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Československé vojenské jednotky na Sibiři?

Ve mámeni sjezdů o obrany

Caakésiovenští občaná přečkali v klidu období sjezdů mnoha vrcholných orgá- přijeli s tolika módními
ňtiácí. V áebatéch oočekávané dovolené, o odjezdu někam k řece nebe do hor. novinkami, že tu slávu
ŕ& dekence k černému moři docela zapadly ojedinělé zmínky hrstky horlivých ani nešlo přejít bez po
. aktivistů a nadšeném odsouhlasení všech návrhů, dodaných shora delegátům všimnuti. Hodně k tomu
Vseodborového Sjezdu, o dojemných projevech věrnosti sněmujících delegátů přispěli vtipálkové, kteří
Společnosti československo-sověfského přátelství (kteří prý representuji 616.606 si zas jednou přišli s kučlenů), e nesmírném kulturním významu nového Svazu spisovatelů, T když si bánským přátelstvím na
VefH de čela lidi, kteří až dosud zřejmě sepisovali jen pod pečlivě tajenými pseu- své.
ídeopniy, 'takže je nikdo nezná, o jásajícím, socialismu oddaném mládi na sra
Jinak se doma pěstoval
zech plenýrů, s limonádou zdarma atd.
v minulých dnech zvlášť
V továrnách zapadla stat tepláky či vetrovku, brigád na venkově,, a okázale mír. V Sušici se
bez povšimnutí i “ čestná které by se hodily k -oče větší zájem veřejnosti se například konalo další
-hlášeni'', áe .jejich podnik kávanému
pobytu blíž podařilo vzbudit .dvěma “ Setkání mládeže Ba Šu
■splnil socialistický záva přírodě a dál od všedních návštěvám ze zámoří - mavě” , kterého se zúčast
zek, 'která chodila v těch starostí.
indické .ministerské před nilo na 4.900 mladých lidí
dnech na sjezdy, do ústře
To už spíš byly sledo sedkyní Indíry Gándhíové ze všech krajů republiky
dí strany a do redakcí no- vány zprávy z venkova o a zvláště Fidela Castra., i z ciziny. Tyto "dny ra
■Via a to jednoduše proto, značně opožděných skliz při jehož slavném pobytu dosti naší i .zahraniční
■ie-zaměstnanci často ani ních sena - pro povodně a se manifestovalo tolik Če pokrokové mládeže” pro
nevěděli, že podnik něja- nedostatek
pracovníků, skoslovensko - kubánské bíhaly pod heslem “ Mlá
-ký ^socialistický závazek protože v sobě skrývaly ho přátelství a Compaňa- dež obviňuje imperiáli-;
převzal.
1
nebezpečí “ dobrovolných” ro Fidel a jeho doprovod smus” .
(Pokr. str. 2)
Také palcové titulky o
.přebytku státního rozpoč
"Určitý stupeň vzájomnej děvery medzi USA a SSSR"
tu 3.’3 miliardy korun,
fkteré « o objevily v .novi-'
néek poslední den v červ
nu, vzbudily méně zájmu
Poradca prezidenta Nixona Peter Flanigan informoval v týchto dňoch noviněž zpráva, kde lze do- nárov o doterajšom vývoji v americke-sovietskycb obchodných rokovaniach.
ktorých druhé kole začne fante mesiac v Moskvě,
Prejavil optimizmus a zdôraznil, že do konca tohoto
roku .predvída značný pokrok. Niektoré otázky sá
Na společném zasedání Sněmovny lidu a Sněmov- majú dohodnúť už na schôdzke v Moskve za prítom
řrý náredá dne 26. června byl schválen Zákon o žři- nosti ministra obchodu Petersona.
zeVánl okresních a krajských 'zemědělských správ.
Pravda, zásadné pro ktoré vo vzťahoch Wa
"Týle *n*Vá správy nemají mit nic společného se sdruieýénf® podnikání v rámci okresů, které se začalo blémy, ako „je udelenie ■shingtonu s Moskvou vy
•Úŕ ípřed ífřemf léty pokusně provádět v několika
doložky o maximálnych tvorila nedávna vrcholná
rekresícb. Jde e nové správní orgány, které budou jmenevéty vládníml ůřady a jejichž úkolem bude větší do- obchodných výhodách, ú- konferencia v Kremli, po
-Wed >«• zemědělství, prakflel^y na celý čs. venkov, very a uvoľňovanie nie máha prerážať bariér j
»ředí* výkladu, který podal na tomto zasedání mi- ktorých licencií, označo nedôvery -a razí cestu kí
ateér zamidilství Večeřa, rbudou mít tyto zemědělské vaných stále za strate
konkrétnym činom. Vc
správy (zřizované ad 1. září' fr.) za úkol "posílit
Washingtone
oznámilc
gicky
dôležité
pre
obranu
vTtV eféfa na řízení, zvýšit a prohloubit funkce nárořdoiteepedářskýdh plánů a vytvořit jednotný systém štátu, to všetko treba ešte Združenie amerických vý
-Fteení zemidělství, oproštěný zejména v okresním prekonať, výhrady a ob robcov zariadenia pre do
-Efieke «d vlastni podnikatelské činnosti". Tim má
medzenia preklenúť..
mácnosti a kuchynského
býf zabezpečeno, aby všechny otázky zemědělství
Prezidentov
poradca
riadu, že podpísalo pred
byly řešeny "důsledně z hlediska celospolečenských
zájmů v souladu s danými výrobními podmínkami Flanigan sa o tom tiež bežnú dohodu, podľa kto
* * přihlédnutím k zdůvodněným potřebám podni zmienil a prejavil mien rej americké firm y vybu
ků” .
ku, že ak by sa medziča dujú v Sovietskom zvize
-Novému opatření předcházely už delší dobu st iz
som nezlepšila politická 6 tovární na 'výrobu to
nesti a varování pravověrných soudruhů, že venkov
neni dostatečně stranicky podchycen. Nový zásah do atmosféra vo vzťahoch hoto spotrebného sorti
Živeta na vesnici bude mít za, následek, že Jednot medzi
oboma
štátmi, mentu. Ide o výrobu no
né .zemědělská družstva -budou ještě víc jednotná, americký
kongres
by žov, vydlíčiek, lyžičiek t
nadále zemědělská, ale už vůbec ne družstevní. Při
sotva prejavil ochotu dať nehrdzavej ocele a strieb
ja tý zákon bude mít nepochybně vliv i na venkov
ské národní výbory. IV zemědělských obcích se Sovietskemu zväzu status ra, potom hrncov, stol
MNV mají stát hlavně výkonným orgánem těchto priateľského obchodného ného náradia atď.
veSmem jmenovaných správ, čili jejich "samosprá partnera,
Predstaviteľ Združenia
používajúceho
va": se déle scvrkne na plnění příkazů a popohánění.
pre svoj export do USA amerických výrobcov zde:Utnísřr'Večeřa to *řekl takto: "Národní výbory bu“dsu siedevat, jak zemědělské podniky zabezpečují doložku maximálnych vý lil, že protokol o tejto ob
chodnej
činnosti
bude
základní směrnice státních orgánů a jak je plněn hod.
■pián 'Výroby a dodávek v objemu i kvalitě."
Ále zdá sa-, že klíma, (Pokračovanie na str. 2)
'Celkově lze říci, že ustavení zemědělských správ
je-daiší závažný krok na cestě, po které chce Česko
PUBLISHED by F. Väfta, t Moerhouse St„
slovensko'předhonit ostatní socialistické země v "norRichmond. Vie. 3121. — PR1NTERS: Un1flc«tlon|
smálizacf"-života a dáfší krok, jak odstranit zbytky
Pty. LM., 497 Collins St., Melbourne, Vie. 3006*
Zájmu venkovského lidu o výsledky jeho práce, o
celou zemědělskou výrobu.

Obchod predovšetkým

Zemedelské správy

Je zvlášť důležité, aby odborná příprava (stu
dentů) byla úzce spojena se studiem marxisticke-leninské filosofie, materialistické dialektiky,
se studiem vědeckého socialismu, všech součástí
marxismu-leninismu. Dosáhnout souborného půso
bení na studenty, organicky spojit profesionální
přípravu s přípravou k plnění občanských povin
ností, s osvojováním marxismu-leninismu a for
mováním socialistického uvědomění představuje
nesmírně složitý a obtížný úkol. Za jeho realizaci
odpovídají akademičtí funkcionáři, vedoucí kate
der, ročníkoví vedoucí, každý jednotlivý vysoko
školský učitel, stranické, odborové a svazácké
organizace na vysokých školách. Specifické po
stavení v realizaci tohoto úkolu maji ústavy mar
xismu-leninismu . . .
Tajemník ÚV KSČ J. Fojtík na celostátním
aktivu učitelů ústavů marxismu-leninismu — Ru
dé právo 30. é. 1972.

SMUTEK UPRCHLÍKA
ZA SVOBODOU
Karel Wendf
V melbournském předměstí se stala pod nebem
věčnosti bezvýznamná událost. Veliká firma tam
chtěla vystavět obchodní-dům, v němž mělo být pro
dáváno se slevou. Což ovšem není bezvýznamné,
neboť bohatá jsou požehnám, jimiž jednotkový ob
chodní dům obdaruje měšťany vzkvétajícího před
městí. Vidina levného zboží přitahuje kupce z jiných
částí města, kteří zakoupí denní potřeby i v jiných
místních obchodech, způsobujíce tak nevšední roz
květ obchodu a příjemné tučnění občanů, včetně
obecní rady. Žádný tedy div, že městští -starší dali
svůj souhlas i podporu. Vyhlédnut byl pozemek s
prostorem pro parkování motorových vozidel i s pří
stupem k veřejnému transportu. Mělo být započato
se stavbou, která znamenala pokrok.
A tády se dostávám k té bezvýznamné události.
Uprostřed významného pdzemku, na němž závisel
blahobyt, stál bezvýznamný dřevěný domek se za
hrádkou, v němž žila ještě bezvýznamnější osmde
sátiletá stará paní. Jenom proto, že v tom domku
žila přes padesát let, tvrdohlavá stařena odmítala
velkomyslnost nabízené sumy. Jako starý, košatý
strom stavěla se v cestu pokroku a kladla proti ně
mu dávno, zapomenuté věci. Tmavý kout s lenoškou,
v níž sedával děda, kuchyň, po níž běhala máma,
pokoj, v němž vyrůstaly děti, odřené dveře, jimiž
se muž vracel z práce, keř, který sama zasadila,
nepravidelná šmouha ve zdi, která byla vždycky
nepravidelná, díra v plotě, jež patřila k rodině, stě
ny, s nichž se spolu s omýtkou odlepovaly vzdechy
vzpomínek, jejichž součet tvoří život starého člo
věka, všechny tyto sentimentálnosti připadaly ne
moudré stařeně jako víc néž pětimístná suma vy 
žehlené tváře bankovního šeku.
Obchodníci kupovali dům na spadnutí. Stará paní
odmítala prodat život. Obecní rada rozhodla, aby v
zájmu pokroku a veřejného blaha pošlapán byl
člověk.
Nikdy už se nevrátím domů a není to jenom pro
to, že mi páteř a moje chápání protestu nedovolují
vstoupit na půdu země, která je v zajetí režimu,
s nímž jsem' v totálním sporu. “ Země — vlast” před
stavuje pojem domova v širším slova smyslu,, kdežto
já mám teď na mysli pojem domova ve smyslu nej
intimnějším. Takový domov je někdy vila, někdy
pětipokojový být, někdy sešlý dům uprostřed par
cely, někdy palác a někdy jenom čtyři stěny.
.Nikdy už se nevrátím domů, protože můj domov
dávno už přestal být. Někde stojí bílá skříňka, v
níž jsem střádal poklady dětství; někde žhnou “ ame
rická :kamna” , která dávala každé zimní noci auru
vánoc; někde Stojí dvě knihovny, jimiž jsem se pro-\
-díral jak džunglí -a z nichž'jsem líně četl zbytečno
sti; někde stojí řezaný psací stůl, na němž jsem se
nudil nudou občanského práva; někde visí olej s
dědou na bedně; někde stojí klavír, na nějž. jsem se
nenaučil hrát, postel, na jejíž levé straně byla stěna,
kulatý stůl, o němž jsem věděl ve tmě, věšák, na nějž
bez dívání padl klobouk. Ale chybí stará perspekti
va, Vztah a vzdálenost jedné věci k druhé. Změnily
se stěny, jež je obklopovaly, pryč je zápach, jenž
byl cítit vůní domova, atmosféra, která je prosako
vala. Musilo se změnit světlo, protože proudí jinými
okny, která už neukazují vé svých rámech starou
zahradu.
(Pokračování na str. 2)
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Ve znamení sjezdu a obrany
(Pokračovaní se str. 1)'
Protože imperialismus
- ten západní ovšem
opravdu hrozí porušit vý
dobytky
socialistických
států, dovídala ' se celá
československá veřejnost
o zvýšené nutnosti při
pravit se ha Obranu vlásti.
Avšak nejen imperiali
stické ■ knihy na západě
hrozí, že rušivě zasáhnou
do našich.. vymožeností, i
imperialisté uvnitř,, jsou

Investice, která
se vyplácí !

nebezpeční. Rudé právo o
tom píše:
'
“ Po zkušenostech let
1968/1960 právě- ůýhí - vý
razně vyniká
politický
význam- Cílevědomě a za 
jímavě .prováděné branné
výchovy jako prostředku
vedoucího -k> překonání
přežitků neřnarxistiekého.
liberalistického a- rietříd-ního přístupu k 'plnění úkolů obrany- socialistické
vlasti, ale i celého socia
listického t á b o r a ...”
Zdá se, že celá akce za
padá do přípravy “ lidu”
na-zprávy, které se šuš,, . t i

ORAY & CO.
67 Quéens Rd.
Melbourne
Telefon: .51-1561
po hod. (český)
878-4568
Například právě
je na prodej:
parcela se stromy
v Móntrose,
133' front, za $ 3.800
Velice výhodná koupě
.Možnost výhodných ..
splátek. - A mnoho
jiných ;parce|.
od $ 1.800 výše
y různých
předměstích

^

(PokráČ. zo str. 1)
podpísaný 10. júla a de
finitívny obchodný kon
trakt neskoršie v sep
tembri. ..Štyri / výrobné
podniky majú b y ť ' posta
vené V' moskovskom pred
mesti KaJiriine a .dvě ď a l
šie v iných mestách.
. členské firmy , tohoto
Združenia amerických, vý
robcov dodajú komplex
né výrobné zariadenie a
technologické
pochody.
Odhaduje . sa, že, to bude
stáť 55 miliónov, dolárov.
Je pri tom zaujímavá aj
tá' okolnosť! ' že zmluvné
strany, nečakajú na sta
novisko. americkej vlády.
Americké fir m y ' riebudú
totiž žiadať vládnu záru
ku. za .tento 55milióno\ ý

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

J. KINDA & CO. PTY LTP.
cr. Jonas 4 Victoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782'
nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic, (314-6281'
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

THE INLIBRUM BOOKSELLERS

.

mají na skladě tyto nové knihy:
J. Janáček: České dějiny. Doba předhělohors
$ 5.90,
Vilém
Mrštík:
Santa
LUciá ' $ 2.1
Tgnát Herrmann: U snědeného krámu $ 4.10, Di
ková1Caha: Stručná mluvnice angličtiny $1180, T:
jan: české a slovenské lidové písně $ 4.80, J.
Piek: Spolek pro ochranu zvířat $ 1.40, Karel Čápe
Anglické listy $ 1.90, Cesta na sever $ 2.50, Výlet
španěl $ 2,- ä Italské listy $ 1.50, Josef Škvořeck
Tankový prapor $ 2.80 áj.
.- K uvedeným cenám se, při zásilkách poštou .při]
čítává 30 centů poštovné za jednu kniha.. Póv-kf
zasílejte laskavě při objednávce.

THE INLIBRUM BOOKSELLER!
B s* l&SÍ

Smlouvě o vzájemně vo
- jenské pomoci' odjela po
čátkem června tr. zvlášt
ními - vlaky českosloven •
ská vojenská jednotka v
síle nejméně pluku na
cvičení .se sovětskými jed
notkami v krajině poblíž
sporných / . sbyětsko-čínskýclj hranic na ! Sibiři.
Čsi 'účastníci byli před
odjezdem soustředěni v
posádce Bělský Les po
blíž Ostravy- Rodinným
příslušníkům bylo sděle
no, že dotyční vojáci bu
dou- mimo domov nejmé
ně po dobu 6 týdnů.

^

‘Obchod predovšetkým

POZEMKY
v Melbourne a okolí
spolehlivě koupíte
a nezávazné
informace obdržíte
prostřednictvím
IVANKY NOVOTNÉ
u firmy
RALSTON, _ _ _

| p i,’ ale '.:kteréíh(ejsou:/áíédně potvrzené; --že- prý
má -/být .dána příležitost
větší části příslušníků na
ší armády k “ nejmoder
nějšímu výcviku” v So
větském svazu, zvláště
poblíž čínských hranic.
/ f Ä
j
'
K témtcr žjprgvám/j'ctodaným''!p í-íležitVsftEýiii' ‘ do
pisovatelem z Českoslo
venska, přinášíme infor
mace, které uveřejnily 29.
června Jostehovy londýn
ské FCI: ■ :
’:
• Podle jedné z tajných
dolóžek k
sovětsko-čs.

