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Možná dohoda neporuší "jednotu" sovětského bloku

Helsinky v dohledu?
Po prvém týdnu v červenci není ještě rozhodnuto, zda se uskuteční schůzka
35 hlav evropských a severoamerických států v Helsinkách na závěr konfe
rence o evropské bezpečnosti a spolupráci koncem nynějšího měsíce, nebo až
v říjnu či později, nebo snad vůbec ne. Už tato skutečnost ukazuje na těžkosti,
které provázejí ženevské dohadování v druhé fázi konference, jednající dva
roky o obsahu připravované dohody, jejíž význam některé státy veřejně vyzdvi
hují na největší v dějinách Evropy a jiné dávají najevo obavy, že bez záruky
oboustranného plnění jasně formulované dohody šlo by jen o další kus popsa
ného papíru, který by navíc mohl ukolébat do bezstarostnosti jednu půlku Evro
py a současně nebezpečně posílit půlku druhou.

místa přípravám konfe
rence a tvrzení, že je nut
no uzavřít dohodu -‘bez
zbytečných odkladů” .

Již po dva měsíce ozna
muje Praha ‘ ‘další pokro
ky v ženevě” a přidává,
že “ dokonce i některé zá
padní agentury a listy,
které v minulosti zachová
mí píše o třetí fázi konfe statoval v té věci, že ved valy spíše skeptický po
nechaly ' tentokrát
rence v tomto měsíci jakc le sovětského tisku je to stoj,
o skutečnosti téměř hoto- hlavně tisk českosloven zaznít optimističtější notu.
cé. Zuercher Zeitung kon ský, který věnuje nejvíce (Pokračování na str. 2)

: Po dva roky vede se zá
pas mezi státy, které pro
sazují Brežněvovu před
stavu bezpečnosti a spolu
práce a mezi západními
Tohoročná americká žáfva a světová vyžívovacia situácia
zeměmi." Nebezpečí pro
svobodný svět spočívá v
tom, že východní blok se
dohaduje se západními
V celom svete sa so záujmom očekává, čo prinesie tohoročná žatva vo Spo
delegáty, jejichž postup
jených štátoch, kforá v južných krajoch americkej obilinárskej oblasti už za
zdaleka není jednotný, jak
čala. To preto, že světové zásoby obilia sú vel'mi nízké a ien rekordná úroda
tomu konečně bývá u stá
v Amerike by ich mohla doplnit'. Amerika je totiž najváčším exportérom obilia
tů samostatných.
na svete. V posledných rokoch vyviezla takmer 60 miiiónoY ton obilia ročně.
Tisk komunistických ze Po nej následuje Kanada, ktorá vyvážala v posledných rokoch okolo 14 miiiónov
ton. Okrem tychto dvoch severoamerických exportérov hrajú dóležitů úlohu na medzinárodnom obilinárskom trhu aj Argentina s vývozom okolo 12 a
Věstník Československé národní rady americké v Austrália a Nový Zéland s exportom tiež okolo 12
Chicagu jse pozastavuje ve svém červnovém čísle miiiónov ton.
nad tím, že Československo dělá potíže při udělo
Spojené státy sú teda ropy ale nielen že nekle
vání viz některým americkým občanům čs. původu.
činitelům sla, lež, naopak, neustá
Píše, že Praha začala zamítat udělováni viz návštěv dominujúcim
níkům, bývalým uprchlíkům, počátkem minulého ro na svetovom obilinárskom le rastie.:
ku. I ti uprchlíci z roků 1948, kteří konečně víza do trhu. Dnes sa často porov
Vláda Spojených štátov
stali, museli prý žádat až čtyřikrát, i když to bylo
nává
ich
postavenie
vo
nechce
teda
zneužívat
v případě vážné nemoci nebo úmrtí v rodině. V
jiných případech dostal vizum pouze jeden člen ro svetovom poLnohospodár- svoje výsostné postavenie
diny (zpravidla manželka), nebo žadatel musel žá stve s postavením arab na obilnom trhu a opravit’
dost doprovázet intervencí místního amerického po ských olejárskych krajin. cenu obilia tak, aby si ju
litického činitele. Věstník dále píše: "Toto chování
Ale Spojené státy nevyuží- mohli kúpiť len ti, čo by
pražských místních oficiálních míst nebylo sice vy
světleno, ale činí dojem, že je to odplatou za nepo- vajú svoje výnimočné po boli ochotní platiť vysoké
depsání obchodní dohody a nevrácení zlatého pokla stavenie na medzinárod- ceny. Spojene státy teda
du. Čs. vyslanectví ve Washingtonu se prý netají nom obilnom trhu tak ako nechcú' svoje postavenie
a otevřeně přiznává 'žádný obchod, žádná výmě
arabské krajiny v teraj- zneužívat’ politicky. Niena' . . . "
List se dále pozastavuje nad tím, že žadatel o šej světověj energetickej ktorí americkí odborníci
návštěvní vizum musí sdělit kdy a kde se narodil, krize. Dókazom toho je dokonca zazlievali vládě,
povolání a adresu, adresu kam a ke komu jede v okolnost’ , ako sa v posíecl- že v roku 1974 - keď sa
Československu a přiložit 2 fotografie -a 7 dolarů na
poplatek. Žadatel musí také sdělit, kdy a jak odešel ných rokoch měnili ceny ukazoval nédostátok obi
z Československa, žda legálně nebo ne. Věstník po pšenice a ropy na sveto lia a sóje aj na domácbm
znamenává, že si Praha tímto způsobem buduje do vom trhu. Je pravda, že trhů a keď v dósledku to
kumentační záznamy, včetně fotografií, resp. že si .ceny - oboch sa y posled to vzrástli ceny chleba; tak dosavadní záznamy o každém uprchlíkovi do
ných rokoch značné zmel zaviedla určitú kontrolu
plňuje.
Podle informací Věstníku začal se washingtonský nili, vzrástli, ale zatial’ nad vývozom pšenice a só
Státní department velmi zajímat o to, kolika lidem čo ceny pšenice vzrástli je. Vláda nezakázala vý
byla zamítnuta žádost o vizum do Československa a v období rokoch 1971 až voz, len žiadala, aby boli
komu byla zamitnuta žádost o povolení návštěvy pří
denné vývozy nad 50.000
buzných z Československa do USA, žádost a sloučení 1974 len,o.. 129%, cena ro:’
tun
hlášené ministerstvu
py
vzrásiia
za
tójisté
ob:
dětí s rodiči atd. Dále píše: "Může-ii nadějná čs.
tenistka Mariina Navrátilová přijet do USA, vyhrát dobie až o 547% a ceny pďnohospodárstva k re$ 100.000 a dovézt si je domů — z čehož prý praž umělých hnojív; ktoré sa; gistrácif. Už to však po
ský režim zabaví $ 60.000 — proč by nemohli ame
vyrábajú z ropy, vzrástli važovali niektorí' odborní
ričtí občané navštívit svou starou vlast?"
dokonca
až o 680%. Okrem ci za neúnosné, za politic
Zkušenosti australských, novozélandských a jiných
krajanů z jednání čs. zastupitelských úřadů jsou toho, ceny pšenice už zar- ké zneužíváme.
ovšem ještě horší, i když tyto státy Československu se poklesli. Jeden bušel
Ale vr?', me sa k tolnžádné zlato vracet nemají. Jistě by nevadilo, kdybv
ročnej amtr.Jtei žat/e.
ti "političtí uprchlíci", kteří se někdy usilovně a pšenice, čo představuje
nedůstojně doprošují víza do Československa, věno 27 kg, sa předával až za’ do akej miery móžě splnit’
vali trochu svého času k informaci úřadů svých 6 dolárov, zatial' čo teraz to, čo sa od nej ria celom
Zemí o chování čs. zastupitelských orgánů, o vy sa předává na chicágskej svete
očakáva.
Podl’a
máhání vysokých ("podle kabátu" určených) po
burze už len za 3 $. Cena (Pokračovanie na str. 2)
platků za zbavení čs. občanství atd.
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Víza do Československa

SOLZENfCYN VARUJE
V záplavě vzpomínek a
úvah k 30. výročí ukonče/'
. ní druhé světové války í ~
vzbudila největší pozor- \
nost celého svobodného ■
světa úvaha ruského exu- k lanta, laureáta Nobelovy p®, -#p
ceny za . literaturu Alexandra Solženicyna, kterou napsal pro pařížsky I g n *
Le Monde. Pro její závážnost, otiskujeme větší
část v českém překladu.
Red.
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“ Když krátce po první světové válce následovala
láika druhá, zabýval se kdekdo otázkou, zda dojde
: válce třetí. Kolik ústupků a obětí bylo vynaloženo
: jejímu odložení, v naději, že snad jí bude možno
:cela zabránit? Jen málokdo však zjistil, nebo má
idvahu doznat, že třetí světová válka je už odbyta,
:e již je částí historie. Skončila letos a to jasnou
jorážkou svobodného světa.
Třetí světová válka začala ihned po druhé světové
•álce.. Základy k ní byly položeny na Jaltě v roce
945 při zbabělých podpisech Roosevelta a Churchilla.
:teři se snažili osladit si vítězství řadou koncesí,
imiž.byly odepsány Estonsko. Litva, Lotyšsko, Muiá-nsko/ Mongolsko, jimiž byly odsouzeny k smrti ne>0 - do koncentračních táborů milióny sovětských
bčanů, utvořena neúčinná Organizace Spojených náodů a konečně opuštěny státy jako Jugoslávie. Albáie, Polsko, Bulharsko. Rumunsko. Československo,
laďarsko a Východní Německo.
Třetí světová válka začala jinak než předešlé dvě.
íe výměnou nót. rušících vzájemné styky nebo velým náletem bombardovacích letadel.. Začala poradmo, dostala se na svět nepozorovaně pod pláštíem falešné “ demokratické” změny, schválené 100%
bvvatelstva. Studená válka, mírová koe?dstence, norlalizace, realistická politika, détente nebo obchodí smlouva, to vše sloužilo jen útočníkovi. Západ
5 vším souhlasil ve snaze vyhnout se třetí světové
álce za každou cenu, dovolil zplundrovat a zotročit
3 zemí a tak změnit podobu světa.
Po bedlivém zkoumání posledních třiceti let zjeví
5 jasný obraz' dlouhého, mučivého úpadku Západu.
ějddímŘ -nic-jiného, než pokles, ústup^pslabpjání, a
ekadenci. Mocné západní státy, vyšlé vítězně _ z
rvních dvou světových ..válek, se horlivě klaněly
abosti, ztrácely skutečné i možné spojence i svou
šrohodnost, opouštěly území a jejich obyvatele a
onechávaly je nesmiřitelnému nepříteli: ohromnou;
očetnou Čínu, svého nejdůležitějšího spojence «
ruhé "světové válce,- severní Koreu, Kubu. . severní
ietnabr á nyní jižn í' Vietnam a Kambodžu. Laos je
rávě na řadě, Siam, Jižní Korea a Israel jsou ohro
my, Portugalsko skáče do propasti, Finsko a RaDusko očekávají svůj osud resignovaně, neschopny
> samy bránit, a bez opravdového- důvodu věřit).
; by mohly očekávat pomoc z ciziny. Není možné
nenovat všechny malé africké státy, které se staly
-útkami 'komunismu'/ stejně jako mnohé jiné, ť v
vropě, které se musí poddat, aby mohly přežít.Spojené národy, představující naprostý neúspěch,
sjhorší demokracii na světě, staly se nástrojem
^zodpovědnosti, hlásnou troubou, kterou lze zeněšňovat Západ, obrazem úpadku moci Západu.
Proto,v když ...vítězové: byli přeměněni y.yporaženě
rríužě šiď vzdáli’ yíce .území.,a- lidí,;.než :-í>ylo kdykoli
historii'Vzdáno p o vojenské kapitulaci, není to jen
ičnický obrat tvrdit, že třetí světová válka se už
mala a skončila porážkou Západu.
Nřyní, když skončil .nejdelší a nejdramatičtější boj
to války, ten ve Vietnamu, namáháme mamě své
ožky,'abychom zjistili události posledních 30 tet,':i nichž Západ úspěšně podržel své pozice. Může!
e ovšem říci, že se tak stalo třikrát: v Řecku v
:ce 1947, v Berlíně v rc-ce 1948 a v jižní Koreji v
(Pokračování na str, 2}
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Helsinky v dohledu t
(Pokračování se str. 1)
Podobně i řada vedoucích
politických představitelů
včetně presidenta Forda.”
Dne 26. června uveřej
ňuje čs. tisk výrazně tu
to zprávu:
“ Pro svolání závěrečné
etapy konference o evrop
ské bezpečnosti a spolu
práci na nejvyšší úrovni
koncem července do Helsink se vyslovili včera
časně ráno ministři zahra
ničí devíti zemí EHS na
závěr zasedání v Lucem
burku. Rada ministrů za
hraničí EHS konstatovala,
že v nynější druhé etapě
této konference bylo v Ženevě dosaženo značného
pokroku, což vytváří příz
nivé podmínky pro zahá
jení třetí etapy.”

vyřešení většina západ
ních delegátů tr.vá. Zá
leží zřejmě na tom, zda
je Brežněv opravdu pře
svědčen o nutnosti doho
dy, q nutnosti smluvního
zajištění západních hra
nic impéria, o významu
role, přisouzené v sou
časné sovětské ekonomic
ké strategii západní tech
nologii, o tom, že kontrola
nad životem uvnitř sovět
ského bloku nepoleví ani
po podpisu dohody, i když
by mohla znamenat for
mální ideologické vybo
čení. Záleží na tom, zda
bude Moskva v příštích
dnech souhlasit s kompro
misy. které by brzkou
schůzku umožnily, či zda
se rozhodne počkat, až ne
shody a hospodářské po
tíže Západu vzrostou a

vliv tamních levicových
kruhů zesílí Lakovou mě
rou, že Západ přistoupí
na podmínky k “ spoluprá
ci a přátelství” , jaké kla
de kremelské vedení.
V žádném případě ne
lze počítát s tím, že by
při uzavírání dohody moh
ly hrát podstatnou úlohu
ohledy na skutečné zájmy
lidí žijících v sovětském
bloku, že by podpisem
smlouvy zmizela Železná
opona. Sovětský a sate
litní tisk píše, že už do
šlo v ženevě k dohodám,
které byly před dvěma
lety zcela nemyslitelné.
Došlo k dohodám, - ale
jaký pokrok, jaké uvolně
ní pozorují lidé na v ý 
chodní
straně
Železné
opony? Dovídají se na
příklad, že na zasedání

Ani taková zpráva ne
znamená, že je konferen
ce skutečně přede dveřmi,
ještě v těchto dnech hlá (Pokračovanie zo str. 1) shingtone, vydanej 1. júj
sí Ženeva řadu otevře správy ministerstva poť- na, teda před lejákmi v
ných otázek, na jejichž nohospodárstva vo Wa hlavnej obilinárskej obla
sti, odhadovala sa tohoročná úroda ozimnej pše
ZÁ JEM CI O ČS. RO ZHLASO VĚ V Y S ÍLÁ N Í
nice na 1 miliárdu -670 miV M ELB O U R N E
liónov bušelov, čo je oko
se zvou na veřejnou schůzi, která se koná v pondělí lo 45 miliónov ton. K to
14. července od 6 do 8 hodin večer v restauraci E. mu by sa málo namlátit’
Zlatého “ Rheinlanď". 9-13 Drewery Lané, City. Úče
lem schůze je, aby ti. kteří připravují program vy 500 miliónov bušelov jarsílání, navázali osobní kontakt s posluchači a aby nej pšenice, teda ďalších
znali názorv co největšího počtu z nich při jednáni 13% milióna ton, lakže
s A.B.C. '
J. R. tohoročná úroda by mala
b yť asi 58 miliónov ton.
To za předpokladu, že sa
,
Velký výběr vín, lihovin a piva
I změní počasie a že v tep
dodáme kamkoli v Austrálii
| lom podnebí bi.de priazniza velkoobchodní ceny
I vý vývoj jarných pšenič
^
Ceník na požádání
( ných kultúr.
Praktickí farmári rie
sú však tald optimisti.
Předseda Združenia pecr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
(
stovateťov pšenice v stá
1
T e le fo n : 42-4782
(
te Kansas povedal novi1 nebo: 104 Millers Rd., Nfh. Altona, V ic. 314-6281
nárom, že je třeba odha
1 Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
dovat’ škodu na ozimnej
pšenici následkom dažď o v poklesom 1% metráNásledují zprávou jsme byli tak nadšeni, že jsme ka na hektári. Minister
pro ni obnovili v tomto čísle naši kdysi stálou stvo
poTnohospodárstva
rubriku:
však tvrdí, že i po lejakoch v južných oblastíach
sa očakáva rekordná úro
da ozimnej pšenice, o 17%
váčšia ako vláni. To by
KOSM ICKÁ D EM O N STRACE
značné pomohlo v terajMoskva
(r). — Volby do nejvyšších sovětů
šej světověj vyživovacej
svazových republik a do místních sovětů proběhly
krize..
včera ve SSSR v atmosféře manifestační jednoty
Odborníci
na ihadz.ijú
strany a lidu. Dokonce i z paluby orbitní stanice
však otázku, či farmári
Saljut 4 na oběžné dráze kolem Země přišel te
budu ochotní dodávat’ obilegram, v němž žádají kosmonauti P. Klimak a
lie hned’ po žat.ve do tklaV. Sevasťjanov, aby jejich hlasy byly odevzdány
dov a či no nebudu :-apro kandidáta do Nejvyššího sovětu R S FS R za
držiavať na svojicn sýp
Banmanský obvod Moskvy, kde oba bydlí. Kandi
kách v očakávaní, že prídátem je tam generální tajemník ÚV KSSS L.
du lepšie ceny. To by sa
I. Brežněv.
mohlo- stať, lebo ceny
pšenice, kukuřice i sóje
Mladá fronta, Praha, 16. června 1975
v posledných mesiaeoch

Solženicyn varuje

tzv. Rady vzájemné hopodářské pomoci koncemi
června v Budapešti se
jednalo o větší hospodář
ské integraci členských
států, tj. o pevnějším při
poutání k
Sovětskému
svazu, k čemuž by při
svobodném
rozhodování
jednotlivých vlád za stá
vajících podmínek určitě
nedošlo. “ Jednotu” Vý
chodu a vše co s ní sou
visí dohoda “ ná nejvyšší
úrovni” neporuší.
Pro lidi v Českosloven
sku zbývá jen naděje, že
by dohoda v Helsinkách
mohla přimět Husákovu
vládu k zmírnění někte
rých opatření, takže by
se např. styk s cizinou
přiblížil poměrům, jaké
jsou nyní v sousedních
komunistických zemích.

