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Nátlak sovětů na Ceausescovu vládu se stupňuje

Válka nervů proti Rumunsku
Sovětské politické manévrování v jihovýchodní Evropě připomíná nápadně není vysunuta na západ a
evropské léto v roce 1968. Jen vyhlédnutá oběť pro zahájenou válku nervů je její přátelské styky s Maojiná. Opět se používají všechny druhy nátlaku kromě přímé vojenské intervence. cetunovým režimem lze i
Armáda ovšem přitom hraje znovu svop velkou roli, znovu má podepřít slabý příležitostně využít . . .
argument, znovu dokazuje, jak bezmocná by byla zprofanovaná ideologie, kdyby
Zhoršení nastalo po ohlášení cesty presidenta
se nemohla opřít o tanky, děla a bombardovací letadla.
Rumunsko neohrožuje Sovětský svaz, jako jej neohrožovalo Československo. Nixona do Pekingu a “ pro
Jeho nynější vedení dokonce — na rozdíl od čs. "revlzlonistů" z roku 1968 — zrazení” , že při navazová
ani ve své zemi neohrožuje socialismus, jak si jej představuje Moskva. Rumun ní kontaktu Ameriky s Čí
ští komunisté si jen uchovali dávku nacionalismu, který je vede k tomu, aby nou dělal rumunský vůdce
měli někdy vlastní výklad daných dogmat, aby se především snažili řídit svůj jednoho z prostředníků
postoj k zahraničí trochu po svém, aby nebrali jen slepě a bez odmluvy na vě (hlavně při své cestě do
domí všechna přání "první socialistické země světa". Chtějí dokonce rušit zá Pekingu v červnu tr.).
sadu, že řešení mezinárodních politických problémů má zůstat vyhraženo jen
Moskva se rozhodla pro
moskevskému centru, pokoušejí se zasahovat i do "vysoké politiky" — pokou zavedení discipliny do řad
šejí se o samostatné jednání a rozhodování. To lze ovšem komunistickému va- satelitních států. Podobně
jako v době čs. krize, se
salskému státu těžko prominout.
Rumunsko chtělo jít tro ly na bod mrazu. V Evro notek při obsazování Če šli se vůdci států Varšav
chu svou cestou již od dob pě se v 68. roce mluvilo o skoslovenska před třemi ského paktu - s výjimkou
rumunského - k tajnému
/
československého
jara určité formě oživení před léty.
Sovětský svaz udržoval jednání na Krymu. V so
Ceausescova vláda se sna válečné Malé dohody Československa, po celý čas Rumunsko v větských novinách vystří
žila získat výhody jedná dohody
ním s kapitalistickými ze Rumunska a Titovy Jugo napětí, ale nechal je ko daly mírnější “ upozorně
Nespolehlivost existovat. Vždyť zem zů ní” přímé hrozby a to ob
měmi - uzavřela hospodář slávie.
Ceausescova
režimu pro stala pod pevnou kontro vyklým způsobem: nej
skou dohodu se Západním
Německem,
vyjednala sověty byla prokázána i lou strany, marxistický hrubší práci vykonal ča(Pokračování na str. 2)
spolupráci s Francií při neúčastí rumunských jed socialismus neohrožovala,
návštěvě
generála
de
O zásady k mierovému pokonaniu na Strednom východe
Gaullea. hostila okázale
dokonce i presidenta Ni
xona. nepřerušila diplo
matické styky s Izraelem
Po dlhšom čase zasedali znova vel'vyslanci šfyroch veTmocí v New Yorku
a stále udržovala přátel a prejednávali opat' situáciu na Strednom východe. Schódzka trvala dve hodiny,
ský poměr ke komunistic ale nepriniesla nič pozitívneho. Západní diplomati pofvrdzujú správy, že sovieiké Číně, ačkoli styky sky vel'vyslanec Jakov Malik na schódzke znova napadol Spojené šfáty, lebo
Moskvy s Pekingem kles- přišli s návrhom predbežnej dohody medzi Egyptom a Izraelom o ofvorení Suez-

Otvorenie Suezského kanálu?

Uranový odborník uprchl
V září loňského roku byl Yzat do vyšetřovací
vazby bývalý ředitel čs. uranového průmyslu dři
ing. Kare! Boček a to pro sabotáž sovětsko-českostovenské nukleární spolupráce. Jeho skutečným provi
něním bylo, že jako vedoucí čs. uranového prúmysiu
v roce 1968 a 1969 na příkaz tehdejší čs. vlády orga
nizoval vyšetřování, které mělo zjistit, proč je čs.
nukleární průmysl — stavba atomových elektráren —
pozadu za mnoha jinými státy, které nemají k dispo
zici zdaleka tolik uranové rudy, jako má Českosloven
sko. Výsledkem vyšetřování byl mj. návrh, aby Če
skoslovensko objednalo stavbu atomové elektrárny v
Anglii a část nákladu na ní aby platilo dodávkou ura
nu. Zpráva tehdejší vyšetřovací komise, která nebyla
nikdy zveřejněna, se prý též dotkla ožehavého problé
mu: podmínek, za nichž dostává Sovětský svaz čs.
uranovou rudu.
V minulém měsíci pronikla na veřejnost neurčitá
zpráva, že se 45letému K. Bočkovi podařilo z vazby
uprchnout. Při jednom z mnoha výslechů, k nimž byl
.odvezen z Pankráce, prý záhadně zmizel, když dostal
svolení odejít na toaletu. Je jisté, že pražská Veřej
ná bezpečnost a později členové VB v celém státě
zahájili usilovné pátrání po zmizelém vězni, který
asi zná příliš mnoho dat a informací, o nichž jsou
dnešní režim a hlavně sovětský protektor přesvědče
ni, že nepatří nepovolaným uším. Podle prvních zpráv
panovala domněnka, že se Boček skrývá v Česko
slovensku a byla asi správná. Teprve 12. srpna šlo
však spolehlivě odpovědět na otázku, kde je Karel
Boček: ze Západního Německa došla zpráva, že pře
kročil čs. hranice a požádal o azyl.

ského kanálu. Podl'a Malíka vázna debata o zárukách
míerového pokonanía na Strednom východe medzi
Sovietskym zvázom, Spojenými štátmi, Anglíckom a
Francúzskom sa vraj musí odsunut', kým sa nezaktívuje sprodstredkovacia misia zviáštneho zmocnenca Spojených národov, švédského diplomata Dr.
Gunnara Jarringa.

Francúzsky velvyslanec
Jaques Kosciusko - Mori
zet navštívil druhý deá
geceráineho
tajomníka
SN Tfaanta, aby ho infor
moval o záveroch. k akým
došli vel'vyslanci štyroch
mocností. Thantov mluvčí
neskór zopakoval, že. generálny tajomník stále
ešte nevidí podklad pre
obnovenie Jarringovej mi
sie, ako sa to domáhá Ma
lik;

Ako známo, Jarring pře
rušil neúspěšné rozhovory
na jednej straně medzi
Egyptom a Jordánom a na
druhej s Izraelom na jar
tohoto roku, jednak preto,
že sa mu nepodařilo od
izraelskej vlády získat’
závázok o uvolnění zabratých egyptských území za
záruku, že Arabi uznajú
neporuší teFnostť izrael
ských hranic, - a jednak
(Pokračovanie na str. 2)
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NEDÁVNÁ HISTORIE
Nevíme do této chvíle, zda slova, jež píšeme,
nejsou poslední nadlouho, snad navždy. Prosíme,
slyšte jel Naše země, jež si přála žít v socialismu
a v míru, byla znásilněna mocí, proti níž nemáme
jíně než duchovní obrany. Použili jsme jí.
Tanky cizí země rachotí pod okny, z nichž k
vám voláme v nejvyšší nouzi. Sliby jsou zase jen
lež, pravda zase slabý zvuk. Okované pažby tlu
kou na naše dveře, cizí vojska táhnou městy, jež
po staletí bývala příbytkem moudrosti, rozumu,
ducha, jen proto, že jsme otevřeli brány věznic
nevinným, že jsme otevřeli okna, za nimiž nemož
no člověku dýchat. Je to naše hodina pravdy, v
níž neopouštíme zemí, jejímž jazykem píšeme a
mluvíme, neopouštíme lid, který nám poskytoval
sluchu.
Dokud aspoň žijeme, nepřestáváme věřit a dou
fat v sílu své pravdy, jež je pravdou svobody a
slušností, rozumu, pravdou nás všech, jež je tím,
cp dělá člověka člověkem. Ještě bojujeme zbraní
slova, i když bojujeme snad svoje poslední minu
ty. Věříme však pevně, že za těmito slovy nepře
stane — i když zmlkne jejich zvuk — potřeba, kte
rá jim dala vznikat: vůle žít v svobodě, lidské
ctí, ve věku rozumu. A věříme ve smysl té vůle,
kterou ještě nikdo v dějinách člověka nezlomil,
i ten, kdo se musí podrobit násilí, neztrácí povin
nost násilím pohrdat. Pohrdat všemi, kdo se pošpi
ní, kdo podlehnou . . .
Redakce Literárních listů
(zvláštní vydání 22. srpna 1968)

Hrdinství, když slunce svítí
Jaroslav Kujeba
Nedávno jsem byl v přeplněném divadýlku liechtensteinského městečka Schaan. Hostovala, v.,.něm.
Hana Hegerová, která je ve Švýcarsku,-k..němuž
Liechtensteinsko prakticky patří, velice oblíbená. Se
děl jsem v hledišti a naslouchal Madonám,' Pirátské
Jenny, Židovské 'mámě, písni o Praze na motivy
Vltavy a jiným šansonům české zpěvačky, která mi
drobounkou postavou připomíná Piafku. To se musí
nechat: Hegerová umí zpívat, nic nuceného v její
interpretaci není, jakoby píseň byla integrální součá
stí její osobnosti. Tleskal jsem, jako tleskali druzí,
ale byl to docela jiný potlesk, než kterým jsem sí
zahřál dlaně před třemi lety v Mnichově, kdy na
jejím repertoáru byla ještě píseň o tom, “ který ne
znal, co je strach” . V Sehaanu jsem už věděl, co
nevěděla velká většina diváků, že Hegerová šla do
Cannosy k soudruhům, aby mohla dál zpívat po svě
tě; snad také proto, aby chránila dítě, které prý má.
Loni popřela v rozhlasovém interview, že kdy prote
stovala proti okupací a že, pokud se stýkala — a
stýkala se velmi aktivně — s uprchlíky z Českoslo
venska, nevěděla, oč jim jde, a už s nimi nechce
mít pranic společného. Nejen strach jí nalomil záda.
I režim může odhadnout, že sebekritika Hegerové
plnila jen určitý účel, že byla především cestou k
výjezdní doložce. Nic se nezměnilo v jejím vnitřním
postoji k režimu. Anebo lhala tehdy, když se v Mni
chově _spontánně vmísila mezi liď uprchlický. Sa
mozřejmě:^ politické salto mortaie nemá vliv na
přednes písní. A přece . . . zasvěcenci zůstává při
aplauzu v ústech hořký pocit, který se zvyšuje, čím
více Slováků a Čechů odchází ze soudních síní do
kriminálů za svůj odmítavý postoj k okupaci.
Také Karel Gott odvolal rozevlátá slova a vrátí
se — nebo se už vrátil — poslušně na ministerstvo
vnitra, aby si to s režimem “ nerozlil” , aby se, naplniv
si kapsy tvrdými valutami, směl vyspat v rodná
chalupě a odevzdat část svého výdělku Pragokoncertu. Ani on prý nebyl nikdy proti Husákovu režimu.
Gustava pokládá za náramného politika, ale jinak se
o^politiku celkem nestará. I zpěvák černoch se po
kál za Zlatou lyru, kterou kdysi dostal za kterousi
“ otevřenější” písničku. Režim vzal jeho zpověď na
vědomí a dal mu rozhřešení, černoch zpívá častušky
a Helenka Vondráčková slaví úspěchy v Moskvě. Dost
smutná bilance českých zpěváků. Aby mohli zpívat,
plivli na svou minulost, desavouovali své někdejší —
a ne příliš dávné — činy, slova.
Obrat Emila Zátopka překvapil nejvíce. Měl ovšem
vzor, lyžařského závodníka Jiřího Rašku, který už
loni pozdravil hezky hluboko u vrbiček. Ze Zátopka
se stal najednou Čehona, občan pilný. Nemohl ovšem
vymazat svůj podpis na Manifestu 2000 slov, ale podle jeho letošní verze v Rudém právu — podepsal
jen proto, že mu ukázali podpisy vynikajících osob
ností. Za tuto — vlastně — dobrosrdečnost se mu prv
nikdy nic nedělo, nikdy se necítil ohrožen, plukovmeké výložky^ mu zůstaly na rameni. Veškeré nesná
ze jsou prý výmysly zahraničních novinářů. Jako plu
kovník v záloze mohl by dnes dostávat 1.160 korun
ale “ skutečně dost” si vydělá ve stavební geologii,
(Pokračování na straně 2)
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Válka nervů proti Rumunsku
(Pokračování se str. 1)
sopis satelitního státu a
sovětské noviny útočný
článek přetiskly. V rumun
ském případě vyřizovala
objednávku polská Trybuna ludu. Další kritiky do
dávají maďarské noviny,
které začaly projevovat
takovou starost o osud
maďarské
menšiny v
Transylvánii, jakou projeŠTĚŇATA
NĚMECKÝCH
OVČÁKŮ
vedoucí nejosvěd
čenější australská
krevní linie — od
českého chovatele
se špičkovými
výsledky doma.
Převážně
vlkošedá barva.
Cena $ 85,
Volejte večer
(Melb.) 791-8874

voval Hitler o Sudetské
Němce.
K nezakrývanému ná
tlaku vyrukovala armáda.
Sovětské, čs. a maďarské
jednotky konaly poblíž ru
munských hranic manévry
“ OPAL 71” . Při závěrečné
parádě v městě Dunaújváros řekl 8. srpna generál
(citujeme z R P): “ Tato
cvičení kromě přímých vo
jenských cílů mají také
určité politické cíle . . . ”

Další ohlášené cvičení
koncem srpna v Bulhar
sku bylo náhle odvoláno.
Jistě hrálo roli, že Rumun
sko trvalo na dodržování
svého zákona z r. 1968,
dle něhož je třeba k prů
jezdu cizích vojsk Rumun
skem ‘schválení parlamen
tu (který nyní zasedá).
Na výtky o “ rozbíjení
jednoty” a varování sově
tů odpovídá Ceausescu
stejně rozhodně: dne 19-

srpna mu odhlasovalo na
rychlo svolané společné
zasedání ústředního výbo
ru KSR a vlády plnou dů
věru.
Přijmeme
ŽENU nebo DÍVKU
na keramickou práci.
Ellis 'Ceraiaics P/L-,
86 NfcMsMi St.
AMxjĚáeHi Víc.
‘
TeL 4MST3

Otvorenie Suezského kanálu?

vej organizácie. Očakáva
sa, že z Moskvy, kde za
stává funkeíu šrédskeůa
velvyslanca. Jarring prt
de do New Yorku 3sa v
. Pochopitelné, Jarring je septembri a zostape ta ááv stálom styku s generál- ky čas pečas zasadtoáía
nym sekretariátom sveto- Generálnel» ztmoemfeienia Spojenýeii aáxwkrr,
píenáika kterého sa otroVelký výběr jakostního masa a uzenin
rí 21. septeinbranajdete v českém řeznictví a uzenářství
TjsOie Spojených itátor.
aby sa raedzi Izraelem, a
Egyptem došlo najprr k
73 Mclntyre Rci., Nfh. Sunshine, Vic., tel. 311-2819
predbežnej dohodě o SoeKvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
ze, doteraz nezaznameaaNaše specialita: domácí jaternice a jelítka
lo pozitivny výsledek. Ale
frankfurtské párky, turistický salám.
Washington tento pián
stále sleduje. V rámci to
hoto úsilia vydal sa táež
CHCETE Sl ODPOČINOUT
na Stredný východ zástup
v době dovolené nebo o víkendu?
ca ministra zahraničíš.
O všechno pohodlUa výbornou stravu je
Joseph Sisco, ktorý roko
postaráno v
val s- izraelskými predstsPENSIONU A RESTAURACI
viteTmi a potom sa odo
YOSEMITE,
K A L O R A M A , VIC.
bral do Káhiry.
v Dandenong Ranges, 28 mil z Melbourne
V tejto súvňslosti sa
K zpříjemnění pobytu je k dispozici kou
žiada dodať, že podlá
paliště, stolní tenis a odbíjená.
spoTahlivých správ zo
K reservování pokojů nebo jen obědů
Spojených národová Jor
volejte 728-1298, po 8. hod. več. 728-1105
dánsko sa domáhá zvola(Pokr. zo strany 1)
že chcel umožnit’ , aby sa
Spojené štáty skoncentrovali na problém otvorenia
Suezského kanálu.

