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Další rozsudky nad československými intelektuály

Horké léto
nancem ÚV KSČ Josefem
Stehlíkem, a s méně zná-mým Antonínem RockemByli žalováni pro pokout
ní vydávání oběžníku na
zvaného “Pokrok” . Sou
časně s nimi měla být ža
lována i sekretářka Svo
mysl Vondra, pracovník • bodová, : avšak soud s ni
byl odložen p ra její- váž
katedry sociologie VŠP a
né onemocnění. Literovi a
profesor oblastní stranicStehlíkovi přitížilo, že u
ké školy dr. O. Knzanovnich VB nalezla výtisk
šký a pracovník Historic Tigridova- pařížského Svě
kého ústavu dr. Josef Bel- dectví a Pelikánových
da. Vondra byl odsouzen Listů; vydávaných, v Ří
na 2 roky a 4 měsíce ža mě: Za. tento pokus o ne
láře nepodmíněně, kdežto dovolené novinářství, tj.
Křížanovský dostal 18 mě za “podvratnou činnost” ,
síců a Belda 1 rok, oba a za čtení zakázaných ča
sopisů dostal Litera 2%
podmíněně na 3 roky.
Ve. třetí síni se konal roku žaláře a Stehlík 2
současně proces s jedním roky. Roček, který pomá
ze známých theoretiků hal technicky při rozmno
Ďubčekovy doby, vedou žování “Pokroku” , byl
cím Městského výboru odsouzen na 1 rok žaláře
KSČ v Praze Jaromírem podmíněně.
Literou, bývalým zaměst (Pokračování na str. 2)

Červenec a srpen bývaly v Československu měsíci klidu, který dodržovaly i
československé soudy. Projednávání trestního postihu kdejakého lapky bylo
odkládáno na září a říjen. I letos snad mají lapkové v horkých letních dnech
oddech, ale jen proto, aby se soudní aparát mohl plně věnovat projednání tak
vážných politických zločinů, jakým je rozšiřování předvolebních letáků. Režim
se asi rozhodl využít letní doby ke kruté oslavě čtyřletého výročí bratrské po
moci, nebo chce sérií procesů se známými osobnostmi z Dubčekovy éry varo
vat všechny ty, kteří se stále ještě odmítají plně "normalizovat".

Všechny osoby odsouze
né v těchto dnech v sed
mi procesech byly vzaty
do vazby už loni v listo
padu nebo během letošní
ho ledna a v prvnícn
dnech února.
V minulém čísle HD
jsme referovali o zaháje
ní procesů proti třem sku
pinám a o rozsudcích ve

skupině historika dr. Te
saře a bývalého funkcio
náře
Vysokoškolského
svazu Jiřího Muellera. V
jiné soudní síni byl ža
lován za tytéž delikty za podvratnou
činnost
rozšiřováním letáků v np.
Mitas i jinde - bývalý
přední pracovník Osvěto
vého ústavu v Praze Pře

Čína není cinaná
Znovu je obvyklejší, že se čs. tisk stává hlásnou
troubou Kremlu, že ochotně uveřejni kritiku, do
které se Moskvě přímo nechce. Sovětské noviny pak
už jen sdělí, že "čs. noviny píší: . . ."
Obsáhlou kritiku podobného druhu uveřejnilo Ru
dé právo v číslech z 25. a 26. července, v nichž Vla
dimír Petr "referuje" na téma Evropa a Čína. Roz
pory Sovětského svazu s Čínou nejsou ovšem už dáv
no novinkou, ale Petrovy úvahy překročily dosavad
ní sílu slovních bojů s čínskými komunisty. Zacitu
jeme si aspoň několik Petrových poučení, které ci
tovaly sověty daleko obšírněji:
ů
"Antisovětská politika soudobého čínského vedení
se v pravém slova smyslu stala opěrnou silou, v
níž krajně reakční síly v Evropě i mimo Evropu
spatřují jednu ze svých nadějí . . . Nynější vedení
ČLR se objektivně spojuje s nejhorší reakcí v zá
padní Evropě . . . (Čína) věnuje nemálo úsilí kritice
jak Varšavské smlouvy, tak i Rady vzájemné hospo
dářské pomoci. Také mezinárodní socialistická integrace je zdrojem nových a nových útoků čínského
vedení. Všechny formy upevňování internacionální
jednoty a spolupráce socialistických států, které pro
Československo i druhé země mají přímo životní
význam, napadá čínské vedení jako prý "nástroj so
větského imperialismu" . . . čínští představitelé pro
vádějí tzv. politiku diferenciace, jejímž jediným
smyslem je snaha o rozkol či alespoň narušení přá
telských svazků mezi socialistickými státy. Pozor
nosti neunikla zejména velmi aktivní činnost maoistů
vůči řadě balkánských s t á t ů . . . Vzniká podezření,
že cílem je vytvořit na Balkánském poloostrově blok
namířený proti socialistickým zemím . . . Z týchž
antisověfských pozic také čínské vedení ostře napad
lo internacionální pomoc pěti zemí Varšavské smlou
vy v srpnu 1968. čínská propaganda se snažila líčit
pekingské vedení jako nejvěrnějšího a nejspoléhlivějšího přítele čs. lidu a zároveň rozpoutávala rozsáhlou
kampaň proti Sovětskému svazu. V následujícím'vý
voji, kdy pravicové síly se snažily nadále uplatňo
vat své záměry a cíle, dostalo se jim naprostého
souhlasu, pochvaly i aktivní podpory ze strany čín
ského vedení. Organizátory studentské stávky, tzv.
pražského aktivu novinářů v listopadu 1968, kampaně
kolem Palachova úmrtí nazývali "opravdovými vla
stenci" a slibovali jim rozhodnou podporu "všeho
čínského lidu". Také řádění antisocialistických živlů
v některých městech v březnu 1969 prohlašovali za
projev "pevného odhodlání čs. lidu bránit čest ná
roda a vlasti" . . . Nynější čínské vedení zaujalo
tedy i v našich čs. záležitostech stejné pozice jako
nejhorší nepřátelé naší země, socialismu i míru v
Evropě . . ."

í

Kubánske školstvo pod dozorom vojákov

Pokus sa nedarí
Nedávno sa konal v Havane kongres Ligy mladých
komunistov. Na záverečnom zhromáždení prehovoril
Fidel Castro. Vo svojej tri a polhodinovej reči ana
lyzoval pomery v školstve, poukázal na nedostatky
v školskej výchove, ktorú zveril totálne do rúk vojá
kov, zmilitarizoval.

Keď sa Fidel Castro
pred 13 rokmi ujal moci,
očakával, že mládež sa
stane oporou jeho revolúcie. Zvykol hovorievať,
že kubánske deti sú základnou jeho revolúcie.
Ale jeho- vízia zostala aj
po 13 rokoch len víziou.
Tak ako sa nič neuskutočnilo z jeho gigantických ekonomických plánov a kubánska ekonómia
sa nakoniec ocitla v chaose, tak revolúcia nezabrala ani vo spoločenskom
živote, najmä medzi mládežou, ktorá hľada všetky prostriedky, aby sa
vyhnula ideologickej indoktrinácíL
Bohužial treba pri tom
konštatovať, že robí tak
aj na úkor vlastného
vzdelania. Výchova na
školách všetkých • stupňov

považlivo zaostáva,
Nebolo hádam ani jednej komunistickej krajiny,
kde by sa absentizmus vo
školskej dochádzke bol
stal tak masovým zjavom,
ako. je to na Kube. Fidel
Castro priznal, že vyše
200.000 detí vo veku od
6 do 16 rokov nenavštevuje školu ani nepracuje,
Ale aj medzi mládežou,
čo dochádza do škôl, niet
záujem o vzdelanie: Podľa
Castrovho priznania vlani
skončilo šesťtriednu zá1
kladnu školu len 21% žiakov, čo nemuseli opakovať jednotlivé ročníky
pre nedostatočný prospech. 79% žiakov muselo rôzne ročníky opakovať. Ale ani na školách
druhého stupňa nebola
situácia lepšia, lebo tam
(Pokračovanie na str. 2)

V poměru ke svým socialistickým sousedům' ,
Češi a Slováci jsou v paradoxní nevýhodě, pro
tože už jednou žili v demokratické a poměrně pro
sperující republice. Tamní lidé, porovnávajíce si
tuaci s tzv. Masarykovou dobou, jsou nazlobeni,
že v minulých dvaceti letech byli často nuceni
čekat v dlouhých frontách na mléko nebo na
chléb, že museli platit mnohdy polovinu měsíč
ního výdělku za špatné boty v zemi, která byla
proslulá výrobou bot prvotřídní kvality, že byli
nuceni často bydlet v nevytápěných místnostech,
protože z nějakého důvodu bývá. nedostatek uhlí,
ačkoli je zem bohatá na minerály atd. Avšak ta
kové důvody, takové podklady k přirovnání jsou
méně šťastným východním spojencům nepocho
pitelné . . . Sovětský voják nebo civilista si v Pra
ze připadá jako v Paříži. Co víc tedy vlastně ti
češi chtějí? . . .
P. Mácu (East Európe, roč. 21, č. 5)

KDO TO BUDE DELAT?
Víte, že —
* kdybychom neměli unie a zasloužilé odboráře,
ještě dnes by se pracovalo 70 až 80 hodin týdně- za
poloviční mzdy?
* ženy jsou v kapitalistické společnosti vystaveny
útlaku, neboť je podporována jejich mateřská úlo
ha na úkor možnosti zapojit se do pracovního pro
cesu?
* americká i australská přítomnost ve Vietnamu
je vysoce nemorální a proto mají mladí lidé obou
zemí odmítnout nastoupit do armády?
* Ustašovci jsou fašisté, kteří neuznávají humánnost vlády soudruha Tita a. měli by být jako třída
zlikvidováni?
* západní kolonialismus není ani zdaleka, ještě
mrtev?
Domníváte se, že jsou to myšlenky z projevů sou
druhů Brežněva, Husáka, Indry čir-jim podobných,
citace ze sovětských či československých nčebnic,
povinných pro studenty devítiletek?. Či jenom švejkovina, vytvořená a obrácená naruby?. Nikoliv, pouze
perličky z časopisu Disco 72, .vydávaného pro austral
ské studenty “tiskovým kolektivem Monashovy uni
versity” . Autory jsou nejen nezkušení mladici, ale
i pánové s akademickými. tituly nebo, zvučnými
funkcemi.
Podívejme se, co mladým lidem přináší červen
cové číslo Disco. Na.význačném místě např. poučuje
sekretář Federace přístávních dělníků o úkolech od
borů slovy:
“Odborové hnutí je školou politického myšlení a
jeho konečným záměrem je změnit celý systém, v
němž nyní žijeme, místo soukromého podnikání za
vést kolektivní vlastnictví, kdy všechen' majetek ze
mě by byl použit ve prospěch lidu jako celku a ne,
jako je. tomu nyní, pro malou menšinu kapitalistů a
monopolistů.”
Jak by se nad takovou úvahou asi zaradovali ve
doucí čs. režimních odborů? Ti mají naopak. potíž
vysvětlit lidem, že tamní odbory mají opravdu ještě
nějakou cenu, když - jsou jen poslušným nástrojem
vládnoucího režimu. Naštěstí v podmínkách socia
lismu už na nějakém vysvětlování a přesvědčování
lidí nezáléží. Pouze naivní demokratické dušičky je
třeba ulovit, abychom je potom mohli pěkně přiskřípnout.
V témže listě popisuje kdosi obšírně s v é . názory
na vojenskou povinnost mladých lidí a připojuje
výzvu, kam se obrátit o pokyny, jak se beztrestně
vyhnout vojenské službě. Pojmy jako obětování se.
povinnost, vlast, morálka apod. se přece už dávno
nenosí. Je třeba je pokřivit a naučit mladé lidi, jak
s nimi obratně zacházet ve zcela opačném význa
mu . '
. Ustašovcům je věnováno v listě tolik místa, že
čtenáři musí mít dojem, že se jimi Austrálie hýbá.
pak stížnost n a policii, že zakročuje proti nim málo.
Proti mladíkovi, který se skrývá, aby nemusel na
stoupit ^vojenskou službu^ a který chce kandidovat
při letošních volbách na poslance, nesmí ovšem po
licie zakroSt vůbec. Zbývají témata jako “Malá čer
vená školní knížka” , apartheid a jiná.
(Pokračování na str. 2)
PUBLfSHED by F. Váňa, 8. Moorhouse St.>
Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Unificafion
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne, Vic. 3000
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H o rk é léto
(Pokračování se str. 1)
Dne 25. července byl
odsouzen pastor česko
bratrské
evangelické
církve Jaromír Dus za
“podvratnou činnost” na
15 měsíců žaláře, historik
dr. Ladislav Hejdánek na
9 měsíců za pobuřování.
Hejdánkova
manželka
Hedvika a právník Jiří Ji
rásek dostali za pobuřo
vání šestiměsíční žalář
podmíněně na 3 roky.
V Brně byly souzeny
zatím tři skupiny obžalo
vaných. Za rozšiřování
letáků, pobuřování a tvo
ření nepřátelské skupiny,
která si vzala za úkol
zvrátit socialistický řád v
zemi, byl odsouzen dr. Mi
lan šilhán k 5 letům žalá
ře a s ním pět osob rov
něž s akademickými ti
Investice, která
se vyplácl I