(Pokračování se str. 1)
roce 1950. Tyto tři případy vzbuzovaly na Západe
víru a naději. Všimněme si však těchto zemí v sou
časné době: který stát z těch tří má dostatek sil,
aby mohl odolat zotročení? Kdo je bude bránit, budou-li ohroženy? Který senát jim schválí dodávku
zbraní a pomoc? Kdo nedá přednost vlastnímu klidu
před jejich svobodou?
Existuje ještě Atlantické společenství, když už ztra
tilo čtyři země? Když se statečný Israel houževnatě
bránil, kapitulovala Evropa — stát za státem — před
hrozbou menších možností nedělních výletů rodinným
autem.
Další dvě nebo tři nádherné desetiletí, takové mí
rové koexistence a celý vlastní koncept západního
života zmizí s povrchu zemského .. .”

Dámské, pánské a hlavně dětské oblečení
též sportovní obleky a prádlo, importované,
za velmi výhodné velkoobchodní ceny
dodá kamkoli v Melbourne
P E T R HORYNA, 8 Moira Grove, Gien Waverley,
Vic. 3150. — Telefon: 232-8474
(volejte po 6. hod. večerní)

Psenica a ropa

J. KINDA & CO. PTY. LTD.

—Naše rovy—

^

značné poklesli. Plodino
vé burzy v Kansase i v
Chicagu sice reagovali
na da/divé pcčasie a ce
ny pšenice sa spevmli.
ale zase čiastočr.e pokle
sli.
Na spevnenie eien pů
sobila aj druhá okoincst .
totiž to že ministerstvo
poťnohospodárstvo
vo
Washingtone vydalo sprá
vu o ccakávan-jj úrodě
obilia v Sovietskom zváze.
P o d lá tejto správy bude
musieť Moskva aj tolikroku kúpiť aspoň 10 mi
lióne v ton obilia. A hoci
sa neočakáva, že by ju
kupovala len v Spojených
štátoch, lež aj v inych
krajináen, najma v Kana
de, která sa stala už od
rc-kov šesťdesiatych jej
tradi čr.y m dod av ateToin,
predsa len pre 'povedaná
akcia Moskvy má priaznivý vplyv na spevnenie
cien na amerických bur
zách.
Dušan Lehotský

[
p
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"Sožmitt

MOTEL GUEST HOUSE

RESTAURANT
KALORAMA
Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte n* oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalov'
Barbers Rd., Kalorama, V ic., tel. 728-1298

{PEČEME PO NAŠEM
Vzhledem k velkému zájmu a poptávce
rozšiřujeme podnik o
PEKAŘSKÉ VÝROBKY
Kromě dortů a jakostního pečivá vyrábíme
* ČAJOVÉ ZÁKUSKY * BÁBOVKY
* MAKOVÉ ZÁVINY * TVAROHOVÉ KOLÁČE
Vždy v pátek a v sobotu: MÁSLOVÉ ROHLÍKY
* BRIOŠKY * BOSŇÁKY * GRAHAMŮV CHLÉB
CONWAYS
CAKES,
maj. B. & E . Dvořáčkovi,
cukrárna a pekárna,
192 Commercial Rd , Prahran, Vic.
(naproti tržnici). Tel. 512415
1

.... ""

i—

imi —

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

<

zve srdečně Vás a Vaše přátele na -

|

REPRESENTACÍM! PLES

P
P

který pořádá v sobotu 12. července 1975
v hlavním sále Windsor Regis, 28 Chapel St., Windsor

l
i

Začátek v 8 hodin večer, konec v 1.30 hod.
Kontinentální hudba * Likérová

licence

(přineste si vlastní nápoje)

iVečemí oblečení * Vstupné $ 9.- včetně výborného teplého i studeného bufetu

) Předprodej vstupenek: 96-4155 (Vaňková),
!

393-1340

(Skružná),

57-7032

(Průšová - od 1 hod. odp.), 842-2230 (Gráfová - po 6. hod. večer)

i
1
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ČESK O SLO VENSK O

Marcela Čechová
— Zasedání Rady vzájem
né hospodářské pomoci,
které se konalo 24. až 26.
června v Budapešti za účasti početných delegací
socialistických zemí, se z
ČSSR zúčastnili L. Štrougal, J. Kempný, V. Hůla,
R. Rohlíček, A. Barčák,
V, Ehrenberger, L. Šuptým W. Příští číslo - sli ka, F. Krajčír a další.
Závěrečné komuniké říká,
buje vydavatel Telegramu že še jednalo o koordina
- bude jenom Voskovcové ci plánů a zvýšení integ
opatření
člen
s množstvím unikátních račních
záběrů z umělcova osob ských států.
ního alba vzpomínek i — V Keni skončila sedmá
čs. safari. Expedice, v e 
obrázků.
dená ing. J. Vágnerem ze
Literatura má přede Dvora Králové, shromáž
vším hovořit pravdu. V dila africká zvířata v
Československu to není hodnotě asi 8 miliónů Kčs,
možné, alespoň ne veřej která jsou postupně do
pravována do Českoslo
ně. Přesto však tu a tam venska letadly nebo lodí.
projde zrnko pravdy sí — Nejvyšší soud ČSR se
tem cenzury. Úsilí vlád zabýval odvoláním dvou
noucího režimu se potom vrahů jejich homosexuáipne k potrestání viníka se
současnou snahou ututlat
tura za hranicemi vlasti
celou aféru před širším
Exilový časopis Telegram
obecenstvem.
Telegram
je názorným příkladem
se naopak snaží SOS prav
této kontinuity. Měli by
dě zachytit a předat • a
chom z ní mít radost - a
tak se i exilový čtenář
podporovat ji.
dozví o domově
věci
P. S.: Telegram vychází
vzpružující a vytrhávají
cí z nihilistického trendu 6krát do roka a předplat
beznaděje a pesimismu. né je S 6.- a poštovné.
Čím víc nucená normali Příští “ Voskovcovo” číslo
zace nutí české spisovate bude mít 71 stran a s ob
le k omezováni činnosti či jednávkami je nutno si po
k úplnému odmlčení na spíšit. Adresa: P. O. Box
území republiky, tím více 636, Edmonton, Alberta
se rozvíjí kumšt a litera- T5J 2K8, Canada.

V polovině května vyšlo v Edmontonu v Kanadě další číslo časopisu Tele
gram. Vyšlo tentokrát poněkud později, neboť ani Telegram — jako žádný z
exilových časopisu — nemá ustláno na růžích. Přes časové zdržení však na
konec spatřilo světlo světa, stejně jako všechna předchozí čísla pěti ročníků.
Ptáte se, proč hovořím o exilovém časopisu v rubrice, která by se měla
zabývat problémy nesvobodného Československa? Právě proio, že Českoslo
vensko je nesvobodné a mnohé z věcí, které by se v něm měly podle tradice
rozvíjet a dít, se v něm jaksi nerozvíjejí a nedějí.
Například umění a li
teratura.
Tato
tvůrčí
oblast, v níž češi a Slo
váci vždycky vynikali a
kterou není možné jen tak
umlčet nebo přeonačit 'z
noty demokratické na me
lodii totalitní, se evident
ně stěhuje z republiky
směrem na Západ. Nevím,
zda kumštýři mají nějaký
šestý smysl, který jim ja
ko ptákům řekne, kam se
mají slétnout, jisté však
je, že kolem Telegramu
se pod křídla herce, novi
náře, literáta a především
obětavého člověka Vladi
míra Valenty sešli lidé.
o nichž se dá bez nadsáz
ky hovořit jako o hvěz
dách českého kumštu. Te
legram,
rozmnožovaný
zpočátku div ne ručním
opisováním, se za pět let
svého trvání vypracoval
na úroveň Literárek v do
bě, kdy byly ještě Lite
rárkami a nikoli lit - erárkami (jak výstižně pozna
menává v jedné ze svých
úvah Josef škvorecký).
Ačkoliv obsah těchto no
vých, nezpotvořených Li
terárek, tvoří čeští umělci
exiloví, nejde zde, jak cL
tím, pouze o snahu infor
movat exilovou veřejnost
o uměleckém úsilí těch,
kteří odešli z komunistic
kého Československa. Jde
o přímé spojení á návaz
nost na kulturu doma, ž i
vořící v podmínkách ile
gality či pololegálnosti.
Telegram se snaží pře
devším informovat čtená
ře o tom, CO se doma v
kumštu děje, ŽE se něco
děje a JAK a PROČ se
to děje. Tuhle velice těž
kou a odpovědnou dřinu
na sebe v Telegramu na
ložil
Josef
škvorecký.
Vlastně, škvorečtí, protože
Zdena škvorecká-Salivarová je v literatuře Jose
fu škvóreckému
stejně
zdatným soupeřem jako
spolupracovníkem.
Tihle
dva v Telegramu kdysi
zavedli přílohu Parabola
- a tím z něj vlastně udě
lali literární časopis v
nejlepším slova smyslu,
citlivě navazující na tra
dici doma, udržující spo
jení, komentující, vysvět

lující, odhalující zákoutí
čs. konzolidované kulturní
džungle, která by necvi
čenému oku laika zůstala
navždy skryta.
Do Paraboly píše třeba
Jan Beneš, který dovede
řadit slova jako zkušený
zlatník drahokamy. Nebo
Otto Ulč, světoběžnický
právník s pohledem tak
pronikajícím pod povrch
věci a s češtinou břitkou,
sarkastickou, milou a mo
derní tak, že by molila
být dávána za příklad v
čítankách.
Najdete tam i nejnověj
ší práce Michala Racka,
lékaře duší ve smyslu fy
zickém i literárním, jehož
prózy mají neopakovatel
né kouzlo vědeckých IQ
testů.
A také s Jiřím Voskov
cem se shledává m i v Te
legramu Ví Bulí, pik do
kázal zůstat přitažlivý,
současný a tak nádherně
český po všechna léta
exilového
odloučení od
svého druhého já s dvoji

ního mecenáše a jednomi
z nich trest snížil, protožť
“ znalci možnost resociali
zace zcela nevyloučili” . I
Nermut byl odsouzen dc
žaláře na 20 a M. Rus ,m
25 let.
— Dne 25. června došle
na většině území Čech I
bouřím a průtržím mra
čen, které způsobily velké
škody.' V západních Če
chách byly zaplaveny ně
které doly, podemlev/ sil
nice, v Prachaticích byle
zaplaveno i nádraží. Rov
něž dobřichovické nádraž:
u Prahy bylo zaplaveno,
takže byla železniční do
prava z Prahy do Berou
na přerušena.
— V Košicích byia slav
nostně zahájena výstavba
velkého pletařského kom
binátu Tatrasvit.
— Ústřední
výbor KSČ
zaslal pozdravný telegram
II. sjezdu
Socialistické
strany Austrálie, v němž
přeje “ mnoho úspěchů při
stanovení základní linie,
která spočívá na zásadách
jednoty australských pra
cujících v zápase proti
monopolům, za demokra
cii a socialismus” . Komu
nistickou stranu Austrálie
už KSČ zřejmě nemiluje,
protože ta nechce stáie
ještě uznat nutnost sovět
ské bratrské Domoci Čes
koslovensku v srpnu 1968.
— Novým dirigentem Zá
padočeského symfonické
ho orchestru v Marián
ských Lázních se stal Jan
Šefl, který působil 17 lev
jako dirigent rozhlasového
orchestru v Košicích.

Mozek a chování
Ve dnech 25. až 29. června se konalo v Liblicích u Prahy mezinárodní sympozium na téma
"Mozek a chování". Nechceme však referovat o
otázkách mechanizmu podmíněných reflexů či o
elektrofyziologické technice
umožňující sledovat
přenosy nervových signálů nebo o jiných problé
mech neurofyziologů, které se na sympoziu asi
diskutovaly, ale všimneme si pokusů čs. vládní
ho režimu na tomto vědeckém poli. Stále omíla
né zkoušky toho, co vše mozek občanů unese, ner
jsou ovšem novinkou, zdá sé jen, že se jejich po
čet a síla v posledních týdnech zvyšují. Nestače
úž tedy, že se občanům předkládá hrozně vážně
např. tvrzení o "jednotné a nadšené cestě k so
cialism u", o "nehynoucí lásce všeho lidu k bratr
skému Sovětskému svazu", o "plné důvěře ka
straně" afd., ale v posledních týdnech se přidá
vají ještě "hlubší" tvrzeni, která mají zapadat
do ohlášeného "prohlubování jednoty politického
uvědomování".
O čem se v rámci prohlubování uvědomováni
občané dočtou, ukážeme aspoň na jednom přikla
du. Rudé právo otiskuje v zásadním komentáři
Miloslava Hájka (24.6.), nadepsaném Právo na
kritiku, tvrzení, že "u nás má každý občan prá
vo na kritiku", k čemuž autor s povzdechem při
dává, že ji "málokdo využívá". Občané se z
komentáře dovídají, že se "snad nenajde nikdo.

kdo by neuznával, že kritika je nezbytná při ře
šení ekonomických problémů i při výchově socia
listicky myslících a jednajících lidí", že je "vskut
ku výrazným nástrojem socialistické demokracie,
která usiluje o soulad individuálních, místních,
skupinových a společenských z á jm u ..." .
Ovšem, píše R P , "někteří, jinak charakterní
lidé se od kritiky odtahují. Myslí si své, ale dů
razně nevystoupí na podporu správných požadav
ků. Ať chtějí či nikoli, stávají se tak vlastně spo
jenci toho, kdo porušil platné zásady a nekoná
dobře".
Po dalším odsouzení "podhoubí měšťácké men
tality", které se ještě vyskytuje, dochází, autor
komentáře k názoru, že by "nikomu nemělo va
dit, že ten, kdo 'vyrazil do boje' za oprávněné a
splnitelné požadavky mající pokrokový charakter,
sám třeba nemá všech pět požadovaných 'p' — i
když je vhodnější, aby je měl —- či nemá v ruce
všechny doklady k prokázání i těch nejmenších
závadných detailů" a uzavírá zjištěním, že "soudružskost v našich vzájemných vztazích vyžaduje
neústupnost v obhajování stranické pravdy. Ta
se nemůže sm ířit, s tím, co páchne buržoazním
včerejškem či maloměšťáckou pozůstalostí . . .".
Je těžké uhádnout, jak asi reaguje normální
mozek občana na takové výzvy ke kritice?

— ve středu Prahy, na
Staroměstském
náměstí,
odcizili neznámí pachatelé
z objektu provizorní scény
Pražského kulturního stře
diska směšovací pult, 4'
zesilovače, 10 mikřofónů a
12 mikrofonních kabelů.
Hlídač objektu, 231etý bri
gádník, který volal dobu
c pomoc, byl nalezen při
poután k trubkové kon
strukci se zraněním na
hlavě.
— V Praze zemřel po del
ší nemoci člen Městských
divadel pražských Karel
Beníšek. Bylo mu 66 roků.
— V červnu se konalo v
B -' nně zasedání společné■ výboru p " : hospodář
skou a vědeckotechnickou
spolupráci mezi Českoslo
venskem a Východním Ně
meckem, na němž byla uzavřena dohoda o spolu
práci obou zemí při výro
bě zemědělských strojů á
při dlouhodobém rozvoji
výroby automobilů. Výbor
konstatoval, že od roku
1971 se počet uzavřených
dohod mezi oběma státy
zvýšil o více než 60%. Je
jich obsahem je komplex
ní spolupráce od výzkumu
až po odbyt výrobků, čs.
sdělovací prostředky hlá
sí, ^že dohody mají "mf-r
mořádný
význam . pro
praktické
uskutečňování
Komplexního
programu
socialistické hospodářské
integrace” .
— Na Kutnohorsku došlo
ke krupobití, které způso
bilo škody, jejichž výše se
odhaduje na 27 miliónů
Kčs. Téměř úplně bvla
zničena
letošní
úroda
ovocných stromů.
— ? ° Praze i Bratislava
přejmenovala
jedno ze
svých nábřeží na “ Nábře
ží generála Ludvíka Svo
body” (od mostu SNP až
k Vodárenské ulici).

