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POUČIL SE ZÁPAD ZE SOVĚTSKÉ PŘÍTOMNOSTI ?

Mistři zítřko v Bělehradě
V polovině června, při zahájení bělehradské předběžné konference diplomatů
35 evropských a severoamerických států, se očekávalo, že dohadování o stanovení jednacího pořadu, organizace a konečného termínu bělehradské konference
o bezpečnosti a spolupráci v Evropě "na vyšši úrovni", na níž se usnesli před
dvěma léty představitelé těchto zemí v Helsinkách, potrvá nejdéle šest týdnů,
tedy do konce července a že bude vlastní konference svolána tamtéž v září,
nejpozději počátkem října a potrvá opět jen čtyři až šest týdnů. Očekávání
diplomatů se zatím nesplnilo, předběžná jednání pokračují i v tomto měsíci a
už nyní jsou pochyby, že by vlastní konference, až bude svolána, mohla skončit v letošním roce.
Zatím došlo k dohodě o
technických otázkách konference, aie zásadní rozpory v názorech na vyznám
a
účel
bělehradského
setkání a na jeho časování trvají. Sovětský svaz a
jeho pět satelitů — Bulharsko,
Československo,
Východní Německo, Polsko
a Maďarsko — žádají jen
zběžné projednání minulosti, tj. zda a jak jednotlivé státy pimly helsinská
ujednání, a věnování zvýšené pozornosti přípravě
nové, ještě
velkorysejší
dohody. Ostatní země —

včetně komunistického Rumunska — namítají, že
nemá praktickou cenu uzavírat dohody, které signatáři neplní a trvají na

podrobném projednání jednotlivých bodů Závěrečného aktu z Helsinek a jejich aplikace na politiku
zúčastněných států v uply-

nulých dvou letech. Z téhož důvodu odmítají přistoupit na stanovení pevného data závěrečného zasedání, z oprávněné obavy,
že by sovětský blok vyplnil určenou dobu konference nepodstatným jednáním a zamezil tím bližší kontrole toho, jak byla
prakticky uplatňována dohoda tzv. třetího koše, jak
jsou dodržována všeobecná lidská práva v jednotlivých zemích. (Pokr. s. 2)

Zasedanie Svetověj potravinárskej rady v Manile

Obilinárske otázky
Vo dňoch 20. až 24. júna mala v hlavnom meste Filipín Manile zasadanie
Světová potravinárska rada, ktorá bola zvolená na Svetovom potravinárskom
kongrese v Říme s úlohou vypracovat' plán na zvýšenie světověj poťnohospodárskej výroby a zaistenie světového zásobovania. Bolo to prvé zasadanie tohoto
35členného telesa mimo Říma. Zúčastnili sa ho aj pďnohospodárski ministři
Spojených štátov a Kanady, teda dvoch pďnohospodársky přebytkových krajin,
ktoré dodávajú na světový obilinársky trh vyše 75% obilnin a rovnako vypomáhajú najviac všetkým krajinám, ktoré sa ocitnú v zásobovacej krize.

Kolaboranti doma i venku
V kazaem národě se vyskytuje charakterová spodina uai, Kieři jsou ocnotm z osoonich důvodů koiaDorovar s kymKoii proti zájmům viastí a její svobody.
Nase položeni uprostřed Evropy, Kde se siřetávaiy
po staieii různé zájmy a vlivy — veliké zvraty, K
nimž docházelo často bez naší viny, vyvinuly u
většiny lidí jasnější, ostřejší pohled na ty, kteří se
ke kolaboraci propůjčí. Je v dobré paměti, jak odporná té většině slušných lidí byla hrstka kolaborantů s nacisty, jak trapně působily po válce výmluvy mnohých z nich, že nevěděli o zločinech režimu,
kterému sloužili, že svou spolupráci nemysleli zle!
Jak trapné byly v roce 1968 výmluvy věrných a ke
všemu ochotných kolaborantů s komunistickou diktaturou — někteří z nich se tehdy z pocitu viny i sami
věšeli. Dnes se ovšem i kolaborace nejhrubšího zrna
doma opět vyplácí, mnohým bezohledným spolupracovníkům proto otrnulo a jiní se přidali. Přidalo se
však dokonce i několik z nás, kteří žijeme venku, u
kterých výmluva na okolnosti, ohledy na ohroženou
rodinu atd. vůbec neplatí. Všichni jsou asi pamětníky vražd, trýznění, ničení těch, kteří se nepodvolili
vnucenému nám režimu. Nezapomněli snad ani na
odměny některým věrným soudruhům — ať už šlo
třebas o popravenou skupinu Slánského v padesátých
létech nebo o "zasloužilého" navrátilce kapitána Minaříka, který dosloužil nedávno při záhadné autonehodě v Polsku.
Snad je vhodné toto vše připomenout právě dnes,
kdy se lákání Prahy a Bratislavy ke spolupráci se
sovětským režimem v Československu zvýší. Snad je
vhodné připomenout, jak se dívají slušní lidé na kolaboranty s diktaturou, na ty, kteří zneužívají volnosti, kterou jim dává demokracie. Jen pomýlení
nebo naivní ideoví kolaboranti s československým
sovětským režimem se mezi krajany v zahraničí nevyskytují — těm by nikdo nebránil v odchodu do
země svých snů, pod křídla režimu, který zde propagují.
-s-

Doteraz sa len vel'mi
málo uskutočnilo z uznesení, ktoré boli přijaté na
rímskom
potravinárskom
kongrese. Z římských rozhodnutí hádám najdóležitejšie sú dve: vytvořen; e
světověj
rezervy
obilia
ako aj fondu jednej miliardy dolárov, z ktorého
by sa financovalo zveťadenie poťnohospodárskej
výroby v rozvojových krajinách.
Tieto uznesenia
neboli dosial realizované
najma preto, že Spojené
štáty, ktoré mali spolu s
Kanadou niesť najvačší
podiel aj pokial' sa týka
světověj rezervy obilia,
aj vytvorenia zveťadovacieho fondu, trvali na tom,
aby do fondu přispěli všetky hospodářsky rozvinuté
krajiny, ktoré sú členmi
Světověj
potravinárskej
rady a to bez ohl'adu na
to, či sú pol'nohospodársky sebestačné alebo nie.
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Pokial' sa týka úpisov
do zvel'adovacieho fondu,
realizovalo sa na tomto
návrhu dosial'
viac ako
na vytvoření světověj obilnej rezervy. Teraz sú
však podmienky pre vytvorenie světověj rezervy
obilia
takmer
ideálne.
Úroda obilia sa ukazuje
v e ť m i dobrá vo všetkých
oblastiach světa. V Spojených štátoch právě končí
žatva a očakává sa, že napriek nepriaznivým podnebným pedmienkám minulú jaseň a na jar a napriek menšimu osevu, očakávajú tretiu najváčšiu
úrodu, ktorá bude len o
niečo menšie ako úroda
vláni. Dobrú úrodu očakávajú aj v Sovietskom zváze, čo je důležité najma
preto, že v rokoch nepriaznivej úrody nakupoval Sovietsky zvaz najviac na
(Pokračovanie na str. 2)
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Karel Wendt
Zmýlil jsem se. Vzal jsem za bernou minci údaje
ausiraiskeho tyaemku. i y a e m k říKai, že jeho zkrácená verze moudrosti ítaiSKeho eurokomuxusty Racueeho pochází z jeho rozhovoru se Svoooanou Evropou. Nyní listuji v časopise Encounter a zdá se mi,
že zde, ne ve SvoDoane Evropě, je zdroj, ze kterého
ona tiskovina čerpaia nepřesně a minimálně, zehnam
osudu, který mi zavál do rukou tuto původní a nezkreslenou verzi, neboť teprve teď jsem si jak se
patří početl.
Eurokomunismus prý m á být něco nového, ale —
zajímavá věc — člověk čte veikého mluvčího novéh.;
směru, hledá a nic nového nenalézá. Místo toho uráži
jeho základní inteligenci stará hantýrka, starý způsob
úhybné i úchylné argumentace, stará vražedná seoejistota jediné zjevené " p r a v d y " , staré polopravdy,
staré nepravdy, staré lží, stará neochota ptgmout
zodpovědnost za hromady mrtvoi, stará drzost, že
všechno je dovoleno v rámci socialismu, rozuměj
komunismu. Místo nové vůně vniká do nozder starý,
odporně známý zápach hniloby.
Nový a svěží směr? Nové řešení? Nové východisko?
Eurokomunisti prý se zřekli útočného a eiitistického leninismu.
Radiče:
"Leninismus nejen že nezklamal, byl a
je jednou z nejmocnějších hnacích sil osvobození v
lidské historii."
Eurokomunisti prý jsou odpůrci sovětského ziiodelu
komunismu.
Radíce: "Řečeno historicky, socialismus dal lidu
v Rusku více skutečné svobody, "než jí měl před Říjnovou revolucí. . . Nebráním Chruščova nebo Brežněva, bráním historické výsledky Říjnové revoluce."
Eurokomunismus prý není jenom otázkou taktiky,
je trvalým výsledkem vývoje.
Radiče: "Všichni jsme revisionisty nebo, chcete-li,
marx-leninisty v tom smyslu, že jsme přizpůsobili,
změnili nebo ignorovali texty, podle toho, jak vyžadovaly konkrétní situace, ve kterých jsme se ocitli."
Eurokomunismus je prý nová, umírněná forma komunismu.
Radiče: "Naše síla roste úměrně s umírněností
naší politiky, která umírněná jenom vypadá."
Eurokomunismus prý odmítá sovětskou expansivnost.
Radiče: "Není tajemstvím, že jsem schválil ruskou
akci v M a ď a r s k u . . . Socialismus tam byl pořád
ještě bez kořenů, proto kořeny musely být chráněny."
Eurokomunismus prý odsuzuje teror stalinského
Ruska.
Radiče: " C o Rusové dělali, bylo špatné, ale nebylo možné to nedělat a neschválit."
Hotovo, práci čest a radujme se. Nastal zlatý věk,
n e b o ť to znamená, že vraždit se nemá, ale v určitých historických okolnostech že není možné nevraždit; že je snad nesprávné vtrhnout do země malého
souseda, ale v určitých okolnostech se tomu není
možné vyhnout, zvláště je-li třeba ochraňovat kořeny, které nejsou.
Otázky.
Co když zítra bude zase nesprávné, ale nevyhnutelné zavírat a mordovat odpůrce historie v eurokomunistickém státě? Co když v. pozměněných okolnostech texty budou podle potřeby znovu revidovány
a bude špatné, ale nemožné nepotlačit demokratické
strany, které byly stejně zavrženy historií? Co když
takto vlivem nemožnosti neučinit a neschválit z!o.
bude znovu odstraněna demokratická kontrola mec ;
a občan vydán státu/straně napospas?
Ještě nevyvstaly nové historické situace a Rad ; ce
už připouští: " I kdyby zůstal systém jedmé strany
existovala by široce založená debata uvnitř stranv
byly by pokrokové a konzervativní křídlo — byla bv
vnitřní demokracie."
Vnitrostranická demokracie, opakované cp- a ková" ;
opakovaného — něco nového? Co mimo stranu?
seka?
A Radiče dodává: " V roce 1968 - isme v'dě l ; v
Československu, že otázka sociální demokracie prostě
nevyvstala."
Vyvstala. Ale čelní soudruzi vysvětlili zástupcům
sociální demokracie, jejíž otázka nevyvstala. že ie ; í
svobodnou činnost nelze připustit, neboť bv t"
komunistickou stranu páchlo krchovem., což bv ve'ky
bratr nikdy nepřipustil.
Vnucuje se další otázka: jaký ie 'rozdíl mé?-" -"n^azí Maďarska a invazí československa? Odpověď eurokomunisty: v Československu sodai'smus z^pupt51 p
v Maďarsku nezapustil kořeny. Z toho nutný závěr
člověka s mozkem: srazit nebo nesrazH souseda na
kolena, přejet po něm tanky a věšet jeho občany na
(Pokračováni na str. 21
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Mistři zítřka v BělehraděPodruhé
(Pokračování se str. 1)
Sovětskému svazu záleží
opět na uzavření nějaké
dohody a nelze vyloučit,
že nakonec přistoupí na téměř jakékoli
předběžné
podmínky,
budou-li
na
nich západní státy trvat.
Z Bělehradu však došly v
posledních dnech i zprávy,
že Spojené
státy jsou
ochotny
vyjít
sovětům
vstříc, že ustoupí od podmínky zabývat se podrobně plněním závazků o dodržování všeobecných lidských práv. Takové politické rozhodnutí by ovšem
zmařilo poslední naděje,
které vkládají - - často
bláhově — do konference

Malý oznamovatel

HLEDÁM MATKU
s malými dětmi nebo
starší paní, která by
chtěla opatrovat ročního chlapečka 2 - 3 dny
v týdnu — poblíž Sth.
Yarra. Podmínky dle
dohody. Tel. (Melb.)
24-3498, nehlásí-lí se:
24-5357.

o bezpečnosti a spolupráci se sovětskou propagandou
v Evropě lidé v komuni- — referátům o potlačování
svobody v jiných zemích,
stických zemích.
Československý tisk se především svobody černobělehradskou
konferencí chů nebo indiánů ve Spomálo zabývá, ačkoli ji při- jených státech. Jako kontkládá velký ' význam. V rast k takovým referátům
krátkých zprávách zpra- otiskuje dlouhá pojednání
vidla otrocky opakuje re- o zárukách, které skýtá
feráty sovětských zpravo- sovětskému občanu návrh
dajů, zdůrazňuje nutnost nové sovětské ústavy. Sobudoucí velkorysé dohody větský občan bude mít vía odmítá zdržování se mi- ce svobody než kdokoli jinulostí. Více místa zato ný na světě, ujišťuje Ruvěnuje — opět ve shodě dé právo.

Obilinárske otázky
poťnohospodárstva • Berg- minulého^ roku vyše 40 miland hned' na mieste ozná- liónov ton pšenice, by sa
mil, že Spojené státy do- dalo realizovat' bez těžkodajú do tohoto
fondu stí.
125.000 ton,
teda
celú
Z núdzovej rezervy by
štvrtinu. Komerčná rezer- sa poskytovala prvá pova obilia by mala b y ť ně- moc krajinám,-čo sa ocitjakých 30 až 40 miliónov nu vo vážnej zásobovacej
ton, čo vzhl'adom na oča- krize v dósledku nejakej
kávanú dobru úrodu a na živelnej pohromy. Komerčto, že světový trh vykazu- ná rezerva obilia by však
je na. konci tohoto hospo- mala iné, vážnejšie posladářského roku .přenos z nie: mala by b y ť nástrojem konsolidácie světového obilinárskeho trhu a to
OHROMUJÍCÍ VÝBĚR
nielen po stránke. zásoboKNIH ! Stovky titulů
vacej tým, že by státy,
jak románů, tak naučné
ktoré by obilie potřeboliteratury včetně Angl.
vali,
l'ahšie k nemu při- českého technic. slovšli a nemuseli by sa obáníku. OBJEDNEJTE !
SPECIELNÍ
SEZNAvat', že niektorý štát vyMOVACÍ VĚSTNÍK přikúpi všetko, čo by bolo k
náší množství seznam,
dispozícii, ale bol by to
inserátů a pěkné čtení.
nástroj aj na konsolidáciu
Jednotí, č. $ 2.- Objedsvětových cien obilia. Tie
nejte !
by sa ustálili na odovodROZHLEDY (po světě
a literatuře)
vyjdou
nenej ekonomickej úrovni
opět v lednu. Přihlášky
a světová rezerva by mana C E N T R U M , P. O.
la pomáhat' k tomu, aby
Box 3458 STA
"C",
sa na takejto
ustálenej
HAMILTON, ONT. CAúrovni držali.
NADA. (Vystřihněte !)

(Pokračovanie zo str. 1)
svetovom trhu a tak odčerpal obilia, ktoré mohlo
prísť v úvahu pre svetovú
rezervu.
V odborných
kruhoch
připravili
dva plány na
vytvorenie světověj obilnéj
rezervy: núdzovú rezervu
a obchodnú rezervu chlebového obilia.
Světový
potravinářsky
kongres sa v Manile uzniesol, že núdzový fond
obilia by m a l . b y ť "500.000
ton.
Americký minister

VŠECHNY D R U H Y
KONTINENTÁLNÍCH

LAHŮDEK,

importované i australské sýry,
Kopeckého uzeniny, domácí pečivo atd.

DELIKATESNÍ OBCHOD
733 Burke Roaď,
C A M B E R W E L L J U N C T I Q N , VIC.
Telefon 82-3532
Navštivte nás, přesvědčte se !
Eva a Ota Kobylkoví

ČESKÉ OCHOTNICKÉ D I V A D L O V M E L B O U R N E
zve srdečně Vás a Vaše přátele na

/

Každou poznámku o jakkoli zlé sovětské přítomnosti odbývá komunistická
propaganda poukazem na
růžovou budoucnost, kterou režim zaručuje. Sověty jsou nesporně mistry
věčného zítřka — kterého
se nikdo nedočká. To jsou
poznatky, které by měi
Západ už dávno znát. Zná
je však opravdu? Jednání
v Bělehradě ukáže, zda se
státníci svobodného světa
opravdu poučili.

REPRESENTAČNÍ PLES
který pořádá v sobotu 3. září 1977 v hlavním sále
ANGELUCCI'S RECEPTION C E N T R E P / L
19-21 Walpole Street, Kew
(u Kew Junction, z High St.) — vejké parkoviště
Začátek v 7.30 večer, konec v 1.30 hod.
Plná

licence

Bohatá tombola
Večerní

oblek

Hraje sokolská kapela "SPARROWS"
Vstupné- $ 10.- včetně večeře o pěti chodech
Předprodej vstupenek: pí. Grafová 842-2230 (večer),
pí. Průšová 57-7032 (od 1 hod. odp.), pí. Skružná 393-1340' (od 3 hod. odp.)