C-P.O. I£«i

m t

úver, ’ z ktorého ’ Moskva
má zaplätiť v hotovosti
prř 'dodaní1 výrobného •za
riadenia len 25%. Na zbytok poskytnú úver ame
rické baňky sámy, bez
vládnej záruky! To aj
preto/ že úverová funkcia
Banky pre' export a im
port v obchodnej činnosti
so1Sovietskym!zväzom' do siať nebola povolená: Ale
predstaviteľ
Združenia
amerických výrobcov po
znamenal, že gk otázka
úverovej 'službe /Banky
pre export a import so
Sovietskym zväzom bude
prežidehtôm
e povolená,
môže-'sa a j'ten to úver
pŕe'suhúť' na- túto -inštitú
ciu. ’’ - •■■■-.•■■V' každom ■prípade toto
rokovanie napovedi, i t t
ämericko-sovietskych ob
chodných .rokovaniach sa
mnoho zmenilo, vybudo
val sa už určitý stupeň
vzájomnej .. dôvery; lebo
bez toho, by americké fir

my a-banky nemohli ani
len uvažovať- o- konkrét
nych obchodných akciách
bez toho, že by americká
vláda nedala úverové .zá
ruky. Okrem toho sa usku
točnil aj,iný americko-sovietskv
obchod. 1 Firma
/
Computer Products v K a 
lifornii predala svoj sy
stém služby elektronic
kých - -počítacích strojov.
-Hoci -ide o elektronické
počítacie stroje, pre kto
ré-je treba vývozné povo
lenie. Kalifornská firma
nemá obavy, že by jej
obchod vláda pozastavila;
pretože už predtým pre
dala -do Sovietského zvä
zu •elektronické počítacie
Stroje.
Tak sa vyvíjajú ámericko-sovietske obchodné
v z ť ahv pred začiatkom
druhého kola rokovaní ,o
normalizácii
obchodnej
spolupráce.
Dušan Lehotsky

VYUČOVÁNÍ ČEŠTINĚ A SLOVENŠTINĚ
V MELBOURNE
K, došlým dotazům na vyučování (viz minulé číslo
HDD sdělujeme, že podrobnější zprávy uveřejníme
v příštích číslech. Nezapomeňte předběžně-.přihlásit
do kursů své děti.
Čs. obec legionářská. Jednota Victoria,
uctila památku' před 2 lety zesnulého předsedy Jednoty a Zemského výboru pro. Austrálii br. J. Picka
dně 9. 7. položením věnce u urny v Boroondara Cemetery, Kew.
— Valná hromada Zemského výboru čsOL pro Austrá
lii a-N.. Zéland se bude konat v sobotu 29. 7. 1972 v
18 hodin .v. klubovně RSL, Duckboard House, 91
Pliňcférs Lane, Melbourne.

RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
České

kn l h á ř s t v í
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MARIA B00KBINDIN6
16 Brimning St„ ST. KILDA, Vle.
Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně do 9 hodin večer,
y/sobotu po celý den.

ati

Slově otevřený moderní brusláfský stadión.
OLYMPIC ICE-SKATING QENTRE
1080 Centre Rd.. South Oakleiah.Vlc.
(poblíž Warrigal Road)
telefon 579-3755 umožňuje prvotřídní bruslení 7 dní v týdnu za
výhodné ceny
............
Skupinám bruslařů zvláštní sleva
K dispozici jsou profesionální instruktoři
včetně paní Magdy Kučerové-Hofmanové,
sterá byla dorosteneckou mistryní -češkďslovenska
v krasobrusier,!
/
/i
Každou neděli večer se hrají r.ď stadiónu ^
mistrovské hokejové zápasy. V předních zdejších
klubech hraje několik vynikajících čs, hokejistů..
Přijďte je povzbudit.
V tomto bruslařském středisku je též výborný
LICENCOVANÝ RESTAURANT
'
;
z něhož můžet pozorovat lední plochú; .... " J

Smutek uprchlíka za svobodou
(Pokračování se strany 1)
Někdo mi rozebral Rembrandta a kusy ' rozházel
po vesmíru.
’
. .'
To proto, že jedna stará pani dostala na druhém
konci světa výnos,' že k tomu a- tomu. datu ruší; se
domov a dělí se v .zájmu pokroku a veřejné spravedl
nosti na tři bytové jednotky.
,... .,
Různé, doby spojují, představu útlaku s různými
pojmy. Pro naši generaci je útlak synoňymnl á fa 
šismem a'komunismem. Spojení těch’ tří termínů je
správné, ale neúplné.
■■
Pohled do dějin ukáže, ž e ‘ útlak a nesvoboda .ne
narodily se ani s Marxem, ani s šílenými ideolpgy
Adolfa Hitlera.. Spíše je přivodily. Je. nesmírně dů
ležité rozeznat, že obludnosti' fašismu a obludnosti
komunismu představují jenom dva' z extrémnějších
výrazů téže věci.
•
Ideologie útlaku jsou “ přínosem” ' moderního věku.
Útlak sá m 'je starý jako člověk a , nevynechal .Žád
nou dobu historie. . Jeho nerozlučným, druhem je hro
madění moci, někdy moci hospodářské, jindy moci
politické. Hospodářská moc zabila člověká ve stáré
paní v melboumském předměstí, politická moc- vy 
rvala srdce staré paní za mořem.
.. /
Stupně zoufalství je 'dosaženo, když še koncentro
vaná moc vymkne vlastní.váhou jakékoliv .kontrole.
V té chvíli padnou poslední meze-útjalra, .odliďštění
je . dovršeno. Bezmocný, a obnažený člověk stojí u
zdi a proti hoře, nekontrolované moci. nemá odvo
lání.
.;
;
Realita těchto věcí měla by. řídit', nasev priority.
Jestli je třeba isolovat jednu- věc, za níž se- neustu
puje a pro níž je tedy někdy třeba umřít, je to svo
boda projevu. Bez ní neexistuje1 kontrola •moci: -Bez
kontroly moci neexistuje minimum 'svobody.-Bez srni
nima svobody není naděje.
- " o i"--;;
;
' Udržení systému kontrolované ritiočiý fj. . 'úäŕlfení
otevřené společnosti, je prvním, lidským úkólém,/áie
nastolování á rozšiřování spravedlnosti iiekíňí.‘/zů
stávat daleko pozadu. Už proto, že ztratit Se 'ařtfljéle
věc spravedlnosti, znamená nalomiť a. podkopat ■věc
svobody.
"
•'/
Člověk, který vyšel z temna ■za sypb.odou,. pozná
na ,své cestě, že záře, jíž tušil, v dálce, , byla jenom
jiskra. S tím poznáním střetne se ve chvíli, kdy ho
uhodí do obličeje krutá skutečnost, že nejen komu
nismus šlape po člověku a' zbavújé ho lidství! Ka
pitalismus šlape po spravedlnosti, zneužívaje, svobo
dy. Márx-leninismus, aby zachránil šprávfedlnbst, za
bijí svobodu a bez svobody zájde spravedlnost. K a
pitalismus dovoluje vykořisťování člověka' člověkem.
Komunismus sám ho vykořisťuje. V kapítalisfňú. malá elita kontroluje velkou většinu zdrojů moci. ve stá
tě. V komunismu malá elita je stát.'
.
. /
Je to neradostná volba, ale v- kapitalismu, zbývá
vedle zmrzačené spravedlnosti a rozmačkané.hospo
dářské svobody dávka svobody politické, a. tedy,.možr.ost reformní akce. Zbývá, jiskra naděje, , V komu
nismu je jen beznaděj.
„
...'-.
,
Uprchlík za svobodou postupuje- na své cestě od
jistoty k naději, od naděje k zklamání a od zklamá
ní ,k smutku. Smutkem je nejvíce postižen ve/chvílích, kdy ho obrana svobody staví po bok bezcitných
křečků proti lidem se,srdcem, kteří ale nevědí, co
•líní.
.,
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Jak to vypadá na československých drahách

— Na oficiální návštěvě
Československa byla in
dická ministerská před
sedkyně I. Gándíová, kte
ré byl mimo jiných poct
udělen čestný doktorát na
Karlově universitě. Po
dobnou poctu dostal něko
lik'dní potom první tajem
ník
ÚV
Komunistické
strany Kuby Fidel Cast-.

ro.

V pozadí dvou kolejí

noho metru, bylo instalo Kčs, Kupce sháněl pro
Kterýsi československý vtipálek si dal práci a podle úředního jízdního řádu
váno zařízení, které pra střednictvím inzerátů v
čuje s maximální energiít denních listech1
. Dvě spo Československých: státních drah spočítal, že na mnoha tratích by na tom cestu
42 miliónů elektrovoltů pľečnice, které prodej zpro jící byli lépe, kdyby mohli použít bývalé c. k. koňky. Pomalost dopravy a
což se rovná dvěstěnásob-j středkovávaly, byly od neustálé zpožďování vlaků není ovšem jediným trápením čs. cestujících. Na
nému výkonu
běžného] souzeny na 2 roky a 20
opožďdyání vlaků průměrný-občan už-dávno rezignoval, přijímá je jako: něeo
roentgenova přístroje.
! měsíců nepodmíněně.
samozřejmého a spíše se diví, když vlak přijede do cíle včas. Na co si však
— Na urologické klinice! — V Praze zemřel ve vé lidé nechtějí zvyknout, je nečistota a nedostatek hygieny ve vlacích a lhostej
nemocnice v Bratislavě! ku 49 let. vynikající malíř,
nost personálu. Ačkoliv jízdné bylo zvýšeno, zmíněné obtíže trvají a jsou čím
se uskutečnila úspěšná! grafik a ilustrátor Jiři
dál větší.
transplantace leävin
m JJohn.

471etého pacienta. Trans-!
Někdy se o poměrech
— Novým velvyslancem
plantaci vykonal prof. dr.j
ve Francii byl jmenován na dráhách rozepíše i
V. Zvara s kolektivem.
prof. ing. J. Sedlák.
tisk, ovšem jen opatrně,
Dárcem byla 491etá žena;
z Prahy, která náhle — Britský ministr obcho bez souvislostí. Uveřejní
zemřela a jejíž
opero du M. Noble a čs. ministr nějaký ten povzdych ce
vanou ledvinu se podařím zahraničního obchodu A. stujícího a věc je zase
včas transportovat během5 Barčák, podepsali v Lon
noci do Bratislavy. Tý-jj dýně obchodní dohodu na na čas vyřízena. Tak Ru;
dé právo1 dne 15. 5. uve
den, po transplantaci byli léta 1972-1974.
řejnilo nářek J. Krejčího
— Pod heslem'“ Vychovej už pacient předán z inten-j
me z pionýrů nadšené bu živní péče do normálního’ — Novým generálním ře- z Olomouce:
dovatele socialismu” pro nemocničního ošetřování. ‘ Jditelem Čedoku byl- jme
“ Naše dráhy nezajistí
bíhala v Praze konferen — Letošních směn Národ nován Miroslav Zavadil
cestujícím, kteří si kouDÍ
ce českých pionýrských ní fronty se zúčastnily 2 — 19. června zemřel v
pracovníků. V diskuzi o milióny občanů, z nich Praze ve věku 64 let po jízdenku první třídy, mí
tom, jak z dětí nadělat 520 tisíc mladých lidi.
slanec O. šimůnek. před sto k sezení. Jízdenku pro
poslušné nástroje režimu, Celková hodnota díla na
seda Ústřední rady druž dají a pak se ve vlaku
.Vystoupili:, vedoucí sovět zvelebení obcí a měst pry
stev a několikrát ministr. ukáže; že je obsazeno a
ské školy v Milovicích J. činí 245,430.000 Kčs. Hod
o cestujícího se nikdo dál
aktivu
předsedů
äeveljovová, "spisovatel” nota závazku na rok 1972 — O
nestará, a ť si stojí celou
krajských
soudů
a
předJán Hoštáň, zakládající v akci Z převyšuje částku
éedů trestních odvolacích cestu na chodbě vozu.
členka Rudých průkopní 4 miliardy Kčs.
senátů, který se konal 23. Průvodčí zjistí, zda má
ků A. Horniková a jiní.
— Dne 29. června byl od června v Praze, referují
— Ministerstvo obchodu souzen v Ústí n. L. JUDr. denní listy: “ Průběh jed jízdenku příslušné třídy,
poslalo , novinářům: .pro K. Kment z Litvínova k nání
potvrdil
potřebu proštípne ji a na připo
střednictvím "Úřadu pro 7 letům vězení a propad ukládat v zájmu ochrany minky jen krčí rameny.”
tisk á informace” -; (tj. nutí majetku, protože zí společnosti v současném
Jiný občan, K. Kučera
cenzurnih« úřadu) pokyny skal od nezjištěných osob období přísné tresty reci
ze Svitav, si v tomtéž čí
jak . psát o zásobování 300 minci, náramků a divistům, pachatelům zá
trhu zbožím pro děti. Si prstenů (žaloba nevrdí, že važných trestných činů, sle R P stěžuje: “ Musel
příživní- jsem se nedávno vypra
tuace se prý viditelně způsobem nečestným, ale ivýtržníkům a
zlepšuje," plénky ůž jsou že to bylo bez povolení) j jkům, pachatelům útoků vit na cestu s tříletým dí •
k dostání a je naděje, že a prodával je v létech |proti veřejným činitelům.
tětem. V rychlíku ze Svi
•se .na trhu objeví i pun-, 11969 - 1971 zájemcům z |zejména proti příslušnítav
do Prahy voda neby
čéškové kalhoty a teplá jeelé republiky, čímž zí-| |kům ozbrojených složek.”
la.
Dospělí
to nějak vy
ky, které patří už po ne-1 skal neoprávněně 150.000 I
Č/HD
kolik let k nedostatkové
mu* zboží. 1
— Dne 17. června zemře
la v Praze ve věku 93 let
národní umělkyně Leopol
da Dostálová, jejíž herec
ké výkony obdivovaly ce
lé herecké i divácké ge
nerace. Až do posledních
okamžiků si uchovala du
ševní i tělesnou! svěžest.

L z Počet alkoholiků se v
Československu odhaduje
na žOO.OOO. Spotřeba alko
holických /náPQjů, dosáhla
V roce- .1971 více než 8
litrů 100% lihu na hlavu
ročně.
— Z ankety “ Volíme nej
lepší známku 1971” vyšla
vítězně
jednokorunová
zriáimka Pařížská komuna
— UNESCO
zasloužilého
umělce Josefa Leislera a
rytce Jindry Schmidta. V
oblasti uměleckého a ry
teckého přepisu jiného
výtvarného díla získala
nejvíce hlasů známka Rů
žencová slavnost rytce
Vladislava Jirky. Ankety
se zúčastnilo 13.593 sběra
telů ze 37- zemí.
: Na hoře Hrádek neda
leko- obce Ochtina ve Slo
venském rudohoří bude
zpřístupněna aragonitová
jeskyně, kterou považují
odborníci
za . světovou
zvláštnost.
— Prvním lékařským pra
covištěm,* -které bude* v
boji proti -zhoubným; ná
dorům "používat těžký betatron, je Onkologický ústav v Brně. Ve stříbřité
kopulovité budově, jejíž
stěny jsou z. barytového
betonu, o síle takřka jed

drží, ale co dítě? V Praze většinou ani památky ne
jsem přestoupil do cheb: bo jsou uzavřena; aby>ľje
ského rychlíku a zase to-, cestující' nezničili. ' A ' tak
též. Prošel jsem ho úplně člověk místo aby si zpří
celý, ale nikde nebyla
jemnil ' čekání na spoj li
ani kapka.”
stováním v časopisech
Jiní cestující, píší novi
nebo poslechem rozhlasu
nám: “ Někdy je t o ‘úplná
či televize, sedí na dřevě
hrůza, když je člověk ve
né
lavici v zaplivané če
vlaku, nucen* použít, zá 
chod.” - “ Čekárna v če kárně, kde kromě čtyř
ské Lípě sestává z něko-1 holých stěn není docela
lika omšelých židlí.” - nic. Kdo chce navštívit
“ Rozšířil se zvyk, že si nádražní .restauraci, musí
cestující klidně zuje boty se ve většině případu při
a natáhne se přes celé pravit na špinavé ubrusy
sedadlo.” - “ V Bakově a menu, sestávající z ohří
nad Jizerou v nádražní vaných vuřtů či z knedlí
restauraci můžete sledo ků a omáčky, v níž pla
vat měsíc starý jídelní ve okem sotva postižitel
lístek - na pokaňhaných ný kousek masa. Zaměst
nanci drah jsou často vů
ubrusech.”
Ve vlacích je to prostě či cestujícím hrubí, nestejně neútěšné jako v ochptní, komisní, neúslužnádražních
prostprách. ní, , otrávení.. O cestují
Žoviálni. pan. přednosta, cích se většinou vyjádřukterý svou stanici obklo jí s použitím zoologických
pil- květy a čistotou, patří názvů, vyčítají,jim nároč
k legendám. Po kdysi ná nost, neukázněnost a van
kladně zařizovaných kul dalství. Tak si navzájem
turních střediscích není pracovníci drah a cestu
jící veřejnost otravují ži
vot.

B íía k proti “elem entům ”
Podle dušování se, vyžadovaného a provádě
ného při kdejaké příležitosti, je stále jasnější, že
čéši a Slováci byli v roce 1968 jednotní v podpo
ře sovětského kurzu a vyskytly-li se v Srpnu a
po něm nějaké ty nepříjemnosti, nutno je přičíst
hrstce nezodpovědných pravicových oportunistu.
Důvěřivý lid ovšem pravou podstatu záškbdnické
práce těchto kontrarevolucionářů nejprve nepo
střehl a bylo tedy nanejvýš třeba, aby Sovětský
svaz a bratrské armády tu zdravou velkou větši
nu ideologicky i jinak podpořily.
Jsem jedním z těch lidí, kteří si zvykli ná vý
voj poměrů a -propagandy za minulé tři roky a
vzal jsem proto dost samozřejmě na vědomí, že
bylo v těchto dnech dosaženo vrcholu v lezení do
zadku našemu ochraniteli. V Praze se totiž konal
VII. sjezd Společnosti čs.-sovětského přátelství a
už osoba nově určéného předsedy V. Davida dá
vala, tušit, že bude překonán rekord v podlézávosti sovětům.

se aspoň- o některých názorech soudruha, který
se "nikdy nezpronevěřil", "nikdy neodchýlil" atd.
a jehož moc je proto značná.
Po konstatování, že "velké většina našeho lidu'
neměla nic společného s kontrárevoluční činnosti
těch, kteří naše národy klamali a vedli naší vlast
do záhuby", pochválil se Biľak, že linie XIV.
sjezdu KSČ "probudila ohromnou- . iniciativu, uvolníla energii pracujících".
Ovšem vedle těch iniciativních pracujících prý
u nás žijí1i takoví lidé, kteří poctivě nepracují a
chytračí a vůči těm bude třeba "zpřísnit i admini
strativní opatření". "Je na čase", řekl dále, "aby
chom v naší republice omezili svobodu pro pova
leče- a kriminální živly, přijati taková opatření,
aby lidé, kteří se nenaučili čl odnaučil! pracovat,
byli donuceni se této dobré vlastnosti přiučit. Ty
to elementy a jejich chování v praxi dokreslují,
o jaký socialismus s lidskou tváří šlo a z jakých
kruhů tento socialismus podporovali..."