— Letošních jarních směn
Národní fronty se zúčast
nilo více než 4,250.000
osob, které odpracovaly
26,778.700
brigádnických
hodin a vytvořily dílo v
hodnotě 540,600.000 Kčs.
V Plzní byli odsouzeni
“ devizoví spekulanti” Jo
sef Ř. na 5 let, Václav M.
na 4 roky,. Jaroslav D r.n
3 roky vězení. Nusupovali
hAvr.ě od cizinců západe-.-,
německé marky a se zi
skem je prodávali.
— ■ '• Náprstkově muzeu v
P-aze se konala výstava
výí varného uměni * Nové
Guineje.
— V Praze zemřel ve vě
ku 93 let zakladatel Vý
robního družstva knihař
ských dělníků Richard Ně
meček.
— Čs. stranická a vládní
delegace (místopředseda
čs. vlády F. Hamouz a ná
městek ministra zahranič
ních věcí M. Vojta) se zú
častnila oslav vyhlášeni
nezávislosti Mozambiku.
— V Bmě byli zatčenidva pachatelé loupežného
přepadení.
Jednomu
z
nich je 19 roků a druhé
mu 9 (ten mladší si z lou
peže ponechal 50 Kčs).
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ČERVENEC 1975
Jarka Vlčková
# Když se král Zikmund po smrti Václava IV. ne
stal českým králem, usiloval o českou korunu zbra
němi. V březnu 1420 byla vyhlášena proti Čechům
křižácká výprava, jíž velel sám Zikmund. Pod tou-,
to hrozbou se sjednotily všechny husitské směry.
14. července 1420 porazili husité pod žižkovým ve
lením křižáky na Vítkově. V době obležení Prahy
vznikl společný program čtyři artikuly, jež byly fo r
mulovány ve dnech 1. - 8. července 1420, v nichž
se žádala svoboda pro kazatele, přijímání z kalicha,
aby byla církev zbavena majetku a potrestání těž
kých hříchů. Široce formulovaný program byl přija
telný pro všechny směry husitského hnutí a i pro
chudinu, jež v něm viděla základ pro další reformu
a uspořádání společnosti.
# Ladislav Nádaši, píšící pod značkou Jégé (začá
teční písmena jeho předválečného pseudonymu Ján
Grob), napšai historický román ze slovenského ži
vota Adam šangala a obraz z dějin Velké^ Moravy
Svatopluk. Svou historickou prosu začal psát až po
převratu." Slovenský spisovatel Jégé zemřel 2. 7.
1940.
# Na národním .pohřebišti na vyšehradském^ hřbitově
je pochován malíř Cyprián Majerník, jenž zemřel
4. července 1945. Jeho hrob zdobí kamenná figura
od Josefa Wagnera.
# Na svůj drahocenný nástroj — housle Stradivari
Emperor z r. 1715 — hrál na více než 6.000 koncer
tech v 50 zemích světa a získal uznání a pocty hodné
■ “ krále houslí” , často přirovnávaného k Paganinimu.
Jan Kúbélík se narodil 5. července 1850 a zemřel o.
prosince 1940 a je pochován ve vyšehradském Sla
víně.
# Vím o jedné přepůvabné cestě, plné lesní tiché
zeleně, která se s vámi zatočí přesličkami a kapra
dím, z nichž zasvítí jásavou červení drobné jahůd
ky." Podél malého rybníka s couvajícími raky vás
přivede' na místo ještě romantičtější než byla cesta
sama.' Zde rostou štíhlé, vysoké a voňavé^ borovi
ce, jež obklopují tajuplný pahorek, na němž se sbí
hají a zase rozcházejí zbytky starých zdí. Jsme^ na
místě, kde kdysi stával Kozí hrádek. Sem, ^opuštěn
posledními přáteli, universitou a králem a stižen klat
bou, se v létech 1412-1414 uchýlil mistr Jan Hus,
který byl upálen v Kostnici 6. července 1415.
# Člen Mánesa; akademický sochař Richard Wiesner.
jehož malby zdobí schodiště do auly Karolina a věsti
bul nového smíchovského nádraží, se narodil 6. čer
vence 1900.
# Krásný a ušlechtilý zjev Jana Pernera nemel by
nikdy vymizet z vděčné české paměti. Byl to zna
menitý technik, nadprůměrného rozhledu, neobyčeiných zkušeností na své mládí, vzdělaný, kultivovaný,
energický. Pocházel z mlynářského rodu. Narodil
se 7. července 1815. Téměř šest let pracoval po
boku svého vynikajícího učitele na technice prof.
Gerstnera, pak působil nějaký čas ve Lvově a ko
nečně přišel ve státní službě rakouské ke stavbě
dráhy Vídeň — Brno a posléze k projektu trati Pra
ha — Olomouc, jenž byl už jeho samostatným dílem.
Dne 11. září 1945 projížděl choceňským tunelem na
stupátku, aby zkoumal, jak tunelování vyhovuje. Při
výjezdu narazil hlavou na sloup. S rozraženou leb
kou jej dovezli do nemocnice v Pardubicích, kde 12.
září 1845 skonal.
# -Syn mlynáře, Ignát Hermám, po vyučení se kup
cem vystřídal několikeré zaměstnání, až roku 1863
založil svůj vlastní časopis Švanda dudák, v němž
otiskoval své prosy. Tento velmi plodný spisovatel
patří dnes mezi “ zapomenuté” žánrové realisty. Je
ho povídky Z chudého kalamáře napovídají čtenáři,
jak se spisovatel musel protloukat za skývou chleba,
v románě U snědeného krámu vylíčil pak podle vlast
ních zkušeností kruté životní podmínky kupeckého
učedníka. Ignát Hermann, jehož životopis s bibliogra
fií vydal M- Hýsek, zemřel 8. července 1935.
# 10. července 1880 : se narodil v Komárově u Be
chyně znamenitý český archeolog Bedřich Dubský.
Své. mládí Pfožil v Hrejkovicích, kde byl jeho otec
řidícím..učitelem, sána-pak v témže povoláni působil
na Strakonicku. Věnoval více než 30 let archeolo
gickému průzkumu jižních a jihozápadních Čech a
je uznávanou autoritou v obóru archeologie doma i
v cizině.
# Téhož dne roku 1885 se narodil mistr černého
umění tiskařského; a knižní grafik Metod Kaláb,
který se dostal do přední řady našich, úpraveů krás
ných knih usilovnou a cílevědomou prací. Jeho vý
razný přínos české knize se dá datovat od r. 1912,
kdy pracoval pro S. K. Neumanna a brzy nato s
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Pokusy o mierové vyrovnanie
NA S T Ř E D N O U ! V Ý C H O D E
Na Strednom východe neustále panuje značné politické napátie. Trpia tým
všetky tri světové náboženstvá — kresťania, mohamedáni a židovia —, ktoré
tu majú svoje historické kořene, o posvátné miesta. Rokovanie o mierové vyrovnanie medzi štátom Izrael a arabskými krajinami sa právě teraz dostává
do ďalšieho kola. Móžu k zdárnému pokonaniu prispieť aj církvi a křesťanské
inštitúcie? Ukazuje sa, že áno. Na mierovom usporiadaní pomerov na Strednom
východe má rovnaký záujem Vatikán ako aj Světová rada cirkví so sídlom
v Ženeve, ktorá sa móže v tejto práci opierať o zmýšlanie veriacich takmer
všefkých protestantských cirkví, všetkých hlavných denominácií, ktoré sú v
nej združené.

tuto otázku odpovedal Dr.
Weiler, že pokusy kresťanov, žijúcich na Strednom
východe, sa ukázali v Alohe sprostredkovať - ako
vel’mi obmedzené. Je to
podťa něho v prvom radě
preto, že ide hlavně o pokrstených ..veriacich . z
arabských , národov, ktorí
sú z toho dóvodu viac-menej na straně arabských
krajin, a misionáři, čo
tam pósobia, sa venujú
len šíreniu evanjélia.
Ale aj vo Spojených štátoch, vysvětloval Dr. Wei
ler, sú kresťania rozdvo
jení, v .příkřej polarizáeii
stoja. proti sebe:.jedni, čo
zastávajú stanovisko stá
tu Izrael, druhí,. čo sú na
straně Arabov.. Ale ak
církvi majú splnit’ svoje
poslanie a pracovat’ na
zmierení týchto dvoch táborov, prispieť k nastoleniu mieru v. tejto pre svět
tak doležitej oblasti, tak
nesmí byť jednostranní a
musía vziať do povahy
ašpirácie oboch táborov.
Preto Dr. Weiler navrhol
a výbor Světověj rady
církvi přijal ;vyhlásenie
tohoto, znenia:

tive
získala správy o
zmýšTaní oboch nepriatei’ ských táborov . a mohla
takto prispieť k . dorozu
meniu a k míerovému riešeniu.
Dr. William Weiler in
formoval, novinárov o vý
sledku cesty delegácie.
Zdóraznil, že delegácia zí
skala dojem, že Světová
Delegácia Světověj rady rada cirkví má možnosti
cirkví' nešla na Stredriý byť sprostredkovaieFom
východ s nějakým plánom. medzi Arabmi a Žiclmi.
Delegácia totiž zistila..že
Navštívila Izrael, Egypt.
sa na oboch stranách preLebanon, Sýriu a Jordán
javuje neustále ■ viac a
sko, aby dostala, respek
viac snaha po zmierení.
Predstavitelia arabských
Fr. Kyselou přednášel v kursu o úpravě knih. Ve krajin prejavujú ochotu
Sdružení českých umělců grafiků Hollar byl uznáván přijat’ stát Izrael ako trva
jako autorita ve svém oboru. Sám Švabinský, jenž lá štátne-politickú jednot
nakreslil jeho portrét, se s ním radil při realisáci
svých plakátů a diplomů a svěřoval mu úpravu ka ku v tomto priestore a
. predstavitelia izraelského
talogů svých výstav.
• Z českých spisovatelů, kteří překládali díla .ukra štátu sú zase ochotní při
jinských autorů do češtiny, zaujímá, nejvýznačnější znat’ palestinským uběhl ímísto Růžena. Jesenská, jež vydala svazek překrás
“ Uznáváme právo štátu
ných překladů z ševčenka a přeložila nemálo děl kom právo na sebaurče
Iv. Franka, Leši Ukrajinky a dalších. Do literatury nie. Dr. Weiler k ■tomu Izrael na existenciu ■ v
ji uvedl Jan Neruda, ’ který. ve svých Poetických dodal,, že -najváčšia ťaž- bezpečných
hraniciach,
besedách otiskl její prvotinu Úsměvy. Spisovatelky kost je v tom, že medzi ale
uznáváme rovnako
Růženy Jesenské, která zemřela 14. července 1940
tábormi právo paiestinských ubehv- Praze, vzpomíná J. .Opolský, F. X. Salda i J. Ka-. týmito dvoma
niet priamych kontaktov. líkov na sebaurčenie a na
rásek ze Lvovic.
• Jan Opolský, básník a prosaik, vydává v roce Ale na oboch stranách by národny život. ’
1899 svou. lyrickou prvotinu ; S.vět smutných a vždy uvítali
sprostredkujúcu
Takto sa aj krištaiizuje
po. roce další sbírku Klekání, Jedy a. léky. Vedle V.
Dýka byl z nejbližších přátel Dr. Fr. Skácelíka, mlohú Světověj rady cirk světová veřejná -mienka
a tak má Světová rada
který k jeho 65. narozeninám otiskl citlivý medai ví.
lón, všímaje si domovských motivů novopackých.- ■V tejto súvislcsti sa kla- cirkví priaznive podmienOsobními vzpomínkami na Jana Opolského,.který se ■die' otázka, prečo sa kře ky vo zmysle svojho yynarodil 15. července 1875, jsou Skácelíkův feuilleton
Jan Opolský (Národní politika Í2. 7. 1935), Ještě sťanské- církvi a ich in hlásepia prispieť, k vytvojeden pohled za básníkem J. Opoíským (Lidové listy štitúcie na Strednom vý reniu přepotřebných mie31. 5. 1942) a Básník Jan Opolský v zrcadle vzpo chode dosial’ nepokúsili o rových pomerov na Stred
mínek (Národní politika 29. 11. 3942).
.
.
■toto sprostredkovanie. Na nom východe. :
M. K.
• Světovému umění baroknímu dala naše oblast jen
dva výtvarníky, ale tím je sama ztratila pro činnost • . Dalším českým houslistou, který proslavil nas ná
na své. půdě. První z nich byl rytec Václav Hollar, rod svou hrou po celém světě, byl Váša Příhoda. 26.
druhý byl Jan Kuppcký, "portretista světového formá :července vzpomeneme patnáctého výročí jeho úmrtí.
tu, narozený 16. července 1740 v Praze. .Pocházel z Narodil se 22. srpna 1900..
rodiny českobratrské, která se uchýlila v jeho dět • Cizinec, Dívčí hlas, . Púzsta, Réva na zdi, Věno
ství do Pezinku na Slovensku, odkud se dostal pozdě — to. je jen pár počátečních titulů románové tvorby
ji Kupecký přes Vídeň do Norimbeřka, kde še usadil Josefa Knapa. Byl mezi těmi katolickými spisova
jako hledaný portretista.
teli, kteří byli odvlečeni do vězení hned na počátku
• Autorem první československé známky: je. Alfons padesátých let: Ve svém díle vždy tíhl k venkovu,
Mucha — největší malíř ,české secese., školení se mu k j-odné půdě — narodil , se- 28. července 1900 v Podostalo v Paříži, kde také, dosáhl největších úspěchů důlší u Jičína jako synek čhalupníka. Jeho dílo vola
jako autor divadelních plakátů pro slavnou drama pb obrodě českého venkova i venkovské prosy a
tickou umělkyni Sáru’ Bérhhardtovou. -Po návratu1do my jej počítáme mezi přední ruralisty naší realistic
-vlasti namaloval soubor dvaceti velkých obrazů Slo ké poválečné prosy.
.
vanská epopeja. A z téže. tématické oblasti a. vlast: #.-,28. července 1960. zemřel akademik ČSAV, univ.
nich komposičních zásad, vychází i jeho výzdoba okna prof. MUDr. Arnold Jirásek, který byl čelným před
ve svatovítské katedrále." Alegorické obrazy Muchovy stavitelem moderní haší chirurgie a člen meziná
zdobí i sál primátorský ý Obecním domě' pražském-. rodních lékařských institucí (Mistr chirurg Meziná
Alfons Mucha se narodil. 24. 7.. Í860.
rodní chirurgické koleje,- člen Francouzské chirurgic
• Mezi hosty hudebního salónu. Měchurova byl “ por ké, akademie,, čestný člen : Společnosti J. E. Půrkyslední táborita” Jan Jeník z Bratříc, rytíř starého n ě )..
ctihodného rodu," hejtman pětačtyřičathíků,' pluků téň • 281 července 1825 bylá zahájena stavba první koň
krát Wallisova, mnohonásobný válečník — -a český ské železnice z Českých Budějovic do Lince,.
spisovatel, jehož v- .F: L. Věku oslavil A - Jirásek. # - 31. července 1830 se narodil hudební skladatel.
J. Jeník, z Bratříc spisoval svoje,.sedmnáctisvazkové . a varhaník Fr. Zd. Skuherský, který byl ředitelem
dílo Bohemica nejdříve ve Spálené uíici u Pelikánů varhanické školy, kterou r. 1830 založil Spolek pro
a pák. v ulici Jilské U bílé svíce, kde bydlel půl pěstování hudby církevní v Čechách, a jejímž nej
století a kde 26. července 1845 zemřel.
slavnějším absolventem byl A. Dvořák.

Světová rada církvi vy
slala nedávno na Stredný
východ zvláštnú delegáciu, složenú najma z tých
jej
funkcionárov, ktorí
majú
na zodpovědnosti
pestovanie stykov s inými
cirk vámi a potom medzinárodné problémy, na ktorých je Světová rada círk
ví priamo či nepriamo
zainteresovaná. Boli to te
da tito delegáti: riaditel'
oddelenia pře medzinárodné otázky Leopoldo Niilus,
tajomník komisie pře spoluprácu so židmi Franz

von Hammerstein a ta
jomník komisie pre spoluprácu s mohamedánmi
John Taylcr. Zájazdu sa
zúčastnil aj americký episkopálny farář dr. William W7eiler, tajomník od
delenia
Národnej rady
amerických
cirkví pre
spoluprácu so židovskými
náboženskými obcami.

