že Winston Churchill a s ním celá povojnová europská politická garnitúra (francúzsky Robert Shumann, taliansky Alcide Gaspary, nemecký Konrád Adenauer a belgický Spaak) — všefci sa musia
v hrobe obracať, ak cítia, čo sa deje dnes v atlantickom spojenectve a v europskom zjednocovacom hnutí. Medzi Washingtonom a M oskvou existuje takzvaná
"h o t line", priame telefonické spojenie medzi Bielym domom a Kremlom, ale
niečo také neexistuje medzi Washingtonom a Parižom, alebo Washingtonom a
Bonnom. Prezident Nixon vyhlásil rok 1973 za rok Europy, čo málo znamenat",
že. americká zahraničná politika po určitom uvolnění z Ázie, najma z Vietnamu,
sa bude věnovat' viac europským probiémom; ale rok Europy skončil fiaskom.
Nixon sa zase vyberá do M oskvy, ale na pozvanie předsedu Europského ho
spodářského spoločenstva, xktorým je nateraz — na tento pol rok — bonnský
minister zahra-ničia Walter Sheel, nedává odpověď, či do Europy v tomto roku
vóbec zavita.

Vnucuje sa však záro
veň aj iná otázka: nezra
dila Europa ideály, na
ktorých záčala budovat"
svoju jednotu? Lebo ne
možno za terajší neuteše
ný stav vinit’ len Ameri
ku. Na adresu Ameriky
třeba připomenut’, že sovieti tak ako v minulo
sti vóči iným partnerom
nebudu ani vóči Spoje
ným štátom důslední a
poctiví. Staré Stalinovo
heslo: že iné sú slova a
Minister
zahraničních chode. rozhodne jeho dip roch alebo aspoň ostrou iné sú činy, je aj heslom
věcí Henry Kissinger je lomatická zručnost sa do polemikou medzi Kissinge- Brežnevovým.
oslavovaný ako strojca sial nijako neprejavila na rom a francúzskym JoberPrvé příznaky sovietnovej výkonnej, uspešnej úseku
americko-europ ■ tom. Zdá sa, akoby ame skej nedóslednosti vóči
détante zmluvným závázkom sa
a dynamickej americkej skom. Naopak, s každým ricko-sovietske
zahraničnej politiky, ale uplynulým mesiacom sa rozkládalo tradičné atlan už začínajú
ukazovat’.
ak sa hádám jeho úsiliu spory medzi Spojenými tické spoločenstvo.
Ukazovat’ na úseku pre
Je to smutný pohiad, bezpečnost’
daří vo vzťahoch s Mosk šrátmi a Západnou Euroslobodného
vou a Pekingom. ak sa pou prehlbujú. Každá ale bohužial až příliš reál světa najdóležitejšom. V
pokúša zmobilizovat’ po scnódza Atlantického spo ny. Vynucuje si dokladná Spojených štátoch prebiemoc Kremla pře riešenie lečenstva teraz končí v úvahu na otázku: móže ha vážná rozprava o tom,
konfliktu na Blízkom vý nepřekonatelných rozpo- Amerika s kl’udným svě čo urobili sovieti po poddomím pokračovat’ v dé písaní zmluvy o zastavení
taňte so Sovietskym zva- pretekov v nukleárnom
Dubček komentuje
zom, keď vidí, ako sa zá zbrojení. Ukazuje sa, že
Po úmrtí Josefa Sm rkovského zaslal Alexander
dóvera sovieti sa k čomusi sice
Dubček jeho vdově dopis, v němž nebyl jen pro roveň rozkládá
jev soustrasti, ale i komentáře, které překvapily medzi atlantickými spojen(Pokračovaní* na str. 2)
pozorovatele života v Československu. Až dosud totiž cami?

stál Dubček, zaměstnanec lesní sp rávy v Bratislavě,
zcela stranou veřejného života. Překlad celého dopisu
uveřejnila v březnovém čísle italská komunistická
revue Giorni-Vie Nuove s poznámkou redaktora, že
pravost dopisu je mimo jakékoli pochybnosti.
K osobním slovům útěchy připojil Dubček v dopise
poznámku, že si dovede představit, jaké potíže má
paní Sm rkovská s pohřbem manžela,, protože on
sám zažil před 18 měsíci asi podobné potíže s
pohřbem své matky, která byla rovněž vyloučena ze
strany. Dubček také zná život v politické nemilosti,
kdy je proti každému napadení bezbranný. Vzpom í
ná na politický pád Sm rkovského a dodává, že to
byla záležitost tím tragičtější, protože to byl "jeho
velmi dávný přítel a kolega G ustáv Husák, který se
uchýlil k pomluvám a využil osobní moci k tomu,
aby vznesl obvinění, která vedla k jeho vyloučení
ze stra n y ". Československu teď dle DUbčeka vlád
ne opět systém osobní moci "o d shora až dolů", a
vláda ztratila všechnu důvěru mas. Zákrok sovětů
v Československu v srpnu 1968 je prý Dubčekovi
stále ještě nepochopitelný.
Ke konci Dubček prohlašuje, že přese všechno ne
má zášť proti straně a jejím ideám, které prý jsou
silnější než všechny překážky. — Takový závěr mů
že být ovšem jen "odvodem povinné daně". Jinak
by se Dubček musel zdát nepoučitelně naivním.
Koncem března došla z P ra h y další zpráva, která
se týká zesnulého Sm rkovského: urna s jeho pope
leni se ztratila z pražského hřbitova a byla objeveÍH3 2X 21. března v záchodku nedaleko rakouských
b rán íc. Pachatel nebyl zjištěn, takže nelze říci, zda
se některý ctitel Sm rkovského chtěl pokusit převést
jeho pozůstatky přes hranice, či zda šlo jen o pro
vokaci StB.
V Praze zatím uctili Sm rkovského, Dubčeka a
další uvedením filmu Hrochové, v němž jsou zesm ěš
ňováni představitelé Pražského jara.

Jednání o československo-polskou spolupráci

Dvě deklarace
Pokusů o navázání úzké spolupráce středoevrop
ských národů bylo v dějinách bezpočetně — pohled
na mapu a zkušenosti s germ ánským imperialismem
na jedné straně a s carským nebo sovětským na
druhé měly ien dodávat tomuto úsilí patřičnou váhu.

Vliv mocností, které
neměly zájem na- větší
obranyschopnosti středo
evropských zemí, i chyby
vnitřní politiky však za
vinovaly, že docházelo jen
k spojenectví vnucenému
a proto dočasnému. U nás
se nejčastěji uvažovalo i
vážně jednalo o sblížení
s Polskem.
V minulých týdnech se
o čs.-polské spolupráci
opět hodně mluvilo ve
Varšavě i v Praze. Pod
nět dala oficiální návště
va čs. soudruhů v Pol
sku. Od prvních, zpráv o
přípravě cesty a o příletu
Husáka a spol do Varša
vy bylo ovšem zřejmé, že

se má formálně projednat
dohoda, kterou nařídil
Sovětský svaz. Na věci nic
nezměnily davy polských
pionýrů, kteří vkládali do
náručí čs. hostů při kde
jaké příležitosti rudé květy, ani provolávání slávy
soudruhu Husákovi “shro
mážděným kolektivem děl
níků” . Podobná divadla
jsou ve všech diktaturách
docela běžná.
Hospodářské, vědecké a
kulturní sblíženi, dohodnu
té ve Varšavě, nemá ve
skutečnosti obě země po
sílit - jejich svébytnost a
svobodu - má být naopakdalším krokem k trvalému

Kovtun

—’■
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DEMOKRACIE V KRIZI?

Jistě si pamatujete, jak domácí český a sloven
ský tisk hýřil vždy na jaře optimismem všeho druhu.
Nepochybně tak bylo v celé Evropě, jaro je doba
znovuvzkříšené přírody a uspokojení, že jsem pře
trval zimu a chřipkovou vlnu se pak projevuje opti
mismem nalévajícím do žil domněnku, že celý svět
musí držet krok s přírodou a jejím opakujícím se
zázrakem rozpuku. A jaro je také čas lásky, ke kte
ré zve hrdliččin hlas. Tak tomu bylo od Krameriových c. k. poštovských novin a tak tomu je i dnes.
jen prostředky se změnily, pokud mám na mysli
Současnou převodovou páku, pokoušející se indoktrinovat československý “pracující lid” . Ten však opti
mismus mocných a jim oddaných příliš nesdílí. Pro
tiklad sil.
A jak my -na druhém konci světa? Jak je to s
naším optimismem, když se chýlí k zimě? Přiznám
se, že jej příliš nepociťuji, i když uvažuji o světě,
kam tradičně tento jarní fenomén patří. Evropa se
dostává, do proudu, který mne znepokojuje. Před
pokládaný “Rok Evropy” zemřel dříve než se mohl
narodit. Jestliže Západoevropané jsou zklamáni, pak
východoevropský exil pociťuje toto zklamání dvoj
násobně.
Stěží můžeme, očekávat demokratizaci a liberali
zaci Východní Evropy, pokud se Západ zmítá v kri
zích, které jej uvádějí do chaosu a proti kterým ne
nacházejí účinný lék. Politická nejistota naleptává
hospodářskou rovnováhu a obojí pak vyvolává ne
spokojenost nejrůznějších' vrstev obyvatel. A to je
voda na kremelský mlýn, který drtí celé národy
a ohlíží se jako moloch po dalším soustu.
Jistěže i východní blok podléhá změnám, jeho
totalita však nepovolí proniknutí hlasu nespokojeno
sti, který by mohl dát povel k uvolnění ledů. Svo
bodný svět jako by si zacpával uši před takovým
hlasem. Jestliže odložím zaujetí exulanta, pak mu
sím i uznat, že slabý a škrcený hlas východoevrop
ských humanistů a demokratů nemůže prorazit do
světa, který je sám zmítán neklidem a příliš zahleděn
do svých vlastních problémů.
Nejhrozivější je snad obava, že prozatím početné
slabé, ale ve specifických kruzích silné nátlakové
skupiny zničí parlamentní demokracii. Mám na mysli
průmyslově nej vyspělejší státy a skupiny, které se
v jejich přejícím lůně formují, nejednou bez kritiky
k sobě samým a často se sobectvím zaměřeným vý
hradně k vlastnímu prospěchu. Může to být radikál
ní studentstvo, menšinové politické strany, různá ob
čanská hnutí, průmyslové a to zejména energetické
koncerny a další. Tak jako všechno na světě, i de
mokracie má své meze a jako čertík z ' krabičky
tam či onde může vyskočit nový Hitler či Lenin.

- Kreml se skrytě raduje a s pokryteckou grimasou
křečovitého úsměvu uzavírá smlouvy o přátelství a
spolupráci, ostražitě ale čekaje na svou příležitost
k tahu, který by byl šach-matem. Není třeba velke
moudrosti k uvědomění si, že se národy spíše sjednotí
proti zjevnému nepříteli, který ohrožuje jejich fy
sickou či duchovní existenci, než proti “příteli”, kte
rý má smlouvy v kapse a záměr zasadit smrtelnou
ránu v mysli. Cožpak může někdo pochybovat o tom.
že by Moskva opustila svoji linii rozpínavosti?
Toto není ani rada ani varování, můj hlas je
příliš slabý, vyjadřuje pouze obavy exulanta, který
by chtěl vidět Evropu — a v ní rodnou zem — svo
bodnou a šťastnou — na jaře, na podzim a kdykoliv.
V. Donát

PUBL1SHED by F. Váňa, S Moorhoust SL,
Richmond, Víc. 3121. — PRINTERS: Unlflcatíon
Pty. Ltd„ 497 Colllns St„ Melbourne, Víc. MM
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OBRAZY A U M ĚLECKÉ REPRO DU KCE

ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel, Gustav aj.)