Je to dóležitý ciel' tejto
poťnohospodárskej politiky, ktorý by platil globálně. Jeho dóležitosť si uvedomíme, keď si pripomenieme, ako sa ceny obilia, najma pšenice, měnili
za posledných p á ť rokov:
v roku 1973 sa předával
bušel, teda 27 kg pšenice
za 5 dolárov i viac, dnes
sa předává pod 2.50 $.
Světová rezerva obilia by
mala takýmto
cenovým
výkyvom zabránit'. Stanovili by sa minimálně i maximálně ceny. K e ď by ceny obilia na trhu poklesli
pod hladinu minimálnej
ceny, vlády by obilie od
farmárov skupovali pre
sklady, keď by prekročili
hladinu maximálnej ceny,
obilie by sa zo skládov
odčerpalo, přisunulo na
trh a spósobilo by zníže-

o eurokomunismu

(Pokračováni ze strany 1)
lucernách nezáleží na ničem jiném, než na marxistické představě oprávněnosti. Co jiného jé, pruKxistapána, Brežnévova doktrma?
Jaká směs omšelé sterility a vrostlé drzosti, vykrucování, kliček, nesmyslů, nepravdy.
Po nich: prokazatelné lži.
Radíce o Chartě 77: "Zdeněk Mlynář a jiní signatáři Charty 77 nám poslali vzkaz, ve kterem žaudjí
nás a francouzskou a španělskou komunistickou stranu o podporu ve své tísni. Pomáháme jim, protože
Charta 77 reprezentuje socialistickou opozici."
Zdeněk Mlynář o Chartě (Listy,- 2, 77): " A teď
najednou je tu Charta 77 se stovkami jmen, kde vedle
sebe najdeme komunisty a marxisty, křesťany i lidi
známé jako odpůrce a kritiky komunistické politiky
či marxismu."
Radiče o svobodě projevu: " V socialistické společnosti musí být úplná svoboda, jinak si nezaslouží
název socialistická . . . Solženicyn, Bukovský, Amairik a všichni ostatní, známí i neznámí, by měli být
svobodni říci, co chtějí."
Amalrik v článku "Eurokomunismus před rokem
1984": "Ale její časopis (Radiceho italské komunistické strany, pozn. red.) neotiskl za deset let jediný dopis sovětských dizidentů, ačkoliv o to —
komunisti i nekomunisti — často žádali. Když jsem
Unitě odpověděl dopisem na článek o mně, její šéfredaktor odvětil, že otiskují pouze látku, vyjadřující
hlediska komunistické strany."
Cesta budoucnosti? Spíše litanie zaprášených frází a j m e n . . .
Historie je silná a na naší straně . . . Kegel ... politické reality zde i tam a všude jinak . . . Lenin . . .
Marxův předpis na svržení. . . svoboda . . . zlé, ale
nemožné nedělat . . . spravedlnost. . . historické obklíčení . . . Stalin . . . chránit kořeny, které nejsou . . .
historická pravda . . . Marx, historie, Lenin, historie,
Stalin, Brežněv, Dubček, historie . . . historie, historická, historický . . .
Z historií k hysterii . . .
Naši eurokomunisti by si měli vybrat jiného patrona, protože přesvědčit hotentóty v italské továrně
je jedna věc, přesvědčit oběti, kterých už se dotkla
historická spása,, je věc úplně jiná.
Eurokomunismus je z hlediska demokrata už tečný
do té míry, že přidělává starosti Sovětskému svazu.
Podporovat jej uvnitř sovětského impéria dává krátkodobě smysl. Podporovat jej v demokratickém světě dává smysl jenom sebevrahům. Zbývá otázka,
co s eurokomunismem v exilu? Řekl bych, že jde o
otázku důvěry.
Není lehké věřit lidem, kteří zašantročili národní
samostatnost, někdy přímo a jindy nepřímo spolupracovali na největším teroru, který kdy Slováci a
Češi spáchali sami na sobě, kteří náš připravili o
domov, vzali jedněm rodiče a druhým dětí, lidem,
pro které je lhaní příliš často historická nutnost. Je
to ještě nesnadnější, mává-li někdejší nepřítel a
dnešní taktický spojenec dále starým ideologickým
skalpelem.
Není snadné věřit.
Mám p a m ě ť , mozek a vnitřní jizvy. Jsem zvíře
jednou chycené do želez. Cítím je z dálky. Očichávám je opatrně. Rozeznávám pach staré ruky. Obcházím je. Odbíhám od nich.. Kroužím koiém. Vnadidlo m ě láká zpět. Téměř lituji, že se do něho nemohu zakousnout, že není východiskem, které hledám. Vím, že jsme v spirituální i praktické tísni a
tíseň o východisko volá.
Duchovní prázdnota, které říkáme kapitalismus, se
nemůže dlouho udržet tak, jak je. Lidé, kteří myslí
— a jenonrmyšlenky mění svět — nemohou nadlouho
přijmout "mít a mít v í c e " za náplň života. V pusté
zbrojnici kapitalismu nezbývá už v pavučinách nic
jiného, než stará, zašlá houfnice — skutečnost, že
alternativy jsou ještě mnohem horší, včetně té, kterou nám nabízí Lucio Lombardo Radiče a jeho čeští
ctitelé.
Je třeba hledat jiné cesty. A a ť už vedou kamkoliv, ani první krok nemůže být učiněn, aniž by
na začátku stála slova, která otevřela tuto úvahu:
"Zmýlil jsem s e . " Nezdá se mi zatím, že by naši
i jiní eurokomunisti byli v hlubším smyslu a s pocitem viny opravdu ochotni a schopni vyslovit ta
slova.
Zkuste po mně: zmýlil jsem se, zmýlil jsem se,
zmýlil jsem se, zmýlil jsem se . . . jak jinak by bylo
tolik hrobů nevinných u lidských cest, že člověk neudělá krok, aby na některý nešlápl.
nie cien. Takúto stabilizá- tali aj farmári aj konzuciu cien obilia by iste uví- rhenti.
Ďušán Lehotský

8. 8. 1977

H LAS

DOMOVA

-3-

ČESKOSLOVENSKO ve zkratce

Místo pro komunisty
— Od 23. 7. byla provedena úprava cen spotřebního
zboží.
Snižují se ceny
některého zboží, jež se
málokdy kupuje a které
bylo ve srovnání se západními státy velmi drahé,
jako barevné televizory,
akumulační kamna, některé výrobky ze syntetických vláken, kapesní kalkulačky apod. Naproti tomu se podstatně zvyšují
ceny zboží, po němž je
poptávka, jako výrobky z
vlny nebo bavlny o 34%,
elektrické
přímotopné
spotřebiče o 59%, některé
výrobky ze skla, porcelánu a keramiky v průměru
o 22%, káva o 50%, čokoláda o 33% atd.
— V Klatovech se buduje
na ploše tří hektarů nový
masokombinát. Hlavní budova je dlouhá 250 m a
široká 60 m. Do provozu
má být dán asi za rok.
— 27. července zemřel v
Praze ve věku 76 let čestný předseda Čs. strany socialistické dr. A. Neuman,
který si zachová památku
v čs. dějinách jako jeden
z hrstky předních kolaborantů s komunisty, kteří
za osobní výhody "změnili
názory". Nekrolog listu
" j e h o " strany, Svobodné
slovo, vzpomíná na hlavní
Neumanovy
zásluhy
ovšem takto:
" V . únoru
1948 stál v prvních řadách
těch, kdož neochvějně hájili proti reakci
jednotu
Národní fronty pod vedením Komunistické strany
Československa . . ."
Pohřeb se konal 4. srpna ve
Strašnicích.

— Na Vysoké škole SNB
v Holešově na Kroměřížsku byli vyřazeni koncem
července noví důstojníci a
praporčíci Pohraniční stráže ministerstva vnitra a
SNB. Mluvil k nim náčelník hlavní správy Pohraniční stráže generálporučík F. sádek a další hodnostáři.
— Na hoře Kleť v nadmořské výšce 1.083 m byl
uveden do provozu nový
televizní vysílač Jižní Čechy.
— Ve věku 52 let zemřel
čs. velvyslanec v Bulharsku B. Večeřa, který býval obuvnickým dělníkem,
ministrem zemědělství a
nakonec velvyslancem.
— Ministerstvo
kultury
SSSR svolalo do Moskvy
zástupce 10 komunistických zemí " k dojednám
koordinace v oblasti rozvíjení materiálně technické
základny
kultury".
Jednotlivé země se mají
stát garanty vždy pro jeden okruh kulturní problematiky.
Československu
byla přidělena technika a
technologie záznamů zvuku, výroba gramofonových
desek a hudebních kazet.
— Letos slaví "rybník"
Jordán v Táboře 485 roků
od svého založení. Je to
u nás nejstarší údolní přehrada, měří 53 ha a má
280 m dlouhou hráz. Vznikl
v pohusitské
době v r.
1492 z bývalého potoka
Tismenice.
— K dvěma letošním jubileím
Václava
Hollara
(1607 - 1677) otevřela Národní
galerie v Jiřském

klášteře výstavu umělcových kreseb ze svých sbírek, tzv. Hollarea. Je to
soubor 42 listů krajinářských kreseb, které jsou
vystavo"vány pouze ojediněle, poněvadž světlo jemnou kresbu poškozuje.
— V Trenčianských Teplicích byl otevřen nový lázeňský dům "Pol'nohospod á r " , vybudovaný nákladem přes 40 mil. Kčs.
— Zpráva pražských novin (28. 7.): "Dosud neznámí pachatelé' ukradli
za bílého dne na Václavském náměstí
před domem č. p. 64 lešení. Do
nákladního vozu nezjištěné státní poznávací značky naložili trubky a dřevěné podlážky patřící Fasádostavu v celkové hodnotě 45.800 Kčs a odjeli.
Zajímavé je,
že krádež
byla Veřejné bezpečnosti
oznámena až s pětidenním
zpožděním."
— V programu 6. pětiletky je postavit na území
Prahy 58.000 nových bytů
nákladem 18,5 miliardy korun. Dodavatelskou formou má být postaveno
51.000
bytů,
svépomocí
5.000 a v rodinných domcích 2.000 bytů.
— V Československu je nyní 1.235 Jednotných zemědělských družstev, obhospodařujících přes 3,923.
000 ha zemědělské půdy,
takže v průměru připadá
na jedno družstvo
2.116
ha. Státní statky, jichž je
v ČSR 122, obhospodařují
1,130.000' ha zemědělské
půdy a na jeden připadá
průměrně 10.738 ha.

Marcela Čechová
částí exilového tisku proběhla vlna rozhořčení: komunisté se nám cpou do
krajanských organizací! Pro ty, kdož nesledují dění: jde jmenovitě o vrcholný
exilový orgán, Radu svobodného československa, do jehož výboru byl1 navržen
Karel Jezdínský, v minulosti komentátor československého rozhlasu, v přítomnosti v téže funkci ve stanici, Svobodná Evropa. Po tomto aktu okamžitě povstali dva staří členové Rady a prohlásili, že jako antikomunisté a bývalí vězňové komunistického režimu nemohou a nebudou spolupracovat s komunistou.
Nezdá se., že by šlo o
otázku podřadného významu. Naopak — jde o jeden
ze základních
konfliktů
lidského svědomí, cti a
morálky, na něž jednotlivec i společnost narážejí
v posledních letech stále

— Houslista Bohuslav Matoušek,
vítěz
letošního
Pražského jara, převzal
na jeden rok funkci koncertního mistra předního
tokijského orchestru.
— V senově na Frýdecko-Místecku se staví nákladem 26 mil. korun největší obilní silo v československu. Bude vysoké 42
metrů.
— V Rakovníku odstartoval svou 11. cestu do ciziny na koloběžce Václav
Hošek a to ve směru Západní Německo, Belgie a
Holandsko.
Hošek projel
na tomto "dopravním prostředku" 36 zemí čtyř světadílů.
— Pozůstatky sídliště z 2.
a 4. století po Kr. odkryli
pracovníci Archeologického ústavu v Brně na břehu řeky Dyje u Mušova.
Našli puklice ze štítů,
bronzovou nádobu, zbytky
chat atd.

Z Kanady o Československu
Čtenářka HD z Austrálie nám zaslala dopis přítelkyně z Kanady a v průvodním dopise píše: "Udělejte
z toho článek, aby lidé, kteří již zapomněli na komunistické poměry v ČSSR, si znovu uvědomili, co nás
tam sužovalo a co tam stále ještě trvá." Přetiskujeme větší část dopisu bez komentáře.
" M ů j syn odešel s manželkou do Kanady - v roce
1968 a mne za ním sedm let nepustili. Protože píši
ze svobodné země do svobodné země. mohu se přiznat,
že jsem měla protekcí, jinak by m ě byli k nim ani
potom nepustili. O té protekci věděl jen p. X a jeho
manželka, kteří Vás m o c pozdravují a kteří mi také
dali Vaši adresu, abych Vám popravdě napsala, jaké
jsou poměry v Česku. Oni to nemohou napsat, protože u nás jsou mnohé -dopisy z ciziny a do ciziny
" ú ř e d n ě " čteny — je tam celý štáb povalečú. kteří
nedělají nic jiného než čtou dopisy. Před dvěma roky jsem tedy byla v Kanadě poprvé a přesvědčila
jsem se, že se tu může člověk uživit lépe než u nás
a má přitom pokoj od schůzí, brigád a politiky.
Vrátila jsem se a vyprodala nebo rozdala za ty dva
roky, co se dalo a letos jsem znovu zažádala. Opět
to muselo jít s protekcí, ale vyletěla jsem. Vzala
jsem dva kufry s prádlem a šatstvem, do ruky tašku
s porcelánem, kabelku a kožich, na které jsem měla
povolení a zaplacené vývozní clo. Celnicí jsem prošla
hladce, protože jsem všechno napsala, co vezu, neměla jsem nic na černo, byla jsem si vědoma, že
kdyby u mne při prohlídce něco nepřihlášeného našli, vzali by mi pas a nevyletěla bych. Jenže jsem
měla asi o 5 kg větší váhu zavazadel než je stanoveno. U váhy byla dívenka a ta mi řekla klidně:
"Jestli, chcete vyjet, tak mi dáte 1.000 korun za ten
kufr a můžete jít. dál." Je povoleno vyvést, myslím,
Kčs 500 a já měla jen Kčs 150. Zavolala jsem tedy

bratrance, který mne vyprovázel (zpět z toho prostoru jsem už nesměla) a požádala ho, aby mi půjčil
ty peníze — v kufru jsem měla jen věci na sebe a
nechtěla jsem o n ě přijít. Když jsem se vrátila k
váze a dávala tomu děvčeti 1.000 Kčs, řekla mi, že
musím dát ještě 700 Kčs za věci, které držím v ruce,
jinak: "Postarám se, že vůbec nevyletíte." Bylo
% na 1 a v 1.05 mělo startovat letadlo. Rozplakala
jsem se a nic jiného mi nenapadlo, než podat rychle
kufr zpět bratranci. 1.700 Kčs neměl ani on u sebe,
tak to bylo jedině možné řešení. Přijela jsem tedy
úplně bez prádla, ale snacha mi hned koupila nové.
Takové jsou poměry u nás, nikde nemáte zastání,
Každá holka, která má " f u n k c i " , vás může zničit.
Velkou úlohu hraje zloba těch lidí, že se sami nemohou dostat na západ . . . . Mému synovi se daří
dobře, to co má v Kanadě za 8 let. by neměl nikdy
v Česku. Vůbec nelitujte, že jste venku, tam jsou
teď hrozné poměry. A zábava tam? V televizi je v
pondělí ruský. film bez titulků a jinak každý den
ruský film s titulky nebo dabovaný. Každý na to
nadává, ale jen potichu. Ve Stromovce je celé ruské
městečko, včetně školy. Rusové si zřejmě myslí, že
tam budou na věky. Moje rodina pochází z jižních
Čech ,z místa, kde se našel uran, který se vyváží
do Ruska. Byla jsem se tam před odjezdem rozloučit,
ale všude jsou teď těžní věže, nové cesty přes pole
— zkrátka vše pro Rusko. Zde v novinách stojí, že
je amnestie pro naše lidi, aby se vrátili — ti pak
budou někde v podnájmu, protože nejsou byty a dostanou podřadnou práci. V kádrovém posudku to budou
mít do smrti špatné. Blázen, kdo by se vrátil. Já
byla v Česku finančně celkem zaopatřena, ale myslím,
že zde taky neumřu hlady. Nechtěla bych žít dál v
takových poměrech na kolenou — "

častěji. Běh dějin je, jak
všichni víme, velice zlomyslný, svádí násilím dohromady
antagonistické
protipóly. Klasickým příkladem jsou komunisté v
exilu.
Lidsky
uváženo,
jsou na tom mnohem hůře než ti, kteří před komunismem utekli. Vyobcování vlastními souvěrci je
psychicky tíživější než ústup před nepřítelem. Někteří z bývalých soudruhů
poznají, že na komunismu
nejsou jen vadné metody,
ale celá podstata učení,
založeného nikoliv na tvoření, ale na rozbíjení hodnot a na závisti a sobeckosti neschopných.
Jiní
tvrdošíjně lpí na verzi
že učení je dobré, jenomže, to komunismu
(jako
ještě nikdy v dějinách)
jaksi zase nevyšlo, ale
dejte mu další možnost a
lidskou tvář . . .
K tomuto druhu možná
patří i Karel Jezdínský a
ostatně většina známých
jmen, která se v exilu objevila nikoliv okamžitě po
srpnové okupaci,
ale až
po definitivním Dubčekově
pádu. Se "soudružstvím"
Jezdínského to není ještě
nejhorší — vstoupil do
strany 24. srpna 1968 a po
celou dobu
"srpnových
dnů" aktivně v rozhlase
horlil proti sovětským okupantům. Necítím še konečně povolána rozebírat lidské vlastnosti Karla Jezdínského, jeho vlastnosti
novinářské jsou mi však
dobře známy:
pohotový
postřeh,
jasné myšlení,
schopnost vyhmátnout detaily, logické podání. Jedním slovem: výborný novinář, ve svém oboru profesionál. Není divu, že po
něm Svobodná Evropa s
radostí hrábla. Či je divu?

POZOR!
Vaše městská správa
může VAŠEHO psa chytit a poslat na kruté
pokusnictví.
Prosíme,
nenechávejte ho na ulicí. (Inzeruje Anti-Viviseceion Union, 63-2359.)