7. 7. 1975
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Už nikdy ?
Ferdinand

Z L O Bji ' V Á S

Peroutka

I Noste brýle od

K třicátému výročí konce druhé světové války vyšla v Německu spousta knih — "vina" knih — o
Adolfu Hitlerovi. Americký literární kritik to shledává přirozeným, neboť, jak se vyjádřil, "stalo se
to jim ", Hitler "stal se" Němcům. Jen jim ?
ř
I
?
ř
I
9
I
|

Velikost je velikostí vždy v poměru k něčemu jjné mu. Fysicky velký člověk je ten, který stojí mezi
fysicky malými. Hrdina "Guliverových cest" byl jednou velký a jednou malý, podle toho, byl-li zanesen
do říše trpaslíků nebo do říše obrů. Také sila se počítá podle sil okolních. Tisíc kanónů je velká síla,
má-li jich vedlejší stát jen pět set. Je ucházející, mají -li jich oba stejně, tisíc. Je malá, má-li jich někdo
vedle dva tisíce. Jaká je síla vůle? Dpět to záleží na tom, jak silná je vůle sousedů. Spisovatelé rádi
nanášejí živé barvy a někdy uvádějí nepopiratelné a dlouho trvající Hitlerovy triumfy v souvislost s
jakým si vrozeným mu demonismem. Pokud toho se týká, zase záleží na tom, jak dalece je okolní svět
ochoten snášet jedincův demonismus, nebo, nechce-li jej snášet, jak je schopen mu čelit.
riarchální komplex, také
inferiomí komplex,, byl
posedlý úzkostí, že plavovlasé arijské ženy budou
znásilňovány7. Vedle toho
měl syfilis a progresivní
paxaíysu- Přidejme k to
mu. že byl nehezký v tvá
ři, a jeho tělo byio nelad-

The National Bank
se snaží ze všech sil
udržet hodnotu
vašeho dolaru
Tato kniha, která je zdarma, to prokazuje.
Za své peníze jste musel bezpochyby těžce
pracovat. Je pro o znepokojující pozorovat, jak se
jejich hodnota zmenšuje. To je důvod, proč je tato
kniha “ Vaše pemze a váš život” — “ Your money
and your life ” — právě teď tak cenná
Kniha má 160 stránek (s určitým volným
místem pro pozi ámky) a měla by cenu pěkných
pár dolarů. Při zjištění pak, že je tato kniha
zdarma, je do'cela nezbytné ji mít.
Je to praktická domácí příručka o osobních
neněžních záležitostech, jako o kupování a
' ŮT

kupování nového

pojistek, poplatků
z dědictví atd.
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Je. to též
zásobárna
informací
o jiných peněžních
záležitostech.
Požádejte o
výtisk ředitele .
nejbližší filiálky
Národní banky.
Netvrdíme, že
známe metodu,
jak okamžitě
odstranit inflaci,
ale touto knihou
můžeme zmírnit
její náraz. A to
je dobrý začátek.

ně složeno, a dejme tomu,
že všechno je pravda, co
psychiatři zjistili nebo si
vymyslili. Tu vzniká otáz
ka: jak bylo možno, že
jeden psychopat si tak
dlouho zahrával s velkými
evropskými státy, že cel
kem nerušeně sledoval
své chorobné představy a
svou gigantickou ctižádost,
a kdyby ruské zimy ne
bylo, byl by se málem
zmocnil světa? Nelze obe
jít tuto otázku.
Tolik, pokud se týká
psychiatrického klíče k
dějinám. Někteří jiní r,i
libovali v sbírání dokladů
o Hitlerově omezené inte
ligenci, o jeho mysli tře
tího nebo čtvrtého řádu.
Některé z dokladů jsou
pravdivé. Jestliže však k naší útěše - má být z
toho vyvozeno, že Hitle
rovým tajemstvím byla
přihlouplost, jak velice
můžeme být utěšeni? Tu
opět: jak se stalo, že in
dividuum
intelektuálně
třetího až čtvrtého řádu
zatřáslo světem? Váleční
historikové konstatují, že
na podzim 1939, kdy vy
pukla válka, byla situace
pro Hitlera vlastně bezna
dějná. Počet jeho divisí
byl, o tolik menší než po
čet divisí západních de
mokratických států, že
někteří váleční historiko
vé usuzují, že by byl po
ražen za týden, kdyby by
la válka vedena hned s
plnou vážnosti. Nevěděl
to Hitler, nebo védéi, ale
přes to neváhal, rozpoutat
světovou válku? Bylo o
něm řečeno, nikoli jeho
přívržencem, že jedná val
“ s jistotou náměsíčníka".
Jak vznikla taková jisto
ta? Na druhé straně: co
tehdy zadrželo ruku zá
padních, velmoci7 Nevědě
ly, že jsou o tolik silnější,
noVin
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Argumenty o Hitlerově
omezenosti lze sotva přijí
mat s plným potěšením
Neboť, byl-li on nevědo
mý a byla-li jeho inteli
gence nerozvitá, jaký byl
svět? Vyplývalo by, že
svět byl absurdní a nedo
vedl udržet v mezích jed
noho rozpínavého omezen
ce se školáckou myslí.
Čteme, že Hitlerova ideo
logie a jeho radikalismus
byly infantilní. Odkud se
vzalo tolik bezmoci proti
infantilnosti? čest tehdej
šího světa s i. skoro vyža
duje jiného úsudku o Hit
lerovi. Máme za to, že
konečný, vážený úsudek o
něm bude: mnoho nevě
děl, mnohému nerozuměl,
ale
nějak věděl,
ně
jak přišel na některé dů
ležité věci.
Roku 1936 Hitler řekl:
‘ ‘Pokud vidím, politika
Anglie a Francie ztratila
smysl, je-li posuzována z
jejich vlastního hlediska,
podle jejich vlastních ži
votních zájmů.” Tomuto
výroku předcházelo něko
lik jeho vyjednávání s tě
mito
dvěma
hlavními
evropskými státy. Ve vy
jednávání, jestliže pomi
neme detaily, šlo o základ
ní otázky moci. Hitler se
potkal s .povolností, kte
rou snad předvídal, aíe
která ho přece udivovala.
Anglie, po .n.í Francie, še
skoro chvatně zříkaly mo
ci, již měly.
(Pokračování na str. 6)
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Ve vzpomínání na Hitlera byla na obou březích Atlantického oceánu nadhozena trapná, ale asi ne
vyhnutelná otázka: byl to velký muž? Když se hledá měřítko, je za velkého muže obyčejně pokládán
ten, kdo mě! vynikající vliv na události doby. Po této stránce je Hitlerova kandidatura
dostatečně
doložena. Po celé jedno kritické desítiletí - neměl nikdo větší vliv na to, co se dálo. Mnozí však poklá
dají za velkého jen toho muže, který měl dobrý vliv.

Y nynější době psy
chiatři. jichž je .mnoho,
se často zmocňují výkladu
dějin. Pokud je na nich,
Hitlerův otec byl alkoho
lik a syn byi vržen ' do
světa
jako
psychopat,
neuroiik. hysterik.
měl
buď Oídipův nebo mat

OČI?

( Bolí Vás hlava ?
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Capitol House, 113 Swanson Si.,
}
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 - - Mluvíme český a slovenský
DODÁME LÉ K Y VŠECH DRUHŮ .
Vašim příbuznýns i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 3. hod. večer,
ale v robotu je zavřeno.
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Bohdan Chudoba: Jindy a nyní. Dějiny
českého národa. Opus bonům, Frankfurt
n/M., 1975, str. 593, 19 fotografických pří
loh.

Slavik z Madridu ?
Profesor klasického gymnasia dr. Bohdan Chudo
ba patřil v krátkém poválečném období, které skon
čilo únorem. 1948, k výrazným postavám brněnského
politického života. Chudoba tehdy získal sympatie
aritikcmunistické a zejména křesťansky orientované
mládeže jako zdatný řečník a pohotový debatér.
který stál v opozici proti bystrému profesoru práv
nické fakulty dť. Jaromíru Blažkemu, patronovi lei
vicových studentů. Z domácí scény zmizeli oba, Chm
doba emigroval a Blažke nechtěl pravděpodobně k
mnohému mlčet či se- dát zproietarizovat.
O Chudobovi jsem léta neslyšel, uchýlil se do madridského rozhlasu, který jsem neposlouchal a v čsi
exilovém tisku Chudoba nepublikoval. Nakladatelství
Vyšehrad vydalo v roce 1946. Chudobovu knihu při
pravenou během války a koncipovanou jako dějepisné čtení pro středoškolskou mládež, naladěnou do
poválečného enthusiasmu a vyplňující mezeru, která
vznikla vydavatelskými restrikcemi během protekto
rátu. Chudoba tuto před třiceti lety napsanou exkurzi
do českých dějin oprášil a v rozšířené verzi vydal
V exilovém nakladatelství. Je to více řada kapitol s
historickými a jinými tématy než dějiny českého
národa, jak je označeno v podtitulu. Nezdá se, že
by Chudoba do zpracované látky zasáhl badatelsky,
'spíše vypravěčsky, ale to by nemuselo být popula
rizačním kapitolám na škodu, mohly by osvěžit za
pomínané — pokud čtenář nebude pociťovat podráž
dění Chudobovým zdůrazňováním přínosu katolicismu
:V našem národním vývoji a podceňováním ostatními
■'proudy např. luteránským hnutím či husictvím. Ten
to Chudobův filosofický přístup pak vystupuje zře
telně v závěrečných kapitolách, které se zabývají
.19. a 20. stoletím, autor má zajisté plné právo vy 
jádřit svů j. přístup, je-li však netolerantní, působí
velm i rušivě. Chudoba se odvážil v poslední části
knihy do několika exkurzí, jmenuji zejména národní
hospodářství a umění, které vyznívají plytce. Zdá
se. že jeho antikomunismus se zde projevuje spíše
verbálními explozemi a naivitami než analytickým
pochopením problematiky a poukazem na'možné ře
šení. V historické práci bychom spíše očekávali roz
bor podepřený historickými souvislostmi než proje
vy šovinismu. Jestliže se někdo otře o T. G. Masa
ryka tvrzením, že zakladatel našeho státu byl ne; manželského a semitského původu.- pak by mělo být
genelogicky podloženo autorovými nebo pramen
nými údaji. Ale i tak, pokud mne zkušenost učí.
nikdo si s.věho otce nevybírá a na rozdíl od dr. Chu■doby posuzuji člověka ne podle původu, ale podle
jeho života.
Domnívám se, že Chudoba -se tak vyřadil z čs..
demokratického exilu.
IP

> Veškerá PO JIŠT ĚN I odborně provedou
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Už nikdy !
(Pokračování se str. 5)
Životopis. Hitlerův sám
o sobě bude Vždy jen po
lovina věci. Dozvíme se z
něho, o čem snil, ale ne
proč toho dosahoval. Ja
ko historie ryby je neodlučitelna od historie vody,
.tak Hitlerův osobr.í příběh
Je neodlučitelný od pro
středí, v němž působil, od
obtíží demokracie v pra
xi, od únavy některých
ideí a časté neprozíravo
sti liberalismu, od celko
vého panoramatu dvacá
tého století.
Jsou dohady, kolik a
jak Hitler četl. Tvrdil, že
jako voják na západní
frontě nosil v brašně Schopenhauerovo hlavní dílo
“ Svět jako vůle a předsta

va ” , a jsou stopy toho,
že snad, asi četl Niet.zscheho nebo se nějak o
něm dozvěděl. V, obou pří
padech bud* nedočetl ne
bo neporozuměl. Je mož
no, že pod vlivem titulu
Schopenhauerovy
knihy
pojal vůli jako hlavní
princip života, ale ušlo
mu, že Schopenhauer vůli
neoslavoval, nýbrž hlásal
její umrtvení v budhismu
nebo v. něčem jiném. Snad
mladého Hitlera také uchvátil titul - zase jen ti
tul - Nietzschéóvy knihy,
“ Vůle k moci” , ale nějak
mu zůstalo utajeno, že
Nietzscheovi vůle k moci
znamenala především vlá
du člověka nad’ sěbou.
Snad mladý Hitler, plný

“ Řekněte
to slovo”
To je název nové série na barevné televizi
jéjímž hlavním úkolem je učit vás anglicky. Je
-nyní vysílána komerčními televizními stanicemi
po celé Austrálii. Série sestávající z 39 jedno
hodinových historek
byla - natočena skupinoi
Migrant Education Televizion (M ETV) ve Wol
longongu a finančně podporována Australskou
vládou.
■Zmíněný pořad uvádějí “pravidelně tyto televizní
-stanice:
SYD N EY :
Stanice 10 neděle

od 10.00 do 11.00 hod. dop.

M ELBO U RN E:
Stanice 0 neděle

od 10.30 do 11.30 hod. dop.

A D E L A ID E :
Stanice 7 neděle

od

P ER T H :
Stanice 9 neděle
Stanice 7 neděle

od 8.50 do
od 10.30 do

9.00 do 10.00 hod. dop.

9:50 hod. dop.
11.30 hod. dop.

WOLLONGONG :
Stanice 4 neděle od 10.30 do 11.30 hod. dop.
pondělí od 10,50 do 11.05 hod. dop.
úterý
od 10.50 do
11.05 hod. dop.
středa -o d . 10.00 do 11.00 hod. dop.
čtvrtek od 10.50 do
11.05-hod. dop.
pátek
od 10.50 do 11.05 hod. dop.
N EW CA STLE:
Stanice 3 neděle, od

-ý PftlPRAVU JETE-LI
t? :

chtivosti, přecházel myš
lenky, které se mu neho
dily, snad vůbec některé
myšlenky mu byly nedo
stupný. Ale toto nechápá
ní ho doneslo mezi mocné
světa,
_
■; .
Americký novinář. Shirer napsal knihu ;,í“ Kone,c
Třetí říše” , velkou nejen
počtem st_ránek,; nýbrž i
počtem , myšlenek. • Měla,
velký .úspěch, na, kpižním
trhu,-. ale, - žádný trvalý
vliv politický. Můžeme, se
při této příležitosti ptát,
proč lidé čtou knihy.,- By-,
lo-li v této knize poučení,
brzo vyprchalo z myslí, a
chyby.
S.hirerem břitce
osvětlené: se začaly stě
hovat, zpět. Týž osud. ..po
tkal knihu “ Proč Anglie
spala” , již napsal budou
cí
americký president,
mladý Kennedy,
Hitler měl podstavec
své moci v oddané a také
neotesané družině, která
mnohému jinému dávala
rozhodnou přednost před
studiem, a čtením. Když.
Shirer viděl tuto, družinu
stát před norimberským
soudem, ptal .se; “ Jak
mohli tito barbarští .mu
žíčkové ohrozit náš svět? ’ ’
To byla oprávněná,, otáz
ka. Avšak také Hitler byi
přesvědčen,
že
spatřil
mužíčky. Na podzim ro
ku 19-37 svolal své generá
ly a pronesl k nim něko
likahodinovou řeč. Byla
zachována v tak zvaném
Hassbachově
protokolu,
který byl po válce obje
ven.-Je to důležitý histo
rický dokument, - ale hení
žádná- ch u ť: se k němu
vracet a studovat jej.-De
primující' četba -není oblí

V E L K Ý

i

P R V O T Ř ÍD N Í

V Y B E R

MOUNT G A M B IER :
Stanice 8 neděle
(doba vysílání není dosud
stanovena)
PORT P IR IE :
Stanice 4 pátek
ód 10.30 do 11.00 hod. več.
B A LLA R A T :
Stanice 6 neděle od 10,15 do 11.1,5 hod. dop.

...ROZUM

SCHŮZI,

POVÍ:

ZAVOLEJTE TOMEČKOVI !
.

DAWN’S RECEPTIONS,
- 316 Church.St, Richmond, Vie.
, . . Tel.: 42-2823 nebo soukr. 85-8572
.

...