U FRANTIŠKA ŘÍHY

HLÍDÁNÍ DĚTÍ V MELBOURNE
provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, též
po dobu školních prázdnin nebo dlouhodobě, v
příjemném prostředí, s výtečným jídlem a za
stálého dozoru. Informujte se.
IRENA KOPÁČKOVA
1a Beatricě Ave., Surrey Hills, Víc. 3127
Telefon: 88-1368

Potřebujete opravit auto?
Obraťte se s důvěrou na
ROBERTA ŠTERCLA
30 Regent St., North Richmond, Víc.
(proti nádraží Nth. Richmond)
Odborně — rychle — levně
Rovněž opravy sekaček trávy,
praček, ledniček atd.

nia ■Bezpečnostnej rady.
ktorá by mala prejednat"
sťažnosť proti Izraelů, že
tento v priamej protivé s
rezolúciou Bezpečnostnej
rady z roku 1967 vo východnom Jeruzaléme stavia obytné činžáky. Před
pokládá sa, že Izrael sa

ixade fa ó o iť poafcazom na
sfcHtaŮBSĚ',. že Ži-dia v tej
to časti Jeruzaléma žili
až do roku
IB S U m T sa východný Jen a d n i stal súčasťou
Jattftostei z zostal ňou
až Sb axašj&ao - ízraelskej
v ®afen 1967.
Sfeageně štáty zhodne s
estafciisÉ čtením Bezpečasstsej rady sa budú naďafeft árzař rezolúcie z
n t a BET. ktorá vytyčuje
zásady, na podklade kto
rýek by sa na Strednom
výčte«3e máto dojsť k
K r m i l i pokonaniu a
kUírá Je I podkladom pre
JaijtiifgovH mlsíu.
Peter Račkovský
. Přijmeme
ŠVADLENY
od boraéin a běžné práce při s t í dívčích šatů.
S á lá místa. Přesčasy
k c5sp. Moder, továrna.
PABLO Manufacturing
7* ATBeckett St.,
MdlxwEBe. tel. 34-6446

PŘEKLADY
z češtiny do angličtiny
a němčiny nebo opačně
RUDOLF HELLER
1 Norbert St.,
Balwyn, Víc. 3103
Telefon: 80-4944

OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE
ve velkém výběru na skladě
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVANf rámů
i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

J. KOSŇAR PTY. LTD.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
......

Telefon: 37-3109

jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne
(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevu

23. 8. .1971
HRDINSTVÍ, KDYŽ SLUNCE SVÍTÍ
(Pokrat ování se strany 1)
která je pro něj “ nesmírně blízkým novým svitem” .
Ppvažoval by za hanbu, kdyby měl být nepřítelem
socialistického zřízení. Svědci, kteří slyšeli jeho bouřlivácká slova, kteří posrpnové ústrky manželů Zátopkových zažili, se doma asi sotva přihlásí ke slovu.
Nelze očekávat, že by se všichni šansoniéři zřekli
umění a popularity (a peněz) proto, že by bláhové
trvali na tom, co před nedávném řekli. Každý není
hrdina a koneckonců i hymnus na stranu je hezká
písnička. Plukovník Zátopek, legendární postava pa
sivního odporu proti invazi před třemi roky, však
měl zůstat stát. Nevydržel do finiše. Vzdal závod s
nátlakem režimu,’ kterému odolávají spisovatelé, di
vadelníci a výtvarníci. Ze světového běžce se stal
vzorový přeběhlík.

PROJEV K DOMOVU
Ve výroční dny zákeřného přepadení Československa
sovětskými vojsky a vojsky vasalů shromážďují se
ve městech všech světadílů příslušníci' naších náro
dů a s nimi přátelé Československa, aby manifestačními průvody, protestními schůzemi, slovem, obra
zem i tiskem připomenuli svobodnému světu zločin,
spáchaný na československém lidu před třemi lety
imperialistickou velmocí, zotročující menší národy v
Evropě se stejnými cíly, ale horšími metodami, než
činil v tomto věku nacismus a fašismus.
Ačkoli mezinárodní vývoj a dynamická diplomacie
je proměnlivá a zatížená mnoha problémy, dobře
vidíme, že naše -věc nebyla zapomenuta, že slušný,
lidský svět naši současnou situaci dobře zná a nikdy
se nesmíří s tím, aby naše národy trvale zůstaly
pod jhem cizího tyrana, jeho agentů a loutkových
vlád, které jste si svobodně nezvolili, a pod terorem
byrokratické a policejní mocí sloužící vetřelcům. Pros
to na všech amerických universitách se stále předná
ší o Československu, na všech jiných universitách
svobodného světa je naše vlast a její lid předmětem
zájmu, studia a hlavně sympatií s netajenými pro
testy proti okupantům, kolaborantům a zaprodancům,
ať již jsou na Hradě, v palácích ministerstev, v úřa
dovnách ÚRO, Svazu mládeže. Národní fronty, a
hlavně komunistické strany. S touto morálně dekla
sovanou vrstvou národ už dávno nemá nic společ
ného a svět to dávno ví a také ví, kolik je jich. V
těchto dnech četní senátoři a poslanci nejen v Ame
rice, ale po celém světě apelují na své "vlády, aby
při jakémkoli vyjednávání ve sféře té či oné nebvlo
zapomenuto, že bez svobody Čechů a Slováků a všech
jiných porobených národů v Evropě nemůže být do
saženo trvalého míru, ježto mír na tancích a "bodá
cích a na zádech sto miliónů porobených evropských
lidí nemůže být mír dobrý, trvalý ani spravedlivý.
George Meany, vůdce amerického dělnictva, řádné
a demokraticky zvolený delegáty dvaceti miliónů
dobrovolně organisovaných dělníků, věrný přítel če
skoslovenského lidu, na nedávném sjezdu amerických
odborářů v San Francisku varoval i americkou po
litiku před novými Mnichovy. Je to týž představitel
amerického pracujícího lidu, který před lety odmítl
setkání s Chruščovem řka, že řezníkům se ruka ne
podává. Tenkrát nemohl ničeho vědět o bratrské po
moci a normalizaci. Nebyl to první ani poslední pro
jev vůdce amerického pracujícího lidu o sovětském
imperialismu a despotismu.
Ujišťujeme vás všechny doma, že stojíme pevně,
neochvějně s vámi. Ujišťujeme, že. my v exilu, ať
v tom či onom světadílu, své povinnosti k národu
plníme, seč naše síly stačí. Jsme naplněni hrdostí,
slyšíme-li odevšad — v Americe, Kanadě, Evropě i
Austrálii — obdiv k naším ženám, dělníkům, uráže
né, pokořené a při tom statečné a hrdé inteligenci
a zvlášť k mládeži studentské, dělnické a učňovské
za její nekompromisní postoj vůči okupantům a je
jich domácím pochopům. Znáte se navzájem a držte
se za ruce! Pro ty, kteří “ bratrsky” vás přišli zotro
čit, mějte jen pohrdání. Pro novou šlechtu, panské
dráby, poklasné, udavače, služebníky dobyvatelevetřelce a bezcharakterní soudce mějte jen opovr
žení. Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte.
“ A doufejte v lepší časy.”
Rada svobodného Československa
V "DEN SOVĚTSKÉ HANBY", v sobotu 21. srpna
se konala v Melbourne mohutná protestní manifesta
ce. Po hromadné jízdě aut s nápisy a standartami
hlavními ulicemi centra města a shromážděním
účastníků na prostranství poblíž Umělecké galerie
promluvili k přítomným zástupci čs. organizací a
hosté. K manifestaci se vrátíme v příštím čísle.
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Ze zasedání komunistické Rady vzájemné hospodářské pomoci

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Osvědčený stalinský
novinář Miloslav Hájek
se v RP z 24. 7. zase vě
noval exulantům, tento
krát z Austrálie. V člán
ku pomlouvá rodinu J.
Švenláka z Perthu, paní
A. Noskovou, Jana a
Zdeňka Kováňovy. Roze
pisuje se dále o K. Vaníkovi, který prý i v emig
raci nosil lesnickou kamizolu, o “ zkrachovaném
trenéru” J. Koutelkovi, o
nejmenované “ poblázněné
novinářce” , z Perthu a o
lékaři, u něhož v Perthu
bydlel náš navrátilec, z
jehož vyprávění ' Hájek
svůj příběh sestavil. Všich
ni jmenovaní prý se živě
zajímají o možnosti návra
tu do komunistické vlasti
a - jak se z článku doví
dáme - pro všechny je
náruč “ socialistické vla
sti” otevřena.
— V Bratislavě převzal
z rukou místopředsedy
vlády SSR Řád práce
národní umělec Ján Cikker. Vyznamenání mu by
lo uděleno k šedesáti
nám.
— Jak bohatě byla obeslá
na literární soutěž, vypsa
ná k 50. výročí KSČ, do
kazují jména méně než
průměrných literátů, kteří
dostali první ceny: v pró
ze Karel Misar, za repor
táž Bohumil Říha a za
poesii Josef Hanzlík.
— Demánovské jeskyně
slaví padesátiny svého ob
jevení. Vyvrcholením oslav byl 7. srpna slavnost
ní koncert pěveckých sbo
rů v Hlubokém dómě' je
skyně.
— Ještě něco o jeskyních,
tentokrát o Gombasecké:
lékaři v ní s úspěchem
vyzkoušeli možnost léčby
chorob dýchacích ústrojí.
Nyní začínají s léčbou
chronické dětské bronchitidy i v krápníkové jesky
ni v Bystré pod Chopkem.
Léčení spočívá v čtyřho
dinovém pobytu denně v
jeskyni, kde je sterilní
prostředí a konstantní
klima.
— Přípravy na sklizeň
chmele
zabírají
opět
sloupce českých novin.
Letos se má zúčastnit
47.000 brigádníků. Potom

SPOLEČNÉ
LETY
do Frankfurtu a Vídně
A ZPĚT
Zvi. (“ Charter” ) $ 715
Skup. ( “ Groups” ) $ 730
Podrobné informace
ochotně sdělí

ALM A
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.
' Melbourne, 3000
Telefon:
. 63-4001, 63-4002

budou brambory, cukrov
ka, lesní polomy . . . ča 
sy, kdy se mluvilo o tom,
že studenti by měli stu
dovat a ne brigádničit,
jsou ty tam.
— Na trhu je opět nedo
statek masa, kterýžto stav
je cudně označován jaká
“ určité starosti” se záso
bováním masem. Ředitel
odboru obchodu federální
ho ministerstva zeměděl
ství a výživy dr. Ján Čech
tvrdí v Mladé frontě, že
masa je nedostatek proto,
že ho lidé moc spotřebují
a že družstevníci v období
Čs. jara trestuhodně sní
žili stavy hovězího dobyt
ka. Doporučuje, aby lidé
odvrhli hovězí a vepřové
a konsúmovali raději drů
bež, jejíž maso je hodnot
nější.
— Ústřední výbor Národ
ní fronty a ÚV Svazarmu
vyhlásily sbírku na Fond
solidarity, který má slou
žit k “ podpoře spravedli
vého boje národů Asie a
Afriky v jejich úsilí zba
vit se jha kolonizátorů a
skoncovat s imperialistic
kou agresí” . Akce prý má
mezi lidem dobrý ohlas.
—- V čs. kinech se promí
tá film režiséra Paolo
Heusche “ Che Guevara” .
Kritika deníku Práce mi
le překvapily zejména
některé “ báječné obrazy” ,
např. jak vojáci nesou po
střílené partyzány na ty
čích stejně jako se z
džungle nosí ulovení tyg
ři.
— Čs. reprezentanti zví
tězili ve světové soutěži v
psaní na stroji a v těsno
pise. Nejrychlejší písař
kou světa na mechanic
kém psacím stroji je M.
Bobková z Tesly v Rožno
vě (výkon 556 čistých áhozů za minutu), nejlep
ším těsnopiscem světa je
dr. K. Lorenz z ČTK (525
slabik za minutu). “ Stříbr
né” třetí místo v těsnopi
se obsadil inž. L. Bojanský z Bratislavy.
— Rodáci z Dolních Krá
lovic už své městečko ne
uvidí - mizí právě pod hla
dinou jezera. S městem je
zatopen i výstavný zámek,
vybudovaný v 16. století
řádem Maltézských rytí
řů. Úřady se nesnažily pa
mátkový objekt přemístit
nebo uchránit.
— Noviny hlásí, že se vy
skytl nedostatek tzv. špátlí, dřevěných lžiček na vy
šetření krku. Když jde ny
ní maminka s . děckem k
lékaři, má si přinést vlast
ní lžičku.
—- Před zahájením houbařské sezóny bylo oznáme
no, že všichni, kdo chtějí
houby prodávat, se musí
podrobit zvláštním zkouš
kám. Při nich je nutno
prokázat znalost 67 druhů
hub, určených pro trh. Z
pražského kraje se přihlá
silo ke zkouškám 17 osob,
z nichž zkoušky složilo s
úspěchem pouze 12 houba
řů.
— V noci ze 7. na 8. srp
na řádila nad západním

Slovenskem prudká vichři
ce, která způsobila mnoho
škod zvláště v sadech. V
Bratislavě byly způsobeny
škody na domech, rozbita
okna, poráženy stromy
atd. V českých zemích by
ly v té době hlášeny nej
větší škody způsobené
větrnou smrští a krubobitím v okrese Plzeň-sever.
Tam se odhadují na 20
mil. Kčs.
—• Dne 9. srpna došlo v
Ústí n. L. ke srážce vla
ků - osobní vlak od Cho
mutova narazil na náklad
ní soupravu. Do nemocni
ce bylo převezeno 29 zra
něných osob, věcné, škody
se odhadují na % miliónu.
— Dne 9. srpna shořela
do základů Hradecká bou
da v Krkonoších.
— Dne 5. srpna byl pře
dán na americkém velvy
slanectví v Praze dopis
“ skupiny českých kultur
ních pracovníků” , v němž
podepsaní vyslovují podpo
ru “ spravedlivému boji
vietnamského lidu” . Dopis
podepsali: J. Páleníček,
V. Kubánkové, E. Kade
řávek, B. Bělčík, J. Brejchová, V. Brodský, J. šejbalová,- R. Hrušinský, V.
Neumann, L. Boháč, F.
Jiroudek, A. Fišárek, G.
Heverle, O. Ornest, J.
Tříška, L. Fialka, V. Vo
dička, J. Sládek, S. Zázvorková, Felix de Breux,
K. Palouš, V. šmeral, J.
Toman, J. Bednář, V. No
vák, J. Šnobr, J. Marti
nec, J. Brož, L. Procház
ka, K. Lidický, M. Janišová, I. Žídek, M. Horní
ček, K. Konrád, J. Mukařovský, V. V. Stech, A.
Strnadel, J. Marek, V.
Opluštil, V. Adámek a V.
Páral. Jména jsou zají
mavá proto, že vedle “ uměleů” . zcela bezvýznam
ných poznáváme i ty, kte
ří se rozhodli pro kolabo
raci nebo aspoň pro koexi
stenci s režimem.