dosiahne Moskva svojho
Ale ako americký rok nilo svoj frank zo závislo
(Pokračovanie zo str: 1) <
R Á M O V Á N Í obrazů a P O Z L A C O V Á N f rámů
cieFa, stane sa vojenskou Europy skončil fiaskom, sti na ostatnýčh europzaviazali, ale že robili niei nábytku odborně provádí
veFmocou bez konkuren- tak sa zase v Europe ho ských měnách. Francúz
čo celkom iné. Zdokonaloprvní pozlačovačská firma v Austrálii
.
icie. Už dnes' americkí vo- voří o tom, že přístup no sko sa rozhodlo postupo
váli svoj systém balistic
jenskí odborníci zdóraz- vých troch členov do vat’ osobitne aj voči arab
kých raketových multi- '
J. KOŠŇAR PTY. LTD.
ňujú, že Spojené státy ne europskej rodiny priniesol ským krajinám v rokovastriel a zdokonalovali ho
112 M aribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vlc.
můžu čeliť so.vietskej sile zárodok rozkladu. Europa niach o zaistení energetic
tak, že dnes sa všeobecne
Telefon: 37-3109
konvečných zbraní, preto- deviatich začala s vel’kým kých zdrojov. V polovičke
v Amerike přiznává, že
Jakož i v č. 42 Howard Sť., North Melboum e
že sovieti majú aspoň de- nadšením. Vo VeFkej Bri februára na konfprencii
sovieti majú náskok tak(pokračování William St.). Tel.: 329-8030
saťkrat váčší potenciál tánii sa slavili "fanfáry” vo Washingtone torpedo
mer na všetkých úsekoch
Krajanům poskytneme 15% slevu
konvenčných sil ako Spo Europy. Europské hospo vala Paříž všetky kroky
nukleárneho zbrojenia. Po jené státy. A ak teraz dářské spoločenstvo si da v spoločnom postupe pri
podpásaní zmluvy sovieti stratia aj rovnováhu či lo nový ciel’, nové termí riešení světověj energe
vlády a členské národy sení eufóriůu zjednócovajednoducho, přeměnili svodokonca určitý náskok v ny k yytvoreniu ďalších tickej krízy.
nespamátajú a nevyjdú s cích snáh a nevšímali si
ju krajinu na ohromný
V Europe je pochmún novou iniciativou, ktorá ťažkostí, ktoré europské
nukleárnych zbraniach, na úsekov spoločnej politiky.
arzenál zbrojenia, v očaktoré spoliehali proti pře Uznieslo sa například na na nálada, najťažšia krídala
europskému hnutie muselo z roka na
kávaní, že Amerika bude sile sovietskych konven vytvořeni menovej jedno za sa čití v sídle Europ- by
strassburgskému zhromaž- rok překonávat’ ja. krok
veriť, že závazku dodřžia
čných sil, tak sa slobod- ty. na spoločnej poFnoho- ského hospodářského spo- deniu silu k životu, ktorá za krokom probojovávat’,
a nebude sa starat’ o to,
ný svět ocitne vo váinom spodárskej politike, ktorá ločenstva, v Bruseli. Vše by doterajším inštituciám Mysleli si, že českoslovenčo robia!
až doteraz bola najčastej- obecne. sa hovoří o tom, Spoločenstva naliala novů skú kauzu netřeba už
nebezpečenstve.
A vo Vietname i na
Politické uvoLnovanie, šim kameňom úrazu na že “Europa slov” nie je vitalitu a ktorá by zainte- držať v jej štátnej suveBlízkom východe začali ktoré sovieti tak tlaěia aj ceste k ďalšiemu zjedno- “Europa činov” , že za ďa- resovala europské národy renite a nezávislosti, lebo
skúšať svoje nové zbra pod zámienkou, že ide o teniu; mal sa zriadiť lekosiahlymi a slávnost- na udržaní veFkýeh cie- že zjednotená Europa je
ně. Vyzbrojili svojich po- všeeuropskú bezpečnost’, zvláštny fond pre rozvoj nými plejádami a zaváz- 1’ov europského hnutia. na dosah ruky. Nuž, tretenciálnych
spojencov. pósobí ešte zdrcujúcej- zanedbaných oblastí , v karni nenasledujú činy. To vraj preto, že Europ- ba vytriezlivieť z týchto
Sýrii i Egyptu dodali viac ším spósobom na vlastně jednotlivých
členských Europský parlament v ské spoločenstvo stratilo chimér a vrátit’ sa do reatankov ako má Francúz- vnútroeuropské poměry. štátoch. HFadal sa nový, Strassburgu je aj po de- kontakt s tými politický- lity života. De Gaulleova
sko.
přístup
k siatich či pátnástich ro- mi silami v jednotlivých Europa vlasti sa rozkládá,
Nahlodávajú
europskú zjednotený
A Kissinger sa domnie- jednotu od samých zákla- europskému Východu i k koch od svojhó založenia členských štátoch, ktoré, hoei bola na míle vzdialeva, že Brežnev má záujem co v na tých úsekoch. kto atlantickému partnerovi, len debatujúcou spoloč- sú dynamickým motorem ná od stavu, ktorý by si
na
urovnaní
arabsko- ré sa doteraz za takých' k Spojeným štátom. Málo nosťpu bez vyhliadok, že politického života. Zrejme, zaslúžil epiteton jednoty,
-izraelského konfliktu. Ne ťažfeých obětí pcKiarilo sa vytvořit’ spoločné ener by sa raz mal přetvořit’ v západnej Europe čakajú
v parlament so skutočnoa na zázrak.
dávno takmer súčasne s vybudovat'. Je tu dokon- getické hospodárstvo.
Nielen Europa - celý
A to všetko je už dnes europskou pósobnosťou a
Kissingerovou návštěvou, ca akási obdoba krachu
A z toho plynie jedno Západ, celý slobodný svět
už hádám tretou od po- amerického roku Europy. len snom, ošarpanou teč mocou. Europská rada poučenie pre nás v exile, čaká na zázrak; na vyčhosledného vzplanutia bo- Lebo vlaní v januári vstú- nou, plánom, nie progra- Hospodářského spoločen- Mnohí z nás boli tiež une- disko z tohoto bludišťa.
jov, bol v arabských štá- pila západně Europa do mom, pretože to^ čo bolo stva po svojom zasadaní
postavené, je 31. januára vydala vyhlánovej
etapy _ Europa doteraz
toch aj Gromyko . . .
ČESKO SLO VEN SKÝ K LU B V Q U EEN SLAN DU
ohrozené.
Za poslednej senie, v ktorom otvorene konal dne 17. března 1974 rádnou valnou hromadu,
Jiestích
sa
pristúpením
Skrátka možno urobiť
tento závěr: Moskva si Vel'kej Británie, Dánska ménovej krízy porušilo přiznává, že celá snaha která zvolila na další období tento výbor: předseda
zmysel détante s Ameri a irská přetvořila v Euro- Francúzsko dohodu o me vybudovat’ jednotnú Euro Alois Rada, I. místopředseda Jáno Kobolka, II.
nových otázkách a uvol pu stroskoee, ak sa hned’ místopředseda H. Zehr, odstupující předseda O. Ma
kou vysvětlila tak. že má pu deviatich.
rek, pokladník V. Husák, jednatel M. Hájek, zastup,
v. tichosti zbrojit', ale na
jednatel J. Lupínek, členové výboru: K. Ulver, Ó,
Fetrle, J. Pospíchal, F. Broženský a J. Došlík.
hospodársku výstavbu SiAdresa klubu: Box 165, P. D. North Quay, Qld. 4000.
bírie si má vo Washingto
přátelství a prohloubeni m v arsavsKe smiouvy a
ne požičať. aby nemusela (Pokračováni se str. i
V E L IK O N O Č N Í K R A S L IC E
vlastně prostriedky presu- podmanění zemí východ spolupráce mezi ČSSR a k prohloubení socialistic
Sdružení pro studium východoevropské kultury po
ké
integrace
.
.
.
”
PLR”
,
,která
byla
vydána
núť zo zbrojenia ca prie- ního bloku. Podobné do
v budově “Babel” na Melbournské universitě:
Jde tedy o deklaraci, řádá
3. dubna od 2 do 4 h. odp. ukázky zdobení kraslic
myselnú výstavbu. Ameri hody s ostatními a mezi na ukončení čtyřdenní ofi
ciální
návštěvy
čs.
dele
která
vyhlašuje
spoluprá
(A. Stachiw). 8. - 10. 4. bude výstavka kraslic růz
ka nech sa ďalej trápí, ostatními státy Varšavské
ci mezi čs. a polskými ko ných východoevropských národů tamtéž (přízemí),
nech je nútená svoje ma ho bloku mají následovat, gace v Polsku. Začíná
10. 4. v 1.10 pdp. bude mít přednášku L. Chramzová
munisty, o nic více.
teriálně zdroje presunúť důsledná integrace pod takto:
na
téma “Kraslice carského Ruska” .
Pokusy
o
navázání
úzké
“Stvrzujíce, že osvobo
z obrany a vojenskej vý kontrolou Moskvy má za
spolúpráce
obou
národů
s v o D o a n y m i - rovni mezi
zení
obou
našich
zemí
ví
stavby do vybudovania jistit trvalé područí zemí.
dějí
se
však
už
delší
do
rovnými’ . . . ”
citujeme
aspoň
úryvek:
těznou
Sovětskou
armá
vlastnej energetickej zá Stačí jen citovat tzv.
“ . . . My, Čechoslováci,
dou
i
,čs.
a
polskými
voj
bu
i
v
exilu,
ovšem
na
Pozoruhodná je i úzká
"Deklaraci
o
upevnění
kladné. Keď' sa tak stane.
sky, bojujícími po jejím zcela odlišném podkladě. Poláci, Ukrajinci, shro spolupráce osob, které se
boku, a dobytí moci p ra Má být uskutečněna dob máždění v Chicagu v USA. účastní práce Čs.-polskoukrajinského výboru přá
cujícím lidem pod vedením rovolně a za přesvědčení se usnášíme:
— sjednotit veškeré naše telství. Předsednictví se
"Řekněte to květinam i"
i marxisticko - leninských o vzájemných výhodách.
stran vytvořilo v uplynu
V přítomné době je stu úsilí v zápase se společ střídá: nynější polský
lých 30 letech základy diem výhod a problémů ným vetřelcem k znovu- předseda převzal funkci
spolupracující s ÍXTERFLORA, 1
pro velký sociálně ekono čs.-polské a současně i zavedení svobody do na od dr. L. Rozbořila, který
■fajfp' může zařídit dodávku
1 mický pokrok na cestě so ukrajinské spolupráce nej šich zemí pod heslem: organizaci předsedal lo
cialistické výstavby v dále skupina exulantů v ‘Pro vaši a naši svobodu,’ ni. Podrobnější informace
jj
v Československu nebo v jiných státech
1 Československu a Polsku; Chicagu. Tamní Čs.-pol- sjednotit svoje úsilí proti sdělí: Dr. A. Hřebík, 2115
— upevňujíce stále nena- sko-ukrajinský výbor' přá těm, Kdo by v budoucnu S. Oak Park Ave., Ber■j Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku I
rušitelné spojenectví se telství koná již několik let tuto svobodu ohrožovali; wyn, 111. 60402, USA.
| nebo zvláštní událost, obraťte se na místní 1
Sovětským svazem i ne- bez velkého propagačního — učinit vše v naší moci,
- O —
|
květinářství INTERFLORA.
1
Návštěvy Polska se ne
rozborné přátelství s ná hluku přednášky, vydává aby v době osvobození
|
Poznáte ,je podle obrázku Merkura
1
rody Sovětského svazu: publikace a spolupracuje representanti našich náro zúčastnil president Svo
|
'
ve výkladní skříni.
|
— chtějíce přispět ke zvý s ústavem pro středo dů se sešli a položili zá boda. Je v nemocnici a
|
I N T E R F L O R A —
1 šení síly a upevnění jed evropská studia, o jehož klady k společné politické na Hrad se pravděpodob
S
K V Ě T IN Y D O C E L É H O S V Ě T A
noty socialistického spole založení se zasloužil. Ve organisaci na podkladě ně nevrátí. Zastupuje ho
čenství, k dalšímu posíle- svém Bulletinu (č. 3) vy- principu ‘Svobodní mezi Štrougal.
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ČESKOSLOVENSKO ve zkratce
— Dne 18. března odle výtah. Bystrica ma kapa
těla na oficiální náštěvu citu 128 hostů.
Indie delegace Federální — V Praze zemřel ve vě
ho shromáždění vedená ku 76 let nakladatel Avenjejím předsedou A. Indrou. tina, spisovatel dr. Ota
Ještě předtím řídil Indra kar Štorch-Marien. V prv
v plné vážnosti jednám, ních letech republiky vy
které se koná k pobavení tvořil velké nakladatel
publika. Ústřední volební ství, v němž vycházela
komise Národní fronty nejlepší díla domácích
při něm schválila zprávu spisvatelů i překlady ci
o výsledku doplňovacích zích děl. Vydával též tý
voleb do Sněmovny náro deník Rozpravy Aventina,
dů FS ve volební oblasti který měl značný vliv na
66 - v Severomoravském čs. kulturu. Z jeho literár
kraji. Z 87.164 hlasů bylo ních prací je nejvýznam87.033 pro V. Ehrenbergra, nějším třídílný soubor
tj. 99.98%. Komise nesdě vzpomínek na Aventinum
lila, .proč bylo těch 131 a autory, s nimiž se set
hlasů neplatných. Ehren- kal.
berger je už jedním z mí — Na slavnostním zasedá
stopředsedů vlády ČSSR. ní Českého literárního
— Dne 8, března došlo k fondu byly uděleny ceny
loupežnému přepadení na prvního ročníku literární
poště v Praze 1 - na Těš- soutěže, která byla téma
nově. Pachatel, který ticky zaměřena k 25. vý
uloupil 47.000 Kčs, byl při ročí Února. Dostaly je
útěku pronásledován dvě (bez uvedení pořadí): V
ma příslušníky SNB, z Dostál za práci Směr
nichž jednoho, J. Velíška. Wolker, L. Fuksa za ro
postřelil. Velíšek svému mán Návrat z Žitného po
zranění za dva dny pod le a_ A. Plůdek za román
lehl. Pachatel dosud ne o roce 1968 Vabank.
byl dopaden. - V pováleč — Nejvyšší soud v Praze
né době bylo v Českoslo potvrdil rozsudek městské
vensku zastřeleno 368 pří ho soudu v Praze, kterým
slušníků SNB.
byl odsouzen k 25 letům
— V Bratislavě byla otev vězení jeden z největších
řena vyhlídková kavárna lupičů v ČSSR, 271etý Jo
“Bystrica” , která je u- sef Přibyl. Provedl přes
místěna na vrcholku šik 250 vloupání a při jedněm,
mého pylónu bratislavské z nich, v mléčném baru
ho mostu SNP 80 metru na Letné, zastřelil vedou
nad hladinou Dunaje. P ří čího J. Gavendu. Hodnota
stup do kavárny zabezpe uloupených věcí dosáhla
čuje šikmý osobní rychlo částky tří miliónů Kčs. V

jeho byte bylo nalezeno
věcí v hodnotě 750.000 Kčs.
Rovněž trest jeho společ
nika J. Jirsáka (13V2 roku
vězení) byl Nejvyšším sou
dem potvrzen.
— Ze severní stěny Ma
lého kežmarského štítu v
Tatrách se zřítil a zahy
nul posluchač lékařské fa
kulty z Košic Michal Vál
ko. V této zimní sezóně
je to již 20. oběť Vyso
kých_ Tater.
— Před Í0 dny přiletěl do
Townsvillu v Queenslandu čs. jachtař Richard
Konkolski, aby pokračo
val na své jachtě Niké v
cestě kolem světa. Oče
kává, že někdy v květnu
odpluje z Austrálie směr
N. Guinea, Indonésie, Ko
kosový ostrov, Mauritius,
Madagaskar, mys Dobré
naděje, Plymouth, Sever
ní moře. Cesta má trvat
asi IV2 roku. V Českoslo
vensku má manželku a
31etého synka.
— V Praze zemřel ve vě
ku 77 let malíř a grafik
prof. Miloslav Holý, býva
lý rektor Akademie vý
tvarných umění v Praze.
— Sekretariát tzv. Meziná
rodního odborovéhc sdru
žení zaměstnanců v hor
nictví se sídlem v Praze
blahopřál britským hor
níkům a jejich odborům
“k velkému vítězství, je--,
hož bylo dosaženo po 4
měsících bojů včetně mě
síční generální stávky” a
k “velké bojeschopnosti

Marcela Čechová
Tisk svobodného světa šálí a okrádá neomluvitelným způsobem nejen sebe,
ale i své čtenáře. Vyjádřeno zcela přesně: hlavně své čtenářky, něžné pohlaví
vůbec. Nejenže se na předních stránkách západního tisku nedočteme o hrdin
ství dojiček, tkadlen a soustružnic, neoslavují se ani tak významné události,
jako je M D Ž , ženy se nevěnčí medailemi jako úspěšné exponáty na výstavě
skotu, přední státníci a straníci si s nimi nepotřásají rukama. Velká škoda pro
kapitalistický svět. K d y b y dovedl zorganizovat stejné divadélko, stejnou Potěmkinovu vesnici jako svět socialistický, pak by jistě nikoho ani nenapadlo,
ptát se, jak se věci skutečně mají.

čák, předseda české vlá
dy, je toho názoru, že
‘Vysoká zaměstnanost žen
je pozitivním jevem socia
lismu a dokumentuje eko
nomické zrovnoprávnění
ženy.” Ženy však, zdvihl
Korčák varovně prst, mu
sí zároveň . . . “učit děti
a mládež lásce k socia
listickému zřízení, musí v
nich pěstovat lásku k n a 
šemu osvoboditeli - Sovět
skému svazu - a přátel
ství s národy ostatních so
cialistických zemí, musí
utvrzovat pocit internacio
nální sounáležitosti s tříd
ními bratry celého světa” .
Musí, musí, musí! Zdvi
žený prst spojený s oblo
ženými chlebíčky a párky
s hořčicí. Sjezd odesílá
pozdravné dopisy a rezo
a pevnosti, kterou proje luce na poůporu žen v
vili v boji proti konser- Chile, na protest proti
vativní vládě a nepřáte dravým Izraelitům, kteří
lům pracujících” .
chtějí zahnat do moře mí
rumilovné Araby, na podnoru nového budovatelské
ho Vdí ve Vietnamu, atd
Dojičky
přadleny jsou
dojaty, když V-" stařič
ký president Svobod?
které se nápadně shodují obsahem i stylizací. V
stiskne roztřesenou ruč
dopisech si pochvalují přijetí, kterého se jim do
kou jejich upracované
stalo po návratu, mohli prý se vrátit ke svému
pravice.
povolání a rovněž byt jim prý byl vrácen."
Druhé dějstvu. V repre
"N y n í vychází najevo, že tyto dopisy diktuje
zentačních
místnostech
navrátilcům S T B , resp. osoby v její službě, a
Staroměstské
radnice
aby navrátilci "neopom enuli" dopisy odeslat, ode
(místo musí být vždy zvo
sílá je sama S T B . V těchto dopisech projevují pi
leno tak. aby tvořilo do
satelé (navrátilci) podezřelý zájem a činí dotazy
statečně důstojný rámec)
na současnou situaci uprchlíků a jejich přátel v
se scházejí “na přátelské
exilu. Pokud dostanete dopisy tohoto druhu, po
besedě” s vydíranými sou
řiďte jejich opis a pošlete je Čs. poradnímu sbo
družkami členové před ru, 8 Muenchen 86, Posífach 86 07 32, B R D . "
sednictva ČY KSČ. Ženy
"Z p r á v y z domova se shodují v tom, že navrá
přebírají čestná uznání,
tilci nejen nedostali zpět zabavený a_ propadlý
noviny p ís dojatě o těžmajetek, ale museli přihlásit k proclení veškeré
: kém. mládí vyznamenadovezené předměty a valuty, které nabyti za své ; aýeĎ. soudružek za první
ho pobytu v cizině. (V ýjim ky mety zvláštní dů
republiky. K omedaíiovam
vod a jen potvrzují pravidlo.) Celní poplatek či
se nejlépe hodí sedřené
nil mnohdy tři čtvrtiny z celkové hodnoty dove
členky JZD. které při po
zené věci. Pro navrátilce to bylo velmi nepříjem
hledu na kus železa s mašné procitnutí z bláhových vidin. Také teprve po
iičko-u dokáží dojatě zanávratu se dozvěděli, že amnestie se vztahuje na
stzet. Následuje ohromu
nedovolený pobyt a nikoliv na činnost v zahraničí.
jící banket na pražském
Někteří navrátilci jsou nyní trestáni za nedostave
Hradě, kdy se dlouhé sto
ní se k výkonu vojenské služby."
ly prohýbají pod tíhou la 
Ani zprávy, které jsme přetiskly, nemění nic
hůdek a estébáci jsou v
na zásadě, kterou dodržujeme: chce-li se dospělý
tmavých číšnických oble
člověk vrátit, je jen na něm, aby se rozhodl, pro
cích zcela nenápadní. Za
tože on ponese následky svého rozhodnutí.
tímco president republiky
přednáší pozdravný pro
Jakým způsobem se
ženské divadélko režíruje,
se letos už po šestadvacáté dovídáme z českoslo
venského tisku. Nejprve
se odehrával sjezd čes
kého a sjezd slovenského
svazu žen. Dějištěm sjez
du pro české ženy byl le
tos kulturní dům ROH
SONP v Kladně. Tisk re
feroval titulky: “Čestne
poslání našich žen”, “Hold
ženám, jejich nezištnosti
a obětavosti”, “Dík že
nám” atakdále. Na sjez
du k ženám promluvili vy
socí soudruzi a nastínili,
co mají ženy dělat pro upevnění moci komunismu
ve státě. Především musí
tiše, trpělivě pracovat ja
ko dosud. Soudruh Kor-