,

šena velmi . hlasitě, ve
zmatku hlasů bylo nesnad
no rozpoznat hranici, za
níž sídlí už jen prostá po
šetilost, nebo hranici me
zi, ušlechtilostí a -bázlivo
stí. .,

jsme byli první, kdo. přilévali olej do . ohně, na
němž se teď peče: lid
stvo.”
Je souzeno, aby národy
a státy, i ve svých těž
kých
chvílích,
musily
. Intelektuálové? , -Jako truchlivě, počítat s tímto
tak často, intelektuálové druhem intelektualismu?
šli svou cestou, nakloněni A je mnoho stránek kaž
všem druhům avantgardy dé věci. Po válce obsadili
literární , i politické. Nic demokratičtí spojenci jim
nepovažovali za důležitěj určené části Německa a
ší než “ být při tom” . rozdávali formuláře, na
Když se začali rozmýšlet, nichž každý Němec měl
bylo pozdě, aspoň pro ně odpovědět, proč nerozpoz
mecké i n t e l e k t u á l y . nal v . Hitlerovi zločince.
Ossietzki, politicky z nich Němci byli tak zkrušeni
nejvýznamriější, byl mezi svou porážkou, že se ne
zeptat:
“A
prvními, kdo ztratili život odvažovali
pod Hitlerem.. Zanechal proč .vy ne?”
jakýsi epilog. ÍVlezi' Inte ' Byla doba, kdy vůdce
lektuály, psal nyní Qssietz- anglických liberálů a brit
ki, je příliš mnoho milov ský' ministerský předseda
níků katastrofy, . pochut za první světové války.
návají si na neštěstích Llóyd George, nazýval
světa. A známý, básník a Hitlera
“ Washingtonem
romanopisec Franz ÍVer- Německa” a “ největším
fel, pražský rodák, napsal Němcem století” ,-Násled
před sebevraždou:
ník trůnu vévoda wind- “ Bylo mi ' dáno poznat -sorský -ho jel navštívit.
mnoho druhů arogance, London Times velěbilv
ve mně samém i v jiných. Hitlerovy řeči jako “ uŽádná jiná arogance tak přimné a rozumné” . Roku
lesžírá; netváří s e . tak 1935 sám Churchill psal,
ípovržlivě a diabolickv že není ještě rozhodnuto,
iako arogance intelektuá- zda Hitler “ neobnoví cest
ů, plných ješitné vášně a klid v myslích Němců
vypadat hluboce, záhadně a nepřivede je zpět do po
i nesrozumitelně a půso předí evropské rodiny k
;;
bit trampoty ostatním li- jejimu prospěchu’ ’ , lem. My, bezohledníci,
.(Pokračování příště)

1
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M LAD É K R M E N É KACH NY, KU ŘA TA
A J E L E N Í MASO
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ŘEZNICTVÍ

1

'

V

;

KEW CONTMNTAl BUTCHERS Pty Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.

1

Elektrika i City: číslo 47 (z Collins Sk po Victoria Yde.), zastávka č. 38

A

UZENÁŘSTVí

3 26 High Street, Kew,>íY Í$ H Tel.:
*

Placed bv Dent. of the Med:

SVATBU, PLES, ZÁBAVU,
JAKOUKOLI OSLAVU
pro 50 až 200 osob

JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

SM ETAN OVÉ

9.00 hod. dop.

LAUNCESTON :
Stanice 9
(začíná od 6. 7. 1975) neděle (doba vysíláni
není dosud stanovena)

Lenin-řekl, že našel moc
ležet..na ulici a -zdvihl jí.
Ve své době Hitler jednal
s : muži,. kteří se jaksi
ostýchali moci. Bylo s po
divem, ■jak snadno je Hit
ler přemluvil, že zastupují
nespravedlivou věc: Byly
na západě sekty, které
moc pokládaly za .prohře
šek, jakoby nebylo ■nic
morálnějšího než být sla
bý,. Byl to pestrý obraz
společnosti v přerodu a v
rozpacích. Cíle nekritisujeme, jen to, že úplně
zmizel ohled na okolnosti.
Byli, kdo věřili, že užívá
ní moci zmizí ze světa,
jestliže oni půjdou příkla
dem napřed. Jiní se cítili
obtěžováni a unaveni ná
mahou, jíž udržování moci
vyžaduje. Všechna různá
přesvědčení - byla prohá-

,

1
8.00 do

bena. A leckterý dnes pů
sobící muž by se cítil p o 
trefen, -Hossbachův proto,kol obsahuje, nejopovržli-.
vější obraz tehdejší de
mokratické, politiky, a mu
žů, kteří ji representova
li., -Obraz i;en nebyl yyr
•vrácen,
spíše, potvrzen
událostmi, jež potom rych
le následovaly jedna za
druhou.,' ,Viděl jsem je,
mluvil Hitler ke. generá
lům, jsou ..to nefvosní,
bázliví, rady si. nevědoucí,
mužíčkové. Proč, generá
lové m oji, nechat jim moc.
když je _tak snadno, jim ji
vzít?. Proč neuchvátit ně
které země, když oni se
neodváží tomu odporovat
a ani snad nebudou vě
dět, proč by měli? j e tře
ba využít chvíle a udeřit,
sice. by na jejich místa
mohl .p řijít. někdo schop
nější a energičtější.

'

"

číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38
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DOMOVA

Požehnaná sklizeň
Křesťanská akademie v Římě rozeslala nedávno najedncu osm svých publi tičnost a napínavost, i ti,
kací: 46. až 48. titul literární edice "V igilie", 46. a 47. svazek náboženské kteří jim vytknou zastara
řady, 7. svazek edice "Sůl země" a jednu brožurku nezařazenou do žádné z lost a všednost. K tomu
jmenovaných edicí. 22 let vydavatelské práce — žeň bohatá a nadmíru užitečná. všemu se autor - snad aby
Možná, že někdo nebude spokojený s duchem katolické oddanosti Bohu., a ji vzal kritikům vítr s pla
nému že se nebudou všechny svazky zdát literárně dostatečně hodnotné. Tyto chet - přiznává hned v
námitky, i kdyby byly třebas oprávněné, neubírají pranic na zásluhách řím úvodu, kde tvrdí, že mu
ského nakladatelství. Myslím, že jen člověk, který nahlédl trochu do zákulisí šlo o to vylíčit “ zlatou
exilových nakladatelství, může ocenit, co námahy, času a hlavně idealismu si dobu” našich předků, je
vyžádalo těch více než 100 knížek. Bez subvence by to asi nešlo, ale i tak: Klo jímž ' heslem- prý, byl
“ smysí pro 'povinnost” ,
bouk dolů, a hezky hluboko, prosim!
Z těch osmi svazku - a ho Ruska” a je “ nejsta dlouho po přečténi. Ladě a ť : už vyplývala z úřed
ze
statečných ní je ovšem, typicky Ren- ních. vojenských a církev
prý už zase vyšly nové - tečnější
čovské, spřízněné se Za ních úřadů, nebo jenom z
jsou dvě básnické sbírky. zemdlelého světa” .
Břevnovský opat Anastáz
Opaskova
poezie je hradníčkovou La Salettou. dáného slibu. <. ; :
Šébor tu vypráví přího
Verše . sympaticky připo
Opasek, dlouholetý mukl křehká,
vytvořená z
dy.
které' slyšel od svých
kdy ještě
různých
komunistických modlitby. Vroucí a přesto mínají dobu,
příbuzných
.a5 známých.
nebylo
básníkům
obtížné
koncentráků,, nevzpomíná moderní, nemá onu penetve sbírce OBRAZY na ty ratnost katolické poezie vyjádřit- myšlenku pěk Různé doby tu před námi
defilují: “ Roba rakbuskbto neveselé zkušenosti, 19. století. Opasek se učil ným, zvučným. néotřelým
-uherské mpparcíne,,p rv 
rýmem.
;
Působí na něj krajina, dc u Claudela, aniž jeho česní republika,
okupace,
níž promítá svého Boha, kost utrpěla. Vynikajícím
Próza je mezi těmito
většinou ■ venkovské'*pro
svou. víru. Itálie samozřej pendentem jeho veršů je osmi novinkami zastoupe
středí, : táké ' vojenské,
mě má největší podíl, je Renčova báseň (kdyby to ná překladem autobiogra
soudní-,- pražská Čtyřka.
do ní v pravém slova nezavánělo
Sovětským fie Chrise Browna, moz
Postavy' nevynikají' hloub
.smyslu zamilován, do jej- svazem, byli bychom v kově ochrnutého mladého
kou autorovy charakteri
.krajiny, do Říma, do Flo pokušení užít názvu poé muže, který přesto, že se
stiky nýbrž pevným cha
rencie, do jejích umělců; ma) PRAŽSKÁ LEGEN nemohl vůbec pohybovat,
rakterem,
podmíněným
ale í Řezno, hblandská a DA. Je to historie praž naučil se kreslit a psát
asi upřímnou zbožností,
francouzská města, i ame ského Mariánského slou nohou. Vedle této apoteojaká se dňěs -už- sotva vi
rická tu defilují. Všude pu, který stával na Staro ózy na nezdolatelriost lid
dí. že tu je základ morál
tam básníka světským městském náměstí a kte ského ducha, psané prostě
ky šeborových hrdinů, o
božským půvabem prová rý byl krátce po válce a snad proto nadmíru pů
- tom svědčí některá čísla
izí víra, krása, a ť ji za protiklerikálním
davem sobivě, a výborně přelože
knížky, jejichž dějištěm
stihl kdekoli, je mu důka stržen. Renč tu interpre né - dobrá čeština překla
je fara,., zápletkou: nábo
zem jsoucnosti Boha.
tuje život komunistického dů je pro publikaci Kře ženský- úkor., " modlitba.
í A ovšem i velcí jedin korteše Franty Saura, kte sťanské akademie kon
Upřímnost citů, které jsou
:ci, jejich činy. Především rý prý tehdy dav poštval. stantním znakem - se spí
hnací silou příhod, podiv
iJan Palach, tento “ jedinj Dojemná je zvláště jeho še jakoby chudě vyjímají
né, téměř zázračné zá
mrtvý, živý’ ’, který stále fiktivní rozmluva s Pan POVÍDKY NA OKRAJI
pletky, v nichž je patrný
boří, “ protože život nesvo nou Marií před jeho smrtí. DNE od Miloše šebora.
zásah vyšší moci, tuto
bodný není než živoření” Oskar, tak se hrdina jme Chudoba je však
jen sbírku řadí k pokračova
Palach přežívá v soše ne nuje, prosí o slitování a zdánlivá. Budou mít prav telům Karoliny Světle ne
jednom z římských námě Boží Matka mu na každou du ti, kdož řeknou, že bo K. V. Raise.
stí, právě tak jáko přeží prosbu odpovídá . ujiště autor je jen vypravěč, ale
škoda, že nejsem vědec,
vá Kennedy ha Národním ním:
“ Nepustím, nepu nikoli literát, ti, kteří si abych mohl vzít víc pcd
hřbitově v Arlingtonu, £ stím té již.” Tento něko budou stěžovat na prostost lupu dílo pražského pri
Solženicyn, který je prc likrát opakovaný refrén příběhů,
u nichž budou mase, Josefa kardinála
básníka “ znamením svaté mě hlavou zazníval ještě naprosto postrádat drama- Berana BLAHOSLAVENA

TOKOVÁ KONFERENCE
Jiří Sýkora
: Význační západní novináři procházeli kordonem po
licistů do hály, kde se měla pořádat konference s
německým uprchlíkem, jehož dobrodružný útěk roz
vířil hladinu světového zájmu.
Na schodišti před budovou se začalo fackovat
několik okresních novinářů z Nebrasky, Irska,
Austrálie a jiných odlehlých končin a Lhot, kterým
nebylo povoleno dostat se dovnitř.
Hala vřela. Tribuna byla opředena elektrickými
kabely. Příslušníci vojenské policie s vysunutými
bradami vytvořili kolem tribuny hradbu. Z tlampačů
se ozvalo nesrozumitelné hlášení a všechny reflekto
ry se rozzářily.
. Hrdina této tiskové konference seděl skromně na
obyčejné kohcelářšké židli uprostřed pódia. Vedle
něho stál prostý stolek a na něm sklenice vody.
Rozhlížel se po nabité hule pohledem plným tole
rance a vlídnosti. Zdálo se, že ani nevnímá všechen
ten shon á'napětí. Nijak ho nerušilo cvakání foto
aparátů.
>. Jakýsi pořadatel zapomenuté tváře zasípěl do
mikrofonu a pak dal znamení, že se může začít.
Otázky pršely silou letního lijáku.
Proč jste opustil Německo?

Nesouhlasil jsem s politikou strany.
Jak vysvětlíte, že jste v minulosti politiku strany
podporoval?
Každý z nás se může mýlit. Můžete můj omyl
nazvat hříchem mládí.
Proč neopustili jiní vaši kolegové, kteří byli před
staviteli tak zvaného “ berlínského jara” , Německo
tak jako vy?
Někteří jsou ve vězení, jiní jsou názoru, že je
nejlíp bojovat proti útlaku doma, a další se za
pojili do činnosti ve prospěch stávající vlády.
. Co hodláte podnikat nyní , když jste- se ocitl - v zá 
padním svobodném světě?
Mám několik nabídek od řady předních univerzit.
Pokud tyto nabídky přijmu, budu přednášet o.theórii nacismu, a o důvodech, které vedly v Německu
k pokroucení původní nacistické mýšlenky.
. Jaký je váš vztah k nacistické straně dnes? V zásadě zůstává nezměněn. Strana vykonala mno.
ho dobrého. To špatné bylo zaviněno hrstkou vyso
kých straníků, kteří zastupovali pouze německé záj
my. Zapomínali, že nacismus může mít i svoji ná
rodní tvář. Tedy i rakouskou — což uvádím proto,
že moje prateta byla Vídeňačka . . .
Věříte doopravdy tomu, že každý národ, který
je nyní pod vlivem Třetí, říše, by byl schopen vést
úspěšně svoji vlastní nacistickou politiku?
- Ovšem, vždyť v současné době vzniklo mnoho kon
centračních táborů, abych uvedl jen., jedno z mno

ORTEL
Oldřich Miknltišai:
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Stojí-li člověk za dveřmi,
-tS
například šeré síně —
a slyší povstání
slavného soudního dvora,
potom i vidí: jak důstojně se vznáší
ruka s talárem,
aby přikryla rozsudek,
aby lapila ptáčka, který bledne,
bledne a povstává,
povstává a slyší,
že nebude už dlouho slyšet,
ani povstávat a blednout,
nýbrž tažen vzhůru,
bude pozdvihován jakoby k nebi,
ale to je jen trik,
aby ani špičkou boty nedosáhl země,
po které si zvykl chodit.
A zvyk, jak známo,
zvyk chodit, zvyk dýchat, zvyk žít,
zvyk jíst, zvyk pít, zvyk spát,
zvyk cítit v rukou neekonaioa hlavu,
když luna kane a pak obtěžkává
konání noční — nejkrásnější zvyk —
tedy zvyk, ják je známo,
je dobrý.
A ať mi potom někdo řekne —
i na smrt si zvykneš,
takový je už život —
já mu odpovím:
Ta nejsmufnější tráva
šumí na hřebech.

