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koŠe a jejich náplň

Košíkářství bývalo u nás velmi proslulé, košíky
Oyiy hledaným vývozním, artiklem, bieaujeme-h ane^
cesivusiovensKe saéiovaci prostředky, muže se zaat,
i ze st režim snaží ten prosiuiy ooor oonovit — u
Košmacn a jejich napini se dovídáme uz po měsíce
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
ÚZECHOSLOVAK NEWSPAPER venm často, btejně jako kdysi, i dnes jde o košíky
různého druhu a tvaru, vytvořené podle potřeby ne
Ročník XXVI.
Meilbourne 9. února 1976
Číslo 3.
bo spíše — jak se v socialistickém státě patří —
podle pokynů shora. Tentokrát jde ovšem o košíky
Kapitán čs. špionážní služby o práci ve Svobodné Evropě
speciální, vynalezené loni moudrými muži Evropy a
Severní Ameriky a slavnostně stvrzené podpisy hlav
mnoha států v Helsinkách.
Z trojice košů, na nichž se shromáždění reprezen
tanti ve finském hlavním městě shodli, vyvolává ten
třetí nejvíce rozporů a rozpaků, protože v jeho pří
"Nelze pochybovat o tom, že existence mnichovských vysílaček je hrubým po válce, kterou CIA vede padě jsou představy o ideálu, který se má ao košíku
rušováním norem mezinárodního práva. Charty OSN a principů, které vlády 35 ze prostřednictvím “ nechval vejít, nejvzdálenější. Poctivě je však třeba přiznat,
mí, mezi nimi i vlády USÁ a Německé spolkové republiky, stvrdily v Helsinkách. ně známé štvavé vysílač že jedna strana má daleko snažší úkol, jak vysvětlit
nebo odůvodnit — je-li to vůbec třeba — co že má
Právě Závěrečný akt výslovně hovoří o nepřípustnosti podvratné činnosti — a prá ky, která si licoměrné ří
v^ košíku opravdu být. Odvolává se totiž na literu
vě takovou je činnost mnichovských vysílaček, které Oficiální místa USA stejně ká Svobodná Evropa” , ú- přijaté dekiárace, na význam slov, jaký je jim dá
jako dříve usměrňují a financují . . . C IA , respektive je jí oddělení Tajných vahy, k nimž potřeboval ván po staletí, zatímco druhá strana se musí namá
stanice hat tvorbou nového významu starých slovních výra
akcí, rozhodujícím způsobem ovlivňuje programovou skladbu a organizaci bývalý hlasatel
vydatnou pomoc pražské zů, zamítat uznávanou logiku výkladu a místo ní pro
dalších akcí, a to s plným souhlasem am erických vládních m ís t. , ."
sazovat. jakýsi pokud možno mlhavý účel, který by
To jsou dva výňatky ze “ odvážné
a odpovědné chově pracují nebo které ho centra špionážní služ posvětil prostředky a současně udržel jeho obhájce
závěrečné části prohláše činnosti
socialistického spolupracují s RSE a po by. “ Mé poslání” , prohla propagačně na výši.
Všimněme si konkrétního příkladu.
ní, které přečetl 29. ledna rozvědčíka” (R P ).
znatky, které Minařík za šuje Minařík, “ bylo plně
Nedávno se pokusil o výklad části náplně třetího
v Klubu novinářů v Praze
V dlouhém prohlášení sedm let mohl poznat, ale odůvodněno obranou záj
mů mé vlasti a světového košíku Jan Kiiment v dlouhém pojednání nadepsaném
kapitán čs. výzvědné služ jsou nejen zmínky o mno i všeobecné úvahy o du
Kdo plní ‘třetí koš’ v kultuře? (Rudé právo 24. led
by Pavel Minařík, “ navrá ha osobách, které v Mni- chu Helsink a studené (Pokračování na str. 2) na ly?6). Čtenář úvahy má být především onromen
předloženými fakty, podle nichž dělá Československá
tilec” z Mnichova, který
socialistická republika v kulturní výměně víc než k
byl zaměstnán sedm let
čemu se v Helsinkách zavázala: má 40 platných me
jako hlasatel
Rozhlasu
zistátních kulturních dohod a je v platnosti řada pro
Svobodné Evropy.
váděcích plánů. Z Československa odjelo v roce 1974
do zahraničí v oblasti kultury 21.692 osob a do Čes
A JEJ P R O B L É M Y
Více než sto domácích i
koslovenska jich přijelo 11.532. Československo je
zahraničních novinářů se
Za terajšieho stavu neprijateCne vyšokej nezaměstnanosti v Spojených štátoch členem více než. 60 nevládních mezinárodních organi
tak v Praze dozvědělo v sa pozornost’ odborných kruhov sústreďuje na diskuziu o nezámejstnanosti ako zací a “ zúčastňuje se velice aktivně spolupráce v
pečlivě aranžovaném a na ekonomickom a sociálnom zjave. Ekonomickom v tom zmysle, do akej miery je rámci OSN, respektive UNESCO” , pořádá meziná
časovaném představení o systém podpory v nezaměstnanosti ochranou postihnutých a do akej miery je rodní festivaly a karlovarský Mezinárodní filmový
festival: Tím “ přispívá velkou měrou k mezinárodní
dalších zlých činech ame překážkou na ceste k odstráneniu nezaměstnanosti.. Obidva tieto aspekty sú
mu mírovému dorozumění” , Karlovarský filmový fe
rické CIA a zrádných ute rovnako dóležité v dmokratickej spoiočnosti, kde třeba rešpektovať záujm y ná- stival má takové mírové dorozumění dokonce přímo
čenců, jak je odhalil 301e- rodného hospodárstva ako celku, ale zároveň aj záujm y jednotiivca, občana v čelném hesle od samého svého vzniku a “ liší se
tím spolu s moskevským od všech podobných soutěží
tý věrný syn národa' v s vlastnými záujm am i.
a festivalů na Západě, které nic podobného nemaPovšimneme si najprv nosť na želateEnú úroveň nifestují” . Přesto však Československo obesílá více
rozpravy z hradiska eko 4%. Tak -sa mali- vylúčiť než 110 zahraničních festivalů, které mír nepropagují
hospodářské cykly prospe a zúčastňuje se 23 mezinárodních přehlídek výtvar
nomického.
ného umění, 12 mezinárodních knižních veletrhů aj.
rity
a depresie.
* Villanova universita v Pennsylvanii vydala v re
Ako je známe, po druZ jiného kulturního oboru se dovídáme, že Artia
dakci slovenského římskokatolického teologa a filo
V šiestom desaťročí sa vyvezla v letech 1950-1973 do celého světa 36,690.000
hej světověj vojně přišla
zofa Jozefa Papina 6. svazek svých spisů pod názvem
gramofonových desek, že prostřednictvím Pragokon"C írk e v a lidská společnost". * D r. M iroslav Pose moderná škola národoho táto teóřia v praxi poměr
osvědčila, v tomto certu odjelo loni do západních států 3.864 čs. umělců,
děl je předsedou Clevelandské společnosti pro neu spodářská s teóriou o mož ně
kteří uskutečnili v 281 akcích 1.395 vystoupení, že do
rologii a psychiatrii. * Řádný profesor románské nosti a potrebe zaistenia siedmom desaťročí však
Československa přijelo v té době ze Západu 198 uměl
filologie a fonetiky na universitě ve Štrasburku D r.
plnej zaměstnanosti, ktorú zlyháva. Zásahom vládnej ců, kteří vystoupili 128krát v 52.akcích.
J iří Straka je mimo jiné členem Královské akademie
politiky, jej fiškálnymi a
V Klimer.tově “ rozboru” je ještě mnoho jiných čí
belgické, Akademie věd ve Finsku, členem meziná možno podťa tejto teorie
rodní Rady francouzského jazyka, dopisujícím čle dosiahnuť nepriamym zá- měnovými opatreniami, sa sel, např. o počtu přeložených literárních děl (v r.
nem francouzské Académie des Inscriptions et Belles sahom vládnej moci do ho sice dosial’ podařilo oživiť 1974 bylo přeloženo 31 novinek'z Anglie v nákladu
Lettres, čestným doktorem španělské Vysoké rady spodářského života. Pri hospodárstvo, vymanit’, ho 1,235.000 výtisků, 46 z Francie, které vyšly v nákla
du 1,534.700- výtisků, ze Západního Německa 22 titulů
pro vědecká bádání, čestným doktorem Lavalovy uni
z depresie, ale nepodařilo
v nákladu 613.540 výtisků, zatímco se do těchto ze
versity v Quebeku, atd. * Profesor zoologie na uni tom sa tvrdilo, že za plnú
versitě v Guelph v Kanadě D r. Eugen Bajon je auto zaměstnanost’ třeba pova sa zároveň znížiť neza mí ročně překládají 2 až 3 tituly z Československa
díla utečenců se ovšem nepočítají). Další čísla
rem a spoluautorem dvou knih o jezeru Kariba a o žovat’ tú úroveň, ked’ ne městnanost’ . A tak sa na
jsou o dramatických dílech hudebních a činoherních,
"rybách - tohoto jezera, které se rozprostírá na hrani
zaměstnanost’ nepřekročí stolila otázka: ako ďalej?
cích mezi Rhodésií a Zam bií. * Kanovník E. S. MolJedna skupina národo- o výstavách výtvarného umění, o filmech (loni vy
vezl Filmexport na Západ 99 celovečerních a 435
n ar, T H .D r., O. A. D. z Visalia v K alifornii je auto 4% z celkového počtu prahospoďárov tvrdí, že fis krátkých filmů a dovezl 81 filmů celovečerních a 54
rem několika nových publikací: The Liturgicai Re- covných sil. Dokonca sa
forms of John Hus, The Disciplině of Devotion, M i- tvrdilo, že 4% nezaměst kálně a měnové opatrenia krátkých), o' televizních pořadech (loni např. vysí
racle in Our Day, Three Christian Kingdoms of Nu- naných je účelné a pře vlády neboli dost’ silné, lala Čs. televize 13 filmů z Kanady a 7 z Austrálie.
“ Kolik našich pořadů vysílala televize kanadská ne
bia a The Ethiopian Orthodox Church. * Profesor f i 
ekonomický, dynamizmus aby rozprúdili hospodář bo australská?” , ptá se Kiiment).
lozofie na Kalifornské státní universitě v Chico D r.
sky
život
natoťko,
že
by
Ivan Sviták vydal anglicky -2 knihy: Dialektika m ar národohospodárstva lepšie,
Bedlivější rozbor uvedených čísel, která mají udě
xismu a Iluze české sociální demokracie. * Na 4. ako ked’ nezaměstnanost’ došlo aj k prenikavému lat.dojem, by v mnoha oborech nepotvrdil stanovisko,
mezinárodním film ovém festivalu v Teheránu v Irá  poklesne pod túto úroveň, zníženiu nezaměstnanosti. které se snaží hájit vykladač československého pří
spěvku ke kulturní spolupráci, ale tím se nebudeme
nu zastupovali tři čs. film oví režiséři, nyní v exilu,
pretože to. může spósobiť Preto navrhovali radikálzabývat. Všimneme si skutečnosti, že smyslem do
tři různé Státy: Ján Kadár zastupoval Kanadu f il
nejšie
opatrenia.
Odporprekrvenie
hody v Helsinkách, jak byla formulována v “ třetím
mem Jak mi otec lhal, Ivo Dvořák Švédsko film em neželatelné
■covia
tohoto
návrhu
tvrMetamorfózy a Ivan Passer Spojené státy film em hospodářského podnikania
košíku” ; měla být volnější výměna kulturních‘ hod
Zákon a nepořádek. Ivan Passer získal Zlatou plake a móže vyústit’ vo zvýše- dia, že radikálnejšie opat not, informací atd. — a. v té věci se dostává Kiiment
tu, věnovanou iránským šachem. (F ilm ; který do sou nej inflácii. Podl’a tejto renia vlády by sice mohli ria slabý led. Ani pro něho není snadné dokázat, že
lid v diktatuře nesmí slyšet, číst, vidět či veřejně
těže poslalo Československo, porota zam ítla pro ne
teorie može štát fiškálnou znížiť stav nezaměstnano
dostatečnou uměleckou úroveň.) * Film ový režisér
(Pokračování na straně 2)
sti,
ale
len
za
cenu
novej
Miloš Forman přiletěl z UŠA na krátkou návštěvu politikou - daňovými ú le 
inflácie
a
to
považujú
za
Austrálie — na sydneyskou a melbournskou premiéru vami - a měnovou politi
svého vynikajícího film u (volně přeloženo) Let nad kou - zlačněním peňazí na neželateťné, za nebezpečPUBLISHED by - F. Váňa,
8 Moorhouse St..
hnízdem bláznů (One Flew Over The Cuckoo's Nést).
investície - podpořit’ dy nejšie ako zvýšenú neza
Richmond.
Víc.
3121.
—
PRINTERS:
Unification
V Austrálii ho doprovázel b ratr Pavel Form an, který
namizmus hospodárstva a městnanost’ .
Pty. 'Ltd., 497 Collins St., Melbourne. vTic. 3000
je úspěšným výtvarníkem v Brisbane.
(Pokračovanie na str. 2)
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Rozvědčík se vrátil
(Pokračování se str. 1)
socialismu, obranou zájmů
evropského míru a bezpeč
nosti.”
Minařík byl zaměstnán v
RSE od prosince 1968,
když krátce předtím, jak
tvrdí, dodal jakési infor
mační materiály “ agentu
C IA” , bývalému řediteli
nakladatelství' Melantrich
a v Německu později ře
diteli čs. oddělení RSE Ju
liu Firtovi. Firt prý slou
žil americké CIA již od
válečných let, od r. 1943.
Minařík brzy poznal, že
“ tón štvavého vysílání se
řídí okamžitými potřebami
americké zahraniční poli
tiky” . Tak např. v období
krátce ■před helsinskou
konferencí - aby nemohlo
být socialistickými státy
obviňováno z rušení pří
prav konference - vydalo
vedení mnichovské vysí
lačky příkaz zásadně nepolemizovat,
nepřinášet
vlastní polemické komen
táře, nýbrž používat citátů
ze západního tisku jakož i
“ maoistic-ké útoky proti
myšlence evropské bez
pečnosti a spolupráci a
maoistické pomluvy na
adresu socialistických ze

Mnichovská

vysílačka vých exponentů z roku
nemá však na svědomí jen 1968, které většinou vznik
štvavé vysílání, ale vyko ly na přímou objednávku
nává i funkci řídícího S. E. a jí také.byly zapla
centra
pro
organizaci ceny.” S. E. si dovolila
■emigrantských spolků a vzpomenout na takové vý 
koordinuje jejich činnost mysly nepřátelské propa
zaměřenou proti zemím so gandy, jakým byla doho
cialistického společenství. da Sovětského svazu s Hit
Tato “ téměř konspirativní lerem na počátku války,
činnost” je uskutečňována referovala též o pamfletu,
prostřednictvím několika v němž byla vzpomínka na
organizací jako Čs. porad americké osvobození zá
ním sborem v západní padních Čech atd. Citova
Evropě, Radou svobodné la pak. i z pamětí Smrkov
ho Československa, Světo ského, z předloňského do
vým kongresem Slováků pisu Dubčeka Národnímu
shromáždění, z veřejných
atd. “ Tyto spolky jsou
(ale v Československu ne
zcela otevřeně využívány
zveřejněných) dopisů pro
ke špionážní činnosti proti
minentních osob 'Z období
Československu a dalším
Pražského jara představi
socialistickým zemím.”
telům nynějšího režimu v
“ V období před závěreč
ným setkáním v Helsin
kách” , prohlašuje kapitán
Minařík, “ zahájila SE dal
ší rozsáhlou ševavou kam
paň, k níž zneužila 30. vý
ročí ukončení druhé světo
vé války . . Byly při tom
využívány různé pamflety,
paměti a dopisy pravico-
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Nezaměstnanst v Am erike

. V Austrálii můžete kupovat jednotlivá čísla
HLASU DOMOVA V T Ě C H T O OBCHODECH:

•

(Pokračování ue strany 1)
Zápaciě zdání autentičnosti .diskutovat, co je běžně dovoleno lidem v západa tím i jisté důvěryhodno ! ní zemi, že třebas československý občan nesmí mít
j přístup k dílům demokratických filosofů a politiků,
sti a jen málo zasvěcenců jako jsou přístupna na Západě díla- Marxova, Leni
ví, že jde .o pustý pod nova či sebrané projevy Leonida Brežněva, že mu
vod.” Blíže to tvrzeni ne není dovoleno shlédnout filmy s tendencí demokra
tickou, jako mohou lidé na západě vidět filmy š ten
vysvětluje, podpisy čs. dencí komunistickou atd. Jak vysvětlit západním li
profesorů na prohlášení se dem, že výchova socialistického člověka musí zůstat
ve spolehlivých rukách, .nesmí být ponechána náhodě
nepokouší popřít,
a “ špatným” vlivům, které by na něho mohly působit?
Minařík si v prohlášení Ke všem těm domácím hlediskům přibírá si pak
všímá mnoha dalších po Kliment i starost o člověka západního, když píše:
“ Máme vždy jedinou zásadu: dovážet i vyvážet
drobností ze svého půso
jen prvotřídní kvalitu. Proto právem ovlivňujeme
bení ve S. E , z nichž ně výběr nejen podle toho, co partner žádá, ale i podle
které jsou směšné, jiné toho, co onu kvalitu skutečně představuje” — čili
prozrazují polopravdy a jak M Y si kvalitu představujeme — a pokračuje:
“ Náš upřímný postoj k výměně kulturních hodnot
další jsou snad pravdivé.
vyplývá přitom z jediného, že si totiž pod tímto ozna
Špión se vrátil a podává čením představujeme-SKUTEČNÉ -kulturní hodnoty.
hlášení, které je pro ve Jen a jen takové také posíláme do zahraničí.”
Kliment se snaží udat i v kulturních otázkách zá
řejnost upraveno tak, aby
sadu moskevských a československých a ostatních vý
vyhovovalo okamžitým po chodoevropských signatářů z Helsink, která zní: Jsme
třebám pražského špionáž pro detentu. ještě větší detentu, ale ■její interpre
taci ponechte výhradně nám. Košíky dohody si na
ního centra.
plníme sami.
Zbývá jen otázka, zda
bylo v RSE uděláno dosta
tek opatření, aby lidé typu
ČESKOSLOVENSKÉ V Y S Í L Á N Í V M E L B O U R N E \
Minaříka neměli možnost
3ZZ ACCESS R Á DIO — 1220 KHz
1
ohrozit bezpečí lidí, kteří
se špióny v SE nepočíta
každé úterý v 10.30 hod. večer
1
li. Navrácený rozvědčík
a ve středu v 10.30 hod. dop.
1
tvrdí, že měl přístup k do , 1
pisům, v nichž reagovali , '10. a 11. 2.: Hrajeme prvním maturantům z češtiny1
čs. občané na vysílaný ý- v Austrálii (sestavila Aranka Erbenová). Zprávy.1
program.
( '17.-a 18. 2.: Moravo, Moravo. (Připravila Hana1
i Stíbalová). Zprávy.
j
1 24. a 25. 2.: únor 1948.

mí” , Kladný postoj k hel
sinské konferenci neproje (Pokračovanie zo sn
Pri dókladnej analýze
vil prý ani jediný pracov
ník čs. oddělení Svobodné stavu nezaměstnanosti a
prebiehajúcej obnovy hoEvropy.