Kritici, kteří protestovali proti Jezdínského členství v Radě svobodného
Československa, by jistě
řekli, že divu je. Člověk,
který poznal pravou podstatu komunismu a charakter jeho nositelů, se
nutně musí pozastavit na<jl
skutečností, že žádný z
bývalých veřejně exponovaným soudruhů ( a ť už
soudružství odvolali nebo
na něm stále trvají) se nesetkal ve svobodných zemích s existenčními potížemi. Čekaly na ně universitní profesury, redakční stoly a další výhodná
zaměstnání.
Svobodný
svět, zdá se, si vůbec nepoložil otázku, komu to
vlastně uděluje svou přízeň. Svobodný svět, zdá se,
vůbec nezajímá
morální
křivda, páchaná na skutečných exulantech, kteří
bezmocně přihlížejí, jak
ti, na jejichž činu, slovu,
či škrtu pera záviselo utrpení a slzy tisíců,
se
dnes opět vyhřívají na
piedestalu moci.
Jestliže svobodný svět
jedná' mnohdy marxistěji
než sami marxisté a věci
čistého štítu ho nevzrušují, měly by vzrušovat exulanty, řekl by asi leckterý kritik. Měl by pravdu.
Potíž je v tom, že protikomunisticky
smýšlející
exulanté přebírají nectnosti nepoučitelného Západu.
V Americe je například
veřejným tajemstvím, že
některé exilové noviny, udržované z exilových fondů, píší vysloveně prokomunisticky. čeští obchodníci z chicagského Cicera
vesele vozí režimu dolary
a nakupují za n ě malované kraslice, broušené sklo,
romány Marie Majerové a
Václava Řezáče a podobnou veteš, kterou pak s
výdělkem nabízejí exulantům. V Kanadě zase potomek Tomáše Bati, jehož
si exil váží nejvíce, otevřel novou fabriku poblíže
Moskvy a uzavřel i výhodný kšeft s komunistickým
Polskem.
(Pokračování na str. 8)
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Priemyselné podnikanie v zemi trochu samostatnejšej ako Československo

Lietadlá v Rumunsku
Po skončení druhej světověj vojny zamedzili postupné Stovieti vo všetkých sti, ktorú potrebujú prúdokomunistických krajinách výrobu osobných dopravných lietadiel. Českosloven- vé lietadlá. Nicolae Ceausko a Pol'sko sa museli uspokojit' iba s výrobou športových lietadiel a strojov cescu sa potom o niekol'ko
pre krátké tratě. V Nemeckej demokratickej* republike najprv vyrábali lietadlá dní zaujímal o možnost'
sovietskej licencie, potom vlastně stroje, ale v roku 1961 bola ich iniciativa uzavretia zmluvy s firSovietmi priškrtená. A tak všetky komunistické štáty bolí odkázané na soviet- mou.
Jarka Vlčkova
Avšak
Rumunsko
sku
produkciu. Keďže však sovietsky letecký priemysel nemóže v dostatočnéj nemálo dostatok finanč• V třicátých a ctyricatych letech minulého století
patřil k významným a uznávaným českým básníkům miere zásobit' strojový park všetkých krajin Rady vzájomnej hospodárskej po- ných prostriedkov a zápaVáclav Bolemír Nebeský, jenž zemřel 17. 8. 1882. moci, museli Sovieti připustit' určité výnimky z tohto pravidla. Takouto výnimdonemecko-holandská firJeho básně vydával ještě v létech, osmdesátých Jan kou je Rumunsko.
ma zasa nemienila vložit'
Neruda v Poetických besedách. Nebeský vynikaá
do obchodu ďalšie miliótéž jako literární kritik a ovlivnil literární počátky
Táto balkánska krajina né pre krátké lety.
tial' nie je jasné, či ruB. Němcové.
ny. Rokovania sa skončili
má určité tradicie vo výTohto roku přišlo k pod- munská
letecká
firma
• Hudbu k filmům Jízdní hlídka, Katakomby, Cíaž v roku 1975 a formálbude lietadlá
sařův pekař, Vzbouření na vsi zkomponoval hudeb- robě lietadiel. Od roku písaniu ďalších zmlúv so ROMAVIO
ně zmluvu podpísali 2. júní skladatel Julius Kalaš, který se narodil 17. 8. 1906 tu vyrobili 80 typov západnými firmami. 28. typu BAC — 111 vyrábať
la.
tohto roku. Na základe
1902.
leteckých strojov a prea mája podpísali protokol so ako
vlastnú
produkciu,
firma VFW —
• Je nutno připomenout i taková jména jako Vladi- druhou světovou vojnou štátnou britskou firmou, alebo či pojde len o licen- dohody
mír Pazourek, který se narodil 18. 8. 1907. Rodák
Fokker dodá Rumunsku
zaměstnával rumunský le- ktorá od roku 1965 vyrába ciu.
brněnský, moravský spisovatel se stává krátce po
tri kompletně lietadlá, poÚnoru tajemníkem brněnské pobočky Svazu čs. spi- tecký priemysel vyše 20 lietadlá typu BAC — 111.
Podrobnejšie informácie tom súčastky pre 27 liesovatelů a vloudil se i do Družstva Moravského ko- tisíc robotníkov. Po vojně Tieto stroje už dávnejšie sú k dispozícii o ďalšej
tadiel a napokon Rumuni
la spisovatelů a ihned pak propouští Zahradníčka, sa však výroba, rovnako používá rumunská letecká
zmluve, ktorú Rumuni u- si sami — okrem prúdoRenče, Lazeckého, Křelinu, Prokůpka.
ako v Československu, v spoločnosť TAROM. Typ
• 19. 8. 1892 zemřel český hudební teoretik a skla- Pol'sku a v Nemeckej de- BAC — 111 pojme 89 ce- zavreli so západnou fir- vých motorov firmy Rolls
mou. Ide o západonemec- — Royce — postavia 31
datel František Zdeněk Skuherský, jenž si získal nemalou zásluhu o rozvoj pražské varhanické školy. mokratickej republike. ob- stujúcích, maximálny do- ko-holandskú firmu VFWlietadiel. Nominálny kapina
výrobu let má 3.700 kiiometrov,
Složil opery Vladimír, Bohův zvolenec, orchestrální medzovala
Fokker.
Rumuni
majů tál bude pozostávať z 20
fantasii Máj a četné klavírní skladby.
športových lietadiel a stro- najvyššiu rýchlosť 871 kizáujem o lietadlo typu miliónov
západonemec• Jiří Srnka, jenž se narodil 19. 8. 1907, je auto- jov, ktoré sa používajú v iometrov za hodinu, maxiVFW
614, ktoré firma skú- kých mariek, z čoho 55%
rem hudby k filmům Pohádka máje, Ohnivé léto,
pornohospodárstve.
Od málnu výšku letu 10.670
šala po prvý raz v júli dodajú Rumuni a 45% záŘeka čaruje, Krakatit, Stříbrný vítr, Vlčí jáma, RoPotřebuje
iba
meo, Julie a tma a k divadelním hrám Manon Les- roku 1969 však vyrobili metrov.
1971 a vyrábať ho začala padonemecko - holandská
vyše 250 vrtuTových lieta- krátku pristávacu dráhu.
caut, Měsíc nad řekou, Sen noci svatojánské.
v roku 1975. VFW 614 firma. Polovicu dodaných
• 22. srpna 1547 byli na Hradčanském náměstí sťati diel s 250 sedadlami v Používá prúdové motory
pojme 44 cestujúcich, má a vyrobených strojov udva zemané, Václav Pětipeský a Bernard Barchanec, britskéj licencii. Boli urče- firmy Rolls — Royce. Zamaximálny dolet 1.200 ki- potrebí letecká spoločnosť
a dva měšťané, Jakub Fikar z Vratu a Václav z Jeiometrov.
maximálnu TAROM, zvyšok mienia
leního, kteří vedli odboj měst proti králi Ferdinandovi I. Těmito popravami byla zpečetěna porážka
Stříbrného větru, s podobným osudem se setkáváme rýchlosť 713 kiiometrov, Rumuni předávat' komunikrálovských měst, především Pražanů.
u studenta Kořínka v Holečkových Našich. Ba byla maximálnu výšku letu 7600 stickým krajinám. Bude to
• 22. 8. 1852 se narodil grafik a rytec Jan Šimáně, dokonce napsána divadelní hra Jan Votava a vyšel
sovietskym
v jehož; ateliéru se vyučil jeden z našich významných i sborník In memoriam Jana Votavy. A Janu Votavo- metrov. Rovnako má krát- konkurencia
ku dťžku pristávania a lietadlám s krátkým dolegrafických odborníků Jan Štenc.
vi, básníku, který zemřel 26. srpna 1907 a jenž je
• Ředitel musea města Prahy František X. Harlas pochován na vodňanském hřbitově, měl být .posta- prúdové
motory
firmy tom typu YAK 40. Pre
zemřel 22. 8. 1947. Harlas byl malířem, výtvarným ven pomník od Františka Bílka. A i návrhy tohoto Rolls — Royce.
firmu VFW — Fokker to
kritikem a historikem umění, z jehož pera vyšla pomníku mají svou zajímavou a dnes již pozaposbírka Doby, postavy a díla.
Pokus o uzavretie doho- znamená určitú stabilizámenutou historii, právě tak jako i jméno básníkovo.
• Sochař Karel Štipl zemřel 22. 8. 1972. V kapli • Sbormistr Hlaholu, profesor pražské konservatoře, dy medzi Rumunskom a ciu výroby, pre Rumunov
Bartoňů z Dobenína v chrámu sv. Víta je od něho hudební skladatel Jaroslav Křička -se narodil 27. 8.
výborný obchod. Je to jedbronzová mříž a v kapli Božího hrobu plastický znak 1882 v Kelči na Moravě. Se svým žákem, skladate- firmou VFW — Fokker je na z najváčších obchodměsta Prahy. Jeho alegorické plastiky zdobí i budo- lem Jaroslavem Řídkým (nar. 25. 8. 1897), byl sbor- dlhšieho dáta. Keď v roných dohod medzi zápavu ministerstva zemědělství na Těšnově.
mistrem filharmonického sboru.
Těsně před svou ku 1973 rumunský prezi- dom a východom.
• 23. 8. 1712 zemřel malíř Jan Kryštof Liška. S smrtí napsal knihu Rozvzpomínky.
dent Nicolae Ceauceseu
jeho obrazy se shledáme jak v některých pražských • Slavnostní převezení korunovačních klenotů z Víd- navštívil leteckú továreň v
Pred druhou světovou
chrámech (kostel sv. Voršily, křížovnický chrám sv. ně do Prahy 28. 8. 1867 dalo podnět k velkým maniBrémách, predviedli mu vojnou bola výroba lietaFrantiška, kostel sv. Vojtěcha), tak i na zámku festacím proti dualismu.
lietadlo typu VFW 614, pri- diel v Československu ď a Kozel u Plzně, v Plasech a v Mnichově Hradišti.
• Jako první česká žena byla roku 1812 zvolena
• Na mnoha výstavách Jednoty výtvarných umělců poslankyní na říšskou radu za národní stranu svo- čom skúšebný pilot přistál leko pred ostatnými dnes
vystavoval své obrazy krajinář František
Holan, bodomyslnou spisovatelka Božena Viková-Kunětická. po 350-tich metroch — čo komunistickými štátmi výkterý se narodil 24. srpna 1882. Byly to ponejvíce jež se narodila 30. 8. 1862 v Pardubicích. Po vzniku
je asi třetina vzdialeno- chodnej Európy . . .
a/tv
obrazy jiskřivých i šedivých zim jihočeského kraje, ČSR byla senátorkou za národně demokratickou straz něhož malíř pocházel.
nu. Autorka divadelních her a svého času hodně
• Téhož dne i roku se narodil v Praze architekt čtených románů vydala roku 1913 spisek O ženském
Max Urban. Byl průkopníkem českého urbanismu, mandátu do sněmu Království českého, z roku 1919
zúčastnil se vilové výstavby Barrandova, kde budo- je znám její politický projev Ženy na stráž!
va filmových ateliérů je provedena podle jeho plákdekoliv v Melbourne
• Na scéně ND v Praze uvedl desítky závažných
nů.
provádí rychle a levně
inscenací, mezi něž patří původní inscenace Sha• Jméno člena benediktinského kláštera v Břevno- kespearových her v překladu Erika Saudka, herec
vě Sigismunda Ludvíka Boušky je spojeno s počátky a režisér František Salzer, který se narodil 30. 8.
Katolické moderny a se založením časopisu Nový ži- 1902.
Pohotovost' 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
vot. Podnětem se stalo r. 1895 jubileum vyšehrad- • V pondělí 31. srpna 1592 mezi 11. a 12. hodinou
Voda * plyn * okapy * W. C. * předělávky
ského kanovníka B. M. Kuldy. K jeho poctě je vy- vladař rožmberského domu, Vilém z Rožmberka,
a nové instalace
dán mladými stoupenci moderny almanach Pod jed- "napiv se potřetí (v životě) vína, svůj život v Páním prapodrem a po schůzce ve starém dřevěném nu Bohu dokonal. Tu padl platný sloup Království
Můžete volat česky nebo slovensky č. 873-2067,
kostelíku na Národopisné výstavě v Praze 20. 8. českému, anobrž vší svaté ř í š i . . . " - — tak píše krov případě nepřítomnosti tel. 848-7657
1895 přicházejí mladí na Vyšehrad a tam se rozhod- nikář rožmberského rodu V. Břežan ve svém životě
nou pro vydávání časopisu, jehož první číslo vychází Viléma. Dobu Viléma z Rožmberka, jenž měl největší
o vánocích 1895 za redakce Xavera Dvořáka. P. S. zásluhu o rozkvět Rožmberků, jihočeského kraje a ceL. Bouška se narodil 25. 8. 1867 v Příbrami a zemřel lého českého království, románově vylíčila Nina Bono
Malování bytů, podniků atd.
29. 8. 1942 v Náchodě.
hardová ve své trilogii Tanec rabů, Selský mor a
provádí odborně a levně kdekoli v Melbourne
• 26. 8. uplyne sto let od narození literárního hi- Polyxena.
• Václav Fortunát Durych, který zemřel 31. 8. 1802,
storika a jazykovědce Františka Ryšánka.
vyučený malíř a natěrač
• Harfenistka, hudební spisovatelka Marie Zunová- byl u nás vlastním zakladatelem slavistických studií
ROMAN SEMERÁD
Skalská se narodila 26. ,8. 1897. Sólistka orchestru ND a učitelem a' předchůdcem Dobrovského a Šafaříka
a č e s k é -filharmonie, profesorka pražské konserva- a to spisem Bibliotheca slavica, kde dokazoval staroFiat 9, 18 Spray St., Elwood, Vic. 3184
bylost slovanské vzdělanosti.
toře, j e autorkou katalogu harfových skladeb.
Telefon 91-5670
• To jméno už dnes mnohému nic neřekne, snad • Profesorem občanského práva procesního naší gejen literární historik se jím občas zabývá. A přece nerace na právnické fakultě UK v Praze byl Frantizasvěceným připomíná studentské ovzduší Šrámková šek Štajgr; který zemřel 31. srpna 1972.
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Současná čínská scéna

Politická magie
S. Hofírek
Čínská klasická opera je tak zatížena symbolikou gest, úborů a barev, že tomu mládež na Taiwanu
již nerozumí, nic jí to neříká. A tak symbol, který má ve zkratce vyjadřovat skutečnost, ztratil zde
svůj smysl. Symbolika se uplatňovala v čínském konfuciánském ritualismu i v faoismu, který byl již ve
starých dobách smíšen s pověrami, astrologií a magii. Číňané věřili a často věří i dnes, že červená
barva odhání zlé duchy stejně jako prskavky, které zapalovali na hrobech při slavnosti Čing Ming, která se koná prvního dne třetího měsíce čínského měsíčního roku. Pří této vzpomínce na mrtvé se symbolicky obětuji věci, které prý mrtví potřebují, jako jídlo a předměty zhotovené z papíru (nábytek, auta
atd.), které se na hrobech pálí.
Komunistický režim tyto staré zvyky potlačuje, ale obřadnost a symbolika odtržená od skutečnosti a
imitace magického rituálu se stále projevují v politickém životě země velmi okázale. Ostatně i Mao
Ce-tungovy Myšlenky, ona "malá ^červená knížka", která je biblí čínských komunistů, připomíná svou
formou staré konfuciánské Analekfy.
zahnání zlých duchů kapitalismu a revizionismu.
Čínský divák byl ovšem
zvyklý na to, že se herci
specializovali
na určité
role, a tak jeden herec
hrál vždy mandarina, druhý sluhu, třetí vesničana
atd., a ukrutný panovník
musel ihít vždy obličej naČistky se staly běžnou
maskovaný bílou barvou.
věcí, a tak r. 1968 byl
Nyní čarovný proutek přízbaven všech mocenských
liš často sesazoval a zase
pozic Liu šao-či a poprvé
povyšoval a dokonce vytaké Teng Hsiao-ping, práhnal ze strany Maovu ževě nyní instalovaný místonu a tím symbolika rituápředseda strany,
tehdy
lů ztratila veškerý význam
Mao Ce-tungem odsouzený
a smysl pro čínský lid,
zrádce. R. 1971 byl zbaven
který
již nevěří ničemu a
moci Lin Piao, který byl
Po Maově smrti (9. zádo té doby považován za ří 1976) se stupňovalo na- projevuje dokonce své reMaova nástupce a který pětí mezi novým minister- belantství.
napsal úvod k Maovým ským předsedou a Maovou
Soustavný boj o moc byl
Myšlenkám jako jeho nej- ženou, která byla dokonce veden nejen na nejvyšších
bližší spolupracovník.
spolu .se svými třemi spo- místech, ale čistky se projenci — tak zvaný gang váděly
i v
institucích
R. 1973 prosadil Mao na
čtyř — uvězněna a obvi- oblastních a místních a lid
desátém národním kongněna ze snahy zmocnit se byl vždy nucen zříkat se
resu strany, aby frakce
moci ilegálními prostřed- na veřejných shromážděSoustavné čistky, zahale- Kulturní revoluce, vedená ky. ze sabotáží a dokonce
ních všech velkých i mané do kulturních úborů, jeho ženou, měla většini; z píklů proti svému manlých úchylkářů. Ustavičné
v
politbyru.
Krátce
před
měly své orgie na náměželovi před jeho smrtí. Ny- demonstrace a manifestaČu
En-lajovou
smrtí
(8
stích, na ulicích, v tovární byl gang čtyř vyloučen ce měly za následek hosponách, v komunách a ve ledna 1976) zahájil Mac ze strany a Teng Hsiaodářskou stagnaci a úpaping, dvakrát sesazený ko- dek. Mao stále zdůrazňomunistický
funkcionář. val že politické revoluční
I kterého vodili po ulicích akce. školení, vyhazování
ZLOBÍ
VÁS
OČI?
r
"N
Pekingu gardisté v době úchylkářů a stálý revolučBolí Vás hlava ?
/
I
I Kulturní
revoluce
jakc ní elán mají přednost před
Noste brýle od
OPTÍ
^ K
zrádce se šaškovskou čepi- otázkami hospodářskými.
cí na hlavě, po třetí zaujal Dělníci se ovšem na situai vedoucí mocenskou pozici ci dívali jinak, žádali o
a stal se místopředsedou zvýšení mezd, začali stávstrany.
kovat a poškozovat saboCapitol House, 113 Swanson St.,
, Boj o m o c bude ovšerr tážemi tovární zařízení.
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
pokračovat
a bude S€
Úřední vládní dokumenTelefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
I teatrálně ukazovat na náty
přiznaly, že v prvních
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
městích, v komunách a VĚ
pěti měsících r. 1974 byla
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, 1
školách, a při masových
těžba uhlí menší o 8,350.
v nutných případech i telegraficky.
I demonstracích bude zase
000 tun než bylo plánováV pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
lid obřadně deklamoval
no, že železniční doprava
1
ale v sobotu je zavřeno.
1 politická
zaříkávadla m
v mnoha provinciích vázla a že výroba v železárnách a strojírnách velmi
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
poklesla. Velké dělnické
bouře
byly ve
městě
Hangčau, kde dělníci zahájili stávku a strana povolala vojsko, aby udržoInsurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
valo pořádek v továrnách.
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
(Pokračování na straně 6)

Obřadnost a magie symbolických gest a zaříkávání se uplatňují plně v nových formách v mocenských zápasech, které se
ukazují stále na čínském
politickém jevišti.
Mao
Ce-tung a jeho žena Čiang
Čing zahájili v r. 1966 tzv.
Velkou proletářskou kulturní revoluci, což byl v
podstatě boj o nástupnictví
-po
stárnoucím
Maovi,
maskovaný
kulturní
a
ideovou
problematikou.
Mao chtěl zajistit, aby jeho žena po jeho smrti převzala předsednictví strany
a aby její spojenci měli
většinu ve vedení strany.
Chtěl také vyházet zpohodlnělé
byrokraty,
kteří
ztratili
revoluční -elán a
plně se spokojovali se
svým privilegovaným postavením nové vládnoucí
třídy.