POZEMKY
v Melbourne a okolí
spolehlivě koupíte
a nezávazné
informace obdržíte
prostřednictvím
IVANKY NOVOTNÉ

u firmy
RALSTON,________
GRAY & CO.

67 Queens Rd.
Melbourne
Telefon: 51-1561
po hod. (česky)
878-4568
Například právě
je na prodej:

pozemek ideální pro
terasový dům
Ss nádherným
výhledem - 14 mil.
vých. z města.
Deposit pouze $ 200
a mírné splátky.
Mnoho jiných parcel

od $ 1.800 výše
v různých
předměstích

tuly do vězení od 5 let do - 6% roku vězení (tedy o
Vz roku víc než dr. Te
26 měsíců.
sař)
. Současně s- ním byl
V dalších skupinách
odsouzen
za “rozvracení
hlavní obžalovaný chyběl.
republiky”
televizní ko
Jeden z nejbližších Dubmentátor
Karel
Kyncl na
čekových spolupracovní
ků, vedoucí KSČ v Brně, 20 měsíců vězení nepodmí
profesor Jaroslav šabata, něně a historik Karel Bar
je sice ve vazbě, ale sou tošek (který pracoval v
zen zatím nebyl. Pouze r. 1968 v Pillerově komisi
jeho syn Jan šabata byl vyšetřující politické pro
poslán 27. července za cesy 50. let) za menší pro
vinění (pomoc při činnosti
“podvratnou činnost” do
žaláře na 2% roku. Den nepřátelské socialistické
předtím dostal Václav ša mu zřízení) na 1 rok pod
míněně.
bata - pravdpěpodobně ta 
Podle zpráv londýn
ké příbuzný - 2 roky vě
ských Timesů zatkla VB
zení. čtyři další osoby by
v době zahájení procesu
ly odsouzeny podmíněně
s Hueblem a spol před
(Zuzana Richterová a
soudní budovou bývalého
Aleš Křehulka 20 měsíců
universitního docenta dr.
podmíněně na 5 let, Ma
Lubomíra Kohouta, který
rek Goliáš 16 měsíců a To
proti procesu veřejně pro
máš Bochorák 1 rok, oba
testoval. Současně si člen
podmíněně na 3 roky).
VB ze shluku asi 30 osob
Dne 2. srpna vynesl zapsal jméno básníka
pražský Městský soud po Pavla Kohouta, ale ten
třídenním přelíčení rozsu na místě zatčen nebyl.
dek nad skupinou bývalé Brněnský prof. Jar. šaba
ho rektora Vysoké školv ta, o němž se zmiňujeme
politické ÚV KSČ Milana výše a jehož proces se
Huebla. Huebl sám, kdy očekává v brzké době, od
si blízký přítel Gustáva mítl v procesů s Hueblem
Husáka a člen ÚV KSČ. vypovídat jako svědek.
dostal zatím nejtěžší trest
Současně se soudy zná

Nově otevřený moderní bruslařský stadión
OLYMPIC 1CE-SKATING CENTRE

mých osob, o nichž se ob
jevily v čs. novinách jen
krátké zmínky se jmény
hlavních
obžalovaných,
probíhají v krajích a okre
sech soudy s “provinilci” ,
o nichž se dozví jen míst
ní veřejnost.
Skupiny
“konspirátorů” byly sou
zeny v Ústí, Ostravě,
Plzni.

1080 Centre Rd., South Oakleigh, Vic. __

(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,
která byla dorosteneckou mistryní Československa
v krasobruslení
Každou neděli večer se hrají na 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
něhož můžet pozorovat lední plochu.

Zda letošní, “horké lé
to” u čs. soudů má být
přípravou k monstre-procesům s Dubčekem a spol,
či zda chce čs. režim
rychle odstranit některé
nepohodlné osoby, aby ne
působily potíže v době ce
(Pokračování se strany 1)
loevropské bezpečnostní
Po přečtení listu je nám zcela jasné, kdo list vy
konference, ukáže brzká dává, kdo má zájem, aby se rozšířil mezi mládeží.
budoucnost. Rozhodnutí o Říkám, že je to jasné nám, ale mnoha Australanům
to vůbec jasné není. Ti nevěří, že by mezi sebou
tom padne v Mokvě.
mohli mít lidi, kteří pod zástěrkou demokracie zá
Zatím se z různých kou měrné křiví charaktery a názory mládeže, záměrně
tů světa ozývají protesty usilují o nastolení komunismu a znemožnění svobo
dy. Zacpávají si uši a oddávají se bezstarostnosti
právníků proti způsobu, — jako se jí oddávají svobodní lidé ve všech západ
jakým se procesy v Če nich zemích.
skoslovensku vedou a pro Syn mi přinesl časopis ukázat a byl pohoršen. Na
od svých spolužáků poznal na vlastní kůži ne
testy různých osobností a rozdíl
jen teorii ale i praxi “socialismu” . — “Mělo by se
organizací, že se vůbec něco dělat!” , prohlásil. — “Dělej tedy něco!” od
vedou. Angela Davisová, povídám. “Napiš článek proti tamním názorům.
žádaná o pomoc pro od Vsaď se, že ti ho neotisknou”’ — Zarazil se, když
uvědomil, že ON SÁM by měl něco dělat. On
souzené čs. intelektuály, si
přece nemůže, nemá čas, musí se učit. Snad tatínek
odjela na dovolenou do nebo maminka . . . Jenže ti také nemají čas . . .
Typický náš rys: ať se něco dělá, ale ať to ne
Bulharska . . .
musím dělat já, protože já nemám čas. Já si raději
zacpu uši a dám si klapky na oči — neuvidím, ne
uslyším, dobře mi bude. Mělo by se něco dělat, to
ano. Kdo to ale bude dělat?
M. Čechová
V roku 1976 bude trená
doplniť učiteľské kádre o sa pomery v dohladnom
SWISS TRAINED
22.000 odborných vycho- čase zmenia. Castro sľú
WATCHMAKERS
vateľov, ale pripravuje bil len toľko, že hádam
K. E b n e r
niekedy v r. 1980 sa reži
sa len 2.000.
19 York St.,
SYDNEY
Castro však nedával mu podarí niektoré nedo
vchod do Wynyard Stn.
vinu len mládeži. Zdôraz statky odstrániť.
(naproti pohyb, scho
nil, že za túto. dezerciu
Zdá se však, že okrem dům). Telefon: 29-7543
mládeže ze škôl je na vi zásadného odporu mláde
ne celá spoločnosť, ktorá že k politickej indoktrináTakto chce kubánska
nevedela vytvoriť uspoko cii najväčšou prekážkou revolúcia vychovať nové
jivé podmienky pre škol je
paramilitaristieký ho socialistického člove
skú výchovu. Nevie pod systém výchovy, ktorý v ka. Ale prax ukazuje, že
chytiť spoluprácu rodi posledných rokoch dal režimu sa nepodarilo ani
čov. Preto niet nádeje, že kubánsku mládež totalne prostredníctvom
školy
napospas vojakom. Ten ani kulturnou politikou
kladie väčší dôraz na mimo Školy podchytiť
Malý oznamovatel
prácu v podnikoch ako na mládež. Rozpory medzi
Muž 47/165 nekuřák, riadne vyučovanie. Na záujmami mládeže a reži
abstinent, slušného zev čele ministerstva škol mom sa stale viac a viac
nějšku by' se rád sezná
mil s důvěryhodnou že stva sú dvaja dôstojníci, prehlbujú. Obdobie pre
spoločnosti
od
nou přiměřeného věku a členovia ústredného vý chodu
stejných vlastností se boru strany. Rovnako ce “starého myslenia” k vý
smyslem pro rodinný ži lý kultumy život ovláda chove “nového človeka”
vot. Jen vážné nab. do
HD na zn. “Už nechci být jú konzervatívni pracov neprináša nijaké výsled
níci strany.
ky.
M. K.
sám” .

Kdo to bude dělat?

Pokus sa nedaří
(Pokřač. zo str. 1)
len 13% žiakov vykazova
lo pravidelne riadný pro
spech a skončilo bez opa
kovania ročníkov.
Pokiaľ sa týka univer
zít a ostatných vysokých
škôl, Castro si sťažoval,
že tie vychovávajú odbor
níkov, ktorí sa v ničom
nevedia vyznať. Ked’ sú
zadelení do podnikov,
nie sú v stave zvládnuť
výrobné problémy. Ich
vzdelanie Je povrchne a
nedostatočné.

Castro priznal, že prá
ve tak ako je ekonómia
v chaotickom stave, tak
aj školstvo je disorganizované, postrádá kvalifi
kované učiteľské kádre a
v dôsledku toho medzi
mladými ľudmi niet po
cit zodpovednosti, postrá
dá sa tužba po vzdelaní
a sebakázeň. Na elemen
tárnych školách vyučuje
5.000 učiteľov bez riad
nej kvalifikácie. Rovnako
tiesnivý nedostatok učite
ľov je na vyšších školách.

ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ VE VIKTORII
srdečné zve na

T A N E Č N Í V E Č ÍR E K
který pořádá v sobotu dne 12. srpna 1972 v místnostech

TATTERSALL—CLUBU, 229 Queensberry St., Carlton
K tanci hraje čs. rytmická skupina J. Stíhala
Začátek v 8 večer, konec v 1 hodinu
Vstupné $ 3.50 včetně teplé večeře. Veškeré nápoje za klubovní ceny.
Čistý výtěžek vé prospěch fondu na postavení čs. národního domu
Reservování míst: odpol. 2 - 5 hod. tel. 61-001 ext. 1834 (Vondruška)
večer 81-1676 (Vodička)

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
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Co si o tom myslí dělníci
Rudé právo, oficiální orgán komunistické strany, jenž je prý stranou děl
nickou, málokdy na svých stránkách dává slovo opravdovým dělníkům. Častěji
otiskuje názory*. stranických funkcionářů, kteří přežvykují duchovní potravu,,
idodávanov Ústředním- výborem. Jestliže tedy Rudé právo v článku Cb si-myslí
dělníci?*' nechalo "k; problémům řízení a hospodárnosti v našich podnicích"
promliivit i pět- dělnických vyvolenců, byl- to pokus, výjimka. Nutno říci, že
dopadlneslavně; Neboť dělníci (i po náležitých redakčních úpravách a škrtech);
nevedli-takové-řeči, jéž by mohly lahodit sluchu režimu.