PROGRAM IN T EG R A C E
Nejsou pochyby o tom, že rozvoj vědy a techniky vyžaduje mnohdy větší ho
spodářské celky než dávají malé a střední státy. Předpokladem pro spravedlivé
využití možných výhod zvětšených ekonomických celků je ovšem aspoň přibliž
ně stejný stupeň hospodářské úrovně států, které se sdružují. Západoevropské
hospodářské společenství má všechny předpoklady k využití výhod úzké ekono
mické kooperace všemi sdruženými zeměmi. Integrace členských států Rady
vzájemné hospodářské pomoci má naopak předpoklady zcela odlišné.
I když čtvrtstoletí sma
zalo mnohé z předváleč
ných křiklavých rozdílů
hospodářské úrovně Če
skoslovenska na jedné
straně a např. Bulharska
nebo (hlavně) Sovětského
svazu^na straně druhé (o
Mongolsku se není třeba
vůbec zmiňovat), je stále
ještě ekonomická vyspě
lost a životní úroveň zá
padního výběžku komuni
stického impéria podstat
ně vyšší než úroveň na
východě Evropy a v Asii.
Integrace celého bloku má
úroveň vyrovnávat - vy
spělejší státy jako Česko
slovensko musí ve vývoji
čekat, až je hospodářsky
zaostalejší země dohoní to je logický ' předpoklad
úspěchu integrace, to je
daň, která se vyžaduje na
pokročilejších státech bio-,
ku, aby byla naděje, že
se dají prokazovat “ před
nosti socialismu” .

a rozvoje socialistické
ekonomické
integrace,
členských států RVHP” ,
který otisklo pražské Ru
dé právo 7. srpna v 32stránkové ■brožuře.
V obvyklém komunistic
kém žargonu psaný “ Pro
gram” zjišťuje v úvodní,
části:

.otevřeně:
“ Fřú'realizaci opatření
Komplexního
programu
. se bude přihlížet k nezbyt
nosti poskytovat pomoc a
podporu rychlejšímu - a
efektivnějšímu
rozvoji
ekonomiky, vědy a techni
ky průmyslově méně vy
spělých členských- států
RVHP pří maximální mo
“ Prohlubování a zdoko
bilizaci a efektivním vy
nalování hospodářské a
užití jejich vlastních sil a
vědeckotechnické
spolu
zdrojů.” .
práce a rozvoj socialistic
V poměru - k ■rozloze a
ké ekonomické integrace,
představuje proces mezi počtu obyvatel je ovšem
národní socialistické děl-' .mezi “ měně vyspělými
by práce, uvědoměle a členskými státy RVHP" i
plánovitě řízený komuni Sovětský, svaz .... ■

' Program integrace v
stickými a dělnickými
hospodář
stranami a vládami člen-. jednotlivých
ských států RVHP, proces ských oborech je sesta
sbližování jejich ekonomik ven v mnoha slovech ale
a utváření moderní, vyso mlhavě. Takovým způso
ce efektivní struktury ná bem' se snáze umožní, aby
rodního hospodářství, pro platil výklad, který určí
ces postupného sbližování Moskva jako hospodářská,
a vyrovnávání ■úrovně je centrála bloku. Především
jich ekonomického rozvo úkoly a předpoklady jed
Integrací se zabývalo je, utváření hlubokých a notlivých členských států
XXV. zasedání Rady vzá pevných svazků v hlavních nejsou (a jistě a n i.nebu
jemné hospodářské pomo odvětvích ekonomiky, vě dou) uveřejněny.
ci, které se konalo kon dy a techniky, rozšiřová
Západní část bloku na
cem července v Bukurešti. ní a upevňování meziná jde ve vydaném dokumen
Výsledkem tohoto zasedá rodního trhu těchto ~států tu jediné trochu uklidňu
ní - bylo
vypracování a zdokonalování zbožně jící zjištění: integrace bu
“ Komplexního programu peněžních vztahů.”
de pokračovat-postupně adalšího prohlubování a
V jiné části úvodního její celkové provedeni po
zdokonalování spolupráce prohlášení se praví dost trvá 15 až 20 l e ť :

DVA REFERÁTY
V tomto měsíci vzbudilo na Západě pozornost
vyprávění dvou bývalých "spolehlivých opor" čs.
komunistického režimu.
V USA byla 8. srpna zveřejněna jednání zvlášt
ního senátního výboru z května tr., před nímž vy
povídal bývalý zástupce vedoucího oddělení čs.
ministerstva vnitra pro rozšiřování falešných in
formací, který požádal v USA o azyl a přijal kry
cí jméno Lawrence Britf. Vyprávěl o způsobech,
jak pracovali čs. špioni a "jeho lidé" v afrických
zemích, aby vzbudili nedůvěru ke všemu západní
mu. Podrobně sděloval např., jak byl vyroben fa
lešný dopis, vydávaný za dopis amerického vel
vyslance, dle něhož Američané plánovali v Tanza
nii odstranění presidenta Nyerere, jak zahraniční
ministr Tanzanie Kambona dopisem později argu
mentoval a jak měl tento "dokument" vliv na
protiamerickou propagandu v zemi i potom, , kdy
bylo prokázáno, že jde o podvrh. Vyprávěl též o
"dokumentech", kterými zasahovalo čs. minister
stvo vnitra do předvolební presidentské kampaně
v USA, i o jiných akcích, při nichž měly vyrobené

doklady ovlivňovat veřejné mínění a nakonec vy
volávat chybná rozhodnutí západních režimů.
Dne 10. srpna uveřejnil francouzský Pariš-Match
interview s' proslulým "semínkovým" generálem
Janem Šejnou, kdysi oblíbencem Antonína Novot
ného, který žije od února 1968 rovněž v USA, o
plánech vypracovaných v roce 1965 velitelstvím
armád států Varšavského paktu, na vojenské ob
sazení, západní Evropy. Podle nich se prý počí
talo s tím, že jednotky komunistických států po
stoupí za tři dny k Rýnu, a že při tomto postupu
budou východoněmecké a československé jednotky
prakticky zničeny.; Po vyčistění německého záze
mí nastoupí pak k dalšímu postupu za Rýn téměř
výhradně sovětském vojenské) síly, kterým bude
trvat dva dny než obsadí Francii, šejna vyprávěj
též, že při vypracovávání plánů na to, jak a co v
západní Evropě, včetně Velké Británie, zmčif,
se řešily i mnohé otázky politické, do nichž za
sahoval jak např. president Novotný tak i M d b
ChruščoY.
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Hospodářské záujmy majú viac usměrňovat’ zahraničnú politiku
HLEDÁM SPOLEČNÍKA
do kontin. restaurace poblíž Gold Coast
v Queenslandu, jejíž stavba se připravuje,
který by jako svůj podíl investoval asi $ 30.000.
Zakoupený pozemek na výhodném místě u moře
skýtá mimořádnou příležitost využít rychle se
rozšiřující turistický ruch. Podrobné informace
vážným zájemcům: tel. (Melbourne) 870-2637.

Nová obchodna politika USA

Knihy
Knihy, o kterých HD obvykle referuje, jsou zpra
vidla zaměřeny buď na československou tématiku
anebo na myšlenkovou sféru, s kterou sympatizuje
me. Logicky uvažující čtenář snad ale uzná, že i
informace o knihách, s jejichž obsahem nesouhlasí,
může být prospěšná. Politický či myšlenkový pohyb
dnešního světa není vždy takový, jak bychom si přá
li. Rozvíjející se obchodní kontakty Spojených států
s východoevropskými zeměmi, zejména s Rumun
skem, Jugoslávií a Polskem, zásadní změna stanovi
ska většiny západních států k Číně, smlouva Indie
a SSSR jsou jen několika málo doklady.
Snad si někteří čtenáři pamatují na zprávy o mla
dém levicovém francouzském novináři Regis Debrayovi, který před 5 lety odejel do Jižní Ameriky
vyhledat Che Guevaru. Bolivijská armáda ho při
exekuční výpravě zastihla " v Guevarově hlavním
stanu a teprve začátkem tohoto roku se dostal na
zásah čilské viády z bolívijského vězení. Tento žur
nalista vydal nyní publikaci nazvanou Conversations
With Allende — Socialism In Chile (New Left Books,
,£ stg. 1,05), ve které referuje o vývoji politické
situace v Čile. Toto hnutí může mlt dopad i v ostat
ních latinsko-amerických i jiných státech. Kromě
popisu čilské politiky se pak z knihy dovíme i o ka
riéře dnešního marxistického •presidenta Čile Allendeho, který hraje důležitou roli v tamějším veřejném
životě více než 30 let.
Další kniha — Bary Reckord: Does Fidel Eat
More Than Your Father? (Deutch, £ stg. 2.10) se
obrací ke Kubě. Autor pochází z Jamaiky a celou
knihou vyjadřuje svoji sympatii ke Castrovi a jeho
politice. Netají se nadějí, že kubánský socialismus
se rozšíří jak do celé Karibské oblasti, tak i do Tře
tího světa. Autor dokonce omlouvá i Castrovo laické
vměšování se do kubánské agrární- problematiky,
která přes značné úsilí nepřináší plánované výsled
ky. Fidel rozumí cukrové třtině tak, jako Stalin ro
zuměl tučnoocasým ovcím a Chruščov kukuřici.
Na závěr této poznámky ještě zmínku o knize —
Alaisdar Maclntyre: Against The Self-Images Of
The Age (Duckworth, £ stg. 3,45). Tato ideologická
a filosofická esej je koncipována na nepopiratelná
intelektuální úrovni a myšlenkově se hlásí k tésím
francouzského marxismu. Zá zmínku stojí zejména
první část knihy nazvaná “ The end of ideology and
the end of the end of ideology” zabývající se stu
denou válkou v polovině let padesátých.
IP

Na začiatku tohoto roku prezident Nixon vytvořil nový poradny vládny orgán:
Radu pre mezinárodnú hospodársku politiku. V politických kruhoch sa tento
nový orgán považuje v oblasti americkej zahraničnej politiky za doplnok, alebo
za protiváhu Najvyššej rady pre národnú bezpečnost'. Na čelo fejto novej vládnej inštitúcie vyměňoval mladého národohospodára Petera Pefersona a odborná
tlač si povšimla, že nový hospodářsky poradca ma taký lahký přístup k pre
zidentovi ako nikto z kruhu prezidentových poradcov okrem poradců pre ná
rodnú bezpečnost' dr. Kissinger. Podlá referovania tlače prezident Nixon nateraz nevenuje nijakému inému problému tolko času, ako otázkám medzinárodného hospodárstva, resp. problémom, ktoré ma Amerika dnes v oblasti medzinárodných ekonomických vsťahov.
Prečo je to?
Referuje sa často o ob
chodných
ťažkostiach,
ktoré Spojené státy majú
so svojimi najvýznamnejšími obchodnými partnermi, - Japonskom, Europ
ským hospodářským spoločenstvom i s Kanadou.
Tieto ťažkosti nepřišli
náhle. Sú do značnej miery dósledkom americkej
medzmárodnej hospodárskej politiky od druhej
světověj vojny.
Amerika nastúpila už v
rokoch tridsiatych cestu
liberálnej obchodnej poli
tiky, otvárala svoje trhy
a očakávala, že dosiahne
všade reciprocitu. Po dru
hej světověj vojně, keď
europské i japonské hospodárstvo bolo v tro
skách, Spojené státy přišli
s obrovským programom.
hospodárskej pomoci. Po
máhali rekonstruovat’ západoeuropské i japonské
hospodářstvo. V tom čase
sa nestarali o to, či ob
chodná politika spojencov
je právě tak liberálna ako
americká, či umožňuje v
takom rozsahu, alebo za
rovnakej ' reglementácie
přístup amerického tovaru
na cudzie trhy ako Ame

K tomu přišla ďalšia
okolnost’ . Spojené státy
mali značný náskok v
priemyselnej technologii.
A tak to, co sťažovalo
americké postavenie na
světových trhoch, překo
návali kvalitou výrobkov
i Iepšou produktivitou prá
ce. Amerika bola na svě
tových trhoch schopná
konkurencie po každej
stránke a s každým partV rokoch šesťdesiatych
nerom.
vznikla nová situácia. Zá:
Hospodářská recesia v
padna Europa i Japonsko
sa totálně rekreovali. Ob r. 1969 změnila značné po
novené hospodárstvo tých- stavenie amerického hoto krajin bolo vel’mi vý spodárstva na světových
konné, vykazovali váčšie trhoch - ako sa až teraz
prírastky na národnom ukazuje. Západna Eiiropa
produkte a na produktivi i Japonsko doběhli ame
rický technologicky ná
tě práce ako americké. Na
skok. Inflačně ceny 'ame
světových trhoch sa objarických výrobkov podmi
vili nové výrobky tychto
novali konkurenčnú schop
krajin, ktoré začali konku
nost’ americkej ekonomie,
rovat’ americkým. Okrem
vo svete. Kedysi velmi
toho vlády týchto krajin
aktívna bilancia americ
velmi ochotné přijímali
kého zahraničného obcho
výhody americkej liberál
du sa začala scvrkávat’ .
nej obchodnej politiky, ale
V apríli a v máji tohoto
samy americký příklad ne
roku přišla neslýchaná a
následovali. Naopak: aj
neočekávaná událost’ : aJaponsko, aj zjednoeujúca
merický zahraničný ob
sa západná Europa přišli
chod vykázal stratu taks obrannými opatreniami.
mer pol miliardy doiárov
ktoré přístup amerického
a odbornici pripúšťajú, že
tovaru a kapitálu na ich
ak by tento vývoj pokra
trhoch obmedzovali.
čoval, bilancia zahranič
ného obchodu za celý ten
to rok može byť pasívna,
čo by bolo po prvý raz v
americkej historii od r,
1893.

rika poskytla spojenecké
mu tovaru. Tomu Spojené
státy nemuseli věnovat’
pozornost', lebo zničená
západná Europa a Japon
sko sa netlačili na americ
ký trh, nemalí mu čo pomúknuť a od Spojených
štátov preberali všetko,
čo sa ponúkalo. Tento vý
voj platil prakticky až do
rokov šesťdesiatych.

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZENARSTVI

!
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KEW CONTINENTAL BlITCHERS Pty. Ltd. i
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
3 2 6 High Street, Kew, Víc.
Prodáváme

pouze

prvotřídní

maso, uzeniny

domácí sekaná. *

a drůbež.