Péče o nemocné a navrátilce
Současnou poštou nám došly dvě zprávy o na
šich v Československu — zprávy odlišné a přece
podobné.
V prvním dopise píše paní z Austrálie o své
téměř 70leté matce v Československu, která pra
covala těžce celý život. Po roce 1968 zůstala mat
ka docela sama a nyní je vážně nemocná, má
velmi nemocné nohy. Lékař předepisuje náklad
né léky, které posílá pravidelně dcera, protože v
Československu nejsou k dostání a “ neúředně'" se
zmínil o lázních. Na naléhání dcery zažádala mat
ka o lázeňské léčení, s tím, že dcera za ní za
platí, co bude třeba. Ovšem dcera je neoprávněně
v cizině a tak nemocná matka dostala po dvou
letech čekání vyrozumění, které máme před sebou: "Oznam ujem e Vám , že jsme vyřadili z evi
dence V áš návrh na lázeňské léčení, neboť již
propadla lhůta a aktuálnost tohoto návrhu. Bohu
žel jsme Vám pro nedostatek poukazů na lázeň
ské léčení nemohli v minulých dvou letech vyhovět.
Předseda okresní posudkové komise v . . ." Pisatel
ka poznamenává trpce, že "aktuálnost tohoto ná
vrhu propadne určitě v okamžiku sm rti . . . "
čs. poradní sbor v západní Evropě posílá jiné
informace, které přetiskujeme:
"Č s . tajná policie se opět propůjčila k akci
proti čs. exilu. Dovídáme se, jak S T B zneužívá
osob, které se v r. 1973 daly v rámci tzv. am ne
stie zlákat k návratu do Československa. Jejich
přátelé v zahraničí nyní dostávají od nich dopisy.
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jev, chytřejší soudružky
v pozadí sálu nenápadně
cpou do kabelek banány a
chlebíčky s kaviárem, mé
ně chytré netrpělivě čeka
jí, aby se na občerstvení
vrhly na povel jako ko
bylky.
Dějství třetí. Tisk - ja
ko každý rok - nabádá
(neadresně ovšem), aby
se už konečně “něco udě
lalo pro ulehčení práce
žen” . Ke konci každého
takového
nabádavého
článku je ovšem zdůrazně
no, že strana a vláda již
všechno učinily, takže že
nám vlastně nic nechybí.
Mladá fronta 7. 3.: Ja r
ka Kreuzerová, 25 let,
maminka sedmiměsíční
Gabinky z Letin v okrese
Plzeň - jih říká: Do zdej
ší prodejny vozí Jednota
zeleninu jednou týdně. Ze
leniny je d o s t . . . Obleče
ní pro děti je dost, plenek
je dostatek, jen papíro
vých je málo, ale ty jsou
stejně dost drahé a ne
vyplatí se je kupovat".

Humor zcela bez úsmě
vu. Práce 7. 3. . . . " Je z
Prahy, jmenuje se Evže
níe Málková a ze všeno
nejvíce nenávidí válku.
Ráda se pěkně oblékne a
miluje vše hezké. A prá
ce? Nemůže si naříkat, že
by jí měla málo. Každý
den chodí do zaměstnání,
na nákupy, musí stát
fronty v obchodech i na
tramvaj, zkrátka je to že
na jako každá jiná” .
šestadvacet let už ko
mimistícký tisk popisuje
stále tytéž problémy za
městnané ženy v socia
lismu, šestadvacet let zdů
razňuje, jak se režim o
ženy stará. A bude o těch
to ženách, vráščitých, uštvaných a předčasně
stárnoucích, psát stejným
způsobem příští rok zase.
Opravdu, kapitalistický
tisk šidí své čtenáře, a
západní státy si nevedou
dobře, nechají-li něžné
pohlaví hrát golf a ku
želky, namísto aby je řád
ně zapřáhly a pak ověn
čily medailemi.
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DOMOVA
Skúsenosti z poTnohospodárskeho podnikania v Kanadě

Leťte džetem do
V ÍD N Ě

&

FRANKFURTU

A

ZPĚT

DO A U S T R Á L IE

za $ 747.20,
nebo jen jednu cestu do
V ÍD N Ě , F R A N K F U R T U

za $ 395.00
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

ALM A
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.

(roh Elizabeth St.), Melbourne
Telefon 63-4001 — 63-4002

Kalendář H D
Duben 1974
Jarka Vlčková

Rodinné farmy
najvhodnejšte

Dušan Lěhotský

Na severoamerickom kontinente — v Spojených štátoch a Kanadě — sú eko dol niekolko príkladov.
nomické podmienky pře vývoj poTnohospodárskej produkcie v podstatě rovnaké. ako sa tito noví americkí
Kanada má sice trochu drsnejšie klimatické podmienky a v dósledku toho aj velkostatkáři po skúseno
poměrně kratšiu vegetačnú dobu pre rast pol'ných kultúr, ale aplikáciou mo- stiach, ktoré draho zapla
dernej poTnohospodárskej technologie překonává tuto nevýhodu poměrně úspěš tili, z polnohospodárskeně. A tak to, čo sa odohráva v americkom farm árstve, preráža v rovnakej ho podnikania sťahujú.
Tak napr. firma Purex
miere aj v kanadskej poTnohospodárskej výrobě. Súčasná konjunktúra, vysoké
ceny poTnohospodárskych výrobkov a dobrý odbyt dávajú nové, velmi sTubné začala pěstovat’ v Kalifor
výhliadky pre rozvoj poTnohospodárskej produkcie a pre sociálně zaistenié nii, kde sú podmienky
pre pestovanie zeleniny
farm árov v oboch krajinách.
7

Položme si otázku: P rín áša te ra jš ia konjunktúra
ekonomické posilněme pre
rodinné
pol’oohospodárske podniky, p re -.rodinné
farm y,
alebo
n ah ráv a
viae v elk ý m agropriem vselným podnikem, ktoré
vznikali v drúhej polovičke predchádzajúcefao desaťro čia? E ste k o nkrét
né jšie: O bstoja rodinné
podniky, rodinné farm y,
n a který ch hospodáři r o l 
ník so svojoa rodinou tak m er bez nánsezdnej pra
covnej sily. v konkuren
ci! s v elk ý m i agropriem yselným i k o n sío m eráť

Minister Whelan odovodňuje svoje stanovisko
jednak tým, že nové po
měry na poinohospodárskom trhu značné zlepšili
ekonomické
postavenie
rodinných podnikov a jed
nak podl’a skúseností, ktoré získali priemyselné a
obchodné firmy v poinohospodárskom podnikaní v
Spojených štátoch. V posledných dvoch rokoch sa
totiž farmářské ddchodky
v Kanadě zvýšili o 82%.
Minister Whelan poukázal
na to, že až do nedávná
boli farmářské dóchodky
nepomeme nízké, na rebríčku sociálnych dóchodkov jednotlivých ekono
mických skupin boli far
máři medz: poslednýmí.
Mnoho farmářských, rodin
žilo z příjmu, ktorý sa
všeobecne pod;'2 úsudku
eárcdtohospodárov považo
val za ňedostatočný pre
udržanie primeranej žiroínej úrovně. Například
v roku 1971 málo výše
109.000 farmářských pod
nikov v Kanadě menšiu
rocnu tržbu ako 2.500 dolárov a ročná tržba asi
63.000 farmářských rodin
sa pohybovala medzi 2.500
a 5.000 dolárov. Keď však
teraz prirátame k tejto
tržbě zvýšenie o 82%, do-

♦ Antonín Grúnd, profesor dějin české literatury
na Masarykově universitě v Brně, se věnoval hlavně
výkladu literatury 19. století, o jejichž předních před
stavitelích psal studie do odborných časopisů. Na
rodil se 3. dubna 1904 v Praze.
♦ Roku 1946 měla premiéru divadelní hra Vinice
napsaná básníkem a spisovatelem Josefem Toma
nem, který se snažil ve svých románech z doby
renesanční najít ideálního člověka a postavit jej
do kontrastu s člověkem dneška. Josef Toman, jenž mi?
psal rovněž scénáře k filmům, se narodil 6. dubna
N a tá to o tázka dal od
1899 v Praze.
pověď
kan ad sk ý m inister
♦ Obraz F. V, Balka Smrt Františka Xav., který je
umístěn na jedněm z oltářů chrámu sv. Mikuláše poTnobospodárstva Eugena Malé Straně, dal podnět Jakubovi Arbesovi k ne W helan v e svojích
napsání romaneta Sv. Xaverius. Spisovatel, který se dvoeb prejaTOCfi, p řed n e
narodil z chudých rodičů na Smíchově (kde je po sených n a sdsddzke K otá
něm pojmenováno náměstí, kde kdysi byl střed osa
dy újezd), zemřel 8. dubna 1914 a je pochován na ry Clutwš v m este H arro v
v O n taria a c a vaincm
hřbitově Na Malvazince.
F eáe rácie
♦ 12. dubna 1944 zemřel známý český cestovatel, zhrom aždení
profesor starozákonného studia a orientálních jazyků kanadských farm áro v v
v Olomouci, P. Alois Musil, jenž zpracoval výtěžky m esie Saskataen- J e to od
svých cest v různých pracech vědeckých (Křesťan i poveď vyznleva jedaoské církve nynějšího orientu) i v cestopisných ro- j
mánech a fejetonech (Poprvé v poušti, Ve stínu | značné v prospěch rodin
křižáckého hradu aj.).
ných podzskov a proti.
♦ 15. dubna 1904 se narodil profesor české a sic- i' agropriem yseteým veTkovenské literatury na bratislavské universitě J a n ' statkoss- ktoré vytvořili
Vilikovský, který se habilitoval prací Latinská poe- i| rózne obchodné a priem ysie žákovská v Čechách. Po propuštění ze služeb Slo :
venského štátu působil na universitě v Brně, k d e I; selné společnosti za účese nadále zabýval studiem středověké literatury.
iI lom zžskaoía výhodných
♦ Krásy přírody objevoval ve svých prózách ovliv-j ziskov.
něných jejím pozorováním Stanislav Reiniš. jehož ]
romány jsou založeny na dobrých znalostech přírody:
Prové^TT., veškeré práce optické
a života zvířat a jež mnohého přivedly do řad mysliv
ců. Narodil se 22. dubna 187£ v Novém Kníně u"Dob
přesně, rychle a za levné ceny
říše.
♦ Na svátek sv. Jiří — 24. dubna 1964 — zemřel v
Praze Josef Hais-Týnecký, který se ve svých pra
cech zajímal o osudy významných nebo výjimečných
lidí, např. o klatovského krajana básníka R. Mayera
Hampton St.,
(Světla) nebo dr. Uhra (Batalión). Jeho romány, di
___ '
Hampton, Víc.
vadelní hry a knihy pro mládež jsou převážné psá
Telefon: 98-5756
ny na základě vlastních zkušeností — spisovatel si
v nich všímal života vrstev, s nimiž přicházel nej
více do styku.
♦ 28^ dubna 1944 zemřel v Praze příbramský rodák
Hanuš_ Jelínek, propagátor české literatury ve Fran
cii. Přeložil do francouzštiny Máchův Máj, Jiráskc
va Otce, Čapkovo RUR a Dykovu Ranní ropuchu.
Jeho zásluhou byla česká dramata uváděna na fran 
couzských jevištích.
hrál žertovné maloměstské příhody v Třetím zvonění,
♦ Slánský “historiograf” Václav štěch se narodil veselohře nesčetněkrát hrané i zfilmované. 10*. květ
29. dubna 1859 na Kladně. Jako iniciativní organi na letošního roku uplyne 90 let od jeho svatby š Atíičsátor se přičinil o založení divadla Uránie a Městské kou Mrzlíkovou, jež zemřela krátce po narození je
ho divadla na Vinohradech, jehož byl v letech 1908- jich syna — dnešního V. V. štěcha, vynikajícího
-1914 ředitelem. Nejvtípněji a nejpůsobivěji roze- histórika umění.

M . HRPA

Optical Service

stávajú sa kanadskí fa r
máři ekonomicky do popredia a vyrovnávajú sa
vo svojom sociálnom zaistení . iným skupinám,
ekonomicky činným za
rovnakých podmienok v
druhých sektoroch hospo
dář štva.
Pravda, mimster Whe
lan připustil, že toto fi
nančně zlepšenie dosiahli
kanadskí farmáři na úkor
konzumentovu ktorí teraz
musia platit’ za potraviny
viac. Ale minister Whelan
bráni tento priaznivý vý
vin. Mnohí konzumenti si
podlá ministra Whelana
teraz sťažujú, že potravi
ny sú drahšie len preto.
že majítelia rodinných fariem niesú dosť výkonní
a hspodaria draho. Je to
skutočne tak?
V Kanadě sledovali vel
mi pozorné vývoj v Spoje
ných štátoch, keď sa v
minulom desaťročí vlúdili do farmářského podni
kania velké obchodné a
priemyselné podniky, kto
ré začali hospodáriť na
velkých plochách a . za:
čali ohrožovat’ rodinné
podniky. V Kanadě si
všimli, ako sa týmto v e l
kým podnikom v polnohospodárstve dařilo.
Minister Whelan infor
moval kanadská veřej nosť už vo svojom prejave v januári o trpkých
skúsenostiach amerických
obchodných a priemyselných spoločností v ame
rickom farmárstve. Uvie-

neobyčajne priaznivé, na
16.000 hektároch hlávkový
salát, ale už po jednom
roku musela tuto plochu
znížiť na 5.000 hektárov
a na zbytku zasiať pšenicu a bavlnu. A tak fir
ma vláni stratila v pol’nohospodárskom podnika
ní 800.000 dolárov.
Alebo firma Gates Rub
ber v Denveri investovala
niekolko miliónov dolárov
do polnohospodárskej vý
roby v státe Colorado, ale
po trpkých skúsenostiach
farmárenie v roku 1971
opustila. Rovnako firma
Pierce z Bostonu investo
vala značné peniaze do
produkcie jahod v Kalifor
nii, ale po strate 4% mi
liónov dolárov od svojho
dobrodružsťva v polnohospodárstve.upustila. A ta
kých prípadov je viac.
Minister Whelan tým
dokazoval, že len rodinné
farmy sú najúspešnejšie;
produkujú poměrně najviac, majú najstálejší výsledok a aj cenove sú najvýhodnejšie. Terajšia pol’nohospodárska konjunktu
ra len potvrdzuje opráv
nenosť podnikatelských
jednotiek ako sú rodinné
farmy a minister Whelan
radí vládám všetkých kra
jin, aby svoju polnohospodársku politiku zamerali na podporu a rozvoj
týchto farmárov, aby im
pomáhali úverami, daňo
vými úlavam i a subvenciami rozšiřovat’ produkciu potravin za přijatel
ných cenových podmienok.

Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne

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

Telefon: 459-3672
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvědčte se !
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je zárukou nejlepší kvality.
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Proč kapitalismus nezahynul
Ferdinand

V. i

Peroutka

OtaÉBlfe a, M o n U á M a se přestěhovala do exilu s ostatní duchovní svobodou, doma se poroučí, co so3*0*■ WSU byly zmobilisovány velké východní vojenské síly, aby zachránily socialism us v
Sp*®sta lidí, kteří byli socialisty po celý život, byla pak trestána za to, že chtěli zničit
I*fcá je pravda. Všechny volby v první republice se vyznačovaly stálostí v jedné věci:
jŘ S É S M k gpriMSm wfočá pokaždé hlasovala pro socialism us, přibližná polovina ne, rozdil býval tři,
sSjpso igmMWrtB. W Mému nebyla žádná protisocialistic ká vášeň. Československo bylo nakloněno nejvice sonnffiíiiiiiiifL. MUkat' H t * stáli v popředí událostí mladí lidé, kteří se narodili nebo vyspěli teprve v sociailimmL.
M e p m s li z vlastní zkušenosti, co to byl kapitalism us a proč by si ho měli přát, proč by
IBeÉtoSbi 'SMffitf' pMSrtf jedincům. Také dělníci byli strženi Pražským jarem, jak se to nazývalo. Bylo by
MSameaSm mt i n a n rat, že jejich cílem bylo vrátit Weimanům a Petschkům jejich majetek. Stejně abamrrtmt Sáf feffe předpokládat, že tehdejší většina v komunistické straně stála v čele kapitalistického spik■WBfc.. ffia s 8* ymSĚMaá ínvase prohlásila, že pád socialism u byl cílem Pražského jara a "so cialism u s
SoUtanai SoéBf* a že nic jiného v tom hnutí nebylo. Aby poraženým vzala vůbec všechnu čest, invase
.iM Ilkratňh oae ifiaSě Pražského jara vystavovali se sym patiem i obrazy Adolfa Hitlera. Něco bylo pro sowBÉř"<Mk:
že nebylo lži, aby se k ni nesnížily. Nemohly citovat ani jeden doklad, že odstranění
''»mŤSillÍa*i» h f b připravováno. Něco bylo ohroženo, ale nebyl to socialismus.

■tnifeiei&i: za. tuto hru
■šSaá^agsesaiiíJi; cSscaase slefca*: vedte ínva-aeu,flfhdl.laBB w de vývoj
jgmfařiiiBSĚi a tak v pc
jjWÉiíliii gSEtóeůeti. vážky
IÉiiiBiiÉ^;! iiggfc socialismus
;» JtapSialssHijB^ Budeme
jfií iam >a»8KĚ dbát více
mez .slov. SodUtas1 sraSE všechnu
dKBf fc gEansicsnžain moi»ÉÍB(!g»L iSkibassc je často
|ňdferafli|F a

sáseHiíily k

s fapšteiisinem.
fegitkssEH; - sž zítra
;peeEči6E. .B k t e e se ptát.
:ps3K; eegĚS*.
!€Sftw3Bii«c ,SdL že- sociaImaiUK se" tkěSu Esasí se
a t t L :Haígi^éj5ii6 a rozupEcSjspáiieíBějšiii',
fÉ u t tsg jg sneí i á É ý plán

JSsaě ý t :a®ežeSssíBS' geoaseSEiÍ2JB!§iÉ_ HiysMaK.. že
w MsHŠmrií afisetraktníeb
ďmftfi. Igr ssscšalismus.
■Saul n :S®®!®Eský

krnnii-

msmus, byl jednomyslně a neměnného, co kdesi s
přijat. Na druhé straně jaksi stojí za tím, co člo
pokládáme politiku za , věk vidí, za střídajícími
praktickou činnost, na níž se, vznikajícími a zanika
záleží štěstí a neštěstí li jícími jevy. Je dosti ne
dí, a vyčkáváme, jak ter snadné vysvětlit to dneš
nebo onen směr se osvěd nímu člověku, který žije
čí. Musíme vyslovit úsu v rychlých změnách, a
dek, že prapory obou smě spíše je nakloněn věřit,
rů jsou protrhány, že na že změna je jediné Abso
socialismus i na kapita lutno. Zdá se však. že
lismus přicházely pohro Marx pod vlivem své do
my, jež nečekaly.
by uvěřil, že kapitalismus
Chceme-li zkoumat, prot je snad jedna z Absolut
kapitalismus, místo aby ních idejí, nebo snad Ab
padl, osvědčil velkou živo solutních impulsů, musí
taschopnost, musíme se zůstat věren své podstatě,
vrátit k otci všech proro nemůže se měnit, znovu
ků, k Marxovi. Poněvadž se rozmýšlet, přizpůsobit
kapitalismus dosud žije, se novým okolnostem, je
některá Marxova proroc mu předurčeno jít slepě
tví byla prázdná, některé kupředu.
jeho předpoklady musily
Pokud kapitalismu íc
být chybné.
týká, čas se pro Marxe
Na první místo postav zastavil' a zůstal stát. Po
me omyl největších roz znal kapitalismus své do
měrů. Marx se vyvíjel v by a nějakým sobě vroze
době, kdy ještě pod vli ným způsobem usoudil, že
vem Hegelovým se hledá jiný kapitalismus být ne
lo Absolutno, něco stálého může, že kapitalismus

musí zůstat tím, cim byl,
za tak zvaného “ranného
kapitalismu” , se vší svou
tehdejší ničím nemírněnou
dravostí,
bezohledností,
trvale zlý a' nemilosrdný.
Poněvadž tomu tak je,
žádný kompromis s ním
není možný a žádná milosrdnost nebude mu dáns.
Marx napsal některé
purpurové stránky o tom,
jak kapitalistům milost
nebude dávána. Byl pře
svědčen. že nemusí čekat
dlouho, poněvadž kapita
lismus svou povahou k to
mu přispěje. Kapitalismus
nemůže jinak než rozši
řovat propast mezi podni
kateli a dělníky, mezi bo
hatými a chudými, zvyšo
vat bídu širokých mas do
nesnesitelnosti. Až se ten
to, podle Marxe nevyhnu
telný proces uskuteční, ka
pitalismus bude jako osa
mocená a nejmenší kocáb(Pokračování na str. 6)

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
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KEW CONTINENTAL B11TCHEIIS Pty. Lti.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Lid.
32 6 High Street, Kew, Vic.

Tel. 86 7178

TEMb-trito z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (7. Flinders St. do Bridee Rd.) zastávka č. 38

Nsbažil jsem po bohatství I
Měl jsem jiný, lepší poklad,
milovanou svou manželku Lojzičku,
děti a pak milá zvířátka
a něžné květinky.
Alois Topič, 1852-1927, cestovatel ^po Austrálii.

Jarom ír
John:
Australská
dobrodružství
Aloise Topiče.
Československý spisovatel,
Praha, 1969, ilustrace, str. 133, cena K čs 20.-.

Příhody
lovce ptakopyskú
Jméno Aloise Topiče je nám většinou neznámé.
Ti z nás, kteří se zajímají o první české přistěho
valce do- Austrálie nebo o rozvoj poznatků o austral
ské zvířeně a květeně, na jméno Aloise Topiče jistě
narazili. Je sice pravda, že turnovský rodák Čeněk
Paclt navštívil Austrálii ještě před Topičem a jeho
jméno jako cestovatele více proniklo, snad proto, že
[se dostal ještě do Ameriky a na Nový Zéland, aby
pak zemřel v Jižní Africe v diamantových polích v
roce 1887. Posmrtně vydaný cestopis z roku 1891
mu získal místo jednoho z průkopníků českých ce
stovatelů.
Alois Topič byl jiného zrna než Paclt. Přijel do
Austrálie na smlouvu, cestu mu zaplatila tehdejší
queenslandská vláda, která hledala před sto lety pra
covníky pro botanickou zahradu v Brisbane. Topič
se narodil roku 1852 v Přelouči, pocházel ze zámožné
rolnické rodiny, vyučil se zahradníkem a jak již to
bývalo, jeho chudá nevěsta byla příčinou Topičova
rozchodu s rodiči. Austrálie pro něj znamenala vý
chodisko z rresnazí. Přestože Austrálie byla v druhé
polovině minulého století zemí nabízející nejedno
dobrodružství, Topič se neobával dlouhé cesty pla
chetnicí (Suezský kanál ještě tehdy nebyl v provo
zu) ani jiných obtíží a do Austrálie odjel i se svou
mladou ženou. Narodili se jim zde pak dvě děti. To
pič neměl žádné odborné přírodovědecké vzdělání,
přesto však vstoupil do zoologie popisem vývoje ptakopiska. jako první běloch pozoroval samičku tohoto
vačnatce, jak snáší vajíčko a pak vylíhnutí mláděte.
Přispěl tak k vyřešení sporů, které se tehdy o toto
podivné zvíře na vývojovém přechodu mezi ptákem
a savcem vedly. V té době kolovaly v Evropě o
australských vačnatcích zprávy, které byly založeny
spíše na domorodých legendách než na exaktním po
zorování. První kůže ptakopiskú. které se dostaly do
Anglie, vzbudily takový úžas. že byly pokládány za
padělky. Topič po svých začátcích v brisbanské bo
tanické zahradě ztroskotal jako farmář, lépe se mu
vedlo jako lovci zvířat a sběrateli rostlin, které po
preparování posílal do evropských muzeí. Do Čech
také importoval nasolená ovčí střeva pro uzenářsky
průmysl.
Topič navštívil Austrálii čtyřikrát, rodné Čechv
jej vždy přitáhly domů. nemohl se tam ale nikdy
usadit a vracel se zpět. Pěšky a koňmo procestoval
Viktorií- Nový Jižní Wales a Queensland, při svém
putování se setkal s mnohými přistěhovalci, ať již
to byli Angličané. Irové. Skoti, ale i Němci, Raku
šan! a Češí. ve svém vypravováni se zmiňuje o
malé české kdonií v Sydney (uvádí jména Jíra,
Pohl. Kulhavý. Pour. Tausik aj.). která tam existo
vala již koacem minulého století. Topič se nakonec
usadil v Novém Bydžově a zemřel v roce 1927. Vy
učoval tam angličtině a němčině, poučoval mládež
toužící po dálkách, pěstoval kanáry, psy a kočky
a doplňoval své australské deníky. Jeho vzpomínky
jsou zpovědí lásky k ženě Lojzičce. dětem, činorodé
mu životu a přírodě — těm jeho milovaným “květin
kám a zvířátkům". V Topičových řádcích není ani
stopa literárních úmyslů, jsou nejednou i naivní a
nepodložené, jeho pozorování přírody však^ odpovída
jí jeho zvídavé povaze a smyslu pro vše živé.
Spisovatel Jaromír John připravil z Topičových
zápisků knížku plnou koloritu doby. ve které tento
cestovatel žil. ať již v Austrálii nebo v Čechách.
Současně nám knížka připomíná, že to byli i Češi.
kteří vykonali pro naše vědění kus poctivé práce a
dokládali mocnou a nezadržitelnou touhu českého člo
věka po svobodnějším a podnikavějším životě.
IP
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{Pokračování se str. 5) ne se bojí nocí bez měsí
ks na moři lidstva, kterou ce. Za tmavých nocí Morvmr převrátí.
iokové vylézají nahoru,
Anglický spisovatel H. chytají neopatrné chodce
G. Wells napsal román a milostné dvojice a po
"Stroj času”, zdá se, že jídají je.
bezprostředně po tom, co
Marxismu byl dán ti
četl Marxe. Podle tohoto tul vědeckého socialismu.
románu se lidstvo v bu Tu se musíme ptát, podle
doucnosti rozštěpí na dvě kterého vědeckého záko
sobě naprosto nepodobné na by měl kapitalismus
části. Jedna část bude žít zůstat věren jakési své
v bílých řízách na po vnitřní nehybné podstatě
vrchu země, živit se slad a být vyloučen z vlivu
kým ovocem a pít nektar, času a z všemocného zá
miliskovat se a číst knihy kona změny, která, jak i
a poslouchat koncerty a Marx a Engels učili, za
přednášky. Nad to nebude chvacuje, zpracovává a
míť co dělat. Avšak větr přeměňuje všechno. Slav
nými šachtami zezdola, z ná komunistická dialekti
hlubin země, se ponese ka se zastavila několik
hluk strojů. Tam bude metrů před kapitalismem.
žít tělesně i duševně zko Bylo Marxovým pře
že kapita
molená druhá část lidstva. svědčením,
Morlokové. Ti už po stale lismus se sám zničí svý
tí byli zatlačeni pod zem mi hříchy. Nějak se však
a jsou tam trvale drže stalo, že kapitalismus se
ni také svou vlastní ne sám ještě nezničil za ce
schopností myslit na něco lého moderního půldruhé
jiného než na práci. Útlí ho století, ani ještě nebyl
obyvatelé na povrchu že zničen jinými. Ptáme se,

proč tomu , tak je. Marxo
vo a Wellsovo vidění lid
stva rozděleného na dvě
sobě brutálně cizí části
se ukázalo svrchovaně ne
pravdivým. Působily okol
nosti, které Marx nepřed
vídal, nebo které nechtěl
předvídat, - poněvadž nese
prapor
jiného
směru.
Vedle kapitalismu byla
demokracie. Demokracie
proměnila kapitalismus.
Nalézáme v Marxově
díle skepsi o tom, zda
ekonomie je kontrolova
telná; poněvadž kapita
lismus je ekonomická sí
la, je nekontrolovatelný
a musí vést do propasti.
Opět se musíme ptát,
podle kterého vědeckého
Zákona je ekonomie ne
kontrolovatelná. Pravda
je, že za Marxových dob
fee vlády divaly na děje
hospodářské se svěšenýma
jrukama, jakoby to byla
jnezvládnutelná část živo
ta.
Ale Marx nezažil
!
fvsechno.

USMÍVAL SE
A Ž DOMU PO
CELOU CESTU Z BANKY
THE N A TIO N A L BANK
i

VÁCLAVŮV PRVNÍ VŮZ. O TOMTO PNU SNIL
UŽ TŘI ROKY. S 3.500. j
Jezdi opatrně. Vašku. í

M Ů Ž E T E M ÍT T O T É Ž P O M O C Í O S O B N Í P Ů J Č K Y
N Á R O D N Í B A N K Y A TO K D E K O L I V A U S T R Á L II.

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

N a tio n a l B a n k
300-P-478 D

Někdy člověk s prvky
genia spíše sejde na scestí
než člověk obyčejný. Pro
stě rozumný člověk mu
sil už v první polovině de
vatenáctého století očeká
vat, že pod tlakem probu
zených lidových sil prav
děpodobně bude zavedena
demokracie. Jestliže se
tak stane, pak Onen pro
stě rozumný člověk ne
mohl , věřit, že dvě věci
budou možný zároveň: de
mokratické hlasovací prá
vo lidu a nedotknutelné
postavení
kapitalismu,
jestliže existovalo. Zcela
skromné myšlení bylo
schopno předvídat, že v
takovém případě theorie
o vrozené neměnnosti ka
pitalismu se ukáže jako
bajka a že vývoj zajisté
nepůjde k Morlokům,
nýbrž že naopak kapita
lismus bude podroben úsudku a vůli voličů. Táli
se stalo. Dávno už neexi
stuje v Evropě stát, v
němž by se udržel “čistý”
kapitalismus, jaký Marx
znal. Existují různé směsy kapitalismu a sociál
ních i přímo socialistic
kých opatření. Vlády bez
rozpaků a bez omluv zakročují, kde kapitalismus
selhává nebo vynechává,
a často kárají kapitali
sty.
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OPTO
Capitol House, 113 Swanston St.

Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovenský
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegrafický
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je zavřeno

René Wellek & Austin Warren: Theory of
Literatuře. Penguin Books, 1973, sfr. 374, ce
na $ 3.15.