školách, kde červená barva praporů a "malé rudé
knížky" Maových Myšlenek měly odhánět zlé duchy kapitalismu a revizionisjmu a spolu s rituálním
zaříkáváním a se sliby
věrnosti "velkému učiteli"
měly zjednat nápravu.

velkou kampaň proti pravicovým úchylkářům, která byla namířena proti
Teng Hsiao-pingovi, který
pO' sesazení v r. 1968 byl
znovu přijat na milost a
který si dělal naděje na
nástupnictví po Ču En-lajovi v pozici ministerského
předsedy. A tak Teng byl
znovu zbaven moci v dubnu 1976 a Mao ustanovil
ministerským předsedou a
místopředsedou
strany
Hua Kuo-fenga, který sice
patřil k frakci Kulturní revoluce, ale ne k užšímu
okruhu přátel Maovy ženy.
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Třetí český kardinál
J M E N O V A N Ý PO T Ř E T Í SVĚTOVÉ VÁLCE
Na začátku června přinesl vatikánský tisk zprávu,
že v Konzistoři, jež bude konána 27. VI. 1977, bude
papež Pavel VI. jmenovat čtyři nové kardinály a
zároveň oficielně oznámí i jméno kardinála, který
byl jmenován "in pectore" již v Kozistoři konané
24. V. 1976. Tímto kardinálem je Mons. Dr. František
Tomášek, titulární biskup butský a apoštolský administrátor pražské arcidiecéze.
Jmenování některéro kardinála "in pectore" (jeho
jméno si papež ponechává " v s r d c i " ) je používáno
za mimořádných okolností, kdy papež z určitých důvodů nemůže nebo nechce jméno tohoto kardinála
zveřejnit.
Dr. František Tomášek se narodil 30. června 1899
ve Studénce na Moravě, kde byl jeho otec řídícím
učitelem na místní škole. Když bylo Františkovi 7
let, zemřel mu ve věku čtyřiceti let jeho otec, a
matka, aby zajistila svým šesti dětem možnost lepšího vzdělání, se přestěhovala do Olomouce. Zde druhorozený František navštěvuje v letech 1910 - 18
gymnasium a po krátkém přerušení studií vojenskou
službou na konci I. světové války, vstupuje na podzim
roku 1918 do místního arcibiskupského semináře.
Po svém vysvěcení na kněze arcibiskupem A. C.
Stojanem v roce 1922 je určen k vyučování náboženství na školách, což se mu v budoucnosti stane nejdůležitějším způsobem apoštolátu.
Po několika letech vyučování na středních školách v Olomouci —
Pavlovicích a Kelči — je mladý kněz Fr. Tomášek
povolán v roce 1934 jako asistent pedagogiky a katechetiky na bohoslovenckou fakultu v Olomouci.
P o 17. listopadu 1939, kdy nacisté zavřeli všechny
vysoké školy, musel Dr. Tomášek zanechat své akademické činnosti, k níž se vrátil až po válce v roce
1945. O rok později se habilituje pro obor pedagogiky
a katechetiky na olomoucké bohoslovencké fakultě a
v roce 1947 je dekretem presidenta republiky jmenován mimořádným profesorem tohoto oboru, který
přednášel až do roku 1950, kdy tamní fakulta byla komunistickým režimem zavřena. Mezitím vydává, kromě jiného, svůj Katechizmus, který dosáhl nákladu
200.000 výtisků.
Papež Pius XII. ho jmenoval 12. října 1949 titulárním biskupem butským a světícím biskupem olomouckým a byl hned příštího dne vysvěcen arcibiskupem Matochou na biskupa. Po zrušení bohoslovecké
fakulty v Olomouci v roce 1950 je prof. Tomáškovi
dovoleno působit v duchovní správě a je ustanoven
duchovním správcem (tedy ne ani farářem) v Bohušově, kde však zůstává jen do léta 1951, kdy je
internován v pracovním táboře pro kněze a řeholníky v Želivě. Teprve 28. V. 1954 je propuštěn a je
mu dovoleno působit opět jako správce malé farnosti v Moravské Hůzové u Olomouce. Zde ho zastihlo
též papežovo pozvání na II. vatikánský koncil (11.
X. 1962 — 2. XII. 1965) a jako jedinému českému
biskupovi mu komunistická vláda dovolila účast na
všech čtyřech koncilních zasedáních, ačkoliv v československém tisku se až do února 1965 (jmenování
arcibiskupa Berana kardinálem) nesmělo uvádět, žé
je biskupem. V kratičkých informacích o vatikánském
koncilu čsl. tisk psal vždy jen o Dr. Frant. Tomáškovi^
Během koncilu v Římě měl biskup Tomášek pět
diskusních příspěvků: Apoštolát laiků a. křesťanská
rodina, Význam společné modlitby pro ekumenismus,
Vztah mezi katolíky a pravoslavnými, Pomoc církve
mladým manželům, Návrh na sekretariát pro sociální
záležitosti v církvi.
Po odletu arcibiskupa Josefa Berana 18. II. 1965
do Říma, který se po svém jmenování kardinálem
nesměl vrátit zpět do Prahy, byl mons. Fr. Tomášek
jmenován apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze (tj. správcem diecéze, který má stejná práva
jako sídelní biskup). Totoho způsobu řízení diecéze
se používá, nemůže-li sídelní biskup spravovat svou
diecézi přímo (případ kardinála Berana, který i v
Římě zůstával pražským arcibiskupem), či nedovoluje-li situace, většinou z politických důvodů, jmenování
diecézního biskupa (nynější situace v Praze, kdy komunistická vláda nedovolí jmenování kardinála Tomáška pražským arcibiskupem.
Mons. Fr. Tomášek j e jediným kardinálem, který
je pouze apoštolským administrátorem, což je jasným
ukazatelem nesvobody katolické církve (a nejen té!)
v československu. V posledních Konzistořích byli jmenováni 4 kardinálové "in pectore" a všichni byli ze
zemí ovládaných komunisty: roku 1969 kardinál Štěpán Trochta, biskup litoměřický (jmenování zveřejněno až r. 1973); kard. Juliu Hossu z Rumunska (zveřejněno až po jeho smrti) a roku 1976 kromě biskupa
Tomáška byl jmenován kardinálem " i n pectore" též
hanojský arcibiskup J. M. Trin-nhu-Khue. K tomu
není jistě třeba komentáře!
rš
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Politická magie
str. 5) teorie diktatury proletariátu, a lid byl vyzván,
Rozhlasová stanice proaby odsoudil ty, kteří žávincie fukienské vysílala
dali zvýšení mezd, jako
29. listopadu 1976 zprávu,
pobloudilce, kteří "mluví
že továrna vyrábějící motory ve městě Amoy zahá- 0 buržoazních
právech".
jila znovu výrobu v plném Výsledek této kampaně byl
rozsahu po tom, když děl- však zcela opačný. Poněníci slavnostně odsoudili vadž nezaměstnanost byla
gang čtyř, a pak výroba největší mezi mládeží, ktev prvních deseti dnech rá vycházela z vyšších
listopadu převýšila měsíč- škol, řešila strana probní výrobu předešlého ob- lém tím, že posílala studodobí deseti měsíců. Továr- vanou mládež " n a venkov
ní manifestace odsoudily a do hor" a vyzvala lidi
Maovu ženu a její spojen- s diplomy z vyšších škol,
ce pro sabotáž.
aby "zapustili kořeny na
(Pokračování

se

Po Ču En-lajově smrti
byla
uspořádána
velká
smuteční slavnost na náměstí Tien An Men v Pekingu, kde se shromáždilo
přes sto tisíc dělníků, zemědělských pracovníků a
mládeže,
kteří
obrátili
smuteční slavnost v mohutnou demonstraci proti
režimu, na které lid provolával protimaovská hesla, odsuzoval komunistický feudalismus na venkově, pálil a trhal komunistické vlajky a knihy. Jen
velké oddíly policie a vojska byly schopny lid rozehnat. Režim přiznal větší nepokpje na dalších sto
místech v zemi a přepadání, loupení £ ničení veřejného majetku ve dvaceti
provinciích.

venkově a stali se doživotními
zemědělskými
dělníky" v komunách, kde
se nevyplácejí mzdy, ale
je postaráno jen o bídné
ubytování, oblečení a jídlo a "nadšení
pionýři
O tomto
zbankrotělém
maoismu"
dostanou na
režimu, který však má velpřilepšení několik cigaret. kou a dobře živenou armáTím ovšem režim ztratil du, která je privilegova1 poslední zbytky sympatií nou třídou a má atomické
mezi inteligencí. Mnoho zbraně, se nedočteme v
těchto deportovaných mla- západním tak zvaném svodých lidí s vyšším vzdě- bodném tisku téměř nic.
láním uteklo zpět do měst, Četli jsme ovšem, že neV. r. 1975 zahájila stra- kde žijí na černo a přispí- dávno vybuchla další pona novou kampaň, tak vají značně k většímu kusná atomová bomba v
zvané Hnutí pro studium počtu krádeží a loupeží.
Číně.

Zpráva rozhlasové stanice provincie Hupeh informovala posluchače 11. prosince 1976, že stoupenci
gangu čtyř se zmocnili násilím továrny na výrobu
těžkých strojů ve městě
Wuhan, obsadili kanceláře
a dílny, uvěznili kádry, rušivě zasahovali do demonstrací pro Hua Kuo-fenga
a vyzývali veřejně k sabotážím. Podobných zpráv
zachytily odposlouchávací
stanice celou řadu.

VÁŽNÝ DŮVOD K ODCHODU
Jiří Sýkora
Úředníkův zrak bloudil bez určitého cíle po kanceláři, až se zastavil na nápisu,jenž byl černě zvěčněn na mléčném skle dveří: REGURK OTO-83. Úředník stiskl rty, ale pak, jako vždy, se mu ulevilo nad
tím, že alespoň křestní jméno zůstalo nezohyzdněno.
Zvenku byl ten nápis samozřejmě v pořádku: 38-OTO
KRUGER, ale zevnitř to byl vědycky třiaosmdesátiletý podivín Regurk, což bylo jméno, kterým se úředník Oto Kruger častoval, když mu šel celý svět na
nervy. S povzdechem odtrhl zrak od magického nápisu, s nechutí se prohrábl lejstry na stole a mimoděk
si promnul oči, aby se zbavil ospalosti.
Bylo odpoledne a emigrační úřad byl plný kouře,
hlasitého šepotu, odeznělých hádek a zatajených pláčů, jež se zde za celý den nashromáždily. Ozvalo se
zaklepání a vstoupil další žadatel. Posaďte se, řekl
úředník aniž by zvedl hlavu od svých papírů. Až po
chvilce se pohnul a naučeným pohledem se pokoušel
proniknout do duše návštěvníka, jenž se naň usmíval
ode dveří.
Návštěvník byl mladý člověk. Měl kaštanové vlasy,
modré oči a kolem úst měl lehké vrásky — pravděpodobně' od toho, že se často usmíval. Také Oto Kruger měl kolem úst dvě rýhy, které se však vytvořily
častým výrazem omrzelosti. Úředník si to uvědomil
a zakryl si ústa rukou.
Mladík měl na sobě světlý oblek, vrchní knoflíček
u košile měl rozepnut, kravata byla modrá s bílými
puntíky. Díval se na úředníka vlídně a s důvěrou.
Ten se snažil ani nemrknout jak návštěvníka hypnotizoval, aby jej podřídili své vůli. Úředník to však
nakonec vzdal, protože mu do unavených očí vhrkly
slzy. Nenápadně si je osušil, zvedl se stolu zlatou
propisovací tužku, jakou obvykle dostávají zaměstnanci k vánocům, a pokračoval v studiu příslušných
dokumentů.
Mladík se mezitím posadil na židli vedle jeho^ stolu.
Povedlo se mu to tak tiše a nenápadně, že to úředník
ani nepostřehl a polekaně sebou cukl, když zvedl hlavu a spatřil mladíkovu tvář přímo před sebou.

Zahraniční politika, komunistické Číny stále dělí
svět na "tři světy". Podle
Maovy teorie k prvnímu
světu patří Spojené státy
a Sovětský svaz,- tedy země prohlášené úředně v
Číně za imperialistické.
Sovětský svaz je ovšem
nepřítelem číslo jedna a
Amerika nepřítelem číslo
dvě. Druhý svět tvoří vyvinuté země evropské, Kanada a Austrálie a k třetímu světu patří vývojové země asijské, africké a jihoamerické. Čína chce sjednotit třetí
svět pod
svým
vedením, takticky se spojit s
druhým světem proti Sovětskému svazu, a to pokud možno
za
pomoci
Ameriky. V druhé fázi by
se odpor obrátil proti nepříteli číslo dvě a pak proti světu druhému, a tak
by se dialekticky využívalo rozporů v zájmu světové revoluce.
Taiwan Se vůbec nemůže srovnávat s velkým komunistickým
koncentrákem na čínské pevnině,
neboť Taiwan se může

Karel Buda?
Ano, Karel Buda, řekl mladík Karel Buda, a jeho
úsměv se ještě rozšířil. Já jsem, to jsem já, Karel Buda.
Úředník shovívavě pokračoval ve svém poslání:
Tak vy jste Karel Buda.
V duchu zapřemítal, proč k němu ještě nikdy nepřišel někdo, kdo by se jmenoval Regurk.
Mladík si zamnul ruce:
Já jsem přišel z československa. Už tam nebudu.
Teď jsem tady.
Tak vás tu máme, pane Buda, řekl úředník na.ias. a v nezřetelném mumlání opakoval: Tak tě ju
máme, Karlíku Budo. S předstíraným zájmem "si prohlížel Budovu tvář, mohutnou postavu a nemizící
úsměv. Potom znovu nakoukl do papírů:
Karel Buda, narozen 10. listopadu 1950, poslední
bydliště Chrudim, Arnoštova 7. Opustil československo 2. července tr. Podle vlastní výpovědi se ukryl
ve vlaku na trati Bratislava — Vídeň. Vychodil devět let základní školy, pracoval jako lesní dělník.
Nikdy nebyl členem žádných organizací. Je svobodný a prohlásil, že na západ chtěl odejít už v dětství.
Chce se usadit v Africe.
Záznam o Karlu Budovi obsahoval ještě několik víceméně nezajímavých podrobností, tak jak se nashromáždily za několik sezení, jež mladík absolvoval s
úředníkovými kolegy. Případ se zdá uzavřen, a Karel Buda, jak se jeví, bude moci opustit Vídeň a
odejet do země svých snů. Úředník nad tím zavrtěl
hlavou a řekl:
Tak vás láká černý kontinent, že?
Karlu Budovi se zaleskly oči:
Tam jsem vždycky chtěl. Všechno jsem přečetl co
se dalo. Tam teď půjdu . . . A spokojeně se protáhl.
Je tam teď trochu horko, varoval úředník Budu.
Tam jsou pořád hrozný horka, souhlasil Karel Buda
a dodal:
To nevadí. To se snese. Jde čistě o zvyk.
Úředník zakroužil zrakem po stropě;
Myslím to jinak, pane Budo. V Africe se to mele.
Všude jsou nějací partyzáni či záškodníci. to podle
toho, na čí straně stojíte. Chtěl jsem vás jen varovat, abyste se nedostal někam, kam byste nechtěl.
Aby vás to později nemrzelo .. . .

8. 8. 1977
K O N F E R E N C E SVU V OTTAWĚ
Konference a valné shromáždění SVU se letos
uskuteční :.od 7. do 9. října .v Ottawě. Je to po Torontu (1963) a Montrealu 5 (1967) třetí mezisjezdová
konference SVU na kanadské půdě. Organizuje ji
velmi agilní ottawská skupina SVU v čele s Dr.
Jánem Gavorou. Na rozdíl od předchozích sjezdů a
konferencí, jejichž program byl převážně zaměřen
na humanitní a umělecké směry, bude převážná
část ottawské konference věnována příspěvku Čechů
a Slováků ve svobodném světě oblasti přírodních a
lékařských věd. Právě v Kanadě je řada členů SVU,
působících v těchto oborech.
Organizátoři konference ovšem připravili, také politicko-historické sympózium, a zbytek programu je
věnován valnému shromáždění SVU. Při této příležitosti bude otevřena desetidenní výstava děl českých
a slovenských výtvarných umělců, žijících v Americe
i v Evropě.
Přednášky z oblasti přírodních a lékařských věd
jsou na programu po celou sobotu 8. října.
TS-SVU
pochlubit vzornou pozem- diplomatických styků s kokovou reformou, vyspělým munistickou Čínou a o
zemědělským družstevnic- diplomatickém hození Taitvím,
dvacetinásobným wanu přes palubu. Takové
rozmachem průmyslu od plány jsou vedeny snahou
r. 1952 a čtyřikrát větší posílit komunistickou Čínu
životní úrovní lidu než v proti Sovětskému svazu
komunistické Číně. A o podle teorie rovnováhy sil.
tomto všem informují po- Obávám se, že takovým
diplomatickým dramatem
robený
čínský
lid
tři
by Amerika ztratila vešzvláštní taiwanské vysílakeré sympatie v Asii, což
cí stanice každý den. Proby mělo katastrofální náto podle komunistických
sledky. Tím by se Ameplánů taiwanský
režim
rika dostala do situace
musí být zničen.
Goethova Fausta, který
Poslední projevy nejvyšsvou magií vyvolal Meších amerických představifista a pak nevěděl jak se.
telů naznačují, že Ameriho zbavit.
ka uvažuje o
navázání
Já se- do ničeho míchat nebudu. Leda kdyby bylo
nutný někoho zachránit.
Buda se rozjasnil a nadšeně poposedl na židli:
S dostatečným trénynkem jste za chviličku v koruně stromu, zjistíte obranyschopnost domorodé vesnice, a večer, ještě než dá náčelník pokyn k mučení
světlovlasé zajatkyně. seskočíte tiše u chýše, kde leží svázána a — pak už je to lehký . . .
Zdálo se, že Karel Buda na okamžik úplně zapomněl, že sedí v kanceláři emigračního úřadu.
Úředník nejprve horečně probíral možnosti důstojného úniku z místnosti, ale pak si odkašlal a pokusil
se navázat další hovor pokud možno přirozeným hlasem:
Vyšplhat s.e na.strom není legrace, pane. A jak
byste ji. dostal ven z obklíčení? A l$:am byste se poděli v noci, v džungli?
Díval se při tom pátravě na mladíka, na jeho úsměv,
nadšení a v podivuhodné úlevě cítil, že se z něj
strach vytrácí.
Karel Buda s nezadržitelnou upřímností rozváděl
své vymyšlené dobrodružství:
Z obklíčení pomůže dobrý výskok. To samozřejmě
žádá přípravu. Jinak by únik byl, jak správně říkáte, velmi nepravděpodobný, ba nemožný. Obyčejný
smrtelník by to zcela jistě nedokázal, chci říci nepřipravený smrtelník, jako člověk tedy . . .
Úředník Oto Kruger neříkal nic. Prohlížel si mládence Karla Budu a hlavou se mu honily trochu nepořádně všelijaké myšlenky a obrázky — jako by
někdo nasadil do promítačky film slepený z různých
materiálů. Ze setrvačné opatrnosti se mu už nechtělo
rozvádět tuto dětinskou debatu, ale nedalo mu, aby
neřekl:
Takovou věc by mohl dokázat jedině . . . jediný člověk na světě . . .
To máte pravdu, řekl nadšeně Karel Buda. Jenom
jeden člověk. A já. Protože jsem se poctivě připravil. Mezi námi, lákal Buda úředníka, koho jste jako
měl na mysli.
úředník zatékal očima a mávl rozpačitě rukou:
To by mohl jedině . . .
No? Kdo? vyžadoval netrpělivě odpověď Karel
Buda.
Tarzan, řekl úředník a cítil, že se červená. Pak

8. 8. 1977
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Jak může čs. exil přispět k vytvoření
nového psychologického a politického momentu ve střední Evropě

Návrh

prof.