D O M Á C Í J A T E R N IC E , J E L Í T K A A
-

NAŠE

S P E C IA L IT A :

uzená šunka a

V še ve velkém výběru.
SM ETANOVÉ

I V IN N É

KLOBÁSY

'

Elektrika z ( V y : číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pele.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge R d .),
zastávka
' T elefon : 86-7178
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Tento vývoj má svoj
odraz aj na celkovom po
stavení Spojených štátov
ako velmoci. V časopise
US and World Report priniesli rozhovor s predsedom Rady pře medzinárodnú politiku Petersonom.
y ňom sa přišlo aj na ta
ké základné otázky, ako
napr. či Spojené státy
strácajú prvenstvo vo svetovom hospodárstve, či
ich doteraz uznávaný pri
mát je ohrozený. Peterson připomenul, že z Ame
riky ešte stále vychodí
30% světověj produkci^, a
služieb, zatial’ čo najsil-

nejší konkurent - Europské
hospodářské spol.očenstvo
- sa podiel’a len 20% na
výsledkoch světověj eko
nomie. Ale Japonsko za
každé desaťročie bolo v
stave zdvojnásobit’ svoj
podiel na světověj eko
nomii. A tak Peterson
pripúšťa, že čo platí o
americkom postavení vo
světověj ekonomii v ro
koch sedemdesiatych, ne
musí
platit’ v rokoch
osemdesiatych.
Alarmujúci je snižujúci
sa podiel amerického ho
spodářství na svetovom
obchode. Americkí obchod
níci po analýze světového
trhu prichádzajú k závě
ru, že na tomto úpadku
nemá podiel len americká
inflačna cenová politika,
ani zvyšujúca sa produkti
vita práce v hospodárstvach cudzích krajin, ale
aj neúměrná Ifceralizácia
medzinárodného obchodné
ho zákondárstva.
V tomto chlade chce
americká vláda docieliť
změnu. Předseda Rady
pře medzinárodnu hospo
dársku politiku Peterson
hovoří, že siedme desaťro
čie musí v zahraničnej
ekonomiekej politike při
mést’ vyrovnanie v zása
dách medzinárodného ob
chodného zákonodárstva.
Amerika bude požadovat’
reciprocitu vo všetkýc.h
obchodných rokovaniach,
vo všetkých obchodných
transakciách. A prezident
Nixon dórazne připome
nul. že americké hospodář
ské záujmy budú ďaleko
viac usměrňovat’ americ
ká zahraničnú politiku ako
doteraz. Takto bude ame
rická vláda presadzovať
novů obchodná politiku.
Dušan Lehotský, N. Y.

★ ★

Článok bol vysádzaný
před televíznym prejavom
prezidenta Nixona, v ktorom dramaticky ohlásil
zavedenie pre Ameriku
vcelku neobvyklých dalekosiahlych měnových a
hospodářských
opatření
na podporu dolára, k zlepšeniu americkej zahranič
nej obchodnej biiancie a
k celkovému posilneniu
hospodárstva.
(Tento
trend "bližšia košeťa než
kabát" sme mohli pozoro
vat' už dlhší čas v oblasti
obrany a iných aspektov
amerického vplyvu vo sve
te.)
článok zosfáva vei'mi
časový tým,, že sa zaoberá dóvodami, ktoré viedli
, prezidenta Nixona k ohlá
šeným opatreniam, Red.
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Radostné socialistické
zemědělství

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

r

Nebudu se zabývat protestními pochody australských farmářů, hádkami kolem zlevnění ovci vlny
na světovém trhu, ani problémy, co s kanadskou či australskou pšenici. To vše plní v dostatečné míře
první stránky západních listů a představitelům komunistických režimů vykouzluje spokojený úsměv na
lících: jen pohleďte na úpadek kapitalistického zemědělstvu Něco podobného se v socialismu nemůže
stát!
Zemědělství východního bloku se opravdu zdá být v přímém protikladu k potížím, s nimiž se musejí
potýkat farmáři svobodného světa. Leckteří západní novináři začali "úspěšnou cestu socialistického ze
mědělství" celkem otevřeně předhazovat své čtenářské obci coby příklad hodný následování. V prvé
polovině roku vyšel opěvný článek o radostném životě na družstevní farmě v Československu z pera
reportéra Quardíanu Dana Morgana, dnes se v podobném zabarvení začínáme dovídat o úspěších čín
ského zemědělství. Postupně se v lidech vytváří dojem, že kolektivní družstevní či státní hospodaření,
praktikované v zemích socialismu, nutně vede k rozkvětu a k zvelebení rolníkova života.

Obeznámenému pozoro
vateli se věc ovšem neje
ví tak růžově jako někte
rým západním novinářům,
kteří družstevní hospoda
ření poznali, jak se říká
“ z rychlíku” - přijeli, po
hovořili s funkcionáři, do
sazenými okresním výbo
rem strany, byli pohoště
ni a zase odjeli. Na to,
aby člověk poznal skuteč
né postavem družstevní
ků, aby pochopil hloubku
nevolnictví ukrytou ve slo
vech “ socialistické země
dělství” , je třeba na vesni
ci žít a pracovat.

tom, kolik prasat, koz či
slepic může člen družstva
chovat na svém dvorku.
S myslícím člověkem - ze
mědělcem - komunistická
strana manipuluje jako s
neživým strojem.
K jakým radostným vý;
sledkům tento stranický
dohled vede, můžeme usoudit ze zprávy sociolo
gického oddělení při Vý
zkumném ústavu ekonomi
ky zemědělství a výživy
v Praze. (Výtah z ní byl
uveřejněn v rozhovoru v
Mladé frontě dne 28. 6.
1971).

Po více než dvacet let
V zemědělství pracují
už řídí komunistická stra dnes . sotva dvě pětiny
na každý krok českoslo předválečného stavu lidí venského zemědělce. Říká přesněji 1,132.353 osob, I
mu, kdy má orat a kdy to je však poměrně velké
má sít, předpisuje mu, ko číslo, uvážíme-li, že z to
lik a čeho pěstovat, do ve hoto počtu pracuje v ze
dení družstev dosazuje své mědělství dobrá polovina
lidi, které rolníci musejí, (lidí z přinucení a proto,
přijmout, namísto aby jimi lže nevidí jiné východisko.
bylo povoleno vybrat si,j JUŽ dvacet let ovšem vesni
koho sami chtějí. Strana ce stárne a sebevětší stra
nařizuje družstvům, kte nický nátlak není schopen
rak rozdílet zisk, určuje, toto stárnutí zastavit. Jak
kolik smí být věnováno na uvádí sociologická statisti
odměny jednotlivým čle ka, je dnes z tohoto mi
nům, rozhoduje o výši na- liónu pracujících pouze
turálií, které si smí rodi 33.006 mladých ve věku
na rolníka odkoupit i o 15 - 19 let a 81.777 chlapců
Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
důvěrou na

ODRA TRAVEL SERVICE
311 Lafrobe Sf., Melbourne, 3000
Telefon 67-9454
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Skupinové lety (chartered) $ 715.20
,
Hromadné lety (groups) $ 728.20
Zasílaní dárkových balíčků — ceník zašleme na
požádání obratem.

M .CHRPA

537 Hampton St.
Hampton, Vic.
Telefon: 98-5756

Optical Service
Prohlášení Československé národní rady americké
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a děvčat ve věku 20 - 24 vyhráno. Po ukončení stu
dií je čekala “ umístěnka”
let.
Dne 21. srpna uplynuly tři roky od nezapomenutel
Nikdo z mladých nejde - povinná dvouletá práce ného dne sovětské hanby — ode dne, kdy vojenské
do družstva nebo státního v přikázaném družstvu či oddíly Sovětského svazu a jeho spojenců vtrhly na
statku dobrovolně. Oficiál na státním statku, obvyk území československé republiky a celé je obsadily.
Sovětský svaz tímto činem zneuctil všechny zásady
ní termín pro doplňování le v pohraničí. Už za vlá
počtu zemědělských pra dy Novotného bylo ovšem mravnosti a slušnosti, na kterých spočívá soužití jed
notlivců i národů. Sovětský svaz se touto invasý a
covníků je “ získávání” . toto novodobé nevolnictví okupací prohřešil proti samotným základům meziná
Pravý význam tohoto slo kritizováno. Na ÚV KSČ rodního práva, na kterých je vybudována společnost
va zažili mnozí z nás na i na ministerstvu zeměděl neodvislých, svrchovaných států. Sovětský svaz svým
ství se vršily hory nejkřik tehdejším zločinem a svojí stále trvající vojenskou
vlastní kůži.
okupací hrubě porušil a stále porušuje stěžejní zá
žádný mladý člověk, ži lavějších případů nespra sady Charty Spojených národů, kterou svého času
jící na vesnici, jehož ro vedlnosti a redakce novin slavnostně spolupodepsal. Sovětská vláda se pokusila
diče vlastnili před rokem sestavovaly ze zoufalých ospravedlnit tuto křivdu vyhlášením fzv. Brežněyovy
1948 zemědělskou půdu, si dopisů pravidelná hlášení nauky o omezené svrchovanosti států socialistického
bloku, avšak tato nauka je naprosto neslučitelná se
nesmí svobodně zvolit své pro nej vyšší stranické or zásadami sebeurčení a svrchovanosti, ku kterým se
povolání. Hned po ukonče gány. Každá taková zprá dnes hlásí ceiý svět.
ní základní školní docház va skrývala moře slz a
Co se stalo před třemi roky v Československu a
ky je vydán na milost a desítky beznadějně poka co tam dosud trvá, není jen tragickým osudem české
nemilost komisi, složené žených mladých lidských ho a slovenského národa. Je to nesnesitelným provi
něním proti všelidské mravnosti a přímým ohrožením
ze soudruhů z národního, životů. V období “ jara” celé lidské rodiny. Dosud nebyla odčiněna tato křiv
výboru, vesnické organiza Dubčekova vláda naoko da spáchaná sice proti malé zemi, ohrožující však
ce strany a družstva nebo uvolnila pohyb pracovních svojí nemravností mír a bezpečnost všech národů na
'
státního statku. Tito nad sil v zemědělství, zároveň celém světě.
Invase, okupace a Brežněvova nauka byly odsou
jiné povolaní soudruzi roz však byly na okresy za
zeny mnohými výmluvnými slovy v celém nékomuhodnou, zda chlapec nebo slány tajné vnitřní “ pro nistlckém světě a dokonce i; početnými vyznavači
děvče smi dál studovat váděcí” směrnice, které komunismu samotného, více se však nestalo nic.'
(obyčejně pouze na země působnost celostátních uO to, aby se v budoucnu něco stalo, se' musíme
dělských školách) nebo volňovacích opatření ome starat-my, kteří pocházíme z českých či slovenských
zda bude rovnou odsouzen zovaly a popíraly. Dnes rodičů. Ve svých srdcích a myslích jsme úzce spjati
se všemi těmi, kteří dnes ve staré vlasti žiji v utrpe
ke dřině na poli či ve po konsolidaci jde už za ní a hořkosti, posilováni jedině nadějí v konečné ví
chlévě. Zejména u mla se vše ve starých kole- tězství pravdy, které je zdánlivě zakryto daieko žá
dých děvčat,
určených " jích, nevolnictví zeměděl obzorem. Znovu si uvědomujeme, že tak, jako víra
Čechů a Slováků doma je neziomná přes všechnu
takto k nevolnické práci, ců je zcela obnoveno.
zdánlivou beznadějnost, tak i naše odhodlání musí
docházelo- často k osobním
Zpráva sociologů uvádí být nezvratné. Nepřipustíme, aby spáchaná křivda
tragediím dokonce i sebe několik hlavních příčin, zůstala neodčiněna, aby osud Československa Jedy
vraždám. Jediná cesta k proč se lidé brání být “ so upadl v zapomnění. Proto neustaneme žádat Spojené
vysvobození kynula děvče cialistickými zemědělci” . státy americké, Organisaci Spojených národů, vlády
svobodného světa a všechny lidi dobré vůie. na celém
ti z vdavek - jenomže ji Je zde zahrnuta malá kul světě, aby prosadili neuplatňování Brežněvovy nauky
nikdo nechtěl, neboť ne turnost zemědělské práce a stažení všech sovětských vojenských oddílů z ce
lého území Československé republiky.
_____
bylo zaručeno, že ženitbou
(Pokračování na str. 6)
Pamatujme — Paiachova pochodeň dosud haříL
se chlapec nedostane do
stejného nevolnictví jako
jeho nevěsta. Totéž obrá
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
ceně s mladými hochy sehnat nevěstu je pro ně
Vás srdečně zve na
problémem, počet starých
mládenců na vesnici vzrů
stá.
Ani ti, kterým bylo do
na které se též budete moci sejít a pobavit se všemi bývalými Tivrarla— t k á ,
voleno studovat na zeměi
Vsobofu
4. září 1971 v moderních místnostech
j dělských školách, neměli
iHawtborn Football Sociál Club-u, Linda Crescent, Hawtbom (prsti M ššěžJ ,

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

TANEČNÍ ZÁBAVU

,■
,

R. C. Kiijper & Associates
Insurance Brokers. Volejte (český neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189

který má plnou likérovou licenci
K dostání jsou všechny druhy piva, vína a likérů
Začátek v 8 hodin večer, konec ve 2 hodiny
Čs. orchestr ic Bohatá tombola ★

i

Vstupné vč. kempi. teplé v=ée*e 5 S--

Reservování míst a předprodej vstupenek: 336-7524 CKjoščet. .
-...... i* - ' 306-4202 (Krepčík),'69-3855 (Mácibcte)
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Radostné zemědělství
Pokračováni se str. 5)
v Československu, mnohdy
i zdravotní bezpečnost (te
prve před dvěma lety by
la např. vyřešena kon
strukce traktorové sedač
ky, která omezuje uvolně
ní ledvin a snížení žalud
ku, typickou nemoc všech
traktoristů), průměrně o
13% delší pracovní doba a
o 200 - 300 Kčs nižší odmě
na za práci než v průmy
slu.
Nejde však jen o hmot
né nevýhody. Společenská
prestiž zemědělského po
volání je v zemích sociali
smu prabídná. Kdykoliv
čtu v západních novinách
jak ten který potentát za
nechal politiky a uchýlil
se na svou farmu, kterou
úspěšně. spravuje, musím
se usmívat. Podobná zprá

va o tom, že ten který
soudruh prominent zane
chal funkce a odešel do
JZD nebo na státní statek,
může znamenat jediné:
onen soudruh byl vykop
nut a poslán do sociali
stického vyhnanství. Není
divu, že se pak slušný ob
čan raději nechlubí svou
příslušností ke stavu země
dělskému. Za dvacet let se
komunismu podařilo přivo
dit dokonalý úpadek země
dělství. Nic na tom nemě
ní, že mnohdy má druž
stevník vlastní auto čí led
ničku, prostě víc než čk>věk městský. Ty hmotné
statky, které zemědělec
získal nad běžný průměr,
nepocházejí v 99 procen
tech případů z poddá na
společné odměně, ale z to
ho, co se mu podařilo z

družstevního krajíce utrh
nout a utajit pro sebe.
Vědomě zde nepoužívám
slovo krásti, protože druž
stevník se, snad ještě sil
něji než ostatní občané,
naučil za dvacet let komu
nistické výchovy myslet v
jiných kategoriích. Vše,
co je společné, družstevní
nebo státní, “ je jejich",
komunistu a funkcionářů.
Jenom to. co mám na záhumer.ce a co se mi po
daří ze společného uzmout,
je moje a vzít si to je
mým svátým právem, ne
boť si beru část toho, co
mi bylo vzato. Ne nadar
mo je veřejným tajem
stvím. že nejhůře hospo
dařící družstva se skláda
jí z nejbohatšich družstev
níků. Morálka dochází k
absurdnostem, neboť zcí-

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
srdečně Vás zve na

P O SV ÍC EN SK O U Z Á B A V U
kterou pořádá v sobotu dne 28. srpna 1971
K tanci hraje čs. orchestr

TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.