•

Československu atd. čs.
rozvědčík se zmiňuje i o
“ jakémsi výboru českých
a slovenských profesorů v
emigraci” ,1který prý S. E.
zorganizovala, a o jejich
pamfletech s prohlášením
k 30. výročí druhé světové
války. "Tyto pamflety vy
volávají u veřejnosti na

Kosíky a jejich nápín

BONDI BEACH Newsagency, 134 Campbelťs Pde.,
Bondi Beach, NSW.
GOURMET RESTAURANT, 129 Bayswater. Rd.,
Ruschcutters Bay, NSW.
LIDO RESTAURANT, 2 Roslyn St., Kings Cross,
NSW.
PORTER & CO., Newsagency, 203a Castlereagh St,,
Sydney-City
STEINDLER’S RESTAURANT, 197 Campbell St.,
Ďarlirighurst, NSW.

spodárskej
výroby . sa
však přišlo na to, že eko
nomické hradisko neza
městnanosti koliduje so
sociálnym
hl’adiskom..
Konkrétné a zjednodušené
to vyzerá takto: oživený
hospodářsky proces by si
ce móhol odbúrať neza
městnanost’ , ale za iných
podmienok ako panovali
na pracovnom trhu před
recesiou, a tak mnohí ne
zaměstnaní dávajú před
nost’ tomu, že poberajú
podporu v nezaměstnano
sti před prijatím zamestnania, v ktorom by bol
ich zárobok nižší ako poberali v poslednom za
městnaní. ■
A tak sa dostáváme k
otázke, do akej miery vy
hovuje terajší systém pod
pory v nezaměstnanosti
potřebám
hospodárskej
politiky, sledujúcej plná
zaměstnanost’ .
Bývalý předseda Rady
prezidentových hospodář
ských poradcov, profesor
Stein, připomíná vo svojej úvahe o plnej zaměst
nanosti, že právě před 30
rokmi rokoval kongres o
zákone, počLTa ktorého sa
mala vláda postarat’ o

plná zaměstnanost’ . V tom
čase
sa však vyskytli
otázky: za akýeh podmie
nok a okolností má mať
vláda zodpovědnost’ za
plnu zaměstnanost’ ? Majů
to b yť podmienky, ktoré
by určila vláda a ktoré
by neboli prijateťné pre
mnohých
nezaměstna
ných? Keď sa tieto otáz
ky nadhodili, kongres svoju legislatívnu prácu na
spomenutom zákone nedo
končil. Vrátil sa k nej až
v roku 1946, ale vtedy od
hlasoval zákon o zaměst
nanosti, ktorý sa aj naďalej označoval za legislativ
ně opatrenie pre plná za
městnanost’ , avšak vecne
určil len toťko, že sa má
vláda postarat’ o maximálnu, teda nie plná za
městnanost’ .
Zákon z roku 1946 ukla-'
dá vládě zaistiť zaměst
náme’ pre každého, kto je
ochotný pracovat’ aj za
okolností, že jeho mzda
bude v novom zaměstna
ní nižšia ako v predchádzajúcom - v tom je kameň
úrazu, problém, ktorý vlá
da nie je v stave zvlád
nut’ , lebo nemá donucovacie prostriedky k tomu,

('
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módami keramiku
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ELLIS

86 Nichoison
Str., nosti
Abfaotsford,
3
abv' nezaměstnaní
přijali
je róznaVíc.
v jednotli
prácu za iných okolností, vých štátoch a to od mi
Telefon
41-6973,
3
než na poslednom praco- nima nějakých 60 do ma
visku.
xima 95 dolárov -týždenne.
šetření okolo problémov Okrem toho vytvořili .od
nezamestnanbsti ukázale, borové organizácie v jed
že značná časť nezaměst notlivých
podnikoch
naných v Spojených štá
zvláštny fond pre případ
toch tvoria takí, ktorých nezaměstnanosti a tak sa
možno považovat’ za dobčasto stává, že nezaměst
rovoťne nezaměstnaných.
naný dostane viac ako
Pri tom systém podpor
keď pracoval a to tým,
v nezaměstnanosti táto
že kumuluje podporu v ne
dobrovoPnú nezaměstna
zaměstnanosti s podporou
nost’ podporuje na úkor
z podnikového fondu. Ticodbúrania nezaměstnano
to případy nie sú ojedi
sti. Systém podpory' v ne
nělé.
M K.
zaměstnanosti je v Spoje
ných štátoch založený na
PERFEKTNĚ
poistení pre případ neza
A S P O L E H L IV Ě
Přepisy na blány městnanosti a je chráně
Korektury v češtině
ný federálnou vládou a
i angličtině administrovaný
úradmi
Překlady též z němčiny
jednotlivých štátov amea francouzštiny
rickej unie.
Telefon (Melb.) 41-4540
Podpora v nezamestna-
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Výzva do Prahy

a m ^ ^ n in H »v e .ik r e t c e

Ota Rambousek
Přišla Výzva z Prahy nazvaná

Protest proti vraždám

■3

vo Španělsku.

Hned

— V Práze zemřel náhle Rohozci u Turnova, Kra-- “ vzácnému hostu z bratrve věku 50 let akademic vářích.u Opavy, radnice vj ské ND R” též “ bouřlivý
potlesk a pozdravná vclání” . Později odjel Honec
ker do zámku v Lánech,
kde měl rozhovor s Husákem ..

první dvě věty jsou, charakteristické: "N a nádvoří španělských kasáren bylo
ký malíř a grafik Vladi Mělníku a měšťanskýchi
zavražděno popravčími četami pět mladých vlastenců. Ačkoli metody jejich boje mír Brohovszký a ve vě domů v Táboře a Litobyly extrem isfické,jejich hlavním zločinem byl boj o demokratické Španělsko." ku 88 let básník Jaroslav myšli.
Jak je známo, v boji o "dem okratické Španělsko" bylo pozabíjeno několik poli Bednář, v Bratislavě ve — V obci Dobroviz v okrevěku 67 let zasloužilý umě se Praha-západ byl .odcicistů. Protože odstřel členů policejních sborů není povolen ani ve frankisticlec Štefan Bednář, malíř, zen neznámým pachate
kém režimu, na rozdíl od lovné zvěře jsou tam policisté celoročně hájeni, bylo grafik,
karikaturista a lem
autobus
ČSAD "p ět mladých vlastenců zavražděno"
ilustrátor.
TrambUs RTO. S autobu
Zkusme se dopátrat, ja k

si počínaly

v podobných případech

režim y

nefa-

šistické, ba dokonce režim y "nejsvobodnější a nejhum ánnější" —- lidově-demokratické, nebo aspoň jeden z nich.

Již v nejrannějším sta
diu vývoje, v letech 19481950, trestal českosloven
ský lido-demo-režim “ vla
stence, jejichž metody bo
je byly extremistické a je
jichž jediným zločinem
byl boj o demokracii” ovšem nikoli španělskou trestem absolutním.

Protest proti vraždám
ve Španělsku podepsalo
35 lidí, mezi nimi i řada
těch, kteří pozvedají svůj
hlas proti bezpráví, řekli
bychom, profesionálně. I
když trochu opožděně. U
dvou, resp. tří jmen bych
se chtěl zastavit: jmen
soudružek J. Slánské a
Marie švermové. Bohužel
nemáme tu dnes možnost
zjistit, zda zvedly svůj
hlas Stejně rozhořčeně v
letech
padesátých
na
obranu těch, “ jejichž hlav
ním zločinem b y l . .” atd;
Jaká byla asi reakce po
slankyně Marie Švermové
na vraždu její parlament
ní kolegyně?

jádro, podstatu problému,
který zná tak dokonale
otřepaný slovník - režimní
frazeologie. Tím spíš udi
ví jeho podpis pod Prote
stem, hemžícím se termí
ny jako vraždy vlasten
ců, fašismus, diktatura
atd. Pohříchu, po všech
svých zkušenostech, i pan
Ludvík Vaculík podepsal.
Je to škola. Ale možná, že
Protest ani nečetl, že pln
dobré vůle přehlédl souvi
slosti. Vždyť i Spojené
státy, resp. většina jejich
států, uplatňují v jediném
případě trest Smrti:
za
vraždu policisty a vězeň
ského dozorce. Každý stát
těžce trestá útok' na život
ochránce zákona, tedy i
Španělsko. Proč tedy ter
míny jako “ vlna strachu” ,
“ hrůzovláda” , “ zotročení
lidu” atd.?

S pohnutím mysli vzpo
mínám na humánního vy
šetřovatele StB v Plzni,
který mi při výslechu v
listopadu 1949 s bodrou'
srdečností
prohlásil:
“ Otouši. tys měl jedinou
kliku: že sis na nás ne
vystřelil!” Mladý vlaste
nec s extremistickými me
todami boje je pak skm
tečně šťasten, když vyváz
Třetí jméno mezi podene s pouhým doživotím.
psanými na Výzvě z Pra
Ale dosti ironie, neboť hy mne trochu znepokoju
věc je vážná. Byly to do je, neboť jej nosí člověk,
by, kdy nemuselo jít jen který proslul svojí odva
0 policistu. Vždyť za Ba hou říkat pravdu, který,
Nechtěl jsem však touto
bice. kde bylí v létě lyál zdá se. se snaží dobrat poznámkou omlouvat Špa
zastřeleni
funkcionáři pravdy, vyhmátnout, najít nělsko, o němž nechť řekKSČ, neváhal "popravit
rozlícený, i když nefašistický režim 67 “ vlasten
ců s extremistickými me
todami boje” , ba i úplně
bez metod - vždyť byl
Svoláním sjezdu svých delegátů na duben do
mezi nimi i prostý kněz.
Prahy projevuje Komunistická strana Českosloven
Ve Výzvě z Prahy se
ska poddaným pracujícím tak úžasnou milost, že
půvabně praví:

— Část čs. horolezecké vý
pravy do Himalájí “ Ma
kala 76” se dosud daleko
— Jen v českých zemích sem zmizely i bloky jízde nedostala. Nákladní auto
je registrováno asi 30.000 nek a 1.000 Kčs v hotovo Tatra 148, kterou výprava
nemovitých památek - jen sti. Pátrání bylo zatím1 odjížděla, se. na kluzké
hradů, zámků, zřícenin á bezvýsledné.
vozovce u Dalskabát v
tvrzí je 2.200 (z nich 130 — Čs. společnost pro za■ okrese Olomouc srazilo š
je přístupno veřejnosti). hraniční obchod Strojim-■ protijedoucím nákladním
Je tam také téměř 30 pa port še zúčastnila od 28.■ autem, jehož řidič utrpěl
mátkových městských re ledna do 8. února hospo■ těžká zranění. Byla způsozervací. Největší z nich dářské výstavy v Bangko■ hena škoda 180.000 Kčs.
je Praha, která je jedním ku v Thajsku. Měla expo — Předseda Čs. akademie
z největších památkových zici na ploše 100 m2.
věd předal 11 cen ČSAV
celků na světě. Věnuje se — Koncem ledna se konal- za úspěšné splnění vědecpozornost i zachování pa v Praze seminář lektorů; kovýzkumných úkolů a za
mátek na technickou do a referentů Svazu čs.-so; nejlepší 'práce popularizu
vednost našich předků. Je větského přátelství, který jící výsledky čs. vědy.
to např. koňská dráha z je součástí přípravy 1.000 Mezi
obdarovanými
je
Č. Budějovic do Lince, ře lektorů z českých zemí na akademik J. Bačkovský s
tězový most přemístěný z Leninské večery, které se kolektivem
pracovníků
Podolská u Pisku do Stád- budou konat v období před Ústavu fyziky pevných lá
ce u Bechyně a hamr v dubnovým sjezdem KSČ. tek, RNDr. A. Prokeš z
Dobřívi u Rokycan, které — Pó dobu jednoho týdne Fyzikálního ústavu ČSAV,
jsou evropskými unikáty. se v Praze konalo 3. řád RNDr. A. Cimbálníková
Světovou pověst mají též né zasedání čs.-rakouské z
Géologického ústavu
hradiště a mohyly odkry komise k šetření událostí ČSAV, RNDr. A. Perez z
té na jižní Moravě. V po na společných státních
Ústavu teorie informace a
sledních letech byly pro hranicích. Komise se vzá automatizace ČSAV, ing.
vedeny nákladné 'opravy jemně informovaly o situa Dr. V. Hamata z ústa
zámků v Náchodě, Milotí- ci na státních hranicích a vu pro
elektrotechniku
cích u Kyjova, Chlumci konstatovaly, -že se vyvíjí ČSAV, ing. M. Novák z
n. C., Opočně, Hrubém pozitivně.
Ústavu radiotechniky a
ČSAV.
— V Práze byl na oficiál elektrotechniky
ní návštěvě východoně ing. B. Binka z Ústavu
nou víc ti, kteří tamní po mecký první tajemník ÚV fyzikální chemie a eiektroměry znají. Spíše bych SED Erich Honecker. Po chemie, V. Rezl a ing.
chtěl připomenout zásadu dle zpráv čs. tisku mu J. Janák z Ústavu ana
Pražáci připravili “ nadše lytické chemie. B. Ryša
slušných lidí o nutnosti za
z Parazitologického
né ovace” . Členové Svazu vý
metat nejdříve přeď vlast socialistické mládeže, ve ústavu. MUDr. J. Jíra
ním prahem.
svazáckých krojích dodali z téhož ústavu a prof. dr.
J. Loukotka, ředitel ústa
vu
vědeckého
ateismu
ČSAV.
— Nejvyšší soud ČSR zvý
šil
rozsudek krajského
soudu v Plzni z 9 na 11
let vězení, kterým byl od
souzen stavbyvedoucí o. p.
závodních kolektivů. Další přihlášky se očekávají,
Vojenské stavby Praha
takže půjde nepochybně o směnu skutečně celo
Evžen R. za rozkrádáni
národní..
majetku v socialistickém
Některé podniky nebo skupiny převzaly k tak
vlastnictví. Odsouzený na
velké události hned závazků několik. Tak třeba
stavbách odcizil v době
pěti let materiál, nářadí
Svazáci z bratislavských Pozemních staveb odpra
a stroje v hodnotě větsj
cují k tomu účelu 19.000 brigádnických hodin při
než 200.000 Kčs. přičemí
plnění plánu podniku, nasbírají 200 tun železného
k jejich přepravě použí
šrotu a tři tuny starého papíru a dokončí Areál
val nákladní- auta podni
ku. Evžen R. dostal kro
mládeže v závodě Stavovýroba'. Občané Březnicě
mě toho peněžitý trest
na Příbram sku zase hodlají vzpomínat na sjezd
15.000 Kčs a byl mu za
a jeho důležitost při úklidu města a úpravách ži
kázán výkon funkce stav
votního prostředí, čemuž věnují 11.000 brigádnic
byvedoucího na dobu 4
kých hodin, kdežto děti ze ZDŠ Přelouč, Obrán
let po ■odpykání trestu.

Na počest sjezdu

“ V době zmírňování me
zinárodního napětí se ne
může dařit žádné diktatu
ře. Když ustupuje hrozba
válečných konfliktů, je vo
lání po demokratických
principech o to silnější a
důraznější.”
Jinými slovy: Jakmile
se
mezinárodní
napětí
zmírňuje, ale trvá nebo
dokonce narůstá, je na mí
stě trestání “ vlastenců, je
jichž hlavním zločinem je
boj o demokratické . . .
atd.” tresty absolutními?
1 když jde třeba o poslan
kyni, kněze, starce, Vy
sloužilého generála s ne
ocenitelnými
zásluhami?
Zde použijme jiné věty z
pražského protestu, když
jsme přidali pouhé slůvko:
Nechť
ani
tato zku
šenost není zapomenuta.

se kdekdo snaží náležitě odvděčit a ť už všeobec
ně zvýšeným pracovním výkonem, úzkostlivějším
šetřením surovinam i, větším sběrem odpadků, ra
cionalizací práce, zaváděním nových léčebných me
tod, které zmenší počet dnů zameškaných pro ne
moc, tvořením nových brigád socialistické práce,
přebíráním jednotlivých • i sdružených socialistic
kých závazků, vyhlášením týdnů vzorného plnění
dopravních a přepravních úkolů až do dne sjezdu
(později se obětují
atd. atd.

vzorné týdny jiném u

účelu)

Ústřední rada odborů vydala bojové heslo: "Z v ý 
šenou aktivitou
Revolučního odborového hnutí
vstříc X V . sjezdu KSČ", a vliv tohoto provolání
byl okamžitě tak silný, že se pracující jednoho
podniku rozhodli jako jeden muž vyhlásit na so
botu 4. dubna dobrovolnou socialistickou směnu.
Protože se však druhé podniky nemohly nechat

ců m íru, oslaví sjezd odevzdáním 2.900 kg papíru,
textilu a kovového šrotu, seberou 64 kg léčivých
bylin a odpracují 1.700 brigádnických hodin. P ra
cující národního podniku Č K D , závodů Jiřího Dimitrova v Blansku, uzavřeli zase na počest sjezdu
docela odvážný závazek, že v této pětiletce při
hlásí 3.000 zlepšovacích návrhů a 30 vynálezů, je
jichž zavedením se ušetří kolem 27 miliónů korun.

zahanbit, hlásili se dobrovolně pracující dalších
podniků o čest, aby tu sobotu směli pracovat. Za
několik dní, už koncem ledna, referovaly pražské
noviny pochvalně, že se na tuto dobrovolnou pra

Závazek má tu výhodu, že pět let je dost dlouhá
doba. Kdoví, ja k to pak bude s kontrolou plnění
takového závazku A konečně — vždycky se pak

covní směnu přihlásilo dosud 2.300 podnikových a

T eď jde jen o to, aby byl sjezd poctěn!

mohou zavázat, že se zaváží

na pětiletku další.