Broma

Severní polokoule prožívá právě dobu prázdnin, dovolených, výletů, kterým
předcházely sjezdy, konference a národní slavnosti. Také "největší československé město v zahraničí" Chicago konalo před počátkem horkého léta (19.
června) slavnostní československý den, kterým zpravidla vrcholí celoroční činost pořadatelky " D n e " , československé národní rady americké. Vracíme se
k této události, všimneme si projevu, který měl na téma Náš společný úkol
hlavní řečník československého dne prof. dr. ing. Libor Brom z univerzity v
Denveru. Prof. • Brom řekl v Chicagu, že doufá, že některé jeho náměty povedou k celoexilové diskusi, především jeho návrh, jak československý exil může
přispět k vytvoření nového psychologického a politického momentu ve střední
Evropě. Aspoň hlavni část tohoto návrhu proto uveřejňujeme:
" P o poradách s představiteli mezinárodního exilu
a zástupci domácího odboje v naší vlasti došel
jsem k tomuto závěru, který předkládám nyní k celoexilové diskusi:
Prvním úkolem sjednoceného českého, slovenského a rusínského exilu je
vytvoření nového psychologického a politického těžiště pro střední Evropu
cestou státoprávního sblížení dvou dějinně, povahově a jazykově nejbližších
středoevropských států —
Československé republiky
a Polské republiky.
Za daných mimořádných
podmínek ve stávajícím
Československu a Polsku,

jež jsou nezákonně okupovány vojenskými silami
Sovětského svazu a nezákonně ovládány ve svobodných volbách nezvolenými
agenty Sovětského svazu,
veliký československý a
polský exil, jež existují jako nedílné části národního
odboje ve vlastech a opírají se o nesčíslné projevy všeobecného
odporu
proti potlačování lidských
a občanských práv v celé
podmaněné střední Evropě, musí převzít mezinárodní iniciativu k vyhlášení společného, otevřeného,
nezávislého, demokratického středoevropského státu
rovnoprávných národů —
Slováků. Čechů a Poláků.

Vrcholné orgány česko :
slovenského
a polského
exilu, ustavené z vůle občanů žijících ve svobodném světě a vyjadřující
zákonné tužby slovenského, českého a polského národa v okupovaných vlastech po vytvoření mocného mezinárodního
bloku
proti sovětské nadvládě,
musí:
a) odmítnout stávající
uspořádání mezi Československem a Polskem, které
bylo nadiktováno pokryteckými zájmy Sovětského
svazu a podepsáno loutkovými vládami:
b) navázat na duch minulých, nepřáteli zmařených plánů na uskutečně-

ní společného
mocného
československo - polského
státu (naposled z roku
1942 před náhlou smrtí generála Sikorského a pozdější výpravou Dr. Beneše do Kremlu);

Josef Palivec
Spal jsem či byl. jsem bdělý?
Z šedozelených pěn
dvě luny vycházely
a já byl zatemněn.
Prohledávaly v šeru
mou smutnou oblohu.
Bděl jsem či klímal?, věru
sám říci nemohu.

c) vypracovat nové základní články státoprávníČerný vzduch tiše trnul
ho sblížení rovnoprávných
a sákl v doupě dun,
národů — Čechů, Slováků
kam všechen jsem se shrnul,
a Poláků — při plném zakdyž měkká záře lun
chování lidských a občanských práv a otevřeného
se jemnou slyšivostí
přístupu pro všechny svoté chvíle pošeptmé
bodymiluvné středoevroppro.mžila k spánku kostí
ské národy, toužící po
a zdála se mé tmě.
osamostatnění od pout východního
marxistického
imperialismu a přičleněni
k
nezávislému
středonich s vrcholnými zástup- občanská práva doma ve
evropskému státu.
ci polského exilu je oprav- vlastech, přispěje podstatd) ratifikovat a slavnost- dovou nadějí, že perspek- ně ke zrození vítězného
ně vyhlásit tyto základní tiva 50miliónového demok- středoevropského
politicčlánky slovenského, české- ratického státu rovnopráv- kého duchá a k vyvrácení
ho a polského soužití na ných národů s hlubokou sovětského žaláře národů
nejbližších
kongresech křesťanskou tradicí
ve v okupovaných zemích . . .
řádně delegovaných zá- střední Evropě, ustanoveNení bližších jazyků než
stupců exilových organisa- ného. s vrcholnými,
de- našich! Není bližšího ucí a v budoucnu předložit mokraticky delegovanými trpéní než našeho! Není
je osvobozeným národům sbory mezinárodního ejxilu bližšího Vykoupení než cedoma k schválení.
uprostřed vzrůstajícího li- stou
společného odboje
Po předběžných jedná- dového boje za lidská a (Pokračování na str. 8)

dnešního dne se zcela vytratil racionalismus, logika
a zaběhnuté konvence. Zároveň si též uvědomoval, že
takovýhle den v kanceláři ještě nezažil a s jakýmsi
steskem našel v té zábavě zalíbení.
Koukněte se, řekl Karel Buda, jenž si mezitím vyzul boty a stál tu teď bos a od pasu nahoru nahý.
Kruger byl trochu překvapen. Buda měl sice do
Tarzana daleko, ale muselo se uznat, že je kus
atleta.
Koukněte, opakoval Karel a prudce se odrazil a
máchnul rukama. Jediným plavným skokem se přenesl přes' křeslo, na němž do té doby seděl, přes
kancelářský stůl a přes sedícího úředníka, jenž se
ještě stačil v židli otočit, aby viděl jak Karel Buda
dopadl lehce jako velká kočka na kartotéky stojící
u protější stěny kanceláře. Stejně plavně pak seskočil, usmál se, pokročil zpět před stůl, za nímž seděl
ohromený Kruger a opakoval: Koukněte!
A už měl jednu ruku pod těžkým kancelářským
stolem a druhou připlácí na horní desku. Stůl se
pod úsilím Karla Budy začal zvedat jakoby nevážil
víc než pytel peří. A stejně elegantně a lehce jej
pak Buda snesl zpátky na místo.
Oto Kruger to sledoval rozšířenýma očima. S hromadou těžkých myšlenek se sesul zpět do židle.
Karel na sebe mezitím navlékl košili a sako a
obul se.
Chvíli proti sobě mlčky seděli.
No \dobře, zakřičel néthle úředník; ale jak jste se
udržoval v kondici? To jste s odpuštěním .skákal se
stromu na strom? V městském parku?
Karel zavrtěl hlavou a zchytrale se zasmál:
Co vás nemá — v městském parku! To by přece
bylo podezřelé. Chodil jsem do Sokola. Já jsem starý
sokol, dodal spokojeně Karel.
Úředník se netrpělivě zavrtěl v židli:
Vlastně máte pravdu. Vždyť to bylo jednoduché.
Že mne to už dávno nenapadlo. Mohli jsme j e t . . .
Úředník se zarazil, potřásl hlavou a vzpamatoval
se. Jenže mu to nedalo. Díval se na Karlovu příjemnou odhodlanou tvář a aniž si to uvědomil, vyrazil ze
To je v pořádku, nic se neděje, usmál se Karel Bu- sebe náhle:
A říkejte mi Oto. Já jsem Oto.
da a vstal ze židle. Něco vám ukážu, řekl. a jak to
Karel natáhl přes desku stolu k úředníkovi ruku:
vyslovil, už měl dole sako a vysoukával si košili.
Těbuch, Oto.
Úředník ani nic nenamítal. Věděl už jasně, že z

se vzpamatoval, protože si uvědomil, že nakonec
řekl pravdu. Rozhodně by to nedokázal Regurk, ušklíbl
se Oto Kruger zavile.
Správně, správně, jásal Karel Buda. Tarzan, můj
vzor! Nikdo naň už nevzpomene, ale já zůstal věrný, když už všichni zapomněli!
Oto Kruger zašermoval rukou ve vzduchu:
Pozor s tím "všichni"! Nemějte mne za nevzdělance, pane Budo. Mám doma v knihovně všechny
díly Tarzana v celoplátěné vazbě . . .
Karel třepí úředníka přátelsky na předloktí a omluvně se usmál:
Můj člověk. Taky jste chtěl být jako on? Co? Nechtěl? Chtěl, že chtěl!..
Chtěl, pokrčil rameny Kruger, jenže,. . . Na chvíli se odmlčel a pak dodal: Jenže, já mám v knihovně ještě spoustu jiných knih, víte?
A už bez překvapení si uvědomil, že na Karla Budu významně zamrkal.
Chápu, řekl Karel Buda. Také já mám ještě jiné'
knihy, ale m ý m osudem byl Tarzan. Proto jdu do
Afriky.
Afrika není co bývala, příteli, namítl nepřesvědčivě Kruger.
Pro jednoho Tarzana se místo vždycky najde.
Jste snílek, řekl zbytečně ostře úřednik. Sám cítil, že to znělo falešně a--navíc si s údivem, uvědomil, že cítí cosi. jako závist. Pokusil se zamračit a
ještě jednou si Budu změřil od hlavy k paté:
Jste snílek, to je ten rozdíl. Tarzan nebyl snílek,
Tarzan byl především silák. Měl krok. šelmy, zrak
orla a mrštnost tygra. A žil od malička v lese, v
džungli tedy, že ano. Vy jste, pane Buda sice taky
pracoval v lese, ale jestli jste kácel stromy — a třeba jste to dělal dobře — tak to přece jen bylo něco
úplně jiného. Jiný pohyb — a všechno. Tarzan musí umět sjet po liáně," přeskočit vysokou ohradu, nasadit lvovi nelsona a — a nechrne toho. Však sám
dobře víte co takový život vyžaduje. Promiňte, že
vás od vašeho úmyslu zrazuju, ale dělám to jen a
jen pro vaše dobro.

Podsvětni

Těbuch, Kadle, odpověděl úředník Ota. Cítil, že se
ani nezačervenal, ba naopak, že se v něm usídlil jakýsi dobrý pocit dospělého kamarádství. Položil si
nohy na stůl a rozepjal si vestu. Pak spojil ruce za hlavou a s pohledem upřeným ke stropu řekl:
Od malička jsem chtěl bejt pirátem.
A strašně se přitom zamračil. Taky se mimoděk
pokusil zakrýt si pravou rukou oko. Zakymácel se
však a tak se raději posadil tak jako předtím, jen
lokty si položil pohodlně na desku stolu.
Pirátem, zvolal obdivné Karel Buda a plácnul nadšenírirdo stolu:1
•'••''
"
č o v ě č e , vzkřikl pirát Oto,. : čoveče, Kadlíku, já moh
brázdit oceány, nad hlavou vlajku se skříženými hnáty! . ,
"
. . . . . . . . . . .
Karél se tvářil zamyšleně.
Kadle, pokračoval rozohněný Ota, bejt Tarzaném,
to je jistě — ale přiznej, že bejt pirátem, to je néco, to by bylo, to skýtá — chápej, to není ta samota,
co von nese mezi těma stromamá v pralese, to je
duch kamarádství, přátelství mužů stmelené v bitvách, to jsou pitky, zpěv, svoboda . . .
Karel se na Otu pevně zahleděl.
Oto, zavři oči.
Oto sevřel' víčka:
Kadle, vidím to jako na dlani: modrozelené moře, bílé plachty, ostrov na obzoru . . .
Karel poposedl na židli a zmáčkl Otovi předloktí.
Oto, máš rodinu?
Pár příbuzných — teta Klára, navštěvuju ji jednou týdně; občas vídám synovce Ferdinanda, ale
rodinu . . .
-

•

-

Bylo už pozdě večer, když Oto a Karel vyšli na
vídeňskou ulici. Na obzoru za městem ležely červené .mraky, ale jinak bylo jasno a vzduch byl svěží
jako na jaře. Karel a Oto se drželi podpaždí a horlivě si vykládali. V Karlově pravé tlapě se komíhala
dvě zavazadla. Ota Kruger si občas ovázal přes čelo a oko černý šátek: jak mu vitr nadzvedával šosy
saka, bylo vidět, že má za opaskem skautskou dýku.
Po ulicích se valila auta a pomalu se rozsvěcovaly
neony obchodů a kaváren.
Někde daleko za městem bylo slyšet sirénu spěchajícího expesu. Anebo, to možná byla lodní píšťala.

H LAS

-8EVROPSKÁ PORADA
RADYSVOBODNÉHOČESKOSLOVENSKA
v e dnech a. - íu. července se Konaia puraaa Kauy
svoDOonetio československa ve wisuKoienu ve svycarsKu. Porady se zúčastnili evropští cienove iíaay
a předseda výkonného výboru dr. Mojmír ť o v o m y
ze Spojených státu, který poradu zahajii projevem
"Úkoly a možnosti poiitickéno exilu", v němž zdůraznil pluralistický charakter exilu a z toho vypiyvající úkoly Rady. Hlavním účelem R S c , pravil, je
úsiii o zahraniční podporu naší věci, ktere Rada jako
vrcholný orgán československého exilu vyvmuje od
svého založení v roce 1949. Za dané mezinárodní situace j e se třeba soustředit na dva stěžejní úkoly:
staženi sovětských vojsk z Československa a ochrana
lidských práv a svobod v republice.
Ing. Ladislav Husák, člen předsednictva Rady, promluvil o podmínkách a perspektivách práce Kady v
Evropě, kde z důvodů zeměpisných, zájmových a názorových je situace složitější než v Americe. Další
člen předsednictva, dr. Karel Hrubý, hovořil o vývoji v Československu a jeho odrazu v exilu. Zdůraznil převratnou povahu změn v Československu,
kde lidé našli novou společnou platformu v boji za
ústavně právní humanismus a za zachování evropské civilizace, k čemuž v negativním smyslu slouží
sovětská okupace. Edmund Řehák, člen předsednictva
Rady z Paříže, referoval o politické akci v západní
Evropě a neuspokojivém stavu spolupráce mezi různými exily (viz "Politická akce v Evropě" v min.
čísle HD, p. r.).
V konečné debatě účastníci dospěli k závěru, že
je nejlepším řešením budovat organizaci Rady v
Evropě na zemských skupinách a bylo dohodnuto, že
se tyto skupiny sejdou do dvou měsíců za účelem
svého ustavení.
V závěrečném sezení referoval Kamil Bena o hospodářském vývoji ve východní Evropě, postupující
integraci ,do sovětského hospodářství a jeho zadluženosti Západu. Za určitých okolností mohou hospodářské styky Západu s Východem příznivě ovlivnit vývoj v menších komunistických zemích, ale — to bylo
mínění přítomných — Západ má klást podmínky a
nenavazovat styky jen z hledisk hospodářských.
Nakonec bylo schváleno, aby Rada zaujala negativní stanovisko vůči novým směrnicím pražské vlády
na úpravu vztahů exilu vůči československu ve věci
jejich občanství.
Předseda Mojmír Povolný skončil poradu poděkováním dr. Hrubému, ing. Husákovi a dr % Uhlovi za
přípravu schůze, za práci evropským členům Rady a
uctěním památky zesnulého člena Josefa Herodese.
Výsledek porady shrnul do tří bodů: (1) Hlavní funkcí Rady svobodného československa je mluvit za domov. (2) Nedat se vmanévrovat do situace, kde bychom ztratili s očí tento cíl. (3) Vzhledem k rozdílným poměrům v jednotlivých zemích je třeba práci
v Evropě decentralizovat.
Tisk. zpráva RSČ

SYDNEY

POSLOUCHEJTE ČESKÝ ROZHLAS V S Y D N E Y
každé pondělí od 1.30 do 2 hodin odpoledne a každé
úterý od 9.30 do 10 hodin dopoledne na vlně 800 KHz.

Czechoslovaklan Country Club Ltd. Sydney
československý

klub v

Sydney

si vás dovoluje pozvat, vážení krajané, mezi nás.j
Naše adresa je: 30 Devonshire Road,
Kemps Creek, NSW.
<
Máme otevřeno každou sobotu od 12. hod. po-,
lední do 10. hodiny večerní a každou neděli od'
,10 hodin dopoledne do 10 hodin večer. Naše vý-,
borná kuchyně je vám k službám. Každý člen'
ivaši rodiny najde u nás dostatek příležitosti k
zábavě. Možnost provozovat různé sporty.
' V dohledné dobé budeme pořádat pravidelné ta-1
.nečni večírky. Jsme též připraveni uspořádat pro
'vás rodinné oslavy — narozenin, zásnub, svateb,1
.křtín apod.
. Informace podá: A. Barák, tel. 724-4927, večer
Í3-3S2&.