Začátek v 7 hodin večer
Vstupné $ 2.50

Melbourne, 3000
Likérová licence

(Přineste si vlastní nápoje)
Reservování stolů: telefon 393-1340 (Skružná)

(Pokračování z minulého čísla)
Těsně před zahájením zkoušek svolala Ivana pora
du čtvrtého ročníku a na ní holky úpěnlivě žádala,
aby pro čest školy a v zájmu dobrého výsledku od
maturovaly všechny ve svazáckých košilích. “ Pře
depsáno to není, soudružky,” pravila, “ ale udělá to
.dobrý dojem na soudruha předsedu komise, a tak
nějak se tím demonstruje stoprocentní organizovanost, kterou na škole máme.”
Stoprocentní organizovanost jsme měli, ale potřeb
ný' počet svazáckých košil se na škole sehnal jen s
-'bídou; nakonec je adeptkám dospělosti musely na
-Ivanin rozkaz půjčit žákyně nižších ročníků.
A tak jsme v pondělí ráno zasedli ve sborovně, v
'nedělních šatech a já s neurčitou předtuchou blížící
se zkázy. Sborovnu — rovněž na rozkaz Ivany —
opatřily den předtím žákyně nižších ročníků tzv.
výzdobou, která místnost proměnila v sál jakoby
přichystaný na jakési marxistické šibřinky. Ivana
byla ten den u kadeřníka' (byla to neděle, ale holič
byl otcem jedné z maturantek) a podobala se nyní
nikoli-jako obvyklé buldokovi, ale obrovskému pudlu.
-Drobný předseda komise, bývalý učitel pomocné
školy, jenž včasným zpokrokověním (hned po válce)
'avancoval až na ředitele Ošetřovatelské školy v
Ječné ulici v Praze, se v jejím stínu skoro ztrácel.
Já sám jsem seděl až na konci stolu, vedle Milady
Marešové, která přišla rovněž ve svazácké košili.
Vpustili první maturantku, Adamovou, která se
odstínem tváře podobala pierotovi. Vytáhla si lístek
s otázkou, nejdříve jej upustila na zem, pak si jej
přečetla, a vrátil se jí klid. Její zkouška byl nako
nec rozhodný úspěch. Pokonverzovala ruský o životě
soudruha Stalina, rozebrala báseň Michala Sedloně
Krmička vepřů a označila ji za důstojné pokračování
.velkých revolučních vizí Vladimíra Majakovského,
z marxismu si vytáhla otázku V čem spočívá dialek
tická metoda? a odvrčela příslušnou pasáž z učeb
nice i se dvěma tiskovými chybami. Ivana se vidi
telně zvětšila hrdostí nad tak evidentní inteligencí,

KTERÝKOLI MĚSÍC
letadlem
do Vídně za % 430
do Bruselu za $ 463
atd.
Reservujte si letenky
u

ALMA

v sále domu Kosciusko, 313 La Trobe St., Melbourne

Bohatá tombola

zit část společného majet
ku není už hříchem, ale
bohulibou činností, při níž
občan vrací sám sobě to,
co mu bylo násilím odňa
to.
Nemůže tomu být jinak.
Celý neutěšený stav země
dělské výroby v sociali
stických zemích je nutným
výsledkem systému, který
rolníka okradl nejen o
soukromé vlastnictví, ale
i o prostou lásku k půdě
A tak zatímco farmáři
v Austrálii i v Americe
své problémy s vlnou, pše
nicí a cukrem řeší a vy
řeší, je situace zeměděl
ství v socialismu zcela
bezvýchodná.
M. Čechová

Telefon:
63-4001, 63-4002

Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD[!
er. Jonas & Victoria Sfs., Richmond, Vic.

Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. (314-6281),
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
J. Josten: 21. 8. 1968. Anno Humanitatis. Vy
dala společně nakladatelství Foreign Affairs
Publishing Co. Ltd. London a Markus Verlag
GmbH Köln, 78 stran formátu 21 x 25 cm,
83 fotografii. Cena $ 3,50.

ROK LIDSKOSTI ?
Josef Josten, který se vrátil v roce 1945 do repub
liky jako příslušník čs. západních jednotek^a pracoval
na tiskovém odboru ministerstva zahraničí, po osmačtyricátém roce opět odešel do Londýna, kde zalo
žil “ Informační službu svobodného Československa’ ’,
Ta měla dvojí poslání: nedat západnímu světu zapo
menout na utrpení Čechů a Slováků za Železnou opo
nou a varovat před následky, kdyby lidé dali před
nost pohodlí před bdělostí. Tytéž motivy vedly Jostena, aby již v listopadu 1968 začal pracovat na sbor
níku, který by obrazově popsal zejména srpnové udá
losti v Československu. Rok 1968 byl vyhlášen Spo
jenými národy jako Rok lidských práv — Annus Humanitatis. Osudovou ironií se pak stal výrazem po
pření lidských práv totalitní silou.
Člověk se nemůže ubránit dojetí a lítosti, listuje-lí
Jostenovou publikací. Jádro knihy tvoří více než osm
desítek dokumentárních fotografií, které jsou dopro
vázeny úsporným textem v angličtině, francouzštině,
ně m čin ě a češtině. Snímky zachycují atmosféru 21.
srpna 1968 a ohlas tohoto dne ve světě. Před našima
očima figurují ty tragické chvíle, které poznamena
ly dějiny českého a slovenského národa a osudově
zasáhly do života Čechů a Slováků.
Sborník je dokonale graficky zpracován, fotogra
fie mají vysokou obsahovou i technickou úroveň, kří
dový papír umožňuje reprodukční brilancí, formát
publikace dovoluje velký účinek dvoustránkových
reprodukcí a další členění tiskové plochy, čtyřjazyč
ný text je pak příznivý pro širokou publicitu.
"jostenova Anno Humatitatis je knížka, kterou by
měl mít každý z nás jak pro sebe, tak i své přáte
le.
IP

Josef Škvorecký

M A T U R IT O U Z A
S V Ě T O V Ý M ÍR

m aturity

v Kostelci

a Adamová sáhla po poslední otázce. Ze Sociální
vědy.
Přečetla jí komisi nahlas:
“ Charakter péče ve středověkých špitálech,’ ’ pra
vila s úlevou, nadýchla se a spustila: “ Ve feudálním
řádu prakticky sociální péče v moderním slova smyslu
neexistovala. Feudální pán měl sice povinnost pečo
vat, o poddané, jimž věk anebo nemoc znemožnily
pracovat, ale tato, v uvozovkách, péče se buď ome
zila na občasné udílení bídných almužen, anebo zů
stávala vůbec jen na papíře, protože jakákoliv kontro
la nebyla prakticky možná. Jediná zařízení, alespoň
vzdáleně připomínající moderní sociální péči, byly
chudinské špitály, vydržované většinou Církví, zejmé
na některými charitativními mnišskými řády. Byla
to ovšem jen rouška, jíž Církev, největší vykořisťo
vatel^ středověku, zakrývala zlo, jež páchala' na pra
cujících společenských třídách, nevolnících a ven
kovské a městské chudině. Vybavení těchto špitálů
bylo velice primitivní, hygiena — ”
“ Nu, myslím, že to stačí,” přerušil ji v tomto, už
dosti kritickém místě předseda. “ Co vy na to, sou
druzi?”
S Ivanou včele jsme spokojeně přikývli, a zpoce
ná^ Adamová byla poslána ven, abychom se mohli
krátce poradit. Poradili jsme se krátce, Adamová
povolána, zpět, oznámeno jí, že dospěla s vyzname
náním, a byla propuštěna, červená štěstím.
A právě když zmizela ve dveřích na chodbu, za--

Episoda
z románu
“ Mirákl”
zněl gong. Trhl jsem sebou, protože tak nemarxistický jzvuk jsem neočekával. Dveře, které se právě
zavřely za Adamovou, se znovu otevřely a do sbo
rovny vešel podivný, ale zajímavý přelud: Dorůžková, Chebenová, žďárská, Pelantová, Sinkulová,
Chocholoušková a Kotyková, sedm objektivně nejpěk
nějších žákyň čtvrtého ročníku, každá ve svazácké
košili,_ přes ňadra poněkud napnuté (všechny byly
vypůjčeny od mladších a menších kolegyň), a 'na
těch ňadrech přes tu uniformu správných názorů
každá přišpendlenou feudální kraječkovou bílou zá-
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L. Gruenwald - P. Norden: Duch a násilí. (Neue Schweizer Bibliothek, 1969)

Náš mlčící voják

Co předcházelo

Fráňa Šrámek

Invaze vojsk pěti států Varšavské smlouvy a události bezprostředně před ní a
po ní jsou dosud v bolestně živé paměti nás všech. Ale předehra roku 1967 a
časného jara 68 upadly mnohdy v zapomenutí, přehlušeny podlým násilím 21.
srpna. A právě počátky obrodných idejí jsou důležité, důležitější než jednání v
Čierné nad Tísou a v Bratislavě, jsou zajímavější, i když ne dramatičtější a
heroičtější než dny okupace; tu totiž šlo už jen o obranu, tu stálo holé násilí
proti duchu, který postavil proti tankům-sílu myšlenky a vznešenost gandhiovské pasivity. O těch zdrojích, o prvopraméncích Československého jara pojed
nává první část knihy Duch a násilí. Zpracoval ji jeden ze zakladatelů Komu
nistické strany Rakouska Leopold Gruenwald, dlouholetý redaktor stranického
tisku. Jeho postoj marxisty tedy nepřekvapí, ale v objektivním záznamu neruší.
Lavinu obrody uvedli podle něho - do pohybu
Slováci, konkrétně novi
nářka Marie Sedláková.
V bratislavské Pravdě na
padla Novotného za pový
šenost, kterou dával naje
vo při návštěvách Sloven
ska. Prolomila tak tradič
ní tabu imunity presiden
ta proti jakékoli kritice.
Dubček krátce poté pod
ložil její kritiku ideologic
ky. Zprvu ho podporovali
jen Slováci a Moravani,
teprve časem se k nim při
dali i čeští nohsledi první
ho tajemníka - Koucký,
Dolanský a Hendrych.
Na plenárních zasedá
ních ÚV v prosinci 1967 a
v lednu ' 1968 provedl
vrcholný orgán strany se
bekritiku, od leninských
počátků nevídanou: krize
vedení je prý obrazem kri
ze celé společnosti a mů
že se překonat jen rozhod-

nou změnou dosavadního
kurzu. Novotný musil od
stoupit jako první tajem
ník; jemu v patách padl
šéfideolog Hendrych.^ De
vět dní před jeho pádem
zmizel generál šejna, nej
milejší dítko Novotného v
armádě.
Březen byl měsícem
okresních konferencí stra
ny, na nichž houfně pa
daly
hlavy Novotného
stoupenců. V tisku se ob
jevovaly otévřené listy,
vyzývající Novotného k
demizi z presidentského
úřadu. Podobná výzva za
zněla i z mítinku pražské
mládeže ve Veletržním pa
láci 21. března. Téhož dne
Novotný resignoval. K ve
slu se dostávají progresiv
ní: Dubček, Svoboda (z
nedostatku jiné osobnosti),
Smrkovský. Akční pro
gram obrozené strany ne
ní “ direktiva, nýbrž po

rodohospodáři,
které
Gruenwald interviewoval.
zastávali názor, že k ozdravění hospodářství je
zapotřebí demokracie. Ale
ekonomům bylo zakázáno
veřejně mluvit a teprve
po lednovém plénu se pro
sadilo heslo “ Od podniků,
kde se plní plány, k podni
kům, kde se opravdu pod
žadavky a zásady, jimiž niká” .
Novotného
netaktnost
se má obrodný proces ří
vůči Slovákům stála u ko
dit” .
Po tomto vnitrostranic lébky česko-slovenské fe
kém rozboru si Gruenwáld derace. Samozřejmě: ja
všímá jiných úseků poli kési napětí mezi oběma
tického života. Uvádí ofi národy existovalo už v
ciální zprávu Státní ban první republice, ale teprve
ky, v níž se praví: “ Je presidentovo sprosté cho
inflace, Jejíž růst se v po vání na Slovensku, k ně
sledních letech neodrážel muž patří třeba vrácení
v hospodářských číslech daru Matice slovenské s
proto, že se zakrýval roč-. poznámkou “ Adresát od
ním vyrovnáním podniko mítl přijmout” , tuto otáz
zaktualizovalo.
14.
vých schodků z fondů stát ku
března
se
vyslovila
Slo
ního rozpočtu.”
Příčinou
neutěšeného venská národní rada pro
stavu byl systém centrali spolkovou republiku Čechů
zovaného řízení hospodář a Slováků.

ství, převzatý od Sovět
ského svazu a od samého
začátku . komunistického
režimu praktikovaný. Po
třeby spotřebitelů, hodno
ta výrobků, zvyšování
pracovní kvalifikace ustu
povaly
plnění
norem.
Všichni českoslovenští ná-

Strana se po pádu No
votného snažila nově vy
mezit svou úlohu ve spo
lečnosti. Podle Dubčeka
běželo o to, “ získat důvěřu pracujících a zasloužit
si ’ vedoucí posici ve spo
lečnosti” . Na krajských
konferencích se stále více

nající moderní sociální péči, byly chudinské špitály,
vydržované většinou Církví, zejména některými cha
ritativními mnišskými řády. Byla to ovšem jen rouš
ka, jíž Církev, největší vykořisťovatel středověku,
zakrývala zlo, jež páchala na pracujících společen
ských. třídách, nevol—”
“ Výborně, soudružko,” přerušil ji předseda. “ Já
myslím, že by to Stačilo, co říkáte, soudruzi?”
Řekli jsme rychle, že si rovněž myslíme, že by to
stačilo, jenom Milada Marešová po mně divně za
šilhala. Když předseda Barabášové oznámil, že do
spěla s vyznamenáním, otevřela Milada Marešová
ústa, jako by se mě chtěla na něco zeptat, ale pak
si to rozmyslela.
Následující Cahová měla otázku: Možnost kontroly
sociální péče za feudalismu.
“ Ve feudálním řádu,” pravila, “ prakticky sociální
péče v moderním slova smyslu neexistovala. Feudál
ní pán měl sice povinnost pečovat o poddané, jimž
věk anebo nemoc znemožnily —” a předseda ji pře
rušil svým “ To, myslím, stačí,” už za “ Jediná za
řízení, alespoň vzdáleně připomínající moderní so
ciální péči —”
Cincibusová odpovídala na: Financování špitálů ve
—
★
—
★
—
středověké společnosti.
Pokračovaly stejně úspěšně i po občerstvení. Na
Pravila: “ Ve feudálním řádu prakticky sociální
potítko nastoupila Barabášová, rovněž dobře navrce péče v moderním slova smyslu neexistovala.” Před
na. Zmohla ruskou konverzaci (o životě soudruha seda tomu učinil konec z a :“ — jen na papíře, proto
Lenina), českou báseň (Jan Vrchcoláb: Kostelecká že —” a rovněž po .mně zašilhal.
noc Vladimíra Iljiče) i marxismus (tři zdroje a tři
Když potom Čermáková promluvila na téma: Po
součásti). Ze Sociální péče si vytáhla otázku: Sociál vinnosti sociálního charakteru, uložené společenským
ní funkce katolické církve ve středověké společnosti. zřízením feudálovi, slov y “ Ve feudálním řádu prak
“ Ve feudálním řádu,” pravila,, “ prakticky sociál ticky sociální péče v moderním slova smyslu neexi
ní péče v moderním slova smyslu neexistovala. Feu stovala,” předseda dlouho poslouchal a dal jí jednič
dální pán měl sice povinnost pečovat o poddané, ku až po: “ — a mnohdy jediná péče, kterou jim ne
jimž věk anebo nemoc znemožnily pracovat, alé tato, vzdělaní mniši poskytovali —” právě když jsem do
v uvozovkách, péče se buď omezila, na občasné udí stával Strach, nezakončí-li svou promluvu příliš náhle
lení bídných almužen, anebo zůstávala vůbec jen na
slovy “ Pokračování učebního textu zašleme do
papíře, protože jakákoliv kontrola nebylá prakticky týdne, neboť jsem jim to zapomněl vyškrtnout.
možná. Jediná zařízení, alespoň vzdáleně připomí
Čermáková odešla se svým vyznamenáním a před

stěrku jevištní komorné. V rukou opatrně nesly stří
brné podnosy s občerstvením a pochodovaly husím
pochodem. Plán, o němž mluvila Liška, se tedy za
čal uskutečňovat.
Došly ke stolu, a jako na sokolském slete udělaly
liché vlevo v bok, sudé v právo v bok, jenom nejhez
čí, Jarmilka Kotyková, zůstala s podnosem^ stát pří
mo před bývalým učitelem školy pro duševně za
ostalé. Když všechny dorazily na svá místa a oto
čily se čelem ke svému členu komise (přede mnou
barokní andělíček Sinkulová), provedly jako na po
vel vzorně nacvičené pukrle a položily na stůl pod
nosy. Ivana, nápadně po očku, sledovala, jaký do
jem to všechno udělá na předsedu. Bývalý učitel
splnil naděje. Řekl: “ ó ! 6 ! ” , holky udělaly vlevo a
vpravo v bok, manévrem podobným vstupnímu se se
řadily a husím pochodem vyšly ze sborovny. Nad
zadky ve šponujících sukních se jim houpaly obrov
ské bílé mašle z krajkového mušelínu.
Probral jsem se z okouzlení a zrak mi spočiml
na táce. Vedle čajové sklenice vermoutu tam stálo
cosi intenzívně vonícího a zapečeného v rozměrné
mořské mušli. Předseda už to. ochutnával a opět řekl:
“ ó ! Ó!” Maturity zahájily velmi úspěšně.