MELBOURNE
i SYDNEY
PRO ŠÍVANÉ
P Ř IK R Ý V K Y ,
PO VLA K Y

ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. Q U IL T IN G

' Anna Mendanová
Melbourne:

175 Brougham St..
Kew, Vic., tel. 86-8427
Sydney:

Telefon: 622-2453
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Světová bilancia
hospodárenia s obilím

• Před sto léty — 1. února 1876 — se narodil Franta
Na prahu nového roku predkladajú poťnohospodárski odborníci bilanciu hospo- Sovietšky zváz móže byť
Anýž, ciselér, mtartista, medaiiér, řezbář a koVolidárenia
s obilím vo svetovom m eradle. Porovnávajú produkciu uplynulého roku aj v tomto hospodárskom
tec. V ušlechtilých kovech a v dřevě vytvořil vyni
kající díla vlastní a také tlumočil díla jiných vel so zásobovacou potřebou do budúcej úrody, analyzujú světový obilinársky trh, roku postihnutý značné r.a
kých umělců české secese. Dokonale odlil do bron produkciu, přebytky i schodky v jednotlivých oblastiach světa a upozorňujú na úrodě.
zu plastiky Myslbekovy, Mařatkovy a jiných sochařů. výhliadky v svetovom zásobovaní. Aká je táto bilancia?
Vo Spojených štátoch
Jeho prací jsou odlitky sarkofágu českých králů a
Z hl'adiska zásobovacích potrieb je třeba věnovat' osobitnú pozornost' hospo- bolo v oblastiach, kde sa
bronzové dveře chrámu sv. Víta podle návrhů V. H.
dáreniu s tými obilninami, ktoré služia bezprostredne k výživo o byvatelstva — pestuje
Břunněra a O. Španiela.
najviac ozimej
• Sto padesát let uplynulo 2. února od premiéry první teda pšenici a rýži — a potom krmnému obiliu.
pšenice v čase siatia vel’české opery Dráteník, kterou složil František Jan
Podl’a zistenia odborní mala tiež peknú úrodu - najdoležitejsím krmivom mi sucho. PodI’a prvého
škroup, obrozenecký vlastenec a zanícený hudebník,
kov
americkej Organizá okolo 16 miliónov ton. Roz pre živočíšnu výrobu, ale hlásenia ministerstva pol’nejvýznámnější osobnost české národní hudby předsmetanovské.
cie pre hospodársku spo vojové krajiny vyproduko okrem toho sa takmer vša nohospodárstva vo Wa
• Bedřich Jaroš, violoncellista a hudební pedagog, luprácu a rozvoj bola svě vali 34 až 37 miliónov ton, de na svete používá aj shingtone o výhliadkach
se narodil 2. února 1896. Je profesorem hry na violon tová úroda pšenice v ho
o 10 miliónov ton či o 15% priamo k výživě l ’udí. Aj na budúcu úrodu obsiali
cello a hry komorní na pražské konservatoři, členem
farmári ozimnou pšenicou
Ondříčkova kvarteta a v létech 1918-1921 byl koncert spodárskom roku 1975-71 viac ako v predchádzajú- produkci a kukuřice bola v
okolo
358
až
365
miliónov
com roku. Najviac překva Spojených štátoch v uply všetku podu, čo mali k
ním mistrem České filharmonie.
• Spisovatel Jaroslav Havlíček se narodil 3. 2. 1896 ton, teda asi o 3% váčšis pilo Turecko, ktoré vypro nulom hospodárskom roku dispozícii, to znamená, že
v Jilemnici. Pomocí Antala Staška debutoval verši ako , v predchádzajúcorr
dukovalo takmer 4 milióny inimoriadno. nějakých 144 je osev váčší asi o 9% ako
ve Zvonu a později tiskl své povídky v různých li
hospodárskom roku, ale c ton pšenice. Malý príra- miliónov ton, o 29 milió vlaní. Pod oziminou je asi
terárních časopisech. Jeho povídky, byly vydány po
smrtně s názvem Neopatrné panny a ač jsou z let niečo rnenšia ako v hospo stok na produkcii vykazu nov ton viac ako v pred- 23 miliónov hektárov - najváčší osev jesennej pšeni
dvacátých a třicátých, ze začátku spisovatelovy tvor dárskom roku 1973-74. Te je aj Argentina.
chádzajúcom roku.
by, jeví se v nich již vyzrálý vypravěčský talent aj bez předběžného porovce v Spojených štátoch od
'Druhá
najdóležitejšia
V ostatných oblastiach
Havlíčkův, který se pak plně rozvil v zamyšlené nania produkcie so záso
světa bola úroda menšia krmná plodina s vel’kým roku 1949. To preto. že
trilogii, z níž však vyšel pouze první díl Vyprahlé
touhy, jenž byl přepracován pod názvem Petrolejové bovacou spotřebou napove- ako vláni. To platí aj o významom aj pre priamu sú výhliadky na odbyt
dá, že nebude možné vy krajinách Európského ho výživu l ’udí je sója. Jej pšenice dobré na' domálampy, a pak v románě Helimadoe.
• Josef Mysliveček, český hudební skladatel, odešel tvořit’ světové rezervy ■v spodářského spoločenstva, úroda bola rekordná aj v com i svetovom trhu.-Ale
po prvním skladatelském úspěchu r. 1763 do Itálie, takom množstve, ako tc
ktoré vyprodukovali nece Spojených štátoch aj v ministerstvo hospodárstva
kde byl nadšené uznáván a nazýván II divino Boemo.
například předpokládal a lých 40 miliónov ton, asi Brazílii, ktorá sa postupné podl’a obdržaných správ
V Římě měl dokonce vlastní palác, avšak po ne
nadálém neúspěchu a po těžkém onemocnění nastal navrhoval, americký mi o 5 až 7 miliónov ton mě stává jednou z najdóleži- od svojich exponovaných
tejších
producentských cdborníkov v jednotlivých
umělcův neočekávaný a rychlý pád. V nouzi se ho nistr zahraničia Kissingei něj ako vláni.
nikdo neujal — byla zapomenuta jeho vlastní štěd na rímskej potravinárskej
krajin tejto dóležitej plo oblastiach upozorňuje na
No najviac sklamala výrost, jíž sám oblažoval jiné za dnů své slávy. Nuzně konferencii. Dr. Kissingei
to. že. v hlavných pšenič
diny.
chodná Európa, najma Soumírajícího Myslivečka nalezl jeho žák, Angličan Sir
vtedy
navrhoval,
aby
sa
ných oblastiach neboli a
Aké
sú
výhliadky
na
no
■Edward Dorian Barry, který jej dal na své útraty
vietsky zvaz, kde bola úro
nie sú priaznivé vegetač
pohřbít a dal mu postavit mramorový pomník v ko už po zbere úrody v ho da pšenice priamo kata vů úrodu?
stele San Lorenzo in Lučina. Josefa Myslivečka, kte spodárskom roku 1975/76
O tom, ako dopadla je- ně podmienky, že kultury
strofálná.
Z
toho
dóvodu
rý zemřel 4. února 1781 v Ř ím ě,.oslavila v české li vytvořila světová rezerva
senná sejba v hlavných trpia nedostatkom vlahy a
potřeby
východoeurópteratuře Sonja Spálová románem II Divino Boemo.
60 miliónov ton pšenice a
producentských krajinách, tak že bude celková úro
• Dům o dvou poschodích a Vysazená okna jsou
skych krajin značné .narupřišli prvé správy zo So- da nižšia ako v uplynu
hlavní romány šéfredaktora Lidových novin v Brné ryže.
šujú světové zásobovanie.
Bedřicha Golombka. Své vzpomínky uložil ve feje
vietskeho zvázu a zo Spo lom hospodárskom roku.
Pokial’ sa týká pšenice, znemožňujú
vytvorenie
tonech (Dnes a zítra) a chronologický přehled druhé tá prispeje do tejto plánoOdborníci sa zhodujú v
jených štátov - a obldve
plánovanej
světověj
rezer
světové války připravil čtenářům v knize Válka v
správy nie su vel’mi po- tom, že za týchto okolno
vanej
rezervy
pravděpo
vy a odoberajú obilie kra
datech. S E'. Valentou zpracoval vzpomínky českého
polárníka Jana Welzla a o svém spolupracovníku Ru-. dobně len nějakými 24 až jinám v rozvoji, ktoré by tešujúce. -V Sovietskom stí je třeba so zásobami
zváze
boli ' népriaznivé obilia, najma chlebového,
dolfu Těsnohlídkovi napsal životopisnou studii. Bed 28 miliónmi ton. To zna
podTa očakávania ich hořich Golombek se narodil. 5. 2. 1901 v Ostravě a i mená, že sme nevstúpili
poveternostné poměry pre hospodařit’ čo nejšetrr.ejspodárskej úrovně mali
. zemřel 31. 3. 1961 v Brně.
do nového roku s váčšou b y ť na dovoze viac závi osev a tak odborníci na šie. To je příkaz na po• Přední mužové slovenští se sešli 6. února 1861
na poradách v Turčanském sv. Martině, aby roko rezervou, ako sme mali sle ako východná Európa. Západe uvažujú o tom, že čiatku nového roku.
vali o posledních událostech, které se stali v Če před rokom.
najma Sovietšky zvaz. ktochách a aby se připravili na ev. oposici proti sně
PokiaT sa týká světověj rý neustále propaguje svoj u
s3
Poskytujeme službu v
1
mu maďarskému, jakou uskutečnili čeští poslanci
produkcie ryže, tá sa od kolchozný systém výroby
B
P O K L Á D Á N Í PO DLAHO VÉ K R Y T IN Y
j
ve své zemi v roce 1862 proti sněmu vídeňskému.
• 7. 2. 1311 došlo v Praze ke korunovaci Jana Lu haduje v uplynulom roku ako najpokrokovejšiu a B * čtverce * korky * parkety * broušení a lakování í
cemburského a jeho manželky Elišky, druhorozené na 230 miliónov ton, asi o najproduktívnejšiu organi- 3
* jakož i opravy a obnovení starých podlah
j
dcery krále Václava II., kteří uzavřeli sňatek 1. 9. 4% viac ako v predchádU N IV E R S A L FLOOR CO VER IN G S
1
záciu pol’nohospodárskej b
1310 ve Špýru na Rýně.
zajúcom roku.
49 K arnak Rd., Ashburton, Vic. 3147
\
výroby. Dosah drastického N
• Petr z Mladoňovic byl jedním z průvodců M. J.
Na
zlepšenej
produkcii
g
Volejte
tel.
25-5646
(F.
Jurik)
’
!
zásahu
východoeurópHusa v Kostnici a podal nejobsáhlejší očité svědectví
o Husově sporu ve zpravodajsky bohatém spisu- Re- pšenice sa podiel’ajú Se- skvch krajin na svetovom
latio de Magistři Joannis Hus causa in concilio Co- verná Amerika a rozvojo obilnom trhu si představí
stantiensi acta. Později byl universitním mistrem a vé krajiny. V Spojených
me vtedy. ked’ uvedieme,
representantem husitské pravice v pražské straně.
Itátoch zožali farmári naj- že vláni doviezli vychodc- | Z L O B Í
VÁS
Oči?
f
(
Zemřel 7. 2. 1451.
/
j |
• Čáslavský rodák Ladislav Quis vstoupil do lite vačšiu úrodu pšenice v európske krajiny z cudzi- ( Bolí Vás hlava ?
ratury s básníky almanachu Ruch a Almanachu čes americkej historii - výše ny len asi 6 až 9 miliónov t Noste brýle od
OPTÁ
l| T V ^ I
kého studentstva. Působil jako básník (Z ruchu), 58 miliónov ton. Kanada
ton pšenice, zatial’ čo v
překladatel (Schiller: Marie Stuartovna, Goethe: Ifitomto zásobovacom období
genie na Tauridě) a kritik. Podařilo se mu vytvo
to bude pravděpodobně až
řit nejzdařilejší postavu českých pohádek — Honzu.
Ladislav Quis se narodil 7. 2. 1846.
i
ELEKTRIKÁŘ
| 23 miliónov ton. .
Capifol House, 113 Swanson Sf.,
J1
i
• Populární operetní subreta Marie Zieglerová se }
Pokial’ sa týká produk
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí i
narodila 7. února 1881. Jako temperamentní herečka, }
7 dní v týdnu
“ cie krmného obilia, odbor
Telefon 63-2231 -- Mluvíme česky a slovenský |
tanečnice a zpěvačka uvedla na různých scénách ši
níci ju odhadujú na 600 1
rokou paletu rolí náročného operetního repertoáru.
DODÁME LÉ K Y VŠECH DRUHŮ
,
■(
J Aleš Hubschmann
>
miliónov ton - asi o 7 až 1 Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
Zvláště oblíbená a úspěšná byla v smíchovské Aré |
i1
ně, odkud na čas odešla i do ND, kde excelovala v
8 miliónov ton viac ako l
v nutných případech i telegraficky,
Tel. 233-3815
/
“ Plesu v opeře*’ a v “ Mamselle Nitouché” . Svou di |
vláni. Tu sa jedná v i
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
vadelní kariéru skončila po turné v Americe a po
Melbourne
'1 prvom radě o produkciu i
ale v sobotu je zavřeno.
založení vlastního divadla v Tylově divadle v Nuslích. S ,
kukuřice, ktorá je nielen
f
, (Pokračování na stráně 6)
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Úmluvy o náladě

Nevhodná slova

Ferdinand Peroutka

Milan Růžička

Pokud detenty se týká, bylo o ní při přechodu ze starého roku do nového hojně uvažováno. Myšlenky
se točily kolem toho, jaký je v této věci poměr mezi sloupcem " M á d á ti" a " D a l" . Jestliže by bylo tře
ba, budeme na krku nosit znám ku, že jsme pro defentu. Kdo by si usmyslil žádat je jí

konec, dával

by si nerozumný, v důsledcích snad strašlivý cíl. Avšak nemůže být zakázáno ptát se po zd raví detenty.
N ěkteří své novoroční rozjím ání zakončili takto: "Co se nyní děje ve jménu detenty, je nová so
větská ofensiva ve studené válce číslo 2". Kdo ctí fa k ta , nemůže mnoho polemisovat proti této diagno
se. Jen toto bychom nam ítli: nikoli studená válka číslo 2, nýbrž číslo 3, 4, 5 a tak dále. Jinak řečeno,
studená válka nikdy nepřestala. I když detenta se zdá la na jakém si citovém vrcholu, sověty neopomíjely
jednat mimo ni, kde nalézaly příležitost. V jedné Offenbachově operetě potkalo štěstí rodinu, která se
živila polykáním ohně na jarm arcích . Pak zdědila velké jm ění a bydlela v paláci. Ale po večerní hosti
ně se rodina plížila dolů do kuchyně, aby tam ze zvyku spolkla trochu ohně, zbylého v kamnech. T ak si'
komunisté odskakují od detenty k leninismu..

Nixon si počínal svým
způsobem: vyjednával a
zároveň ukazoval moc.
Uprostřed
vyjednávání
přikázal bombardovat ce
sty, po nichž sověty do
dávaly Severnímu Vietna
mu válečný materiál. Mno

klidně jako dosti srozumi
telný počin velkého státu,
na jaký si samo snad
někdy bude činit nárok.
Když se později zdálo, že
se snad sověty připravují
poslat své vojáky na po
moc poražené egyptské
Nixon okázale
zí se obávali, že rodící se armádě,
detenta je ztracena. Ale nařídil pohotovost americ
Rusko to přijalo celkem kých sil ve světě. Ani tím

nerozvrátil detentu, ačko
li můžeme mít za to, že
si to sověty s nelibostí za
pamatovaly.

měly by přikládat přílišnou důležitost výstřednostem. Autor takového výroků, ač veřejný činitel,
výemigroval z říše politic •
kého intelektu i instinktu,
a v této emigraci mu, snad
připadá, že by bylo vý
tečné pro mír, kdyby de
mokratické státy neměly
armády, kdežto komunistické by měly. Snad oče-

Byl jsem poznamenán jeho důvěrou.
i.
★
. 1i
Z obavy, aby nám něco neušlo, nám zpravidla1i
íěco ujede.
•1,
★
1i
To, že vysocí představení přijímají v sedě, je 1
enom preventivní opatření. Kdoví kam .by jšrrd
nohli mnozí podřízení vlézt.
I
★
Důležitost: štít pitomosti.

(
i

★
/
Když mne někdo příliš nápadně vyzývá, abych/
e nebál, začínám se bát jeho.
/

i
★
)
i
Zasednout si na mne může, ale stejně mě nikdy I
|
leosedlá.
.
(
i
(
★

.

-

1 1

Změnila se detenta od
Není uměním být neústupným v rohu.
1
|
dob Nixonových? V jedné,
★
1>
věci se dokazatelně Změni
Obvykle se obracím s důvěrou, ale jen málokdy1.
la. Když byla vyjednává
ní také odcházím.
<
na, Rusko uplatňovalo ná
★
.
1(
1
rok, že má být ve všech
Ani fen, kdo kráčí zpřím a, nemusí jít rovně.
l
1
ohledech považováno za
★
‘ '
1
rovné Americe. Uplynuly
Těžko mluvit přímo da otí tomu.koho jsme| 1
dva roky, a Rusko uplat kává, že by to sověty do- 1
ledorostli.
(1
ňuje nárok, že má být jalo. Ale patrně má prav- i
uznáno za silnějšího part du, pokud míru se týká. |
Trpaslíka poznáme častoteprve tehdy, když
se. *
nera v detentě. Sovětské Co nevidět by se dostavil (
:ačne vytahovat. '
,>
noviny byly tohoto názoru mír řekněme neodoláte!- (
★
'
%
plny, západní tisk o tom ný, mír silnějšího nad (
Pokud se to bralo do slova, tak nejvíc děr do i
pokud možno mlčí. Ale slabším. Finsko žije v ta- ,
ivěía udělá vlastně hrobař.
'
,
jestliže toto si nevysvětlí kovem míru. Sověty roz- ,
i t
(|
me. budeme vědět, jaká je hodují nebo spaurozhodn- .
Někdy nesl těžké isěco říct. ale zdůraznit to.
C
pravdivá situace?
jí. lálo smí nebo- má být
★
<
O sovětském Rusku pa finským
rožmberským
Komu Pán Bůh. - tomu nejen všichni sva ti ale*
nuje jeden omyl: že snad předsedou.
M ír svého
;aké všichni věřící.
i1
dače válka. Sovětské ko drafau zde je zajisté.-:. je
★
i1
lektivní vedení, je daleko neodvratný.
Lépe být neotesaným než příliš hladkým.
|1
fantasii... Enstige rovoová
Jestliže se komu zdá, že
★
|!
bá atasňckého teroru, a
v tom. co pravíme, je pří
Kdo stojí — nezakopne.
,1
sovětské vedení se nekla
liš mnoho satiry:, je to sa
me o tam. v jakém stavu
Nejhůře se hraje vnucená role.
■
i
tira z roztrpčenosti nad
by válka zanechala i Rus
★
*i
tím.
že
svoboda
nemá
pro
ko i svět. Zápas, který se
Slov se nenajíš, ale někdy mohou posílit.
i
beze vší pochyby přes středky, aby se zbavila
★
{i
jednoho
nebo
několika
po
existenci detenty odehrá
Byl by mnohem větší, kdyby byl schopen se na- ,
vá, drží se v politických vídálků. Detenta a detenrovnat.
j
mezích, bude vyhrán nebo tování mají své jádro, to
★
(1
též,
jež
už
měla
bývalá
prohrán politicky.
Obě
Nějak zvlášť nezářil, ale na jeho světlo bylo,1
mírová
koexistence:
obě
strany budou po celou do
spolehnutí.
>
hlednou dobu měřit svou strany se vážně zavazují,
★
,
i
zdatnost v politice vnitřní že povedou věci tak, aby
Eunuchům
nepomužeš
tím,
že
jim
budeš
čísť
i
i zahraniční. Hitler prvn: se nesesuly do atomické
Ovidia.
1|
ukázal, že vojenské vítěz války. Je to dosti velký
cíl,
jemuž
mají
být
obě
ství není nezbytné, že stá
ty a národy kapitulují továny .mnohé nedůtklivo
před silnější vůlí, jsou-li sti. Avšak co je nad toto
Krajanská odborná firma
|
bud’ dostatečně osamoce jádro, je velmi nejisté. Za
ny a obklíčeny, nebo jsou- se se musíme vrátit k to
LITOGRAFICKÉ DOŠKY
*
li vnitřně dostatečně roz mu, •že detenta jsou citli
267 Barkly St., St. Kilda, V íc.
i
vráceny a politicky zma vé vážky, které ustavičně
Tiež čierno-biela fotografia a diapozitivy
J
teny.
(Pokračování na str. 6)
Je lépe nepochybovat c
tom, že sověty pečlivě
Veškerá P O JIŠ T Ě N I odborně provedou •
<
sledují děje ve svobodném
světě. Mají na to největší
zpravodajský aparát. Čí
hají na výroky ze západ
ních úst, které by se po
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 5
dobaly tomu, jejž jsme ci
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , V ic., 3189” ^
tovali: “ K čemu je nám
i
. ■
<
třeba armády?” Ale ne-

*

The National Bank
se snaží ze všech sil
udržet hodnotu
vašeho dolaru
Tato kniha, která je

,

zdarm a, to prokazuje.