Universitní učebnice

Kniha Teorie literatury přinesla autorům René
WeIlkovi_ a Austinu Warrenovi nemalé uznání. Po
prvé vyšla v USA v roce 1949, v roce 1973 vyšlo
její třetí vydání, kterému předcházelo několik re-edic.
Kniha_ byla také přeložena do španělštiny, italštiny,
japonštiny, korejštiny, němčiny, portugalštiny, heb
rejštiny a indického jazyka gujarati. Proč se Hlas
domova o této vědecké příručce věnované teorii li
teratury a literární metodologii zmiňuje? René Wel
lek. který je autorem téměř dvou třetin celé knihy,
je totiž dobře znám československému exilu. Narodil
se českým rodičům ve Vídni, v roce 1926 promoval
jako doktor filosofie na Karlově universitě, z Prahy
se pak přesunul do Londýna, kde učil, od roku 1939
působí jako profesor angličtiny na michiganské uni
versitě v USA. Wellkova badatelská a pedagogická
práce byla oceněna mnoha akademickými poctami.
Prof. Wellek je členem výboru i československé Spo
lečnosti pro vědy a umění, v období 1962 - 1966 byl
jejím předsedou. Z jeho deseti vědeckých knih je
jedna věnována české literatuře (Essays on Czech
Literatuře, Mouton & Co., Hague, 1963). Kniha Teo
rie literatury nevysvětluje pouze básnické ozdoby,
ale seznamuje nás s funkcí písemnictví a jejími
psychologickými, společenskými a estetickými vlivy,
jak se promítají do lidského života a naopak odráží
Intervence státu ve vě v literatuře. Wellek vnesl do své práce erudici, která
IP
cech hospodářských je du - neskrývá jeho evropský a český původ.
ležitá a drahocenná novin
ka dvacátého století. Stát
nyní podle potřeby podpo
V E L IK O N O C E S E B L ÍŽ Í
ruje určité hospodářské
Objednejte si již nyní
činnosti, jiné tlumí, plánu
ČESKOU HUSU
je, kde kapitalismus by
Z
ČESKÉ FARMY
neplánoval, někdy diktu
OD ČECHŮ
je ceny, omezuje příliš
VOLEJTE (MELB.) 059-788228
nou soutěživost, opatřuje
Vyřizujeme objednávky i mimo Melbourne
lidem práci, vytváří pří
ležitosti, kde kapitalismus
to nedovede, stanoví urči
tou úroveň existenční ji
stoty a blahobytu pracují
V C A N B E Ř E , ACT.
cích. I konservativní vlá
máte možnost nakoupit husy od Čechů ve:
dy splňují požadavky, jež
V I C K Y 'S B U T C H E R Y , Queanbeyan a
socialisté kladli po pade H A R T D E L IC A T E S S E N , Canberra Fruit M arkets
sát let. Kde po socialistic
ké vládě přijde vláda kon
servativní, neodvažuje se
likvidovat pronikavé so sevelt. Kapitalismus, jak cialismu.
Toto je první odpověď
ciální reformy, jež sociali musil, naučil se s tím 'žít.
sté zavedli. V Anglii by Kdyby se kapitalista ze z několika na otázku, proč
devatenáctého kapitalismus nezahynul,
si mohl vzít do hlavy jen začátku
politický blázen, že socia- století setkal s dnešním ačkoli mu to bylo tolikrát
lisovaná medicína by mě kapitalistou a vyprávěli předpověděno.. Přizpůso
la být zrušena. V Ameri by si, ani by snad nepoz bil se, ať už z vlastní vů
ce se tři konservativní nali, že patří k stejnému le nebo z donucení. Ne
vlády po sobě neodvážily druhu. Karl Marx řekl: trčel do světa jako vysoká
sáhnout na sociální refor proletariát jako organiso- zkamenělina.
((Budeme pokračovat)
my, jež zavedl F. D. Roo vaná třída směřuje k so
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Ja ro sla v Vejvoda: Plující andělé, letící ryby (68 Publishers, Toronto, 1974)

Nostalgičtí Kafkové

Je nutno říci, že druhá kniha o českých exulantech ve Švýca rsku je nesrovna událostmi, plují s prou
telně povedenější než Lidinův T rpaslík na houpačce. Ten je četbou naprosto dem, a tuto neschopnost
nenáročnou; nejen proto, že zprostředkuje čtenáři představu Pepíčka Nohejlů vzepřít se pociťují na po
o mezinárodní špionáži, ale i proto, že v ní vystupují Češi, kteří příslušníky zadí domova krvavě bo
ostatních národů převyšují inteligencí aspoň o dvě hlavy, což ovšem nekritic lestně.
kému šovinism u, v mnohem z nás ukrytému, polichotí. I Vejvodova sbírka šest
Rovněž zklamání hraje
nácti povídek vychází z pocitu, že exulantu je švýcarské prostředí cizí, že podstatnou úlohu. Hned
sí s nim neví rady, že je v něm zaprodán; z předpokladu, že Švýcaři mívají tu třeba v úvodní povídce,
a tam prapodivné zvyky, které my, uprchlíci, nechápeme, nad nimiž se sou která líčí náladu ve vla
citně usmíváme, i kdyby to bylo jen proto, že mluví dialektem, který zní spiše ku, v němž se vezou ujako krční choroba než jako jazyk.
prchlíci přes hranice a v

Jenomže u Vejvodových
hrdinů pramení cizota z
nostalgie, z touhy po
opuštěném domově, do
kterého je nemožné se
vrátit, protože ho zaplavi
ly ' kobylky a sežraly
všechno, čím se dalo žít.
Stesk je bezmocný. A
stesk nekontrolovatelný,
protože přichází s úryv
kem písně, s pocitem, vy
volaným něčím docela ji
ným, se slovem, které
řekl kolemjdoucí, přichá
zí se zklamanou nebo za
čínající láskou; nelze ho
odehnat, zapudit, položí
se na všechno, zatopí i
ten drtínek radosti, který
se někde znenadání vy
skytl.

Cizost prostředí není te
dy výslednicí českého
ýbrmenšství, špiónské vše
vědoucnosti, je následkem
vykořenění, vynuceného a
přece koneckonců dobro:
volného; mladí lidé Vejvodových povídek zvolili
svobodu, jsou jí zklamáni
a marně hledají nový zá
chyt; anebo to jsou tulá
ci náturou, kterým se te
prve za hranicemi poště
stilo, že mohli své touze
po dálkách jaksepatří hol
dovat. Kanada, Španělsko,
Afrika. Ale především
švýcarsko, spořádaná ze
mička, děsně milá k čes
kému exulantu, ale ma
jící, bohužel, své zákony,
které nechce kvůli třinác

ti tisícům nových spolu
občanů měnit, nebo aspoň
ne podstatně.
Nemyslím, že by tyto
postavy byly typické , pro
těch třináct tisíc, kteří po
odchodu z Československa
zakotvili ve švýcarské
konfederaci. To však ne
ní na závadu pravdivosti
Vejvodových
příběhů.
Nikde nepřekračuje rovi
nu pravděpodobnosti, re
akce hrdinů jsou citově i
logicky zdůvodněné, po
stavy jednají, jak jim při
kazuje jejich povaha. Ne
mohou jednak jinak. Ne
jsou, přísámbůh, draufgángři, lidé nespoutané
vůle, jako je Lidinův Robík, nechávají ' sě nést

němž chlapci, oddanému
kytaře a celkem si neuvě
domujícímu' dosah pouti,
svěří otec před celní pro
hlídkou balíček do úscho
vy. Chlapec se domnívá,
že jsou v něm nějaké taj
né dokumenty, nachází
nový poměr k otci, které
ho až dosud považoval za
zbabělého maloměšťáka.
Tato změna pohledu však
má jen jepičí trvání, kon
čí krátce po přejezdu hra
nic, kdy se ukáže, že v
balíčku byly českosloven
ské bankovky. “Bylo to
příliš banální rozuzlení.
Vzpíral se mu věřit, vzpí
ral se věřit svému před
chozímu nadšení, své dů
věře, svému odhodlání a

Z pohádek okresního tajemníka

Jaroslav

★
Matka mě povila v roce 34
Ale občas se mi zdá
že mě nekojila že mě nechovala víla —
Co kdysi v březnu Viktorka odložila
pod nebozí kříž
— to po letech černí zřízenci zaživa uložili
do podzimní země kdesi za jezerem.

(Autor žije v Československu)
odmítal věřit tomuto, zkla
mání, jako odmítáme vě
řit smrti někoho, kdo je
nám blízký . . . ”
Tato konkrétně popsa
ná pointa je ovšem spíše
vzácností mezi oněmi šest
nácti příběhy. Většinou si
čtenář rozuzlení musí do
myslet sám, autor ho za
vádí jen na okraj krajiny,
která je předchozím tex
tem známá, kterou však
může vést několik stezek.

Tak jako v posledním pří
běhu; vznikající láska me
zi dvěma mladými lidmi
je popsána ve svém po
malém zrodu, ale pokra
čování (setkají se ještě
jednou nebo milostné za
ujetí skončí vyhnáním po
tencionálního milovníka z
ráje dívčí svobodárny?)
uvízne ve vzduchu, neho
dící se může každý čte
nář škrtnout sám.
(Pokračování na str. 8)

naly, ^objevila se ve dveřích krásně ustrojená panu
tak půvabná, že to mohla být jenom žena některého
vysokého stranického funkcionáře. Děti se ulekly
zbytečně. Paní jim nenadávala, že jí ničí soukromou
chatu, naopak, pozvala je líbě dovnitř. Zavedla je do
Kujeba
děti užasly. Na stole byly veliké mísy.
dování kašlou a proletářský postoj — celkem prá jídelny
plné neznámých věcí: jemné pastičky se kupily vedle
vem — zaměňovali s proletářským prostojem.
Rodiče se v zoufalství tedy rozhodli, že se nepoda- švýcarských čokolád a francouzských sýrů. anana
íenců zbaví. Soudruh otec je jednoho krásného jitra sové a jiné kompoty byly obloženy žvýkačkami, pra
vzal na procházku, šli jen pod tou podmínkou, že si vými americkými, jak zkušeným okem zjistil Johnny.
Jsme v Tůzu — pomyslely si obě děti a pustily se
s nimi bude hrát na kovboje. Nebylo pro něj problé
mem ztratit se svým ratolestem v družstevním pra s maoistickou drzostí hned jdo jídla. Paní s úsmě
lese. Strana hvozdy nepěstí úmyslně v moudré před vem přihlížela, jak si pochutnávají a pouhým mávnu
vídavosti. že za nějakých 200 tisíc let z nich bude tím _ruky snědené pochoutky nahrazovala novými,
mít pěkné ložisko uhlí. kdyby Arabové zavřeli ko ještě jievídanějšími. I když děti byly zvyklé, že stra
houtky nafty i pro ně. Jenomže — jak to už v po na přikazuje větru a dešti, přece jen jim bylo ná
hádkách bývá — Johnny byl mazaný a jsa poučen padné, že se objevovaly na stole takové věci. Z toho
předsedovými spisy o tom. jak vést guerilu, vzal si poznaly, že paní je čarodějnice, nejspíše za soudruž
do kapsy kuličky a jednu po druhé po cestě ztrácel. ku převlečená bývalá kulačka.
To se také potvrdilo. Když se řádně najedly, pra
A tak když rodiče večer uléhali s radostí, že se
stali bezdětky, přihasily si to děti za halasného vila paní: “Zato, že jste se tak u mne poměíy, me
zpěvu We all are in a yellow submarine. Rodiče šitě mi dát to, co je vám nejdražší.” Děti stnHÉjr.
byli pochopitelně zklamáni, jako oddaní soudruzi Myslely nejinak, než že jim jde o život, že je kmvšak nehodili srp ani kladivo do žita, protože v létě lacká čarodějnice — jak už to v pohádkách bývá —
chce sníst. Ale čarodějnice se v tom okamžiku pro
byla na poli dosud loňská řepa.
Hned druhý den tatínek vyzval Johnnyho a Mary měnila v ošklivou bábu, která skřehotala: “ Sfeopět k výletu do naší krásné přírody. Johnny si ku bojte se, nechci si na 'vás pochutnat. To se
ličky zapomněl vzít. Jen si stačil uvázat na krk rudy kdysi. Chci Johnny tvůj pionýrský šátek, ktesý roSfe
šátek, který mu zbyl z dob, kdy byl ještě nadějí na krku. Když si ho uvážu na krk, nrolAágsg. pgr
strany a cvičil se ve střelbě v Pionýru. Druhý vý- ' chopím, že to strana myslela dobře, když soč eftniBlét však připadl právě do doby, kdy naši zemi přišla la. Věřte, že se mi už zajídá být pořád
zachránit bratrská vojska před kontrou a když se kou.” A už se sápala po Johnnyho krku.
Vtom si obě děti vzpomněly, jak jim tsfr&a- ape®děti, ztrativší se rodičovi, chtěly vracet, ukazovala
všechna návěští falešným směrem. Jak už to v po střed mladých soudruhů dobře, pochopily, ás ý i ý
ský šátek je tím nejkrásnějším, nejčesmé-jsisr š a š 
hádkách bývá, děti zabloudily.
ra. o č 
Čirou náhodou se najednou octly na pasece, na kem a rukou společnou a nerozdílnou
které byla jen kupa konservových plechovek po pio ku uškrtily. Přiběhly s pomocí rudca— sĚjen *rmaSř.
nýrském táboře. Johnny a Mary unaveni usnuli a spálily na návsi veřejně rudou knizEs: s s ř s š o r ó když se ráno probudili, stála uprostřed paseky — vými citáty, daly si ostříhat vlasy. taměrťžy ššbs jak už to v pohádkách bývá — místo reminiscencí ky za bílé haleny a pochybné písně na pgmř j r n r
sad « na rozvernou radost budoucích socialistických lidi Od té doby nebylo věrnějších k<■—..—
Orgány zatkly pro vraždu vý m šriiag r jEČBUOček, pěkná chaloupka. A byla vám celá z perníku.
Děti takovou pochoutku neznaly, pardubické perni- spisovatele, který se nechtěl kát z z :'rvis j ® ogoe.
kárny vyrábějí jen pro export. Sotva toho divu ochut 68.

O perníkové chaloupce
Jak už to v pohádkách, milí pionýři, bývá, žili
byli před dávnými časy, na sklonku doby, kdy se
u nás chystala řádit kontra, na venkově chudí ro
dičové. Byli to poctiví soudruzi, kterým vůbec ne
přišlo na mysl, že by někdo mohl být podlý, aby
zradil svaté ideály VřtSR. Oba pracovali pilně v
místním JZD a to dá rozum, že se jim dvakrát dob
ře nevedlo. Jejich děti, Jeníček a Mařenka, bylv
celkem hodné. Až do Dubčekiády. V té době létalv
zemí .různé viry, vir kontrarevoluce, vir svobody, vir
pravicového oportunismu; nejnebezpečnější však byl
bacil maoismu, který pod rouškou, věrnosti straně
pašoval do prostších myslí nenávist k všemu, co
vonělo moskevskou Lubjankou.
Jeníček a Mařenka patřily k těm málo jedincům,
kteří byli zachváceni dětskou nemocí levičáctvú
Maoismus jde — jak;známo — v jedné antisovětské
frontě s kapitalismem, a nebylo tedy divu, že ^se
Jeníček přejmenoval na Johnnyho a že si dal narůst
dlouhé vlasy, takže se od sestry, která si začala
říkat Mary, lišil pouze primárními a sekundárními
znaky pohlaví, a lidé na první pohled honem nevě
děli, kdo je kdo. Aby i jinak ukryla své pravé smýšle-,
ní, oblíbila si dítka Beatly a jiné dekadentní zpěvá
ky, ke kterým tehdy věrné jádro strany počítalo tak
nějak nejen Kubiškú, ale — a, jak se později ukázalo,
neprávem — i třeba Hegerku a Černocha. Johnny a
Mary zpívali jen občas a ve skrytu árie z čínských
pokrokových oper. Navenek nosili džínsky^ á odmí
tali chodit na schůze Pionýra, potají se však ^oblé
kali do kazajek předsedova střihu a drželi pětiminutovky četby z jeho myšlenek. Zkrátka a dobře,
zvrhli se, milí pionýři, a nechť jsou vám odstrašu
jícím příkladem.
Rodiče zamozřejmě nenáviděli jejich kapitalistické
úchylky, nevědouce, že jsou pouhou zástěrkou ješte
horších ideologických neřádstev. Marně jim vyklá
dali o krásách budování socialismu a o náramnostech
proletářského postoje, nezvedená hlásali, že na bu

Melancholie
Matka mě počala v roce 33 Ale občas
se mi zdá
že mě nepočala že otec jen vsadil
do růžové země prut
Viděl jsem všade množství sena semen
a bělásků
a blažení rodiče si přáli
abych vyrůstal s verunkam i na
pestrobarevné louce
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Nostalgičtí Kafkové
fpgfcraěování se str. 7)
: Vejrodovi
nepřipadá
český exil jako vejlupek
všech ctností. Jeho členo
vé jsou chamtiví, zbabělí,
nadýmající s e n ě k d e j š í

slávou a bývalým, dnes
už neplatným titulem. Na
opak lidé, kteří, zdá se,
nejsou k ničemu, se v
“rozhodné” chvíli (pro
povídku rozhodné) ukážou

překvapivě silní. Protago
nisté jsou však nevyléči
telně infikováni domovem,
nechávají mluvit progresivisty o socialistickém rá
ji, myslí si své. Stačí

Gětting to hnow your Parliament in Canberra. One of a seriet
to acquaint you with the workings of our ďemocracy.