Na sjezdu bylo skutečně dosaženo úžasných
výkonů. Právě však v době, kdy jsem uvažoval,
že větší soustředění blábolu na toto téma snad
ani néní možné, dostal se mi do ruky referát o
projevu soudruha Vasila Biľaka na "slavnosti mí*
ru a družby", konané týž den jako závěrečné
zasedání SčSP v .Líšni u Brna. Opakovat primi
tivní projevy vasalství se mi nechce, ale zmíním

Soudruh Biľak se ovšem netají přesvědčením,
že jen strana má právo rozhodnout, kdo je jaký
"element". Spisovatel, který nepíše podle daných
pokynů) může být snadno prohlášen za povaleče
a "administrativní opatření" — pokud jen to — ,
může důkladně postihnout každého, kdo by chtěl
mít'jiné názory, šéfem bezpečnosti ve*straně je
Vasil Biľak.
.{p.

Nemá smyslu . dohado
vat se na čí straně je v i
na, zda opravdu jšóů ce
stující občané. Tiorda ne
čistých zvířátek čí zda za
své jízdné mají právo po
žadovat alespoň přiměře
né služby.. Kdykoliv, však
slyším o stávkách zaměst
nanců drah ha Západě,
.napadá mi, co by asi tak
lidé na Západě dělali,
kdyby museli pracovat v
takových podmínkách, ja
ko jejich čeští a slovenští
kolegové. V podmínkách.
o nichž se, na rozdíl od
povšechných nářků cestu
jících, nic. v tisku nedo
čtete. Nejde jen o to, že
pracovní směny železni
čářů jsou dlouhé, protože
. na většině nádraží chybí
: třetina až polovina* lidí.
Často průvodčí - á to i
matky malých dětí - ne
bo vlakvedoučí musí slou
žit dvě směňy za sebou,
jinak by vlak vůbec ne
mohl vyjet. Je běžné, že
každý člen osádky vlaku
(Pokračování na str. 10)
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Problém y e&onomického
Racionalismu v Kanade

Dušan Lehotský
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Česka rodina v roce 1968
Jiří Sýkora
Děda vstoupil do KANú.
Praděd vstoupil do K 231.
Teta vstoupila do strany socialistické. .
Babička vstoupila do strany lidové.
Babiččina sestra vstoupila do sociální demokracie.
Můj starší bratr vstoupil do klubu . PTP.
Moje sestra vstoupila do Společnosti pro lidská
práva.
Můj mladší bratr vstoupil do Skautu.
Synovec Béda vstoupil do Orla.
Maminka vstoupila do S.vazu obránců míru.
Otcův bratr vstoupil do Svazu protifašistických
bojovníků.
' ,
Jeho syn vstoupil do Svazu nezávislých. .
Otcův syn z prvého manželství vstoupil, jak se
vyjádřil, do hippie.
Matčin synovec vstoupil do Trampu.
Jeho syn, oportunista, vstoupil do Pionýra.
Jeho sestra vstoupila do ČSM.
Otec vstoupil do KSČ.
Já vstoupil do jízdní’ dráhy.
Právě vstoupil primář.
Řekl jsem mu, že jsem vstoupil do jízdní , dráhy
proto, že otec nám poradil, abychom každý ně
kam vstoupil, protože rodina má držet - pohro
madě. A protože nikdo neví, co se stane, tak
je nejlépe vstupovat všude a za každých, okol
ností.
Teď už vím, co se stalo. Vstoupil jsem na nebesa.

Pred pár mesiacmi vláda ministerského predsedu Pierra Eliota Trudeau žila. A tu je na mieste
predložila parlamentu návrh dávno očakáyanéhd zákona o kontrole cudzozem otázka: prečo?
ských investícií v kanadskom hospodárstve. Ide v prvom rade o kontrolu arhe-,
Odpoveď je po ruke:
rických investícií.,
jednoducho preto, že v
Ale návrh zákona, o ktorom parlament dosiaľ nerokoval, nie je len opatre oblasti politických v z ťa 
ním pre oblasť hospodársku. Jeho predpokladaný cieľ je širší, pretože má hov sa môže experimen
predstavovať vyvrcholenie nového trendu kanadskej zahraničnej politiky, ktorý tovať, pretože to nikoho
ministerský predseda Trudeau oznámil pred štyrmi rokmi, keď sa po veľkom hněď nezasiahne. Ale ex
volebnom víťazstve ujímal vlády. Vtedy oznámil, že ICanada bude sledovať perimentovať v oblasti
nezávislú zahraničnú politiku, čo v prvom rade znamenalo nezávislosť na ame ekonomickej, to je neoby
čajne vážna vec, s neoby
rickej zahraničnej politike.
Za chvilku mandát mi-« hraničné otázky, a zahra sedov se Sovietskym zvä čajne vážnymi dôsledka
mi na životnú úroveň, na
nisterského predsedu Tru-ll ničný obchod, zriadeného zom - prekliesnila cestu
zamestnanosť a na cel
ameriakému
prezidentovi
deau vyprší. Nové paria-" pri parlamente v r. 1968.
kový ekonomický vývoj.
do
Pekingu
i
do
Moskvy.
Vo
svojej
publikácii
pod
* mentné volby sa očakáva
V Kanade zavládla rov A pretože ide o to, aby sa
jú na jeseň a, pri tej prí názvom Pátranie po no
nezodpovedne
neexperiležitosti bude podrobená vých úlohách Kanady pri nako spokojenost’ s roz
mentovalo,
Kanada
je
hodnutím
vlády
stiahnuť
zahraničná politika mini náša objektívne zhodno
vlastne totálne rozpoltená
určité
kanadské
vojenské
tenie
doterajšieho
vývo
sterského predsedu váž
v otázke návrhu zákona
nej kritike. Bude sa hod ja. Dobell pripomína, že jednotky z Európy, za
o kontrole zahraničných
notiť, čo vo svojej snahe, kanadskej . Verejnosti ,1i ■ tiaľ čo iné zväzky Kana
investícií. To sa práve
dy
s
Atlantickým
obran
'zameranej na nezávislý chotilo všetko to ,' čo mi
ukázalo
v
poslednýchným
spoločenstvom
boli
kurz dosiahla, v čom zly nisterský predseda Tru
týždňoch.
zachované.
Kanadskej
ve
deau
vykonal
pre
spolu
hala a kde sú jej možno
V podstate rozpor sa
sti i- ťažkosti, vrátane prácu s komunistickými rejnosti sa rovnako dobre
ekonomickej oblasti, pre mocnosťami: s čínskou, zahovára čulejšia diplo podáva takto: provincie s
priemyslem,
ktorú vláda prišla s ná ľudovou republikou a so matická aktivita vlády v vyspelým
ako
je
Ontario,
naliehajú
Latinskej
Amerike,
v
Ja
vrhom na kontrolu zahra Sovietskym zväzom a to
na
prísnu
kontrolu
zahra
ponsku
a
v
krajinách
najmä
preto,
že
to
pred
ničných investícií.
spoločenstva ničných investícií. Pova zákona. Predseda Ekono vincie sa uspokojili, s tým,
americkým Britského
Určitý návod k tomuto chádzalo
hodnoteniu a k pokusom akciam. V Kanade sa do národov, pretože to všet žujú návrh zákona, pred mického výboru atlantic že ich hospodárske napre
provincií
Stefan dovanie bude závisieť na
domnievajú,
že ko vzbudzuje dojem, že ložený vládou parlamen kých
o nové vzťáhy k južné konca
Weýmon povedal na adre-. úspechu tzv. ekonomické
tu,
za
úplne
nepostačujú
vplyv
Spojených
štátov
nadviazanie
diplomatic
mu susedovi podáva Pe
su Ontaria toto: K eď už ho nacionalizmu.
ter Dobell, bývalý kanad kých stykov s Pekingom na kanadskú zahraničnú ci. A pretože neočakáva
centrálna Kanada a naj
A tieto rozpory medzi
jú,
že
federálna
vláda
ský diplomat a teraz a vzájomná výmena náv politiku upadá, čiže sa
mä
provincia
Ontario
provinciami
nielen že ob
alebo
parlament
prevedú
tak
posilňuje
jej
nezávi
prednosta Ústavu pre za štev ministerských pred
v návrhu zákona želateľ dosiahla vyspelého stup medzujú ruky Trudeauoslý kurz.
Ale z týchto tzv. poli né zmeny podla ich názo ňa ekonomického rozvoja, vej vláde, lež ju aj nútia
tických úspechov kanad- ru, 'prišli . s. vlastnými tak teraz prichádza s ná ku kompromisu v záujme
Redakce HD dostala v poslední době několik do škej zahraničnej politiky, zmenami. Vláda provincie vrhom, aby hospodársky zdravého vývoja celej Ka
atlantické pro nady.*i
tazu žádajících informace o nákupních ' možnostech ktoré sa zdajú ako pred ’ Ontario vydala výmer, zaostalé
některých publikací, které byly v HD recenzovaný'. sunuté akcie vo vzťahu podľa ktorého do 1. októb
Čtenáři požadují konkrétní zprávu, kde se ta či ona
k americkej zahraničnej ra 1973 všetky cudzozem
knížka může koupit nebo objednat. Tento ohlas při
HLAS DOMOVA MŮŽE VAM DODAT
rozeně těší, je nejlepším dokladem, že literární hlíd politike, sa obyvateľstvo ské y firm y musia m ať na
IHNED TYTO KNIHY :
ka plní úkol, který sleduje: upozorňovat čtenáře na nenasytí, -nezamestnanosť čele kanadských štátnych
některé publikace, periodika a případně gramofono nepoklesne. /Preto Peter občanov a svoje riaditeľJ. Škvorecký: Tankový prapor $ 2.80,
vé desky á vyvolat zájem čtenářů se s těmito díly
Jiří Hochman: Jelení Brod (viz recenze v HD č;
Dobell upozorňuje, že na ské-porady musia zadržia
osobně seznámit. Většina recenzí pak přináší v zá
5/72 “ čteno jedním dechem” ) $ 3.60
hlaví informace o autoru, titulu, vydavateli, atd. a priek týmto ..novým di va ť v Kanade, pri čom
G. Laub: Největší proces dějin (Recenze HD i .
pokud možno i o ceně.
menziám kanadskej za na všetkých takýchto ria
10 “ Satirikova abeceda” ) $.3.30
České a slovenské knihy, které jsou publikovány hraničnej politiky nič sa diteľských poradách mu
Andrej A. Ámalrik: Udrží se Sovětský svaz do
v exilu, je většinou možné objednat též v HD. U
ir. 1984? $ 2.40
sí b yť väčšina kanad
ostatních recenzovaných publikací je situace poně vlastne-, nestalo, na . tom
M. Komínek: I pod oblohou je peklo $ 5.50
kud odlišná. Vzhledem k tomu, že HD je rozesílán najdôležitejšom úseku - v ských občanov.
J. Danius: Zrod satanova atomu. I. a H. dfl po $ 6.na všechny kontinenty, bylo by nepraktické uvádět oblasti. .. americko-kanadJe to radikálny zásah
J. K. B.: životní symfonie A. Dvořáka $ 2.-,
nákupní pramen. V každém městě najdeme však ských vzťahov.
Dominik Pecka: člověk (3 díly) $ ÍO.-,
Auto.t do riadenia
cudzozem
knihkupectví, které prakticky jakoukoliv a kdekoliv
knihy konštatuje,. že se ských investícií v kanad iVilém Huenermann: I dnes se platí krví $ 1.70,
vydanou knihu objedná, pokud není na skladě. Jsou
G. M. Hopkins: Básně $ 1.50,
Z
obchody s knihami, které se na tuto objednávací vlastne kanadská vláde skom hospodárstve. Po
M. Součková: Případ poesie $ 1.50,
'
službu specializují, přijímají i písemné objednávkv dosiaľ - nerozhodla, akc stihne najmä ■ americké
'Vilém Špalek: Tam Portugués znova a znova n i
a žádané knihy pak zájemci zašlou poštou. Při ob postupovať y spoluprác firmy, ktoré majú v pro ,lévá svůj jed $ 3.-,
jednávce je zapotřebí uvést jméno knihy a pokud
so Spojenými štátmi, Zme vincii Ontario veľké fi V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70,
možno i autora, nakladatelství a rok vydání.- Objed
Zakázaný dokument (Zpráva komise ÚV KSČ o
dosiaľ
návka u knihkupce ve státě,-ve kterém žijeme, pak nu by bol mal priniesí liálne podniky,
politických procesech a rehabilitacích 1949-68 —
ušetří zájemci často i zdlouhavé formality bankov zákon ó kontrole zahra spravované centrálne ria Úvod a doslov J. Pelikán) $ 3.80,
ních převodu platby do zemi s odlišnou měnou apod. ničných investícií, ktor^ diteľskou
radou mater Tanky proti sjezdu (Protokol a dokumenty Vyso
Pokud by skutečný zájemce o některou recenzova
čanského sjezdu KSČ v srpnu 1968 — úvod a ''zá
leží v parlamente akos ského podniku v USA.
nou knihu-pak nemohl z nejrůznějších příčin tento
věr J. Pelikán) $ 1.80,
Ale práve vtedy, keď
nákupní kontakt navázat, redakce HD a recensent ss bež povšimnutia od ; te
Ceny jsou včetně poštovného
pokusí najít východisko.
fp dobý, čó ho vláda predlo provincia
Ontario
pri
Na cestě do Austrálie jsou tyto knihy:
chádza s týmito drastic
J. Brodský: Řešení gama $ 5.-,
. :
kými opatreniami, z iných
J. Brodský: Solution Gamma (anglic.) $ 6.80,
\ Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
iK. čapek Hovory s TGM $ 3.50, . ■
provincií, najmä z provinK. čapek: Anglické listy $ 1.70,
, cií na Atlantickom pobre
'J.^Josten: Anno Humanitatis $ 3.50,
| ži a z Britskej Kolumbie,
Učebnice “ Do roka dokonale anglicky” $ 2.30.
^prichádzajú do Ottaw>
V HD můžete též objednat všechny knihy vy.
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
dané CCC Books v Mnichově.
'S telegramy a
delegácie
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
■(protestujúce proti návrhi
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Bylo smyčko upleteno?
FERDINAND

S-

Provádíme veškerá prá.ce optické
přesně, rychle a za levné ceny

I

í

P IK O P TKA

Sovětský president Podgorny byl na návštěvě v severním Vietnamu, na zpáteční cestě se zastavil v
' Kalkuti v Indii. Ve výtečné náladě řekl novinářům, že pařížská konference, která už čtyři roky vyjednivě mír ve Vietnamu, zase jednou se sejde. A naznačil, že sovětské Rusko bude působit k tomu, aby
. úspěch tentokráte byl zajištěn. Také president Nixon může být v dobré náladě. Odvážil se radikálního
ilnu, zaminoval vietnamské přístavy a bombarduje pozemní cesty, po nichž Rusko a Čina dovážej! se
vernímu, Vietnamu válečný materiál. Vypadalo to nebezpečně, ale ukázalo se, že fungují dohody, jež
Nixon uzavřel v Moskvě a v Pekingu, a že nebezpečí světové války je vzdálenější než byle.
Patrno Nixon zná lépe přítomný politický terén než jeho kritikové. Domácí americká oposice se za
řídila na nemilosrdnou kritiku onoho faktu, že Nixon ještě neskončil vietnamskou válku. Nyní má po
čít, žo toto thema jí Uniká pod rukama. Poradila se a vyhlásila, že hlavním fhematem veleb nemá být
válka, riýbrž hospodářství a, ovšem, osobnost presidenta Nixona vůbec. Oposice nahlédla, že by udělalo
debrý dojem, kdyby ve vietnamské otázce byla ne ústupnější než Rusko je a než Čína je.
Americké bomby dopa
dají na ruské a čínské
spoje se severním Viet
namem, ale sověty se
chovají s ‘nepřehlédnutel
ným klidem, a hlavní vy
jednavač presidenta Nixona Kissipger jel do Pekin
gu "konkrétně vyjedná
v a ť ’ ' o další normalisaci
styků mezí Amerikou a
Čínou.
V témž týdnu sovětský
oficielní orgán "P ra vd a "
proti svému železnému
zvyku poodhalil clonu, jež
jinak zakrývá vnitřní po
litické poměry v sovětech.
Oficielně prozradil, že so
větští vůdcové musili pře
konat domácí oposici pro
ti ' Nixoňově
návštěvě.
Podle “ Pravdy” proti to
mu intrikovali “ levičáčtí
nepřátelé mezinárodního
uvolnění” , kteří užívají
revolučních frází a “ ohří
vají si ruce na ohni ne
přátelství a napětí” . To
vše dohromady vypadá
jáko nový, jasný den v
mezinárodní politice. Je
třeba přihlédnout, do ja 
ké míry je to vskutku ne

bývalý den, nebo je-li to
snad ještě leninismus se
svými starými cíly.
V leninismu je vyhraženo velké místo pro ne
chuť k revoluční frazeo
logii. Z některých důvodů
političtí pozorovatelé na:
západě už dávno nevzpom
něli, že Lenin napsal spiJ
sek s titulem “ Dětská ne
moc levičáctví” . Co dnes
“ Pravda” praví o domácí
sovětské oposici, vypadá
jako citováno z tohoto
spisku.
Udělejme si pořádek v
myšlenkách, pokud může
me. Sotva kdo se odváží
pomyslit si, že sovětští
vůdcové přestali být le ninisty. Jestliže nepřesta
li, je jen jeden závěr: oni
věří, že jejich nynější
mámě mezinárodní chová
ní se nevymyká z rámce
leninismu, a že z Lenino
vých spisů to dostatečně
může být doloženo.
Amerika Je hluboko uprostřed volební kampa
ně, a vy tv ořila se tu mi
mo jřoé společná fronta
těefa, kteří se ještě ne

dozvěděli, s těmi, kteří
již zapomněli. Mládež v
míře naprosto nebývalé
se účastní volební agita
ce. Někdy to vypadá, ja 
koby mládež byla hlavní
kandidát. Dvacetiletá dce
ra Roberta Kennedyho
řečnila v New Yorku za
značné pozornosti a vyslo
vila se, že mezi demokra
ty a komunisty je “ jen
rozdíl v mínění” . Jak idy
lické a jak to uklidňuje,
Ale nemůže být žádná
pochyba o tom, že Lenin
to takto neviděl. Jestliže
dnešní sovětští vůdcové
neopouštějí
leninismus,
také to tak nevidí. Byly
sovětské invase,
čistky,
třídní justice, také komunistiští vůdcové byli pro
klínáni, vězněni a popravováni, sibiřské pracovní
tábory byly naplněny m i
liony zajatých - to všech
no, ačkoli je prý jen “ roz
díl v mínění” . Sověty
vpadly do Českosloven
ska právě pro rozdíl v
mínění - dokonce pro roz
díl v mínění mezi komu
nisty.