Za své peníze jste musel bezpochyby teice
pracovat. Je pro o znepokojojíci pozorovat, jak sr
jejich hodnota zmenšuje- To je důvod, proč je tato
kniha “ Vaše penze a váš život” — "T o a r nsooey
. and your liře” — právě teď tak cenná
-Kniha má 160 stránek (s určitým vratný®
místem pro poznámky) a měla by ceno pěkných
pár dolarů. Při zjištěni pak. že je lato kniha
zdarma, je docela nezbytné jí mít.
Je to praktická domácí příručka o ^osobeícti
neněžních záležitostech, jako o kupovaní a
~

kupování nového

auta. ptačeni
4 aani. životních
_
-i pojistek, poplatků
. i z dědictví atd.
j Je to též
zásobárna
,
ormací
(
, o jiných peněžních
^BUft
f ^ŽipSŽjlI
záleží, ostech.
■£Í&
fgpÉw a *
,
,
Požaacjt-s o
tisk ředitele
' 11 jbližší filiálky
I -T t
j
Národní banky.
Jfe 1
Netvrdíme, že
■
známe metodu,
. I. k okamžitě
V rV n H
odstranit inflaci.
Mu' ale touto knihou
můžeme zmírnit
* její náraz. A to
a../

|p Mational Bank
300-P-950

J. G. NOVIS-LITHO

j

fi. C. Kugler & Associates |
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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 Pospíchalov1
Barbers Rd., Kalorama, Víc., tel. 728-1291

Kalendář H D
(Pokračování se strany 4)
• 9. 2. 1941 zemřel sochař a medailér Josef Šejnost. Vytvořil množství plaket a medailí vynikajících
osobností své doby. Je autorem mnoha odznaků a
návrhů na české mince. Národní galerie v Praze
chová 57 originálů jeho prací a v Uměleckoprůmyslo
vém museu v Plzni je úplná sbírka jeho medailí.
Olejový portrét šejnostův namaloval akademický ma
l í ř Viktor Stretti.
• Březinův krajan a dlouholetý přítel, katolický
kněz Jakub Deml, psal většinou lyrickou prosu s pro
stým, vpravdě františkánským půvabem. Hlásal v ní
živé křesťanské tradice a teprve pozdější generace
si uvědomily ryzost jeho básnického díla. F. X. Salda
o něm psal ve Venkové a v knize časové i nadčaso
vé a Růžena Svobodová ve svém posledním dopise
před svou smrtí, datovaném 29. 12. 1919 a adreso
vaném Fr. Skácelíkovi. píše: “ Deml Jakub je člo
věk bez přístřeší. Pracoval by rád jako správce ta
kového ústavu jako je v Mukačevu.” Komunisté se
brzy po únorovém puči o “ přístřeší” Demlovi po
starali. Byl dlouhá léta vězněn a zemřel 10. 2. 1961.
• Slovenský básník Janko Matuška se narodil 10.
2. 1821 v Dolním Kubíně. Stal se významným básní-'
kem štúrovské družiny; "na počátku své tvorby na
psal řadu balad na motivy slovenských pověstí. V
čtyřicátých létech minulého století vystoupil revoluč
ními básněmi, v nichž manifestoval za spisovnou
slovenštinu a podporoval snahy L. Štúra. Své jméno
v slovenské literatuře a v povědomí českého lidu
zvěčnil hlavně básní Nad Tatrou sa blýská, jež po
zhudebnění znárodněla a stala se národní hymnou..
• Jan Hodějovský z Hodějova odešel na studie do
Nisy ve Slezsku, pak do Svidnice a do Míšně,, odkud
se vrátil na svou rodnou tvrz. Jakožto prvorozený syn
— narodil se 6. ledna 1496 — hospodařil na svém
statku Kotýřině od r. 1519. V roce 1530 se oženil s
Reginou z Vratišova. Zúčastnil se veřejného života
a když mu bylo 41 let, v roce 1537, byl povolán do
Prahy jako místosudí království českého. Jan Hodě
jovský byl štědrým podporovatelem spisovatelů a
básníků, kteří psali českým jazykem, jako např.
Hájka z Libočan, a nabádal je, aby psali spíše česky
nežli latinsky. U něho na Kotýřině se scházel krou
žek českých spisovatelů, z nichž Kotýřinu obzvláště
oslavil jeho nadaný příbuzný pan Bohuslav Hodě
jovský z Hodějova latinskou básní. Po prodeji Kotýřiny koupil Jan Hodějovský z Hodějova tvrz a sta
tek Borotín, později pak Řepici ■u Strakonic, kde
také 11. 2. 1566 zemřel. Větev jeho rodu, ač byl
čtyřikrát ženat, vymřela jeho dcerou Alenou, man
želkou Mikuláše Dýmá ze Střítěže.
• Český filmový režisér Miroslav Cikán se narodil
11. 2. 1896. Hledal a nalézal po vzoru zahraničního
filmu nové metody filmové režie a uplatňoval je ve
svých filmech (O ševci Matoušovi, Batalión a j.).
• 110 let uplyne 12. 2. od narození slovenského spiso
vatele, lékaře a přítele Kukučinova Ladislava Nadáši píšícího pod značkou Jégé a autora historického
slovenského románu ze XVII. stol. “ Adam šangala” .
• Dermatolog, profesor KU, přednosta kliniky cho
rob kožních František Šamberger se narodil 12. února
1871. Byl zakladatelem Čs. .dermatologicko-venerologické společnosti a napsal řadu vědeckých děl ze
svého oboru.
• Ing. Kristián Josef Willenberg se narodil 13. úno
ra 1651 v Lehnici v bývalém vévodství Slezském, kte
ré tehdy ještě náleželo ke koruně království české
ho. Jeho otec Jiří byl zde řezníkem a jeho matka
Zuzana, rodem Schlenzerová,. byla Češka. Když sta
vové čeští rozhodli po mnoha Willenbergových urgencích císaři Leopoldovi I. zřídit v Praze inženýrskou
profesuru, jmenovali ho dekretem z 9. 11. 1717 pro
fesorem s ročním platem 1.200 zl. Zahájení přednášek
na “ ingenieur collegjo” bylo stanoveno na 7. 1. 1718
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(Pokračování se

str. 5) stence” vyjadřovala dosta
váží poměr sil. Jako žád tečně, čeho je třeba, aby
ná jiná úmluva, ani de- svět žil v míru. Avšak
tenta by nepřežila velkou pod rouškou těchto dvou
změnu v poměru sil hmot slov vyvolávaly sověty
ných nebo duchovních. By- krisi za krisí. Roku' 1972
Ío by marné se na to zlo vznikla detenta na ruinách
mírové koexistence. Bylo
bit, patří to mezi přiro
zené děje. Detenta by třeba nového jména, aby
vzbudilo nové naděje. Tak
mohla být ohrožena i jen
se i stalo. Kdyby však letím, kdyby se jedna stra
ninistická rozpínavost so
na o druhé i jen mylně
větů pokračovala, kdyby
domnívala, že oslábla.
tím byla zruinbvána i de
Snad může být poučný tenta, jaké další ujednání
původ detenty. Je to no by mohlo vzniknout, jaké
vé jméno pro starou věc. třetí slovo by se našlo pro
Detenta má stejné cíle a stále.stejnou věc?
zatím i stejnou historii,
Zbývá přát si dobra, ale
jaké měla Chruščovova nezapomínat, že zlo by
mírová koexistence.
mohlo přijít: Slovo mír má
Slova

“ mírová

koexi velkou sílu. zejména tam,

a škola byla umístěna na Malé Straně. Po onemoc
nění byl ing. Willenberg 1. 3. 1726 pensiónován a
zemřel v únoru 1731 ve svých 80 létech.
• Od Plzně směrem na Klatovy leží obec Lužany. v
níž stojí zámek známého architekta Josefa Hlávky.
O Hlávkově věhlasu svědčí to. že ve Vídni postavil
budovu Vídeňské dvorní opery a mnohé domy na
Ringstrasse. V Praze pak domy ve Vodičkově ulici
a na Vinohradech, mimo jiné též budovu Zemské po
rodnice. Byl také konservátorem starých památek.
Z výnosu svého podnikání štědře odbaroval nadacemi
vědecké a technické instituce. V roce 1887 finančně
podpořil založení České akademie. Pro studenty za
ložil známé Hlávkovy koleje v Jenštejnské ulici v
Praze. Kromě toho podporoval české spisovatele,
básníky, hudebníky a malíře. Tvůrcem jeho busty je
J. V. Myslbek. President České akademie věd a umě
ní architekt Josef Hlávka se narodil 15. února 1831
v Přešticích a 'v renesančním lužanském zámečku je
dnes museum s památkami na význačné osobnosti
našeho kulturního životá, které zde bývaly Hlávkový
mi hosty.
• 16. 2. 1886 se narodil v Praze bývalý šéf činohry
ND Jan Bor (vl. jm. Jaroslav Strejček), autor diva
delní hry Zuzana Vojířová a dramatisací Anna Karenina, Bratři Karamazovi, Idiot, Vzkříšení, Strž a
Zločin a trest. Jan Bor napsal též řadu divadelních
studií (Eduard Vojan, Marie Laudová). Jeho di
vadelní práci zhodnotil F. Gotz v knize Boj o český
divadelní sloh.
• Ředitel kůru u.P. Marie Sněžné a u sv. Vojtěcha
v Praze, Jan Evangelista Zelinka st., se narodil 17.
února 1856. Komponoval zejména hudbu chrámovou
v duchu cyrilském a charakteristické vánoční zpěvo
hry a vydal řadu pedagogických a metodických pří
ruček.

VELKÝ VYBER
P R V O T Ř ÍD N Í

j a k o s t n íh o

kde jsou lidé svobodni. So
věty věří, že jsou do nich
vtěleny určité výhody, Le
nin jim odkázal přésvědčení, že zcela určitě tomu
tak je. Učil, že režim, je
hož politickou podstatou
je manipulace, ovládání
lidu, má všechnu příleži
tost být v akcích, rozhod
nější a rychlejší než ty
režimy, jež slíbily, že se
budou o všem dohadovat s
lidem.
Mír - zajisté. Vedle toho
zbývá otázka, jaký mír,
zda také takový,
jaký
jsme nazvali neodolatel
ným. Ten . přichází, když
na jedné straně se vytvo
řila převaha. Jsou kdo
musejí být přemlouváni
nebo dokonce prošeni, aby
brali na vědomí skuteč
nost. .Je a bude perioda,
kdy se budou tvrdě stře
távat demokratické a dik
tátorské politické umění, a
historie nebude milosrd
ným rozhodčím.
V úvahách kolem Nové
ho roku bylo uznáno cel
kem obecně, že studená
válka existuje, ačkoli de
tenta také existuje. Mohlo
by se zdát, že ti, kdo tak
vždycky tvrdili a byli za
to v novinách pronásledo
váni, si zasluhují omluvy.
Ale Zeitgeist se neomlou
vá.
Abychom všemu lépe ro
zuměli, vraťm e se do ro
ku 1972. kdy president Nixon v Moskvě vyjednal
detentu. Bezprostředně po
svém návratu, myslíme,
že ještě při vítání na le
tišti, řekl. co přináší: no
vou
náladu,
zlepšenou
atmosféru mezi Amerikou
a Ruskem. Neoznámil a
nemohl oznámit, že přiná

masa

a

u z e n in

všeho

ší smlouvu o řešení konk
rétních problémů, a ť na
Středním východě, a ť v
Jižní Americe, a ť v Evro
pě.
Občas
vybuchující
otázka západního Berlína
zůstala viset v povětří jak
visela. Nixon vyjednal jen
závazek dobré vůle. Na
nedávné konferenci v Hel
sinkách také žádný konk
rétní problém nebyl roz
řešen, jen byla usnesena
abstraktní deklarace “ dob
rých úmyslů” . Nový ame
rický president Ford byl
nyní na n ávštěvě'v Číně,
po návratu oznámil, že vý 
sledky byly “ věcí spíše
atmosféry” . Nic nebylo
vyjednáno o Taiwanu, o
Indonésii, o osudu někte
rých
asijských
států.
Pravda je. že svět nemá
více než dvě úmluvy o ná
ladě.
President Nixon svým
rozumem uvážil, že tako
vou úmluvu třeba něčím
podepřít. Patřil ke staré
škole diplomatické, která
se neostýchala pokládat
moc za velkého činitele.
■Jeho jednání v Moskvě
spadalo do doby, kdy po
litický kotel svobodné spo
lečnosti nebyl ještě od
dna promíchán a některé
součástky v něm se ješté
nedostaly na povrch.. Ješ
tě nikdo na odpovědném
.'místě zvoleného zástupce
lidu
nepoložil
úžasnou
otázku: “ K čemu je nám
třeba armády?” Naopak,
když
Nixon
odjel
do
Moskvy vyjednávat, nej
autoritativnější americké
liberální noviny vyslovily
uspokojení’ nad tím, že
tam nejel vyjednávat ně
který z liberálů, snad pří
liš měkký.
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V ikto r Fischl: Kuropění (Konfrontace, Curych, 1975)

Přitakání životu prostému
Těsně před loňskými vánocemi vydalo curyšské exilové nakladatelství KON Kartářka Jenufa,
nutící
F R O N TA C E tři knížky najednou. Dvě z nich jsou vlastně opakováním: Kafkův felčara, aby z vyložených
PROCES a detektivka

Friedricha Duerrcnm afta SOUDCE A JEH O KAT vyšly

karet poznal svůj osud. A

už v Československu a nejsou tedy novým přínosem do české překladové lite stará Tereza s vnučkou
ratu ry. V rá tím se k nim příležitostně. Dnes bych chtěl m luvit o tře tí knížce. Martou, dvě ženy, v nichž
Autor V ikto r Fischl ji nazval K U R O P Ě N Í a je to jeho druhý román. Čtoucí se manifestuje neustálé
čeští exulanti se se jménem V ikto r Fischl seznám ili' už dříve. Mnichovské pokračování života: staře
nakladatelství CCC Books vydalo před několika lety jeho portrét prvního čes na umře, vnučce se na

rodí děvčátko a felčarova
asistence při porodu je po
byla sbírka veršů K N IH A NO CI. V londýnském exilu se stal blízkým Masa slední jeho lékařský úkon,
rykovým spolupracovníkem a ve službách čs. ministerstva zahraničních věcí v němž pochopí krásu své
zůstal i po válce, až do roku 1949, kdy mu Vládo Clementis vymohl legální ho poslání:
koslovenského poválečného ministra zahraničí pod názvem H O VO R Y S JA N EM
M A S A R Y K E M . Fischl začínal už v první republice jako ly rik , jeho prvotinou

vystěhování do Izraele.
stupoval jej na

Fischl přešel do diplomatických služeb Izraele a za

různých místech zeměkoule. Nyní je velvyslancem

Izraele v

Rakousku, ovšem jako Avigdor Dagan, protože se změnou občanství změnil i
své jméno.

Koman Kuropění neza
pře lyrickou strunu, na
niž básník původně hrál.
Zpověď vesnického felča
ra je zároveň poetická
oslava přírody, české pří
rody, šrámkovského sply
nutí člověka s ročními ob
dobími. Ne rok na vsi, ný
brž celý život na vsi,
strávený drobnou prací,
zdánlivě nedůležitou, Oby
čejnou. Felčar pomáhá ně
kolika generacím na svět,
doprovází je i v jejich
těžkých hodinách a čerpá
poučení pro sebe. Dobírá
se zcela blízko -ke smyslu
lidského života. Lékař na
konci své pozemské pouti
ví, že “ v mé vsi chlapi
a selky jsou nesmrtelní;

budou žít dál, neboť jejich
děti budou držet opratě a
bič, vést pluh v brázdě,
mísit těsto, věšet prádlo,
tesat trám, přerývat zá
hon týmiž pohyby a ve
všem stejně, jak je tomu
naučili tátové, jak to od
matek odkoukaly . . .”
■ česk á . příroda,
jsem
řekl. Ano, téměř atmosfé
ra Starého bělidla. Ani felčarovo okolí se příliš ne
mění, postavy zůstávají
stejné od první stránky až
do poslední. Kněz Balta
zar, který téměř každou
neděli hraje s doktorem
šachy a rozhovor i jejich
reakce se opakují docela
přesně. Ponocný. Tusar,
vysloužilec z války se ne

Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

přestává divit, proč právě
jen jeho ušetřila dělová
koule, která padla do stře
du jeho roty. Znepřátelení
sedláci Filip a Palada,
soudící se pro mez, jejichž
spor' vrcholí venkovským
dramatem: bodnutím no
žem, žhářstvím a smírem,
který přivodí docela ne
ortodoxně právě felčar a
který je zpečetěn- láskou
dětí. Náměsíčník Marek,
tesař, který na felčarovi
chce vědět, “ co ho tak
přitahuje k bledě tváři
na nebeské báni, když
sejme poslední závoj tmy
v čas úplňku.”
Vdovec
Pavel, který hrou na
křídlovku vyzpívává za
noci svůj žal ze samoty.