TheHouse
of Representutives
The illustration will give you a good idea of how
. the House of Representatives is arranged from the
Speakeťs point of view.
To his right is the Government side of the House.
Here, on the Government front bench, sit the
Ministers of the Cabinét and behind them all the
other Government members, who occupy the back
benches.

To the Speakeťs left is the Opposition side of
the House, its front bench being reserved for the
Opposition executive, with its own back benches
behind.
Right beiow the Speakeťs Chair is ‘The Table’
where, with various officials, sit the Prime Minlster
and his deputy facing the Leader of the Opposition
and his deputy.
Always on ‘The Table’ when the Speaker is in his
Chair, is The Mace. It is a symbol, not only of Royal
authority, but of the authority of the House and the
Speaker himself.

TheAustralian Government
i
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PÁTRÁNÍ

Dvě školní děti Milan a Zuzanka a manžel
Dr. B. Lukas hledají svoji matku a manželku

však jedno jediné vyřče
né slovo, aby ukázali, kde
pí. M argaretu Lukášovou,
stojí.
která je od 9. 9. 1973 nezvěstná. Prosíme toho
Neschopnost přizpůsobit kdo, zná její adresu nebo pracoviště nebo kdo
se je dvojsečná. Nejenže muže podat jakékoli zprávy o ní, aby to oznámil
jí trpí uprchlíci, ale i do telefonicky na číslo (Sydney) 636-2859 nebo 632-5261
nebo do práce manžela (Sydney University)
morodci hostitelské země:
660-0522, ext. 2986 nebo ext. 2257, nebo písemně na
Švýcarské děvče Karin,
adresu Hlasu domova. Jde také o bezpečí jme
zamilované do Čížka, trpí nované paní.
stejnou osamělostí mezi
českými trampy, kterou
trpí hrdina povídky Lesní
slavnost a jeho známý,
S Y D N E Y
Medvědář, uprostřed les
ní párty Švýcarů. Karinino “Já jdu . . . já se bo
Potřebujete radu| r o z p o č T íL d ^ o r n e b o ^ j
jím . . . já tě neznám . . . . >
, odborné provedení všech vrtných a trhacích prací?
já tady nikoho neznám
'Vykopy pro základy staveb, odvodňovací kanály.1
je totožné s Medvědáío- ^výkopy pro podkládání potrubí, odstřelování pa-i
vým “Dyť se tady nedá |řezu a ^kořenu, vodní nádrže, demoliční práce a,
všechny ostatní specializované práce
žít!”
C O IM P E X Pty. Ltd.
Někteří uprchlíci se i
P. O. Box Q 132, Sydney, NSW. 2000
|
rychle přizpůsobí těm i
Mluvíme česky i anglicky
Švýcarům, o nichž .se Vejvoda zřejmě domnívá, že
jsou nositeli konfederační
společnosti.
bezduchým
česká restaurace
tTděláyačům peněz, kte
rým je minulost lhostejná i Confin. " G O U R M E T "
a jejíchž převzatý, život i Restaurant " L A B U Ž N Í K '
ní názor ničí milostný 1129 Baysw ater Rd.
vztah. Podle Vejvody však iRushcutters Bay
mladí lidé trpí ve Švýcar ISydney, tel. 31-7393
sku většinou neschopností
Otevřeno v úterý až sobotu od 11 h. dop. do 2. h.
najít kontakt k novému
odp. a od 5 do 9 večer. V neděli otevřeno po
prostředí, bloudí krajinou,
celý dne. v pondělí zavřeno.
aniž nacházejí klid. Já
Přesvědčte se o jakosti našich jídel.
jsem se s takovými mla
Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.
dými uprchlíky nesetkal.
Vejvoda snad, pravdě po
doboě. ano.
Objektivnost pohledu na
Známá česká firma
uprchlíky.
nezakrývání
stinných stránek a stesk, V A N H A ’S P R O D U CTS Co. P. i.
zdůrazňovaný' různými ci
výrobce rybích lahůdek a kontinentálních salátů,
táty českých písniček i li
ROZŠIŘUJE SORTIMENT SVÝCH VÝROBKŮ
terárních předloh, není je
A SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY
dinou krásou této knížky.
Žádáte-li kvalitu, žádejte výrobky firmy VAŇHA
Neotřepaná
přirovnání,
u svých obchodních zástupců
strohé střihy a prolínačky
nebo přímo u výrobce.
Větší zakázky k různým příležitostem
takřka filmové, minulost
dodáme na místo určení za velkoobchodní ceny.
a přítomnost stmelená do
V A Ň H A 'S P R O D U C T S CO. P/L.
prostých dějů, jazyk, plný
216 Devonshire St.
mladých výrazů, moderní,
Surry Hills, NSW. 2010
přesná a nesmírně poetic
Tel. (Sydney) 69-6889
ká čeština jsou další veli
kou předností Vejvodových povídek, v nichž
každý
exulant najde
H O F B R A U -H A U S K A B A R E T
kousek sama sebe. J. -S.
O T EV Ř EN D E N N Ě OD
6. H OD. V E Č E R N Í
D O 3. HOD. R A N N Í

H O D IN A Ř *
Z L A T N ÍK *

vť -'-d-fi

Každou noc program.
Účinkují mezinárodně
známí artisti.

STEVEN VARD Y

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

★
i

Hlfg
-J- i-jjTlíPlV \
\ \

(lil lij
'

^

'\

VEČEŘE

★ P !T Í
★ TANEC

Průměrně za dva $ 10.Reservování: tel.:
358-1988, 358-6454
24 B A Y S W A T E R RD.,
K IN G S C R O SS, Sydney
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“Vynalezl jsem též novou politickou stranu KSZ a to stranu zvířat. Zájmy
těchto tvorů nikdo nehájí. Zvířata jsou vykořisťována, týrána a zabíjena přes
to ,' že zvláště některá zvířata slouží lidstvu jako nenahraditelná pochoutka.
Podle stanov by se mohli ve zvířecí straně organisovat i lidé, kteří se častují
zvířecími jmény. Vedoucím tajemníkem by se v této straně nikdy neměl stát
vůl. Tím by se tato politická strana lišila od všech ostatních. Ohrady a řetězy
pro zvířata by ovšem zůstaly. V tomto bodě by se s některými politickými
stranami ztotožňovala.”
Vynálezy Bohumila

Štěpána.

Index,

Kolín

DOMOVA

■9-

Veškerá P O J IŠ T Ě N Í odborně provedou

R. C. Kogier & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean H ighw ay, M O O R A B B IN , Vic., 3189

n/R., 1973, str. 96, ilustr. 45,

cena D M 1U.4G.

Kouzla
nezbavený
vynálezce

Getting to know your Parliament in Canberra. One of a series
to acquaint you with the workings of our democracy.

The SpeakerfeChair

" V dnešní pohnuté době člověk neví, které
polilické strany by se měl víc držet, aby
pro sebe získal nějaké výhody. Chcete-li
dobře existovat, opatřte si tento vynález,
žebřík na všechny stra n y."

Nejraději bych zde čito- zů, autorská a naklada- pan Štěpán a Index moh
val a reprodukoval celou telská práva jsou však za- li vynalézt, aby ochránili
Štěpánovu knížku vynále- jisté přísná a kdoví, co by to, co jim patří. Poslali
by na mne vynález haf-haf
SO U O STRO VÍ G U LAG V Y JD E V E ŠV Ý C A R SK U
a korosi nepodléhající zu
Proti všem dřívějším zprávám vyjdou oba díly by kousací, naději na zá
poslední práce ruského spisovatele Alexandra Soiženicyna Souostroví Gulag česky v curyšském exilo chranu bych neměl, leč
vém nakladatelství KONFRONTACE. Cena této otřes bych použil páně- Štěpánův
né zprávy o takzvané socialistické spravedlnosti v vynález reservní nohy, na
Sovětském svazu, která vzbudila oprávněný rozruch hlédl do svého ledví pro
po obou stranách Železné opony, bude velmi nízká
vynálezu
(asi 22 š F r za jeden brožovaný díl), protože se jak střednictvím
řřřřřřř
a
ukryl
se před
autor, tak nakladatel zříkají pro české vydání jaké
hokoli zisku. Na překladu prvního dílu, který bude jeho zraky pomocí vyná
mít zhruba 600 stránek a který vyjde v nejbližší mož lezu lopata-ratata.
né době, pracuje už skupina zkušených překladatelů.
Eprilová literatura za
Oba díly si můžete objednat přímo u nakladatelství
KONFRONTACE, CH 8048 ZUERICH, 159 Rautistr , sáhla do nejrůznějších li
Švýcarsko, nebo u kteréhokoli jeho zástupce.
terárních sfér, mám ale
V dubnu vyjde v Konfrontaci novela Jana Beneše
DRUHÝ DECH. Brožovaná bude stát 12 šv. franků, dojem, že tyto krátké sa
tirické texty doprovázené
vázaná 15 franků.
r
V Austrálii a NZ můžete objednat Souostroví Gu kolážemi jsou v exilu no
lag i ostatní knihy exilových nakladatelství v Hlasu vinkou. Nutně je potřebu
____________ _ jeme, ne snad jen proto,
domova.
abychom se mohli chlubit,
že československá exjiloČÍŠNICE
vá kultura zasahuje i do
Přijmeme mladé, zdatné dobře vypadající dívky
tak exkluzivní oblasti, ja
ve věku 18 až 28 let k stálému zaměstnání.
ko je tento intelektuální
4 večery v týdnu od 7.30 hod. do půlnoci.
humor. Hlavní důvod je
Podmínky dle ujednání —
ale ten, že tento druh vý
vysoké mzdy pro vhodné osoby.
Znalost evropských jazyků je výhodou.
tvarné a literární práce
Volejte laskavě p. Otto po 11. hod. dop. na
potřebujeme. Doléhá na
nás nejedna starost a tentel. (Sydney) 368-1988 nebo se dostavte do:
ze, potřebujeme se potě
H O FB R A U -H A U S C A B A R E T
šit a dozvědět se, že má
24 Bayswater Rd., Kings Cross, NSW.
me mezi sebou geniálního
vynálezce, který svým
chytrotrychtýřem (jehož
Společnost pro vědy a umění v Sydney
sestrojení mu dalo zajisté
pořádá pro děti i dospělé loutkové představení : nemalou práci, kterou
skupiny
i oceňujeme) by mohl u" S Y D N E Y M A G IC P U P P E T S "
platnit svůj Antiválečný
s programem: TIMMY TIGER (maňásci, anglický
patent: Kapitalisté a pro
text), CLOWN IN THE TOY CIRCUS (plošné: letáři všech zemí spojte
loutky, hudební komedie)
: ■ se, taktéž sionisfé a araRežie: Milena A. Vališová
i bové!
Hudba: Jaroslav Kováříček
i
Jsem panu Štěpánovi
Představeni se koná v sobotu dne 27. dubna 1974 I a Indexu vděčný, že tuto
ve 3 hod. odp. v St. Ja m e s' Halí, 169 Phillip St., i knížku tak vtipně vzdělali,
Sydney.
i Hlavoklobouk dolů!
IP
■
Pozn.: Knihu
můžete
O občerstvení postaráno.
Vstupné: dospělí $ 1.50, děti a studenti $ -.50 : též zakoupit v H lasu do■ mova. Cena $ 3.- (včetTěšíme se na shledanou
[ ně poštovného).

The House of Répresentatives
in Canberra is the equivalent
oi tne Mouše ot Lommons
in the United Kingdom,
and among the visible Iinks
we háve with ‘The Mother
of Parliaments’ is the replica
of their Speakeťs Chair.
It was given to us m 1926 by
the members of the House of
Lords and the House of
Commons for the new
Parliament House
^
in Canberra.
The Royal Arms,
above the Chair,
are carved in timber
nearly 600 years olda piece of oak from
the roof of
1
Westminster Halí,
which was builtin 1399. ■
And there’s another touch
of history-the fiaps on the arms of the
Chair are made from oak taken from
N elson i Flagship ‘Victory’.
The Speakeťs Chair is a symbol of
our Parliamenťs authority and its essential
f reedom; freedom of speech for the
representatives of the people.

The Australian Government Ijg0
LOP 3.263.34
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Je možné legálně získat rodový erb?
M u o iT

r.

j.

ivariovsKy,

Velký výběr vín, lihovin a piva

dodáme kamkoli v Austrálii

Clen-Kore pondeni Mezinárodní heraldické akademie

Články, pojednávající o Rytířském řádu sv. La
zara a o znaku pražského arcibiskupství, podnítily
řadu dotazů, zda je možné získat právoplatný erb
také v dnešní době. Odpověď je zcela jednoznačná,
že/-tato. možnost existuje a právě Austrálie a Nový
Zéland jsou toho' klášickým dokladem, protože se
odhaduje, že jen od konce druhé světové války se
v těchto státech počet erbovníků více než zdesatero
násobil. Právo na znak totiž není a nikdy nebylo
výlučným majetkem jedné třídy, tím méně snad vý
hradně šlechty. Máme o tom řadu dokladů i z naší
vlasti a bylo by možné vyjmenovat stovky známých
osob nebo: občanských rodů, které znaky měly a
mají.
ý :,-::y;. . - y ;Néjstařším způsobem, nabytí erbu bylo prostě jeho
volné přijetí. Teprve značně později, až v době Kar
la IV., stalo se běžným též udělování znaků. Oba
způsoby existují vedle sebe ve většině států do dneš
ního dne. Je ovšem samozřejmé, že žádný přijatý
znak nesmí být totožný s erbem už existujícím, a
že při jeho vytváření musí být naopak respektovány
více než 800 let. staré heraldické zásady. Jednou
spáchané případné chyby je totiž nesnadné, a někdy
i nemožné později odstranit. Kromě toho diletantský
a nesprávně vytvořený znak pozná každý odborník
na první«pohled a žádná státní či jiná heraldická
instituce jej nepřijme k registraci nebo dokonce k
uveřejnění.
Jak si tedy při návrhu nového erbu počínat? Před
ně je žádoucí znát co nejvíce z minulosti rodu, jeho
tradice, původ a povolání předků a podobné. Po
kud to charakter.jm éna dovoluje, je velmi vhodné
užít tzv. “mluvící” erbovní znamení, tedy např. pro
Rybičku rybu (nebo třeba mořskou pannu), pro Hra
bala hrábě, nebo pru Petráně kříž, nebo klíče sv.
Petra. Často je možno použít nějakou narážku na
povolá* v rodě tradičně vykonávané a dát tedy do
znaku lékařské rodiny Aeskulapova hada, mlynářům
mlýnské kolo, nebo třeba muzikantům hudební ná
stroje.:’To je oVšem. pouze několik namátkou vyjme
novaných případů, neboť možnosti charakteristické
ho a vtipného znamení jsou v heraldice nevyčerpa
telné. Obvykle bude také nutné vhodně kombinovat
několik symbolů, aby nakonec všechny selské rodi
ny neměly, ve znaku radlici či obilné klasy, nebo
všichni Zajíčkové pouze zajíce.
Právě proto je užitečné vyžádat si pomoc odbor
níka, což je zárukou, že v návrhu jsou respektována
heraldická pravidla a zvyklosti, ale že také není
totožný; nebo .snadno zaměnitelný s erbem již exi
stující*. Naprosto nutné je také vyvarovat se růz
ných ‘(Heraldických institutů” , které ve svých ho
nosných prospektech nabízejí “Arms of your name
a jsou ochotny poslat třeba tisíci Novákům stejný
erb, který právoplatně náležel některé Novákově ro
dině dávno vymřelé. Právo na nějaký znak není to
tiž dáno stejným, nebo dokonce podobným jménem.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
(Dry Shampoo)
Služba 24 hodin denně 7 dn- v týdnu v privátních
domech, nemocnideh, kancelářích, restauracích
atd. — Mluvíme česky
W 6 S T P IE L D S E R V IC E S
Tel. ( M E L B O U R N E ) 850-7395
Rovněž všechny druhy jiných čisticích služeb