— Dne 25. července se hospodářské kriminality, Jóštem z Eisihdlě, alě
loučil na ÚV KSČ velitel loni jich- bylo bezmála chyběla zmínka o mno-,
sovětských
okupačních 1.300 a letošní pololetí hem mladší historii, že
vojsk ” Československu ukázalo, že se situace ne totiž Kožlany jsou rodiš
(oficiálně velitel “Středňí lepší. Zvyšuje se i počet těm druhého presidenta
nedovoleného republiky E. Beneše.
skupiny sovětských vojsk případů
dočasně umístěných na ú- podnikání v mnoha, obo — ■V Praze zemřel 11.
zemí ČSSR” ) generálplu rech pracovní činnosti” , července generál Vilém.
kovník A. M. Majorov, píše RP 28. 7.' V Jihoče Stanovský, letec, účastník
Hned* první dotázaný, pracoviště, kde “bodovačkterý se vrací do SSSR. ském kraji bylo zazname 1. světové války na zá
Současně s ním si přišel náno za 1. pololetí tr. padní frontě, nositel mno Jaroslav Janota; dělník z ku”, stroj v hodnotě půl
pro hold nový velitel, ge 5.000 kriminálních. deliktů ha domácích i zahranič Letu v Kunovicích; pro miliónu korun, využívají
nerálporučík I. I. Těniš- všeho, druhu. Stoupá tam ních vyznamenání.
jenom
hodinu . denně.
čev s dalšími členy své prý zvláště rozkrádání — Při skrývce ornice pro hlásil, že v Českosloven
sku
“se
chce
dosahovat
‘‘Kdyby
u
nás bylo říze
národního
majetku.
ho štábu a se sovětským
výsypku Dolu Maxim u
velvyslancem červoněn- — Začátkem
července Radovesic na Bílinsku ob zvýšení produktivity jen ní na úrovni,” řekl, “by
přijela do obce Čistá na jevili archeologové na tím, že dělník zvýší inten lo by možné tak drahé
kem.
— Moskevská Mezinárod Semilsku první skupina ploše 200 x 200 m celou zitu. práče, namísto aby zařízení využít v koopera
ní investiční, banka po mladých lidí z SSSR, keltskou vesnici ze 4. až dělník měl postupně prá ci s jinými závody, neboť
skytne n. p. Tatra v Kop BLR, Dánska, Francie, 3. století před Kristem.
řivnici. úvěr na moderni Polska a Holandska. Stu — V Ostravsko-karvín- ce- méně a zvyšovala se jinde by práci bodovačky
zaci zařízení a. zvýšení denti postaví místnímu ském revíru se letos po výkonnost strojů” . Své třeba velmi potrebova
výrobní kapacity^ v částce JZD stáj pro 300 jalovic, prvé po mnoha letech, po tvrzení podepřel přitažli li?”
77.5 miliónů převoditel- oplotí pastviny, vybudují dařilo získat dostatečný vým ' příkladem ze svého
nýeh rublů na 11 let. Tat vodní nádrže a cesty pro počet chlapců do dolů Dělník' Jaroslav Jariota
ra má zvýšit výrobu ná dobytek. V polesí . červe šest chlapců prý nebylo
působí
poněkud naivním
ný
Hrádek
budou
zase
za
dokonce po lékařských vybudován velký skankladních aut pro Sovětsky
hraniční studenti ze Zá prohlídkách přijato. Také sen, který bude obsaho dojmem bláhového snílka
svaz.
3 týdny zalesňovat do zemědělství se prý vat, asi 30 objektů: lidové a proto Rudé právo dává
— Podle zprávy ČTK z padu
26. 7. byl z Českosloven oblasti, postižené prů hlásí “dobrovolně” víc architektury z okolních, Slovo Miroslavu Hámploska vyhoštěn britský stát myslovými exhalacemi a mladých lidí, než je tře vesnic.
yi, navíječi ČKD v P ra
svůj výdělek věnují Viet ba. Např. v Severomo
ní příslušník, 261ětý John namu.
— Konference evropských ze. Ani; ten však nemá
ravském
kraji
se
hlásilo
A. Macfarlane, který byl
zemědělství
1.489 komunistických stran pro uspokojivě' konsolidované
v ČSSR delší dobu učite — V Domě umění v Brně do
chlapců,
což
je
o
263
víc, ti americké agresi ve
lem anglického jazyka, byla otevřena výstava 86
Vietnamu,, která se kona- názory. Začíná, svůj pro
namalovaných než žádal plán.
protože prý “zneužíval obrazů,
lla od 27. 7. . v Paříži, se jev nadějně: “Náš cech.
—
Pražská
Práce
vytáblal
sovětskými
armádními
svého dlouhodobého poby
'zúčastnila 4členná delega
točivých
tu k činnosti, jež byla- v “umělci” . Hlavním ná do boje proti “svědkům1 ce KSČ v čělé s Biľakem. jelěktrickýčh
Jehovovým”
.
V
článku
z
mětem
vystavených
pra
rozporu s čs. zákony” .
je “internacionální se 21. 7. líčí protispolečen — V horských krajích vý btrojů. splnil' čtvrtletní
— Australský spisovatel tí
pětí sovětské armády se. ské “řádění” této v Če chodního Slovenska stou plán na 100.9 procenta.”
Alan Marshall, podle je
armádami skoslovensku nepovolené pá, tlak' k likvidaci zbyt Další Hámplova věta* však
hož autobiografického ro  spřátelenými
náboženské sekty a zasa ků samostatně hospodaří
socialistických zemí” .
mánu natočil K. Kachy- — V Novém Městě na Mo zuje se o její pronásledo cích rolníků. Na Humen- zabíjí celý budovatelský
ňa film
. . už zase ská ravě zemřela sestra brat vání a o tvrdé potrestání sku, zvláště v okrese. dojem.. “Pokud, mohu sou
ču přes kaluže” , je na ří Křičků, spisovatelka jejích přívrženců.
Vranov nad Toplou bylo dit' podle-, svého pracoviš
návštěvě v Českosloven P avla. Křičková.
— Odborníci se pokouše ustaveno několik nových tě,-.je však takové dohá
sku, aby dojednal natoče
JZD., která- začnou společ
ní dalšího filmu podle je — V polovině července jí o záchranu typické ně obhospodařovat pole nění .plánu nejen, .nehospooslavilo
500.
výročí
svého
oravské
architektury,
ho knihy, který se má
dárné, ale. vlastně zbyteč
po žních.
jmenovat “ . . . a všichni vzniku městečko Kožlanv která vlivem zprůmyslona Plzeňsku. Při osla vění této slovenské obla — V Praze zemřel 22, né:”' T Hampl uvádíš pří
kolem tančí foxtrot” .
— Nad Prahou se strhla vách nechyběla alegoric sti bere za své. Za obcí1 července ve věku 78 lét klad., ze života o tom, jak.
26. 7. průtrž mračen, kte ká^ scéna o odevzdáni Zuberec - Brestová při skladatel'a pedagog prof. u, nich dělali motor za půl
Č/HD
rá způsobila miliónové městských práv panem cestě na Roháče má být Pavel Bořkovee.
škody. Nejvíce byl poško
zen Sjezdový palác a Bru
selský stadión. V Trocnovské ulici se zřítila zeď,
bylo poškozeno mnoho bu
dov, chodníků, zatopeny;
"Velmi mne inspiroval článek v HD č. 12 na pouze: potud, pokud je jí» schopen platit-daně (a.
sklady atd.
to ne právě malé). Souhlasím plně s. názory- p.
zvaný "Hrůzy Austrálie", takže nelením i se svoji
Rause i p. MoInara na Austrálii,- pokud se^ týká
— V Itálii uvedli film -Ju
trochou do mlýna, jak se po česku říká. Já jsem
ra Jakubiska “Doviderra
se svoji rodinou přišel na tento kontinent před onoho článku. Otci Vám Mn konci, říci, že. uděláme
v pekle, priatelia” včetně
2% lety a říkám otvřeně, že jedině tak na základě vše — mám na mysli fotografický obrazový ma
sestřihů, které čs. režim
falešných slibů ze strany nezodpovědných. aitshnLr- terial, který-. zde^ponzujeme a odesíláme, do ČSSR
dodatečně nařídil. Jakubiských ná hořčíků v Evropě. Byl nám- slibován pro- pravdivou informaci l čtenářů, aby si vážili
sko se proto “rozhodl”
slušný životní standart, pochopitelně velký výběr socialismu a všeho, co Č s.. republika poctivým
vydat
prohlášení pro
zaměstnání a ubytování od Housing Commission a pracujícím lidem poskytuje. S. pozdravem SMASH
střednictvím ČTK, v němž
atd. Krátce řečeno veikohubé ale prázdne řeči.
CAPITALISM/'
"Hora"
vyjadřuje nesouhlas s
Než budu pokračovati dále, pokládám za nutné
K
dopisu
odeslanému
ze
Sydney
(bez
adresy
takto předváděným svým
Vás upozornit, že jsme přišli do této země s ideou
dílem. V prohlášení pra
klidného a spokojeného občanského života, po odesilatele} je přiložena fotografie zadní "lajny"
ví: “Do filmu bylo při
kterém jsme toužili, ale nikoliv za účelem hrabat sedmi starých domků s dřevěnými ploty, která
dáno mnoho vyřazených
mamon, žit jak s odpuštěním prasata. Nepřišli
vypadá opravdu uboze. Žé-nejde, o,fotografii nor
scén, které byly kamera
jsme sem okrádat druhé, žít na úkor svých spo
mální ulice a domků, jak ve. skutečnosti vypadají,
manský či režijně nepo
luobčanů, být prostě nepracujícími parasity, jak
dařené . . Nesouhlasím s
mnoho lidí zde žije. Namísto slibované New Count prozrazuje hlavně umístění televizních antén na.
předvedenou versí filmu
ry, tolik vychvalované, našii jsme zde neuvěřitel všech, z nich, avšak ty může zkušený fotograf
a nemohu ji autorizovat,
ný nepořádek (státní), vysoké procento nezaměst před publikováním obrázku snadno vyretušovat.
protože je pamfletem: či
nanosti, přímo děsné slumy — přímo v centru
Pisatele upozorňujeme, že může*, získat víc sním
podvrhem, který vyhoto
Sydney. (Přiložený snímek je pouze jeden z velké
vil producent, aby lacinou
serie, jež byla zaslána do naši vlasti, ČSSR, k ků a působivějších montáží ve-fotografických, ar
pomocí politického skan
uveřejnění v tisku pro informaci čs. Čtenářů.) V chivech sydneyských novin, které je uveřejňují.
dálu získal reklamu pro
takových slumech je nucena žít dělnická třída v V roce 1968 a 1969 se začaly objevovat podobné
svůj film.” Autor scéná
Sydney, neb průměrná mzda je zde $ 65 týdně,
Sňímky z Prahy v čs. novinách;, dokonce byla vyře, kameraman a režisér,
což stačí tak na žebrotu. Jedna stávka zde, stihá
v jedné osobě “se roz
druhou, obrovské procento zločinnosti navít, z dána vtipná knižka s obrázky, na nichž byla chu
hodl” změnit názory, kte
čehož ani celých 90% není vypátráno a trestně
doba bydlení v Praze stavěna na: odiv. Přimíchat
ré zřejmě měl v době, kdy
postihnuto. Nestojíme o zemi, kde je legalizováno
k zdejším obrázkům trochu vtipu a podobná, kni
film natáčel.
žít beztrestně na úkor svých bližních, kde sociál
— “V r. 1970 řešily orgá
ní služby, jsou-ii jaké, jsou na primitivním stup ha ze starých čtvrtí Sydney by mohla mít i zde
ny VB ve Východočeském
-sni, kde má člověk cenu pro tuto britskou kolonii. úspěch.
kraji přes 1.100 případů