POSMRTNÁ

DOMOVA
POCTA

8. 8. 1977
U M E L E C K Á TVORBA

Členu řádu salesiánů páteru V. Ondráškovi, ó jeSOVIETSKYCH DISIDENTOV
hož náhlém úmrtí jsme psali v minulém čísle, se
NA BENÁTSKOM B I E N N Á L E
dostalo veřejného uznání za velkou práci pro československé krajany v Sydney — dostal medaili, uděAk nechcelo b y ť benátske biennále umenia podlovanou královnou Alžbětou u příležitosti 25. výročí priemerným podnikom, do čoho sa časom dostávalo,
jejího nastoupení na britský trůn.
muselo rovnako ako samotné město, v ktorom sa
koná, zreštaurovať nielen svoju fasádu, ale aj hl'adať novů podstatu tejto prehliadky. V roku 19/4
MÍSTO PRO KOMUNISTY
převzal vedenie biennále 1'avičiarsky orientovaný Car(Pokračování se str. 3) dách dostoupil do tohoto io Ripa di Meana. Najprv zameral pozornost' na umeV Německu lid emigrant- stadia, pak nevidím nic nie, ktoré sa vyporadúyalo s porušováním ťudských
práv v Chile a vo Francovoin, španielsku. Dovtedy boský vzrušeně sleduje po- závadného v přítomnosti
lo všetko v poriadku. K e ď vyhlásil, že program tohslední zprávy Rudého prá- Dubčekových
sirotků
v toročného biennále bude zameraný na umeleckú tvorva o amnestii a už se tě- exilových orgánech. Ti to- bu sovietskych disidentov, vyvolal búrku nevole —
ší, jak příbuzné v česko- tiž jediní jsou ještě ochot- pravda, v Sovietskom zvaze. Vo februári zaútočili
proti tomuto programu v denníku Izvestija a útoky
slovensku pojede ohromit ni něco podnikat, jsou
trvajú až doteraz. Pred troma týždňami označila
novým
Mercedesem. V ochotni nosit svou kůži na Literaturnaja gazeta připravované biennále za antiAustrálii drží většina exu- trh. Navíc: jich se také sovietsky maškarný bál. Sovieti sa však neobmedzili
lantů, jimž se podařilo u- režim doma nejvíc bojí, len na publicistické útoky, ale podnikli aj rózne diplomatické akcie a vyhrážania. Všimnime si reakcie Tachytit se na universitě, k oni jsou pro něj nebezpečlianov.
politickým událostem ústa, nější než normální exuCarlo Ripa di Meana, sa rozhodol, že v případe odneboť mají na paměti jak lanti. Mohou režimu nejvolania tohto podniku sa vzdá svojej funkcie. Slovo
tiše a elegantně byla u- víc ublížit. A o to nám dodržal. Vrátil sa až potom, k e ď sa s ním začalo sošlápnuta kariéra jediné- přece hlavně jde.
lidarizovat' ministerstvo zahraničných vecí a začas
dokonca aj komunisti. Teraz oficiálny orgán komunimu, který se nebál veřejSrdcem i duchem sou- stickej strany, Unitá, sa rovnako prikláňa k tvrdeniu,
ně protikomunisticky vy- hlasím s postojem kritiků.
že takáto prehliadka sovietskeho neoficiálneho umestoupit. A potomek exulan- Na druhé straně oceňuji nia je nepřijatelná a absurdná. Carlo Ripa de Meana
tů rediguje universitní stu- schopnosti lidí Jezdínské- dostal podporu aj zo strany talianskeho parlamentu,
dentský vysloveně komu- ho typu a budu ho vidět ktorý odhlasoval finančný rozpočet na usporiadanie
biennále, pričom schválil trojnásobok doterajšieho
nistický časopis.
ve
vrcholných
exulant- rozpočtu. To Carlo Ripa di Meana pokládá v terajšej
Rozklad smyslu pro mo- ských orgánech raději než neutešenej hospodárskej situácii za významné polirální hodnoty — jak jinak našince, který se nestydí tické gesto.
Výstava obrazov, soch, kresieb a premietanie filsituaci nazvat? — pokra- prohlásit, že by členství
mov z tvorby sovietskej avantgardy z rokov 1917-1930
čuje docela slušným tem- v Radě vyměnil za tři vuřa súčasnych nekonformistických umelcov nie je podl'a
pem na všech exilových ty s cibulí. Věci bohužel riaditel'a biennále protisovietskym gestom. V Talianfrontách. Už se nezardí- nutno brát tak, jak je ži- sku je živý záujem o tieto diela, pretože doteraz z
váme, svěřujeme-li se zná- vot přináší. Ledaže by si komunistických krajin posielali iba oficiálně uznámým, že pojedeme na do- jeden každý z nás, kteří vané umenie. Vel'a talianskych kritikov takéto práce
odsúdilo pre ich konzervativnost' a nesúlad s modervolenou do československa si říkáme antikomunisté, ným avantgardným uměním, ktoré vystavujú v Bena houby, už nám ani ne- nějakým zázrakem uvědo- nátkách umělci zo západných krajin. Carlo Ripa di
připadá trapné, že naše mil, proč vlastně v exilu Meana vyhlásil: " J e našou povinnosťou prejaviť solidaritu s tými, ktorí sa dostávajú do sporov s mocou,
děti nedovedou česky, už je.
pretože sú oddaní kultúrnemu životu."
docela klidně nahlas proPrehliadka sovietskeho nekonformistického umenia
hlašujeme, že na nějakou
SWISS T R A I N E D
a avantgardy sa uskutoční v novembri alebo v deprotikomunistickou demoncembri.
-lšWATCHMAKERS
straci nebo i jen vlasteK. Ebner
necký. exulantský podnik
19 York St.,
NÁVRH PROF. BROMA
nás nikdo nedostane . . .
SYDNEY
(Pokračování
se str. 7) !mezinárodní politický blok,
vchod do Wynyard Stn.
Jestliže tedy rozklad v
(naproti pohyb, schonašich národů v exilu, jenž bude prosazovat spoantikomunistických
řadům). Telefon: 29-7543
kde můžeme volně a po- lečné zájmy Slováků, Čespolu vytvářet plány na chů a Poláků!
MELBOURNE
vybudování silného společZahajme nejtvrdší neM E L I O R A KENNELS
I SYDNEY
ného
státu,
jehož
jasná
zištnou
práci na prohlášeO dovolené nám svěřte
PROŠÍVANÉ
vise zpevní vítězný odboj ní společného státu!"
svého pejska.
PŘIKRÝVKY,
Jednotlivé ubytování
našich ujařmených národů
POVLAKY
7 x 5 m.
a jehož mocná skutečnost
ze skladu nebo na míru
Přijímáme
provždy ochrání naše ná* HODINÁŘ *
hárající feny
dodá firma
rody
před
útoky
nepřátelUdělejtesi
A. Z. Q U I L T I N G
* ZLATNÍK *
záznam včas.
ských sousedů.
Anna Mendanová
STEVEN
VARDY
L A C. MOJŽÍŠ
Melbourne:
Vytvořme v exilu mocný
Lot 2. '
175 Brougham St.. Kew.
590 George St.,
Cedar Creek Rd.,
Vic. 3101, tel. 861-8427
Sydney
THIRLMERE,
Sydney:
NSW. 2572.
(proti Třocaderu)
Malý oznamovatel
Telefon 622-2453
Tel. 046 - 818426
Velký sklad zlatých a j
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
PRAŽÁK
Mluvíme česky
SPOLEČNOST PRO V Ě D Y A U M Ě N Í
žijící v Sydney,
chaa slovensky.
V SYDNEY
rakterní padesátník v
Telefon: 61-8579
dobrém postavení, bez
zve členy a přátele na veřejnou rozpravu
rodinných
závazků,
o budoucím směru a činnosti SVU v Sydney
slušného chování a ze" K D E JSME A KAM C H C E M E J Í T ? "
vnějšku by rád poznal
Přijmeme spolehlivou
Schůze, na které se ustanoví výbor pro 1978,
inteligentní
společenpříjemnou
se koná v pátek 2. září, 1977
skou ženu střední poUKLÍZEČKU
na SCHOOL OF DRAMA,
stavy a podobných kva'pro byt lékaře.
lit. Telefonní číslo a
3 - 4 dny v týdnu.
University of New South Wales, Anzac Parade.
pokud možno foto na
Dobré podmínky.
KENSINGTON (vjezd z Barker Street)
zn. "Společná budoucTel. (Sydney) 32-2801)
Pozvete své známé
Těšíme se na Vaši účast
nost" do HD.
(po 6. hod. večer)
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

ASIÍ s pilulkami a coca-colou

x

573 Hampton St.,

DR. C. R. SUDEK, SYDNEY
(Pokračování z minulého čísla)
54. Cestou do Meshad jedete rozsáhlým Golestan
lesem, kde má šah loveckou rezervaci. Krásné skalnaté útvary, řeka a silnice se probíjejí úzkým údolím, nádherné místo pro trampování, ale, jak nám
bylo řečeno, jsou tu dravé šelmy, které by život
trampíků mohly znepříjemnit. Z lesa tunelem zase
do polopusté krajiny, kde je čtvrté největší město
Iránu Meshad. Široké bulváry, otevřené kanálky s
tekoucí vodou, veliká mešita nádherně osvětlená,
dobrá kuchyně á nejlepší obsluha v Iránu. Večeře
byla ale až v devět, n e b o ť jsme byli zamluveni do
jiného hotelu. Tam nám bylo řečeno, že jiná skupina
(iránská) zabrala velkou část našich pokojů, takže
nás hodně muselo jít do jiných hotelů. Zašli jsme
tedy hned v hotelu do kavárničky na čaj. Chyba
lávky; tam, kde jsme se usadili, vařil sice hošík
čaj a kávu na pultě, ale číšník všechno odnášel do
jiné jídelny. Znovu nám bylo ukázáno, co si bohatí,
pyšní Íránci myslí o anglicky mluvících turistech.
Vlezte nám na záda, vy nevěřící psi. Tam, kde jsme
si sedli, měla začít obsluha až v osm hodin. Tak
jsme se přestěhovali do druhé jídelny, číšník si nás
nevšímal; proto jsme se obrátili na pokladního. Ten
nám sdělil, že jako nemá pravomoc o tom rozhodnout. Na manažéra — ten poručil číšníkovi, aby se
o nás postaral. Dobře. Jenomže číšník sál o půl
sedmé zavřel a my utřeli hubu, jak se říká. Tak
jsme si nakonec udělali kávu a čaj sami v hotelu
mezinárodního standartu. Ale prý si nemáme stěžovat, jen až přijdeme do Afghánistánu!
55. Vzpomněl jsem si, jak v jiném městě po nás
chtěli mladí hejskové whisky. Je to zakázáno a zřejm ě by to zvýšilo jejich status; náboženství a alkohol našly modus vivendi. V Meshadu je pověstná
mešita, vlastně celý komplex budov, na které jsme
se mohli dívat jen z ulice. V mausoleu je pohřben
slavný Harun-el-Rashid a je tam také zvláštní oddělení, které slouží jako museum pro nevěřící. Ale
to bylo v měsíci Rahmadan nepřístupno. Ovšem —
mluvil jsem s jedním Angličanem, který staví v srdci
té mešity poplachové zařízení proti zlodějům kolem
hrobu a hlavně kolem drahocenných předmětů a náboženských relikvií. Jaká to komedie: nevěřící ď á bel pracuje tam, kam žádný nevěřící oficielně nesmí. A to proto, aby nějaký věřící nepráskl do bot
s nějakou tou drahocennou relikvií. A tak jsem ,si
představil, jak on, doprovázen dvěma strážci (věřícími). pracuje na tajném elektronickém poplachovém
zařízení, protože dnes jeden věřící nemůže druhému
věřícímu věřit. A jak jsem si v duchu hrál se slovíčky — věřící nevěří věří nevěřící zasmál jsem se
nahlas a lidé kolem si mysleli, že jsem si něco do
toho čaje přidal na posilnění.
56. Poslední den v Iránu. Jen počkejte, až budete
v Afghánistánu, bylo nám mnohokrát řečeno a tak

VELKÝ VYBER
PRVOTŘÍDN

S

VŠEHO

DRUHU

PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ K N E D L Í Č K Y ,

TÉZ K DOSTÁNÍ
PRAVÉM

57. Cestou na hranice jsme projeli několika pískovými smrštěmi. Vidíte kotouč písku, s nímž vítr
cestuje po poušti, vysoký kornout jako velká káča —
fascinující pohled. A na hranici špinaví trampové z
Evropy, v šortkách, vousatí, nemytí, zaprášení a
smrdutí. Většina z nich cestuje na silných motocyklech ověšených trampským zařízením a v každé
skupině je několik fešandiček. — Nemrzelo mne, že
opouštíme Irán. Všude vidíte cílevědomý postup: šach
se na vás dívá v každém obchodě, kavárničce, hotelu, v každé veřejné místnosti. V novinách čtete přehnanou nacionalistickou propagandu. Nové budovy
v Teheránu mi tak neimponovaly jako stovky vil u
Kaspického moře. Vidíte tu úsilí, vidíte tu snahu někam se dostat. Ale postoj k turistům je zřejmý: jdeme svojí cestou a ty jsi tady jenom trpěn, nezapomeň na to, nevěřící srabe! Jak bych mohl zapomenout? Poslední ponížení v Iránu: voják s puškou zastavil náš autobus (když už byly všechny formality
skončeny a pasy orazítkované) a my se rozejeli k
cestě přes zemi nikoho, on prohlásil, že nesmíme dále, pokud nevrátíme všechny prázdné láhve Pepsi
a Coly. Znovu došlo k prohlídce autobusu. Za láhev
Pepsi se platí 10 rialů, pokud ji vypijete v baru, jinak 20, když si ji vezmete s sebou. To ovšem vojáka
nezajímalo. Pak jsme jeli jesden kilometr zemí nikoho
a došlo k poslední prohlídce: dva vojáci prošli autobusem a pročetli každý pas. Doufám-, že byli gramotní, ačkoliv na to nevypadali. Pákistánské autobusy asi 300 metrů od hraniční strážnice; pasažéři se
zavazadly musí těch tři sta metrů projít pěšky. Irán-

JAKOSTNÍHO MASA A U Z E N I N

SMETANOVÉ

V

jsme si koupili chleba, sýr, zásobili se konservami
a jedna Američanka, kterou jsem podezíral z alkoholismu (zcela bezdůvodně, jak mi bylo řečeno), si dala
donést do autobusu velkou škatuli asi s dvěma tucty
lahví různé velikosti a odlišného zabarvení. Poslední
procházka typickou perskou zahradou; chodníky podél dlouhých bazénků — kanálů v jejichž vodě se
zrcadlí květiny a keře. Voda všude, ne vodopády,
ne tekoucí voda nebo fontány — ty dělají hluk a ruší okolní klid — jen stojatá voda, kde se posadíte
na kámen a obdivujete květiny, dumáte nad nehybnou hladinou bazénu. Persie je poušť, klidné místečko s vodou a keříky je rájem na zemi.
Autobus jsme naložili konservami, suchary, Pepsi
Colou a melouny a zase trada do pohraniční vesničky
Islám Qala. Prohlédli jsme si museum, kde byly uloženy předměty, v kterých se různí cestující snažili
propašovat drogy. Zašité kapsičky ve spodkách, drogy
jako balíček čokolády, vydlabané mýdlo nebo plechová nádoba skrytá v cylindru plynového hořáku.
Utratili jsme poslední rialy, pojedli chleba a popili
Pepsi a já dokonce zkusil jejich salám. Nechutný,
od much podělaný, mastný (ovčí lůj?) a přiteplý
(žádná chladírna); dva kousky mi stačily — po nich
honem ostrá okurka a další Cola.

KLOBÁSY

A

VÝBORNÉ

M L A D É K R M E N É KACHNY,

ČESKÉM

ŘEZNICTV Í

A

ŠAŠLÍKY

KUŘATA
UZENÁŘSTVÍ

y\V CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Lid.
KOPECKÝ SMA1LGOODS Pty. Ltd.
3 2 6 High Street, Kew, Vic.

Tel. 8 6 7 1 7 8

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins Si. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
' číslo 48 (z Flinders St. po Bridge: Rd.) zastávka č. 38

"^TCHRPA
flptical

Service

Telefon 598-5756

ČESKOSLOVENSKÉ L V Í Č K Y
v předválečném uměleckém provedení,
používané jako náhrdelníky, přívěsky, jehlice
apod. dodává poštou
V. BAYER,
1/9 Southey St., Elwood, Vic. 3184
Velikost 10 mm 15mm
Stříbrné — (Antigue)
$ 10.00
$ 11.00
— pozlacené
$ 12.00
$ 13.00
Zlaté — 9karátové
$ 15.00
$ 35.00
— 18karátové
$ 20.00
$ 48.00
Vzor můžete vidět též v Hlasu domova

RÁMUJTE
u první pozlačovačské firmy v Austrálii

A N T O I N E GALLERIES
M A J I T E L J. KOŠŇAR
514 Riversdale

Rd.,

Camberwell, Via.

(proti tržnici) — Telefon 82-573S
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru
Krajanům poskytneme 15% slevu
ci se přece nebudou zabývat prohlídkou pákistánských či afghánských autobusů!
Člověk
člověku
bratrem — možná někde, ale rozhodně ne tady, na
mezinárodní hranici. Alláh j e mocný, tak musí vědět,
c o se tu děje. Salaam Aleikum.
AFGHÁNISTÁN
58. A tak jsme přejeli kilometr zem"ě nikoho a už
jsme byli v tvrzi Islám Qala. Hned jsme si uvědomili,
že jsme v jiném světě. Jak nás varovali: počkejte,
až budete v Afghánistánu! Překvapení, ale jaké příjemné překvapení! Žádný voják, žádná uniforma.
Chlapík v širokých kalhotách s turbanem na hlavě
nám ukázal, kde zaparkovat. Tři budovy z hlíny,
Otevřený záchod, místo kanalisace zahrádka za plotem, žádné dveře. Díra vykopaná v zemi, nad ní
Volskwagen úplně rozmontován: kola a pneumatiky
na zemi na jedné straně, dvéře na druhé. Chlap v
montérkách pod vozem se šťoural v motoru. Majitelé — francouzský pár (ona v přiléhavých, krátkých
šortkách, těsně přiléhavé blůze, žádná podprsenka,
on vousatý, krátké, přiléhavé šortky, otevřené tílko)
žertovali s mladíkem, který jim přitom klidně rozmontoval podlahu auta. A potom se ukázalo, že ten
muž v montérkách byl hlavní inženýr afghánistánské pohraniční stráže a mladík jeho pomocník. Hledali v autě drogy. Ale počkejte: tohle auto bylo na
cestě z Afghánistánu, ne do Afghánistánu. A tak
nám příjemný inženýr vysvětlil, že jejich vláda nechce dovolit, aby se země stala střediskem obchodu
s drogami. " P r o t o , " řekl s úsměvem, "kdybychom
něco našli, tak ty dva tu zavřeme tak dlouho, až
nám řeknou, kde to koupili. A potom bychom je nechali v chládku, až bychom našli zdroj nákupu." —
" A co kdyby to byl A f g h á n e c ? " — "No, Alláh je
milosrdný, ale nemohl by mu p o m o c i . . . " — " A
Evropané?" — "Ti by seděli, až by jejich konsul
protestoval. A tím bychom dosáhli našeho účelu; jejich vláda by to zveřejnila, lidé v té zemi by byli
varováni." — Namítám: "Ale. podívejte se, takový
pěkný pár . . . " — "Proto to vzali tak humorně. A
teď si mohou zase auto dát dohromady." A skutečně
muž už začal zavěšovat dvéře auta a paní skládala dohromady na zemi roztroušené svršky. A potom
mohli odjet do Iránu.
(Pokračování příště)
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Poznámky právníka ke "Směrnicím"
Návrhy interiérů, truhlářské práce
dle objednávky — provádí odborně firma
G. & G^ I N T E R I O R DESIGNERS
majitel Jiří Pospíšil
10 Sims Rd., Greensborough, Vic. 3088
telefon 435-5485, po hod. 842-1725

Nova úprava vztahů čs. občanů
Dr. Alois
Cs. federální vláda v Praze koncem června 1977
schválila směrnice o úpravě právních vztahů ČSSR
čs. úřadů. Nová právní úprava byla oznámena 29.
čs. úřadů. Nová právní úprava byla oznámena 29.
června na tiskové konferenci v Praze a publikována
v čs. rozhlase, v němž bylo oznámeno zejména:
1. Dokument, který čs. vláda v uplynulých dnech
schválila, umožňuje občanům, kteří se po dobu svého
iJbbytu v cizině nenechali zneužít k akcím poškozujícím zájmy ČSSR, aby si uspořádali své právní vztahy k republice.
2. Podle schválených směrnic mohou čs. občané,
kteří se zdržují v cizině bez souhlasu čs. úřadů déle
než pět roků, požádat prostřednictvím čs. zastupitelských úřadů, příslušných podle jejich bydliště, o povolení dodatečného vystěhování anebo o propuštění
ze státního svazku ČSSR. O návrat domů mohou občané, kteří se zdržují v cizině bez souhlasu čs. úřadů, žádat kdykoli, ale musí osobně navštívit zastupitelský úřad.
3. Čs. občanům, kteří se nechali zneužít k nepřátelským projevům v televizi, rozhlase, tisku nebo jiným způsobem poškozují ČSSR, bude v souladě s
platným čs. právním řádem odňato státní občanství.
4. Do doby, než si čs. občané zdržující se v cizině bez souhlasu čs. úřadů, upraví svůj vztah k čs.