Nestojí o nic yíc
použit všestrannou
baukevni službu v National
* Šekové účty
*

* V kladní iaízk y

Osebni aápôj& y

* Bankovní šeky

* Cestovní Seky
*

21a řízo vání investic

* Poukazy všeho druhu do zámoří

Kde komunisté vládnou,
není konec opatření, aby
odlišné mínění se nemoh
lo projevovat. Vědec měl
rozdílné mínění. Tu buď
- v sovětech - byl poslán
do blázince.nebo - v Če
skoslovensku - vláda, kte
rá ovládá všechna za
městnání, ho ze všech vy
loučila: nedáme jíst, pra
vil Lenin.
Propast
mezi dvěma
částmi světa je právě v
tom, jak komunisté a de
mokraté zacházejí s roz
dílností mínění. Aktivi
stická americká mládež
temperamentně účastní se
hnutí, které, jak se pra
ví, chce
přeorientovat
americké “ priority” , dát
zemi jiné pořadí cílů než
jaké měla dosud. Z toho,
jak
dvacetiletá' dívka
promluvila n na řečništi.
nemůže se zdát, že prio
rity mezi současné cíle
staví na jedno z předních
míst poznání, vědomosf ,
znalost historie,
ani té
historie, která není star
ší než rok, než týden, kte
rá se právě děje. Nese
věhlasné jméno. V intelek
tuálním ohledu je to hol
čička.
President Nixon vyhrál
první kolo nad oposici,
poněvadž lépe znal sou
časný politický terén. Je
třeba dodat, že je to te
rén současné sovětské po
litické taktiky. Co Je za
ttjfifcw . je jm ä-véc. N e
ní o tam tmxňx) optžmžsa n . I New York Times,

* VWady s výpovědní Ihůtou na vyšší úrok
* Pravidelné poukazy a inkasa
* Úschova cenin

* Služba pro zahraniční obchod

National B a n k

napsaly, že Je lépe. Jestli
že do Moskvy jede vyjed
návat Nixon než aby-tam
Jel vyjednávat americký
liberál. Existuje stále táž
zanedbávaná nebo i igno
rovaná otázka: je lenini
smus - nebo marx-leninismus - závazný pro sovět
ské vůdce? Jestliže je zá
vazný, co jim ukládá?
' (Pokračování na str. 6)

Kníška Karla Kryla. Vydal INDEX, Společ
nost pro čs. literafuru, 5 Koin 41, Posffach
410511, West Germany. (1972), 176 stran, ce
na DM
a poštovné.

Hlásání lásky
jako zločin
Přibližně před třemi lety, začátkům šedesátého
devátého roku, přišel Josef Smrkovský — krátce
předtím odstavený z funkce předsedy -federálního
parlamentu — na jeden z -posledních mítinků mlá
deže. kde se vyslovoval . na pódiu pětadvacetiletý
zpěvák s kytarou k součastnosťi:
Program je rezignace / a facky argumenty
Potlesk je k umlčení / a pískot ná pochvalu
a místo přesvědčení / jen pití piva ,— z žalu.
Tehdy Josef Smrkovský prayil onomu nepříliš zná
mému autorovi a zpěvákovi: “ Díváte se na to příliš
černě, pane Kryle.”
Kdy přesně se začal dívat K a rel Kryl ná věci ko
lem sebe a svá pozorování zaznamenávat, je .těžko
říci. Zcela přesně ale víme, že. se dívat uměl a umí.
Výsledek jeho pozorování se nyní dostává — po
třech dlouhohrajících deskách — do rukou čtenářů
v tištěné podobě.
. 1
"Kníška Karla Kryla” — navíc vyzdobená autoro
vými ilustracemi — je souborem převážně písňo
vých textů, předkládajících vybrané ukázky jeho
tvůrčích začátků až po současnou tvorbu.- Proto ta
ké — vedle textů “ dravých” , kterými je.K a rel Kryl
snad nejvíce' znám — obsahuje i texty “ hravé” ,
které připomínají, texty Jiřího Suchého. Příkladem
může být “ Zvěrokruh” :
Ona ale vzpomněla si / že jsme asi blíženci
Všiml jsem si její krásy / a žrali mě mravenci
nebo “ Gulášová polívka” :
Já před necelou hodinou
jsem měla konflikt s rodinou
Prý nesluší se na dívku
ľ
jíst gulášovou polívku
v buffet bez gaTdedámy.
Tato stylová podobnost je dána patrně dobou yzniku těchto textů, kdy téměř každý textař podléhal
tak či onak vlivu Suchého tvorby.
Velmi brzy se ale začínají ozývat v Krylových tex
tech tóny a myšlenky, které ho výrazně od Suchého
odlišují. Krylovo pozorování světa kolem něj ho ve
de k poznání — a tím i ; vyjádření — . pokrytectví,
které nás všechny obklopovalo. V prvé řadě tam,
kde mu to jako každému mladému člověku nejvíce
vadilo a s čím také nejdříve přišél do' styku — v
oblasti lidských vztahů a lásce především. V závěru
písně “ Romeo a Julie” Karel Kryl zpívá:
Vídám jí vracet se z půlnočních dýchánků
*
Jeho zas v hospodě u sklenky režné
Před lidmi dále si říkají — Milánku
Proč vám to říkám?
Vždyť je to tak běžné . . .
S pokrytectvím objevuje i lidskou omezenost a limííovanost životních cílů:
;
A ván, žes' v podvědomí / na štíru s fantazií
Úplně Ji stačí / párkrát se pomilovat
a dost. (Svíčky)
Pokrytectví, omezenost, limitovanost životních cí
lu. čí spíše rezignace z nich,- má — mimo jiné — ko
řeny a příčiny v systému, kde se smí říkat vše mi
mo pravdy. A tak Karel Kryl píše “ Důchodce” , kije
se děsí dožití se důchodu, “ Píseň neznámého vojína”
vyjadřující nechuť k naslouchání jakýchkoliv “ bouř
livých výzev” ve jménu čehokoliv a další texty pra
cující s podobenstvími velmi snadno rozšifrovatelnými — kritika systému a jeho představitelů (Král
a klaun, Salome atd.).
(Pokračování na straně 6)
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Byla smyčka upletena?
' (.ŕo&raCování se str. 5) hými řečmi o míru a spo
Brežněv tedy musil pře lupráci, .: mezi mírovými
konat silnou oposici, kte kongresy' a smlouvami o
rá se stavěla proti návště neútočení. A nikdy neřěkvě amerického presiden nou: my utláčujemě.;„Řekta. Néní známo, jakými nou: ň.ormalisujeme: - v
argumenty ji překonal.
. Nepopiratelnou • ctnosti
Jsou jen dvě možnosti:' sóvětfekýchi komumstů, ta 
bud’ argumentoval,
že ké čínských, je trpělivost.
přišel čas, kdy sověty, Když pre.sident Nixon vy
kdy komunismus muséjí hlásil, žé' poslední zbytky
se vzdát svých světových amerického vojska ode
cílů, nebo argumentoval, jdou, z Vietnamu do čtyř
že jeho taktika je pro> ty měsíců,' bude-li ujednáno
to cíle prospěšnější než příměří' a. budou-li ame
“ dětská nemoc levičác- ričtí zajatci ‘ propuštěni,'
tví” . Je ma tkaždém, aby ,, na rozdíl od .americké do
posoudik čó je pravděpo mácí bpósice‘‘Rusko a Čí
dobnější.
na to. podle všeho uznalý

síly jsou v menšině na se
veru, kde sověty mají v
letectvu převahu ' 7 : 1 a
v loďstvu 4 : i . Rusko
proniklo do Středozemní
ho moře, a je alarmující
vyhlídka,
že
západní
Evropa
bude
podobně
překonána v létectvu a v
loďstvu také na jihu.’"’
' “ K tomuto strategické
mu pessimismu evropští
státníci ' nyní mají .další
starost. Evropa závisí ha
Oleji Středního východu.
Komunisté už mají r o ta
na dovozu této a w i á
nezbytnosti pro západu!
Evropu. Mají loďstvo v
Středozemním moři. a usa
jí smlouvy s Araby, jim ž
patří - olejové území. To
je Achillova pata západ
ní Evropy. Sovětská poG-

ochranu. Ale jejich stát
níci se trápí vyhlídkou,
že Evropa by postupně
mohla být přivedena do
stavu takové závislosti, r
jaké je Finsko.”

10. 7. 1972
. Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte w s
j
důvěrou na

GORA TRAVEL SERVICE
311 Latrobe St., Melbourna, 3803
' Telefon 67-9454
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letaACM
kamkoli. Ža hotové nebo na’ ápiáffcy)
Letenky do Evropy á zpěfcl- — jednotlivě nebo ve skupinách — 3 897.M
Zasílání dárkových balíčků — ceník taliem* aa
požádání obratem.

Je-li tomu tak,, smyčka
byla upletena bez velké
pozornosti, velký děj se
odehrál. Nebylo při tom
proneseno ani jedno ohni •
vé revoluční slovo, ačkoli
mezinárodní situace byla
více změněna, než by ji
(Pokračování se strany 5)
hjoU q změnit několik re
- Pak přichází okupace a vznikají jeho patrně ,nej
volucí ve stylu, ■jejž do známější texty — “ Bratříčku zavírej vrátka” , “ Rus
poručuje Nová levice.
ká ruleta” , “ Znamení doby” , “ Pasážová- revolta” . To
Dnes svržený, snad i vše — doplněno i několika písněmi poetickými (Anděl,
Nevidomá dívka) — vychází na ja ré, 1969 v. nakla
zatáíý čínský ministr vo
datelství PANTON na gramofonové desce, která byPo celém světě hyní: so- žaí.yáÉpýlslib a řekly si,
jenství Lín Piao, tehdy ,1a po několika týdnech stažena z prodeje.
, větský, komunismus se že mohou počkat čtyři
vyhlédnutý
nástupce ' Krátce ná to odchází Karel K ryi do emigrace;-faís
Mají-li
sověty
sráží s Novou levicí a ner měsíce.
Mácův. sepsal plán svě hned na podzim téhož roku vydává- svoji- druhou
vlídně ji kritisúje jako je  ■další úmysly .s jižním
tové' revoluce. Jeho pod dlouhohrající desku pod názvem “Rakovina” . Né-zev byl vzat ze stejnojmenné písně a tímto slovem
šitnou bandu, z níž každý Vietnamem, nedělají si
statou bylo: obklíčit záchtěl pojmenovat — jak uvádí na přebalu desky —
má na dveřích napsáno velké starosti š tůn; že
pasfeí Evropu, odříznout situaci, jak se doma vytvořila. Deska obsahuje- ne
velkými literami: Tady patrně bude . vytvořena moři je jedním % aspekta bílý svět od světových su jen další texty vzniklé bezprostředně pod vlivem
dlouhodobého rovih. Nebyl takový děi -okupace ( “ Tak vás tu máme” ), ale i texty vzniklé
bydlí revolucionář, Nová koaliční,, vláda ,vs-Saigonu. celkového
sovětského
plánu.
Jfeífae- Jež fiše, bez veřejných pod vlivem “ normalizace” , jejíž počátky, sám^zažil:
levice je pro sovětské ko Vědí;- jak -pokračovat,
Nemít skrupulí / když o náš prospěch bezí
munisty , hejdokonaléjší . jestliže někdé- se vytvoří ho dne Moskva máň* oto projevů, zahájen v Asii,
Mít na rtech vyznání / a peďjazykeih-hada ukázkou dětské nemoce koaliční vláda s komuni čit kohoutkem a ja w ŕit ■AfHrg a na Středním vý
Být silným po vůli / a říkat, že nám teií .
na srdci poznání / a bát se říci — ZRADA levičáctví. Pokládají za, sty. Až dosud nakonec průmysl zápasfeí jfesapy., chodě?
( “ Tak jenom pojistit” ).,
v
níž
petrolej
je
iá
s
s
tí
škodlivé, jak ona prostí ve vládě vždy zbyli jen
Z určitého hlediska je . O rok později na podzim 1970, vydává další desku
zdroj
rá svůj revoluční chvost: komunisti.
shoze© si přát, aby dovo- (krátce po jejím vydání znovu vydává — doma za
zbytečně to poplaší lidi,
Je doba
dovolených, Fakt je. že haepodiiáísr faaé déle trvaly, a aby kázanou — desku “ Bratříčku: zavírej vrátka” ) pod
a oni si začnou dávat po někteří američtí noviná život západní Evropy je referáty zahraničních ko- názvem “ Maškary” , jejíž texty vyjadřují “ prohlubu
jící se normalizaci” . V písni, která dala název-desce,
zor. Pro Novou levici ma ři, kteří jsou hluboce po čím dále tán závžsi^jsi ca resgon'MlFntú ještě po ně
zpívá:
jí sověty; několik Stálých nořeni do vnitropolitické dobré v o l Moskvy. Z á 
ja k o * dobu se dostávaly
A cvičené krysy / a volavčí pera
epithet: primitivní, infan - ho zápasu, odjeli, a - na padku voliči čistěji peáed- ha
a tak jako kdysi / a tak jako včera
místo v americ
tilní, elitistní.
úvodní místo v New York lí a .dobrý ž iiv t více w fr kých BErrinách.
i dnešní den znova / vždy bojí se.slov*
a s dětskými vlčky / zas točí se mlčky
Stalin si podrobil osm Times se dostávají člán
i cvičení lidé.
evropských zemí, něpro- ky jejich zahraničního ko
MALI*
Když jsem před časem přehrával desky Karla K ry
Sulzbergra,
nesl při tom jedno revo respondentů
A NATCJtAč,
la jednomu krajanovi, prohlásil,'že jeho texty jsou
který
jé
trvalým
. sídlem
řiEKLADY
příliš komplikované a vyjadřují příliš černý- pohled
luční heslo a klidně sná
který pracsge odExaroě
na svět. Situace doma jistě . není nejrůžovější a co
šel, když někteří západní v Paříži a vzdálen afér. - a levně kdefaE v
z SeStrny do angličtiny
více _ dívá-li se člověk, kolem sebe,, svět, který vidí,
a sĚmiSmy nebo opačně
analysté soudili, že si jež rozčilují lidi v New
,
Me&Gisae
ho nevede k mnohem optimističtějšímu pohledu. -Pro
Yorku
a
Washingtonu.
podrobuje jednu zemř za'
lilllDOiJF HELLER
Petr PE1THNER
to nepřekvapí že rozhlédl-li se Kárel ‘Kryl po -emigra
2/31 Larbext Rd
druhou jen proto, že má Pohleďme, jak svět se je
ci zpívá:
1 Norbert St.,
Nobíe B asi, Tar
strach. Chytrý muž a mú jeví. P íše:
Flinty jsou v žité / a na hlavních rez
Yic. 3103
Tel. (po prac. säsfeéj
a svoboda je tu / když bijem se o šek
chytré hnutí skryjí glo
“ Starosti západní Evro
T
ä
e
fs
a
:
8CMM4
547-2B2S
Toť zvyk!
bální expansi mezi mno py, rostou. Její 'ozbrojené
a o pár veršů dále
Hledáme jistotu / které se nedostává
Na hrdle znamení / obojku otrokova
Lezeme shrbení •/ zaliti do-olova •
jakési — viry
(“ Bludný"'Htfláúřfán” )
A zcela určitě nejen po zkušenostech s emigranty
dospívá. Karel K ryl k obecnému /k^pstotování:
Vždyť největším zločinem / je hlásati lásku.
(žalm 71) '
“ Kníška Karla Kryla” není básnickou sbírkou. Je
poznamenána tím, čím jsou poznamenána všechna
tištěná vydání písňových textů, která- jsou v této
formě ochuzena o polovinu své kvality —‘ o hudební
doprovod. Vlastník Krylových gramofonových desek
— přestože většinu textů bude znát — jí shledá kníží
'kou plnou poezie a textů, které stojí ža více než jen
povrchni zamyšlení. Čtenáři, který Krylovy texty
pozná až z této knížky, lze jěn doporučit, aby si gra.
mofonové desky objednal. Oboje je -více než jen do?
kument doby, kterou jsme žili a žijeme
’
.
Aleš Nebeský
Pozn.: Krylovu knihu můžete zakoupit téi
Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. N A Š E S P E C IA L IT A : uzená šunka a
prostřednictvím HD. Cena je $ 2.40. Ti, kteřří si objednají více než: tři knihy; vydané
'ií :
- í 1’ ■
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
INDEXem, dostanou KNÍŽKU KARLA KRY
"
D O M Á C Í J A T E R N IC E , J E L ÍT K A A S M E T A N O V É I V I N N É K L O B Á S Y
LA' zdarma jako prémii. Dosud vyšly 3 knihy
INDEXU: Hochman: Jelení Brod, Laub: Nej
Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.). zastávka č. 38
větší proces dějin a Amalrik: Dožije se SSSR
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.)'. zastávka č. 33
c ú - ’, a č 38
r. 1984? Připravuje se vydání: Selucký: Vý
chod je Východ (cena asi $ 3.60), Mňačko:
T eld fo a : 86-7178
j
Súdruh Prášil ($ 4.-), Ostrý: čs. problém5aj.