Mne nesmíš se ptát, jak bylo ml.
Mysli sl třeba, jak ten čas spěl,
že jsem to všechno už zapomněl.
Ten srpen, to září. Že v sobě mám hrob
a nad ním ani ta vrba už nešumí.
Mysli si všechno a nič. Já mlčím dál.
¡Tu svou řeč najdu zas, a to mi věř,
až znovu rozkvete železný keř.
Jenom z úst nevypusť, že jsem se bál.
Patroni čeští, stál jsem tam? Stál!
(S omluvou}

prosazovaly
pokrokové
živly. Ostatní složky Ná
rodní fronty se začaly
oprošťovat z objetí stra
ny. Tak třebas odboráři
zbavili funkcí skoro celé
dosavadní vedení, země
dělci chystali podle směr
nic Akčního programu
strany utvoření ústřední
ho svazu zemědělců.

č í- dopodrobna ..průběh
sjezdu spisovatelů v červ
nu 1967, který vyzněl jed
noznačným. požadavkem
odstranit censuru." Hend
rych, rozhněvaný'neúspě
chem dogmatiků na sjez
du, si vylil na spisovate
lích zlost na zářijovém
plénu, na němž dal vylou
čit Liehma, Vaculíka a
Klímu, jiné dal pokárat.
Tresty však narazily na
odpor široké veřejnosti,
která se se spisovateli stá
le více solidarizovala. Stotožňovalí se zvláště s pa
sáží závěrečné 'rezoluce
sjezdu,
která •. hlásala:
“ Konečný cíl marxistické
ho pojetí socialismu je uskutečnění lidské svobody.
Bylo by paradoxní, kdyby
se chtěla v procesu socia
listické přestavby'společ
nosti znemožnit .svoboda

“ V letech 1961-1967. jsem
často hovořil s novináři,
vědci, osvětovými pracov
níky a techniky, ale i s
příslušníky aparátu,
s
funkcionáři národních vý
borů a strany. Vždycky
znovu jsem žasl nad antidogmatickou jednomyslno
stí, s jakou tito lidé zastá
vali ideje, které byly teh
dy v klatbě. Byly to tytéž
ideje, které se nakonec
prosadily” , píše Gruen
wald a jako přímý důkaz
tohoto “ státu ve státě” lí (Pokračování na str. 8)

seda se ke mně obrátil a otevřel ústa — ale naštěstí
vstoupila Sedma s obědem, jako pravý deus ex ma
china. Oběd byla rokoková záležitost s hovězí pečení
a krásně symetrickým jehlanem z knedlíčků, poli
tých smetanovou omáčkou, již Vikusová zahustila
portským vínem. Předcházela tomu krémová polév
ka s hrozinkovými mininoky, a následoval ' zákusek,
skrytý pod šlehačkovou pyramidou. Když jsme ji
odstranili, objevila se čokoládová krychle, 'naplněná
máslovou hmotou s mandlemi a dole zapuštěná do
piedestalu z pudinku a šodó. Předseda byl buď velmi
hladový, anebo jedlík (během dalších maturitních
dní se ukázalo, že to byl notorický žrout) ' a přiužral
se do stavu dřímoty. Když potom čiháková, na otáz
ku Hygiena ve středověkých- zdravotnických zaříze
ních, spustila: “ Ve feudálním řádu prakticky sociál
ní péče v moderním slova smyslu,” a pokračovala
až skoro ke konci papíru, musel jsem jí sám osobně
říct: “ To by, myslím, stačilo,” a předseda se trošku
probral a přikývl. .Zato došel prekémí stav Sociální
vědy ve čtvrtém ročníku bdělé Ivaně, pohlédla na
mě s rostoucím neklidem, a já dělal, že smrkám. Mi
lada Marešová se na mě už vysloveně mračila.
Následující maturantka, Drahokoupilová, jež měla
stručnou otázku Personál feudálních nemocnic, skon
čila svůj výklad slovy: “ Jíž Církev, největší vyko
řisťovatel středověku —” a. Milada se ke-mně "na
klonila a zasyčela mi do ucha: “ Soudruhu, tohle jé
přímo sabotáž tak důležitého předmětu!” Program
večera vyčerpala Ejemová, odpovídající na Funkci
mnišských řádů v systému někdejší sociální péče
slovy: “ Ve feudálním řádu prakticky sociální péče v
moderním slova smyslu neexistovala,” ’ a předseda,
naštěstí opět trochu ochromený večeří (ragoût, kro
can nadívaný kaviárem, tříposchoďový pišingr s ru
movými pralinkami), mi řekl: “ Soudruhu, mám do
jem, že ve tvém předmětu žákyně spíš jen dost me
chanicky reprodukují, čemu se naučily, místo aby
samostatně rozvíjely téma vlastními slovy.”
(Pokračování příště)
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ČSL. OBEC LEGIONÁŘSKÁ, Jednota v NSW a
T. J. SOKOL SYDNEY
pořádají 1 . společný
|
TANEČNÍ VEČÍREK
i v sobotu 28. srpna 1971 v sále “ Police Club-u” ,
| Sydney, Začátek v 8 hodin večer. Vstupné včetně
í večeře $ 4.-. K tanci vyhrává populární česká
| muzika.

23. 8. 1971

RABAUL ČEKÁ NA ZKÁZU

Petr Mářan
Po ročním pobytu na ostrově Bougainville jsme se bychom nepocítili otřes půdy. Vulkánologové zjistili,
s kamarádem letěli podívat na ostrov Nová Bri že. sopky na našem ostrově a na Nové Británii, jsou
tánie. Ostrov překvapení, tak by se dal nazvat. Po spojeny spodním tunelem, takže při výbuchu na
hled z letadla při přistávání je úžasný — veliký moř ostrově Bougainville jsou pociťovány otřesy na Nové
ský záliv, čtyři sopky tyčící se od břehu a dole Británii a naopak:
krásné město Rabaul. Ostrov je daleko větší než ten
Strávili jsme v Rabaulu a okolí čtyři dny a v kaž
“ náš” a.zřejmě i obyvatelnější. Už ná první pohled dém z nich se země otřásala a to mnohem silněji,
je patrno, že je tam daleko víc banánovníků a jiných než na co jsme si zvykli v Bougainville. Vulkanický
porostů, které dávají potravu domorodcům. Obyva střed se totiž nalézá v' blízkosti Rabaulu. Přestože
telé ostrova, původní Tolaiové, se' liší od našich ostro jsou otřesy dost časté, každý trochu větší způsobí vanů již barvou pleti — nejsou černí, ale sytě bron zmatek většiny obyvatel, z nichž mnozí už mají své
ČESKÁ AUTOŠKOLA
zoví — a pak značně vyšší inteligencí. Z přistěhoval zkušenosti nebo slyšeli o dřívější zkáze. Hlavně do
J A N W I SZ
ců převládají Číňané a Japonci, ale .jsou tam usedlí morodci pak zděšeně křičí a zdánlivě bezcílně pobí
též menší skupiny lidí snad všech národností světa. hají. Nás tam zastihlo první zemětřesení v kavárně.
8/37 B Herbert St., Summer Hill, NSW. 2130
Jen s krajanem jsme se tam nesešli. (Proč jste si Popíjeli jsme s přítelem klidně kávu, když se nám
Telefon (Sydney): 797-6879
nenapsali o adresy?, p. r.)
najednou hrnky a talířky začaly pohybovat po stole,
Zdá se, že město žije převážně z turistického ru pak se pohupovala podlaha a obrazy na stěnách se
chu a že mu prospívá í láce zboží v čínských obcho kývaly jako staré pendlovky. Zní to asi dost zábav
dech. Většinu turistů lákají sopky. Kromě zmíněných ně, ale ve skutečnosti jsme měli strach. Je to strašně
čtyř velkých jsou tam ještě dva menší krátery. Všech divný pocit, když vám jezdí talíř pod nohama a hlava
ny dohromady tvoří pozoruhodnou, bouřlivou rodinu: se vám motá jak po opici. V noci nás otřesy vytáhly
nejvyšší dostala jméno Matka, nižší Otec, další Dce z postele a způsobily, že jsme už pak vůbec neusnu
ra a nejmenší, která vystoupila z moře v roce 1937, li. Co kdyby . . . Kdo nezažil, neuvěří!
byla pojmenována Syn.
Skvělou podívanou v Rabaulu skýtá park orchidejí.
Ve svých reportážích z Bougainville jsem se zmi
ňoval o častých zemětřeseních a dnes se k tomuto Pro milovníky květů je to opravdu požitek. Neodo
STARŠÍ MEZI MLADOU EMIGRACÍ
thematu vrátím. Začíná se zde totiž silně obnovovat lal jsem a když jsem si pořídil asi třicet barevných
Patřím také mezi tu většinu, která mlčí a až sopečná činnost, takže prakticky není týdne, v němž snímků různých květů orchidejí, natrhal jsem si
uveřejněný dopis pana Pražáka (HD č. 15, p. r.) mne
bobulky se semeny z těch nejkrásnějších. Pěstování
vyburcoval, abych se také ozvala. Vlastně ani nevím,
ovšem není snadné, vyžaduje zvláštní “ rabaulské”
V SYDNEY
jak vysvětlit, že zde jsem mezi těmi, kteří mlčí.
podmínky a značné znalosti. Semena se namáčejí do
můžete kupovat jednotlivá čísla
když doma tomu byl pravý opak. Patřím k posrpno
roztoku agaru a jiných živných látek ve zkumavkách
Hlasu domova nyní též u p. L. Kunce
vé emigrační vlně, ačkoliv věkem bych se spíš hodi
a pak se zasazují do kůry stromů. Přesazování vý
v Steindlerově restauraci/
la k “ osmačtyřicátníkům” . Snad proto jsem stála
honků je ovšem jednodušší, ale i přitom je třeba
167 Campbell Sfr., Darlinghurst
stranou, že od počátku exilu jsem se setkávala jen
dost péče.
s výsměchem a trpkým soucitem, jako že já a můj
Za podívanou stojí i vraky japonských válečných
muž jsme měli zůstat doma a čekat na penzi nebe
lodí, potopených tanků poblíž břehu či trosky letad
“ kam vlastně tak staří jdete” . Korunu tomu. všemu
S Y D N E Y
la, zapíchnutého stále ještě' vysoko v koruně stro
dalo,, když nám jeden mladičký pár položil otázku,
mů. Kolem pobřeží směrem na Kokopo je spousta
proč vlastně starší lidé emigrují, když už zde ne
tunelů ve stěnách hor jako další památka na válku
moknu nadělat žádné peníze. Tehdy mne napadlo,
s Japonci. Jeli jsme tam časně ráno po nočním ze
Přijmeme
zda by se ti mladí manželé také rozmýšleli, kdyby
Daňová přiznání
mětřesení,- takže cesta byla místy zatarasena spad
se jim bylo dítě narodilo na Pankráci a po šesti le
HOSPODYNI
— účetnictví
lou palmou. Hned další den přišla menší katastrofa.
tech se vrátili a dítě tvrdilo: “ to není moje maminka,
která by docházela den
Velké otřesy a výbuch kdesi v moři způsobily zved
provádí
reg.
daňový
moje maminka dělá korálky v Minkovlcích.” . To se
ně, aby pomohla při
nutí hladiny a pak utvoření obrovské vlny, která se
poradce
—
G.
HAMOR
pak nepřemýšlí o tom, jak bude člověk vypádat
vaření a úklidu. Lehká
přelila až na hlavní ulici Rabaulu, vzdálenou 400
80
Wycombe
Rd.,
mezi mladou emigrací a jde se. Nestěžuji si, jen bych
práce. Rodina jen o 2
metrů od břehu. V městě to pak bylo ■jak v Benát
Neutrál Bay (Sydney)
chtěla říci, že mnozí z nás mlčících by se rádi účast dospělých. Moder, dům
kách — lidé jezdili po ulicích na lodičkách, vedle
nili společného českého a slovenského života,, ale
Telefon: 90-2646
v North Shore. Je tře
nichž plavaly lahve, sudy, plechovky a mnoho jiných
ani nevědí kde a jak. Mnoho lidí například ani ne ba znát trochu anglicky
věcí. Lidé ze sousední vesnice Matupit museli být
ví, že v Sydney je Sokol a- Československé národní
nebo . německy nebe.
evakuováni do spěšně vystavených stanů. -Po celém
sdružení. Měli bychom o tom více, m lu y it s n a d n ě ji
maďarský.
ostrově se vyskytovaly trhliny v zemi, někdy až 40
bychom se pak s e š l í ! ....................
D. P., Sydney'
ZLATNÍK *
cm široké. Obé letecké společnosti začaly p"ak plnit
Telefon (v obchod, do
HODINÁŘ *
ZABÝVAT SE AUSTRALSKÝMI PROBLÉMY
okamžitě nadplány — lidé stáli' fronty ňa~ letenky,
bě) 211-1477 (Sydney'
každý chtěl z ostrova co nejrychleji 'zmizet., I nás
Zdá se mi, že bychom se-měli víee zabývat austral
STEVEN VARDY
přestala zajímat všechna jeho nepopiratelná krása
skými problémy, neboť to je země, ve které žijeme.
590 George St.
okamžitě nadplány — lidé stáli fronty na letenky,
Jistě nikdo z nás nedoufá, že by se poměry v naší
nad městem. Při příletu na Bougainville jsme si~z
staré vlasti natolik změnily, abychom se tam mohli
Sydney
výšky starostlivě prohlíželi oba domácí volkány: Bavrátit. Domov může být jen jeden a jestliže si jej
Přijmeme
(proti Trocaderu)
gana jen mírně kouří, Balbi odpočívá. Jenže člověk
nevytvoříme v této zemi, pak žijeme jen ve vzpomín
ŽEHLfŘKU
Velký sklad zlatých aj.
nikdy n e v í. . .
kách, ,coř člověku nepomáhá. Chci říci, že v dnešní
jen plně zapracovanou
šperků, hodinek atd.
době můžeme právě v Austrálii vidět studentské a
v žehlení dámských a
Opravy se zárukou.
odborové hnutí, včetně některých slabomyslných po sport. šatů. Mzda za 4%
litiků, -pod takovým komunistickým vlivem, že to
CO P Ř E D C H Á Z E L O
Mluvíme česky
dne $ 60. Příjemné pod
nahání až strach. Právě to můžeme ovlivnit, kdežto
a slovenský.
mínky. Stálé místo.
fPokračování
se str. 7) především se Sovětským
. na to, co se děje v Československu, nemáme sebe
Telefon: 61-8579
člověka marnou snahou svazem. To všechno bylo
menšího vlivu..Soustředme se více na náš nový do
L1ZTEX CLOTHING,
mov. ,
. inž. L. Tejchman, Newman
určovat štěstí a blaho lidí obsaženo v teorii “ tiché
4. poschodí,
dekrety.” Hlavně studenti revoluce” , kterou vypra
12 Little Regent St.
ZVOLME SI KOORDINÁTORA . . . .
Přijmeme
(Central
House),
a vůbec mládež se posta coval z vědecko-teehnickéČeskoslovenská emigrace ,je nesvorná,. protože není
Sydney, tel.: 211-3020
DÍVKY
vili za odvážné spisovate ho hlediska
fanatická. Fanatikové .mají .obyčejně nějakou cito
akademik
vou základnu, my jsme příliš racionální. Ale i jako
k lehké tovární práci
le. Studenti demonstrují Richta, z národohospodář
racionalisté bychom mohli být sjednoceni touhou po
(balení). Je třeba znát
počátkem listopadu 1967 ského stanoviska Ota Šik
osvobození naší staré vlasti, i když většina z nás
trochu anglicky.
proti zhášení světla ve a politicky Zdeněk M y 
přijala občanství vlastí nových. Povětšině jsme při
Dobré mzdy.
Přijmeme
strahovské koleji, mládež nář.
jali nová občanství, protože jsme chtěli -aspoň z
UKLÍZEČE (muže)
CORAL PLASTICS P/L
části pokračovat ve způsobu života, který bychom
z podniků, z kasáren, ze
k plnému zaměstnání
193
Hay
St.,
Sydney
Tichá revoluce, která
bývali rádi vedli doma. To nás váže.k dvěma stře
v pekárně.
škol odmítá šmahem ofi
Tel.:
211-0197
znamenala změnu lidského
diskům. Protože to. ale byla svoboda-, kterou jsme
SOOS BAKERY P/L.
ciální ČSM.
hledali, měli bychom za svobodu bojovat. Máme ji
života ve státě, to byl ká
445 Old South Head Rd.
v jednom středisku, chybí nám v druhém. — Jak za
Rose Bay (Sydney)
K tomu přistupuje 30 až men úrazu, to byla příči
čít? Vycházeje z návrhu Marcely Čechové, s kterou
Tel. 371-7341
40 tisíc obětí persekuce na 21. srpna. Jak probí
Přátelé v Sydney
mnohdy nesouhlasím, dejme záruku, že věnujeme
padesátých let, kteří se v hal, o tom hovoří druhá
každý rok aspoň jedno procento svého..ročního hru
a okolí,
bého platu do “ Fondu osvobození” . Podle toho, ko
čele s Gustavem Husákem část knihy, kterou z doku
máte-li zájem si přivy
Přijmeme
lik budeme mít záruk a jakou celkovou částku takové
domáhají rehabilitace. Ve mentů a komentářů zpra
dělat po zaměstnání
MUŽE
záruky budou představovat,. rozhodněme se k další-'
řejnost čím dál hlasitěji coval Peter Norden. Ale
nebo
ve
svém
volném
k
dodávkám
chleba.
mu kroku. Budeme-li mít slíbeno tolik, že budeme
čase, volejte telefon:
SOOS BAKERY P/L.
požaduje právo na-zvlášt to už je “ another cup oí
moci vydržovat někoho jako “ koordinátora osvobo
445 Old South Head Rd.
ní cestu k socialismu, rov tea” , čaje hořkého, který
zeneckého hnutí” , umožnit mu osvobozeneckou prá
797-6879 (Sydney).
Rose Bay (Sydney)
ci, udělejme sbírku slíbených částek a inserujme —
noprávnost s jinými socia máme dodnes na jazyka.
Auto vítáno.
Tel. 371-7341
(Pokračování na straně 9)
listickými státy, to jest
J. S.