Kniha o penězích The Money Book
pomáhá odpovědět
na vaše otázky
i
m?;/,""
yftBjjl^*
,
S ^ H p M Ě S g t o ^ ^ ^

Přijdou děti při
tuctu levněji?
Jt Měl byste si
koupit starý dům?
f l r ! Kdo dostane hodně
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skutečnosti auto?
Jak plánujete
získat jmění?
Umíte dobře
nakupovat?
Jste připraven na
odchod do pense?
Potřebujete
opravdu půjčku?

Rozehnal
stáeu, mohou být cesty za nimi povoleny jen jejich
rodičům, kteří žijí v ČSSR a jsou v důchodovém
věku.
5. Směrnice stanoví diferencovaný postup čs. orgánů vůči emigraci. Při úpravě právních vztahů k čs.
občanům, kteří se zdržují v cizině bez povolení čs.
úřadů, se využívá všech možností čs. právního řádu.
Občanům lze vydat cestovní doklad k návratu do
ČSSR, lze jim vydat souhlas k trvalému pobytu v
cizině nebo propustit tyto občany ze státního svazku a posléze i odejmout některým čs. občanům čs.
státní občanství.
6. Tyto právní úpravy budou znamenat, v souladu
se závěry Helsinské konference o evropské bezpečnosti a spolupráci řešení této otázky, uvolnění v pasové praksi a ulehčení cestování mnoha občanům.
Uvedené směrnice zasluhují prozatím aspoň několik zběžných poznámek k jejich kritice:
1. Závěrečný akt Helsinské konference z 1. srpna
1975 stanoví o kontaktech mezi lidmi v hlavě nadepsané Spolupráce v humanitárních a jiných oblastech:
a) Kontakty a pravidelné setkání na základě rodinných svazků:
Zamýšlejíce napomáhat dalšímu rozvoji kontaktů
na základě rodinných svazků, zúčastněné státy budou příznivě posuzovat žádosti osob o povolení dočasné cesty z nebo do ostatních zúčastněných států
a bude-li o to požádáno, i na pravidelné základně,
k návštěvám členů jejich rodin. Žádosti o krátkodobé cesty za účelem setkání se se členy rodin budou
posuzovány bez rozdílu, pokud jde o zemi^ původu
nebo určení; existující předpisy pro vydání cestovních dokumentů budou aplikovány v tomto duchu.
b ) Spojování rodin:
Zúčastněné státy budou v pozitivním a humánním
duchu posuzovat žádosti osob, jež se hodlají spojit
se členy své rodiny, věnujíce zvláštní pozornost žádostem naléhavého charakteru — jako jsou žádosti
nemocných nebo přestárlých osob.
c) Sňatky mezi občany různých států:
Zúčastněné státy budou příznivě a na základě humánních hledisek posuzovat žádosti o povolení vycestování nebo vstupu osob, které se rozhodly ke
sňatku s občanem jiného zúčastněného státu.
Čs. směrnice nesplňují ani jeden z převzatých
závazků Helsinské konference a navíc jsou v rozporu
s duchem i zněním jejich ustanovení, když stanoví
"diferencovaný postup" čs. orgánů vůči emigraci.
2. Čs. směrnice se týkají jen osobního stavu čs.
uprchlíků, ale netýkají se vůbec trestního stíhání
jejich pro trestné činy lidí. kteří podle směrnic:
emigrovali a vědomě vyvíjejí nepřátelskou činnost.
Trestní zákon z 29. X L 1961. č. 140 Sb.. ve znění
vyhlášky č. 113''1973 Sb.. m á tato výslovná ustanovení o promlčení trestnosti:
Promlčení trestního stíhání je vyloučeno, neboť
do promlčecí doby se nezapočítává doba. po kterou

uděláte chybu v daňovém

Jestliže peníze nerostou na stromech, kde rostou?

se pachatel zdržoval v cizině ( par. 67, odst. 2 trestního zákona) — a ť oprávněně nebo neoprávněně.
Promlčení výkonu trestu (uloženého i bez vědomí
pachatele) je vyloučeno, neboť do doby promlčení
se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno trest
vykonat proto, že odsouzený se zdržoval neoprávněné
v cizině (par. 68, odst. 2 trestního zákona).
Rozhodnutí presidenea republiky o amnestii z 8.
V. 197?, č. 45 Sb., se nevztahuje na trestný čin opuštění republiky trestný vězením až do 5 resp. 10 let
(par. 109 tr. zákona), n e b o ť amnestie se omezuje
na trestné činy s nejvyšší sazbou 3 roky vězení (čl.
1). (Hlas domova, Melbourne, 6. V. 1976, kde byl
můj článek:. Státní občanství a výkon trestu.)
3. č s . směrnice se týkají jen československých
občanů, jejichž státní občanství jim zůstalo i po
nabytí cizího státního občanství, takže mají dvojí
státní občanství. Směrnice se tudíž nevztahují na bývalé čs. občany, jejichž čs. státní občanství zaniklo
— buď výslovným aktem čs. úřadu nebo přímo ze
zákona (automaticky) v případě naturalizace v USA.
A. Rozehnal: Ztráta čs. občanství, Hlas domova, 29.
XI. 1976.)
4. č s . státní občan je sám odpověden za svůj osud,
nikdo v zahraničí mu nemůže dát záruku, že se mu
nic nestane, neboť nemůže vyloučit platnost čs. právního řádu, jehož součástí jsou i Směrnice, jež lze
libovolně měnit. Cizí stát nemůže zaručit právní ochranu svému příslušníku, jak výslovně zdůrazňuje ve
vydaném cestovním pase.

DOMÁCÍCH I IMPORTOVANÝCH Z RŮZNÝCH ZEMÍ
DODÁME ZA

Pamatoval jste dostatečným zajištěním na osoby
170 stran důležitých informací o běžných
otázkách, týkajících se peněz
získáte v Knize
o penězích — Money Book —, která je k
dispozici v kterékoli filiálce Národní banky. Na
požádání ji dostane každý, i když není
zákazníkem banky, a to Z D A R M A .

220 LYGON STREET, CARLTON,3053
Telephone: 347 5242

V Í N , LIKÉRŮ A PIVA

přiznání?

na vás závislé?

odbornici v optice

VELKÝ VÝBĚR

Jak můžete kontrolovat vydávání svých peněz?
Co když

L & G. Pergl

VELKOOBCHODNÍ CENY K A M K O L I V AUSTRÁLII

J. Kínda & Co. Rty. Ltd.
407 BLACKSHAWS RD., NORTH ALTONA, VIC. 3025
TELEFON 314-6111, 314-6281

(¥J National Bank

VYŽÁDEJTE

SI

NÁŠ

CENÍK
i

ZA M I N I M Á L N Í CENU $ 8.16 za tucet lahví 740 ml.,
300-P-7035

PIVO

,

1 S

DODÁVKOU DO DOMU (při odběru aspoň 1 tuctu)

H LAS
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STŘÍBRNÉ

(Pokračování se str. 12)
prvenství NSR a fotbalisté pořádajícího státu Argentiny, o ostatních se do konce letošního roku rozpoutá
velký boj. Horký bude fotbalový podzim v Evropě,
kde je vše jasné pouze v 9. kvalifikační skupině. Xa
však měla tu nevýhodu, že se její vítěz ještě v boji
o účast na mistrovství světa střetne se třetím týmem jihoamerické závěrečné kvalifikace (Brazílie, Peru, Bolívie). Maďaři, kteří tuto skupinu vyhráli, mají
se tedy ještě na co těšit. — Jak však vypadá momentální situace v kvalifikačních skupinách Evropy k 31
srpnu, kdy celkem málo zajímavým střetnutím Holandska s Islandem bude odstartována
závěrečná
část bojů o letenky v Argentině.
I. skupina —• téměř stoprocentní Poláci
Držitelé bronzové medaile posledního světového
šampionátu, Poláci, absolvovali už čtyři ze šesti utkání, z toho tří na hřištích svých soupeřů, přesto mají
plný počet osmi bodů. A tak k postupu na mistrovství světa v Argentině jim stačí získat ze dvou posledních zápasů doma s Dánskem a Portugalskem při
nejhorším dva body, možná dokonce jediný bod. —
1. Polsko 8 bodů, 2. Dánsko 4 b., 3. Portugalsko (ze
3 utkání) 4 b., 4. Kypr bez bodu.
I I . — NIS bez Anglie?
Fotbalisté Itálie porazili v Římě mistry světa z
roku 1970 Angličany 2 : 0 a mají i lepší brankový poměr, takže se může snadno stát, že i světový šampionát v Argentině (stejně jako tomu bylo naposledy
v NSR) bude probíhat bez učitelů kopané. Pravda,
16. listopadu dojde na Wembley stadiónu v Londýně
k odvetě, ale squadra azzurra udělá jistě nyní už vše,
aby strhla prvenství ve skupině na svou stranu. —
1. Itálie (ze 3 utkání) 6 bodů, skóre 9 : 1, 2. Anglie
(ze 4 utkání) 6 b „ skóre 11 : 4, 3. Finsko 4 b., 4.
Lucembursko bez bodu.
I I I . — Tří na jednu letenku
Olympijští vítězové východní Němci — Rakušané
— či dokonce Turci? Velký rébus, který je těžko
možno před podzimem rozřešit. Vedou sice Rakušané, ale ti musí hrát 12. října v Lipsku s V. Německem. Bez šance nejsou ani Turci, kteří hráli ve V.
Německu 1 : 1 a v Rakousku prohráli pouze 0 : 1, a
tudíž hrají odvety s těmito dvěma velkými soupeři
doma. — 1. Rakousko 6 bodů (3 utkání), 2. Turecko
3 b. (3 utkání), 3. V. Německo (3 utkání) 3 b., 4.
Malta bez bodu.
IV. — Opět Cruyff a spol?
Poražení finalisté posledního světového šampionátu
Holanďané ztratili sice doma remizou 2 : 2 s outsiderem Severním Irskem bod, vyhráli však v Bruselu nad svými největšími rivaly ze skupiny Belgičany 2 : 0 a tak je asi už těžko někdo ohrozí na cestě
do Argentiny. — 1. Holandsko 5 bodů (ze 3 utkání),
2. Belgie 4 b. (ze 3 utkání), 3. Island ( ! ) 2 b., 4.
. Severní Irsko 1 bod (ze 3 utkání).
V . — Mírný favorit Francie

ooKOi ivieiuouriie - ¿jurauct cviccxxi ¿jxa.vxvicj.iic
^in-icix vuixUiu ůvttLxi../ a SK.U1IU pra¿uiújuyj ua t.-xo
V MELBOURNE
au s.J-0 „nuuxu veccr v uixucvxuxxe r i u i t c o xxxxx
Stříbrné jubileum čs. organizace kdekoli ve svobodocüuui,- ^irxlvxU
, XVui'tíl Oanwu. Xlaux uvxta-iii^ xx~
ném světě si jistě zaslouží pozornosti,, .tím spíše
CVxCeill Uctxül. UlaLi'j čt "ůcůoxy . x c t ü c xxuóxixx ^//axviAxxx
jde-ii o organizaci, zabývající se > činností' divadelní,¿CtKyIIIIII ütí CVxCCilX VCXiiix ' XXUX" «¿""oi^tóxujCixxc willw
která s sebou nese nejen to či oňó představení, aie
xuuxce ueu, Juere jeate cvxcxt, ucuiiu^xx,
hodiny a hodiny věnované zkouškám, studování rolí',
praViii mezx uas. iMCjeiize Jxxxi cvxOcnx y^ixiuii. ¿.v...
přípravě kostýmů, výpravě atd. To všechno vykonávuLIie, axe liavazi buuca-oxie pxat.cxoi.vx o vxtx.^ixiii
vají členové divadla v Melbourne již 25 let. Můj dík
mi cesKycn a Siuvexisr^cjii xuuxcu, ^ í .
uc
patří především zakladatelům divadla a poté všem
ÍXHC v uuuouenu věrny vjiuaui.
xv.
těm, kteří obětavě pomáhali divadlo udržet a tak
podpořit snahu — spolu s diváky — zachovat si maaOiVOL lVi EL BOU Klíc., UUDWK UUU1VU».
teřštinu v exiku
Jiřina Rojerová, předsedkyně ČOD Melbourne
Mužstvo ¿Uüuia Uu-pexu pxvm y^iaxivu v xcl^o-.x
jmsü'uvsKe suutezx, tue p£cňt,u sx uuííciu- vcucm „u.PROGRAM ČINNOSTI ČOD
uuiKy. benraio čtyři učusi zápasy: s vujcho^íxí „jm e m Uumoxneu vynraiu 10 : % xo : *, JLO ; ¿>, Í> X
do konce funkčního období nynějšího výboru:
DIVADLA

3. 9. 1977 — Reprezentační ples
* 12. 11. 1977 — Zájezd do Sydney, kde sehrajeme
VOJNARKU
* 3. 12. 1977 — Tradiční mikulášská zábava
* Leden 1978 — Vystoupení na dětském letním táboře
* únor 1978 — Kabaretní pásmo
* Počátek března 1978 — Veřejná schůze
* Koncem března 1978 — Valná hromada
Výbor ČOD, Melbourne
iř

Dva se prali (španělé s Jugoslávci), třetí z toho
zatím nejvíce vytěžil. Rumuni zvítězili totiž doma
nad španěly 1 : 0 a vyhráli senzačně i v Jugoslávii
2 : 0, takže mají nejblíže k prvenství ve skupině.
Všechna mužstva mají sehráno po dvou utkáních a

prohrálo

13 : iü,

b : is,

mužstvu

ucltexa^cuu

ve- í'ranKstonu zcioiaio io : iz; ID : i¿¡ a'^joa. xo .
i5 : V. fcjiavia m a v taouice j.o ouuu,
19 : 3 a skóre 3iU : 14y.

Z P R Á V Y Ü'. K. SLAVIA

veuc na
j . ň..

MELBOUKimc

POLONIA — SLAVIA 0 : 2 (O : IJ
Proti poslednímu mužstvu ngove taouxKy zis^axci.
Slavia ooa body bez námahy. bKorovaxa prvně v jo.
•minutě, když Monaghan vrátil hiavou au sne xinc,
vyražený domácím brankářem. Po změně síran ujla převaha slavistického mužstva ještě jasnějx a u^-xu
BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne s podivem, že ji vyjádřilo jen jeanou aaiši o r a n o u ,
* děkuje všem krajanským podnikatelům za účast vstřelenou opět hlavou, tentokrát S. Benmem.
Druhá mužstva nehrála. .
na výstavě, pořádané Výborem zástupců porobených národů v sále radnice v Melbourne-City.
SLAVIA — HAKOAH 2 : 1 (O : 1)
Vřelý dík těž všem jednotlivcům za zapůjčení vySlavia se nemohla dlouho rozehrát, čehož využiio
stavovaných předmětů a za pomoc při úpravě.
rychlejší mužstvo Hakoah, které se ujalo v 35. mi* BESEDA vysílá každý druhý čtvrtek od 7 do 7.30 nutě vedení. Ve druhém poločase se Siavia ziepšiia
hod. večer na stanici 3 CR čs. písně a hudbu, ja- a soustavně tlačila hosty před jejich branku, 'rak
kož i přání k svátkům, narozeninám apod.
se stalo, že Monaghan prošel dvakrát v 10 minutách
11. 8.: Historie plzeňského piva a pijácké písně.
obrannými řadami a dvakrát byl obranou Hakoah
25. 8.: Pásmo taneční hudby "Vesele jen vesele".
"složen". Obě nařízené desítky proměnil Symxngton
ve dvě branky. Rušná hra obou týmů ke konci, zápasu
skončila bez dalších branek.
Rezerva Slavie prohrála 0 : 2 .
V příštím zápase hraje Slavia doma (Showgrounds;
v sobotu 13. srpna proti mužstvu Altona City a v
MOTEL GUESTHOUSE
neděli 21. srpna jede do Fronkstonu (North Seaford
Reserve, Railway Parade).
v . F.
RESTAURANT

goámíte
KALORAMA

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

H L E Ď T E NA SVÉ Z D R A V Í !
Francouzi si přivezli bod ze Sofie, kde remizovali 1
Pravidelné masáže a sauna pomohou udržovat
s Bulhary 2 : 2, prohráli však v Dublinu s fotbalisty
a zlepšovat Vaší tělesnou kondicí a Vaše zdraví.
Irské republiky 0 : 1 ; vyhrají-li však odvetu doma
Naše odborné síly provádějí celkové masáže se
16. 11., pak mají účast na MS zajištěnou. 1. - 2.
ispeciálním zaměřením na bolestivé svaly krční,
Francie a Bulharsko (ze 3 utkání) po 3 bodech a
,ramenní, zad apod. — Svalový revmatismus (fibroskóre 4 : 3, 3. Irská republika 2 b. (ze 3 utkání).
sitis).
V I . — Výborní švédové
1
STUDIO 32, Upper Plaza,
Mužstvo Tre Kronor se umí vždy na kvalifikační
1
Southern Cross Hotel,
zápasy mistrovství světa soustředit, a zdá se, že v
Melbourne — City, telefon 63-7782
nich bude i tentokrát úspěšné. Švédové vyhráli všech
i
Majitel — vedoucí: LUDĚK HORÁK,
na tři utkání a tak lze těžko věřit, že by je m o h j
(žák
prof. fyzioterapie Dr. Přerovského
Norové (s kterými hrají v Oslo) ještě ohrozit. — 1.
na Karlově universitě v Praze).
Švédsko 6 bodů, skóre 6 : 2 ; 2. Norsko 2 b. (ze 2
Otevřeno v pondělí až pátek
utkání), 3. švýcarsko (3 utkání) bez bodu.
od 10. hod. dop. do 9. hod. večerní.
V I I . — Rozhodnou podzimní odvety
Krajanům poskytneme zvláštní slevu
Po vítězství doma nad Skotskem se všeobecně mělo
za to, že mistři Evropy Čechoslováci mají letenky
na dosah ruky, přišla však letošní prohra ve Wrexhamu s Walesem 0 : 3, a tak situace je pro všechny
tři účastníky zcela otevřená. Všechna mužstva mají
po dvou zápasech, po dvou bodech, a o pořadí rozhoduje skóre. První Wales má skóre 3 : 1, druhé
ČSR 2 : 3, třetí Skotsko 1 : 2 . — Zbývající zápasy:
21. září v Glasgově Skotsko — ČSR, 12. října Wales
— Skotsko a 16. listopadu v Praze Wales — ČSR.
V I I I . — Senzací Rumuni

SOKOLVMELBOURNE

JUBILEUM

ČESKÉHO OCHOTNICKÉHO

pořadí vypadá takto: 1. Rumunsko 4 body, skóre
3 : 0; 2. Španělsko 2 b., skóre 1 : 1 ; 3. Jugoslávie
bez bodu a skóre 0 : 3 .
I X . — Maďarský úspěch, ale . . .
Jediná evropská skupina, ve které jsou sehrána
všechna utkání, přesto vítěz Maďarsko musí hrát na
podzim dvě utkání se třetím mužstvem Jižní Ameriky
a teprve celkový vítěz má zajištěnou účast na mistrovství světa. Maďarští fanoušci jsou však už nyní
alespoň částečně spokojeni, vždyť mužstvo dokázalo
vyřadit SSSR. — Konečná tabulka: 1. Maďarsko 5 bodů, skóre 6 : 4 ; 2. SSSR 4 b., skóre 5 : 3 ; 3. Řecko
3 b „ skóre 2 : 6 .