“ Žabičko,” mluvil jsem
v duchu k tomu, co ještě
nemělo jméno, co však
chovalo v sobě už vše, co
jednou rozkvete v krásnou
ženu, “ žabičko, nevíš a
nikdy nebudeš vědět, kolik
štěstí jsi mi přinesla. Že
jsem směl pomoci přivést
tě na svět, tak jako kdy
si tvou pěknou maminku,
že po tom, co jsem sloužil
tvé prabábě a po ní tvé
bábě a mámě, jsem mohl
posloužit ještě i tobě. Co
krásnějšího se mi mohlo
přihodit?”

Ján Smrek
Voťačo opúšťa ma. Hviezda? Duha?
Neviem — no privčas na mňa zlieta sen.
Mám oblok o ívo riť a život voňať,
jak stúpa hoře ku mne z nočných tiem:
mám č a ka ť na hvizd vtákov, na heroldov,
čo přišli hlásit' ja r , a slast', a lásku.
No ja som mdlý. Únava britských lordov
zmáhá ma . . . mysel' moju, hlavu ťažkú.
Zdá sa mi, strašné že som opuštěný,
že každý avion, a vlak, a loď
už navždy bezo mňa po krásnej zemi
bude sa prem ávať — a šírých vod
vlny už neuzriem, už s mořským vtákom
dialog nezačnem, už^po diaťkach
nebudem nikdy pátrat' svojím zrakom,
len doma dotliem, rozsypem sa v prach.
V Nizze je karneval, a kytky klincov,
za frank či dva, po dlažbě rozsýpájú,
sto kniežat poézie, na stá princov
muziky zišlo sa, a hudby hrajú;
more je azúrne a připomíná
belasé sukně dievok z M yjavy —a panna mořská ku mne ruky spina,
lebo ju vábi bozk měj boťavý.
Ale mne v izbe znie len tikot hodin.
Tikajú — neúnavné letí čas.
Keď svitne deň, len chlieb je vládcom
rodin,
vždy peceň za pecňom, a zas, a zas,
Vstávajú děti moje, traja vlci,

K obyvatelům vsi,- k
nimž má felčar vřelý, leč
a ovcu chcú, kým pojdu do školy.
přece jen sousedský vztah,
Dostanú čierny chlieb, čo v mojom srdci
se druží několik postav,
dozrieva právě ako na poli.
které hlouběji zasáhnou
do jeho života. Jeho žena
Anna, která vykrvácí sa k němu vrací v horečna mu dává všechno, cd mi
ma bez pomoci při potra tých snech, když onemoc lující žena může dát. ale
tu, věčná láska, která se ní. Milenka Naďa, která
(Pokračování na str. 8)

žili do rukou odborově organizovaných holičů,” vo
lal z rostra paláce Spojených národů v New Yorku,
“ do rukou těch synů dělnické třídy, kteří mají se
špionáží zkušenost a oholili a odhalili oslí uši feudál
Jaroslav Kujeba
ního irského režimu? Historicky bylo zjištěno, že ho
Kádrování zhoubné činnosti americké výzvědné liči stáli vždycky na straně 'pokroku. O tom svědčí
služby CIA, která brzdila snahy Sovětského svazu i pomoc lazebnice Zuzany, kterou poskytla českému
po uvolnění, nepokračovalo tak,: jak by si bylo v králi Václavu IV. proti českým feudálům!” Když se
zájmu světového míru přát. Někteří Američané se o této řeči dozvěděl ze Svobodné Evropy český ná
dokonce opovážili tvrdit, že Spojené státy se bez rod, udělil Chňoupkovi z vděčnosti čestný doktorát
špionáže neobejdou a mermomocí se pokoušeli vést za to, že prokázal tak rozsáhlé vědomosti z českého
'
paralelu mezi neslavnými skutky agentů CIA a zá dějepisu.
služnou prací sovětské KGB na poli kulturní spolu
Chňoupkův návrh horlivě podporoval španělský de
práce mezi národy. Soudruh Brežněv viděl, že. tak
hle svého míru nedosáhne nikdy a tak se politbyro legát, který právem poukázal na osobnost sevillského
po poradě s Jurijem Vladimirovičem Andropovem lazebníka Figara. Tento Kukulínův současník prý
usneslo, že vezme očistu amerického politického ži vykonával nezištně funkci spojky mezi hrabětem
vota do ruky samo. President Ford a Henry Kissin- Almavivou a Bartolovou schovankou Rosinou v nej
ger byli tímto rázným krokem nadšeni, ale jisté ame krásnější tradici španělské bohabojné šlechty. Ital
rické průmyslnické kruhy kladly takový odpor, že ský zástupce v OSN se proti tak přehnanému šovi
Kissinger musel s politováním takový přímý zásah nismu španělů důrazně ohradil a ve čtyřhodinovém
do vnitřních záležitostí Spojených států odmítnout, referátu dokázal, že b y ' se sevillský lazebník ne
projevil však souhlas s utvořením mezinárodního tri byl nikdy stal krásným prototypem špióna, kdyby
bunálu, který pikle CIA důkladně a nezaujatě pro mu to nebyl předepsal v libretu signore Sterbini a
nikdo by se nebyl o jeho zásluhách o ušlechtilé ře
šetřil a po zásluze odsoudil.
Kdyby však nebylo bývalo soudruha Chňoupka, by meslo špiónské dozvěděl, nebýt pana Rossiniho a je-,
la by záležitost nemravné americké špionáže uvázla ho turnedos. Jenom uvážlivému zásahu generálního
na mrtvém bodě, neboť slavný organizátor světových tajemníka Spojených národů lze děkovat, že se po
tribunálů, Bertrand Russell byl už nebožtíkem a dařilo tuto. roztržku sprovodit ze světa v posledním
nebylo nikoho, kdo by se s takovou vervou věnoval okamžiku, když se italská flotila užuž chystala při
věci. míru. Slovenský soudruh se však rozpomněl, stát na Mallorce a španělská armada se blížila k
že ten národ, se kterým Slováci musí žít v jedné Liparským ostrovům, aby je za trest osvobodila a
federaci, má ve své historii — kromě Julia' Fučíka zavedla na sopce Stromboli uctívání osvíceného mo
— také jinou světlou postavu, totiž vládního špióna narchy Dona Juana. Waldheim si na vrcholku krize
Kukulíná, který, přestrojen za holiče, stříhal na dvo vzpomněl, že i v Rakousku žije figarovská špiónská
ře irského krále Lávry monarchovi vlasy, ve skuteč tradice: Figaro, jehož svatbu tak pěkně popsal Herr
nosti však vyzvídal státní tajemství ve prospěch svě ■Mozart, nebyl sice sám holič, ale jak jméno ukazutového socialismu a zřídí v mrtvou schránku v dúté ■je, pocházel z rodiny středního drobného holiče.
vrbě, našeptával do ní zprávy, důležité pro tehdejší Waidheim tímto zjištěním přihrál zástupci Běloruské
détente. “ Co abychom nechutnou záležitost CIA vlo- sovětské republiky, který ve Figarově boji s hrabě

KUKULIN INTERNATIONAL

Volačo opúšťa ma

tem o Zuzanu spatřoval zárodek 'dávného boje holičů
o lepší, řádně zastřižený zítřek lidské společnosti.
Toto zjištění doplnil mimo světové fórum (přesně ře
čeno v L ’Humanité) generální tajemník komunistické
strany Francie Georges Marchais připomínkou, že
první záznam o této historické postavě heroického
holiče pochází od jeho děda Pierre Augusta Carona.
který si.v 18. století nestřídmé připojoval před jméno
epiteton “ krásný” (beau), a podle něhož byl Figaro
revolucionář par excellence.
Chňoupkův návrh došel souhlasu také u iráckého
zástupce — a tím ovšem u všech členských států
OPEACu. Neboť i v Bagdádě žil kdysi významný
holič, Abul Hassan Ali Ebn Beka. který nejen hrál
podobnou úlohu ušlechtilého vyzvědače jako jeho
sevillský kolega, ale stal se i prvním ministrem irác
ké propagandy, byv povýšen na- konci Corneliovy
opery na vrchního vypravěče pohádek na kalifově
dvoře. Jeho vývodům nejživěji zatleskal v Bonnu
Helmuth Schmid, který zároveň dodal, že Frar.z Jo
sef Strauss se sice na spolkového -kancléře nehodí,
že. však je nutno se dívat skutečnostem do očí a
uznat, že vzestup bagdádského lazebníka zmelodifikoval mohučský rodák Peter Cornelius. Za to olejoplodní šejci slevili Německé spolkové republice jed
nu marku na tuně oleje, protože Schmidúv projev
kvalifikovali jako obnovení tradičního přátelství me
zi národy arabskými a německým, -k němuž položil
základ Kara ben Nemsi na svých cestách divokým
KUrdistánem.
Pod tímto masivním náporem veřejného mínění
nezbylo Spojeným státům nic jiného, než svěřit po
souzení machinací CIA mezinárodnímu grémiu -holi
čů a kádeřníků. Začalo se na nejvyšší úrovni jednat
o místu této konference, a .to. jak si každý, kdo tro
chu sleduje mezinárodní politiku, umí představit, ne
byla věc nikterak zanedbatelná. Neboť patník 101
existuje pouze na Suezu a všechny hyeny si u něho
dávají dostaveníčko . . .
(Pokračování příště)
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LÉKAŘ P R A V Í :

!

JEZTE MED — JE ZDRAVÝ !

i
>

Pravý a vyzrálý lesní med
je k dpstání u

!

JA RO SLAVA

[
i

P.O. SOUTH TAWONGA, VIC. 3698
Telefon: (061) 57-2478 (po 9. hod. večer)

KA NT Y

LOVECKÁ SEZÓNA NA KACHNY SE BLÍŽÍ

I

PUŠKY

A

NÁBOJE

(
\ (

ve velkém výběru
Se slevou Vám dodá

i
'

i

JA R K A F L E IB E R K

'

P. O. Box 35, M t. Beaufy, V íc. 3699

,

^^

■Telefon: (STD

061) 57-2011

i

Z Á N IK A ZROD
ČESKÝCH

K A TO L IC K Ý C H

N O VIN V CHICAG U

Koncem loňského roku zanikly dva české katolické
časopisy, které vycházely v Chicagu po dobu 82 roků
■a to KATOLÍK a NÁROD. Vydavatelem obou listů
byla Benediktinská tiskárna v Chicagu, která byla z
rozhodnutí většiny mladších kapiíulárů Svatoprokopského kláštera, majitele tiskárny, zrušena. Krátce
předtím se však utvořilo v Chicagu Česko-americké
kulturní středisko “ Velehrad” , které se rozhodlo vy
dávat pod vedením P. Vojtěchá Víta nový český ka
tolický časopis pod názvem HLAS NÁRODA. Od 3.
ledna vychází nivý list týdně a jeho adresa je: 2657
So. Lawndale Ave., Chicago, 111., 60623, USA.

P Ř IT A K Á N Í Ž IV O T U PRO STÉM U

Je to zase, jako to vždycky bývalo. Oznámení sle
tu se přijalo s radostí, radost se změnila v nádšení a od té chvíle, co se začalo na ostro nacvičovat,
se vystupňovala v horečku. Tentokrát se zdá být
sletová horečka tím žhavější, čím dál od ohniska.
V Austrálii už zapálila dvě nové jednoty a zárodek
třétí. V Canbeře se neustavili jako jednota, že je
jich ještě málo, ale cvičí. Melbourne se zdá byt
zázračné novorozeně - - ze 140 členů 90 cvičí a 11
se už přihlásilo na slet (zatím, prý jich přiletí v íc ).
Na protilehlé periférii, v Severní Americe, se chy
stají 3 zvláštní letadla: v Chicagu, Clevelandu a v
kanadském Montrealu — mimo menší skupiny v dak
ších městech. A také to nejsou skupiny, ledajaké.
V Clevelandu nacvičuje 16 sester skladbu Ankici
Runtové s kuželi (tu, která se musela na XI. sletu
opakovat) a vydělávají si na cestu prodejem rozma
nitých upomínkových maličkostí. V Curychu své cvi
čení předvedou společné s vídeňskou šestnáctkou,
takže celek bude representovat Vídeň a USA. To tu
také ještě nebylo..
Ale u ohniska, v Evropě to také vře. Jedna nová
jednota se zrodila ve Švýcarsku, druhá v holandském
Ultrechtu. Jaká je vnitřní teplota v Curychu, po
věřeném provedením sletu, na to lépe nemyslet.
Zdá. se, že nám tu sletovou hostinu dobře vaří,
aspoň hlásí, že mají zabezpečeny prostory pro všech
ny naplánované sletové podniky: na seznamovací ve
čer v pátek 1. července, na závody nářaďové a v
odbíjené v sobotu, na uměleckou akademii v sobotu
večer v Kongreshausu, kde také bude v neděli večer
na rozloučenou a v pondělí sjezd zástupců všech so
kolských jednot v zahraničí. Na hlavní sletový den
v neděli si curyšští. bratři a setry troufli — najali
Sportstadion Letsigrund ve středu města Curychu,
který má 25 tišíc sedadel. Tím ale také projevili,
velikou důvěru v nás všechny. Sokoly, nesokoly. kra
jany, uprchlíky poúnorové i posrpnové, každého, kdo
měl českou mámu. Projevili důvěru v nás všechny,
že těch 25 tisíc sedadel obsadíme. Ne sami, že při
vedeme své švýcarské, francouzské, rakouské, ho
landské, švédské a nevím jaké přátele, abychom jim
ukázali, koho to přijali do svých zemí, kdo jsou ti
jejich noví občané a co dovedou, když se srazí do
hromady a vyhrnou rukávy. Neboť těch pár stovek
na zeleném trávníku stadiónu bude cvičit za nás
všechny a nejen za nás — i za násilně umlčený ná
rod za ostnatými dráty domova. Zklameme jeho dů
věru?- Sestry, bratři, přátelé, nemůžeme, nesmíme!
A tak tedy: Všichni na shledanou v Curychu na
sletu!
Marie Provazníkové

(Pokračování se str.

7) Muntheovy Knihy o životě
a smrti. Tím nechci na
prosto říci, že by Fischl
byl epigonem: Pedro, i
Fran jsou nějakým způso
bem v každém z nás a
projevují se více či mé
ně intenzivně podle vníma
vosti jedince. Fischl do
vedl tyto dvě neskutečné
postavy zabudovat do pří
běhů funkčně: nepůsobí
násilně, vyplývají z felčarovy selské moudrosti a
Vedle těchto lidských
nesmírně obohacují výpo
partnerů vystupuje ve felvěď románu.
čarově příběhu kohout
Zvláštní zmínku zašlu- ■
Pedro. Viktor Fischl si
huje Fischlův překrásný
kohouta zvláště oblíbil a
jazyk. Fischl žije už léta
jeho koníčkem je sbírka
odloučen od živého jazyka.
nejrůznějších
zpodobení
A přece jen málokterý ze
pána slepičího hejna. Ko
současných spisovatelů pí
hout dal románu název a
še tak čistou češtinou ja
je druhým felčarovým já.
ko právě on. Zázrak? Ne,
A je to já realistické, be
jenom
zvláštně niterné
roucí svět tak, jak sku
spojení s prostředím, ze
tečně je, nepohrdající žád
kterého vyšel. Fischlovv
ným jeho darem, nemorakořeny zůstávají v Če
lizující já, ztělesnění Hochách, byť se toulal už
ratíovy
výzvy
“ Carpe
drahný čas cizinou. Přál
diem! ” . Proti doktorovu
bych si. aby byl příkla
tvrzení, že den je jako
dem pro české exulanty,
den, hlásá Pedro svou
kteří příliš brzo - a rádi
pravdu: “ Dnes je krásně
- zapomínají, že jejich ma
ji než včera. Zítra bude
teřština je čeština, chrám
krásněji než dnes!” Dok
i tvrz, do nichž se exu
torovy rozhovory s Pedlant uchyluje, když je mu
rem patří k nejpůvabněj
nejhůř, jazyk, jímž se
ším pasážím Fischlova ro
modlí i Bernard Žor v těž
mánu. Tím se čtenáři tro
ké hodině.
J. S.
chu připomene Jimenezova novelka Platero a já.
Jsou tu i jiné ozvěny, jiné
* H O D IN Á Ř *
vzdálené
podobnosti..
nezažene představu zesnu
lé Anny. Učitelka Hana,
do které se stařec bláho
vé zamiluje, teprve když
je neviděn svědkem mi
lostné scény své tajné
lásky s mladým doktorem,
svým nástupcem, vystříz
liví a pozná, že “ štít tak
zvané moudrosti byl ukut
z měkkého kovu a že vel
mi snadno proděravěl.”

* Z L A T N ÍK *

Zvláštní zmínku si při této příležitostí zaslouží ře
ditel vydavatelstva zaniklých dvou časopisů P. Václav
Michalička. Ten se narodil v Oklahomě z rodičů, kte
ří se přistěhovali do .Ameriky v roce 1890 z Kunvaldu
u Žamberka. V Oklahomě nebyla česká škola, .ale %
všechny tři děti českých přistěhovalců se naučily řeči
svých rodičů tak dokonale, že syn Václav po vysvě
cení na kněze se mohl věnovat problémům nových ®
čs. přistěhovalců a později se dokonce ujmout říze
ní českého tisku. Jak je čeština v Michaličkově rodu
živým jazykem, dokazuje i skutečnost, že synovec ^
P. Václava Michalíčky, který se stal v minulých le
tech rovněž knězem, má na starosti české farníky v
Oklahomě.
1
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Fran; záhadná postava,
která se k felčarovi při
druží, když je na čase dě
lat životní bilanci, zosob
nění Smrti, která nenaléhá, jen se připomíná, me
mento, že ten, který po
máhal jiným, jednou nebu
de moci sám sobě podat
uzdravující lék, ta je
moudrou
součástí
též

MONTERA-MECH ANIKA
ke komplikovaným balícím strojům
V E L M I D O BR Ý P L A T A P O D M ÍN K Y

Hlaste se osobně u MR. HUTTER
KOLOTEX

HOSIE.RY

P/L.

22 George St., Liechhárdt, NSW. (Sydney)

' ^ probléiT sT utemT-' ”" í
|

v
i

H O S P O D Y N Ě

;;

samostatná se přijme do domácnosti lékaře v
v ROSE BAY.
. li

'
Malá rodina.
,i K dispozici je oddělený byt s koupelnou a TV.
'i
V domácnosti je už zaměstn. pomocnice.
!>
Vysoký plat a výtečné podmínky.

i'
!i
!i
)

"

i!