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ

IIZFNAŘSTVÍ

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Ply. M .
KOPECKÝ SMALL600DS Piv. Ltd.
3 2 6 H ig h Street, K e w , V i e

Hlásáni lásky jako zloHir;

HLAS

10. 7. 1972

B0MQVA

Kreml versus Solzenicyn

Další důvody, proč • se
.obnovily útoky proti Sol; ženicynovi, jsou pravdě
podobně dva: Solženicyn
•měl v Moskvě převzít
rNobelovu cenu, když měl
obavu se osobně zúčast
Nynější útoky na Solženicyna jsou však vedeny dcela jinak než např. na nit ceremoniálu ve Stock
édřise Pasternaka, jehož román Doktor živago byi v roce 1958 rovněž poctěn- holmu. Sekretáři,-švédské
Nobelovou cenou za literaturu a Pasternak ji musel na nátlak Kremlu odmít1 akademie věd, který měl
nout. Tehdy na Pasternaka útočili prominenti kulturní i politické scény v ča- posléze cenu Solženicynovi předat v Moskvě, so
sopisech Uiteraturnaja Gazeta, Novy] mir aj.
větské úřady neudělily
východoevrop autor silně kritizován, že vstupní vízum.
Dnešní metoda je roz ostatním
dílná, i když výsledek je ském tisku a byl signálem degraduje ruského .člově
Druhým důvodem je--šitýž;- Na Solženicyna ne k dalšímu osočování Sol ka a jeho génia. Němci roce publikovaný rozho
jsou popisováni jako ne
útočí žádný sovětský pro ženicyna.
vor, který: měli se Solžepřátelští,
inteligentní a
minent, l^ampaň vyšla z
Důvod tohoto tažení je
nicynem po zmařeném
pera neznámého polského evidentní; na Západě by zkušení vojáci, -ruští vo
předám ceny korespon
kteří
novináře Jerzy Romanow- la nedávno vydána další jáci jako mužíci,
denti New York Times a
skiho v nedůležitém tý Solženicynova
kniha místo bojování srovnávají Washington Post. Solže
deníku Wroclawski Ty- “ Srpen 1914” . Jde o lite svůj ubohý život s život
nicyn předtím dlouho od
godnik Katolícki (23. 3. rární zpracování událostí ní úrovní východoprus- mítal jakýkoliv interview
1972), který je vydáván vedoucích k porážce rus kýeh měst a vesnic.
se- západními
novináři.
Polský novinář dále od Nyní se s největší prav
polským fašistou Piasec- ké armády generála Sam
kim, přebarveným v roce sonova u Tannenbergu ve suzuje Solženicyna proto, děpodobností domnívá, že
že do románu vkompono při opatrném formulování
1945.>a nyní vůdčím funk Východním Prusku.
cionářem
církevně ne
Je to první Solženicyno- val mystický''" motiv po svých názorů a jejich svě
respektované polské kato vo dílo, které není posa msty, . který hnal pruské tové publicitě si zvýší svo
lické akce PAX. Překlad zeno do přítomné doby a generály toužící odčinit ji bezpečnost-v Sovětském
zmíněného článku se pak není akcentováno antiso- porážku te.utonských kní svazu, pod: vlivem světo
objevil v sovětském a větismem. Přesto je však žat, kterou utrpěla na vého veřejného mínění.
stejném místě od slovan
IP;
ských kmenů v roce 1410;
Před; nedávnou dobou se opět objevily v sovětském tisku ostré útoky proti
spisovateli a nositeli Nobelovy ceny Alexandru Solženicynovi, Jehož .díla
První dep Ivana Denisoviče, Rakovinové oddělení a První kruh; vzbudila mi
mořádný zájem světové veřejnosti. Solženicyn byl po léta vězněn a nyní žije
Izolován, místa jeho pobytu jsou omezena a je pod stálou policejní kontrolou;
Kromě prvně uvedené knihy nebyla jeho díla v SSSR veřejně^ publikována pro
'autorův kritický přístup k vládnoucímu režimu.

6oské knihy v exilu
Už. vyšel 2. díl trilogie
,

. ZROD SATANOVA ATOMU a to:

{
(
,

ZAVRAŽDĚNÍ ŽALUJÍ.
I
Cena celé; trilogie je $ 17.-, jednotlivých dílů $ 6. '
včetně poštovného. Platí se při objednávce šekem
'nebo poštovní poukázkou. Dodává:
John .Daňius, Box 239, S 126 02,
HJtgersten 2, Sweden.
(Můžete též objednat prostřednictvím HD.
První a druhý díl jsou na skladě.)

Akce "Z la té šaty”

Gabriel Laub
To; co Hans Christian Andersen napsal v pohádce
o nahém králi, není pravda. Vědecky řečeno, zobra
zil- tehdejší životní realitu metodou monarchického
romantismu.
Historka o dvou podvodnících, kteří namluvili krá
li, že mu ušijí zvláštní zlaté šaty, viditelné jen pro
vyvolené "mudrce, a tak mu- vyplundrovali státní
pokladnu —- to je prostě oficiální verze, Všimněte si;
jak, to tam všechno hraje! Panovník je důvěřivý
(protože je dobrotivý), ti podvodníci jsou privandro
valci (a kdoví, kdo je sem z ciziny poslal); sotva se
ozve. jediný hlas zásadové kritiky, a to zcela zdola
(pacholátko), okamžitě následuje náprava a podvod
níci jsou. náležitě potrestáni.
Ve skutečnosti, krále samozřejmě nikdo neklamal.
Qh si na to dával takový dobrý pozor, že si vybíral
ke dvoru hlupáky, o kterých věděl, že ho neobelstí.
Jeho dvořané ho skutečně nepodváděli. Jenom kradli
— k tomu iíehí třeba rozumu. Anebo1si zcela legálně
á: s:královským svolením rozdělovali odměny za to,
kdo- namluví víc pitomostí. Byli mezi nimi i nezištní
poctivci — ale ti byli v řídících funkcích pro králov
ské -hospodářství nejnebezpeenější — představte si,
ja c í:to ! byli: hlupáci, -když při takových pořádcích
neurvali nic pro sebe- a neviděli, že ostatní kradou!
Království nebylo velké,, pokladna byla brzy prázd
ná. Když Jeho Veličenstvo ze zoufalství propilo po
slední; nedotknutelný fond, ten, na který si ani' zlo

Největší
Solženicynův
omyl pak spočívá dle Romanowskiho v tom, že
přes pravdivost rámcové
ho příběhu popisuje po
rážku Rusů a je tedy
antipatriotický a antiruský. Proto je nutno zabrá
nit sovětskému a výcho
doevropskému
čtenáři,
aby Solženicynův Srpen
1914 dostal do rukou a
přečetl.

Pokládání keram.
DLAŽDIC

vadbo druha,
vbkiaity koupele« a
kuchyni provádí
odběrně vá levně

J. HANKA
*o k 214, P . O.
SpriBgvale.Vic.
tel. v prac. době §64697
i
jindy : 544-9218
Rozpočti' zdarma

ději netroufli— fond pro:královskou reprezentaci'—
bylo' jasné,>že se musí něco udělat; tím spíš, že se
blížila lidová slavnost, na níž měl král vystoupit v
nových šatech.
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MONiKA
Píseň Karla Kryla
Vidě) jsem Moniku
seděla v lesíku
nad přehradou
Vpletla si do vínku
dva stvoly Bojinku
s Kozí bradou
S půvabem andiika
svlékla se do tílka
slunce jí osmahlo kůži
Kdybych byl koňadra
sed' bych jí na ňadra1
v zobáčku držel bych růži
Moniko, Moniko
jsem jen tvůj
následuj
Vím. kudy do pekla
a s kým
Hodina minulá
Monika usnula
u jezera
Voči si zakryla
Vojnarkou vod Tyla
(tedy pardon, ta je vod Jiráska)
Znovu
Hodina minula
Monika usnula
u jezera
Dala si pod hlavu
zánovní Krútňavu
vod Cikra
teda vod Suchoně
Kdybych byl brhlíkem
stal bych se zvrhlíkem
co nečte Sárfra ni Prousta
s hrdostí vlastence
sed bych jí do věnce
v zobáčku nes' bych jí chroustá
Moniko, Moniko
jsem jen tvůj
následuj
Vím kudy do pekla
a s kým
Vím kudy do pekla
jít
(Z "Knišky")

nevyslovenými větami: “ Král'je. nahý!” , “ Jě to pod
vod” , “ Copak jsme slepí a tupí?” -a spoustou tako
vých slov, které by ani ta nejtolerantnější cenzura
nedovolila uveřejnit.
Začala^ akce “ Zlaté šaty” . Dva krejčíkové-záplaPodobná situace byla i o t é . slavnosti, kterou' tak
lá ři,'k teří1:pro neschopnost nedokázali vyniknout ve nepřesně popsal Andersen.
svém ”oboru; tudíž byli velice ctižádostiví, byli po
Jak to bylo doopravdy s tím pravdomluvným pa
výšeni na:i ministry se zvláštním úkolem a pustili se cholátkem, o tom . jsou dnes různé teorie. Jedna,
s vervou do předstírání činnosti.
myslím, že nejméně věrohodná, se domnívá, ž e - to
Všichni heroldové dostali pokyn zahájit propagač byl navedený uličník, podplacený kilogramem čoko
ní kampaň. Heroldové si naleštili tlampače a od rá lády a balíčkem cigaret od 0 0 (Opatrné opozice),
na do večera'chválili vladařovy nové:šaty ve zprá -která chtěla prosondovat situaci. Myslím, že na 00
vách a komentářích, v hexametrech -a jambech, do-: je to příliš odvážné. Pravděpodobnější je druhá, kte
konce ŕ v částečně volných verších, ovšem ne natolik1 rá^ tvrdí, ^že to byl funkcionář Svazu mladistvých
volných; aby se to dalo vykládat jako anarchie.
přívrženců- koruny, neorganizovaný na pokyn ode dvo
Král se-začal ukazovat v novém hávu, nejdříve ra a patřičně proinstruovaný, aby se mohl stát za
zástupcům lidu. (kteří dostali přitom pohoštění), .pak kladatelem hnutí .mladých národních hrdinů.
Ve
širokým masám (bez pohoštění). Heroldové a dobro prospěch této teorie svědčí také dobová rytina, podle
volníci z řad pohoštěných stupňovali chválu.
které lze zmíněnému pacholátku hádat kolem čtyři
Nezávisle na tom dostala příslušné pokyny policie.: cítky. Přesto však se přikláním k té hypotéze, jež
První občan stačil ještě říci “ král je na . .
než předpokládá, že nezletilého pravdomilce vymyslil do
ho chytli. Druhého a třetího zavřeli: hned, když pro datečně autor úvodníku “ Náprava nejmilostivěji na
nesli slovo “ král” . Další šli ůž do lochu, jakmile při řízena” kvůli podtitulku “ Hlas zdola vyslyšán” . Ostat
ně tehdy se také zrodil nápad prohlásit oba nešťast
pohledu na vladaře otevřeli- ústa.
Leda, žé měli razítkované pověření-pronést některé né ctižádostivé krejčíky za přivandrovalce.
Oni se pak k tomu přiznali.
ze schválených hesel, , jako: “ Zlaté- šaty vladařovy
Taková je pravda, kterou známe dnes. Nebudíž
— monarchie úspěch nový!.” , “ Všichni věrmí zdra-ví
ša-ty s 4iadše-ním!” , “ Ne-pří-tel po^pítrá ša-ty, má , to ovšem chápáno jako : kritika Andersena. Nevím,
me pro něj čacrké <ka-ty!ľ atd. Jinak-lidé vůbec co už tehdy mohl psát a co ne. Zprávy o postoji dán
přestali otevírat ústa. Naučili se nadávat se semknu ských králů k satiře se nedochovaly.
tými rty. Nejlíp se tehdy vedlo hluchoněmým.
Z knihy “ Největší proces dějža- .
Kdykoliv se sešel větší počet lidí, byl vzduch nabit
INDEX, Kolín n/K_ WU.
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HLa S DOMOVA
John Danius: Zrod Satanova atomu. Cen,* I. a II. dílu po $ 6.-, celá trilogie $ 17.-.

Jednou z nejdůležitějších věcí při psaní recenzí Je jak to vlastně začíná a probíhá. Byli bychom straš
upoutat čtenářův zájem citováním některých částí ně rádi, kdyby bylo objednalo o 150 krajanů víc, je 
recenzované knihy. Z knihy Johna Daniuse Zrod Sa nom 150 předplatných navíc, a neměli jsme takové
tanova atomu (první díl trilogie vyšel '-koncem minii-: potíže se sehnáním úvěru,.,jaké máme. Po vydání
: lého roku, druhý dostali čtenáři v minulých dnech)1 druhého dílu se může stá t.— snažíme se lomu za
se mi však nechce citovat. Jsou věci, příliš drastické, bránit — že zkrachujeme, Vrátíme těch několik před
a bolestné než aby je bylo možno opakovat bez cíh platných na třetí díl a budeme mít všichni do konče
tového rozrušení a duševního;otřesu. Zrod Satanovy;, života co splácet. Přitom naše knížka se. hodně čte;
atomu je z rodu těch děl, které si člověk musí pře( opravdu hodně,, čtenáři nám píší, že ji půjčují, je 
číst v klidu, od první až do poslední věty, aby uv|í den nám napsal, že ji četlo 22 jiných. To je strašně
• řil, že zde je líčena skutečnost, nikoliv nějaký straš-; krásný pocit pro literáta tohle-číst, jenže pro náš
. livý horror. Daniusova' knížka' jedná, a událostech jako nakladatele je to katastrofa. A přece by sta
ze socialistického Československa, - o nichž většiná čilo jen” 150 nových předplatitelů. Víme, že mnozí
' 2 nás neměla ani tušení. Ti,- -kdož o nich věděli, bud' naši lidé v exilu také začínají a mnoho nemají, ale
, o nich mluvit nemohli, nebo o to neměli zájem. ZámJ vždyť literatura v exilu není jen Záležitostí jednotliv
■ ky úst i myslí se mohly otevřít teprve v exilu.
jí ců, aié hás všech. Někdy si mezi sebou říkáme, že
Nedejte se prosím mýlit jménem autora, John jsme příliš spoléhali na krajany, ale to jenom — no
; Danius není cizokrajný spisovatel. Jméno si zvolila — někdy. Vždyť my jsme chtěli dát a ne b r á t. . . ” "
> za pseudonym skupina Čechoslováků, bývalých půli - Kdysi — je .tomu už hodně dávno a snad se bu
litických vězňů, kteří budování čs., socialismu prozí| dou pamatovat i ti, kteří odešli, z vlasti po únoru -valí v nejrůznějších věznicích a kóričěhtrácích, skrýf, se u nás promítal film Kdyby všichni chlapi světa.
váných před zraky veřejnosti. Vypovídají o vlastních Jednal o záchraně lidského života, k níž se spojili
. osudech i o svých věznitelích, stejně jako o celé|ajj neznámí lidé ve všech koutech světa. Byla to epopej
; zrůdném systému, který se chlubí svou lidskostí Ja lidské nesobeckosti, obětavosti ä dobré vůle. Krásný
v spravedlností.
- .
i ; film, pravdivý a prostý.,Lidé opravdu dovedou dělat
Člověk si mimoděk položí otázku,- jakou má takový zázraky, dokáží hory přenášet, ozye-li se v nich cit
, literatura pro čtenáře jako jednotlivce a pro emigra- á srdce.- Myslím, že stejnou hodnotu jako'lidský ži
; ci jako celek hodnotu. Nemůže být lepší . odpovědi nějž vot, má i. lidský duch .a myšlenka. K záchraně této
jsou slova oběžníku Čs. obce legionářské ve Viktorii,; myšlenky, k pomoci pravdě na světlo boží, by se
který o knize informuje Své clen ý:' . . . “ Jen málo; měli krajané dobré vůle spojit i v Daniusově přípa
; lidí dovede psát o- mučení a útrapách způsobených! dě. Najde-li se ’ nás 150; pouhých sto padesát, bude
- příslušníky vlastního rodu, obce a národa. Otevírat,;; Daniusova kniha zachráněná. Přitom nejde ó milo
i .staré rány, vzpomínat na hanbu, a zoufalství, vyžá-; dar, ale o hodnotnou, investici k Obraně proti'nové
| duje velikou sílu a odvahu.' Musíme být vděčni těm,; mu únoru 48 nebo srpnu 68, které se mohou opako
>kdož to dokáží.”
■ - ■■
j i vat kdekoliv vé světě.
Marcela Čechová
i Dalo by se doplnit, že Daniusova knížka není jeb;
.mementem, korálkem v růženci: obžaloby komuni-,
Přijmeme
Jstických zločinů nedávných i těchto let. Přístup k!
ZLATNÍK *
; látce a způsob zpracování sé diametrálně liší od přř-švadleny
HODINAŘ *
j stupu jiných spisovatelů,' kteří už- vydali svá svea ŽEHLÍŘKU
dectví. Daniusovy postavy:nejsou psychologicky pro
jen zkušené při výrobě
ŠTEVEN YAR D Y
pracované, jsou to. .čísla, která se skládají v zástu-. -sukní a dám. kalhot.
„590 George St. .
-py, trýzněné, mučené a rozhnětené strašlivou mašb:
Vysoké mzdy nebo
nérií teroru. Jejich osudy riějsoů proto jen osudem
Sydney
..práce od kusu. .
, jednotlivce, nad -nímž můžeme mávnout rukou, ale
Volejte (po prac. době)
(proti Trocaderu)
i osudem celého národa, mad-nímž-se každému z náš
371-9132 (Sydney)
Velký sklad zlatých aj.
imusí svírat srdce.
... ..
i;
šperků, hodinek atd.
.’ Je známou věcí, že na. vydávání knížek tohoto dria1
hu autor obvykle nezbohatne. Ú Daniuse je situace, MUŽE STŘED. VĚKU,
Opravy se zárukou.
-'obtížnější o to, že autoři yydávají .svá-svědectví V
Mluvíme, česky
inteligentního,
, zemi, kde nemohou očekávat jinou podporu než od,
a slovenský.
spolehlivého
příslušníků svého národa, jímž je kniha' určena. Da-:
přijme obchod, praž.
Telefon: 61-8579
■nius o tom píše:
kávou. Pracovní doba:
“ Část čtenářů si zaplatila první díl a ti ostatní,
pondělí až pátfek 6.30
víc proto, že se snaží podpořit vydání, předplátí co
ilou trilogii. Patří jim náš dík a dík všech těch, kdo: ráno až 4.30 oflp. Stálé
místo, dobrý plat. Jsou
' mají zájem, aby se konečně jednou lidé dozvěděli.
Prohlédněte si velkeu
třeba reference a zna
řadu nejnovějších
lost
angličtiny.
Osobní
Malý oznamovatel
'-ťzv. x '
VOLTA
představení u:
i>
AROMA
vysavačů
Hledám společníky k
COFFEE & TEA CO.
VYPŮJČOVÁNÍ
a všeho
Přijmeme
g
16 Charles St.,
MAGNETOFONOVÝCH
elektrotech.
zboží
HOSPODYNI
|
Redfern (Sydney)
KAZET.
í
samost.,
ženu
nebo
s|j
Velký
výběr,
výhodné
podmínky.
Zájemci
ze -manželem, pro. modem i ý
Sydney pište na adresu: 2 dům ve -Vaucluse. £
M. Turek, 46 Fifth Av., ^Nabízíme ‘oddělený byl?
TRUHLÁŘ
2 (včetně dvou pokojů, r
Campsie, NSW. 2194
Hledáme řemeslníka
^koupelny, TV a .všeho l
se strojním zařízením
^příslušenství) a : vyso-£
pro soukromou práci.
SWISS TRA1NED
^ký p la ť zdataé .osobě.?
DISCOUNT HOUSE
• Výrobky malých
WATCHMAKERS
3Jsou třeba,-, reference?
rozměrů,
prototypy
a
241A Oxford Street
’K. E b n e r
5 a znát trochu anglicky!
série.
BONDI JUNCTTON
g
nebo maďarský.
\
19 York St.,
J P ištěn a :
(proti kinu Metro)
SYDNEY
g
Volejte laskavě:
\
T. Sojka
Tel. 389-1222
vchod do Wynyard Stn.
g
337-3203 (Sydney) ' \
P. O. Box1381,
(naproti pohyb, scho
POZOR: Náš obchod
Lane Cove, NSW. 2066
dům). Telefon: 29-7543
' nebo volejte Sydney : . j je POUZE na uvedené
adrese!
428-3313 (4 - 6 h. odp.) j
Chcete se v příjemném prostředí
DOBŘE A LEVNĚ NA JÍST?
Poslechnout si českou hudbu?
Vše je pro Vás pripraveno v české restauraci
ZLATÁ