K U R Z Y PRO M L A D É HRÁČE KOPANÉ
VMELBOURNE
V letošním roce' byly zavedeny v Melbourne
odborné kurzy pro chlapce 9 až 151eté, kteří chtějí
hrát dobrou kopanou. Nejbližší kurzy se konají
v době druhých školních prázdnin a to ve čtyřech melbournských předměstích: od 22. do 26.
srpna v e Frankstonu a v Mitchamu a od 29. 8. do
2. 9. v Pórt Melbourne a ve Fitzroy. Kurzy jsou
pod dohledem bývalého vedoucího trenéra australského reprezentačního týmu R. Rasice a bývalého
kapitána tohoto týmu J. Warrena a jsou řízeny
trenéry místních vedoucích týmů kopané.
^Poplatek za celý 5denní kurz činí $ 70.00. V této
částce jsou zahrnuty kromě praktického výcviku,
; teoretických instrukcí, filmů atd. i další výlohy
\a odměny, jako svetr a míč pro každého účastníka.
; Přihlášky a podrobné informace obdržíte na
<' adrese:
¡

Australian Soccer Camps,
464 St. Kilda Road, Melbourne,
- Telefon 26-5550.

3004.
•

• N H M M M H M M M H N M t M N M N M
«ČESKÉ OCHOTNICKÉ D I V A D L O V M E L B O U R N E
•
CHYSTÁ. SE — PŘIPRAVUJE SE
•
^ NOVINKA — PREMIÉRA
J
.vzešlá z potu a ruky místního autora
•
Historie zašlých, dnešních i budoucích dějů, dra
Jmaticky doprovázená hudbou, provoněná květy ne
•hynoucí lásky, protkaná sítí tajuplných intrik
Juchvacující romantickými áriemi, nadlehčená křep
kými tanci, umrtvující- výbuchy sžíravé žárlivosti
•
to vše zá pouhé čtyři dolary i se dvěma
•
přestávkami.
•
Kdy? . . . 16. a 17. září 1977
$
Kde? . . .19 A'Běcket St., Kew.
•
Již dnes jsou fronty na lístky jako v Masně
2
na telecí. Zajistěte si je včas na:
• 579-2545 (pí. J. Vaňková), 57-7032 (pí. K. Průšová)
S
378-2156 (pí. H. Rosenfeldová)
•
Bližší v příštích číslech HD.

S
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Karel

HL AS

DOMOVA
POHÁR EVROPSKÝCH Z E M Í

Janovský

Čs. družstvo ve vodáckém slalomu druhé

Zlato z řeky Liesery
Rakouská alpská divoká říčka Liesera u Spittalu byla v předposlední červencový víkend dějištěm X V .
mistrovství světa ve vodáckém slalomu, na kterém čs. reprezentanti potvrdili, že patří stále k světové
elitě. Dvě zlaté, jedna stříbrná a dvě bronzové medaile získané v peřejích Liesery dostaly čs. kanoisty
na druhou příčku světového pořadí, a tak se zdá, že za neúspěch na olympijských hrách r. 1972 v
Mnichově se už čs. vodáci náležitě rehabilitovali. Co však je potěšitelné: na úspěchu se podíleli mladí
chlapci jako Miroslav Nedvěd, Pavel Schwarz a další, kteří mají teprve sportovní kariéru před sebou.
Hvězdou čs. družstva byl i tentokrát Petr Sodomka
z Dukly Brandýs n. L „ který je už po 12 sezón
spolehlivým a úspěšným reprezentantem, dokonce nyní už jakýmsi "světovým rekordmanem vodáckých
světových šampionátů": vždyť jeho zlatá medaile za
vítězství v kanoi jednotlivců ve Spittalu byla už jeho
osmou zlatou medaiíi dále získal navíc 3 stříbrné a
4 bronzové medaile, s čímž se nemůže pochlubit žádný vodák na světě.
Druhý titul mistra světa ve vodáckém slalomu získala na Lieseře čs. kanoistická hlídka dvojic, které
ve složení: Nedvěd — Schwarz, K m o š ť á k — ííalfar
se sourozenci Benhákovými porazila naprosto suverénně své největší soupeře Švýcary a Poláky.
Největší zásluhu na stříbrné medaili švýcarské kanoistické hlídky dvojic mají bezpochyby čs. exulanti
Jan Karel a Jiří Krejča, kteří se tu představili jako
skuteční vodáčtí fenoméni. Třetím čs. exulantem,
který na mistrovství
světa v rakouském Spittalu
reprezentoval švýcarsko, byl syn bývalého čs. reprezentanta z padesátých let, držitele stříbrné medaile
mistrovství světa M. Duffka, Míla Duffek, který v
kajakářských hlídkách jednotlivců obsadil se svými
dvěma švýcarskými kamarády sedmé místo.
Stříbrnou medailí za své druhé místo v soutěži
kanoistíckých dvojic se může pochlubit Nedvěd se

LAUDA V ROLI

8. 8. 1977

FAVORITA

Rakušan Niki Lauda na italském Ferrari • poučen
loňskými zbytečnými porážkami na Velkých automobilových cenách (které ho stály titul mistra světa
formule I) jezdí letos opatrněji, přitom však " s b í r á "
cenné body. To se dá říci i o jeho startu na Velké
ceně V. Británie v Silverstrone, kde se i tentokrát
spokojil s druhým místem, které však mu po neúspěchu jeho největších rivalů dopomohlo k sedmibodovému náskoku v celkové klasifikaci.
Pořadí Velké ceny V. Británie: 1. James Hunt (V.
Británie — McLaren), 2. Niki Lauda (Rakousko —
Ferrari), 3. Gunnar Nilsson (švédsko — Lotus), 4.
Jochen Mass (NSR —McLaren), 5. Hans-Joachen
Stuck (NSR — Brabham), 6. Jacques Laffitte (Francie — Ligier).
Pořadí světového šampionátu formule I. po 10 ze
17 jízd: 1. Niki Lauda 3 9bodů, 2 . - 3 . Jody Scheckter
(J. Afrika — Wolf) a Mario Andretti (USA — Lotus) po 32 b., 4. Carlos Reutemann (Argentina —
Ferrari) 28 b., 5. James Hunt 22 b., 6. Gunnar Nilsson (švédsko — Lotus) 20 bodů.

NA N O R M Á L N Í C H LYŽÍCH RYCHLOSTÍ 177 KM
V červencových dnech,
Nejrychlejším
mužem
kdy téměř celou Evropu na lyžích je však i nadále
zachvátila tropická Vedra, Američan Steve McKinsešlo se několik desítek ly- ney, který na speciálních
žařů na úpatí italské Mar- lyžích dosáhl před dvěma
molaty, poblíže Bolzatia, roky (11. července 1975)
vysoké 3.342 m, aby se zde na kilometrovém úseku na
pokusili vytvořit nový svě- úpatí Monte Rosa u italtový rekord v jízdě na ské Cervinie průměrné honormálních lyžích s let- dinové rychlosti 194,384
m ý m startem. A z tohoto km.
boje vyšel vítězně Švýcar
, .
,,
Fredi Gassner, který na
° f b a . . y t o . v y k o n y J:sou
Ivžích dlouhých 2,23 m do- " ^ f i a a l m m ,
světovým!
sáhl průměrné hodinové r e k ° r d y J f b o t Mezmarodrychlosti 176 kilometrů 773 ^ l y z , a r s k y t s v a z J I S
metrů. Švýcar
Gassner o d m i t l u z n a t z a o f l c l á l m
tak zlepšil hned o 5.5 km a dokonce se od těchto pov hodině svůj vlastní svě- kusů v rychlostním lyžařtový rekord.
ském sportu distancoval.

šlágrem poolympijské sezóny lehkých atletů je jednak Pohár evropských zemí a pak v září duesseldorfské boje o Světovou trofej. Muže ve Varšavě, Londýně a Aténách, ženy ve Stuttgartu, Bukurešti a Dublinu absolvovali semifinálová zápolení, ze kterých dva
první postoupili přímo do helsinského finále Evropského poháru. Sedmým účastníkem — jak v soutěži
mužů tak i žen — budou domácí Finové, a osmý
tým vzejde z bojů finále B skupiny, kde má CSR
šanci se přece jen ještě do závěrečných bojů dostat.
Do finále Poháru evropských zemí se dostali muži:
SSSR, V. Británie, NSR, Polska, V. Německa a Itálie, — do finále žen družstva: Polska, NSR, V. Německa, V. Británie, SSSR a Rumunska.
Z každého družstva startoval v jedné disciplině
pouze jeden borec a tak i to bylo příčinou toho, že
výkony — až na nepatrné výjimky — nepřekročily
dobrý průměr. Nejkvalitnějšího výkonu dosáhl polský tyčkař Kozakiewicz, který ve Varšavě (už potřetí) překonal evropský rekord, tentokrát zdolal l a ť KU na 5,66 m.
Čs. muži byli ve skupině aténské, ve které měli
na dosah ruky přímý postup, v druhý den bojů se
však nechali ještě Italy "vystrnadit" z druhého místa.
Z dvaceti disciplin vyhráli tři: Jozef Plachý běhy
na 800 m (za 1:46,83 min.) a 1.500 m (za 3:47,76
min.), a ve skoku dalekém zvítězil dobrým výkonem
8,04 m Leitner.
Čs. ženy (bez své hvězdy prvé velikosti koulařky
Heleny Fibingerové)
dominovaly ve Stuttgartu ve
dvou disciplinách: Nygrýnová vyhrála skokem 6,53
m dálku a Prouzová hodem 62,54 m.disk.

Schwarzem, — a dvěma bronzovými medailemi pak:
Karel Třešňák (třetí v soutěži kanoistů jednotlivců)
a trio: Petr Sodomka, Karel Třešňák, Jaroslav Radil (které bylo v soutěži kanoistíckých hlídek jednotlivců třetí za V. Německem a NSR).
Pořadí národů ve vodáckém slalomu: 1. V. Německo 3 zlaté, 3 stříbrné a jedna bronzová medaile; 2.
ČSR 2-1-2; 3. USA 1-1-2; 4. švýcarsko 1-0-1; 5. Francie 1-0-0; 6. V. Británie 1-0-0; 7. NSR 0-2-0; 8. Rakousko 0-1-1; 9. Polsko 0-0-2; 10. Austrálie 0-0-1.
Zatímco tedy východoněmečtí reprezentanti si i
nadále udrželi ve slalomu světové prvenství (především zásluhou žen), vodáci NSR ve slalomu totálně
zklamali, stali se však absolutními vítězi X. ročníku
světového šampionátu ve sjezdu na divoké vodě, který probíhal rovněž v rakouském Spittalu. Tu čs.
reprezentanti získali pouze dvě medaile: stříbrnou a
bronzovou.
— 10. ledna 1948 v Bourgogne narozený Francouz
Bernard Thevenet se stal (už podruhé) vítězem 64.
ročníku
nejslavnějšího světového silničního cyklisticDAVIS CUP 1977
kého závodu "Tour de France", když týden před záNejpopulárnější světová tenisová soutez reprezen- věrem převzal po horské časovce od západoněmectačních družstev vstupuje v letošním roce už do zá- kého jezdce Dietra Thuraua žlutý trikot vedoucího
věrené fáze. Na rozdíl od minulých ročníků, kdy se celkové klasifikace a dojel v něm bouřlivě oslavooba vítězové evropských pásem Davisova poháru střet- ván svými krajany až do cíle — na Champs Elysee
li v mezipásmovém semifinále s vítězi americké a v Paříži. V celkové klasifikaci tohoto nejnamáhavějazijské zony, budou letos v boji o účast v závěreč- šího světového závodu dlouhého 4.100 km měl náskok
ném utkání Davis Cupu bojovat spolu nejprve ví- 48 vteřin před druhým nejlepším jezdcem Holanďatěz evropského Áčka s Béčkem a druhého finalistu nem Henniem Kuiperem a náskok 3:32 min. před
urči střetnutí Austrálie s vítězem americké zóny — třetím v pořadí Belgičanem Van Impem. čtvrtý skonArgentinou.
čil Španěl Francisco Galdos, pátý největší překvapePrvním vítězem " E v r o p y " je družstvo Francie, kte- ní soutěže západní Němec Thurau a šestý nejslavnějré zvítězilo v Paříži tak trochu nečekaně nad Ru- ší silničář posledních sezón, 321etý Belgičan Eddy
munskem (lilie Nastase prohrál zápas s Francouzem Merx.
Prancois Jauffrettem, ačkoli už vedl 2 : 0 na sety a — Na olympijské dráze bavorské metropole Mnicho4 : 1) 3 : 2. Francouzští tenisté čekají nyní na vítěze va se uskutečnilo mezinárodní veslařské mistrovství
druhé evropské skupiny, které vzejde z boje Itálie NSR, které bylo pro reprezentanty celé řady států
(obhájce) — španělsko (zvítězilo v Budapešti nad jakousi generální zkouškou na blížící se světový šamMaďary 3 : 2 ) .
pionát v Amsterodamu. Veslařského mistrovství NSR
se zúčastnily i dvě čs. lodě, které také své speciální
discipliny vyhrály. Byla to čs. osma, která porazila
V GALEOVĚ POHÁRU ČSR NEUSPĚLO
suverénně veslaře Austrálie a NSR, a pak čs. čtyřka
V neoficiálním juniorském mistrovství Evropy te s kormidelníkem, která jela ve složení: sourozenci
nisových reprezentačních týmů — v Galeově poháru Svojanovští, Mareček a Suchopár, s kormidelníkem
— mladé čs. naděje letos neobstály. Už v zahajova- Petříčkem.
cím střetnutí letošních bojů ve skupině prohráli Kulhaj s Lendlem v Bukurešti se Švédy 2 : 3 a zataraHORKÝ FOTBALOVÝ PODZIM V EVROPĚ
sili si tak cestu dostat se do závěrečných utkání 4
nejlepšxch ve francouzském Vichy, kde už mnohokrát
Ačkoli od vylosování kvalifikačních skupin o poslavilo československo úspěchy.
stup na fotbalové mistrovství světa v Argentině (v
Guatemale) uplynulo více. než půldruhého roku, ani
B R A Z Í L I E NA MISTROVSTVÍ SVĚTA
jedno ze 104 tehdy přihlášených mužstev nemá ještě
V současné době jsou známí 4 ze 16 účastníků definitivně v ruce letenky na tento vrcholný světový
závěrečných bojů světového šampionátu v kopané, podnik fotbalistů. A tak ze 16 předních světových
který se uskuteční v červnu příštího roku v Argenti- týmů, které budou v Buenos Aires a dalších městech
ně. Po fotbalistech pořádajícího státu Argentiny a v červnu 1978 bojovat o hrdý titul mistra světa, jsou
známa stále ještě pouze dvě: obhájce světového
obhájcích světového prvenstvf Němcích, zajistili si
účast na fotbalovém mistrovství světa i reprezentanti
(Pokračování na str. 11)
Brazílie a Peru. Stalo se tak na závěrečném kvalifikačním turnaji Jižní Ameriky v kolumbijském CaHLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
li, kam se probojovali 3 vítězové jihoamerických skuŘídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
pin: Brazílie, Peru a Bolívie a 2 z nich postoupili
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
přímo do závěrečných bojů, třetímu týmu — bolivijskému — bude ještě dána příležitost získat letenky
Telefon 42-5980
na mistrovství světa v Argentině ve dvou kvalifikačROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII $ 10.-,
ních zápasech s vítězem deváté evropské skupiny,
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 11.-, US $, 13.-,
Maďarskem. Na kvalifikačním turnaji v Cali zvítěCan. $ 13.-, £stg. 7.-, DM 30.-, Rand 11.-, nebo
zila Brazílie nad Peru 1 : 0 a nad Bolívií 8 : 0. Fotekvivalent v jiné měně. — V ý o leteckého
balisté Peru pak porazili Bolívii 5 : 0. Není bez zajímavosti, že ve skupině se reprezentanti Bolívie
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
postarali o senzaci, když vyřadili z možnosti účasti
obratem.
na mistrovství světa dvojnásobné světové přeborníky
Uruguayce.

Ve zkratce