Volejte tel. 337-5924 nebo 337-4089 (Sydney)
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DOBRÁ ČESKÁ K U C H Y N Ě

■
g

je hlavní atrakcí, kterou poskytuje
i velmi náročným hostům

*

LIDO RESTAURANT

g

2 Roslyn St., Kings Cross, NSW.

Telefon 358-4844 .
Otevřeno denně od 5. hod. odp. do půlnoci,

l Dohovoříme se. po našem. Budete se moci přei vědčit o solidním jednání. Za výhodné ceny —
, K O U P ÍM E Vaše auto
! P R O D Á M E Vám zánovní auto. Pro zákazníky
. se schváleným úvěrem jednotný deposit $ 25.M E C H A N IC K Y
uvedeme Vaše auto do vzor1 ného stavu
1 O D S T R A N ÍM E rez
• N A S T Ř ÍK Á M E Vaše auto na Vaši oblíbenou
I barvu
,
PO N EH O D Ě Vám auto přednostně opravíme
P R O V Á D ÍM E
VEŠKERÉ
OPRAVY
včetně
sváření
1

LAWRI E

MOTORS

PTY.

Telefon (Sydney) 759-9072
Otevřeno sedm dní v týdnu 8.30 - 5.30odp.

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

SYDNEY

1
,
|
,

Contin. " G O U R M E T "

1

S

W

r T

*

Ý’ 1

Restaurant " L A B U Ž N ÍK "

1
|’

,1
i
1,

LTD .

884 Canterbury Rd. (proti Haldon St.),
LAKEMBA, NSW. 2195

STEVEN VAR DY

f
/

#
1

Rushcutters Bay

1Sydney, tel. 31-7393

1
^

I

1

. . iH N U T

Otevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer,)
v neděli od 12. hod. polední do 9 hodin večer,,
|V pondělí zavřeno.

(
I

Přesvědčte ie o jakosti našich jídel.

i

Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.

,
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přesandy a p a m p y
(Putování napříč Jižní Amerikou)
Pokračování z minulého čísla
36. Vliv katolické církve vidíte všude: spousta 'ko
stelů, kříže na kopci nad každým městem a obrázky
svátých ve výkladech. V Arequipa, v Peru, jsem na
vštívil klášter St. Catalina, což je město ve městě.
Jeptišky tam žily úplně odděleny Od vnějšího světa
(ačkoliv klášter je ve středu města), měly tam
vlastní pekárnu, řeznictví, všechna řemesla, parčík,
prostě je to město v miniatuře, obehnané vysokou
zdí na všech stranách. Učitel gymnasia naproti kláš
teru, když viděl mého klokana s nápisem “ Australía” , se mne zdvořile zeptal, zda mluvím anglicky.
Byl potěšen a trochu si pocvičil svou angličtinu.
37. A tak sbohem Bolívie, země kontrastů, vyso
kých hor, tajných policistů, lam, chudých domorod
ců, země s hlavním městem moderních budov, kde
jsou jenom asi tři benzinové stanice a kde se z
hlavního náměstí díváte nahoru na pokraj plání, ja 
ko byste byli na dně polívkového talíře. Země. kde
bez ohledu na politickou situaci jsem se cítil volný,
bezstarostný a lehkomyslný (ta výška?), smířený
se- světem a jeho problémy.
CHILE
38. Je zajímavé, jak má každá země jiný charak
ter. Chile — moderní, evropská a tehdy socialistic
ká. To jsme poznali hned na přechodu hranic' z
Peru. Naie zavazadla nebyla moc prohlížena; nej
důležitější bylo, že každý cizinec musel hned na
hranici vyměnit deset amerických dolarů za oficiel
ní kurs n a' místní měnu za den předpokládaného
pobytu. Podobné předpisy platí pro každý komunistický stát. Měli jsme naplánováno zůstat deset dní
v Chile, takže každý z nás musel vyměnit sto dolarů
a dostali jsme úplně nové (přímo z tiskárny) escudos; oficielní kurs 43 za jeden americký dolar. So
cialismus v praxi: úředník státní banky přinesl nové
bankovky v plechové krabici (v jaké se v Austrálii
rozvážejí sušenky), byly ještě v numerologiekém po
řadí, takže neměl potíže nám dát 4.300 escudos, aniž
by je počítal. Jen se podíval na sériová čísla. Byl
také první, co si všiml, že na pasové fotografii jsem
oholený, a ve skutečnosti mi už rostl plnovous; mo
je identita byla však vedoucím výpravy potvrzena
a já dostal 4.300 escudos.
39. Socialismus v praxi: za jeden americký dolar
jsme bez obtíží dostali v hotelu od poskoka 275
escudos; úředně kontrolovaný kurs chilské měny je
nesmyslně vysoký. Soudruzi musejí nějak dostat zla
tém podloženou měnu; oficielně 43 za dolar, bez
obtíží 275, v obchodech ještě více.
40. Socialismus v praxi; chilský autobus na. cestě
do Peru byl zdržen na hranici přes čtyři hodiny. Byl
prohlédriut centimetr po centimetru a každé zava
zadlo, košík a dámská kabelka musely být nejen
otevřeny, ale obsah vysypán na podlahu celnice. Ne
chápal jsem proč. V Santiagu jsem však viděl ofi
cielní týdeník v kinu: Chilané prý opouštějí zemi a
vyvážejí zboží, které země potřebuje. Reportér uká
zal kufr jednoho cestujcího, který se snažil odnést
z Chile tři tuby zubní pasty, čtyři role toaletního
papíru, šest párů ponožek a jiné hodnotné zboží, kte
ré Chile potřebuje. Později jsem se přesvědil, že
skutečně v zemi hojnosti, socialistickém ráji pracují
cích je nejčastějším nápisem na obchodech “ No hay”
(Není, nemáme).
41. Socialismus v praxi:, nejlépe oblečení lidé v
Chile jsou carabineros, policie cum zendarmio, paramilitaristické jednotky. Nikdy jsem neviděl carabinero samotného; chodili jen v párech. Kde je lid
šťasten á spokojen, policie (s puškou, karabinou)
musí dbát o to, aby nikdo lid nepoplašil. Na hranici
jsem ' šel s americkým kamarádem za jednu budovu
se vyčurat; sledovali nás dva carabineros, kteří se
asi domnívali, že tam provádíme černý obchod s
valutami, nebo si snad mysleli, že kupuji toaletní pa
pír za americký dolar. Klidně pak čekali, až jsme
vykonali svou potřebu a potom nás odmašírovali k
našemu autobusu. Byli bezvadně oblečení; zkušenost
mi říká: varuj se země, kde je policie s puškou vý
borně oblečena a pro jistotu chodí jenom v párech.
42. Socialismus v praxi: v mnohopatrovém mezi
národním hotelu v Antofagasta (po nejdelší jedno

denní jízdě 700 kilometrů) jsme večeřeli jako krá
lové; k jídlu výborné červené víno a sýr. A příští
den jsme viděli fronty před obchody. Zeptal jsem
se karabinérů, kteří hlídali dveře obchodu (lidé to
tiž byli vpouštěni dovnitř jen po čtyřech), co se pro
dává; zatím nic, ale bylo slíbeno, že přijede ná
kladní auto s kuřaty. Všude bylo vidět spousty sa
lámu, velký výběr a dokonce i evropské vuřtíky.
Koupil jsem si je na cestu, neboť jsme byli varová
ni, že ve vesnicích cestou na jih nic k jídlu nedo
staneme. Vuřtíky vypadaly pěkně, ale bylo v nich
všechno možné, jen ne maso.
43. Socialismus v praxi: peníze mají tak malou hod
notu, že tu nevidíte mince. S kamarádem, který min
ce sbírá, jsem musel zajít do banky, kde jsme vy
světlili, že je sběratelem a ochotní úředníci prohle
dali- banku a dali nám několik mincí. Žádná neměla
vyšší hodnotu než půl escudo, což bylo oficielně mé
ně než jeden australský cent. A to byl kurs oficielní!
V nádherně malebném městě La Sěrena (španělská
architektura, nádvoří s fontánami, mramorem obklá
daná okna, dlážděné ulice, košaté stromy podél ši
rokých bulvárů, parky) jsme viděli lunapark: střel
nice. kolotoče, tajemný hrad, nač si vzpomenete; a
co byly první ceny, které jste mohli' vyhrát? Ne
panenky, ne vázy, ne hračky, obvyklé jinde, ale sa
lámy nebo krabice sušenek.
44. Záhy jsme se naučili výrazu “ No hay” (ne
ní). Velký obchod: Král kuřat. Nápisy, jaké druhy
kuřat tam můžete dostat: opékané, vařené, smažené,
po studenu, po kouskách, vydranžírované apodobně.
Vejdete do obchodu a na pultu velký nápis “ No hay
pollo” (kuřata nejsou). Ten nápis nesmí být venku
ve výkladě, vysvětluje prodavač. Podobně v restaura
cích: Číšník vám dá do ruky velkou kartu s menu,
jen si račte vybrat. Polovina jídel “ no hay. seňor” —
ale vyškrtnout je z menu nesmějí.
45. Chile jako země se podobá parku, který se pro
stírá od severu na jih na západním pobřeží Jižní
Ameriky. Na severu, je poušť a asi po 900 kilometrech
přijdete na první kaktusy v květu. Potom se začne
objevovat mech. tráva, dále na jih keře a stromy a
před Santiagem jedete nádhernou zelenou krajinou
při čemž na levé straně vidíte zasněžené vrcholky
hor. Jsou tu koně, dobytek a ovocné stromy. Nejlepší
(a největší) hrušky jsem jedl v Santiagu; na celém
světě nedostanete větší. Indiány nevidíte; pokud vím,
Chile ten problém vyřešila jednoduše: Indiáni byli
vyhnáni, pobiti, postříleni nebo vyhladověni. Dnes
je Chile zemí evropskou (bělošskou), kulturní a mo
derní.
46. Uprostřed Santiaga je park, který je věnován
mládí a lásce; po šesté hodině večer tam smějí je
nom párky, protože jednotlivci by je mohli obtěžo
vat, nebo by to byli perversové, co by se chtěli je
nom dívat. Park je plný soch, schodišť, sedátek a
alkoven, jako pohádkový zámek. Jmenuje se Santa
Lucia. Chilanky jsou elegantní, v módě byly přilé
havé černé kalhoty a černé blůzy; jsou ale přitloustlé
a do těch .kalhot a blůz se ztěžka vměstnávají. Po
hled na ně je ale celkem velmi příjemný a povzbu
divý.
47. Chile je pověstné svoji kulturou. Spousta kniž
ních obchodů a také divadel. Zašel jsem na předsta
vení Coppelie. Za třicet amerických centů jsem se
děl ve druhé řadě. Neviděl jsem ale orchestr; brzo
jsem byl poučen. Gramofon spustil a opona šla na
horu. Balet byl dobrý, ale uprostřed valčíku deska
došla, baletní pár zůstal stát v póze, za chvíli se
gramofon zase rozehrál, a tančící z ustrnulé pózy
se dali do dalších piruet. Mladí manželé seděli vedle
mne; vysvětlili mi, že unie hudebníků si vynutila
tak vysoké mzdy, že orchestr hraje jen zřídkakdy
a to jsou ceny sedadel mnohem vyšší. Ptal jsem se
o kolik: naše místa by stála čtyřicet centů, ne třicet.
Viděli, že jsem se usmál a hned dodávali: “ To je
pro nás moc, to by si spousta lidí nemohla dovolit.”
Balet je dobrý, s mezinárodním obsazením; vedoucí
je Litevka Genovaite Sabaliaskaite, a mezi členy
vidíte jména jako Erick Bowen, Lucette Kissling a
ovšem i jména španělská. .
48. Jelikož je Chile moderní, má skoro všechno
povoleno (oficielně). A tak můžete jít na striptease,
který neuvidíte ani v Peru ani v Argentině. Obtloust-

-9lé tanečnice skončí svá čísla nahé: Lidé v obecenstvu
netleskají, ale mlaskají “ ts, ts” , když se jim něco
udí . A zřejmé jsou sexuelně zadmcově orientovaní,
protože největší úspěchy měly tanečnice, co se oto
čily zády a ooecenstvu a kroutily napřed levou, po
lom pravou polovinou prdéiky. Senzační úspěchy, li
dé miasKau a to, co černošky dělají v Americe po
prsím, to dělaly Chilanky opačnou částí těla (no,
téměř totéž).
49. Po ulicích města jsme bloudili v noci, a byli
jsme zcela bezpeční. Karabineros všude ve dvoji
cích a. prostitutky se otevřeně nabízely. Na druhé
straně ovšem má město moderní knihovny, spoustu
divadel a obrazáren. Koupil jsem nějaké známky;
obchodník stáhl žaluzie, zamknul dveře a vyndal pěk
né série známek, když jsem ohlásil, že platím ame
rickými dolary. Ceny pro cizince směšně nízké. Po
dobně jsem koupil nádhernou koženou krabici ve tva
ru bedny, jáké vozili Španělé ssebou na lodích. Do
hodli jsme se na šesti amerických dolarech, ale když
obchodník viděl, že mám pětidolarovou bankovku,
prodal tu bedničku za pět. 'Proč? Povídá, že jedna
bankovka se lépe schová než šest.
50. Navštívil jsem presidentský palác (zase jenom
zvenčí), kde, později soudruh Allende zahynul. Vy
měňovaly se stráže a to je nádherná podívaná. Nej
větší kapela karabineros (105 muzikantů), důstojníci
v holínkách, spousta kůže na uniformách (a také
stříbra), nacistický způsob pochodu (goose step), ce
lá ceremonie trvala půl hodiny. To se odehrává kaž
dý den o půl dvanácté.
51. Byly tu demonstrace; spousta standart se srpem
a kladivem, rudá barva všude. Bylo mi řečeno, že
Stánky na ulicích budou ten den prodávat šunku (ne
byla jinak k dostání). Kvůli demonstraci. Pracující
totiž dobrovolně žádali, aby vláda znárodnila dalších
95 továren. Všechno bylo přesně připraveno, zorganisováno, nacvičeno, no prostě typická soudružská
“ dobrovolná akce” . Mluvil jsem tam s Čechem, kte
rý pracuje u Bati. Stěžoval si, že unie diktují, jak
a co se má vyrábět, že pracovat nikdo nechce, že
podnik nemůže vydělat, že se prodávají jenom šmej
dy, sandály z plastiky. Seděl u pokladny, zásuvka
byla plná escudos, ale povídár “ Co s tím papírem?”
Jiný, universitní profesor v Santiagu, když jsem
mu říkal, že Chile skončí jako Československo v ro
ce 1948, potřásl hlavou-: “ Kdepak, my to všechno dě
láme chilským způsobem. Armáda nedovolí, aby Allen
de šel moc daleko.” Nebyl jsem tak optimistický, ale
dal jsem mu zapravdu, když jsem v Austrálii četl
o převratu. Profesor mohl jet do Austrálie, kde má
příbuzné, ale nechtěl. Věřil, že se Chile vzpamatu
je. Když já tam byl, nevypadalo to na to — všude
příliš moc karabineros.
52. Chudá země se musí ukázat. Uprostřed města,
v zemi, kde není dostatek stavebního materiálu, po
stavili soudruzi patnáctipatrovou budovu pro Meziná
rodní (komunisty zorganizovaný) kongres odborových
organizací. Kongres se odbyl a budova pak stála
prázdná. Hlídali ji karabineros a ochotné mi vy
světlili, k jak slavné příležitosti Chile tento palác
postavila.
53. Najali jsme velké taxi k cestě do lyžařského
střediska Farellones. Auto pro pět a řidič nás stálo
celkem 10 amerických dolarů. Za tu částku nás ři
dič odvezl asi 60 kilometrů do hor-, počkal s námi a'
odpoledne nás vezl zase nazpátek. Bylo nás pět, kaž
dý zaplatil 2 dolary. Farellones mají velký Ski Club.
spoustu soukromých chat a dobré terény. Bohužel
nikdo neměl boty mé velikosti a tak jsem si v Jižní
Americe nezalyžoval. — Dnes 2.000 metrů nad mořem,
zítra u hladiny moře. Zajeli jsme si do Vina del Mar,
luxusního střediska u moře blízko přístavu Valparaiso. Pláže jsou černé, polo písek, polo kamení, viděl
jsem jednoho člověka, koupajícího se v moři a zpust
lé kasino. Středem města teče řeka do moře; pěkné
nábřeží, kamenné, mosty, ale břeh je zřejmé použí
ván jako veřejný záchodek. Město má operu, nádher
ný park, divadlo v přírodě, prostě Chile v miniatu
ře: kultura, evropský švih, ale chudoba socialismu.
(Pokračování příště)
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Provádíme veškeré práce optické
—
E
přesně, rychle a za levné ceny
E