druhého miliónu, ale pro
tože nedostali včas chlar.
dič, nemohli celou zakáz
ku odevzdat. Závěrem* na
sazuje věci korunu: “Ze.
své dílny nevidím do
hloubky každého problé-:
mu, neznám podrobnosti;..
Ale jedno vím naprosto
bezpečně: To, co se chce
od nás dělníků, to udělá:
me.”
Pozornému čtenáři ne
unikne, že dělníci hovoří
poněkud divnou gramatik
kou - užívají tvarů “oni
na nás chtějí”, tvarů, ji
miž stavějí zeď mezi se
be a třetího, nejmenova
ného. Každý českosloven
ský občan ovšem ví, že
tím nejmenovaným, od~
něhož* je nutno se distan
covat, je komunisticky
režim.
“Na drahé stroje padá
prach,!’ stěžuje..si v e. své
řeči mistr ■tažírny- trubek,
ze Švermových' žélezáren
v Podbrezové Ján Hadžega* “Máme čerstvé zku
šenosti z .výstavby našeho
závodu. Dělníci to viděli
a ptali‘še: Kdo ponese od
povědnost za vzniklé ško
dy? Ale odpovědi jsme. se
nedočkali.”
? Předposlední z dotáza
ných, Jaroslav Varga, údržbář; jeřábů z Východo
slovenských strojíréh v
Košicích pociťuje - “dost
-nedostatků a těžkostí v
materiálním zabezpečení,
i v organizaci práce” a
^přimlouvá se, aby . “stro
je lépe odpovídaly náro
kům na ně kladeným” .
A tak jediný z dotáza
ných, zaměstnanec Bižu
térie v Jablonci, který má
přiléhavé jméno. Antonín
Podlezl, promluvil v Ru
dém právu slohem škole
ného funkcionáře- o tom,
jak si. u nich “posvítili na
výrobní i režijní. náklady
a-dali si závazek ušetřit
letos 320.000 Kčs” . Ale
spoň- něco tedy může Ru
dé právo pochválit. Zá
vazky se uzavírají a tak
jako v dobách minulých
:se šetří, ať to stojí co to
stojí. Jenomže dělníci už
vědí, na čí úkor se to
vlastně hospodaří.
mč
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Porovnanie pomerov v Amerike a západnej Európe
Velký výběr jakostního masa a uzenin

Dane a služby

najdete v českéna řeznictví a uzenářství

U FRANTIŠKA ŘÍHY
73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, Víc., tel. 311-2019

i

Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhí
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka
frankfurtské párky, turistický salám.

ZLOBÍ

VÁS

OČI ?

Bolí Vás hlava ?

Noste brýle od O P T Á

OPTO
Capiiol House, 113 Swanston St.

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

IN D E X
Index, společnost pro československou literaturu v
zahraničí, slaví svoje první narozeniny. Můžeme
klidným svědomím blahopřát, poněvadž výsledky,
kterými se může Index dosud pochlubit, nejen doklá
dají i když nesnadnou životaschopnost exilového nakla
datelství, ale zejména cit pro publikaci hodnotné li
teratury pro čs. čtenáře v exilu. Index má sice vý
hodu, že není sešněrován cenzurnimi zásahy nejrozma
nitějších institucí pražského Kremlu, na druhé straně
ale buduje svoji existenci výhradně na soběstačnosti
bez jakýchkoliv dotací, a existence Indexu závisí pro
to jedině na zájmu čtenářů, třebas roztroušených po
celém světě, objednat si alespoň některé z titulů v
cyklu, které ročně vypisuje. V roce 1971-72 Index vy
dal (nebo právě vydává) Hochmanův Jelení Brod, Laubův Největší proces dějin, Seluckého Východ je Vý
chod, Mňačkův Súdruh Muenchhausen, Kníšku Kar
la Kryla, Ostrého československý problém, Amalrikův Dožije se SSSR roku 1984 a sborník Systémové
změny. HD o většině dosud vydaných knížek refe
roval a můžeme shrnout, že Index řídí svou vyda
vatelskou politiku s nemalým přehledem a snahou
publikovat literaturu přitažlivou pro čtenáře v exi
lu i doma, pokud se do ČSSR knížkám Indexu po
daří proniknout. Ročník 1972/73 slibuje velkou pestrost
a zajímavost: Hostovského Osvoboditel se vrací,
Grosmanova Nevěsta, Knihy a osud Julia Firtá, Be
nešovy povídky Až se se mnou . vyspíš, Lidinův
Trpaslík na houpačce, Hochmanova Kronika místodržení v Čechách, Lustigova Ulice ztracených, Ště
pánovy koláže, Svitákova Dialektika moci a tři sbír
ky poezie (Listopad, Lederer, Čerepková). Tato in
formace je velmi letmá, prozrazuje však, že re
dakce Indexu zařadila do nového programu jak be
letrii tak literaturu faktu, jak výtvarné umění ták i
poezii, jak autory starší tak i mladší, ať již žijící
v cizině řadu let nebo jen kratší dobu. Inděx pošle
zájemcům ochotně informační leták se všemi pod
robnostmi jak o již vydaných a připravovaných kni
hách, ták i cenách a způsobu objednávky.
Index se s tímto programem nespokojil, připravuje
k vydávání od podzimu 1972 špolečensko-vědní stu
die, memoáry, dokumenty, rozbory českých a slo
venských autorů z exilu i domova, autorů renomo
vaných i začínajících. Edice bude vycházet v pra
covním provedení, aby si mohl čtenář text podškrkávat a glosovat. Edice se bude. nazývat Doba a má
vyjít vždy deset svazků během jednoho roku. Každý
svazek bude stát kolem A$ 2.00, roční předplatné
kolem 17 dolarů. Redakce Doby se velmi zajímá
uveřejňovat příspěvky těch, kteří dosud nepubliko
vali a literárně začínají.
Index vydal v těchto dnech jak zmíněné informa
ce o svém knižním programu 1972/73, tak i Teták-dotazník ot edici Doba. Obojí akce doporučujeme. O
informace a objednací lístek Si přímo napište na
Index, 5 Kôln 41, Postrach 410511, West Germany.
Všechny publikace Indexu můžete též objednat v HĎ.
IP

striedkov sa v týchto štá
toch dostáva na udržiava
nie verejných a sociál
nych služieb.
Zdanenie v jednotlivých
kategóriách poplatníkov
vyzerá
potom
takto:
anglický
zamestnanec.,
ženatý s dvomi deťmi zo
zárobku 12.000 $ ročne
platí 3.257 $ na daniach,
ale občan vo Spojených
štátoch v tých istých ro
podmienkach
Ale aj vo Spojených vo finančnej správe priši i ním poplatníkov v iných dinných
platí
z
rovnakého
zárob
štátoch výdavky na ve s vysvetlením. Tvrdia, ži3krajinách. A prichádza k
ku
len
2.154
$,
teda
tak
rejné služby značne vzra názory o tom, že Ameri -pozoruhodným výsledkom,
stajú. Od roku 1960 sa ka je tak bohatá, že si ktoré si iste povšimne aj mer o tretinu menej. Ale
daňové bremeno na vy všetko môže dovoliť, sú kongres, keď bude roko bo: slobodný robotník v
držiavanie verejných a nereálne a že úroveň vať o nových daňových Západnom Nemecku zo
svojho 5.000 dolárového
sociálnych služieb takmer použitia verejných ■'pro reformách.
zdvojnásobilo. V roku 1960 striedkov je nevyhovujú
časopis Time totiž zi zárobku zaplatí 1.500 $ na
bol každý americký ob ca, nerešpektuje prioritu stil, že okrem Japonska daniach, zatiaľ čo v Ame
čan zdanený na úhradu potrieb. Na niektorýcli všetky vyspelé západné rike len 800 $, teda aspoň
týchto výdavkov prie úsekoch verejného hospo krajiny majú vyššiu da o 45% menej. Pri tom zá
amerických za
merne obnosom 711 dolá dárenia sa zbytočne plyt ňovú poplatnosť ako Spo robky
mestnancov
v jednotli
rov, v r. 1970 to však bo vá a inde sa prostriedkov jené štáty. To platí najmä
vých
kategóriách
sú pod
lo už 1.348 dolárov.
o
tých
krajinách,
ako
je
nedostáva.
statne
vyššie
ako
v zá
A predsa verejné ho Ale hľadať nápravu v Švédsko a Veľká Britá
padnej
Európe.
spodárenie vykazuje znač tomto smere je cesta nia, ktoré majú vysokú
Ale aj na nepriamych
ný deficit. Federálna vlá zdľhavá, pretože otvára úroveň verejných a so
daniach ako sú daňové
da, vlády jednotlivých diskusiu o tom, ako - ciálnych služieb.
štátov únie a obecné sprá podľa akých hľadísk zo Japonské verejné finan príplatky pri nákupe ben
vy utratia ročne asi o 60 staviť prioritu potrieb a cie dostávajú na daniach zínu a cigariet, sú sadzby
miliárd dolárov viac' ako podľa toho zvýšiť úroveň od poplatníkov len 15%% v Európe vyššie ako vo
získajú na -daniach. Od použitia verejných pro - z ročného národného pro Spojených štátoch. K to 
borníci vo verejnom fi striedkov.
duktu. Vo Spojených štá  mu treba ešte vziať do
nančníctve si kladú otáz
Ľahšia je cesta hľadať toch je to síce takmer úvahy okolnosť, že polož
ku: ako je to všetko mož nové zdroje verejných dvojnásobok, totiž. 30.6%, ka pripadajúca na vojen
né a ako zastaviť tento príjmov. Preto časopis ale v Západnom Nemecku ské výdaje je nielen ab
vývoj, ktorý napriek eko Time vo svojej úvahe o vyberie štát na daniach solútne, ale aj relatívne
nomickému rastu a zvy prázdnych verejných po takmer 34% národného vo Spojených štátoch ď a
šovaniu verejných príj kladniciach v krajine s produktu, v Kanade 37, leko vyššia ako v Európe.
To všetko napovedá, že
mov je spojený s úpad biliónovým
národným vo Švédsku 41 a vo Veľ
v/porovnaní
s Europou v
kom kvality verejných produktom obrátil pozor kej Británii 43%'. Je to
služieb a sociálnych i bez nosť k úrovni zdanenia teda
všade
podstatne Amerike zostáva podstat
pečnostnýčh potrieb.
amerických poplatníkov. viac ako vo Spojených ne menej prostriedkov na
Bývalí vládni činitelia Porovnáva ju so zdané- štátoch a tak viac pro priame verejné služby. A
-pretože sa týchto pro
striedkov nedostáva, kva:
lita služieb trpí a verej
ná správa pracuje s de
ficitom, ktorý sa v po
sledných rokoch horentne
zvyšuje.
Z toho vyplýva, že
americká
daňova úroveň
Šekové účty
* V k la d n í knižky
je nižšia ako europská. V
O so b n í záp ů jčk y
* C estovní šeky
posledných rokoch to spô
sobili práve daňové ú ľa
B an k o v n í šeky
•* Z a řiz o v á n í investic
vy, že verejné hospodáre
P o u k azy všeho d r u h u do zám oří
nie je tak vysoko strato
V k la d y s v ý p o v ěd n í lh ů to u n a vyšší, úrok
vé. Odborníci totiž vyrá
tali, že keby sa od roku
P ra v id e ln é p o u k azy a inkasa
1964 neboli v Amerike
Ú sc h o v a cenin
znižovali dane, mohla by
S lu žb a p ro z a h ran ič n í o b ch o d
federálna pokladňa toho
to roku vybrať o 40 mi
liard dolárov viac a fe
derálny rozpočet by bol
aktívny. Tu sa ukazuje
cesta, ako ozdraviť ve
rejné financie vo Spoje
ných štátoch.
Dušan Lehotsky