PRAHA

235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney
Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi

Vaša lekáreň: FORDOVA LEKÁREŇ
Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
Ph. C., M. P. S. (Sydney)
1
Lieky, francovka, kozmetické a fotografické
potreby, — Zasielame lieky do cudziny.
FORD'S PHARMACY
' 133 Marrlckville Rd., Marrickville
Telefon (Sydney): 56- 6986 ___

P í T R A MI
Z jpalidejní stanice v sydneyském .předměstí Banksíown došel Hlasu domova dopis se žádostí o po
otoč čs. veřejnosti v pátráni po -záhadně zmizelých
Češích, poúnorovém přistěhovalci Janu Charausovi,
který bydlel vě William St., Bankstown a jeho dceři,
jékářce dr. Blance Chárausové, provdané Mynářové,
kteří jsou pohřešováni
od asi 9. hod., večerní 7,
června tr.
Uveřejňujeme fotogra
fii p. J. Čharause a sva
tební fotografii jeho 27leté dcery s p. Mirkem
Mynářem (40 le t).
Kdo- by m ohl jakkoli
pomocí objasnit případ
zmizení hledaných osob,
nechť dá zprávu na:
Banksto-wn Police Sta
tion, tel. 70-1088 nebo
na: Reeeption Officer,
Criminal
Investigation
Branch',
Sydney,
tel.
20-966.

%
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Přípravný výbor Společnosti pro vědy a umění
v Sydney
pořádá v červenci další přednášku a toIng. V. Němce na thema
"PRAHA A JEJÍ ARCHITÉKTURÁ"
Přednáška se koná v pátek dne 21. července 1972
(budou vždy třetí pátek v měsíci) v 7.30 hod.
večer na Law School, University of Sydney
Common Purposes Room, 6th Level,.
173 Phillip Street, Sydney.
Těšíme se na Vaši účast

UBYTOVÁNÍ
-. ......
plná pense od $ 15:50, nocleh a snídaně
Í3.50
3 min. na pláž — Autobusové spojení — Dobrá
kuchyně (další kuchyně k používání pro hosty)
— Domácí přátelské prostředí — Jakákoli ná
rodnost vítána — Výborná příležitost k laciné
i a příjemné dovolené u moře pro rodiny s dětm iMANŽELÉ J. a M. MAJEROVI, . ; ,
9 B Carr St., Coogee (Sydney), 2034 .
i
Telefon 665-6985

Česká -restaurace
Contin. "GOURM ET"
Restaurant "LABUŽNÍK "
129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bay
Sydney, tel. 317393
Otevřeno denně:
pondělí až sobota od 10 h. dop. do .2 h. odp. .
a od 5 do 9 hod. večer, v neděli po celý den.
P řijď te určitě, budete spokojeni!
N a Vaši návštěvu se těší rodina Novotných

le. 7. 1972

Velký výběr jakostního masa a uzenin
najdete v českém řeznictví a uzenářství

HLAS

DOMOVA

-Sí

,

CO POTŘEBUJETE
Z N Á T O PENSÍCH

U FRANTIŠKA ŘÍHY
U líelntyre Rd., Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-2019
Kvalita! maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka
frankfurtské párky, turistický salám.

Sloupek o cestine
, -V polovině roku 1971 bylo 40. sešitem dokončeno
základní dílo české lexikografie — čtyřdílný Slovník
spisovného jazyka českého. Slovník vydávalo velmi
Zdlouhavě Nakladatelství čs. akademie věd v Praze
(první sešit vyšel v roce 1958). Slovník, který zpra
covávalo několik desítek odborníků za vedení ústa
vu pro jazyk český ČSAV, obsahuje bezmála 193.000
slov a zahrnuje normativní popis ^spisovné slovní
zásoby současné češtiny. Dílo plní několik' velmi
užitečných úkolů zároveň: je obsáhlou příručkou pra
vopisnou a ortoepickou (doplňuje Pravidla českého
pravopisu), zčásti i mluvnickou (vedle údajů tvaro
slovných zanzamenává např. i vazby sloves), sty
listickou (rozlišuje stylově slova a slovní spojení) a
frazeologickou (ilustruje výklady typickými spojení
m i), nahrazuje do jisté míry slovník synonymicky
(při vysvětlování slov se užívá slov podobného vý
znamu) a částečně doplňuje dosavadní etymologické
slovníky (u přejatých slov a především u moderních
termínů přináší, stručnou informaci o původu či způ
sobů tvoření). Co se vlastní, lexikografické stránky
týká, nepřihlíží se pouze ke slovní zásobě 20. století,
ale i ke slovům starším a nářečím, pokud se vysky
tují u, význačných spisovatelů.
Socialistickým osudem tak rozsáhle koncipovaných
děl je-však bohužel okolnost, že redakční organizace
a zdlouhavé lhůty polygrafického průmyslu nestačí
pohotově zachytit prudce se rozvíjející slovní záso
bu, by ji Slovník alespoň částečně obsáhl, byky nut
no připojit k závěrečnému sešitu na tisíc nově za
řazených slov včetně doplňků, oprav a zpřesnění,
které se týkají jak nového významu nebo významo
vého odstínu, tak dubletní podoby či změny pravo
pisné kodifikace. Tyto doplňky jsou však charakte
ristické v několika směrech. V průběhu oněch 13
let, kdy Slovník vycházel, došlo u některých slov
k výraznějšímu posunu či změně významu: tak “ estakáda” byla původně definována jako “ ochranná vod
ní stavba budovaná z pilot” , v doplňcích opraveno
na “ mostní konstrukce pro vedení komunikace nad
Úrovní terénu” ; adjektivum “ terciární” bylo dosud
označováno jako chemický termín, nyní doplněno o
ekonomický význam ve spojení terciální oblasti; “ ex
halace” dosud jako lékařský termín pro vydecho
vání, nyní také vypouštění průmyslových zplodin do
ovzduší; “ příčesek” původně definován« jako termín
archaický, byl v doplňku aktualizován v dnešním
významu; “ modul” uveden původně jako matema
tický, a fyzikální termín, doplněn o význam ze sta
vební a zejména raketové techniky; atd.
Zrnově zařazených slov pochopitelně tvoří největší
,část slova přejatá — evidentní důkaz skutečné orien
tace čs. techniky a vědy: kosmodrom, laser, multi
kára, monočlánek, nonstop, playback, telex; brojler,
lančmít, džus, dederon, kasolon, džínsy, kaliopky:
petrochemie, herbicidy aj. V posledních letech také
„v češtině zdomácnělo mnoho nových výrazů z obla
sti literatury, umění a hudby: černé divadlo, litera
tura faktu, science fiction, koláž, pop-art, op-art.
beait, beatles, evergreen, hit, muzikál, horror atd.
Ňové výrazy se dostávají do běžné slovní zásoby:
interhotel, motel, botel i rotel (ubytovací možnosti
na lodi či v autobusovém přívěsu). Mnoho nových
termínů se objevuje v medicíně (frustrace, depriyace, interrupce aj.), v oblasti lidských zálib (filumeňista, fonoamatér), ekonomie (infrastruktura,
marketing), motorismu (autokempink, -kosmetika,
-salón, motokros), jazykovědy (sociolingvistika) a ji
né (futurologie, safari), do Československa pronikají
-výra zy jako beatnik, hippie, play-boy, hosteska.
; striptérka, happening, show, mini- i maxisukně atd.
• Doplňky zachycují i výrazy hovorové a slangové,
■které se v průběhu let staly trvalou součástí soudobé
í slovní zásoby (bytovka, jednohubka, punčocháče, bií kini, lapačka, odvysílat, frťan, habaďůra, helfnout,
- trapas) a některé z nich (např.- chuťovka, svodka,
j meziodvětvový) již nabyly spisovného charakteru.
V této krátké poznámce není možné plně zhodnotit
i tak rozsáhlé dílo, jako je čtyřdílný Slovník spisovné
ho jazyka českého (téměř šest tisíc stránek textu).
, Každopádně však může být užitečný pro každého
Čecha.
IP

První věcí, kterou potřebujete znát o pensích je, že Váš dům, nábytek a osobní věci včetně
auta nemají žádný vliv na Vaše právo na pensi. Některé položky Vašeho příjmu, např. příjem z
majetku, nemají rovněž vliv na Vaše právo na pensi.
Kromě toho můžete mít příjem i jmění a přesťo dostávat pensi. Mohou-li mít tyto okolnosti vliv
na výši pense, záleží na tom, kolik máte.
Uvedeme několik příkladů, založených na před pokladu, že máte svůj příjem nebo majetek, ale
ne obojí:

STÁŘI A

★

jste-li svobodný, vdovec nebo rozvedený, můžete mít příjem do výše
$ 46.50 týdně nebo jmění do ceny $ 24.580 než Vaše oprávnění k pensi
končí

A I I F ^ I T A "Á manželé mohou mít společný týdenní příjem do výše $ 81 nebo jmění v
" A ^ fc lW I I A V
ceně do $ 42.920 než jejich nárok na pensi přestává

V D O V SK Á
PENSE

★

výše příjmu, který může mít vdova-pensistka, závisí na počtu dětí, o něž
pečuje. Má-li jedno dítě, její příjem může být do $ 67.50 týdně (nebo
$ 71.50 má-li dítě ve stáří pod 6 let nebo dítě invalidní) než končí její nárok ;
na pensi. Nebo může mít jmění v ceně do $ 30.340 (pokud má dítě mladší ,
než 6 roků nebo dítě invalidní $ 32.420) než ztratí nárok na pensi.
■

Jsou ještě jiné okolnosti, které mohou mít vliv na Vaše právo na pensi, např. doba, po kterou
žijete v Austrálii.
Nemůžeme zde vysvětlit všechny tyto okolnosti, ale většina z toho, co potřebujete znát, je
obsažena v^ jednoduchém tiskopisu, který dosta nete zdarma v kterékoli úřadovně ministerstva
sociální péče, na poštovních úřadech nebo od mnohých dobročinných organizací.
V_dolejší části tóhotó oznámení je též připojen kupón. Vyplníte-li jej a zašlete na naši adresu,
odešleme Vám oběžník i formulář žádosti.
Můžete se též dotázat osobně na Vaše právo na pensi. Máte-li potíž s angličtinou, doporučuje
me, abyste si s sebou přivedl přítele, který bv Vám tlumočil. Není-li Vám to možné, budou
úředníci ministerstva pro Vás dělat, co bude v jejich moci. Potíže s jazykem nebudou nijak na
újmu Vašich požadavků podpory.
Pokud jste: i r muž ve věku 65 let nebo více nebo žena stará 60 let nebo více.
★ trvale neschopen práce
★

žena,

která

ztratila

manžela jeho úmrtím nebo z jiného důvodu

INFORMUJTE SE U NÁS O SVÝCH NÁROCÍCH
U nás si též můžete vyžádat informace o pod poře při nemoci, nezaměstnanosti, o přídavcích
na děti, podpoře při mateřství a o rehabilitační službě Commonwealthu.

Director,
Deparment of Social Services,
SYD NE Y:

Austrália House, 50 Carrington Street, Tel. 20255

MELBOURNE: Cómmonwealth Centre, Cnr. La Trobe-Spring Streets, Tel; 66-0411
BRISBANE:

Prudential

Building,

6

Queen Street, Tel. 32-0491

ADELAIDE:

A.M.P. Building, 1 King William Street, Tel. 51-7400

PERTH:

104 Murray Street, Tel. 23-0161

HOBART:

Kirksway House,

2.

Kirksway Plače, Tel. 23-7541

Please send me a leaflet and aplícation form on Zašlete mi laskavě informace a formulář žádosti o podpoře v nezaměstnanosti
(Unemployment Benefit)
příspěvcích na děti (Child Endowment)
příspěvku při mateřství
(Maternity Allowance)
(Zaškrtněte laskavě příslušný čtvereček)
Jméno : ........................
Adresa

: .....................

---------- — í

. HLAS.

LYŽE

Melancholicképutováni

Všechny potřeby pro lyžaře

Velký:, výběr ' irsportovanes > zbozi
P ů jč o v a l t obravy.Iýž;

;\y

.cmena

ř*

BRUCE BRETHERTON SKI SHOP
majitelé -rodina Blaliovcova .,
TOORONGA

VILLAGE

Shopping

.

.

Centre,

(roh Toorak & Tooronga Ŕoads) — obchod 21
Telefon: 20-7437

.