Byl jsem rád, že mne do toho vzali. Mám na mysli
Na angličtinu jsem se připravil tak, ze jsem byl
kurzy němčiny. Ten náš se jmenoval Komenius. Byli schopen odpovídat na všechny ^položené otázky třeba
jsme partička vzdělanců..
napřeskáčku,. pozpátku .— jakýmkoli způsobem. Ne E
573 j j ampton st., E
Zprvu jsem měl strach, že je snad budu zdržovat, musel jsem se ničeho, obávat. Znal jsem i následu
Hampton, víc.
=
protože kurz již nějaký čas probíhal. Někde se však jící lekci, kdyby na ni náhodou došlo. Znal jsem, ovlá E jŠ S B á iti/
smekl, protože pří mé první návštěvě jsem zjistil, dal jsem. byl jsem našprtanej. ,t . Mělo to tu výho
' -^ 5 *
%
|
že daleko nedokulhal. žáci útočili na poslední třetinu du, že pak byl volán častěji můj soused spolužák, i (
první lekce .. . Byli jsme čtyři ženy v domácností, jenž kromě angličtiny měl tři děti, dvě manželky, a
muž, jenž rozuměl autům, a já, který jsem brzy po chronickou nervozitu. U něho se vždy čas zastavil.
Telefon 598-.«56
rozuměl všemu. Především tomu, že vůbec nejde o Míval dlouhé dialogy s učitelkou, a já tak měl čas
to, abychom se zde naučili německy. Bláhová myš pro sebe. Soused nikdy nezklamal. Měl povahu sulenka! Chodili jsme do kurzu proto, že jej někdo za diče a diskutoval s učitelkou rád. Na takové chvíle
platil. Bylo to zaplacený, uhrazený, zacálovaný, bylo jsem čekal. Během nich jsem unikal do jiného světa.
to žadarmiko. Už jen toto blažené pomyšlení vám ne Dnes jsem byl rozhodnut jednat. Hned jak se naskyt ^simiimmmmiímiimiimimimiíímiiiiďiiiiiimimiič
dovolilo učit se německy . . . Ze začátku to nevypa ne příležitost, vhupsnu rovnýma nohama do snu. Téndalo nijak nebezpečně. Učitel ukázal na tužku, řekl tokrát nebudu ztrácet čas . . .
, 'V V V W W W W V \ A W 'iW W W W W V V W W W W V
Das ist der Bleistift, a my všichni přikývli, že ro
Učitelka pomalu a zřetelně předčítala článek, o
zumíme; pak učitel změnil svůj výraz, aby připomí němž jsem věděl, že je pořádně dlouhý. Soused spo
nal nevědomého hlupáka a otázal se Was ist das? lužák hleděl do knihy jakoby tam měl schované vi
>
u první pozlacovačské firmy v Austrálii
S
A hned si raději sám odpověděl-:' Das ist der Blei sum do Švýcarska. Opravdu nebylo třeba otálet.
stift — a bylo to. Potom sě ovšem otázal znovu. Díval, jsem se na učitelčiny dlouhé vlasy, vnímal jsem
Byli jsme pochopitelně rozechvěni, ale odpověděli sladký zvuk jejího hlasu a pak jsem jen malinko
jsme postupně všichni správně a celou větou Das ist přivřel o č i. . . Nejdříve jsem učitelku odvedl na
der Bleistift. Jen muž, který rozuměl autům, řekl pláž. Byl to obraz pěkně banální: písek opuštěné plá >
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, V ic.
?
Kúgl. Nic víc, jen Kúgl. A vítězoslavně se po nás po že a moře sě pod září zapadajícího slunce proměni
>
Telefon:
37-3109
?
díval.
ly v tekuté zlato, cítil jsem teplý samet písku pod
Byla to, když se to tak vezme, v jistém smyslu bosou nohou . . . Bylo to stoprocentně banální, a tak <
nebo: 42 Howard St., North Melbourne
?
stále ještě první hodina, a tak se učitel usmál. Řekl, jsem věděl, že jsem zvolil dobře. Musím být rychlej
5
Telefon: 329-8038
\
že Ja, a Móglich, ale dodal, že raději Bleistift, a že ší než učitelčino předčítání. Přidal jsem snění na
S
nebo — kde "se mluví česky a UMĚLECKÉ
A
Kúgl stejně není dobře.
rychlosti . . .
.Automuž se naklonil, aby učitel dobře rozuměl a
Rozběhli jsme se směrem od moře, kde ke daly <
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
$
řekl mu: Hele, dobře, ale bitte, mně — jako mir — spíše tušit než vidět obrysy bílého domu. Po cestě $
výběru již VKUSNÉ RÁMOVANÉ nebo vrámu ?
řekli, že je to kúgl. Das Kugel. A zavrtěl hlavou.
jsme minuli mrtvolu ničemy7, jenž učitelku před chvílí
>
dle Vašeho výběru.
' ?
Učitel také zavrtěl hlavou, ale proti všemu očeká přepadl a já jej ledabyle zneškodnil. Stojíme před
vání souhlasil: Der Kugel. Muž, jenž rozuměl autům, domem. Sešli jsme se po letech, naše city se nezmě
se na učitele podíval jako na oprýskaný lak, mrkl nily. Držím ji v náručí, vidím její záhadný úsměv,
na ženy z domácnosti a řekl: Dyk povídám, že kúgl. profil proti horizontu, sladká hebkost . . . A co ta ?
514 Riversdale Rd., Ca.nberwell
C
Učitel svěsil hlavu a chvíli ji tak nechal. Bylo mrtvola za námi? Čpí to nekrofilií. To dělají' ty fil ?
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
<
jasné, že dokúgloval. Bylo ticho, jen z vedlejších uče my. Láska na hřbitově je ve filmu něčím tak všed
?
Krajanům
poskytneme
15%
slevu
<
ben zněly tajemné věty v tajemném jazyce, jenž vzdá ním jako v každodenním životě impotence. Měl bych
leně připomínal němčinu:
tu mrtvolu zahrabat . . .
Her Lérer, ich mus zágen das das zér gut ist dý
Čti, vole, rýpnul do mne soused spolužák.
dojče špráche lernen fur unc .. . Ich hábe dý Buch
Zavřel jsem otevřené oči a hned jsem je zase otev- ,
gebringen das ich léze kchan . . . Geštern já hatte řel. Učitelka se na mne dívala s jistým despektem.
"ŘeKněte to k v ě ti n a m i "
,
ajnym Líbesbrýf gešríben . . .
Jako na člověka, jež nedovede správně využít svého
Viděl jsem jasně, že učitel pláče, i když neslzel.
času. Měla pravdu, Nemělo už smysl pokusit se
Ženy žákyně si mezitím opravily účesy, v rychlo zkroutit popletený obličej v mírně zahanbený výraz,
(
) spolupracující s INTERFLORA, !
sti. probraly těžkosti s nákupy a zahubovaly na vy  a tak jsem se zavrtěl, a rychle jsem si odečetl svo
»
jy
může zaříuit dodávku
1,
soké ceny. Jedna z nich tvrdila, že doma sehnala je. Dočetl jsem připraven k dalším činům. Musím
vajíčka za poloviční ceny a ostatní souhlasily; jen dostat chladnost z jejího pohledu. Musím. mezi námi
květin a věnců
|
jedna špitla, že vajíčka často nebyla k sehnání, tak vytvořit pevný vztah. Musím to mezi námi zamotat a
!
v Československu nebo v jiných státech
' I
že. byla vlastně dražší, protože je musela kupovat na zkomplikovat, aby se vztah vyjasn il. . .
černém trhu. Jiná pak trumfovala a ukončila tento
Otevřel jsem tiše dveře domu. Vlahý vzduch pří ■ Clu ite-li uctít narozeniny, svátek, výročí
|1
intelektuální spor výrokem, že ona byla v družstvu, jemně chladil pokožku. Vychutnával jsem pohodu
i
1
neu-o
zvláštní
událost,
obraťte
se
na
místní
(1
a když potřebovala, tak si vajíčka jednoduše vzala. chvíle. Měsíc byl vysoko a zamyšleně se usmíval.
květinářství INTERFLORA.
(1
Snažily se hovořit tiše, ale přesto jejich hlasy zvo Nahlédl jsem z verandy do pokoje, kde spaly učitel ( 1
Poznáte je podle obrázku Merkura
i
nily, jako když číšník cinká šilinkem o šilink: ca- činy a moje děti: Tereza, Zuzana, John, Jack a 1
rara cililink. Učitel zvedl hlavu, upřel na nás zarud Milly. Ne, Milly ještě ne, ta až za rok . . .
i
ve výkladní skříni. •
i
lé oči, a se zaťatými zuby řekl Das ist der Blei
Nádherná noc pod Jižním křížem. Zapálil jsem si
I N T E R F L O R A —
.1
stift, a vyzývavě čekal, zda má někdo nějaké námit cigaretu. Její žhnoucí rudý konec zářil proti obloze , 1
ky. Zoufale se snažil nepodívat se směrem, kde se a přidal se k ostatním hvězdám. Po chvíli jsem se
K V Ě T IN Y DO CELÉH O SVĚTA
(»
děl muž, jenž rozuměl autům. Nikdo nic nenamítal vrátil zpět do domu. Moje učitelka ke mně s úsmě
a tak učitel zvědi tužku znovu. Zvedl ji tak jako vem vztáhla paže. Jak jsem se přibližoval, ocenil
zvedá svoji zbraň ostrostřelec, anebo chcete-li to jsem, že po deseti letech její krása spíše jen vzrost ka se na mne dívala pohoršené. Oprášil jsem se sebečeský, snajpr. A pak'řekl hlasem:, jenž mu přesko la. Pětkrát vzrostla. Totiž vzrostla by pětkrát, kdyby písek. Nechápal jsem, jak se tu mohl objevit. Když
čil téměř neznatelně Also was ist das? Přátelsky byly už Milly . . . Objali jsme se. Bylo mi báječně. je ale už tady, tak se alespoň mohu blýsknout v roli
jsme zamumlali, že je to blajštyft. Všichni — až na Zcela jsem zapomněl, že stačí pouhý dotyk jejího ochránce rodiny. Chytil jsem jej za nepříliš čistý
muže autoznalce. Ten zavile mlčel. Díval se na-uči lokte k tomu, abych zjistil, že--je to loket souseda, límec, rychle jsem mu přebarvil vlasy na zrzavo,
tele a snažil se mu vsugerovat, že jej pokládá za jenž mne tak upozorňoval, že na mne přišla řada . . . bezohledně jsem m u , narazil umaštěný klobouk? a
starší volkswagen, jenž nestojí za správku. Učitel Začal jsem číst na nesprávném místě, a teprve po ještě jsem mu stačil vtisknout do ruky obušek. Mu■nejistě .klouzal pohledem, jakoby hledal škvíru ve , dalším sousedově rýpnutí jsem našel správný odsta .sel jsem to vše udělat, protože jsem se přece ne
zdi. Jenže naše učebna byla v solidní starobylé ra: vec. Koktal jsem jen maličko. Náhle se ozval spásný mohl prát se sousedem. Soused za nic nemůže, alekouské budově se silnými zdmi; nikde ani památky zvonek a já se spokojeně usmál na půl úst jako celý tenhle zrzavý obejda v umaštěném klobouku a s obuš
po skulině. Klidně to kdysi mohlo být vězení. Muž, hlupák. Sklapli jsme, učebnice a já byl nejrychlejší, kem v ruce, to je jiná! Vykopl jsem mu obušek, jejž
jenž se vyznal v autech, se k e . mně naklonil v hla protože jsem spěchal uklidit tu nešťastnou mrtvolu.
ode mne tak nerad bral a srazil jsem jej k zemi
sitém šepotu: V arbajt, v práci teda, jo, mě řekli:
O přestávce jsme se spolužákem vykouřili po ci týmž bravurním způsobem jak to svede jedině Rankouknou, Herr, das ist Kugel, kúúúgl, jo? A já teda, garetě o probrali jsme krátce a výstižně co to zna dolph Scott, s nímž jsem se před časem seznámil v
jak mě v práci řekli,, žejo, aby byl tedlencten órd- mená být emigrantem, propraíi jsme z gruntu po rakouské televizi.''Potom jsem ničemu svázal, zavřel
nunk . : . Podíval jsem se na blednoucího učitele tak, litickou situaci doma i v zahraničí, učinili jsme ně do sklepa, v kuchyni jsem si lokl našeho řízného šíp
aby pochopil, že mu věřím, že tužka je Bleistift a ne kolik radikálních rozhodnutí ohledně budoucnosti svě kového vína, zavolal jsem policii, blazeované jsem
kúgl, a že nejsem se zatvrzelým přívržencem kúglu ta a pak jsme sé s rychleji proudící krví vrátili do zívl a objal jsem s pocitem dobrého strážce rodiny
spřátelen. Snažil jsem se dát do svého pohledu všec učebny.
učitelku. Cítil jsem její teplé a oblé boky. Položila
ku něhu, doufaje, že učitel vycítí, že jsem při něm,
Zatáhl jsem učitelku hned zpět k moři. Moc jsem hlavu na mé rameno, její oči zářily a tmavě rudá
že jsem na jeho straně. Myslím, že se mi podařilo se s tím teď už nepáral: nejprve jsem ji povalil. ústa šeptala —
přenést všechny své myšlenky do jeho bolavé duše. Moc se nebránila. V mém snu bylo jitro a tak jsme
De něgdo na pivo? ptal.se jeden ze spolužáků.
Jen tak jsem totiž, mohl pochopit, že se učitel s měli celý den před sebou. Blaženě jsem. se usmí Vystřízlivěl jsem.
poněkud sice hektickým zápalem vzchopil a pustil val, a kdybychom se bývali s učitelkou nekouleli v
Všichni jsme se hnali z učebny. Můj soused byl
se do nového boje. Cítil jsem zadostiučinění, že jsem pevném obětí po pláži,, byl bych určitě povyskočil tentc-krát rychlejší; ve dveřích se ke mně - otočil
mu dodal sebedůvěry. Hodina němčiny se chýlila ke rádostí. . .
jakoby mi chtěl něco říci. Vyčítavě se na mne po
konci. Za pár minut budu mít o patro.níž hodinovou
čemu se směješ, šeptl mi nedůtklivě kolega stu díval a přejel si rukou čelo, kde se mu rýsovala
lekci anglického jazyka..
dent hlasem, v němž bylo jasně cítit závist. I učitel čerstvá bople . . .
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IHNED TYTO KNIHY :

>

(Ceny jsou včetně poštovného)

I

I

\Ferd. Peroutka: Budování státu. I. svazek $ 5.90
? P . Eisner: Chrám i tvrz (2 díly) $ 10.70
?R . Kefalín: Černí baroni $ 5.20
? K . J. Krušina: Matylda a my dva $ 4.60
■
5Jack London: Bílý tesák $ 4.60
!
!
*
Síván Diviš: Noé vypouští krkavce (básně) $ 3.60 ; !
SOKOL
MELBOURNE
[
J
uspořádá v sobotu 21. února 1976
1
?7 knížek Edice AKT:
!
■
v 8 hodin večer slavnostní
|
? J . Schilling: Jestřáb $ 3.30
!
SKLÁDÁNÍ SOKOLSKÉHO SLIBU
5
SJ. Schneider: Jak číst ohňostroje $ 3.30
; i
> A . Lidin: Psychogenes $ 3.30
] 1 nových členů, event. obnovení slibu členů starších, \
? J. Strnad: Pohádky $ 3.30
J
v Baragově dvoraně, 19 a'Beckett St., Kew
1
> J. Shilling: Spodek, svršek, král, eso $ 3.30
! 1 spojené s bratrskou sokolskou zábavou, promítá- [
< R . Štorch: Jaký je druhý břeh jara $ 3.30
■ J ním dvou filmů ze sokolských sletů ve Vídni a v 1
SG. Goepfertová: Ohňostroj marnosti$ 3.30
' 1 Chicagu.
[
\Bři Medvěděvové: Kdo šílí? $ 3.80
‘
] J K skládání slibu se též dostaví delegáti sokolské <
}
\P. Pašek: Tokio volá Honolulu $ 5.' 1 jednoty v Sydney.
J
Zveme k této příležitosti srdečně všechny kra- >
ť.J. Drábek: A co Václav? $ 4.1
1 jany z Melbourne. a okolí.
!
CS. Mareš: Báje z nového světa $ 2.90
'
ťA lan Levý: Pražské peřeje $ 4.<
1 — Za členy Sokola Melbourne se dosud přihlásilo J
> J. Válek: Smutný muž $ 4.40
! j 153 bratrů a sester.
1
<S. OchováťSůl země a blbá ovce $3.70
«
J — Sokol Melbourne si hodlá pořídit vlastní prapor a
< 0 . Filip: Blázen ve městě $ 4.80
< 1 a uvítá návrh na něj (rozměr praporu 120 x 110 J
S z. Němeček: Ďábel mluví Španělsky $ 5.80
, ■ cm).
V. N. 1
> E . Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.90
'
\ Ota Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka ze'
cSlezské Ostravy (4 díly), každý po $ 3.80
<
SLAVIA
MELBOURNE
? P . Eisner: Mamince $ 4.80
!
> P . Tigrid: Politická emigrace v atomovém věku! zahájila letošní sezónu prvním zápasem ve večer
<$ 3.90
j ním turnaji o pohár Ampolu na stadiónu v Olympíc
> K. Pecka: Štěpení $ 4.40
! Parku a zvítězila nad mužstvem Hakoah 1: 0, po
i Poesie J. Kováříčka (2 díly) $ 3.10
\ nerozhodném poločase. Toto dosti šťastné vítězství
může považovat Slavia za úspěch. Nastoupila totiž
>Ha, ha, ha. ha (kreslená humor — Lit. klub Švéd-, velmi oslabena — bez dvou hráčů, kteří odjeli po
|sko) $ 4.20
; skončení loňské sezóny do Anglie a bez posil, které
? Zpěvníčky Lit. klubu ve Švédsku S 1.10
< jsou teprve na cestě do Austrálie. V prvním polo
> J. Danius: Zrod Satanova atomu — 3 díly — sní-! čase Hakoah silně útočila, ale slavistická obrana
Sžená celková cena $ 8.20
! byla vždy na místě a náporu se ubránila. Po změně
stran se ujala Slavia iniciativy, ale oslabený útok
s B . Lockhart: Britský agent $ 4.10
;
nedokázal využít převahy. Teprve 15 minut před -kon
S J. Hochman: Jelení Brod $ 3.90
! cem. po kopu z rohu. umístil obránce Jim 0'Reilly
SJ. Beneš: Druhý dech $ 4.70
! míč hlavičkou v soupeřově síti a zajistil tak Slavii
prvé dva body.
SEgon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty]
V příštím kole Ampol Cupu hraje Slavia s nováč
c o jeho díle a osudu. Uspořádal R. Šturm $ 4.20 < kem státní ligy Macedonií a to v sobotu 14. února
s J . Brodský: Řešení gama $ 5.20
; v 7.30 hod. večer. V dalším' nastoupí v sobotu 21.
< 0 . Ulč: Malá doznání okresního soudce $ 4.20
< února v 7.30 hodin večer proti mužstvu JUST — v.
> J. škvorecký:
Prima sezóna $' 4.20
, obou případech na stadiónu v Olympic Parku. Těší
me se, že přijdete Slavii povzbudit.
v
V. F.
> J. škvorecký: Smutek poručíka Borůvky $ 4.10]
\ J. Škvorecký: Sedmiramenný svícen $ 4.40
]
■■■■■■■•
Lake W aranga Disfrict ! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ * *
C J. škvorecký: Lvíče $ 3.90
1
M- U R C H I S D N
■
? J . škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.20 i
podél dálnice Goulburn-Valley
H
S j . škvorecký: Zbabělci $ 3.90
!
Buš a vyčištěné parcely vedle' státních lesů 5
SK . J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 5.-;
poblíž velkého jezera Waranga, v němž lze lovit ■
J K . J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 5..
ryby, koupat se, provozovat vodní lyžaření atd. S
> K . J. Krušina:
Zimní bouře $ 5.i
16 ha
Prostor se vyrovná 240 $ 9.500
■
j K . J. Krušina: Druhá bouře $ 5.]
domovním parcelám
i
? T ři sbírky básní (J. Lederer, F. Listopad, V .1
28 ha
Prostor se vyrovná 420 $ 10.950
■
> Čeperková) $ 5.30
!
domovním parcelám
5
«M . Rybáková: Útěk z rekreace $ 4.70
1
Deposit $ 1.500 — za hotové velká sleva
■
Z Melbourne jeďte po Hume Highway přes Sey- £
< Kovályová-Kohák: Na vlastní kůži $ 4.20
■
mour, potom odbočte vlevo na Goulburn Valley ■
>E . Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 4.,
Hgw., jeďte k zn. 91. míle, kde odbočíte vlevo do £
S j. Koláček: Veronika $ 2..]
Murchison a odtud 3 míle po Rushworth Rd., ■
S A. Lustig: Ulice ztracených $ 4.40
j
hned za želez, kolejemi opět vlevo na Whroo J
? G. Laub: Největší proces dějin: $ 3.70
Rd. Pozemky jsou Pámíle na RHS (podle žlu- ■
tých šipek). ■
'
J
? L . Mňačko: Súdruh Muenchhausen. $ 4.50
Telefon majitele:(Melb.) 663-3706, 729-5432,
■
$ L . Grossman: Nevěsta $ 3.50
po hod. 63-4291
J
>Nový zákon (přel. Dr. O. Petrů O. P.) $ 3.60
, ■

J

— ★ ★ —

i

\K . čapek: Anglické listy $, 1.80
]
V A. Ostrý (pseudonym — Praha): Československý]
"VŮNĚ NAŠICH STRÁNÍ"
problém $ 5.20
Tanky proti sjezdu (Vysočanský sjezd) $ 2.20 1 se jmenuje kniha veršů Olgy Valeské, která vyšla
v holandském exilovém nakladatelství CCC v HaarMotáky z Ruzyně $ 2.20
lemu. Kniha, kterou půvabně ilustroval J. E. Ko
pecký, je sbírkou básnických vzpomínek na vlast a
je proto jistě zajímavá pro každého exulanta. Jde o
knihu vázanou, která stojí 10,50 holandských gulde
nů, mimo poštovné. Lze si ji objednat na adrese
Czechoslovak Cultural Club, Postbus 4149, Haarlem,
V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.90
Holandsko, nebo v Austrálii na adr. M. Čechová, Lot
B. Mikula: Progresive Czech (učebnice češtiny)
8, Stumpy Gully Rd., Moorooduc, Vic. 3933.
$ 4.50 + poštovné.
H šklíbová: Pohádky $ 1.20

I

P Ř Á T E L É

H L E D A J Í

Adolfa Tomana, který, bydlel před 2(3 lety na adr.:
Mans Quarters, Iron Knob,- S. A.
neb jakoukoli
zprávu o něm.
. Zjistíme-li adresu hledaného, oznámíme mu, kdo
se na něj dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD
T A N E Č N Í S K U P IN A " B E S E D A " V M E L B O U R N E

zahajuje letošní pravidelný nácvik ve čtvrtek 12.
února 1976 v 8 hodin večer v dolejším sále restau
race Edy Zlatého “ Rheinland” , Drewery Lané. Melbourne-City. . Další zájemci vítáni.
Informace tel.
396-2068 (Dobešová).