DOPISY ČTENÁŘŮ

ZLOBÍ
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VÁS

OČI ?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od! O P T A

OPTO
Capito! House, 113 Swanston St.
Melbourne, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

John Danius:

ZROD SATANOVA ATOMU
Četl-li někdo z nás Solženicynův První kruh, pak
stejně poutavou a zajímavou četbu najde v nově
vycházející trilogii Zrod Satanova atomu, jež je
nám tím bližší, že jedná o českých a slovenských
lidech.
První díl, nazvaný “ K smrti odsouzený vypráví'’,
přináší jednotlivé historky těch, kteří se sešlí za
éry stalinismu v jáchymovských dolech, novodobých
to galejích, těch, kteří se nikdy nepostavili po bok
katů našeho národa.
Dílo “ K smrti odsouzený vypráví" je krutou obža
lobou nejen uplynulé éry, jejích představitelů a její
justice, ale i dokumentárním vylíčením atmosféry, v
níž byli "delikventi” vyslýcháni; je to obraz, v
němž se přímo zrcadlí povahy tehdejších členů stát
ní bezpečnosti, kteří uměli ponížit člověka tak, že
mu vzali poslední naději na návrat lidskosti. Celé
dílo ukazuje, že středověké inkvisiční soudy byly
ve svých krutostech přímo naivní proti tomu, co
dokázali komunističtí pochopové ve století dvaeátém.
Zrod Satanova atomu vyplňuje mezeru v histo
rii
komunismu v Československu a toto realistic
ké dílo přesvědčivě osvětluje — pravdivě a věro
hodně — i přípravný čas, jenž všude předcházel za
vedení komunistického režimu.
Celá trilogie by zasloužila přeložení do všech svě
tových jazyků, aby ti, kteří ještě mají nějaké duse
o komunismu, se dočetli, co komunismus vpravdě
jest a co je jeho účelem — zotročení lidstva.
Druhý díl trilogie “ Zavraždění žalují” a třetí “ Jmé
nem Satana” , jsou ještě víc strhující a napínavější,
tempo děje se stále zhušťuje a stupňuje a vyvreholuje v díle třetím. Celá trilogie je výstižně ilustro
vána jedním z těch, kteří žijí s námi v Austrálii.
Zrod Satanova atomu jsou otřesné příhody, ať
již středoškolského profesora či biologa, ať již syna
horníka či kněze — 103 lidských osudů defiluje v
něm před naším svědomím, 29 hlavních postav uka
zuje na situace, jež oloupily lidi o člověčenství, jež
je oloupily o všechnu životní sílu a mnohdy i touhu
po dalším žití. Všichni sice až do konce touží po
svobodě — nejen po svobodě mimo vězení — ale po
svobodném životě, jenž však v té době nebyl v ce
lém státě, a proto se mnozí tak často pokoušeli bez
nadějně uprchnout, jsouce si vědomi i toho, •že je
dělí od ostatních ostnaté dráty nabité elektrickým
proudem.
Londonovo “ Přiznání” , Loblova kniha “ Revoluce
rehabilituje své děti” či vyprávění Slánské o pro
cesu s jejím manželem jsou ve srovnání s touto tri
logií jen plytkými autobiografickými díly těch, kte
ří byli spolutvůrci onoho krutého a nelidského re
žimu, ale za nějž se opět postavili po svých rehabi
litacích bud’ oni sami či jejich děti.
V jejich díle není účasti s tím obrovským množ
stvím nevinně trpících, kteří nebyli členy Strany, s
těmi, kteří byli zabíjeni jen proto, že stáli na dru
hém břehu.
Prodej trilogie Zrod Satanova atomu byl nabídnut
Čs. sdružení ve Viktorii s tím, že z každé prodané
trilogie; jež stojí US $ 17.-, ponechá autor S 3.Sdružení jako příspěvek na postavení vlastního kul
turního domu v Melbourne.
Přijímáním objednávek a distribucí — jde o dílo
■vydané ve Švédsku — byl pověřen kulturní referent
Sdružení br. Zdenko Horný, 18 Walpole Street, Kew,
Vic. 3101, jenž ochotně vyřídí Vaši objednávku s
tím, že bude současně poslán šek a to buď na jednot
livé díly — $ 6.- či na celou trilogii, jejíž první díl
■jest expedován ze švédská již nyní, druhý díl pak
dojde v září a třetí v listopadu tr.

PŘÁTELÉ

H LEDAJÍ:

SPORT V AUSTRÁLII

Stanislava Svobodu, který odjel po Srpnu do Austr. j
(hledá kamarád z Vých. armády), Jaroslava Šubrta j
S. K. SLAVIA MELBOURNE
z Benátek n. Jiz. nar. 17. 2. 1947, který odjel 23. 3. j Při zápase s týmem Prahranu byli příznivci Sla
1971 z Neapole do Perthu (vzkaz) a Lad. Eliáška - vie opět zklamáni nemohoucností útoku, který kombi
(odešel po r. 1968).
noval, ale ani z několika zcela vyložených pozic -ne
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo dokázal vstřelit jedinou branku.. Díky tomu, že obra
s- na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného na podala dobrý výkon, skončil celý zápas bez/pranek.
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD
Proti mužstvu Ringwood .United zachránil čest.jslavistického útoku Veliekovič (o jehož zařazení do
mužstva bylo rozhodnuto v poslední chválí), který
vstřelil dvě branky. Celé mužstvo podalo v poli
dobrý výkon, zvláště obrana hrála spolehlivě, takže
konečný výsledek zůstal 2 : 0.
(Pokračování se strany 8)
Po tomto zápase , má Slavia 25 bodů a. je na třetím
možná i v neemigrantských novinách —, aby ti, kte místě tabulky'.
ří mají zájem a schopnosti, zaslali žádost o místo ko
Dne .28. srpna se -hraje poslední 'divizní zápas le
ordinátora. Nechť v tomto inzerátu je poznámka, že tošní sezóny na domácím hřišti v, Essendonu a to
žádosti budou uveřejněny v těch a těch novinách. proti Frankston City.
J. K.
Po tomto druhém inzerování zvolme si koordinátora,
používajíc oficiálních forem, podobných poštovním
ČS. SPORTOVCI V CIZINĚ
volebním lístkům v Austrálii. Předpokládám, -že by
Bývalý slavný čs. fotbalový internacionál Jirka
žadatelé uvedli, jak by si ve funkci koordinátora
počínali. Z takového začátku by se dalo něco vybu Sobotka převzal znovu po letech v roli trenéra před
dovat. Začátek je polovina úspěchu. — Když nebude ní mužstvo švýcarské nejvyšší fotbalové soutěže Chaux
zaručeno dostatek peněz, uznejme, že češi a Slová de Fonds, které se -v- minulosti pod jeho - vedením
ci, aspoň my, co jsme utekli, jsme už ztratili naše stalo už dvakrát mistrem země. Kromě Sobotky pů
malé duše. Zařaďme se potom potichoučku do zá sobí ve funkci trenéra v 1. švýcarské lize í F. Buíka,
stupu těch, kteří pokládají za větší tragedii obje bývalý trenér Baníku Ostrava/ který, převzal muž
vení se pampelišek v -jejich trávnících než jsou stvo nováčka ligy FC Grenchem
okupace vzdálených zemí.
— Ve dnech 4. — 6. září uspořádá .československý
J. K. Luker, New Norfolk, Tasmania svaz sportovců v zahraničí. v Chicagu IX.. sjezd, na
který přislíbily účast desítky našich sportovců ze
PRO SPOLUPRÁCI S ČSNRA
všech koutů USA a Kanady.
článek na téma “Národní dilema” , který napsal
prof. dr. ing. L. Brom (HD 11/71) je chvályhodný,
avšak jeho provedení by na sebe dalo opět velmi
RIDDELLS CREEK
dlouho čekat. Učme se z řešení naší čs. otázky v
minulosti — jak tomu bylo za 1. a 2. světové války7.
31 mil z Melbourne
I když dnes je situace svízelnější, neboť žijeme v
AKR iesní PARCELY
I
nedokonalém míru a v nebezpečném světě, řešení
(132 ft.-x 330. ft.) -za :
našich věcí musí být nalezeno námi. Proč nepoužít
S 1.150 až $ 1.950
U
dobrých a vyzkoušených služeb čsl. národní rady
$ 150 deposit, $ 8 týdně na 4 roky,
■americké, která jak v přímím tak i v druhém odboji
7% úr. snižovaného. - byla našim přímluvčím a strážcem, která má dlou
★ Jeďte dálnicí k Tullamarine a přes -Sun- I
holeté styky s vládními kruhy USA a snaží se pra
bury. Z Riddell pokračujte míli po Romsey j
covat k tomu, aby naše vlast byla opět svobodná?
Rd., potom'.l% ’míle po Gap Rd. Na parcelách
Není dnes, takřka po čtvrtstoletém přešlapování v
jsou tabule “ FOR SÁLE” .
třetím odboji; nejvyšší čas, aby naše vrcholná orga
★ V místě jsou klokani a medvídci koala
nizace — Čs.OL., Sokol, Rada svobodného Českoslo-.
Volejte majiteli: 663-3706, 306-2424,
venska, ACEN, SVU, Naardenský výbor a ostatní
po hod. 63-4291
organizace, třebas různého politického zabarvení,
těsně spolupracovaly s ČsNRA, dávaly jí podnětné
návrhy atd.? To by jistě prospělo našim čs. věcem.
J. Novák, Liverpool, NSW

Dopisy redakci:

DVĚ ÚMRTÍ
— Dne 1. července zemřel
v Mnichově náhle na
srdeční infarkt novinář
Karel Beran, bývalý pří
slušník čs. západní armá
dy, v padesátých letech
vězněný v komunistických
žalářích, po srpnu 1968
spolupracovník Rozhlasu
Svobodné Evropy a měsíč
níku TEXT.
— Dne 24. července ze
mřel v Paříži ve věku 39
roků slavný český malíř
Josef Šíma. Žil ve Francii
od roku 1921.
ÚSTŘEDÍ SKAUTU
V loňském roce se utvo
řilo Přípravné ústředí čs.
skautingu v exilu za úče
lem organizování nového
čs. skautingu mimo půdu
naší vlasti a sdružení
skautských
činovníků,
pracovníků na poli theorie
a praxe skautské výcho
vy, jakož i jejich pomoc
níků, příznivců a přátel.
Vyrývá všechny, kteří ma
jí zájem o bližší informa
ce, aby psali na adresu:
SKAUT, Box 69,
597 00 Atvidaberg,
SWFDEN

— V Sydney vycházející
měsíčník Jeweller Watch
maker & Giftware uve
řejnil v červencovém čí
sle “ A success story in
ceramics” - třístránkový’
popis začátků a vývoje
podniku poúnorových uprchlíků manželů Krato
chvílových z Melbourne,
Ellis Ceramics P/L. v
Nicholson St., Abbotsford.
— V Japonsku vycházející
žurnál Architecture and
Urbanism uveřejnil v m i
nulém měsíci studii o
australské interní archi
tektuře, v níž si všímá
popisem a obrazy dvou
vzorných bytů - obou v
Melbourne, obou zařizo
vaných firmou Exquisite
Furnishing Co. v Tooraku,
jejímž majitelem je další
“ poúnorový” přistěhova
lec O. Vaněk.
BYTY
PRO SVOBODNĚ
nebo bezdětné manžele
$ 7 týdně
($ 1 za den)
5 minut z City
70 Gipps St.,
East Melbourne
Tel. (po 6. hod. v e č.);
41-4088

REŠTAURÁCIA
GOLDMARK EATING HOUSE
235 Carlisle St., St, Kilda, Víc.
telefon: '52-4328
Najlapšie slovenské, české a maďarské jedlá
Otvorené: pondělek až sobota 10 h. ráno — 8 fa.’ več.
nedel’a 1 h. odp. — 8. h. večer
Předáváme domácie pečivo a štrúdl
Krajanov srdečne pozýva
Olga Polyakova
POSRPNOVÝ PŘISTĚHOVALEC DO AUSTRÁLIE
Pavel Kučera, absolvent Umělecko-průmyslové- školy
v Praze, člen Victorian Arts Society,.pořádá ve dnech
23. až 31. srpna 1971 výstavu svých kovových -pla
stik v hale National Bank of Australasia, 209
Little Collins Street, Melbourne, která je otevřena
v době bankovních hodin.
-- SKUPINA SVU V MELBOURNE?
U příležitosti návštěvy Melbourne členem výboru
čs. Společnosti pro vědy'a umění v-N ew 'Y orku p.
Petrem Hrubým sešlo se v Melbourne dne 18. srpna
25 místních Čechů a -Slováků, kteří vyslechli infor
mace hosta o SVU a debatovali o možnosti ustaveni
místní skupiny SVU a všeobecně o větší možnosti vzá
jemného styku lidí s -hlubšími zájmy7 o vědu a "umě
ní. Další schůzka se uskuteční ■později; pu dojiti
! bližších informací z USA a zjištění místních možno
stí. Přítomní nakonec požádali dr. O. Sitnaie, T7 Medow Cres., Mt. -Waverley-, Vic. 3149, telefon (Melb.)
232-7929, aby se snažil soustředit adresy zájemců o
další práci v tomto směru. Dr. Sitnai -se proto obra
cí ke všem Slovákům a Čechům v e ' Viktorii,' kteří
mají o věc zájem, aby sdělili laskavě své adresy a
mohli být upozorněni na další jednání.