Odborné porady a všechny informace
o lyžaření v Austrálii ochotně a zdarma.
Obchod je otevřen vždy v pondělí, úterý
a ve středu od 10 hod. dop. do 5.30 hod. odp.,
i ve čtvrtek.a v pátek od 10 hod. dop. do 9 hod. večer,
v sobotu od 9 hod. dop. do 1 hod. odp.
(event. dle předběž. telef. ujednání)

POZEMKY

MONTROSE

Velké stavební parcely, s měnšííni stromy,
- nádherná poloha a výhled na hory. Jen několik,
minut do obchodů, škol a k veř. doprav, pro
středkům. Silnice, přívod vody,' světla átd.
Cepa od $ 3.400 — deposit $ 150 a mírné splátky.
ROBERT MORELAND PTY. LTD.
9. poschodí, 180. Russell St., Melbourne:.
Tel. 663-1918, 663-3177
Přejete-li si mluvit česky, volejte
ve všední dny.mezi 6. a ..7. hod. večer
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1:;NKSEMMIE AŽ NA KONEC
Odjíždíme směrem k melboumskému přístavu, aby
chom se nalodili na majestátní řeckou lod’ Australis, kterou se budeme plavit skoro celý měsíc k bře
hům .zeleného Albioim. -Výšttipujeme z taxíku právě
v místech, kde jsem začal poprvé-pracovat na půdě
pátého kontinentu. Byly vánoce 1949, Boží Hod, a
šlechta australského dělnictva, dokaři, se rozhodli,
že pracovat nebudou. Než tehdy vplula norská loď
Goya, napěchovaná evropskými přistěhovalci, do
melbcurnské zátoky, ohlásil kapitán, že bude potře
bovat 4.0 mladých silných mužů, aby pomohli s vy
kládáním kufrů a' nakládáním zboží do útrob lodi.
Přihlásil jsem se, byl jsem přijat a tak pět minut
po přistání v Austrálii jsem začal pracovat. Moje
první australská výplata byla v norských korunách.
Loď vyplula' o jedenácté hodině večerní.' Stojím
na první palubě, pozoruji mizící světla Svaté Kildy,
Frankstonu a Sorenta a porovnávám: tehdy nás bylo
nacpáno dvacet až třicet v kabině. . . nyní všude
hudba, úslužnost. . . •
; -Aucklandský • přístav' jer. docela uprostřed města.
|Tak tohle, je Nový Zéland!**1 Kdysi'-v uprchlickém tá! boře v Murnau se nás přihlásilo několik k emigraci
•do této země a-to jen proto, že-to byla- nejdelši cesta,
i jakou nám mohlo nabídnout IRO. Předháněli jsme
|se v' ujišťování, jak nám. bude doma každý závidět,
, až jim budeme psát, že-jsm é je li Ibdí á ř sedm ne
děl na daleké jižní, polokouli. Asi jsme byli tehdy
naivnější.

—★ —

. ' i: -.

Fidžijánská vojenská kutálká začala hrát Waltzing
Matilda a během půl hodiny se vyhrnuly davy ce
stujících do ulic města Sovy. Jelikož Suva je “ svo
bodným přístavem” , kde se neplatí clo a prodejní
daň, vše .se dostane levnějL Lidi zachvacuje mánie
— kupují tretky, památkové .zboží a někdy i věci,
na které by si nikdy ani nevzpomněli. Neodolal jsem

V pozadí dvou kolejí

(Pokračování se str. 3j dnů nebo i za tři neděle. a nepopsatelné ve větší-. Nejvíce se zhoršily pra
odpracuje měsíčně - po Za tu dobu se v jednom ně železničních míst Slo covní podmínky železni
suzováno platnými před ložním prádle vystřídá 20 venska.Mýlím-li
se. čářů v ' době před rokem
pisy na Západě - několik i více lidí, protože se ča nechť' mne- prosím bývalí 1968, kdy na ministerstvu
set hodin navíc. Neplace sto spí na směny a norí zaměstnanci Českosloven dopravy
seděl
známý
ných ovšem. Průvodčí, nocležníci čekají, až sta ských státních dráh opra soudruh Alois Indra.. Je
která jede vlakem z Pra ří odejdou, aby si mohli ví. máme jich mezi sebou ho panovaní se vyznačo
hy do Košic a vrací se lehnout. Ulehnout do ta v exilu dost. Jediná pěk valo tím, že nejen želez
jiným vlakem zpět domů. kové postele . . brr, člo ná ubytovna, kde člověka ničářské pracovní pod
nemá, zcela proti logice, věk se: otřásá odporem.. ‘ překvapí , i krytý bazéir s i mínky : nezlepšoval, ale
čekání v Košicích hraze Ale po dvanáctihodinové čistou vodou a kde si za naopak ještě zaměstnan
no. Místo toho má “ n á -. směně a čeká-li tě za pár městnanci dráhy mohou cům drah upřel většinu
rok” na “ odpočinek” v hodin další dvanáctka; pohodlně
ohřát
svůj jejich starých deputátnádražní ubytovně pro jsi tak unaven, že už ti kastrolek s jídlem, je v ních výhod a zhoršil i
vlakové osádky.
české Třebové. Ťa’to uby podmínky jejich důchodo
ani špína nevadí.
Jaké jsou to ubytovny?
Jedna z takových hroz tovna nebyla ovšem po vého zabezpečení. Není
Spatřila jsem jich něko ných ubytoven je na Wil- stavena
za socialismu, divu, že už v -samých za
lik a sevřel se mi žalu sonově nádraží, nahoře ale je dílem ‘ ‘buržoasm’ ' čátcích Československého
dek.
Špinavé pokojíky nad halou, v níž se pro Masarykovy republiky., , jara . patřili železničáři
průměrně o 6 a více lůž dávají jízdenky. Je tu
Zaměstnanci
železhie, mezi nejaktivnější, vyhá
kách, kde o klidu a sou věčné šero a nevětxatelno. kteří musí týto ubytovny' zeli zkorumpované. a do
kromí nemůže být řeč. protože okna ubytovny chtěj nechtěj používat* ■ sazené zástupce'svého od
Obvykle jen jeden kloset ústí do haly. Muži i ženy, prosili ovšem už tisíckrát borového svazu a tvrdé
pro všechny nocležníky, většinou Slovenky z dál ‘ ministerstvo dopravy o bojovali proti Indrovi a
velmi často s rozbitým kových vlaků, zde tráví nápravu. Bylo jim obvykle jemu podobným. Ještě ny
splachováním. Koupelna, svůj “ odpočinek” v hlu cynicky sděleno;'že se nič ní" Soudruh Indra, ačkoliv
sestávající
z
několika ku, zaléhajícím sem z ha nedá dělat -a jestli si chce' už. dávno sedí. na nejvyšší
umyvadel, případně vany, ly jako neustálý-hukot ře někdo sebou vozit čisté stolici ÚV KSČ- a s dopra
která musí stačit pro 10 ky. Podobné ubytovny, povlečěhí, musí- si je ta vou nemá nic společného,
i více, lidí.. Nevytápěné, pokud možno ještě hroz ké sám prát-. >Nehledě na opláčí železničářům jejich
často není ani kde si nější, má nádraží Praha - to, že ve vlaku nemá per “ vzpouru”
a nedovolí,
ohřát jídlo, lednička ' na střed. , V Kolíně v nové sonál dostatek místa, kam aby se cokoliv podstatné
potraviny je vzácností, nádražní budově jsou si by si mohl věci uskladnit. ho na jejích pracovních
možnost koupit si něco k ce ubytovny •slušné, ale S uniformami je to stej podmínkách zlepšilo.
jídlu, třeba jen kus salá prostěradla
zde stejně né - košile je nutno v y 
Čtenáři Rudého práva
mu a čerstvé pečivo a mění až když se na nich prat po každé směně, ale a nakonec všichni obča
mléko, neexistuje. A to vyspí nejméně šest lidí. za rok má zaměstnanec né, kteří musí používat
nejhorší - postele se pře špinavé jsou ubytovny v nárok pouze na dvě ko vlaku
jako dopravního
vlékají jednou za čtrnáct Chocni, nepěkné v Brně šile. prostředku, si ovšem stě-

a koupil jsem si za 50 dolarů fotoaparát, jehož ceha
v Austrálii je víc než dvojnásobná. Měl jsem. při
tom stejný pocit jako v bavorském koloniálním- obbíle oblečení vojáci před palácem s kulomety u
těch zase koupil dvě kila banánu.
•w — ★ —
Je kolem půlnoci, když parník přistává v Panamě.
Obchody jsou otevřeny, p u t ik y plné' 'čokoládových
krasavic a bojarů a ulice připomínají melboumskou
tržnici po sobotním obchodování. Americká část je
hlídána “ empíky” a je čistá jako všechny a n g l*
saské země. Jedeme dále kolem paláce, v n ě m ž p ř e bývá panamský el presidente. Velký 'dojem" dělají
bíle oblečení vojáci před palácem s kulomety «
nohou. Jiná zem, jiný. mrav. .
.
.
- ★
•
Plujeme kolem Kuby a za několik dní -přistávám*
ve floridském Port Everglades. Zdržujeme se zde
pouze jeden den, což stačí k seznámení se s- pře
krásnými parky a zálivy města Miami. Muži,'kteří
si udržují velký obdiv k ženským půvabům; by asi
potřebovali delší dobú k seznámení sé španělsko-kubánskými krasavicemi, kterými se toto město hemží.
Překrásná miamská pláž mi pak z linguistického
hlediska připomněla Svatou Kildu, neboť jeden měl
možnost slyšet polskou němčinu z každého pensionu
a obchodu.
— ★ —
Ještě před přistáním v Southamptonu letí vyso
ko nad naší lodí letadlo a zanechává za sebou -dlou
hou, bílou, parnou čáru, jako kdysi západní bombám
déry za druhé světové války. Spolucestující, Angli
čan, mi vysvětluje, že jde o letadla patřící k obran
né jednotce známé pod jménem Strategie' Coramand. Tak vida, myslím si,-Evropa je stále stejné,
jako před dvěma desetiletími, když jsem odjížděl'..
—
Usadih jsme se nejprve v Londýně, ve čtvrti -Earťa
Court, frekventované hlavně Australany-, •'. které •se
všeobecně říká Kangaroo Valley; M ěl'jsem pak mož
nost si potvrdit, že všechny menšiny světa se cho
vají stejně, v zemi, kde žijí jako hosté nebo přistě
hovalci. Tamní Australané pijí jen australské : pivo,
platí drahé za australské víno, vegémite, med —
zkrátka vše, co Se doveze z Austrálie,- je daleko
lepší než produkty “ Pommylandu” . Připomínalo; mí
to plzeňské pivo, olomoucké' sirečky a okurky' Nora
v A ustrálii. . .
— ★ —
Protože jsme chtěli zůstat v Anglii po celý rok.
rozhodl jsem se, že budu pracovat, abychom si mohli
pobyt dovolit. Dostal jsem pracovní povolení od tam
ního. ministerstva práce a vypravil 'jsem se hledat
zaměstnání v hlavním městě waleského Cardiffu.
Šlo o místo u státu (dědičná vlastnost malo-ČeCha)
a tak jsem se musel jít představit. Ředitel ústavu
povídá hned po představení: “ Vaše jméno nezní
anglicky, mohu se vás zeptat, jaké je to jméno?”
Říkám, že jsem původem Čech. Oči se mu rozjasni
ly a hned se ptá, zda jsem byl za války v Anglii v
armádě. Odpověděl jsem, žě jsem b y l-v těch letech
pro vojenskou službu ještě dost mladý, ale en se
začal přesto bavit o britském letectvu a- o Čecho
slovácích, s nimiž se za války seznámil: 'Jelikož
jsem byl doma- horlivým čtenářem válečných knih
a historek, znal jsem něco o britském letectvu a
když jsem se mu zmínil o čs. bombardovacích peru
tích 310. a 311., poznal jsem, že mám vyhráno: Dal
ších 45 minut jsme se bavili' o letadlech-, při •čemž
mi taky pomohlo, že jsem kdysi v Melbourne praco
val jako šofér u letecké společnosti a měl jsem pří
ležitost pochytit dost všeobecných znalostí o letad
lech. Když jsme skončili, ujistil mne ředitel, 'ž e ' si
popovídal jako “ in the- good old times” . Byl jsem
přijat.
(Pokračování p říště)"
žují na špatné služby že
leznice. Zcela oprávněně
a zcela marně. V zemi,
kde si pracující nesmějí
'vynutit
zlepšení svých
pracovních podmínek a
svůj oprávněný vztek si
mohou vylít jen na svých
zákaznících, tomu nemů
že být jinak.
M. Čechová

MALOVÁNÍ —
TAPETOVÁNÍ —
DEKORACE
všeho- druhu.
provádí odborně a
se zárukou

JIŘ Í ZEMAN,
137 Argyle.St,.. ' "
St. Kilďa, Vic.
.Volejte laskavé .
po 5. hod. odp. .

H-M S
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Bolí Vás hlava?
fihtsto brýle od! O P T A

OP j o
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Gapttol House, 113 Swanston St.
Melbourne, (vedle kina Capitol)
i. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHŮ
Venm příbuzným i bez lékařského předpisu,
v hutných případech i telegraficky

"Řekněte to květinami"
Váš květinář,
spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávku
květin a věnců
.' i „Československu nebo v jiných státech
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářství INTERFLORA.
! Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni
INTERFLORA—
KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA

LETOVISKO
“ ŠUMAVA"
Loeke’s Way, poblíž Belgrave South
.
srdoěa« zve vt*chny krajany na
A N E N S KO U

: :T A N E Č N Í Z Á B A V U
která se bude konat v neděli 30. července 1972
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
■
7 Jídlo
— pití
(í£ disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

ŠVADLENY
■' ' Přijmeme ženy a dívky
jakkoli zapracované v oděvnictví
k zaměstnání
v moderní továrně na košile.
Výkonnostní příplatky
a prvotřídní pracovní podmínky.
Přijmeme též DÍVKY DO UČENÍ
GLO WEAVE PTY. LTD.
234 Brunswick Street, Fitzroy, Vic.
Telefon 419-1600

-n ZPRÁVY S. K. SLÁVIA PRAHRAN

HLEDAJÍ

Proti mužstvu Dandenongu nepodala Slavia dobrý
'Jaroslava Vaňka nar. v září 1932 v Praze (hledá výkon a zasloužila si prohrát, i když svého soupere
teta a rodiče), dr. Egona Fischera, z Brna, který převyšovala technicky. Naprosto jí chyběla „souhra.
byl v r. 1968 v Bonegille (hledá Jiřina Frydryšková) Randenong se ujal vedení uprostřed první půíéfá
Slavii .se podařilo... vyrovnat až 15 minul před kon
a Jospfa Milotu z Brna "(hledá matka).
cem, kdy nový hráč Robert Kent posial míč ostrou
ranou do sítě. Těsně před koňé.éih zachýápil p|k
V hlubokém žalu oznamujeme všem přátelům
Slavii i druhý .bod G. Train, ktěrý(vyškrábl- tíí|č 'z
a známým, že nás dne 27. června 1972 náhle
klubka hráčů a poslal jej za záda brankáře. Kóhéčny
navždy opustil náš drahý manžel, bratr a švagr,
výsledek 2 : 1 pro Slavii.
pan FRANTIŠEK BARTÁČEK
Zato další sobotu hrálo mužstvo Slavie jako pro
měněné a odvezlo si z Yallournu dosud největší ví
ve věku 48 let
tězství v letošní sezóně, když nastřílelo 5 branek a
Po zpopelnění v Sydney a dalším smutečním
nedostalo žádnou. Slavia nedala soupeři po celý zá
obřadu v Melbourne byl jeho popel uložen k
pas jedinou příležitost k rozvinutí kloudného útoku,
věčnému klidu na hřbitově ve Springvale.
a naopak její útočníci nejen dobře kombinovali, ale
Děkujeme všem, kteří projevili poslední poctu
i stříleli (další 2 branky soudce neuznal)..
drahému zesnulému svou účastí na smutečních
Pořadí v čele žebříčku se po těchto dvou kolech
obřadech, květinovými dary a kteří sS jinak
nezměnilo: Slavia vede s 22 body před Frankstonem
snažili zmírnit naši bolest.
(21) a Sunshine (19). Jarmila Spiclová, sestra
Joan Bartáčková,
Dne 15. července hraje Slavia se svým nejnebez
Václav Spicl, švagr
manželka
pečnějším soupeřem, Frankstonem, který dosud _na■mana—
střílel 36 branek, (Slavia 24). P řjď te do Cpmo Parku
povzbudit hráče. — Dne 22. 7. hraje na' Green Gully
Reserve, Keilor Rd., St. Albans.
J. K.
DVĚ ÚMRTÍ V MELBOURNE
INTER
WILLIAMSTOWN
HLÁSI
:
Dne 1. července zemřel na zákeřnou nemoc vel
I věku 64 let KAREL BÁDAL, který byl po celých [
Koleso šťastia je vrtkavé. Nedajte dobrých obrán[dvacet let dobře známý v čs. veřejnosti v Melcov a už ten, ktorého si porazil, bije teba. Tak to
ibourne skoro z e . všech zábavních a sportovních! bolo aj 18. júna u nás, keď sme hrali majstrovský
[podniků.
zápas s ^Central Áltonou. Naša náhradná obrana ích
Dne 2. července zemřel po dlouhém utrpení I nezastavila. Zvíťazili 3 : 2 (polčas 3 : 1 ) . Smolu maí
[731etý bývalý krejčí z Richmondu JOSEF NE-j aj strelec našej 11-ky. Nepremenil ju. Za. Inter vsie
[CHVÁTAL. Oba zesnulé doprovodil na poslední j tili Gešovský a kapitán V. Dovič .hlavičkou.
25. júna Inter hral švoj STÝ ZÁPAS. Súper .bol
Icestě značný počet příbuzných a přátel.
Kensington Utd., draví Taliáni, ktorý, verili vo 'ví
ťazstvo, ale nevedeli, že Inter dal inú. zostavu.
•Sruka a Davidovič lámali ím útoky. Nový ;brankár
Klement Ďuriška sa tiež dobre ujal a tak Bartol raz
‘X
Kdykoli můžete
n a Hrehorešin dva razy prekonali do polčasu ich
Džetem 707
H
:
c brankára. Tomu ale to bolo priveľa. K rv vrela a
do EVROPY od
Sletět luxusním džetem x pri jednom hroziacom zákroku vyrútil sa na škót$ 370,| do FRAN KFURTU | ského sudcu a päsťou ho udrel do zubov.. Ten okamži
te^ odpískal zápas. Chýbalo do konca len vari 15 mi
do VÍDNĚ
gnebo do VIDNĚ a zpět
nút. — Rozhorčení ' Taliáni-hráči potom viac . raz
$ 399,surovo udreli sudcu. Ba ešte ho aj préiiasledo-vali
A
za pouhých
v^ aute. Draho to zaplatili. Udreli autom do Metric
g
$ ( 97.90
! prostřednictvím
kého stĺpa a skončili v nemocnici. Na VSF bol súd.
C Rovněž levné lety
Brankár 5 rokov nesmie hrať' a iní tiež; menšie
P
ve skupinách
tresty. Inter-u priznali 3 : 0 a 2 body..
Vo víťazstve pokračoval Inter aj 2. júla, keď vy
C
prostřednictvím
TRA VEL SERVICE
soko porazil East Carlton v pomere 6 : 0 (polčas
1: 0) . O góly sa podelili takto: Bartol 4, Dovič V.
330 Little Collins St.
1 a SretenoviČ tiež 1.
Melbourne, 3000
Tvrdé zápasy čakajú^ Inter: 16. júla s'. Ascot Utd.
b TRAVEL SERVICE
u nich a 23. júla u nás s najsilnejším súperom, s
(roh Elizabeth St.)
b 330 Little Collins St„
Ardeer-om.
H
Melbourne, 3000
Výbor Inter-u volá hráčov aj priaznivcov na dobrú
Telefon:
£
Telefon:
g TANEČNÚ ZÁBAVU, ktorá bude 22. júla o 7 p. jai.
p
63-4001, 63-4002
| v MASONIC HALL-e, oproti nádražiu v Newporte
63-4001, 63-4002
(križovatka Mason St. a Melbourne Rd.). Tam budú
C
§ aj predávať nové odznaky Inter-u. Priateľ, ktorý
sa prihlási la člena a zaplatí si členské, bude dvoj
násobne vítaný. Prezident Inter-u hlási, že jeden
statočný Čech tak nám drží palce', že až z Qld-u
Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne
sa prihlásil za člena Inter-u a zaplatil, si členské.
Sláva mu!
r n

ALMA

a

ALMA

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

MANŽELA
50-60 ROKŮ
v Austrálii neb kde
koli jinde ve světě
hledá vysokoškoláčka,
znalá dalších 3 řečí.
Nab. na zn. “ Samo
statná - NSW’ ’ do HD.