Podi a všetkých obvyklých meriadel pre ocenenie materiálneho bohatstva j e .
Amerika najbohatšia krajina na svete. Jej národný produkt prešiel do bilióno
vých hodnôt. Je takmer dvojnásobne väčší ako Sovietskeho zväzu a aspoň o
tretinu väčší ako spoločný produkt desiatich krajín západnej Európy. A predsa
verejné financie Spojených štátov sú v určitej kríze. Niet dosť prostriedkov na
verejné služby: ťažkosti sú s financovaním školstva a výchovy, s verejným
zdravotníctvom, sociálnym programom a nadovšetko aj s finančným zaistením
prostriedkov na ochranu-životného prostredia. Americkí ľudia, čo sa vracajú
z pobytu v západnej Európe, zisťujú k svojmu značnému prekvapeniu, že tam
verejné služby fungujú lepšie ako vo Spojených štátoch. Moderné železnicu
efektívne obstarávajú masovú dopravu, dialnice vyhovujú verejnej i súkrom
nej doprave, zdravotná starostlivosť má vysokú úroveň, mestá sú čisté a ve
rejná bezpečnosť funguje.
'

Nestojí o nic víc

použít všestrannou
bankovní službu v National

National Bank
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Zápas s bytím národa

P ró v á d ím e ••V e ške ré práce optické
přesně; rychle a za levné ceny

I;

?! ž " ' \ L _
F E R DI N A N P P E K O U T K A
Předseda nynějšího Nejvyššího soudu nynější československé republiky, dr. Josef Oridřejr považoval*
za potrebno vysvětlit občanům v novinách nynější právní stav v zemi. Napsal, že- "vzrůstá-1 význam
pořádku a kázně" a že proti těm, kteří se tím nebudou řídit, budou uplatněny trestní sankce; Napsal’
dále, že stát "musí vytvářet podmínky, které by zajišťovaly, že občané budou plnit ’ty či ony povinno
sti a budou se jimi řídit jako pokyny, které jsou za daného stavu přirozené, samozřejmé";
P ovin n o sti... Jaké jsou to povinnosti? Nejvyšší právník v zemi podává definici, která se mu patrné
zdá jasnější než jiným: povinnosti jsou "fy či ony". Necituje Ústavu, jak by se snad od. něho dálo oče
kávat. Místo toho mluví o "pokynech, které jsou za daného stavu věcí přirozené, samozřejmé". Prodě
lal tedy tento nejvyšší právník Cestu od ústavy k ja kýmsi pokynům, ktěré prý samozřejmě vyplývají z
toho, co jest. Pokud trestů se týká, jaké pravděpodobně jsou "ty či ony", a také "přirozeně a samo
zřejmě" vyplývají.

573 Hampton St;,
Hampfon, V‘c.
Telefon: 98-5756

Service

Alan Moorehead: Australskou divočinou; (z
Ať cokoli kritického je možno k tomu podotknout, předseda nejvyššího československého soudu má
anglického originálu Cooper's Creek přeložil
V. Klíma). Vydal Orbis, Praha, 1971, str; 238.
pravdu. Právní stav v Československu vskutku vy plývá z "daného stavu. věcí". Tento daný stav je,
každému znám. Ruské vojsko obsadilo zemi, z okupace "přirozeně a samozřejmě" vyplývá okupaniská
justice. Vládne kolaborantská vláda, která dává "pokyny" obyvatelstvu,.když sama předtím dostala .í'po.~
kyny" od sovětů. Pokynuly sověty, pokynula kolabo rantská vláda, a souhlas: s invasí se stal jednou z
Roku 1907 namaloval John Longstaff ohromné plát
"těch či oněch" občanských povinností.. Ve všech úřadech, ve všech továrnách, okolo všech polí zář. no, . zachycující tři muže, kteří se seskupili kolem
mohutného -eukalyptu: Burke v rozedrané košili a
městnanci byli vyslýcháni, zda souhlasí s invasí. Věděli, že na odpovědi, závisí jejich živobytí.

Do australské minulosti

Asi nikdo nezná všechny
současné myšlenky pana
Gustava Husáka. Byl.ko
munistou po celý. svůj vě
domý politický život, a
přece se musí zdát, že
nevěděl dobře, co je sovětský komunismus. Mohl
o tom nabýt, jekéhosi tu 
šení, když před. dvaceti
lety ho táž kombinace,
jaká dnes vládne (sověti
plus kolaboranti) na leta
uvrhla do vězení. Ale je
možné, že to pokládal za
pouhý omyl, jejž snadno
vysvětlil v petici.
Vůbec je nejasné, kdo
všechno nevěděl, co je so
větský komunismus, k ně
muž se přidával. Jistě to
nevěděla mládež, která v
nespořádaném
pováleč
ném idealismu se hrnula
do komunistické stran v.
Její pozdější vývoj to do
svědčuje. vyšli z ní roz
hodní odpůrci sovětského
komunismu.

A je nejasné, kolik vě
děl Dubček; Byla jakási
záhada v bezstarostnosti,
s níž si počínal. Po invasi přiznal, že mu nikdy
ani na okamžik na mysl
nepřišlo, že by sověty by
ly schopny invase..,Někte
ří tvrdí, že v tom byla
intrika, a že jeho nepřá
telé ve straně Dubčekovi
schválně zatajili závazky
k sovětům, jež na sebe
vzaly minulé českosloven
ské komunistické vlády.
Věděli, že na tuto nezna
lost padne.
Že ani pan Husák nevě
děl nebo si neuvědomoval
všechno o sovětském ko
munismu. může vysvítat z
velmi akademického plá
nu. s nímž se po svržení
Dubčeka ujal vlády. Je
ho plán byl: politické ví
tězství. Věřil, že Čechy
a Slováky7 přesvědčí. Dá
val téměř čestné slovo,
že se mu to podaří. Avšak

zvítězit politicky, zname
nalo by nic menšího než
smířit národ s invasí,
velký to podnik. Když po
litické vítězství zřejmě,
nepřicházelo, pan Husák
p řijal. vítězství násilím,
které sověty pro něj při
pravily, ale dále zkouší,
zda politické.-vítězství ne
ní snad možné. Lidé mlčí,
a ,pan Husák chvílemi má
sklon vydávat jejich mlče
ní za své politické vítěz
ství. Lidé už jednou mlče
li dvacet let, bylo pak vel
ké překvapení z toho, když
začali mluvit. V soutěži s
panem Husákem vyjádří
me své vlastní myšlenky,
byť z dálky. Naše myš
lenka je ta, že nikdo po
liticky nezvítězí v této ze
mi. kdo se o to pokouší
na základě invase.
Pan Husák dnes pro
mnofa-é je ten. kdo - zemi
zachraňuje před - nejhcr■sim. Nechceme říci, že

kalhotách nechápavě zírá do dálky, Wills klest na
se- o to; nesnaží. Jestliže; jeden z velbloudích žoků, schýlil hlavu a položil ruce
však pan Husák zachra na kolena a King leží na zemi. Opodál je u otevřené
ňuje před nejhorším, co skrýše- zabodnut v zemi- rýč a v pozadí leží' velblou
to praví o sovětském ko di; na kterých je znát úplné vyčerpání. Celou tuto
scénu obklopuje mlčenlivý buš, který nedává ani
munismu? Co je-ono nej signál.ani odpověď. Stěží by se dala nějak zlepšit
horší,. je? je v sovětském tato' dokonalá- výtvarná studie beznadějného zou
komunismu také obsaženo falství.
A..ve skutečnosti tomu tak bylo. Příliv přistěho
a jež snad hrozilo nebo
ještě hrozí?, Pobud poli-' valců do Austrálie vzbudil v polovině minulého sto
letí zvýšený .zájem o neprobádané nitro . země. Na
tickéhov systému se týká,: základě autentického materiálu, deníků, dopisů, pro
pan- Husák--nic- nezachrá tokolů vyšetřující komise a výpovědí svědků odvodil
nil,; sověty vnutily zemi Moorehead dramatický příběh Burkovy výpravy, kte
řády, jaké chtěly, z poli rá ..se. na počátku šedesátých let 19. století pokusila
p ře jít' australský kontinent z Melbourne ke Carpentických a
občanských tarskému zálivu. Dobrodružná cesta vyvrcholila tra
svobod nebylo; nic zachrá gedií v Cooperově creeku. Toto putování bylo srov
něno,. nic z toho, co češi náváno s nešťastnou výpravou kapitána Scotta na
Jižní pól.
a Slováci chtěli.-•
z nás, kteří žijeme v Austrálii, zná alespoň
Vnucuje -se otázka, co v Většina
hrubých obrysech příběhy prvních australských
tedy nejhoršího pan Hu vnitrozemských . výprav, Mooreheadova kniha .přiná
sák odvrátil. Snad jestli ší velmi souhrnnou zprávu o průběhu Burkovy expe
že .. . Ovšem, jestliže exi dice.a současně přináší plastický obraz Austrálie teh
stovala-možnost, že sově dejší doby a její divoké přírody. Burkeho výprava
se stala událostí, která je slavně zapsána do. histo
ty po invasí Českosloven rie Austrálie. Dodnes jsou účastníci této expedice
ska by si počínaly, jak připomínání v dějepisné i školní literatuře a tomuto
si počínaly po invasí Ma  motivu bylo věnováno nemálo uměleckých.děl. Mnoďarska. kde popravily ho.australských měst a osad zdobí pomníky připomí
nající osud Burkeho a jeho druhů, nejmohutnější z
ministerského r předsedu/ nich je na melbournském hřbitově umístěný čtyřiastavěly šibenice a věšely tneetitunový; monolit z neopracovaného harcourského kamene s vytesaným nápisem: “Na paměť Ro
(Pokračování na str. 6 K berta 0 ’Hary Burka a Williama Johna Willse . . .'dru
hů ve. velikém úspěchu v smrti a slávě. Vůdce a jeho
zástupce na viktoriánské výzkumné výpravě zahy
nuli v Cooperově creeku v červnu 1861.”
Do češtiny - dobře-, přeložená a v Československu
vydaňásMooreheadova kniha popisuje tragedii, která
je v Austrálii stále živá a změnila se v legendu. Pří
běh účastníků této výpravy dokonale vyjadřuje myš
lenku, která tonula-'hluboko- v mysli prvních osadní
ků: život není ani tak bojem proti jiným lidem jako
proti' divočině; oné divočině, která srovnává mezi
lidmi všechny rozdíly. Odtud pramení základy austral
ské demokracie.
IP

PRAVÉ ( ESKE ŘEZNICTVÍ
UZEMRSTVI
KW lOMIUMAl lil ICHtltS Pty. lid.
KOPECH SMALLGOODS Pty. Lid;

5

důvěrou na

ODRA TRAVEL SERVICE

3 2 6 High Street, Kew, V íc

311 L a trobe St„ Melbourne, 3000

pouze prvotřídní maso, uzeniny a ;drůbež. NAŠE S P ECIALITA: uzená' su nltaa
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru. .
DOMÁCÍ JATERNICE, JEĽÍTKA A i SMETANOVÉ I VIN N É KLOBÁSY'

P ro d á v ám e

Elektrika z City. číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. .38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.), zastávka č. 38
Telefon: 86-7178

Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s

C-

Telefon 67-9454
Poradíme. Vám, - opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme-bezplatně cestu lodi nebo letadlem —
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Letenky, do Evropy, a zpět
i _ jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
Obstaráme zaslání dárkových poukazů kamkoli
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"Aforismus je polopravda formulovaná tak, aby
zastánce druhé poloviny trefil šlak."
Stanislav Jerzy Lee

národa

Nevhodná slova
★

Milan Růžička
Kolik řečí umíš — tolikrát se zdáš být člověkem.