HLAS DOMOVA
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- - Ve zkratce - -

SPORT
Karel Janovský
Zdařilá příprava na Helsinki

Vítězství nad Maďary, prohra s Poláky

— Sportovním šlágrem NSR byla první .srpnovou'
neděli 33. automobilová Velká cena Německa, kterou
na okruhu Nuerburgringu před 250.000 diváky vy
hrál 321etý Skot Jackie Stewart na voze Tyrell-Ford.
Ten zvítězil letos už v páté Grand Prix a sahá znovu
po titulu světového přeborníka. Po sedmi z jedenácti
jízd automobilového mistrovství světa formule I
pro rok 1971 má 51 bodů, o 32 bodů více, než Belgi
čan Jaeky Ickx (Ferrari). Třetí v pořadí je Švéd
Roňme Petterson (March Ford), a o čtvrté místo
se dělí Švýcar Regazzoni (Ferrari) s' Francouzem
Francois Clevertem (Tyrell-Ford); oba mají jen po
12 bodech.
— Na mistrovství Evropy košíkářských juniorek v
Jugoslávii získala čs. děvčata stříbrné medaile, když
prohrála v Subotici až ve finále s družstvem SSSR
76 : 52. Bronz si domů odvezly Bulharky.

Generální zkouška čs. lehkých atletů na jubilejní X. mistrovství Evropy v Helsinkách se zdařila lépe,
než se očekávalo. Čs. družstvo mužů vyhrálo v rám ci mezistátního trojutkáni v Bratislavě dosud nej
větším rozdílem bodů ve vzájemných stycích nad Maďary 121 : 102 a prohrálo poměrně těsně s Po
GALEŮV POHÁR DO STOCKHOLMU
láky 101 : 121 (těsně proto, že předtím to byly prohry dvojnásobné), — co však je daleko důležitější:
Poprvé v 221eté historii neoficiálního mistrovství
většina členů reprezentačního družstva ČSR podala dobré výkony, které jsou příslibem, že čs. chlapci v Evropy tenisových juniorů vyhrály letos ve francouz
Helsinkách čestněji obstojí, než tomu bylo před dvě ma roky na mistrovství Evropy v Aténách. — Čs. ském městě Vichy slavný Galeův pohár mladé teni
ženy však— až na výškařky a mistryni Evropy Jehličkovou — nedosahují evropské úrovně, a tak od sové naděje švédská, které ve finále zdolaly druž
stvo Francie 5 : 0 . Galeův pohár měli obhajovat
nich nelze v Helsinkách mnoho očekávat.
čtyřnásobní vítězové, Čechoslováci. Ti však po vítěz
Z 20 disciplin mezistátního střetnutí Polsko -- vt.). Josef Plachý, který byl delší dobu nemocen, ství nad V. Německem 4 : 1 prohráli v Mariánských
ČSR — Maďarsko vyhráli Čechoslováci 6, Poláci doběhl na 800 m (v čase 1:52,2 min.) drahý za Polá Lázních právě se Švédy 2 : 3 .
10 a Maďaři 4. Podle očekávání běh na 110 m přek. kem Linkowskim. Dobrou úroveň měl štafetový zá
JIHLAVA VE FINÁLE
vyhrál Čechoslovák L. Nádeníček (za 13,8 vt.), v vod na 4 x 100 m. Pořadí: 1. Polsko 39,4 vt., 2. ČSR
Lední hokej už není dávno jen “ zimním sportem” .
hodu diskem zvítězil ve velkém souboji s Maďary 39,5 vt., 3. Maďarsko 40,9 vt. — Nejhodnotaějšíbo
Ludvík Daněk (63,60 m), a v závodě na 3.000 m pře výkonu dosáhl však v Bratislavě maďarský koixlař V celé řadě známých evropských turistických stře
kážek protrhl cílovou pásku v novém čs. rekordu Varju, bývalý evropský mistr a rekordman, který disek jsou nyní i v nejteplejších letních měsících
8:35,8 min. Moravčík. Svou dobrou formu potvrdil vrhl nový národní rekord: 20,45 m. Další dvě místa pravidelně pořádány mezinárodní turnaje, kterými se
i čs. trojskokan Fišer (vyhrál skokem 16,40 m). však patřila Čechoslovákům: Janoušek dosáM 20,05 bezpochyby stává hokej čím dále tím více populár
Překvapili běžečtí vytrvalci Hofman a Jánský, kteří m (několik dnů předtím vytvořil nový čs. rekord n í A na tomto záslužném díle se podílejí (pokud
vyhráli 5.000 m (za 13:57,2 min.) a 10.000 m (za 20,14 m), Brabec 19,39 m. — Ve skoku vysokém zdo vůbec nyní mohou z Československa vycestovat) i
lali dva Maďaři Major a Kelemen a Čechoslovák čs. mužstva, která jsou úplnými taháky, plní poklad
30:02,6 min.).
ny pořadatelů. Bylo tomu tak i v tropických vedrech
Sprintérské běhy vyhrál - Polák Nowosz. 100 m za Moravec 2,13 m, Moravec byl větším počtem oprav první poloviny srpna v italské Cortině ďAmpezzo,
až
třetí.
10,2 vt. před čs. Bohmanem (10,3 vt.), 200 m za 20,9
Čs. lehké atletky prohrály s Polkami 57 : 89 a s kde sehrála 4 důležitá střetnutí i jihlavská Dukla.
v t.. (před Bohmanem a Kynosem — oběma naměřili
Čs. mistr vyhrál tu nejen tradiční soutěž o tzv. Bo21,0 vt.). Mladý sparťanský čtvrtkař Tulis byl na Maďarkami 58 : 88 b. Ve skvělé formě se představila nacossovu trofej (zvítězil nad italským přeborníkem
400 m druhý (47,1 vt.) za Polákem Wernerem (46,3 olympijská přebornice a mistryně Evropy ve skoku Cortína Doria 5 : 2 a nad druhým mužstvem tabulky
vysokém M. Huebnerová-Rezková, která vyhrála
svou speciální disciplinu vynikajícím skokem 1,85 m italské hokejové soutěže Gardena Ortisei 5 : 1 ) , ale
(vyrovnala čs. rekord). — Velice spokojeni byli di i obě semifinálová střetnutí Poháru mistrů evrop
váci i s výkonem evropské mistryně na 1.500 m Jeh ských zemí (ještě ročník 1970-71), ve kterých pora
Když čtyři dny po skončení pražského finále A-sku- ličkové, která se po delším odmlčeni dostává znovu zů Cortinu Doria 6 : 4 a 5 : 2. Jihlava se po vítězství
piny evropského pásma Davisova poháru ČSR — Špa do dobré formy. V Bratislavě časem 4:18,6 min. 6 : 4 vzdala výhody domácího prostředí a sehrála i
nělsko rozhodla mezinárodní tenisová federace v Lon všechny své soupeřky deklasovala. Kromě těchto dvou odveta na olympijském stadiónu v Cortmě ďAmpezzo. Jihlavští vojáci se tak kvalifikovali do finále
dýně, že v mezipásmovém boji s Brazilci musí hrát disciplin však už čs. ženy nic jiného nevyhrály.
FMEZ, ve kterém se střetnou v září s CSKA Moskva.
čs. družstvo na brazilské pudě (v Praze se už pro
dávali vstupenky na střetnutí na Štvanici), byli z
VOŠTOVÁ NEJLEPŠÍ EVROPANKA
toho u nás vyznavači bílého míčku smutní. Jednak
Mezinárodní tabletenisová federace vydala v Lon
se těšili na to, že v Praze uvidí' dobrý tenis, a co
V kolumbijském městě Cali skončily 13. srpna VI.
hlavní: na štvanici by si zřejmě Kodeš a spol pora dýně oficiální pořadí stolních tenistů a tenístek pře
dili i s Brazilci. Přesto všichni věřili, že i v Bra rok 1971, sestavené na podkladě úspěchů v právě . Panamerické sportovní hry (suverénními vítězí se
zílii, v Porto Alegre, čs. tým čestně obstojí. Jenže uplynulém období, hlavně však na světovém šam stali i tentokrát reprezentanti USA), jejichž lehko
všé dopadlo: jinak-, čs. tenisté přilétli do Porto Alegre pionátu v dubnu tr. v japonské Nagoyi. Poprvé pe atletická část byla skutečným sportovním požitkem.
pozdě, čtyřdenní aklimatizace byla příliš krátká, na 17 letech figuruje na první příčce žebříčku mužů IAtletem číslo jedna tu byl 191etý Kubánec Pedro
víc po. celou dobu v Brazílii pršelo a tak si nemohli Evropan, 181etý levičák švéd Stellan Bengtssou z Perez Dueňaz, který skočil nový světový rekord v
na kurtech vůbec zatrénovat. Dlouhé tahanice byly Falkenburgu, který letos ve finále mistrovství světa trojskoku. Na druhý pokus dosáhl fantastických 17,40
o lehké míčky, na které vedoucí čs. výpravy nechtěli porazil obhájce prvenství Japonce Itoa a postaral se m. čímž zlepšil o 1 cm' dosavadní světový- rekord
přistoupit. Ještě večer před zahájením střetnutí prše tak o největší tabletenisovou senzaci roku. — Z čs. Rusa Sanějeva, vytvořený na OH v Mexiku. Tento
lo a tak bylo dohodnuto: jestliže se druhý den počasí mužů se pochopitelně ani jeden nedostal do žebříč kubánský trojskokanský fenomén měl celkem 4 sko
nezmění, bude střetnutí odloženo na příští víkend. To ku nejlepších dvanácti, zato však ve světovém pořa ky nad 17 m. Kromě světového rekordu 17,40 m sko
b y 'jis tě vyhovovalo Čechoslovákům. Ovšem jak z dí žen jsou dvě čs. hráčky: Ilona Voštová je jako čil 17.04 m, 17,12 m a 17,19 m. — Po&íváme-li se do
udělání: po 4 dnech lijáku se na Porto Alegre usmá nejlepší Evropanka na 3. místě a Alice Grafová je 11. seznamu světových rekordmanů v trojskoku, zjišťu
jeme, že od chvále, kdy 6. srpna 1936, tedy přesně
lo slunce, střetnutí mohlp začít.
ČECHOSLOVÁK PŘEPLAVAL LA MANCHE
před 35 lety. Japonec Naoto Tajima v Berlíně skočil
A začalo pro čs. reprezentanty velmi špatně. Nej
Britský tisk věnoval v reportérů.
Veccíovský. 16 metrů, byl světový rekord zlepšen celkem už pat
lepší čs. tenista Jan Kodeš dělal jednu chybu za,
druhou a tak v zahajovacím střetnutí prohrál (po prvních srpnových dnech který se už loni pokoušel náctkrát. Sám Brazilec Perreira da Silva se zapsal
prvé ve vzájemných střetnutích vůbec) s druhým velkou pozornost husarské přeplavat kanál La Man- do seznamu pětkrát, prvním však, kdo překonal 17hráčem brazilského žebříčku Edsonem Mandarínem mu kousku 39letého Fran che, ale bezúspěšně, pla metrovou hranici, byl olympijský přeborník Polák
6 : 8, 4 : 6, 6 : 4 a 4 : 6, což byl začátek konce. Bra tiška -Venclovského z Pře val tentokrát klidně, pra Josef Schmidt, který 5. srpna 1960, tedy před 11 le
zilský mistr Tomáš Koch si snadno poradil s Fran rova, který 30. července videlně, za minutu 43 ty, posunul hranici světového rekordu v trojskoku
tiškem Pálou (vyhrál nad ním 6 : 4, 6 : 4 a 6 :2 ) a jako první Čechoslovák temp, a tento rytmus u- na 17,03 m.
Skvělou úroveň měl na Panamerických hrách i fi
nervosní čs. dvojice Kukal — Kodeš podlehla ve čtyř přeplaval kanál La Man- držel po celou cestu. Prv
hře brazilskému páru Koch — Mandarino 6 : 8, 2 : 6 che. Moře mezi Doverem ní potravu přijímal za 3 nálový běh sprintérů na 200 m, který vyhrál 211etý
a Folkestone bylo klidné hodiny, vše si sám kontro Jamaičan Don Quarrie. kterému stopli 19,8 vt. Vy
a 4 :6; vše bylo rozhodnuto.
Za stavu 3 : 0 pro Brazílii postavil nehrající kapi a tak po IShodinové plav loval na vodotěsných ho rovnal tak světový rekord Američana Tommie Smittán brazilského týmu proti Františku Pálovi náhrad bě dorazil na břeh, kde dinkách.
ha z OH v Mexiku. — Za pozornost stojí i vítězný
—
★
—
níka Kyrmayera, s kterým Pála (a to ještě s? velkou ho už čekaly desítky fotočas 44,6 vt., kterým americký čtvrtkař John Smith
ziskal zlatou medaili Panamerických her v běhu na
námahou) udělal jediný bod ČSR — zvítězil 6 : 1,
2 : 6, 4 : 6, 6 : 2 a 6 : 4). K poslednímu singlu nastou
400 m.
HLAS DOM OVA
pili místo mistrů obou zemí Kocha a Kodeše náhrad
V souvislosti s posledními skvělými časy na tartaVychází čtrnáctidenně, ftídí redakční kruh.
nových drahách nebo drahách s jiným umělým po
níci: VI. Zedník a Tavarez. Utkání muselo být za
Adresa: Hlas domova,
vrchem se nyní mezi sportovními experty vede disku
stavu 9 :7 , 5 :7 , 4 : 6 a 5 : 4 pro tmu přerušeno
8. Moorhouse St„ Richmond, Vic„ 312L
a nebylo už vůbec dohráno, vždyť o nic nešlo. V
se, jak tato nová kolbiště zlepšují výkony atletů.
Telefon: 42-5980
Brazílii si dohrávku připsali k dobru, oznámili, že
Nejvýstižněji eharakterisoval rozdíl výkonů závodní
vyhráli nad ČSR 4 : 1, v ČSR se vede výsledek 3 : i. ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý ků na normální antuce a dráze s umělou hmotou
výtisk 25 c.
391etý bývalý přední světový sprintér Němec -Heinz
Ovšem, to není důležité, Brazílie je v mezipásmovém
finále, Davisova poháru, ve kterém se střetne s Ru PŘEDPLATNĚ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž Fuetterer: “ Rozdíl je asi ten, jako když nejprve
muny (vyhráli, v New Dílli nad Indií 4 : 1 ) . A vítěz předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, £stg. 3.-, US $ 7. jedete sportovním vozem rychlostí 209 -km v hodině
pak nastoupí ve vyzývacím střetnutí proti držitelům nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého pří I na normální dobré venkovské silnici a pak za^e si to
“ Salátové mísy” , tenistům USA.
platku do různých zemí sdělíme na požádám obratem, pádíte po dálnici,’’

DAVIS

CUP

Senzace Panamerických her