Bosem
MOTEL GUEST HOUSE
.r e s t a u r a n t

KALORAMA
Krásná dovolená v Daňdenongách, v moderních
samošt. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k n á * zajeďte na oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi
Barbers Rd., Kaloram a, Vic., tel. 728-1298

jak to tito podvodníci předstírají, ale výhradně po
krevním příbuzenstvím v mužské linii.
K občanskému znaku, stejně jako k erbu šlech
tickému, náleží ve střední a severní Evropě a ve
všech zemích ovlivněných anglosaskou heraldikou
(tedy včetně Austrálie a Nového Zélandu) též rytíř
ská přílba s látkovými přikryvadly a s plastickou
ozdobou zvanou “klenot” (anglicky “crest” — což
bývá mylně zaměňováno s celým znakem), která
je součástí erbu a často vhodně doplňuje symboliku
štítových znamení. Rovněž je možné ke znaku při
pojit rodové či osobní heslo a osobní řády či vyšší
vyznamenání. Příslušníci rytířských řádů (Maltézského, Božího hrobu, Sv. Lazara aj.) mohou pak ro
dový erb zdobit ještě insigniemi těchto řádů podle
přesných předpisů.
Aby však tato odpověď na došlé dotazy nezůstala
jen theoretickou úvahou, uveďme si jako konkrétní
příklad znak, který přijal 30! července 1973 pan Petr
Mařan v Melbourne, a který byl úředně zaregistro
ván 21. srpna téhož roku ve Státním archivu ve švý
carském Solothurnu, pod číslem 7307. O tom byl
jmenovanému vystaven úřední diplom na pergame
nu, kde je znak také barevně vyobrazen: Jako hlav
ní motiv byl použit zlatý “šraňk” , tedy otočná zá
vora, kterou se uzavíralo kolbiště při turnajích.
Je to znamení rytířského rodu Mařanů Bohdaleckých
z Hodkova, ale protože není možno jednoznačně do
kázat, že erbovník z tohoto rodu pochází, byl na pra
porec na žerdi přidán broušený český granát, symbolisující, že rod Mařanů byl usedlý řadu generací
v českém ráji, a “šraňk” je provázen dvěma orchi
dejemi, které připomínají vědeckého koníčka naby
vatele znaku. V klenotu na přílbě jsou dvě křídla,
na nichž je jednak Jižní kříž — heraldický symbol
nového domova Mařanů ve státě Victoria, jednak siPlánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
důvěrou na

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

za velkoobchodní ceny

Ceník na požádání

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

Telefon: 42-4782
nebo: 104 M illers R d „ Nth. Altona, Vic. 314-6281)

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
ce typicky dvouocasý, avšak zlatý lev, držící v leve
tlapě staročeský “puklíř” , tedy obrazně “čistý štít” ,
zatím co lev je narážkou na český původ rodu. Hi
storický znak Mařanů byl tedy dostatečně obměněn,
aby vznikl erb zcela nový, přesto však dostatečně
charakterisující minulost a tradice erbovníkova ro
du i jeho samého. Připojené heslo, v češtině “Spra
vedlnost a svoboda” tuto symboliku ještě doplňuje
vyjádřením pohnutek, které rodinu pana Mařana při
vedly do Austrálie.
Toto je ovšem jen
jeden z mnoha no
vě vzniklých ob
čanských
erbů.
Praxe svobodného
přijímání znaků ro
dinami, které do
sud nebyly ^erbov
ní, je pevně zako
řeněna nejen v Ně
mecku, v tradičně
republikánském
Švýcarsku,
ale
např. i v monarchistickém Nizoze
mí a v celé Skan
dinávii. V poslední
době přibývá vel
mi případů, kdy si
takový
symbol
svobodných obča
Znak rodu pana
nů pěstujících či
zakládajících svou
Petra J. Mařana
ruuovou iraaici

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 — $ 739.80

osvojuji i rouiny

nasicn u rajan u

po celém světě a řada jich má své nové erby i úřed
ně zaregistrovány a připravuje jejich zveřejnění
v příštím vydání mezinárodní publikace “The Armorial Who is Who” . Odlišují se tak výrazně od uni
formované, zmechanisované a computery- manipulc-váné moderní společnosti a tak dnes přijaté erby
budou pro jejich potomky cenným dědictvím a svě
dectvím pokrevní sounáležitosti.

PŘESVĚDČTE SE, že
K O N T IN E N T Á L N Í

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ
R.

J.

G I L B E R

TSON

A C K SH A W S ROAD,
_248 B L________

P/L.

N O R T H A L T O N A , V IC .

NEJEN MODERNÍM, HYGIENICKÝM VYBAVENÍM PODNIKU,
ALE ZVLÁŠTĚ VELKÝM VÝBĚREM MASA,
PRVOTŘÍDNÍCH KONTINENTÁLNÍCH UZENIN,
DRŮBEŽE A LAHŮDEK VŠEHO DRUHU
Telefon 391-6714 Hromadné příkazy možno dát po obchodní době na tel. 842-5528
Č E S K Ý M A S L O V E N S K Ý M Z Á K A Z N ÍK Ů M

P O S K Y T N E M E Z V LÁ ŠT N Í SLEVU .

Ž Á D E J T E V E D O U C ÍH O P. L A D IS L A V A H O RU .
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VÝLETY

'
S POTĚŠENÍM OZNAMUJEME
VŠETKÝM SVOJÍM PRIATÉLOM A ZNÁMÝM
ZASNÚBENIE NAŠEJ JEDINEJ DCÉRY
MARTY,
s pánom
JO ZEFO M

Š IM O N O M .

Hostina zasnúbenia sa konala v nedel’u
31. Marca 1974 na 12 Kitson Rd.,
Clayton South, Victoria.
Manželia Agneška a Štefan Klemovi
K A T O L IC K Ý

B IS K U P

JA N

L.

M O ŘKO VSKÝ,

který vede diecézi Houston-Galveston v Texasu a
kterého poznalo loni též mnoho Čechů a Slováků v
Melbourne, kde se zúčastnil Eucharističkého kongre
su, utrpěl velmi vážná zranění. Do jeho rezidence
se vloudili dva gangsteři pod záminkou, že potře
bují použít telefon a 631etého biskupa pak ztloukli
a pobodali a odcizili mu tašku s penězi. Po převozu
do nemocnice zjistili lékaři, že kromě utrpěných
bodných ran a zlomenin ztratil biskup Mořkovský
trvale levé oko.

Sběratel pohlednic
Pozornější čtenáři si snad v posledních číslech
Hlasu domova všimli inzerované žádosti krajana,
který nyní žije v Kanadě a přál by si obohatit svoji
sbírku pohlednic o motivy australských a novozélandských měst. Snad i někteří čtenáři několik po
hlednic tomuto sběrateli (G. N. Richter, 10 Riverwood Pkwy., Apt. 309, Toronto 560, Ontario, M8Y
4E1, Canada) poslali, je za ně vděčný. Dokonce je
i ochoten za ně zaplatit.
Život v exilu nese svoje potíže i pro člověka zdra
vého, natož pro toho, kdo je postižen tělesnou vadou.
Zdá se, že Jiří Richter svému údělu nepodlehl. Ne
pochybně prošel nemalými nesnázemi po svém útě
ku z Československa v roce 1965. Pracuje jako nástrojař v Torontě, sbírá pohlednice, jezdí se svou
také hluchoněmou manželkou minihousem Ford 300
na výlety (procestovali celou východní Kanadu, USA
i Mexiko), má jednoduše životní program — a to
není věc k. zahození.
Richtrův otec byl hlavním konstruktérem Baťo
vy továrny na šicí stroje v Otrokovicích, kde se Jiří
narodil v roce 1935. Vzhledem k postavení otce v
Baťových závodech se Jiří nedostal ani na prů
myslovku, vyučil, se opravářem obuvnických strojů,
aby ve svých 16 letech doprovázel otce na Mírov
pro domnělou špionáž. Pobyl tam .téměř tři roky, je
ho otec se dostal na svobodu až po 14 letech a zemřel
v roce 1969 na následek dlouhodobého uranového ozá
ření. Jiří ohluchl po onemocnění zánětem mozkových
. blan. Po propuštění z vězení pracoval nejprve v JZD,
pak jako mechanik v gottwaldovském Svitu. Za dra
matických okolností uprchl v roce 1965 ještě s dal
šími třemi neslyšícími kamarády z Holešova svazar
movským letadlem Morava 200 do Vídně. Tam pobyl
rok, pak se dostal do Kapského Města v Jižní Africe
a od roku 1967 žije v Kanadě. Pohlednice začal sbí
rat v roce 1970.
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BROUČKA

" O P E N H O U S E ", N O R T H F IT Z R O Y , V IC .

Škoda, že žádný z krajanů žijících v Adelaidě
nám neposlal několik řádků o kulturním festivalu,
který tam probíhal téměř po celý březen. V progra
mu, ■který jsem měl k dispozici, jsem našel mezi
umělci, kteří se na festivalu podíleli, i několik čes
kých jmen, a zejména by bylo zajímavé se dozvědět,
s jakým ohlasem se v Adelaidě setkalo první austral
ské provedení opery Leoše Janáčka Výlety pana
Broučka v nastudování místní operní společnosti ve
dené Johneim Taskerem. Výpravu scény navrhl Stan
Ostoja-Kotkowski. Kritika pokládala uvedení Výletů
za vrchol festivalu, což si zaslouží zmínku nejen pro
to, že opera byla provedena místními, umělci a ni
koliv hostujícím souborem, ale i ..vzhledem k^ texto
vé a muzikální obtížnosti díla. Libreto Výletů pana
Broučka je postaveno na románové předloze Sva
topluka Čecha,-který se silným satirickým akcentem
vypráví o podroušeném panu Broučkovi, jak z Vikárky se jednou dostane až na měsíc a podruhé na
královský dvůr Václava IV. jako špeh Zikmundův.
A Janáčkova hudba, přestože je vjiž_ stará půl sto
letí, zní stále mnohým uším až příliš moderně a to
právě dokládá, jak geniálně předběhl tento morav
ský skladatel svoji dobu.
Světová obliba Janáčka a úspěšné pronikání jeho
hudby do Austrálie dosvědčuje i zpráva, že austral
ská opera v Sydney připravuje na červenec premiéru
Její pastorkyně, kterou uvede na scénu John Coplev
pod názvem Jenufa.
IP
í
Uvítejte velikonoce
r
\
> novým slušivým účesem a s módním odstínem >
<
Vašich vlasů od
5
|

A. P R O C H Á Z K Y

?

>

Coiffure de Jour

_

\

813 Glenhuntly Rd., South Caulfield, Vic.

S

Í
(nedaleko Hawthorn Rd.) — Telefon 53-4308
| Moje zaměstnankyně s dlouholetou evropskou
f kadeřnickou praxí a za mého dozoru Vam
S
zaručí plnou spokojenost.
> Váženým zákaznicím-krajankám poskytneme
i
10% slevu z ceny všech kadeřnických úkonu.

<
\
?
S
>
\

5

Malý oznamovatel ~~

^SY D N E ^

— ------------ -

P R O Š ÍV A N É

P R O D Á M výhodně

krásný čs. krystal a,
nejjemnejsi ruční brus.
Telefon (Melbourne)
544-4272. -

P ? Í vÍ I k Í Y '

2e skladu nebo na míru
dodá firma
a

. Z. Q U IL T 1 N G

Kdokoli si přeje použít Australskou vládní telefo
nickou překladatelskou službu, může tak též učinit
každý čtvrtek večer od 7 do 10 hodin v St. Luke’s
Commmunity Centre, 59-61 Scotchmer Street, North
Fitzroy'.
Toto středisko pořádá každý čtvrtek “volný ve
čer”, během kterého si můžete vyžádat zdarma popioc při vyřizování různých osobních problémů, mů
žete -dostat informace a tiskopisy o sociální péči
(tištěné v různých jazycích) a získat mnohé jiné
informace.
Vše potřebné je pro Vaši návštěvu připraveno,
včetně místnosti s televizí, kde se podává káva a
kde můžete s přáteli strávit příjemný večer.
“Open House” má telefon 489-7408.
Srdečné Vás zveme na
SO U SED SKO U

BESEDU ,

která se koná v neděli 7. dubna 1974 ve 2 hodiny
odpoledne v sále V.A.C.S.. 2 Napier St., Fitzroy.
Vic. (roh Victoria Pde. a Napier St.).
Pestrý'
program:
Krátké filmy: o krásách Českosaského Švýcarska,
hadí a krokodýlí farm a krajana Worela z Gosfordu,
Svatováclavská pouť. 'České tance a grotesky. —
Kouzelník Cafísri Magniřicent přímo z Londýna. —
Soutěže pro dospělé a pohádky' pro děti. — Zprávy
čs. spolků a poradna. — Utvoření kroužků zájemců
o filatelii, sport, loutkové divadlo, literaturu, turi
stiku apod. — Volná zábava při naši hudbě.
Občerstvení
Bohatá tombola
Vstupné dobrovolné
Informace: J. Kafka. 2 Junction St.. Preston, Vic.,
tel. 480-2737.
S. K. S L A V IA M E L B O U R N E
S L A V I A — M E L B O U R N E 1 : 0 (0 : 0)

Mužstvo Slavie podalo v dalším zápase nočního
poháru o Ampol Cup prr-ti dosud neporaženému tý
mu MeLhounse výborný výkon a zaslouženě získalo
oba body. Zatímco v prvním poločase byla hra vy
rovnaná. převzala Slaví a j>o změně stran iniciativu,
útočila a střílela. Po třech prudkých střelách do
břevna podařilo se konečně Kentovi v 55. minutě
zachytit podání E. Boyda a vsítit pěknou branku. I
potom byl slavistický útok. téměř stále v akci, ale
dobrého brankáře Melbouvnu se m u ‘už nepodařilo
překonat. — Dřívější vysoká prohra Slavie s muž
stvem JUST znemožní bohužel postup Slavie do semi
finále — má horší brankový poměr.
V sobotu 6. dubna hraje Slavia přátelský zápas na
hřišti v Mooroolbark.
V. F.

Anna Mendanová

'

Melbourne:

__________________ __

175 Brougham St..
Kew, Víc., tel. 86-ÍH2ť
Sydney:

Prodám

Telefon: 622-2453

M O T O C Y K L J A W A 150

__________ _ ____________

s dvojsedadlem. Zcela.
nový, dosud neregistrováný. Normální pěna
$ 450. Přijmu nabídku
nejblíže $ 250. Tel.
(Melb.) 20-7999. (Jsem
doma většinu večerů.
Mluvím jen anglicky.)