★

Přímou řeč znal jen z gramatiky.

(.mKracování se str. 5) NATO, když posunuly svá
na ně lidi, a jestliže pan vojska na českosloven
Husák . toto odvrátil a skou hranici, jednak tím,
Stále ještě odvrací, pak že znovu podaly příklad,
vskutku, pan. Husák se za jak málo budou trpět ka
sloužil o zemi a její oby cířství uvnitř svého im
vatelstvo. , Vynořuje se péria.
Západní reportéři dosud
však další otázka: byla to
síla jednoho muže, síla jezdí do Československa.
páně Husáková, jež toto Referují, že se prošň
odvrátilá, nebo se tak pr ažskými ulicemi a ne stalo z vlástních sovět viděli žádný teror. Byl.
ských úvah, které za dva abychom tak řekli, purpu
náct let do maďarské., in- rový stalinistický teror,
ýasi si ještě jednou pro a je šedivý marx-leninimyslily své poinvášní po stický teror, jejž Lenin
kdysi vyjádřil dostatečně
čínání?
Ačkoli pan ■Husák ' od- strašnými slovy: “Nedá
■vrací nejhorší, země po me jíst.” Není to vidět na
liticky je pod nejhorším ulicích, ale existuje mimo
tlakem- sovětského lisu. soudní a mimopolicejní
Pod ním i -konflikt Hu- teror, který hrozí živite
sák-Biľak se stává méně lům rodin ztrátou zaměst
.zajímavým. Panu; Husá nání, intelektuálům tím.
kovi je pod lisem patrné že budou posláni do skla
nepohodlně, pán Biľak si dišť, aby tam rovnali zbo
v něm spíše libuje, po ží, nebo na silnici, aby
s
nákladním
něvadž jej pokládá za jezdili
svůj vlastní lis. Na konec autem.
‘se nestane ani co chce
Je to pečlivě vypočíta
ten - ani co chce onen, ný teror, který činí život
nýbrž co sověty chtějí. beznadějným tomu, kdo
.Mají v Československu nesouhlasí. Některé tento
velkou sázku. Někteří so teror poznamenává od ko
větští činitelé se vyjádři lébky, odpírá jim pomstou
li, že byli odhodláni vy za smýšlení rodičů právo
volat kvůli českosloven- na vyšší vzdělání. Je to
:sku i třetí světovou vál ■ teror, - který nesnáší ani
ku. Tak důležité-místo za mlčení, “pyšné mlčení” ,
ujímá Československo v jak se vyjadřuje, a vyža
jejich plánech, jednak duje od lidí, aby hlasitě
tím, že acvěty poprvé se mluvili ve prospěch reži
dostaly do boku západního mu. Co jiného než teror
obranného
společenství znemožňuje lidem číst

★ K ženám svých přátel se nechovám zrovna nej
vybraněji. Nemám ták špatný charakter, abych je
sváděl — tak nač ty zdvořilosti.
★ Každému se spíše dostane toho, co si dá líbit,
než toho, co si zaslouží.
★

Také vlastní hlouposti se někdy říká osud.

★ žena nežárlí tolik na tu, která by s e j í mohla s
manželem vyspat, ale na tu, která by jí ho mohla
odvést. U mužů tomu bývá naopak.
★

Každý neúspěch má své — “kdyby”.

ilr Jeho názory hrozily předčasným pensionováním.
★

Nejvíce různých nařízení zná neochota.

★ To, že vysocí představení přijímají v sedě, je
jen preventivní opatření — kdoví, kam by jim
mohli mnozí podřízení vlézt.
★ Obvykle se obracím s důvěrou, ale málokdy' s
ní také odcházím.
★

Potřebuji jen uznání — zatleskat si mohu sám.

★

Chtěl být osobností — a stal se institucí.

★

Jednoduchý to má jednoduché.

★ To, že se ničemu nevyhýbá, ještě neznamená,
že někam míří.
★

Nejsvědomitěji bývá hlídáno ukradené.

★ Nejhorší je ta pravda, o které se bojíme pře
svědčit.
★

Nejhezčí jsme ve vlastním zrcadle.

★ Kdo si tě chce koupit, koupí obvykle nejprve něco
od tebe.
'■
' ★ Kdo neriskuje, nemá.
Potíže.

★ Starosti nezpůsobuje ani tak výše dluhu, ja k o ,
počet upomínek.
I
S

=

=

LYŽE

Všechny potřeby pro lyžaře

j

★ Troufal se trefit jenom tehdy, když se střílelo •skupinově.

Velký výběr importovanéi® zboží.
Půjčováni L opravy lyži. výměna

★ Netoužil po tom, aby si ho vážili, stačilo mu, že
se ho báli.

BRUCE BRETHERTON SKI SHOP

★ Mrtvým je obvykle přiznávána právě ta část
pravdy, kterou za svého života ani moc nezdůraz
ňovali.

TOORONGA' VILLAGE Shópping Centre,

★

Na ty, kteří přečnívají, se lépe míří.

★

Byl vždycky nositelem toho, co se právě nosilo.

★

Zlost vyprchá, ale závist roste.

★ Některé nedorozumění není způsobeno nedostai■kem znalostí, ale nedostatkem fantazie.
★ Nedělej ze sebe neviňátko
někdy vražděna.

mohla bv být zas

majitelé rodina Blahovcova
(roh Toqrak & Toóronga ■Roads) — obchod 21
. Telefon: 20-7437 .
Odborné porady, á - všechny informace
o lyžaření v Austrálii ochotně a zdarma.
Obchod jě otevřen vždy v pondělí, úterý
a ve středu ód 10 hod. dop. do^ 5.30 hoď. odp.,
>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)*★

určité knihy a časopisy,
zakazuje některým spiso
vatelům -vydávat knihy,
některým hercům hrát,
mnohým
universitním
profesorům bere právo
být universitními profe
sory.
Loni se režim mnoho
kráte v novinách' opako
val (aby na to nezapom
něl-, že “hlavní věc jsou
kádry” . Proč jsou kádry
hlavní věc? Jsou to hlav
ní, šedé, milované terori
stické čety režimu. V
Shakespearovi král Ri
chard m . položil ruce na
ramena dvou - vrahů a
řekl:
“Vás, vás mám
rád.” Československý re
žim praví to kádrovníkům.
Reportér prochází hlav
ními pražskými ulicemi a
vidí výklady plné zboží a
davy kupujících. Říká si
s údivem, že nenalézá
známky nedostatku, jež
viděl v jiných hlavních
komunistických městech.
Za okny kaváren lidé pi
jí kávu (dobrou), jedí
kypré dorty se šlehanou
smetanou, ,a večer každá
restaurace je živá. Repor
tér není zcela naivní a
praví, že režim podniká
herkulovskou práci, aby
péčí o žaludky lidí je při
měl zapomenout. Ví prav
děpodobně také, že tento
na odiv stavěný hmotný
blahobyt v Praze je za
tím složen také z dodá
vek mezinárodního komu
nismu. Lidé čekají ve
frontě i. před krámy se
sovětským
zbožím.
V
určitém smyslu je to je
jich vítězství, nepřišlo to
samo sebou, je to násle
dek toho, že roku 1968
Češi a Slováci nahnali
mezinárodnímu komuni
smu strach. Mohou si ří
ci, proč by nebrali, když
sověty konečně jednou
něco dávají za slušnou ce
nu.

★ Dávno by mu podrazili nohíkázali dostihnout.

jen kdyby ho do

který pracuje odborně
a levně - kdekoli v
Melbourne
Petr PEITHNER

2/31 Larbert Rd.,
Noble Park, Vie.
Tel. (po prac. době)
547-2629

OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE

' ★ Muž pronáší svůj názor teprve tehdy, když je při ★ Od smíchu prý hlava nebolí. Pokud se ovšem ne
léhavý. Žena pronáší spousty názoru již při vstá smějí nám.,
vání.
★ Někdo zůstane radním .. v parlamentě.
★ Psí štěkot je ještě bezcennější,. když pes štěká z
donucení.
★ Necháš se něčím unést — můžeš plavat.
Byl mi blízký hlavně svým odstupem.

MALÍŘ
A NATĚRAČ,

ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVANÍ rámů
i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

★ Nejvíc peněz se dá vydělat jen na tom, co by ★ Pro číšníka je to tím lepší, čím častěji • ho lidé
člověk stejně dělal i zadarmo.
ujišťují, že: “ . . . je to dobrý” .

★

Dávno jsme čekali, že
komunismus snad jednou,
konečně, pokusí se, bude
schopen se pokusit, lákat
lidi zvýšenou životní úrov
ní. Je to “boj o duši ná
roda” - jedním způsobem.
Sověty, které byly Socia
lismem s lidskou tváří
hluboce znepokojeny, při
spívají.
Západní reportér se za
dumal. Zdá se mu, že pod
povrchem československé
ho života jsou i jiné ele
menty, a ptá se, zda apel
režimu k hmotné stránce
lidské povahy je schopen
zcela udusit vzpomínku na
opojivé měsíce českoslo
venského jara 1968. To je
dobrá připomínka, ale
poněkud mělká. Se západ
ními reportéry vždy bý
vala ta potíž, že z české
historie zná vali jen Švej
ka a někdy i nesnesitelně
ho pokládali za hlavní če
ský typ. Nyní ke znalosti
Švejka přidali znalost če
skoslovenského jara. Ale
lidé, ostřelovaní teď zá
měrně zvýšenou životní
úrovní, musili by zapome
nout na mnohem více než
na několik měsíců nebo
týdnů
Československého
jara. Tehdy česká histo
rie nezačínala. Lidé mu
sili by zapomenout na ce
lou českou historii v mo
derní době.
Režim nezápasí se vzpo
mínkou na jedno jaro, zá
pasí s bytím národa, jak
se vždy znovu a znovu po
všech otřesech projevo
valo.

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

Telefon: 37-3109
jakož i v č. 42 Howard St., Norih Melbourne

(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
|

Krajanům poskytneme 15% slevu

fiL A S

7. 8. 1972

Chogyam Trungpa: Born In Tibet, Penguin Books,
The Penguin Metaphysical LibMry, W I4 str. 270, $ 1.95.

Utrpěni Tibetu

PŘEKLADY

z češtiny do angličtiny
a němčiny nebo opačně
RUDOLF HELLER

1 Norbert St.,
Balwyn, Vič. 3103
Telefon: 80-4944

pe ci apojenycn statecn
nový domov. Ve švýcar
ských Alpách existuje ti
betská exulantská kolo
nie snažící se adaptovat
nové životní podmínky,
které se tak liší od ze
mě, kde pramení Brahmaputra. Kultura Tibetu
má tisíciletou tradici, Ti
beťané však osvětlují své
příbytky stále ještě olejo
vými lampičkami.
Chogyam Trungpa, je
denáctý Trungpa Tulku,
představený lama jedno
ho z klášterů v Surmangu ve východním Tibetu,
se narodil roku 1939 ve

Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne

ATLAMTiC BAKERY Pty. Ltd
8-10 Helen St., West Heidelberg, Vic. 3081

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.