ČESKOSLOVENSKÉ S D R U Ž E N Í V E V IK T O R II

se opět zúčastní- karnevalového průvodu — MOOMBA
— v pondělí 8. března 1976 vlastním alegorickým
vozem a krojovanou skupinou, které bude vyhrávat ka
pela Edy Zlatého. Zájemci o účast a výpomoc hlaste
se laskavě na adresu Sdružení: P.O. Box 177, Kev,:.
Vic. 3101 nebo tel. 480-2737 nebo 277-5154.
V ÝB O R

K R A JA N SK ÝC H O R G A N IZ A C Í
V MELBO URNE

připravuje vzpomínkový večer na T. G. Masaryka,
který se bude konat v sobotu 6. března 1976 v 8
hodin večer v sále Princess Hill Civic Centre, Arden
St., North 'Carlton a na němž bude uveden umělecký
pořad.

ČS. K U L T U R N Í A S VÉPO M O C N Ý K LU B "B E S E D A "
V M ELBOURNE

zve všechny krajany na filmový večer, -konaný v
sále V.A.C.S., 2 Napier St., Fitzroy (roh Victoria
Pde.) v sobotu 28. února 1976 v 8 hodin večer. Vstup
né $ 1.-, děti zdarma.

M alý oznamovatel

Zašleme:
1. NO VÝ SEZNAM

U K L ÍZ E Č K U

jednou týdně v moder
ním domě v Kew hle
dáme.JDobré podmínky.
Tel. (Melb.) 86-5053”

knih - ohromující
výběr !
2. R O Z H L E D Y ,

literární časopis
(24 stran), jednotí,
čísla $ 2.-, roční
předplatné $ 9.3. S E Z N A M O V Á N Í

Přijm em e ženu

na keramickou práci
(zapracujeme).
Dobré podmínky. ■
E L L IS CER A M IC S

86 Nicholson St.,
Abbotsford, Vic..
Tel. 41-6973,
po hod. 82-3731 .

Prodáme
z volné ruky asi
5 AKRŮ

PŮDY

u Woori Yallock, Vic.
Veř. cesta, připojena
elektř., kabel PMG.
Stálá voda,
dobré, rybaření.
Informace (po 6. hod.
več.) 735-4268

partnerů. Pište si
o informace.
Nová
adresa:
CENTRUM ,

Box 3458 STAČ.,
Hamilton, Ont.,
. CANADA.

IN T E L IG . P A N Í

středních let, mluvící
česky, anglicky a ně
mecky, přijme místo v
domácnosti kdekoli v
Austrálii za velmi níz
kou peněžitou odměnu.
Na požádání zašle refe
rence. Rodina s dětmi
vítána. Odpovědi pro
sím na adresu: L. M.
Padevětová, 17 Beddoe
Ave.,.Clayton, Vic. 3168

i Oznamujeme všem přátelům a známým, že dne
I 26. ledna 1976 dotlouklo po dlouhém Utrpení srdce
i naši vroucně milované maminky a babičky, paní
I
M A R T Y Ř ÍH O V É
I
vdovy po advokátu
I
Jménem všeho příbuzenstva:
1 Danka Kroupová, Melbourne
Aranca Říhová,
I Ing. Mirčo Říha, Melbourne
Rakousko
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ČESKOSLOVENSKO — ŠVÉDSKO 4 : 3

Čs. reprezentantům stolního tenisu se tentokrát
přímo nabízí šance vyhrát podruhé v historii Evrop
skou tabletenisovou iigu. Po domácím triumfu nad
Poláky 7 : 0 a vítězství v Moskvě nad SSSR 4 : 3, po
razili nyní Čechoslováci v Ústí nad Orlicí obhájce
evropského prvenství stolní tenisty Švédská v drama
tickém střetnutí 4: 3.
Strůjcem vítězství nad družstvem Tre Kronor byl
evropský mistr Milan Orlowski, který porazil oba
nejlepší švédské hráče exmistra světa
Stellana
Karel
Janovský
Bengtsson.a i Kjela Johansona 2 : 0 na sety a spolu
s Uhlíkovou-Voštovou vyhrál i smíšenou čtyřhru.
Tucne premie všem účastníkům
Čtvrtý bod pak získala čs. družstvu Uhlíková, která
se po delším odmlčení dostává do formy a bude
zřejmě znovu velkou posilou^ čs. národního družstva.
Třeba dodat, že ČSR je jediné, kdo v letošním roč
Zástupci hokejových svazů SSSR, ČSR, Finska a Švédská spolu s funkcionáři svazů kanadských a
níku Evropské tabletenisové ligy neokusilo hořkost
prohry.
am erických profesionálů podepsali v Torontě smlou vu, podle které se jejich hokejisté musí ve dnech
Pořadí: 1. ČSR 6 bodů (ze 3 utkání), poměr zápasů
1- — 17- září letošního roku zúčastnit na am erických a kanadských kluzištích prvého velkého "otevřeného
15 : 6; 2. Jugoslávie 6 b. (ze 4 utkání) 17 : 11; 3.
tu rn aje". Z čistého výtěžku budou pak Kanaďané financovat start na světovém šampionátu r. 1977 ve
SSSR 4 b. (ze 3 utk.) 13 :-8; 4. švédsko 4 b. (ze 4
V ídni, kam už přijedou jejich profesionálové.
utk.) 19 : 9; 5. Francie 2 b. (ze 3 utk.) 10.: 11; 6.
Maďarsko 2 b. (ze 3 utk.) 6 : 15; 7. Polsko 0 bod
Společný turnaj amatérských či pseudoamatérských x \ c i v o c u n i a
v j^ iu u a u u ,
^
v o u n
j'mužstev s profesionály, který bude bezpochyby zna nejdůležitější: nejvíce peněz inkasují za práva pře (ze 4 utkání) 4 : 24.
menat počátek nové éry -ve světovém hokeji, přinese nosů televizních stanic. Několik dnů před zahájením
G R A N D P R IX B R A Z ÍL IE
do pokladen jednotlivých svazů velké peníze. Vždyť tohoto podniku se sjedou do Kanady všichni rozhod
Nový ročník světového šampionátu automobilistů
vítěz tohoto turnaje, na kterém bude hrát každý s čí, kteří přicházejí v úvahu pro turnaj, aby se do
formule I byl odstartován poslední lednovou neděli
každým, dostane prémii ve výši 100.000 dolarů. Kdo hodli na Společném posuzování všech přestupků.
v Sao Paulu Velkou cenou Brazílie,.která se ve svém
skončí druhý, inkasuje 75.000 dolarů, třetí 65.000,
závěru stala úplným dramatem. Nakonec z něho vyšel
čtvrtý 55.000, pátý 50.000 a ještě šestý, tedy poslední,
vítězně obhájce titulu mistra světa, necelých 27 let
dostane 45.000 dolarů.
ČS. O D B fJ E N K Á Ř I PŘEC E DO M O N T R E A L U
starý Rakušan Niki Lauda startující i letos -na ital
Dva nejlepší týmy tohoto prvého “ otevřeného tur
Po velkém neúspěchu na nedávném mistrovství ském Ferrari, když dosáhl průměrné hodinové rych
naje reprezentačních mužstev se spolu střetnou ve Evropy v Jugoslávii, kde čs. reprezentanti obsadili
3 exhibičních zápasech: vítěz dostane další prémii v historii čs. odbíjené nejhorší, šesté místo, se čs. losti přes 181 km. Další pořadí: 2. Patrick Depailler
(Francie — Tyrell-Ford). 3. Tom Pryce (V. Britá
50.000 dolarů, poražený polovinu.
družstvo v hodině dvanácté přece jen vzpamatovalo.
Ačkoli kanadští pořadatelé tohoto prvého mamutího Vyhrálo v Itálii kvalifikační turnaj a spolu s druhým nie — Shadow), 4. Hans Joachim Štuek (NSR —
podniku (který se má opakovat každý rok v jiné ze týmem — Itálií — získalo letenky na olympijské hry March), 5. Jody Scheskter (J. Afrika — Tyrrel-Ford),
zúčastněných zemí) vydají účastníkům na prémiích v Montrealu. Čs. volejbalisté neztratili dc-konce ani 6. Jochen Mass (NSR — McLaren). — Rozdělení prv
celkem 465.000 dolarů, počítají ještě s čistým výděl set, když ve finálové skupině postupně zdolali: druž ních bodů pro mistrovství světa: Lauda 9 bodů. De
kem miliónu dolarů. Kde však vezmou tolik peněz? stvo Bulharska (které nad nimi vyhrálo na mistrov pailler 6 bodů, 3. Pryce 4 body. 4. Štuek 2 b.. 5.
Scheskter 2 b. a 6. Mass 1 bod.
ství Evropy) jasně 3 : 0 na sety, stejně jako později
odbíjenkáře Jugoslávie a Itálie. Konečné pořadí kva
ČS. F O T B A LIS T É V HOLANDSKU
S T E N M A R K V ČELE SVĚTO VÉ H O PO HÁRU
lifikačního turnaje v ítímě bylo: 1. ČSR 6 bodů, 2.
V Československu je sice v současné době zimní li
Osm dnů před vzplanutím olympijského ohně v Itálie 4 b., 3. Bulharsko 2 b., 4. Jugoslávie bez bodu. gová přestávka fotbalistů, reprezentanti však neza
Innsbrucku se sešla světová lyžařská elita alpských | V závěrečný den kvalifikačních bojů v Římě byl hálejí a připravují se na dubnová čtvrtfinálová utká
disciplin na Vysokém Javoru v bavorském Zwieselu, tu vylosován celý olympijský turnaj pro Montreal. ní evropského šampionátu, se SSSR. Za tréninkem si
aby vybojovala poslední závod před boji o olympij Deset družstev je rozděleno do dvou skupin, čs. od-, zajeli do Holandska, kde sehráli několik zápasů. S
ské medaile — obří slalom — , který vyhrál Švéd Inge- bíjenkáři hrají v A skupině spolu s týmy Polska, mistrem Holandska Feyenordem Rotterdam sice pro
mar Stenmark (bylo to prvé jeho vítězství v obřím Kanady, Jižní Koreje a Kuby. V B skupině (která je hráli 2 : 4 (trenér Václav Ježek vystřídal v. utkání
slalomu- a celkem čtvrté ve Světové trofeji — třikrát zřejmě silnější) hrají reprezentační celky: SSSR, Ja celý' kádr mužstva), pak však zvítězili nad slabšími
zvítězil ve speciálním slalomu) a upevnil si vedoucí ponska, Itálie, Brazílie a Tuniska.
soupeři: mužstvem Hatten 12 : 0 a nad Krimpem •
postavení v této celosezónní soutěži. Ingemar Sten
4:1.
mark zdé porazil své největší rivaly: italského repre
ÚSPĚŠNÝ K U B A LA
zentanta Gustava Thoniho i Rakušana Hanse Hinterseera. — Nejúspěšnějším sjezdařem olympijské se
K nejúspěšnějším světovým trenérům reprezentač
zóny je Rakušan Frasz Klammer, který vyhrál tuto ních fotbalových mužstev patří bezpochyby bývalý
disciplinu na tradičním Hahnenkammu v rakouském hráč ŠK Bratislavy a čs. reprezentančního týmu La- — Týden před odjezdem na XII. zimní olympijské hry
Kitzbuehelu. — Pořadí Světové trofeje vypadá před co Kubala. Po skončení aktivní dráhy v Barceloně v Innsbrucku absolvovalo čs. hokejové národní muž
olympijskými boji v Innsbrucku takto: 1. Ingemar
se stal klubovým trenérem a před pěti léty převzal stvo dvě závěrečná střetnutí, při kterých jeho sparStenmark (Švédsko) 191 bodů, 2. Piero Gros (Itálie)
funkci trenéra národního mužstva Španělska. Pod ringpartnerem byl tým V. Německa (nejede na OH.
163 bodů, 3. Gustav Thoni (Itálie) 160 bodů, 4. Franz
vedením dnes už 481etého Kubaly sehrálo Španěl soustřeďuje se však na dubnové mistrovství světa
Klammer (Rakousko) 156 bodů, 5. Han Hinterseer sko. 33 mezistátních zápasů, z nichž pouze 4 prohrálo. A skupiny v Katovicích), nad kterými Čechoslováci
(Rakousko) 95 bodů.
Poslední neúspěch Kubátových svěřenců se datuje zvítězili: v Pardubicích 5 : 1, v Praze 10 : 1.
V ženských soutěžích kráčí zřejmě už za prvenstvím
13. února 1974, kdy Španělsko prohrálo na neutrální — Velkou šanci na návrat do 1. čs. hokejové ligy má
ve Světové soutěži západoněmecká reprezentantka
půdě ve Frankfurtu ■n. M. rozhodující střetnutí o znovu TJ Gottwaldov. Mužstvo vede českou skupinu
Rosi . Mittermaierová, která má velký bodový ná
účast na mistrovství světa s Jugoslávci dosti ne Národní hokejové ligy (po 31. kole) s 53 body, ná
skok před švýcarkou Mor^redovou, jež však vyhrála
šťastně 0: 1, od té doby však zaznamenává Laco skokem 6 bodů před Chomutovem. V čele slovenské
nejvíce
a to šest závodů Světové trofeje.
Kubala úspěch za úspěchem. K největšímu patří NHL je Zvolen.
zřejmě prvenství španělského národního mužstva ve — Na mistrovství Evropy v rychlobruslařském čtyískupině evropského šampionátu, kterým se Kubalův boji v Oslo dominoval domácí borec Kav StenshjemV Ž E N E V Ě O EVRO PSK É T IT U L Y
met. Druhý byl jeho krajan Sten Stevenéen, který
tým kvalifikoval do čtvrtfinále.
časem 14:50,31 min. vytvořil nový světový rekord na
Mistrovství Evropy v krasobruslení a tanci na ledě
10.000 m.
v Ženevě naznačilo, že Evropané mají na olympij
ských hrách v Innsbrucku velkou' šanci porazit “ zby
M N Á V R A TU OVÁ P O R Á ŽÍ FV P R T O V D I
— Podruhé Za své sportovní dráhy se stal poblíž Lyo
tek světa” . Platí to především :o soutěži dvojic, kde
nu 261etý západní Němec Peter Thaler mistrem svě
Bývalá
čs. tenisová světovou tenistku Ameri ta v cvklokrosu. Čs. reprezentant Červinek obsadil
těžko najdou sovětští reprezentanti vážnější konku
renci. V tanečních párech (které jsou v Innsbrucku ■reprezentantka Martina čanku Chris Evertovoi velmi čestné 4. místo, když.ho pouhé 2 vteřiny děli
poprvé vůbec olympijskou disciplinou) obsadili so Navrátilová, která v září dosti suverénně ve dvoi ly od bronzové medaile. Druhý čs. cyklokrosař Fiše
větští reprezentanti dokonce 3 prvá místa: zlatou minulého roku požádala sadách 6 : 3 a 6 : 4 a do ra byl sedmý.
medaili získali Pachomovová — Gorškov (pošesté americké úřady o právo stala šek na 15.000 dolarů
mistry Evropy) a v soutěži sportovních dvojic byli azylu, se nyní dostává (už. Na své cestě do finále
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
znovu neporazitelní Rodninová se Zajcevem. Velmi na počátku roku) do vý zvítězila Navrátilová 'su
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
dobrou úroveň měly i volné jízdy mužů, ve kterých borné formy. V texaském verénně 6 :0 a 6 : 4 nac
si naprosto nečekaně, ale zaslouženě vybojoval poprvé Houstonu vyhrála první svou bývalou partnerkou ;
8 Moorhouse Sť, Richmond, Víc. 3121.
evropské prvenství Angličan John Curry. Mistryní velký mezinárodní turnaj, čs. reprezentačního druž
Telefon: 42-5980
štva
Renátou
Tomanovou
když
ve
finále
porazila
v
Evropy se pak v ženevě stala Holanďanka žijící v
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
V AUSTRÁLII S- 10.-. '
—
n
současné době nejlepší
USA. de Leeuowá.
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ S 11.-. ŮS $ 13.-,
Čs. krasobruslaři neměli ani tentokrát ha mistrov
Can. $ 13.-/ £stg. 7.-, DM 30.-, Rand 11.-. nebo
ství Evropy co říci. Ještě nejlépe obstál Zdeněk
Ve středu 4. března slavnostně zahájil v InnsbrucPazdírek, který obsadil sedmé místo, — soška byl
ku rakouský státní kancléř dr. Bruno Kreisky
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
12. .V soutěži tanečních párů byli čs. reprezentanti
zimní olympijské hry. V příštím čísle přineseme
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
Peštová s Pokorným devátí, — v soutěži sportovních
o nich z Innsbrucku přím ý referát našeho sportov
obratem.
dvojic Spiegelóvi dvanáctí a v soutěži žen Knapová
ního redaktora.
HD
rovněž až dvanáctá.

“ Otevřený turnaj” hokejistů
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