-------- — --------- -------------------—---------------------

________________ ________

" Š U M A V A "

V E L I K O N O Č N Í

ST ĚH O V ÁN Í

TANEČNÍ ZÁBAVU

a PrePra' a
zboží

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda -Zlatý se svým orchestrem

J. R IC H T E R

tel. (.meiDOume;
231-2512

S P O R T O V N Í K L U B S L A V IA

L E T O V I S K O

Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

(volejte po 5. hod. odp.i

která se koná v neděli 14. dubna 1974

Jídlo — pití
(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
Hrají se tam též kuželky, dbíjená a stolní tenis

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VESELOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá k zahájení letošní sezóny v sobotu 20. dubna 1974

v moderních místnostech St. Kilda Bowling Club-u
Fitzroy Street, St. Kilda (blízko nádraží St. Kilda)
Začátek v 8 hodin večer, konec v 1 hodinu

V S T U P N É $ 3.-

Všechno občerstvení k dostání za barové ceny.
Lehká večeře dle objednávky
Kontinentální hudba
Velká tombola
Předprodej vstupenek a reservování míst:
tel. 98-5756 (Chrpa), 306-4202' (Křepčík), 49-2394 (Frencl)

Přijmeme

B Y T Y
PRO SV O BO D N É

MUŽE

od $ 10 týdně
78 Gipps SI.

Easf Melbourne
5 minut z City
Tel. (po 6. hoď. več.)
41-4088

ve věku 40 až 50 roků, který' by pomáhal
v expedičním oddělení továrny na košile
'
pro celou Austrálii.
Musí být schopen dorozumět se anglicky.
Dobré mzdy a podmínky.

DOPORUČTE

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

G LO

EXILOVÝ

TISK

W E A V E

PTY.

LTD .
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O K R A S O B R U S L A Ř S K É T IT U L Y V M N IC H O V Ě

Mnichovská olympijská hala byla dějištěm mistrov
ství světa v krasobruslení a tanci na ledě, o jehož
prvenství _se stejnou měrou podělili reprezentanti
SSSR a Východního Německa. Zatímco však o trium, fu sovětské sportovní dvojice Rodnino-vá — Zajcev
a tanečního páru Pachomovová — Gorškov nebylo
nejmenších pochyb, oba východoněmečtí mistři svě
ta Jan Hoffmann a Christine Errathová měli namále, o titulu se u nich prakticky rozhodlo už v po
vinných cvicích, ve volných jízdách neoslnili. V těch
Karel Janoyaký
byli nejlepší zámořští krasobruslaři Kanaďan Toller
O vyřazení T rn avy rozhodly penalty
Cranston a Američanka Dorothy Hamillová. Kanad
ský akademický malíř Cranston předvedl snad nejhodnotnější volnou jízdu historie, která dostala diváky
do úplného varu, byla to krasobruslařská exhibice
se vším, co k ní patří. Přesto Cranston si z Mnichova
V předvečer prvního jarního dne se rozhodlo o sem ifinalistech Poháru mistrů evropských zemí v ko
odvezl pouze bronzovou medaili (před ním' skončil i
sovětský reprezentant Volkov), neboť v povinných
pané. M arně už mezi nimi hledáme fotbalisty čs. mistra Spartaku Trnavy, a přece měli jen krůček k
figurách byl až osmý.
tomu probojovat Se mezi čtyři nejlepší týmy E vro p y. Po trnavské hubené remize 1 : 1 v prvním čtvrt
Čs. krasobruslaři hráli pouze roli outsiderů. V sou
finálovém utkání s m aď arským přeborníkem D ózsou Ujpešť, byl soupeř v odvetě velkým favoritem.
těží sportovních dvojic byla Ilona Urbanová s Alešem
T rn avský Spartak však mile překvapil ,když byl při nejmenším rovnocenným soupeřem. Dokázal s ním
Zachem 16. z 18 startujících Mistr ČSR Zdeněk Pazdírek byl v soutěži mužů devátý (přijelo 26 krasohrát i po prodloužení — - tedy po 120 minutách — nerozhodně 1 : 1, v semifinále jsou však přece M aď aři,
bruslařů) a Miroslav soška 17. čs. taneční p ár sou
a to diky jednomu pokutovému kopu, o který pak prom ěnili více než Trnava. Podle pravidel totiž, když
rozenců Skotnických obsadil 12. místo a dvojice Eva'
ani v nastaveném čase 2 x 15 minut nepadne rozhodnutí, střílí každé mužstvo pět pokutových kopů:
Peštová — Jiří Pokorný 17. Zklamala i držitelka
M aď aři proměnili 4, Trnava pouze 3.
bronzové medaile z mistrovství Evropy Liana Dráho
Zápas trnavského Spartaku s Dózsou Ujpešť v Bu horníku podařilo o 6 minut později Feketim vyrov vá, která byla až devátá. A konečně: mladičká Hana
Knapová se umístila 19. z 28 zúčastněných krasodapešti však pro svou dřamatičnost a napětí vejde nat na 1 :1 ; kdyby tótiž'asi bývali trnavští fotba bruslařek.
do dějin Poháru mistrů evropských zemí jako velké listé odcházeli v poločase do kabin s vedením, zá
utkání. Střetnutí nerozhodlo pro sebe mužstvo lepší, pas mohl mít jiný průběh. Ale i tak Trnava zůstala
Z L A T O A S V Ě T O V Ý R E K O R D F IB IN G E R O V Ě
ale šťastnější. Trnava od prvních minut statečné i po změně stran domácímu týmu zcela určité
Ve švédském Goteborgu měla své dostaveníčko
bojovala, produkovala rychlou kopanou a výsledkem alespoň rovnocenným soupeřem a v prodlouženém
mírné převahy v 1. půli byla V 35. minutě Adamcova čase byla mnohdy znovu mužstvem lepším. Hrdinou evropská lehkoatletická elita, která zde už popáté
vedoucí branka. Škoda jen, že se maďarskému pře zápasu byl brankář Trnavy Kéketi, který dělal bojovala o tituly mistrů starého kontinentu v hale.
ve své svatyni úplné divý. Nelze se na něho ani zlo Evropský šampionát měl skvělou úroveň a obohatil
S T E I N E R V P L A N ÍC Í S U V E R É N E M
bit, že se mu nepodařilo proměnit pokutový kov, královnu sportu celou řadou světových halových re
Závěr třetího březnového týdne patřil ještě lyža který byl vlastně rozhodující. Po tom nervovém na kordů. K nejhodnotnějším soutěžím patřil vrh koulí
řům. V popředí byl 18.. jugoslávský týden v letu pětí ho kopat neměl, trenér Ant. Malatinský měl jím žen, který vyhrálá čs. reprezentantka Helena Fibinna lyžích v Planici, kde sice nestartovala celá řada pověřit jiného hráče. Trnava je sice z Evropského gerová, která porazila olympijskou přebornici Na
skokanských es, přesto soutěž měla se 37 borci poháru vyřazena, ale stalo se tak po boji, který hned děždu Čižovovou ze SSSR o 13 cm, když prvním vrhem
dobrou úroveň. Zásluhu na tom má absolutní vítěz, tak nemá obdoby, v utkání, ve kterém i když prohrá 20,75 m vytvořila nejlepší světový halový výkon
mistr světa v letu na lyžích z r. 1972, 231etý Švýcar la, dobře reprezentovala čs, kopanou.
.všech dob. Vítězství Fibingerové je naprosto zaslou
Walter, Štéiner z Wildhaus, který letem 169 m vy
žené, neboť měla daleko lepší sérii vrhů než čižorovnal světový rekord východoněmeckého reprezen
vová, především další dva nejdelší pokusy 20,59 m
tanta Heinze Wos.ipiwa, v závěrečný den pak vidělo
a 20,53 ni.
60..000 příznivců tohoto sportu jeho druhý nejdelší let
Kromě zlaté medaile Heleny Fibingerové odvezli
166 ni.. A zá skvělý styl mu tři rozhodčí dali ideální
Ani poslední dvě kola 1. čs. fotbalové ligy (17, a Í8.) si čs. lehcí atleti z Goteborgu dalších 5 medaili.
“dvácítku” , dva. pak 19,5 bodu. Walter Steiner se nám příliš neřekla, kdo zasedne po trnavském Spar Milada Karbanová obsadila ve skoku vysokém vý
tak: stal s 533,5 b. suverénem jugoslávského týdne, taku na trůn přeborníka republiky. Kruh aspirantů na konem 1,88 m za východní Němkou Witschasovou
když porazil o 48 bodů druhého nejlepšího muže sou prvenství se zužuje a vše by nasvědčovalo tomu, že (1,90 m) druhé místo a získala '"stříbro” . Bronzové
těže Finá Rautinaha. Sedmé místo patřilo čs.- olym vítěz vzejde z velké trojky: Dukla Praha, Ostrava, medaile dostali: výškař Malý (zdolal 2.20 m a byl
pijskému vítězi Jiřímu Raškovi, který v -posledním Slovan Bratislava. Dopředu se sice dere i pražská třetí za Rusem Šapkou — 2.22 m a Maďarem Majo
kole. kdy se mohlo startovat z nejvyššího rozjezdu, Slavia, ale přece jen bodově zůstává poněkud zpět. rem — 2,20 m), koulař Brabec (vrhl 19,87 m, lepši
měl nej,delší let 154 m. A zdá se, že tímto letem — Dramatický zřejmě bude i letos boj o záchranu. . byli už jen Capes z V. Británie — 20.95 m a východní
Raška zakončil svou závodní činnost. Plných 10 let V něm je na tom zatím nejhůře Žilina, ale ani Zbro Němec Rothenburg — 20.87 m), púlkař Plachý (na
dosahoval na' mezinárodní scéně pěkných výkonů, na jovka Brno, Tatran Prešov, Plzeň a další nemají vy 800 m časem 1:49.49 min. za Jugoslávcem Sušanjem
olympijských hrách- r. 1968 v Grenoblů získal zlatou hráno, nikdo nemůže říci, kdo zůstanou ti dva vzadu. a Maďarem Zsinkou třetí). Pavel Pěnkava (3. místo
a jstříbrnou medaili, a v sezónách 1969-70 byl těžko
17. kolo: Spart,a Praha — Baník Ostrava 0 : 0, Tep v běhu na 3.000 m — 7:51,79 min.).
k poražení.
lice —. Brno 3 : 0, Bohemians — Nitra 0 : 0, Loko
motiva Košice — Inter Bratislava 3 : 0, Trnava^ —
Senzace na ploché dráze na ledě
"1
S E Z Ó N A P A T Ř IL A IT A L Ů M
Dukla Praha 1 : 1, Slovan Bratislava — VSS Košice
Speciálním, slalomem ve Starém Smokovci udělali 3: 0, Plzeň — Žilina 1 : 0 a Prešov — Slavia Praha
Š P IN K A M IS T R E M S V Ě T A
lyžaři alpských disciplin tečku za sezónou 1973/74,
V Nástýje u Gotebborgu se 10. března jelo finále
.
jeijímiž suverénními vítězi se stali reprezentanti Itá 0 :0
18. kolo: Dukla — Plzeň 1 : 0, Slavia — Lokomoti mistrovství světa v závodech na ploché dráze na le
lié|. Olympijský přeborník Gustav Thoni získal letos va Košice 3 : 2, Ostrava — Bohemians 3 : 2, Žili dě, které skončilo velkou senzací. Světovým přebor
dva tituly mistra světa a v celosezónní soutěži o na — Prešov 2 : 1, VSS Košice — Sparta 3 : 1, Inter níkem se nestal ani jeden z vysoce favorizovaných
Světovou trofej obsadil pěkné druhé místo, — jeho Bratislava — Teplice 4 : 0, Nitra — Trnava 0 :
sovětských plochodrážních jezdců, ale Čechoslovák
přítel ze “squadry azzurry” Piero Gros se stal ví-' a. Zbrojovka Brno — Slovan Bratislava 1 : 1.
Milan Špinka. S plným počtem 15 bodů porazil Špin
těízem Světové trofeje. Více si tedy příznivci ital
Tabulka: 1. Dukla Praha, 2. Baník Ostrava Cpo 24 ka o bod Rusa Vladimíra Cybrova (vyhrál nad ním
ského lyžářského sportu přát nemohli, vše jim vy bodech); 3. Slovan Bratislava 23 b.; 4. Slavia P ra ve třetím kole), ale i šestinásobného mistra světa a
šlé. — Vítězem speciálního slalomu ve Vysokých ha, 5. VSS Košice (po 20 b.); 6. Sparta Praha 19 b.: obhájce prvenství Rusa Kadyrova. Je po Ant. Švá
Tatrách se stal Gustav Thoni před švédem Sten- 7. Bohemians, 8. Trnava (po 18 b.); 9. Nitra 17 b.; bovi (stal se mistrem světa v r. 1970). druhým Če
márkem a olympijským přeborníkem španělem 10. Teplice, 11. Inter Bratislava, 12. Plzeň (pů 16 b.); choslovákem. který na mistrovství světa stál na nejOchoou Páté místo patřilo Piero Grosovi, což mo 13. Lokomotiva Košice, 14. Tatran Prešov, 15. Zbro vyšším stupni vítězů. — Konečné pořadí: 1. Špinka
stačilo’k" tomu, aby se stal absolutním vítězem Svě jovka Brno (po 15 b..); 16. Žilina 12 bodů.
15 bodů, 2. Cybrov 14 b., 3. Kadyrov 13 b., 4. Tabatového poháru. V konečném pořadí Světové trofeje
renko 10 b., 5. Samorodov 10 b. — všichni SSSR.
má Piero Groš 181 bodů, 16b'odový náskok před GustaDruhý čs. závodniK J. Verner měl v osmé jízdě ko
ČESKO SLO VEN SKO — SSSR 7 : 5 a 3 : 4
vétn Thonim, kterému vítězství ve Starém Smokovci
lizi, utrpěl lehčí zranění a závod vzdal.
V
přípravě
na
hokejové
mistrovství
světa,
které
ďdpomohlo k celkovému triumfu ve speciálním slabude
tento
patek
(5.
dubna)
zahájeno
v
Helsinkách,
lotňu Světového poháru. Třetí v celkové klasifikaci
skončil Rakušan Hans Hintefseer, čtvrtý pak švv- došlo v pražské Sportovní hale k dvěma přátelským
HLAS
D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
mezistátním utkáním, která měla velmi dobrou úro
carský sjezdařský specialista Roland Collombin.
veň. Úplným svátkem pro Prahu byl den prvního
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
R U M U N I P O Č T V R T É M IS T R Y S V Ě T A V H Á Z E N É zápasu, který čs. mužstvo vyhrálo 7 : 5.^ Čechoslo
8 Moorhouse St„ Richmond, Vic. 3121.
váci měli ve vzájemných utkáních se Sověty nevída
Ve východním Berlíně hodujícím zápase o třetí ný
Telefon: 42-5980
nástup
a
po
první
třetině
už
vedli
5
;
1.
Branky
vyvrcholilo VIII. mistrov- místo . porazili
Poláky dali: Martinec 2, Mačhač, Suchý, Šťastný, Nedo
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
(Austr.) $ 6.-, jednotlivý
štíří světa v házené mužů, 18 : 16.
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za
jehož vítězi se stali už po- : čs. házenkáři podlehli manský, a Augusta po jedné. Třetiny: 5 : 1, 1 : 2 a
čtvrté reprezentanti Ru- v semifinálové skupině ne- 1 :V2 . odvetě čs. hokejisté .sice prohráli 3 : 4 (po tře přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ.$ 6.munska, kteří ve finále jen Polákům, ale vysoko tinách 2 :0 , 0 :1 a 1: 3) , ale^ až po velkém boji, £ stg. 3.-, US $ 8.- nebo ekvivalent v jiné měně.
dobré úrovně vyhráli nad i Rumunům (13 : 20) .a tak
vyrovnaném střetnutí. O porážce ČSR se rozhodlo Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
východoněmeckými házen- bojovali už jen o páté mí- ve
až 26 vteřin před koncem utkání z hole Malceva.
káři zaslouženě 14 : 12. — sto. Ani v tomto boji ne- Pardubický Šťastný neproměnil ve 33. minutě trest na požádání obratem.
Bronzovou medaili získali obstáli, když prohráli z né'střílení. Branky ČSR: Martinec 2, E. Novák 1.
Jiigoslávci, kteří v roz: družstvem SSSR 24 ; 26.

Budapeštské drama
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