Slovo má
soudruh prokurátor
Jiří Sýkora

Vážený soude a páni porotci! Pohleďte na obža
lovanou. Vzala na sebe smutek. Jen cynik se může
zachovat tak jako tato žena. Není snad cynismem,
že si oblékla smutek nad svou obětí? Tato žena
sedí na lavici obžalovaných klidně, nezúčastněně,
její bledá tvář je krásná. Nenechte se tím. však
mýlit a obloudit, vážení porotci! To není krása,
které bychom se mohli dotýkat bez nebezpečí. Tato
žena je krásná stejným způsobem jako masožravá
rostlina; žije ze svých obětí. Nebylo jich málo. Zač
něme však popořádku, pokusme se vystopovat, kde
je začátek její neblahé povahy, jež ji zavedla až
sem, na lavici obžalovaných/
Chovala se snad jinak jako dítě? Nikoli. Její
dětství bylo stejné jako u jiných dětí. Snad jen s
tím rozdílem, že byla více rozmazlována. Podo
týkám raději hned na začatku, že už tenkrát jí
každý nadržoval — právě pro její krásu. Krásné
dítě vždy dostává více než dítě ošklivé. Nad tím.
bychom se všichni měli pro budoucnost zamyslet.
V okamžiku, kdy tato žena, tehdy dítě a dospívající
dívka, si uvědomila svoji krásu, musilo se v ní
něco zlomit. Postavení jejích rodičů nebylo takové,
jak by si bývala přála. Nebylo, podle její minky,
právo její kráse. Nikdo jistě nebude pochybovat,
že přímo horečně zatoužila po přepychu a po životě
bezpracném, po tom, aby byla obdivována, aby byla
oblékána do nákladných rób, a aby se mohla stý

Vzpomínky
-. Jiří Kovtun
Vzpomínám na paláce, na domy,

nickými vlivy západní ci
vzpomínám na pozlacené báně,
vilizace.
,
vzpomínám na siromy,
Autor nepopisuje ve
jak klopýtaly do zelené stráně,
své knize jen tuto sféru
vzpomínám na sladkou oblohu,
spirituálního života, ale
jež krmila bílá hejna,
seznamuje nás s reáliemi
na řeku plnou ostrohu,
své země, jak je poznal
na známou píseň mlejna,
při svých častých cestách
vzpomínám na svou prabábu,
velmi chudé rodině. De od kláštera ke klášteru
jež mluvila s císařem pánem,
sátý Trungpa Tulku, kte či k poustevnické jeskyni.
vzpomínám na moře korábů,,
rý umíral, měl vidění, po Jako dvacetiletý poprvé
jež připlouvaly se šafránem,
psal rodinu a místo, kde vidí a jede autem a za
na útlé džunky chuďasů,
se právě narodil jeho ná projevené vzrušení z to
kotvící v špinavé vodě,
sledovník, inkarnace by hoto zážitku je ostře po
vzpomínám na krásu,
la existencí dítěte po kárán svým učitelem a
plachet, jež zdobily lodě,
tvrzena a od té doby se rádcem.
•vzpomínám na něžné sloupoví
Toto auto vlastně zna
Chogyam Trungpa připra
v milém chrámě Božím,
voval tuhou ortodoxní vý mená první článek Cho
vzpomínám na obraz zlatový,
exulantského
chovou, studiem a medi gyamova
na vlasy spletené hložím,
tacemi na životní poslání života, svezl se několik
na podivuhodná zvířata
mil, aby unikl čínské hor
Svatého muže.
s tichou, pokornou chůzí,
Zanedlouho po potvrze dě a začal svůj jinak pě
na tklivé písně lůzy,
ni svého kněžského posta ší útěk přes tibetské ho
která je zpěvem dojata,
veni prchá jako dvaceti ry do Indie. Putoval tak
vzpomínám na slonovinu
letý do Indie, studuje v téměř rok a dostal se do
v čisté, netknuté věži,
Oxfordu a posléze se usa zemí, které mu ani v nejna útěšlivou krajinu,
nepřipomínají
zuje v budhistické komu menším
jež v dálce leží/
nitě v Koloradu.
rodnou zem.
(Ze sbírky Tu-Fuův žal)
Knížka “Narozen v Ti Dobře víme, kolik úzko
betu” přináší autentický sti a bolesti přinášejí ta
záznam výprávěný mla ková a podobná mírová
Velký výběr vín, lihovin a piva
dým člověkem dvacátého osvobozování člověka za
dodáme kamkoli v Austrálii
století, který byl od útlé štítěná
praporem
se
za velkoobchodní ceny
ho dětství vychován v srpem a kladivem. Z ta
klášterní izolaci učením, kové rudé svobody pak
Ceník na požádání
které se nezměnilo od profituje hrstka pokrytců
středověku. Tento člověk ať již v Tibetu či na dru
se postupně střetává s hém konci světa a takto
cr. Jonas & Vícforia Sfs., Richmond, Vič. .'
moderním světem, kon “osvobozené” milióny se
Telefon: 42-4782
,
frontuje vštěpovanou tra snaží setřást toto jařmo, (nebo: 184 Millers Rd., Nth. Alfona, Vic. (314-62811
dici a budhistickou filoso ať je již nazýváno jakko
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
fii s myšlenkovými i tech liv.
IP

Naše vědomosti o Tibetu nejsou většinou valné a. se zájmem sáhneme po
knize, která nás v tomto směru poučí. Známe několik cestopisů popisujících
vysoké hory, strmé průsmyky, hluboká údolí a náhorní plošiny Tibetu, lamai
stické mnichy putující od jednoho k druhému z tří tisíc tibetských klášterů či
život a zvyky 1,2 miliónu tibetských obyvatel. Celá pětina z nich žije v klášte
řích. Ti, kteří četli Davidsonovu Růži Tibetu (The Rose of Tibet) si ještě k
této představě připojují okolnost, která změnila stoletou tvářnost země — oku
paci Tibetu komunistickou Čínou.

Komunističtí, politici ve
východních zemích tehdy
prohlašovali, že Tibet byl
mírově osvobozen. Pod
tíhou této svobody utíká
v obavě o život dalajlá
ma, desítky lamu a stov
ky obyvatel, aby se po
kusili najít v Indii, Evro

-7»

DOMOVA

J. KINDA & CO. PTY. LTD.

kat s lidmi bohatými a údajně vznešenými, s. lidmi
převážně z tak zvaných intelektuálních vrstev.
Zde se nenechme mýlit výroky obžalované, že
miluje prostý lid. Jestli tento lid milovala, pak leda
jako kulisu pro švé avantýry, jen jako motýla ve
sbírce svých neřestí a ctižádostí. Lid jí byl jen
předmětem k brilantním úvahám a bonmotům. Ten
to lid s ní však nemá nic společného, ona jest vy
vržena z jeho středu a je lidu naprosto a zásadně
cizí.
Tato žena, ačkoli vyrůstala v rodině české, ne
stala se takovou, aby byla svého národa hodna a
jemu věrna. I zde se ukázal její sklon k nadřaze
nosti. Odtud začínají její styky s Němci. A to v době,
kdy celý náš národ pod jhem němectví úpěl! Ano,
vážený soude a páni porotci, kdyby tato žena ne
spáchala nic jiného, myslím, že i toto by stačilo.
Němce si také vzala za manžela, očekávajíc odtud
pravděpodobně všemožné výhody. Avšak zmýlila se.
Není Němec jako Němec. Tento muž jest muž praco
vitý, loyální, muž praktik, muž jaký má být. J a 
kou manželkou mu však byla tato žena? špatnou,
vážený soude, špatnou!
Místo aby se starala o muže, který jí svou prací
dal možnost, aby zůstala v domácnosti, místo aby
se o domácnost starala, ona se o ni nestarala. Ani
o muže ne. Když zjistila, že si nijak podstatně ne
polepšila a že se takto na svůj vysněný zámek ne
dostane — ať již ve skutečnosti či ve snu —, tu se
opět ukázala její dravčí tvář v; plném lesku. Tato
žena spěchá naplnit svůj osud..
Koresponduje se všelijakými intelektuály a pisál
ky, stýká se inteligencí a umělci toho nejhrubší
ho zrna a od nich čerpá náměty pro své osobní
spekulace. Od té doby spěje k brzkému a spravedli
vému konci.

Brzy a zcela zapomněla na své povinnosti vůči
vlastnímu muži! Dala mu sice několik dětí, ále ani
tím se v ní neuklidnil běs, naopak. Našla si milen
ce, v touze rozbít tímto způsobem manželství. Tato
žena se toulá, posedává po kavárnách a klubech,
flirtuje, dokonce filozofuje, blýská se svým — přiznej
me se, těžce získaným vzděláním, jezdí sto kilo
metrů od rodiny, chová se nevhodně vzhledem ks
svému postavení, žije nad poměry a na výtky, jež
už tenkrát jí byly kladeny, vypravuje pohádky!
Vymlouvá se a vykračuje, odvolává se na nesmysl
né věci, dovolává se lidí nepovolaných, a to vše
jen a jen proto, aby se nemusela starat o děti a o
domácnost. Možná, vážený soude, že ji křik dětí v
noci rušil? Ona. přece musela v noci sedět a pře
mýšlet o lepším — rozuměj, bohatším — životě! A
potom, v době o něco pozdější, by ji křik jejích
vlastních dětí rušil dvojnásob, protože děti, její vlast
ní děti, vážený soude a porotci, tyto malé nešťastmě
děti trpěly hladem. Ano, hladem. Ták se raději
krkavčí matka účastnila večírků a zábav. J í bfto
prostě zábava milejší. Zde nutno uvést, že 5
mnohokrát nabízeno slušné zaměstnání, naprkiad
u městských služeb.
Vážený soude, páni porotci! Máte před s á n : f e 
nu, jež je vinna. Ženu, jež svých S n i n S q s Jestliže lituje, pak jedině sebe samu. žena proséBasi,
nevěrná, práce se štítící, žena tohoto čriifea tmmóí
právo na milosrdenství. Nedejte se zmást j t j i fidBvou krásou. Na svobodě by ve svént zpSsefee i t t t ;
pokračovala. Napáchala již zla óost.
Vážený soude, páni porotci!
Vina přítomné byla prokázána z je m ý s i ďfaagr mi
její vina je veliká, žádám pro obšafeňzsx Tfcfci.z.
Němcovou nejvyšší trest.
Děkuji, to je vše.
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KLA S

DOMOVA

Melancholicképutováni

í.