ANEŽKA ČESKÁ. Ale i
laik pochopí, že je to prá
ce poctivá, ňistoricky i li
terárně náramně fundova
ná.
Recenzentovi není
předmět této náboženskovědeckě studie příliš blíz
ký, přesto však může uji
stit každého, že se při čte
ní o osudech této poslední
dcery českého krále P ře
mysla Otakara I. nudit
nebude. Ožívají tu posta

vy, o kterých člověk do
sud nevěděl, postavy skn
tečně kdysi žijící. A čte
nář zjišťuje, že se tehdy
na počátku 13. století, lí
dé potýkali se . stejným
problémy jako dnešní li
dé, kteří se na dávm
předky dívají pouze jak
na postavy historické. Ž:
vot této královské dcery
její boj o uznání řehole 7
(Pokračeváaí na sto. 8)

ha kulturních polí — na území národních -'menšin.:
Podle zpráv připravujete k vydání knihu — mů
žete nám říci její název?
- ■;
Kniha se bude jmenovat “ Národní nacistická kul
turní intelektuální moudrá neprofláknutá- elita a je 
jí role v době tak zvaného berlínského jara” . Před
mluvu k ní napsal známý estét a nacistický tfaeorětik, jenž dnes žije ve. vnitřním exilu v chudé vile
za Berlínem, sóukmenovec Josef Goebels.'
"
Proslýchá se, že ti, kteří opustili Německo - ještě
před naprostým převzetím moci nacistickou stranou,
nepřivítali váš příchod na Západ s pražádným nad
šením . . .
To jsou všechno lidé, kteří prospali dobu. Jejich
názory jsou staré: Konečně kaádý ví. že byli po
dlouhá léta propagátory horkého míru. Myslím, že
v budoucnosti společně se západní hnědou levicí pro
kážeme, že nacistická myšlenka bude žít i přes je 
jich odpor.
-. Co byste chtěl říci na adresu těch, kteří od zkcátku stáli za vaším bojem o čistotu vaší údajně
■špinavé myšlenky v údobí berlínského jara?
že nezklameme jejich naděje, a že věnujeme veškeré naše úsilí boji za vítězství myšlenky “ nacismu ;:s
lidskou tváří” .
(
. Tisková konference skončila. Rudolf Hess se una
veně zvedl a nechal se odvézt do oxfordské univer
zity, aby tam přednesl projev na téma “ Antinači-stická klika Alberta Einsteina” .
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"Řekněte to květinami"

1

1i

DOMOvA

P Ř Á T E L É

7. 7. 153

Požehnaná sklízen

H L E D A Jí

Váš květinář,
Miloslava Linharta z Liberce (který odejel as:
před 6 lety do Austrálie) a manžele Miroslava c
Bedřišku Navrátilovi, kteří mají být rovněž v Austrá
lii.

spolupracující s INTERFLORA, .

i

Zjistíme-li adresu hledaného, oznámíme mu, kde
i se na něj dotazuje. Bez výslovného pokynu hledanéhc
HB
1 nesdělíme jeho adresu tazateli.

může zařídit dodávku

květin a věnců

I

v Československu nebo v jiných státech

|

Ch<. ;te-li uctít narozeniny, svátek,, výročí sňatku I
neio zvláštní -událost, obraťte se na místní |
květinářství INTERFLORA.
i1
Poznáte je podle obrázku Merkura
,1
ve výkladní skříni.
(1
I N T E R F L O R A —

i*

K V Ě T IN Y DO C E L É H O S V Ě T A

i|

Bii
lil

DEN E X IL U V C A N B E Ř E
' Na podnět Čs. sdružení BESEDA V Canbeře ko:nal se v australském, hlavním městě opět DEN EXI;LU a to v neděli 29. června. Všemi zúčastněnými
;byl přijat i letos velmi příznivě. Jediný stín, který
.-padal na celý den, byla. nepřítomnost hlavního pro- ;
ipagátora myšlenky ‘ ‘Dne exilu” , předsedy Canber- •
íské Besedy J. Lence, který je v^pemoenicí.
|
- Program dne začal českou mší svátou v canberské katedrále; kterou celebroval Otec V. Ondrášek
■ze Sydney a které-se zúčastnilo na dvě stě krajanů.
-Čs. děti v národních, krojích přinesly čs. vlajku a
uctivě ji rozestřely na koberec před oltářem, bratři
'Poláci přišli se svým praporem a pcp dobu celé bo
Jak se Vaše děti dozvědí víc o . kulturních
hoslužby tvořili čestnou stráž. Kázání- se shodovalo
tradicích, které jste přinesli do Austrálie?
-s tématem celého dne. Otec Ondrášek poukázal na
Vyšetřovací výbor Australské vlády o veřej
to, že se stalo v našich dějinách už vícekrát, že Udě
ných knihovnách by rád znal Vaši odpověď na
i odešli z vlasti kvůli svědomí. Vzpomněl přede'vším
tyto i jiné otázky. Má totiž podat do 1. prosin
;na Jana Amose Komenského. . který spolu s jinými
ce tr. zprávu o současných a budoucích úkolech
Bratřími odešel do ciziny, aby mohl sloužit ^Bohu
australských knihoven.
í podle svého svědomí. Zmínil se také o tom, že ně..kteří z Bratří přišli i do Austrálie a jejich pobyt
Výbor Vás vyzývá, abyste sdělili své názory
; zde připomíná i mnoho místních jmen. Po kázání
— buď sami nebo prostřednictvím. organizací
zazněla z kůru naše píseň ‘ ‘Zasviť mi ty slunko zla
nebo skupin, k nimž náležíte — o tom, jak státté” á "šest krojovaných dívek přineslo k oltáři obět
ní,^ krajové nebo městské knihovny vyhovují
ní dary: ..-chleba a víno v posvátných nádobách.
Vašim potřebám informovat nebo pobavit se.
Kromě toho přinesly i velikánský pecen chleba a
Napište nám laskavě — pokud možno anglic
sůl, které se ■podávaly po staročesku. Účinkoval
ky — své názory, avšak, prosíme, ne později
Kroužek sv. Václava ze Sydney, doplněný místními
než 31. července 1975 a to na adresu:
krajany. Potom se konal v Polském domě hudebnéliterární program, který připravili domácí dětp i
The Secřetary,
dospělí a hosté ze Sydney. Nejvíce^ se líbila taneční
Committeé of Inquiry into Public Libraries,
skupina sokolských děvčat, která předvedla naše ná
P.O. Box E 154
rodní tance. Při společném obědu a odpoledne pák
projevovali místní krajané tradiční českou pohostin
Canberra, ACT. 2600
nost.
Telefon (Canberra) 47-3066

Jak si půjčíte
Českou nebo

slovenskou knihu?

Přijmeme
PEKA ŘE
mladého zaprac. muže,
za velmi dobrých
podmínek
SOOS B A K E R Y
445 Old South Head Rd.
Rose Bay, NSW.
Tel. (Sydney) 371-8421

(Tento inzerát přeložil Hlas Domova)
f :::S:::SS:::^ ~ C H C Ě T E S E D OBŘĚ~NAJÍST

J
j zá cenu stále nejlevněiší v Sydney? Pochutnat s ť j
■ na PRAVÉ ČESKÉ KUCHYNI? Navštivte
j
CO N TIN EN TA L RESTA U R A N T
j

“ STEIN D LER”

’i

Známá česká firma

_____ __

Placed by Dept. of íhe Media

! Česká restaurace

197 Campbell Str., Darlinghurst, NSW,
t
Kromě české, kuchyně mamě též velký výběr*
” jídel pro německé, rakouské, polské a ňiadarskéj
!! zákazníky, a připravujeme jídla na objednávku i
pro svatební hostiny a jiné příležitostné oslavy, f
i
Nové., klimatizační zařízení.
j
Srdečně zvou Věra' a. Karel Mrázkovi
. J

J

' V A N H A ’S PRODUCTS Co. P. L#
i 1výrobce rybích lahůdek a kontinentálních salátů, í
l 1 ROZŠIŘUJE SORTIMENT SVÝCH VÝROBKŮ i
(I
A SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY
(1

(Pokračování se strany 7)
ušili jejich pozdějších cti
telů o její blahořečení, to
se čte jako román, i když
se dr.- Beran nikde neu
chýlil od minUciósního
vážení pramenů. Snad je
jeho studie proto tak dob
rá, ták čtivá, že už od ro
ku 1947 usiloval o svatoře
čení, a že hlavní náčrt ru
kopisu vypracoval za své
internace, kdy nemohl vy
konávat svůj vysoký úřad.
Třebas, roku 1949 dokončil
životopis Antonína Dvořá
ka, považoval biografii
blahoslavené Anežky za
své hlavní živor.ní dílo. O
tom, co všechno musel
poctivě prostudovat a roz
třídit a srovnat a ohodno
tit, svědčí nejen pečlivá
a odborná kritika prame
nů v textu, ale celá druhá
část knihy, poznámky, vy
světlivky. Kniha stojí ne-,
jen za přečtení, ale i zato,
abyste ji měli v knihovně,
pokud jste nezapomněli,
odkud jste přišli.
Přísnou vědeckostí se
Beranově knize rovná i
Polcova brožurka PÁTÉ
EVANGELIUM, která po
jednává o pravosti takzva
ného turinského piátna, v

Contin. "G O U R M ET "

18 1
J^ *f*^ *

|Restaurant "L A B U Ž N ÍK " j p | L J L !
129 Bayswater Rd.
W
Rushcutters Bay
Sydney, tel. 31-7393
[ —__
„

^
J* *

J S H i

(Otevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večerJ
|v neděli ot, 12. hod.. polední do 9 hodin večer,i
|V pondělí zavřeno.
|
I
Přesvědčte se o jakosti našich jídel.
i
I Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných. ,
in m ■ iiii i h h i i é i I im i a o i

p ru mni hpt ~ \— ur~ .... i

Nové instalace,
opravy a údržby
E L E K T R IC K É H O
ZA Ř ÍZ EN Í
všeho druhu
. jakož i
V E Š K E R É O PRA VY
B YTŮ A DOMŮ :
malování-;' pokládání' ;
tapet, truhlářské práce
apod. provádějí spoleh
livě spojené firmy
TA TR A E L E C T R IC S ,
Licensed Contractors
a
G EO R G ES
S E R V IC E S CO.
24hodinová služba
Telefon (Sydney)
387-3381 nebo po běžné
prac. době 30-8874.

—n------ 1-------- n 11

|i
1
'
1

-němž prý bylo pohřbem
Kristovo tělo poté, co b y !
sňat s kříže. Pole tu sná
ší nejen historické a Ji
terární podrobnosti, po
jednává i o důkazech mo
derní vědy, experimentál
ní fotografie, chemie, bio
logie, Popisuje plátno tak.
žé nám před očima vy
vstává plasticky celé K ri
stovo utrpení, od -noci v
Getsemanské zahradě až
po zmrtvýchvstání.
Na překlady nábožen
ských úvah M ATKA PÁ 
NĚ od-Romana Guardiniho a ŽÁDNÝ ČLOVĚK
NENÍ . OSTROV od Tho
mase Mertona si netrou
fám, nejsem katolík, a už
vůbec ne teolog.
. J. S.
SWiSS T R A IN ED
W ATCHM AKERS
K. Ebner
19 York St..

SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, scho
dům) . Telefon: 29-7543

M ELIO R A K EN N ELS
O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny.
Udělejte si
záznam včas.
L. & C. MOJŽÍŠ
Lot 2,
Cedar Creek Rd;,
THIRLMERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 818426

HODINÁŘ *
ZLA TN ÍK *
S T EV EN V A R D Y
590 George St..
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký, sklad zlatých a j.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a Slovensky.

Telefon:

61-8579

V Sydney můžete nyní
kupovat jednotlivá čísla
Hlasu domova též v re

stauraci STEINDLEŘ, 197
Campbell
St.. Dariinghurst.
' .

Náhle ovdovělý 391etý mechanik
híedá laskavou starší paní,

■

§
£
•-i

■ která by aspoň trochu nahradila
jedenáetileté dcerce maminku.
Plné zaopatření v hezkém domě
v dobré čtvrti u moře.
Reference žádoucí.
■ Adresa v-redakci H D .-■
T e lp fn n

íSvrirrpvY S4.ZP.np,

£
- ■ Jí

$
?
- Vjj
■ s
■U

7.'7. 1975

H L AS

DOMOV A

-9-

Poučení z Vietnamu a z Taiwanu

Stínové hry
Někteří političtí komentátoři se domnívají, že do současné politické problematiky pronikají hlouběji
básníci a autoři dramat než vědci se svými stati štikami a "praktičtí" politikové, kteří ulpívají větši
nou na povrchu proudů politického života.
Náměty dramat mohou být ze skutečného života i z mytologie a obojí může vysvětlovat zajímavě i
poiltiku. Oblíbenou lidovou zábavou v Malajsii a Indonésii jsou stínové hry. Je to loutkové divadlo,
kde divák nevidí skryté primitivní loutky, ale jen jejich stíny na plátně. Náměty těchto stínových her
jsou většinou ze starých indických eposů Mahába rata a Ramayana, a tak se na plátně objevují stíny
mytických'hrdinů a v častých bojích útočí stín stínovou zbraní na stín druhý. Kousek od tohoto zá
bavného zápasu stínů však řádí v džungli opravdový orang utan — člověk džunglový.
Politická scéna v Asii
- a často i v ostatním
světě - se podobá stíno
vým hrám, v nichž vystu
pují
mistři..: Stínových
zbraní a za scénou džung
lový člověk
organizuje
revoluční oddíly,
které
skutečnými zbraněmi za

náctého století, že mu su a koexistence patřila
úplně
unikala
realita na stínovou scénu, a . ve
opravdového života. Jeho skutečnosti komunistická
politický program byl vy strana sílila .tak, že jen
skutečnými
jádřen žkrátkóu “ nasa- ’ armáda , se
kom” , která znamená, na zbřáňětfti mdhia zachránit
cionalismus, islám a ko Indonésii.
Mistři politických stíno
munismus. Tato fantasie
umělé syntézy kompromi vých zbraní se uplatnili
tragicky i ve..Vietnamu.. a.
i zde-^musíme pečlivě róz •
lisovat’ mezi 'skutečným
životem a říši. stínů, což
političtí herci často za
měňovali.
i
Představitelem vietnam
ské-,; skutečnosti. byl můj
mnohaletý přítel, vedoucí
katolický laik a poslanec
v Saigonu, který byl pře
svědčen, že zkorumpova
ný “ ántikomUni3Cícký,;’ :re
žim: presidenta :Thieu. ne
může zachránit zemi před
komunistickou, agresí. Pro
to.: sel- připojil ke skupině
budhistu a katolíků, kte
ří několikrát organizovali
.demonstrace proti korupci
saigonské vlády. Po jedné
takové demonstraci byi
přepaden tlupou policistu
: v civilních .šatech, kteří
ho tak ztlóukli, že musel
být převezen do nemocni
ce, kde na něm lékaři na
šli sedmnáct vnitřních a
vnějších zraněni a krev v
jeho moči. . Po několika
týdnech léčení v nemocni
ci a po další
rekonva
lescenci doma byl překva
pen o půl druhé v noci
Potom se rozhodněte.
hlukem u dveří a zvoně
Vždyť jde o Vaši kariéru, Vaši budoucnost. Neřekneme Vám, co máte
ním a jen stěží se mu po
dělat. Budete se muset rozhodnout sám. O možnostech povolání
dařilo utéci á zachránit
jsqu v našem zvláštním středisku — Career Reference Centre —
si život tím, že sé ukrýval*
k dispozici filmy, zvukové pásky, desky s informačním materiálem,
střídavě v domech svých
příležitost debatovat o tom s mladými lidmi jako jste Vy.
přátel. Kdvby ho bývala
A v . každé kanceláři ČES najdete skutečného přítele v úředníkovi
policie chytila, byl by to
pro mladistvé.
určitě konec jeho života.
Promluvte si o své budoucnosti nyní. Ochotně Vás vyslechneme a budeme
Tento dotlučený vietnam
se snažit rychle-pomoci. Jste vždycky vítán(a) . . . zastavte se
ský antikomunista je pro
v kterékoliv úřadovně CES.
mne symbolem utlučené
vietnamské svobody, kte
rá zahynula pod mnoha
ranámi.
Velkou
ránu
dostala
ů á fir Zjistěte si v telefonním seznamu
vietnamská svoboda bohu
xm . éĚSF
nejbližší kancelář CES
žel i od Američanů; š je
jakož i adresu CAREER REFERENCE CENTRES
jichž souhlasem1 byl od
v hlavních městech jednotlivých států a *
straněn president
Ngo
v městech Newcastle, Wollongong a Geeloňg.
-' •
Diem.
Můj vietnamský
přítel tuto. tragedii pova
* .
V
DLI-A578-203-55
žoval za rozhodující bod
sahují do života národů.
Velkým mistrem stíno
vého dramatu byl presi
dent Sukařno, který byl
tak omámen poesií: stíno
vé hry, v níž on sám měl
vystupovat jako obnovitel
velkého javanského krá
lovství Madžapahit ze tři

l^lSl

Mluvte, poslouchejte,
koukejte se, čtěte, navštivte,
žádejte a debatujte
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Provádíme veškeré práce optické
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Telefon: 98-5756
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v dějinách zápasů, neboť
•Vietnamci- byli. tímto zá
sahem do vnitřních záleži
tostí země tak otřeseni,
že ztratili bojový elán. A
opravdu se poměry v Již
ním Vietnam od té doby
zhoršovaly.
Další rám; cd America
ně utrpěl vietnamský bo
jový elán v oblasti morál
ní. Před lety dostal ame
rický velitel v Jižním
Vietnamu generál Westmoreland celou řadu peti
cí od vietnamských orga
nizací a osobností s nalé
havou prosbou, aby zaká
zal americkým vojákům
přístup do vietnamských
nočních klubů - volím
jemnější označení pro ty
.podniky - poněvadž viet
namští vlastenci se již ne
'mohli dívat mi io
jak
americké dolary ničí i eřejnou morálku země. Šlo
totiž o . jev velkého rozsa
hu, který vyvolal u Viet
namců nenávist vůči Ame
ričanům, kteři přišli za-‘
chránit zemi, ale ve sku
tečnosti ji morálně ničili.
Generál
Westmoieland
uznal závaznost situace a
její politické důsledky, zá
kaz vydal a následkem
toho bylo uzavřeno jen v
Saigom jedno sto .měch
‘ ‘nočních klubů' pro ne
dostatek obchodu. Otevře
ly se ovšem zábavní pod
niky v kasárnách. Tyto
události dokazují, že život
politický se nedá oddělit
od .morálky a že mravní
úpadek vyvolává politické
krize.
A třetí ránu zasadili
Američané
vietnamské
schopnosti bojovat ženev
skou konferencí r. 1973.
která vnucovala Jižnímu
Vietnamu koaliční vládu s
komunisty.- A kdo v men
ším národě by mel je.-té
za
takových
okolností
chuť bojovat proti komu
nistickému
nepříteli a
proti ‘ ‘nepřízni’ ’ spojen
ců?