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

OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE
; ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
dřevor ytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
RÁMOVANÍ obrazů a POZLACOVÁNÍ rámů
• .....
i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

J. KOŠŇAR PTY. LTD.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
Telefon: 37-3109
'jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne)
1
(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevu

'vz\/V\/VaA/\A<VWV\A/xA/VA^A/\A/VV\A/\A/vA/1VVV'7
VAŠE DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
zhotoví
VEDENÍ VAŠICH OBCHODNÍCH KNIH
obstarají
Dr. P. & E. M, K E M E N Y
registrovaná daňová kancelář
7 Draper St., Ormond, Vic. 3204
Volejte po 7.30 hod. večer,
v sobotu a v neděli celý den
(možno česky neb slovensky)
telefon 58-4917

£

CHARLES ANTAL
tel. 62-0411, 53-6981
po hod. 781-2141
N. M. L. A.
447 Collins St.
Melbourne
životné poistky
a
pôžičky na domy
Dôverne i a spolehlivo

ŠI JI
pro dámy
každého věku
(též opravy)
. Odborná dámská
krejčová
J. OULEHLE
F. 8, 23 Davison St.
Richmond, Vic.

Malý oznamovatel
Vzhledem k přestěho
vání z Melbourne prodám
téměř nové kompletní za
řízení bytu. Případně pře
dám i nájem bytu. Adre
sa v HD.
M ATE
VYR O VN ÁN O
PŘEDPLATNÉ ?

-
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DOMOVA
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Janovský

V, Duesseldorfu: ČSR — NSR 3 : 2

Cs. tenisté ve finále
Už dlouho nehrál nejlepší čs. tenista Jan Kodeš tak pod svůj standart; jako právě v semifinálovém
střetnutí B skupiny evropského pásma Davisova poháru ČSR — NSR v Duesseldorfu. Na oba průměrně
hrající Němce Fassbendera a Elschenbroicha však přece ještě stačil, spolu s Kuka lem vyhráli po dra
matickém boji I čtyřhru, a tak čs. družstvo zvítězilo 3 : 2 a je ve finále evropské zóny. Zde však se už
čs. tenisté proti skvělému španělskému triu (Girneno, Oranfes, Gisbert) těžko prosadí. Zvláště proto,
že František Pála je úplně z formy a zda Kukal, Zedník či mladý Hřebec budou hrát ve dvouhře lépe,
to ie už iiná otázka. V každém případě je Španělsko v domácím prostředí velkým favoritem.
Jan Kodeš vyhrál obě dvouhry: nad Fassbenderem za 170 minut 3 : 6, 6 : 3 , 6 : 2 a 10 : 8 a nad
Elschenbroichem 6 : 4, 4 : 6 , 6 : 2 , 1 : 6 a 8 : 6, spo
lu s Janem Kukalem i “ double” nad německým pár
rem Fassbender — Pohman v dramatickém zápolení;
trvajícím přes 3% hodiny v 5 setech 4 : 6, 6 : 3, 3 : 6,
6 : 2 a 19 : 17. — Pála měl velmi slabý první ser
vis, na s íť běhal v nevhodnou chvíli, byl zbrklý,
prostě totálně zklamal a podlehl nejen Elschenbroichovi 3 : 6, 4 : 6, 6 : 4 a 4 : 6 , ale i Fassbenderovi
4 : 6, 4 : 0 a 2 : 6.
španělští tenisté vyhráli v semifinále B skupiny
nad Monakem podle očekávání jasně 5 : 0.
Po vítězství nad SSSR
NSR FOT BÁLOVÝ M_M|STR EM EVROPY
Zraky fotbalové Evropy byly třetí červnovou ne
děli upřeny k Heysel - stadionu v Bruselu, kde se
p řed :50.000 diváky (z nichž, dobrých 40.000 bylo z
NSR) hrálo finálové střetnutí evropského šampio
nátu reprezentačních mužstev: SSSR —- NSR, které
bylo přenášeno televizí do 35 státu. Němečtí fotba
listě se zde zhostili role vysokého favorita na výbor
nou, porazili sovětské reprezentanty zcela zaslouže
ně 3 : 0 (poločas 1 : 0) a stali se poprvé mistry
Evropy. A to je po získání titulu mistra světa v r.
1954 v Bernu a druhém, respektive třetím místu na
světových šampionátech v Anglii (1966) a v Mexiku
(1970) další velký úspěch německé kopané.
Němci byli po každé stránce lepším týmem, je 
jich tempo hry sovětští reprezentanti nevydrželi, na
prosto zklamali a podle mého názoru do finále mí
strovství Evropy vůbec nepatřili. Nepodali výkon,
který by je opravňoval k 2. místu, v Evropě. Závě
rečným střetnutím evropského šampionátu bylo spíše
už semifinále, ve kterém NSR zdolala v Antverpách
'belgické fotbalisty 2 : 1. I když snad i v tomto zá
pase byli Němci lepší, nutno zdůraznit, že Belgiča
nům utkání prohrál golman Piot, jenž nebyl skuteč
ně na svém místě, když toho bylo nejvíc zapotřebí.
— Třetí místo obsadili Belgičané, kteří v rozhodují
cím střetnutí porazili M aďary 2 : 1 (ti prohráli v
semifinále se SSSR nešťastně 0 : 1, když nepromě
nili penaltu).
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Napadla vás někdy otázka, který z mezinárodních
sportovních svazů sdružuje nejvíce členských států?
Každý by asi myslel, že to bude mezinárodní fotba
lový svaz FIFA . Ale není tomu tak. F IF A sdružuje
138 států, a je na 2. místě. Nejvíce členů má meziná
rodní lehkoatletický svaz IAAF. Ten sdružuje 142
členských států, tedy o 4 více. Na třetím místě je
mezinárodní basketbalová federace. Ta má 131 člen
ských zemí, o 19 více, než rohovnická federace.
DOSTANE ČÁSLAVSKÁ VÝJEZDNÍ POVOLENÍ ?
Organizační výbor XX.
olympijských her v Mni
chově oznámil, že s defi
nitivní platností zve na
tento vrcholný světový
podnik sportovců do ba
vorské
metropole jako
čestné hosty 158 olympij
ských vítězů. Této pocty
se dostalo i dvěma čs.
sportovcům: ‘Emilu Zátopkovi a Věře čáslavské Odlóžilové. Zda však Vě

ra dostane od režimu vý
jezdní povolení, to je ješ
tě velká otázka. Zátopek
má do Mnichova přijet,
ale i on - přesto že odvo
lal své “ omyly” z let
1968-69 - nemá to v očích
režimistů v Českosloven
sku nikterak skvělé. Do
pracoval to tak daleko.,
že mu už nevěří ani re
žim ani lidé.

O vítězi A skupiny evropského pásma Davisova
poháru se rozhodne mezi tenisty Rumunska (vy 
řadili Italy) a SSSR (zvítězili ve Varšavě nad Po
láky 4 : 1 ) . Rumuni jsou favority.

“ Nej—” čs. fotbalové ligy
1. čs. fotbalová liga ročníka 1971-72 patří už mi
nulosti, přesto je třeba se.k ní ještě vrátit. V prve
řadě nutno říci, že byla dramatem, na jaké se hned
tak příznivci kopané v ČSR nepamatují. V ždyť o
prvenství obhájce mistrovského titulu Spartajku Trna
va i obou sestupujících Interu Bratislava a Jednoty
Trenčín se rozhodlo teprve v posledním kole, což
samo o sobě je potěšující. Čs. fotbaloví odborníci
se shodují v názoru, že nejvyšší čs. soutěž byla ten
tokrát nejvyrovnanější za posledních šest let vůbec,
čehož dokladem je, že třeba pražská Slavia si v
předposledním 29. kole vítězstvím nad Duklou 2 : 1
teprve zajistila ligovou příslušnost pro příští sezónu
a triumfem v žilině v posledním utkání (rovněž 2 : -1)
postoupila až na 7. místo, tedy do první poloviny
tabulky. — V letošní lize bylo vstřeleno 660 gólů,
což Je střelecký rekord. Padaly branky, zaplňovaly
se i ochozy stadiónů. 240 mistrovských zápasů vi
dělo 2.121.450 diváků, což je téměř o půl miliónu
lic e než před rokem. Průměr na jedno střetnutí
byl tedy téměř 9.000 diváků. Doma měl největší
návštěvy bratislavský Slovan (286.000 — průměr
19:000 na střetnutí), pak Brno (276.000) a Sparta
Praha (256.000). Největším “ tahákem” byl trnavský
Spartak, na který přišlo, “ venku” 258.000 diváků.
“ Minus” rekord zaznamenalo utkání Třince s praž
skou Duklou v 15. kole, kdy na zápas přišlo pouhých
250 diváků. Největší radost měli -pokladníci na Te
helnom poli v Bratislavě, kde na střetnutí 20. kola
ligy přišlo 45.000 lidí.
“ Střeleckým králem” sezóny se stal levý křídelní
útočník bratislavského Slovanu Ján čapkovič, který
dal 19 branek, o 5 více než pravé křídlo Trnavy’
Masrna, další Trnavčan Adamec a střední. útočník
mužstva VSS Košice Strausz. — Vlastních gólů si
dali fotbalisté první ligy 14 a podílejí se na nich (s
výjimkou Sparty, Teplic, Trnavy a Žiliny) všechnv
ligové týmy: — Rozhodčí nařídili během, sezóny 43
pokutových kopů (35 za nefair zákroky a 8 za hraní
rukou), 35 bylo proměněno v branky.
V závěru II. ligy šlo už jen o prestiž
HRADEC V DOPROVODU PLZNĚ DO I. LIGY

— Na
mezinárodních lehkoatletických závodech
XXI. ročníku memoriálu Evžena Rošického v 'Praze
ná Strahově zaběhl čs. reprezentant Kárský časem
50,5 vt. nový národní rekord .na 400 m přek. Běh
na 800 m vyhrál tu Jozef Plachý v poměrně dobrém
čase za 1:47,6 min.
— čs. lehké atlétky prohrály v Bukarešti'mezistát
ní střetnutí s Rumunskem 57 : 78 b., s Holandskem
pak 55 : 80. Z čs. reprezentantek zvítězila pouze
koulařka Helena Fibingerová, která měla 5 pokusů
přes 18 metrů, nejdelší 18,58 m.
— V přípravě na olympijské hry v Mnichově, kde
házená bude poprvé “ olympijskou disciplinou", se
hrálo čs. družstvo doma dvě střetnutí s reprezentan
ty V. Německa: v prvním střetnutí zvítězilo 22 : 19,
druhé prohrálo 18 : 23.
— Dorosteneckým přeborníkem ČSR v kopané se
stalo mužstvo Slovanu Bratislava, které v rozhodují
cím střetnutí porazilo Iglu ’č. Budějovice, ! : 0.
"ČER VENÁ" RAKOUSKÝM VLASATCŮM
Necelý týden po vrcholné události fotbalově Evro
py v letošní sezóně, po závěrečném střetnutí evrop
ského šampionátu v Bruselu, byla odstartována po
malu už tradiční klubová soutěž o tzv. Interpobár,
která sice nemá takovu úroveň jako jiné hlavní sou
těže, přesto zaplňuje fotbalovým fanouškům dlouhou
letní přestávku. A mezinárodní sázkové kanceláří
umožňuje pak, že může pokračovat ve své činnosti
celý rok. Sázková kancelář odměňuje proto vítěze
jednotlivých skupin prémiemi ve výši 10.000 švýcar
ských franků, které přišly v minulých letech vhod
i — a snad hlavně — čs. klubovým celkům. Letos
však start do soutěže se neobešel bez vzruchu.
Co se v historii mezinárodní fotbalové soutěže
Interpoháru ještě nikdy nestalo, máme letos hned V
prvním kole: bratislavské střetnutí domácího Slova
nu s vídeňskou Viennou muselo být v sobotu 24.
června odřeknuto, neboť rakouským fotbalistům byl
zakázán vstup do Československa. Proč? Fotbalisté
Vienny totiž odmítli se nechat na čs. hranicích ostři
hat, úředníci čs. pohraniční stráže zase nemohli
zjistit přesnou jejich totožnost. Rakouští fotbalisté
měli v cestovních pasech staré fotografie, na kterých
vypadali jako chlapečkové, ale.na čs. hranice přijeli
s dlouhými vlasy a zarostlí. Neuposlechli výzvy pohraničníků, do Bratislavy tedy nemohli přijet. Co
k tomu řekne řídící výbor soutěže Interpoháru, těžko
momentálně říci.
Zatím v 1. kole Interpoháru si nejlépe vedli fot
balisté AC Nitry, kteří vyhráli v tyrolské metropoli
Innsbrucku nad rakouským mistrem Wackerem Inns
bruck nečekaně 1 : 0. Žilina zvítězila doma nad dánkým mužstvem Veijle BK zlepšenou hrou po zrněné
stran 3 : 1 (poločas byl 0 : 0) a pražská Slavia pro
hrála v 1. kole v jihošvédském Malmô s místním.Malmo F F 1 : 2.

Sparta nebo Slovan?
V krátké přestávce mezi závěrem nejvyšší čs. fot
balové soutěže a odjezdem čs. národního mužstva
na mini-světový šampionát do Brazílie (pořádaný
u příležitosti 150. výročí nezávislosti brazilského stá
tu) rozhodlo se o držitelích “ českého” i “ Slovenské
ho” poháru v kopané. V Historických zemích získala
trofej pražská Sparta, která porazila ve finále praž
skou Duklu 2 :1 a 2 :1 , na Slovensku vyhráli, po
hár fotbalisté bratislavského Slovanu. Přeborník re
publiky Spartak Trnava vyhrál sice první finálové
střetnutí Slovenského poháru v Bratislavě nad Slo
vanem 2 : 1, Slovan však se revanšoval v Tm avě
rovněž vítězstvím 2 : 1 . Po tomto druhém střetnutí
muselo dojít k prodloužení 2 x 15 minut, ve kterém.
Slovan ještě brankami Módera a Jána čapkoviče
zvítězil 4 : 1 . Slovan Bratislava a Sparta Praha 'bu
dou tedy bojovat ve finále “ Československého po
háru” a zároveň půjde oběma o účast v druhé ne.islavnější evropské ■fotbalové soutěži, v soutěži “ drÉtelů trofejí” .

Kolo před závěrem II. čs. celostátní fotbalové
ligy bylo jasné, že na prvních dvou místech tabulky
skončí Hradec Králové a Plzeň a navrátí se tak
mezi ^čs. fotbalovou elitu. A tak v posledním 30.
kole šlo už jen o prestiž. Mužstvo Hradce- Králové
remizovalo doma s Pardubicemi 0 : 0 a vyhrálo tak
II. ligu rozdílem dvou bodů před Plzní, která si moh
la v posledním zápase sezóny dovolit prohrát v Jab
lonci 0 : 2. Je zajímavé, že mužstvo slovenského Mar
tina, které bylo dlouho velkým aspirantem na po
HLí.S
DOMOVA
vychází čtrnáctidenně..
stup do I. ligy, nevydrželo “ s dechem” do konce se
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
zóny a umístilo se nakonec až sedmé. — Z II. ligy
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
sestupují: Ústí nad Labem, Liberec a Michalovce.
Konečné pořadí II. ligy: 1. 'Hradec Králové 40
Telefon: 42-5930
bodů. skóre 35 : 18; 2. Plzeň 38 b., skóre 51 : 23;
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotliví
3. Vítkovice 37 b.; 4. Jablonec 33 b.; 5. Bohemians,
výtisk 25c. PŘED PLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za
6 Pardubice, 7. Martin (po 31 b .); 8. Bardejov,
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ S_-.
9-vTJ Gottwaldov (po 30 b .); 10. Kladno 29 b.; 11.
£stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné mění.
Děčín 28 b.; 12. P. Bystrica, 13. B. Bystrica (po | Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
27 b.); 14. Ústí nad Labem 25 b.; 15.. Liberec 23 b.;
na požádáni obratem.
16. Michalovce 19 bodů.