Nemůžeme se ďále spokojovat sé stínovými hra
mi a proto píši o těchto
věcech otevřené, i když;
počítám s nepříznivými,
emocionálními reakcemi.
"Našé politika;'-však musí
být řízena rozumem a
musí stát na faktech. Pod
statnou
ránu
svobodě
ovšem zasadili komunisté,
což by mělo být jasné
každému, kdo netrpí poli
tickou slepotou. Vietnam
ští antikomunisté však
udělali také mnoho vel
kých chyb, a jednou z nej
větších bylo zanedbávání
sociální otázky. Je sice
pravda, že ještě za Ngo
Diema byla provedena po
zemková reforma a že je
den milión uprchlíků ze
severu dostal půdu. V ně
kterých provinciích však
byla reforma bojkotována
a zůstalo mnoho velkostat
ků na jedné straně a mno
ho nemajetných rolníků
na straně druhé. Komuni
sté v území, které obsadi
li, rozdali půdu statkářů
nemajetným zdarma. Ti
nemajetní a nyní obdaro
vaní ovšem nevěděli, že
je stejně časem ceká ži
vot v komunách.
V r. 1968 měl v Melbourne veřejnou přednášku
bývalý poradce presiden
ta Ngo Diema "a na můj
dotaz odpověděl, že v Již
ním Vientamu pozemková
reforma již byla provede
na a že další není třeba.
Za tři měsíce jsem četl
v australských novinách,
že saigonská vláda pod
tlakem politické situace
se rozhodla uspořádat, dal
ší pozemkovou reformu a
že šest set - tisíc -nemajet
ných rolníků bude poděle
no půdou. Američané po
važovali tuto akci za tak
důležitou, že slíbili mnoha
milionovou finanční po
moc. V roce 1970 byla re
forma provedena ovšem
zase jen částečně
(Pokračování na str 10)
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Poučení z Vietnamu a z Taiwanu

Stínové hry
Někteří političtí komentátoři se domnívají, že do současné politické problematiky pronikají .hlouběji
básníci a autoři dramat než vědci se svými statistikam i a "praktičtí" politikové, kteří ulpívají větši
nou na povrchu proudů politického života.
Náměty dramat mohou být ze skutečného života i z mytologie a oboji může vysvětlovat zajímavě i
politiku. Oblíbenou lidovou zábavou v Malajsii a Indonésii jsou stínové hry. Je ta loutkové divadlo,
kde divák nevidí skryté primitivní loutky, ale jen jejich stíny na plátně. Náměty těchto stínových her
jsou většinou ze starých indických eposů Mahaba rata a Ramayana, a tak se na plátně objevují stíny
m ytických' hrdinů a v častých bojích útcčí stín stínovou zbraní na stín druhý. Kousek od tohoto zá
bavného zápasu stínů však řádí v džungli opravdový orang utan — člověk džunglový.
Politická scéna v Asii
- a často i v ostatním
světě - se podobá Stíno
vým hrám, v nichž vystu
pují
mistři., stínových
zbraní a za scénou džung
lový člověk
organizuje
revoluční oddíly,
které
skutečnými zbraněmi za

sahují do života národů.
Velkým mistrem stíno
vého dramatu byl presi
denty Sukarno, který byl
tak omámen poesií stíno
vé hry, v níž on sám měl
vystupovat jako obnovitel
velkého javanského krá
lovství Madžapahit ze tři

náctého století, že mu
úplně
unikala
realita
opravdového života. Jeho
politický program byl vy
jádřen zkratkou “ nasakom” , která znamená na
cionalismus, islám a ko
munismus. Tato fantasie
umělé syntézy kompromi

Mluvte, poslouchejte,
koukejte se, čtete, navštivte,
žádejte a debatujte
Potom se rozhodněte.
Vždyť jde o Vaši kariéru, Vaši budoucnost. Neřekneme Vám, co máte
dělat. Budete se muset rozhodnout sám. O možnostech povolání
jsou v našem zvláštním středisku — Career Reference Centre —
k dispozici filmy, zvukové pásky, desky s informačním materiálem, .
příležitost debatovat o tom s mladými lidmi jako jste Vy.
A v;, každé kanceláři ČES najdete skutečného přítele v úředníkovi
pro mladistvé.
Promluvte si o své budoucnosti nyní. Ochotně Vás vyslechneme a budeme
se - snažit rychle pomoci. Jste vždycky vítán(a) . . . zastavte se
v kterékoliv úřadovně CES.
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Zjistěte si v telefonním seznamu

jakož i adresu CAREER REFERENCE CENTRES
v hlavních městech jednotlivých států a
v městech Newcástle, Wollongoňg a Geeiong.
„.

.

DLI-A578-203-55

i Qpticai Service

su a koexistence patřila
na stínovou scénu, a. ve
skutečnosti komunistická,
strana sílila-..tak, že jen
armáda se
skutečnými v .dějinách zápasů, neboť
zbraněmi mohla zachránit ■Vietnamci- byli. tímto zá
sahem do vnitřních záleži
Indonésii.
tostí
země tak otřeseni,
Mistři politických stíno
vých zbraní se uplatnili že ztratili bojový elán. A
tragicky i ve . Vietnamu, a,, opravdu se poměry v Již
i zdfeinusímevpečlivě roz ním„Vietname od té doby
lišovat mezi 'skutečným zhoršovaly.
Další ránu cd America
životem a říši stínů, což
političtí herci. často za-’ niť utrpěl vietnamský' bo ■
jový elán v oblasti morál
měňovali.
Představitelem vietnam- ní. Před lety dostal ame
ské skutečnosti byl, můj rický velitel v Jižním
mnohaletý přítel, vedoucí Vietnamu generál Westkatolický laik a poslance moreland celou řadu peti
v Saigonu, který byl pře cí od vietnamských orga
svědčen, že zkorumpova nizací a osobností s nalé
ný “ antikom u rissxkyre havou prosbou, aby zaká
žim presidenta "Thieu. ne zal americkým vojákům
může zachránit zemi před přístup do vietnamských
komunistickou agresí. Pro nočních klubů - volím
to, se- připojil ke skupině jemnější označení pro ty.
budhistů a. katoiíku, kte .podniky - poněvadž viet
ří několikrát organizovali namští vlastenci se již ne
jak
demonstrace proti korupci 'mohli dívat i-u io
saigonské vlády. Po jedné americké dolary ničí i etakové demonstraci byi řejnou morálku země. Šlo
přepaden tlupou policistu totiž o jev velkého rozsa
v civilních Išátech, kteri hu, který vyvolal u Viet
ho tak ztióukli, že musel namců nenávist vůči Ame
být převezen do nemocni ričanům, kteří přišli za-'
ce, kde na iiěm lékaři na chránit zemi, aie ve sku
šli sedmnáct vhltřnich a tečnosti ji morálně ničili.
Westmoieland
vnějších zranění a krev v Generál
jeho meči. . Po několika uznal závaznost situace a
týdnech léčení v nemocni její politické důsledky, zá
ci a po další
rekonva kaz vydal a následkem
lescenci doma byl překva toho bylo uzavřeno jen v
pen o půl druhé v noci Saigom jedno sto oněch
hlukem u dveří a zvoně “ nočních klubů1 pró ne
ním a jen stěží se mu po dostatek obchodu. Otevře
dařilo utéci a zachránit ly se ovšem zábavní pod
si život tím, že se ukrýval' niky v kasárnách. Tyto
střídavě v domech svých události dokazují, že život
přátel. Kdvby ho' bývala politický se nedá oddělit
policie chytila, byl by to od .morálky a že mravní
určitě konec jeho života. úpadek vyvolává poikické
Tento dotlučený vietnam krize.
ský antikomunista je pro
mne symbolem utlučené
vietnamské svobody, kte
rá zahynula pod mnoha
ranami.
Velkou
ránu
dostala
vietnamská svoboda bohu
žel i od Američanů, s je
jichž souhlasem byl od
straněn president
Ngo
Diem.
Můj vietnamský
přítel tuto. tragedii pova
žoval za rozhodující bod

A třetí ránu zasadili
Američané
vietnamské
schopnosti bojovat ženev
skou konferencí r. J973,
která vnucovala Jižnímu
Vietnamu koaíi.čni vládu s
komunisty. A kdo v men
ším národě by měl je.-té
za
takových
okolností
chuť bojovat proti komu
nistickému
nepříteli a
proti ‘-‘nepřízni” spojen
ců?

Nemúžsae =e S Ě tt šat
kojo\ a t s<t -v '—^
mi a prcíc p s í z 3tr.?£-c
věca li c-.e-.řtsL i i ž j i
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Naše politika .t š s í mtmsá
být řízena
a
musí stát na faktech. Psěstatnou
ránu
svoooáě
ovšem zasadili koffitHiísčě.
což by mělo být jasné
každému, kdo r.etrpí poli
tickou slepotou. Vietnam
ští antikomunisté však
udělali také mnoho vel
kých chyb,, a jednou z nej
větších bylo zanedbávání
sociální otázky. Je sice
pravda, že ještě za Ngo
Diema byla provedena po
zemková reforma a že je
den milión uprchlíků ze
severu dostal půdu. V ně 
kterých provinciích však
byla reforma bojkotována
a zůstalo mnoho velkostat
ků na jedné straně a mno
ho nemajetných rolníků
na straně druhé. Komuni
sté v území, které obsadi
li, rozdali půdu statkářů
nemajetným zdarma. Ti
nemajetní a nyní obdaro
vaní ovšem nevěděli, že
je stejně časem čeká ži
vot v komunách.
V r. 1968 měl v Melbourne veřejnou přednášku
bývalý poradce presiden
ta Ngo Diema a na můj
dotaz odpověděl, že v Již
ním Vientamu pozemková
reforma již byla provede
na a že další není třeba.
Za tři měsíce jsem četl
v australských novinách,
že saigonská vláda pod
tlakem politické situace
se rozhodla uspořádat dal
ší pozemkovou reformu a
že šest set tisíc nemajet
ných rolníků bude poděle
no půdou. Američané po
važovali tuto akci za lak
důležitou, že slíbili mnoha
milionovou finanční po
moc. V roce 1970 byla re
forma provedena ovšem
zase jen částečně
(Pokračování na str 10)
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Stínové hry
(Pokračování se str. 9)
O korupci na nej vyšší
úrovni uvedu jen několik
informací. Koncem minu
lého roku zabral president
Thieu pro vládu větší po
čet soukromých pozemků,
ďal je obehnat plotem z
ostnatého drátu a za pár
měsíců vše prodal své

manželce
doslovně
za
“ babku” . Je rovněž zná
mo, že vysoký policejní
úředník organizoval pro
stituci pro turisty a ci
zince žijící v zemi a že
zaměstnával v tomto “ ob
chodním podniků”
také
celou řadu školaček dva
náctiletých. Není pák di

vu, že skupina budhistů a
katolíků protestovala pro
ti korupci na nejvyšších
místech.
Je jasné, že vnitřní
problematika Jižního Viet
namu nesnesla již dalšího
odkladu, ale vláda stále
hledala řešení prostředky
zahraniční politiky. Vláda
se nepostarala ani o v ý 
robu střeliva a když Ame
ričané omezili dodávky,

B@M©VA
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tak jihovietnamští vojáci
neměli čím střílet, proto
ustupovali a dokonce uii
káli, a mě! se -hájit jer.
Saigon s i okolím.
Zveřejňuji některá fak
ta, která mám ze soukro
mých pramenů a která
nebyla nikde ve světovém
tisku, neb nebyla pořádně
vysvětlena.. Činím tak pro
to, že jsem přesvědčen.
Že , i naše exulantská po

litika byla zatížena myto
logií stínových her a že
tedy vyžaduje důkladné
•revize. ’■
i
' Ve
Vietnamu . pacllo
55.000 amerických vojáků
a několik set tisíc bylo
raněno a celá akce stála
Ameriku sto padesát bi
lionů. dolarů, A výsledky
jsou žalostné, Proč to tak
dopadlo, o tom uvažuje
mnoho lidí a i senátor E.

Kennedy o tom měl ce
lou přednášku na právnic
ké fakultě bostonské ko
leje a celá řeč byla otiš
těna v Kongresových za
známech 13. května. Se
nátor chce revidovat pro
gram, ovšem stále ještě
-nejde na kořeny zla. Uvě
domuje si sice, že Viet
nam se nedal zachránit
pouhou mocí vojenst nu.
(Pokračování na str. 12)

Desetimilionový projekt vytvoří toto
největší nákupní středisko - tržnici
v jižních předměstích
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Uvítáme
zájemce
o nájem
pro etapu 2 :
Jsou vítány dotazy zájemců o pronájem v etapě 2
(tržnice a obchody) z těchto obchodních oborů.

OBCHODY A STÁNKY
V TRŽNICI:

D Ů L E Ž IT Ý NOVÝ OBCHODNÍ K O N C EP T : Začaly práce na 2. etapě
, celého projektu (v místě dřívějšího zadního parkoviště aut) a stavba
potrvá 12 měsíců. Protože se předpokládá, že bude sloužit 370.000
zákazníků, bude to unikátní prodejní komplex: stávající obchody na
straně do ulice obklopené zahradami, klimatizované nákupní středisko
“ uvnitř” a klimatizovaná tržnice uspokojí přání všech kupujících.

.

500.000 sq. ff. OBCHODNÍ PLO C H Y: Druhá etapa projektu, 265.000
sq. ft., znamená, že Forest Hill nabídne 500.000 sq. ft. zboží. Všechny
běžné potřeby pro domácnost budou tam k dostání.
S K V Ě L Á T R Ž N IC E : Nová tržnice o rozloze 100.000 sq. ft. s různými
prodejními Stánky a sousední supermarket Safeway zaručí mimořádný
výběr potravin všeho druhu.
OBCHODNÍ DOMY, K T E R É Š E UŽ S T A L Y N Á JEM N ÍK Y : McEwans,
Safeway Stores a Woolworths už jsou nájemníky v 2. etapě..Další nájmy
jsou k dispozici v sousedství těchto společností.
P R O Č T Ě T E SI PO DROBNÉ Ú D A JE o celém projektu, jak byly
uveřejněny 1. července v melbournském HERALDU.

* Řeznictví * Ovoce'a zelenina * Delikatesní zboží * Dorty,., biskyty a
pečivo * Chleba ‘ Zemědělské produkty * Drůbež, vejce, králíci * Ryby
* Zdravotní pokrmy * Ořechy * Šťávy, nápoje * Med * Káva, čaj, koření
* Cukroví * Pokrmy k odnesení * Květiny a sazenice * Cigarety, tabák
* nebo jakýkoli jiný druh prodeje, který souvisí s pokrmy.
* Dámská móda. sportovní šaty, pletené zboží * Dámské prádlo, stávkové
zboží * Dámská obuv a příslušenství * Kabelky * Kosmetika * Obleky
a móda pro mládež * Dětské oblečení * Oblečení pro matky * Pánské
a chlapecké obleky * Klenoty, dárkové předměty * Umělecké předměty
a ruční práce * Záclony, draperie * Desky, hudební .potřeby,, knihy,
papírnictví * Kamery, fotopotřeby * Střižní zboží * Nábytek * Šicí stroje,
tkanivo * Sportovní' potřeby * Hračky, zábavní předměty * Cestovní
potřeby * Barvy, laky * Holičství a kadeřnictví (pro muže, pro ženy).
Některé ochodní místnosti můžete pronajmout již v existujícím středisku
a to vhodné pro obchod s:
nábytkem, zařízením, koberci, elektr. spotřebiči. TV atd., tkaninami,
manšestrem nebo jiným druhem prodeje nebo služeb určených veřejnosti.
Mezi nynějšími nájemci jsou: Safeway, Charles Moore, Bradmans.
H.B.A., Clark Rubber. Brendan Edwards, Wardrops, William The Shoeman, Fletcher Jones. Target, London Baby Carriages, McEwans, ANZ
Bank, Woolworths. Brown Gouge, Commonwealth Bank, Australian Post
Office, T.A.B., Gilbertsons, Angliss, Armours; Lincraft, K n it‘n’ Wool.
C.B.C. Bank, The Junior Shop.
V Y Ž Á D E JT E SI OD NÁS PO D RO B N ĚJŠÍ

IN FO RM A CE.

Forest Hill Heights Pty. Ltd.
158 City Road, South Melbourne, Victoria 3201
Telefon: 62-4444, 61-2113, 62-2406 (3 linky)
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w aH H M B K E n aB asan B H eH B B n n n aM M aH
| V hlubokém zármutku oznamuji všem přátelům
| a známým, že nás navždy opustil náš milovaný
I
tatínek,
I
PROKOP T R E F N Ý
I
ve věku 69 let
i Zemřel náhle dne 9. června 1975 v nemocnici
! v Příbram i, kam byl převezen po úrazu na poii.
I Byl to tvořivý muž, velmi oblíbený mezi zeměI dělci na Blatensku.
STARŠÍM A O SAM ĚLÝM KRAJANŮM
I Tatínku, měl jsem pro Tebe připraveno klidnější
V M ELB O U R N E
i stáří, ale Tvůj pevný charakter a mozolnaté
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Československé vysílání v Melbourne
j
ABC oznámila, že se jí přihlásilo více národností,
které si vyžádaly čas k vlastnímu vysílání a že jel
proto nucena omezit vysílání dříve přihlášených a
méně početných přistěhovaleckých skupin na 30 mi
nut za 14 dní. Příští čs. pořad na stanici 3ZZ-1220
bude tedy ve čtvrtek 10. 7. od 8 do 8.30 hod. večer.
Na programu jé odložený pořad z 3. 7.: O operách
Leoše Janáčka a zprávy.

Stínové hry

konťmentání jídlo
MELBOURNE
i SYDNEY
PROŠÍVANÉ
P Ř IK R Ý V K Y ,
PO V LA K Y
ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. Q U ILTIN G
Anna Mendanová
Melbourne:
175 Brougham St.,
Kew, Vic., tel. 86-8427
Sydney:
Telefon: 622-2453

za levné ceny
zveme Vás do
G IP S Y TA V ER N
28 Tooronga Village
Tooronga, Vic.
Reserv, tel. 20-6013
B. Y. O.
Hotová jídla
k odnešení.

ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE
JUVENTUS — SLAVIA 0 : 0
Další ligový zápas přinesl slabý výkon obou muž
stev. Počátek zápasu byl živější, když Juventus 20
minut útočil, ale slavistická obrana ukazovala: po
tu dobu starou formu a bezpečně bránila. Potom
žili útočníci Slavie, hráli většinou před brankou
Italů, ale střelecká neschopnost byla opět naprosto
zřejmá. Po změně stran byla hra vyrovnaná a má
lo zajímavá.
Druhé mužstvo Slavie vyhrálo 1: 0.

SLAVIA — MELBOURNE 0: 4 (0 :2)
Na hřišti v Olympie Parku utržila Slavie největší
porážku letošní sezóny — zásluhou hlavně jednoho
hráče melbournských, Fastnera, který vstřelil všech
ny branky zápasu a “ zásluhou” slavistického muž
stva, které rezignovalo hned krátce po zahájení zá
pasu, když se Fastnerovi podařilo již ve 3. a pak v
6. minutě skórovat. Slavistický útok nedokázal po
řádně vystřelit na branku — ani desítku neproměnil.
Také rezerva Slavie prohrála a to 1: 2.
V neděli 13. 7. hraje Slavia proti George Crůssu v
Olympie Parku a v sobotu 19. 7. tamtéž proti Wilhelmině.
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Volejte — možno česky neb slovenský
telefon 58-4917
Q

»
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R Á M U JT E

j

který pořádá v sobotu 9. srpna 1975
j
v obou sálech “ Belvedere Ballrooms” ,
’
70 John St., Cabramatta, NSW. (blízko nádraží), i
K tanci hraje orchestr kapelníka Z. Kašpara.
?
* Program
* úbor společenský
j
Vstupné: páni $ 15.-, dámy $ 10.j
včetně tříchodové večeře.
S
* Šťastná čísla vstupenek vyhrají -kvalitní ceny. I
Vzhledem k omezenému počtu míst doporučujeme,*
abyste si zakoupili vstupenky předem na tel.: T
504-4267 (Rutar), 587-9691 .(Trhhk),-7284170 (Bláha) J
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u první pozlacovačské firmy v Austrálii
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J. KOŠŇAR PTY. LTD.

I

112 M aribyrnong Rd., M oonee Pnnds, Vic.
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Czechóslovakian Country Club
i
Vás srdečně zve na svůj první
j
REPRESENTAČNÍ PLES,

P.

\

Telefon: 37-3109
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nebo: 42 Howard St., North Melbourne

5

Telefon: 329-8038
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nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
výběru již VKUSNĚ RÁMOVANÉ nebo v rím ^
dle Vašeho výběru.
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A N T O IN E G A LLER 1ES
514 R iversdale

Rd., Caťnberwell
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(proti tržnici) — Telefon 82-5736
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Krajanům poskytneme 15% slevu
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Slovan mistrem. Sparta sestoupila a prohrála Čs. pohár

Konec Čs. fotbalové sezóny
V Československu není pamětníka tak vyrovnané ligové soutěže, aby si udržela napětí hráčů i di
váků až do poslední minuty zápasů posledního kola, jako tomu bylo na některých hřištích letos. Ne
jenže teprve poslední zápas rozhodl o letošním m istru, ale branka, vsfřelená 3 minuty před koncem
posledního zápasu posledního kola rozhodla o druhém sestupujícím týmu — zachránila. Třinec a způ
sobila, že se pražská Sparta poprvé ve svých klubových dějinách rozloučila (spolu s Nitrou) s nejvyšší
čs. soutěží v kopané. Oba ohrožené týmy svůj po slední zápas vysoko vyhrály — Sparta porazila Tepli
ce 4 : 0 , ale Třinec dekfasoval Bohemians 5 : 0.
Zápas o mistrovský titul byl bratislavskou záleži
tostí. Inter se v něm sice ujal vedení, ale Slovan
do přestávky nejen vyrovnal, ale vstřelil i druhou
branku. V druhém poločase si pak udržel zápas
ve své moci, takže o jeho vítězství už nebyly po
chyby.
ORLOW SKI P Á T Ý V EV R O P Ě
Evropská unie stolního tenisu vydala oficiální žeb-;
říček néjlepších tabletenistů. starého kontinentu, vy
daný ná základě výsledků z minulého období, který
bude směrodatný pro nasazení hráčů na velkých me
zinárodních podnicích v příští sezóně. Evropský mistr
Čechoslovák Milan Orlowski nedopadl v tomto po
řadí nejlépe, když ho příslušní funkcionáři Unie dali
až na páté místo. Prvenství Evropy patří ovšem zce
la právem novému mistru světa Maďaru Istvánu
Ionyerovi.

Pořadí mužů
1. Ionyer (M aďarsko). 2. Stipančič. 3. Šurbek (oba
Jugoslávie). 4. Johansson (švédsko), a. Orlowski
(ČSR), 6. Bengtsson (Švédsko). 7. G ergely (M aďar
sko), 8. Jaroslav K urz (ČSR). 9. Secrettn (Francie).
10. Sarchójan (SSSR).
Ženy
. 1. Hellmanová (švédsko). 2. Magosová (M aďar
sko), 3. Alexandruová (Rumunsko), 4. Antonianová
(SSSR), 5. Hendriksenová (NSR). 6. Ferdmanová,
(7. Rudnovovová (obě SSSR). 8. Lottalerová (M a
ďarsko) , 9. Hammersleyová (Anglie). 10. Palatinušová (Jugoslávie), 11. Riedlová, 12. Grófová (obě
(ČSR).

Zápasy předposledního, 29. kola: Nitra — Jablonec
2 : 1 , Trnava —■ VSS Košice 1: 0, Slovan — Třinec
2 : 2, Plzeň — Sparta 2 : 0, Bohemians — Žilina 2: 1,
Zbrojovka Brno — Dukla Praha 0 : 0, Teplice —
Slaví a 1 : 1 a Baník Ostrava — Inter Bratislava
1: 2.
30. kolo: Inter — Slovan 2 : 4, Sparta — Teplice
4 : 0, Třinec — Bohemians 5 : 0, Jablonec — Plzeň
2 : 1 , Dukla Praha — Ostrava 1: 1, Žilina — Nitra
2 : 0 , Slavia — Trnava 1 :2 a VSS Košice — Brno
1: 0 .
KONEČNÁ TABULKA: 1. Slovan Bratislava 39
bodů, skóre 72 : 34, 2. Inter 37 b., 3. Bohemians 3<!
b., 4. Brno 32 b., 5. Slavia. 6. Trnava. 7. Teplice
(po 30 b.), 8. Košice, 9. Dukla (po 29 b.). 10. Plzeň.
11. Jablonec. 12. Žilina (po 28 b.). 13. Ostrava 27 b.
(skóre 32 : 36), 14. Třinec 27 b. (skóre 31 : 37). 15.
Sparta 27 b. (skóre 44 : 54). 16. Nitra 23 bodů (skó
re 32 : 68).
Králem ligových střelců je Petráš z Interu, který
nastřSel 20 branek. Celkem padlo ve 240 zápasech
676 gčiú.
Do 1. ligy postoupily Lokomotiva Košice a Trenčín.
Zklamaní fanoušci pražské Sparty měli ještě sla
bou naději, že sí letenský klub na svém hřišti oslaď
hořkost sestupu rozhodným vítězstvím v odvetném
finálovém zápase s Trnavou o Československý pohár (když první zápas r Tm avě vyhráli domácí 3 : 1).
avšak ani to nevyšlo. Po slabém, “ nepohárovém'
výkonu obou mužstev se Spartě nejen nepodařilo vy
rovnat náskok Trnavy, ale naopak ještě sama inka
sovala minutu před koncem nkání jedinou branku
zápasu.

ČS. TENISTŮM SE LETOS VE WIMBLEDONU
EV RO PSKÁ T A B LET EN ISO V Á LIG A

HRA NEDAŘILA

16. * října bude odstartována evropská tableter.isová ligá reprezentačních družstev sezóny 1975-76,
která bude mít znovu 7 účastníků.: obhájce prven
ství Švédsko, Maďarsko, Francii,, SSSR, ČSR, Ju
goslávii a nováčka soutěže Polsko. A právě s tímto
nováčkem bude hrát v 1. kole čs. tým, který se
pak postupně střetne: Ml. prosince hrají Čechoslo
váci v SSSR, 21. ledna 1976 doma se Švédy, 25. úno;
ra v Maďarsku, 4. března doma s Francií, a soutěž
Evropské ligy zakončí. 14. dubna střetnutím, na ju
goslávské půdě.
'
i" Druhá Evropská tabletenisová liga byla rozdělena
<3o dvou skupin po 6 týmech. V “ A ” skupině hraje:
Lucembursko, Holandsko, Anglie, Dánsko, Irsko a
Belgie. V “ B” skupině pak stolní tenisté NSR, Řec
ka, Itálie, Švýcarska, Rakouska a Bulharska či
Norska.

Především bývalý wimbledonsky přeborník Jar
Kodeš byl nečekaně vyřazen už ve druhém kolf
Australanem G. Mastersem v pěti setech 6 : 2 . 6: 2.
4 : 6 , 6: 8, 4 : 6 a i Mariina Navrátilová, tipovaná
za finalistku, prohrála s Australankou M. Courto
vou 3 : 6 a 4 : 6. Rovněž čs. exulant Holeček se do
stal jen do . 2. kola, kde byl vyřazen švédským te
nístou Borgen 6 : 3 , 3: 6. 4 : 6 . 8 : SI

Edson Arantes do Nascimento — jinými slovy :
“ brazilský fotbalový král P ele” — bude nyní i “ do- s
larovým králem” . Ve věku 34 let (po více, než ročnim “ fotbalovém odmlčení” ) podepsal Pele . novou
hráčskou smlouvu v newyorském klubu “ Cosmos” ,
která mu má vynést za 3 roky 6 miliónů dolarů, z
nichž nebude platit ani cent daní. A to není jediný
příjem této “ černé perle Brazílie” v USA. Za různé .
reklamy si. přijde na částku nejméně tak .velkou.
Pele, který za své 181eté fotbalové dráhy sehrál
1.253 zápasy, ve kterých nastřílel 1.220 branek, je
v USA tak populární jako málokterá hvězda americ
kých národních sportů basebalu.či amerického fot
balu.
P O T Ř E T Í B RA TŘ I PO SP ÍŠILO V É
Osminásobní mistři světa v kolové bratři Jan a
Jindřich Pospíšilové z Brna, kteří nemají na vrchol
ných světových podnicích vážnější konkurenci, vy
hráli. nyní potřetí i Pohár mistrů evropských zemí.
V IX. ročníku PMEZ předvedli moderní kolovou, a
přesto, že nenastupovaíi k soutěži docela fit, bylí
rychlí a střelecky pohotoví. Postupně zdolali tandem
Vídně 5 : 0, Mosnang 4 : 1, Waldrems 5 : 2 . západoněmecký Krofdorf 5 : 0, domácí Přerov 4 : 2, Fa
vorit Brno 4 : 2 a Kostheim 9 : 5. Konečné pořadí
Evropského poháru v kolové bylo toto: 1. KPS Brno
(Pospíšilové) 14 bodů; 2. Přerov (Přikryl — Zmrzlík)
9 bodů; 3. Kostheim (NSR) 8 bodů; 4. Mosnang (Švý
carsko)-, -5. Vídeň.- 6. Krofdorf (NSR), 7. Favorit
Brno, 8. Waldrems.

Zlatá tretra
11.000 příznivců královny sportu — lehké atletiky,
kteří přišli v Ostravě na tradiční závody Zlaté
tretry. vidělo nejrychlejší běh na 100 m, jaký se
kdy v Evropě uskutečnil. Po amerických sprintérech;
Hínesovi. Smithovi, Greenovi, Hartovi a Williamsovi,
sťc-pli zde 9.9 vt. i dvacetiletému Kubánci Sylviovi
Leonardcvi a tak se zařadil mezi světové rekord
many. Vítr vál o síle 1 m/vt. a všechny troje elekt
rické stopky ukazovaly 9,9 vt., nic tedy nestojí v
cestě uznání tohoto času za světový rekord. Kubá
nec Leonard deklasoval v tomto závodě druhého nej
rychlejšího muže “ stovky” Mvvebiho z Keni o 0,4 vt.
Lomotev z Ghany a Čechoslovák Bohman měli čas
10.4 vt. — V závodě na 200 m porazil Kubánec Leo
nard časem 20,1 vt.. o 0,6 vt., tedy úplně deklasoval,
olympijského vítěze Borzova ze SSSR.
O 48 hodin později se lehcí atleti přestěhovali z
Ostravy do Bratislavy, kde měli znovu celou řa
du velmi dobrých výkonů. K nejhodnotnějším patří
vítězný vrh koulí držitelky světového rekordu He
leny Fibingerové. která výkonem 21,42 m zůstala
pouze 15 cm za svým světovým rekordem. Měla zde :
tuto skvělou sérii vrhů: 20,94 m, 20,35 m. 20,65 m.
20.43 m. 21.42 m. šestý vrh byl neplatný. — V soutě
žích mužů si zde vedl skvěle sovětský dáíkař Podlužnyj. který skočil 8,12 m, - když porazil o 43 cm
druhého nejlepšího dálkaře soutěže mladého Čecho
slováka Priščáka. Překvapením bratislavského m í
tinku byl mladičký čs. mílař Polák, který vyhrál
běh na 1.500 m v čase 3:43.9 min.
Ú SPĚŠN Í EX U LA N TI

Dvěma dalším našim exulantům se v těchto dnech
dostává velké pocty v NSR. Novým trenérem předr-•lího mužstva západoněmecké nejvyšší hokejové sou
těže Bundesligy SC Riessersee z Garmisch-PartenNOVÝ SVĚTOVÝ REKORD v běhu žen na 3.000 m kírchenu se stává Jiří Hanzl, bývalý brankář čs.
vytvořila v Oslo Andersenově, kdvž doběhla v časí národního mužstva, který žije v NSR pět let a má
zde domácí trenérsbou licenci. Trénoval tu už, muž
8:46,6.
stvo Kolner S C . z Kolína nad Rýnem, druholigové
týmy EC Deílinghofen a Duisburger SC.
V Garmisch-Partenkirchenu se ve funkci trenéra SC Ries
sersee stává nástupcem Kanaďana Mika Daskiho.
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
kterému funkcionáři klubu odmítli prodloužit smlouvu.
Bývalá čs. reprezentantka ve sportovní gymnasti
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
ce Jana Kubíčková byla nyní v západoněmeckém
K R A SO B R U SLA Ř S K Ě ZM ĚN Y ?
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Frankfurtu nad Mohanem pověřena přípravou gym
. Telefon: 42-5980
nastického dámského družstva NSR pro olympijské
‘V
krasobruslařských vých i evropských soutěROČNÍ PŘED PLATNÉ: V AU STRÁLII $ 7.-,
křuzích se očekává, že žích nejvíce hodnocena
hry r. 1976 v Montrealu. Jana Kubíčková zůstala
mezinárodní
bruslařská volná jízda krasobrusla^- j
po olympiádě v r. 1968 spolu se svým manželem
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 8.-, US $ 10.-,
Václavem (který se stal před několika - týdny šéffederace ria svém nejbliž- řů. Podle tohoto návrhu
j
Can. $ 10.-, £stg. 6.-, DM 24.-, Rand 8.-, nebo
ším zasedání schválí ná- mají být volné jízdy hodtrenérem západoněmeckých sportovních gymnastů) v
ekvivalent v . jiné měně. — Výši leteckého
vrh francouzského a ital- noceny 50% (až dosud
NSR. kde už v letech 1969 - 1971 byla trenérkou.
ského delegáta, aby už v 40%), povinné figury 30%
Pak připravovala v Brazílii na vrcholné světové
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
příští olympijské sezóně (až dosud 40%) a tzv.
gymnastické podniky Brazilčanky a nyní se po čty
obratem.
řech letech vrací znovu k trénování německých děv
(úž snad od 1. prosince) krátký program jako do |
čat.
byla na vrcholných světo- sud dvaceti procenty.