Píše -mb-

TĚLOCVIČNA JEDNOTA SOKOL SYDNEY

srdečně zve na

1 A M U M ÍE AŽ NA KONEC SVĚTA
Pokračování
Krátce po příjezdu do Vídně jsem v jednom před
městí zabloudil. Studoval jsem právě- mapu, když
vedle nás zastavil přepychový' Opel- a z něho vy
stoupil dobře vyhlížející a do kulata vyživený Ra
kušan: “Jak vidím z. nápisu., na vašem _autě, jste
až z druhého konce světa. Mohu vám nějak pomo
ci?" Jeli jsme pak za jeho autem pět kilometrů až
k cíli naší vídeňské cesty. Když jsem mu děkoval
za milou pomoc, pochválil jsem i jeho angličtinu.
Nato odpověděl s. perfektním přízvukem: “Dont
mention it, m ate!” Na otázku, kde se naučil to slovo
“mate” , ze sebe vyhrkl, že byl za války v Austrá
lii jako válečný zajatec. Zapláťpánbu, že s ním ta
dy v Austrálii dobře zacházeli, jinak by mi asi ne
pomohl!
—

★

—

V Salzburku byl právě festival a město žilo naplno.
Po prohlídce všeho, co se dalo- za krátkou dobu vi
dět, jsme nakupovali proviant,, protože ceny v Ra
kousku jsou podstatně nižší než v Německu. Při
zastávce u “konsumu” upoutal mou pozornost ruský
báťuška, sedící u dveří sousedního domu. Plakát
nad ním hlásal, že je, v domě výstava pořádaná
ruskými uprchlíky v Rakousku, Mezi exponáty vý
stavky byly i plakáty, na které se jistě ještě pa
matujete z dob protektorátu: “Uchvátí-li tě, zahy
neš!” a “Tohle jsou vaši Bratři?” Trpké vzpomínky.
Tehdy jsme plakáty považovaly: jen a jen za na
cistickou propagandu.
-

★

—

Po více než dvou desetiletích jsem opět v Murnau.
Pro naše pozdější přistěhovalce musím poznamenat,
že po roce 1948 byly Panzerkaserne v Murnau dru
hým (po Ludwigsburku) největším táborem pro čs
uprchlíky v Západním Německu. Prožil jsem tam
skoro rok a tak návštěva kasáren byla jedním z
hlavních bodů mého nostalgického programu. Pan
zerkaserne, kdysi na okraji malého městečka, jsou
dnes obklopeny činžáky a rodinnými domky. Teh
dejší malé stromečky vyrostly v mohutné stromy,
které skoro zakrývají., tento stavitelský výtvor prušácké. architektury let třicátých.
Jdu pomalu k hlavní bráně, kde stojí na stráži
německý, voják. Armádě se. neříká Wehrmacht jako
kdysi, ale Bundeswehr. Avšak nejen jméno, ale ce
lá armáda je k nepoznání. Strážný u vchodu měl
vlasy tak dlouhé, že by se za ně nemusel styděl
ani student z těch svým způsobem nejproslulejšíc.i
universit: v Austrálii, pušku měl opřenou o zed' -i
pohodlně se opíral o roh průčelí. Řekl. jsem mu, že
bych si.rád kasárna vyfotografoval, nebude-li prot:
tomu nic mít, protože jsem kdysi v této majestátu
budově-přebýval. Odpověděl, ž e - j e - mu to celken
jedno, ale. za chvíli dodal, že se.- raději zeptá. Nat<
zaburácel do. strážnice: “Heinz, je. tu nějakej chlapi!
a chce si vyfotografovat kasárna. Povídá, že fa
kdysi sloužil.” Ani jsem se nepokoušel mu- vysvětio
vat mou, “službu” — bylo m u kolem dvaceti let
co, tedy, ví o tom, kdo byli “dípáci” ?
Jakmile1 jsem prošel hlavní branou, vynořily, si
mi v duchu táborové'příhody a mnohé figurky/ sta
rý profesor,- který plánoval osidlem Kartága čs
uprchlíky, Josef, který odešel do cizinecké Iegis
cikánsky baron Serynek, který přijel do emigrace
nádherně vymalovaném a vyzdobeném, kočáre tažc
ném dvěma Netoličáky, ruský uprchlík, který žH p
první^ světové válce v Československu a jednoho pa
mátného večera objevil v murnauské kantině ruskí
ho eareviče, následníka carského trůnu a mnoho j
nýchf Co- asi dělají? Kde dnes- jsou? Prohlížím p<
zorně okno nad hlavním vchodem, z kterého jsei
se, prvně; v životě politicky exponoval. Něco jsm

Chcete se v příjemném prostredí
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST:?'
Poslechnout si. českou hudbu?
Vše je pro Vás připraveno v české restauraci
ZLATÁ PRAHA
235 Oxford St., Darlinghurst— Sydney

Srdečně Vás zvou. manželé- Růžičkovi

8. 1972

VESELÝ: TANEČNÍ VEČÍREK,

který pořádá na počest svých úspěšných
hráček a hráčů odbíjené

tehdy popili a pak jsme zakládali říši Velkomorav
v sobotu dne 12‘. srpna o 8: hod. več.
skou . . .
v sále Golf Glub-u, Bondi North;
Německý strážný — žvýkačku v ústech a transistor,
K tanci h raje. česká, muzika.
vyhrávající' bavorské šuntilky; ve- spodní kapse blůzy
— si 'mner-nechápavě. prohlížel., ...
—★ —
UBYTOVÁNÍ
. Přenocovali jsme u mumauského jezera Staffelsee.
Zä překrásného večera jsme seděli před stanem u
plná pense od $ 15.50, nocleh a snídaně $ 13.50
láhve- vína, koupeného v rakouském Burgenlandu. ’3 min. na pláž — Autobusové spojení — Dobrá j
Zena;, připomněla,, že je .to jedna z nejpříjemnějších
kuchyně (další kuchyně k používání pro hosty)
oslav výročí naší svatby. Krátce po. půlnoci bylo
— Domácí přátelské prostředí. — Jakákoli ná
slyšet v dálce zahřmění, které sílilo — a za několik
minut' jsme se ocitli uprostřed alpského- tornáda.
rodnost vítána — Výborná příležitost k laciné
P růtrž'. mračen, hromy, blesky, vítr. Drželi jsme
a příjemné dovolené u moře. pro rodiny s dětmi
kostru stanu, aby, nám neuletěl.. Vše trvalo, pouze
MANŽELÉ J. a M. MAJEROVI,
čtvrt hodiny — bouřka přestala-tak rychle jako za-,
9 B Carr St., Coogee (Sydney), 2034
čala. Potom jsem s hrůzou zjistil, že na našem autě
leží velká olše. Na štěstí byl pád stromu zmírněn
Telefon 665-6985
jihým= stromem,. který- tornádo přečkal, takže to
.odnesl jen nosník. a , střecha vozu. Karavan vedle
nás byl proměněn, v třísky statným, dubem a . nový
Vaša lekáreň: FORDOVA LEKÁREŇ
Mercedes asi deset metrů dál byľ rozpůlen kmenem
Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
borovice:
Ph. C., M. P . S. (Sydney)
Zá půl hodiny přijela pomocná rota německých
Lieky, francovka, kozmetické, a fotografické
'vojáků, kteří nabízeli prv n í. pomoc a teplou kávu
potreby. —- Zasielame lieky do cudziny.
s rumem. Mladý kapitán nahlédl do našeho stanu
FORD'S PHARMACY
a , povídá: “Takhle přece nemůžete strávit zbytek
133 Marriekville R*d., Marrickville
nocí. Za deset minut odjíždí náš autobus do střediska
Telefon (Sydney): 56- 6956
s nouzovým přístřeším. Tady máte adresu.” Poděko
vali jsem mu, ale když jsem zjistil, že naším přístře
ším mají .být bývalé. Panzerkaserne, dali jsme před
nost mokrému stanu a několika dalším hmVnm vo
jenské černé kávy s bavorským rumem. Copak jde tčeská restaurace
rodinu; zaplést do vzpomínek na PanzeTkaseme?
pContin. "GOURMET"
(Pokračování příště)

Restaurant “ LABUŽNÍK
129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bay

Přípravný- výbor Společnosti pro -vědy a umění
v Sydney

■Sydney, tel. 317393

u.vádí,-v. pátek dne 18. srpna" 1972 v 8 bod na Uni
versity. of NSW. Round . House (Musič Room No
3), Aozac Parade, Kenangtoo. písňový- večer

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.
Přijďte určitě, budete spokojeni!
lis Vaši návštěvu se těší rodina Novotných

“ZPĚVY MÉ VLASTI"

venovaný jikázkám z kulturního pokládá rrigní li
dových, umělých a operních árií. Zprva a pořad
upravila. gL. MHasfca, šámšcvái na klavír' dopro
vází. p. Leo Feder, slovní doprovod přednese sl.
Ludmila., RrajlčkováTéšime se na účast Vaši a Vašich australských
přátel, pro které bude k disposici dvojjazyčný
program. Vstupné dobrovolné.
‘ v.~
v-.

Přijmeme
HOSPODYNI

samostatnou do doma
v Double Bay.
Nabízíme odděl, pokoj
s koupelnou a, TV, k
dispozici plavec, basén
a mzdu $ 50.- týdně
pro vhodnou osobu.
Jsou třeba reference.
Volejte laskavě
36-5937 (Sydney)

-o■-3^

CS. SVOBODNÉ STUDIO BUMERANG
V SYDNEY

uvádí další zábavný pořad
"MĚSTO JMÉNEM PRAHA"
v pálek 25. srpna-1972 v 8 hodin večer

ve Village- Church- (dříve St- John’s Hall)
roh Oxford a Regent Sts., Paddington.

8

ČESKÉ DIVADLO V SYDNEY
sehraje v NEDĚLI dne 10. září 1972 v 8 hodin večer

V ST. JAMES-HALL, PHILLIP ST., SYDNEY
detektivní veselohru Randolpha Jonese
o třech jednáních 2 scénách

je pan Barnabáš ?

Poinventurní
VÝPRODEJ

všeho
elektrotech. a jiného
zboží .
za nízké ceny

DISCOUNT HOUSE
241A Oxford Street

BONDI JUNCTION
(proti kinu Metro)
Tel. 389-1222
POZOR: Náš obchod
je POUZE na uvedené
adrese!

Režie Vlasta Vlažná

ZLATNÍK *
HODINÁŘ *

Účinkují:

ŠTEVEN VARDY

Jarmila Carrollová, Hilda Domabylová, Eva,
Faitová, Alena Novotná, Hana Slavíková, IvanJ
Bičiště, Jirka Kačer, Alex Mirský a Bedřich í
Slavík.
Vstupné: $ 3.00, 2.00, 1.00
Pensisté zdarma

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

7. 8. 1972

HLAS

PŔAtELÉ

HLAS DOMOVA MŮŽE VÁM DODAT
IHNED TYTO KNIHY :

PODĚKOVANÍ
Všem přátelům a známým děkujeme ze srdce
za laskavou účast na poslední cestě a za všechnu
snahu zmírnit náš nesmírný žal nad náhlým od
chodem naší nezapomenutelné maminky a manželky
paní JANY VEVERKOVÉ
Jménem rodiny
Jan Veverka s dcerou Pamelou
Brunswick, Vic.
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V MELBOURNE

srdečně zve rodiče českých a slovenských dětí a
všechny krajany, kteří mají zájem o zdejší čs. děti
na VALNOU HROMADU, která se bude konat
v úterý dne 29. srpna 1972 v 7.30 hodin večer

u p. Edy Zlatého, restaurace Rheinland, 9 - 13 Drewery Lane, Melbourne. Vzhledem k důležitosti po
řadu doufáme, že se zájemci zúčastní v plném počtu.
Odstupující výbor

J. Brodský: Řešení gama $ 5.-,
J. Brodský: Solution Gamma (anglic.) $ 6.80..
Kníška Karla Kryla $ 2.40
Učebnice “Do roka dokonale anglicky” $ 2.30.
V HD můžete též objednat všechny knihy vy
dané CCC Books v Mnichově.

VALNÁ HROMADA ZEMSKÉHO VÝBORU
ČS. OBCE LEGIONÁŘSKÉ

pro oblast jižního Pacifiku se konala 29. 7. 1972 v
Melbourne za účasti delegátů nebo jejich zástupců
z jednotlivých složek. Po udělení absolutoria odstu
pujícímu výboru byl zvolen na další období tento
výbor: předseda br. A. Slabik, místopředsedové: od
stupující předseda br. K. šulák a předsedové orga
nizací v jednotlivých státech, jednatel br. J. A. Forester, pokladník br. E. Gross, archivář a kronikář:
čestný předseda ZVV br. J. Novák, vedoucí pracov
ních odborů: kulturní br. K. Herman, politický br.
S. Hofírek, sociální br. F. Urban, delegáti do ÚV
Londýny bři. A. Slabik (Víc.), A. Tokoly (NSW.),
F. Nový (Již. Austr.). Revisoři účtů bři J. Silvan
a V. Kufel. — Delegáti se usnesli udělit čestné člen
ství čs. O. L. In memoriam zesnulému předsedovi
ZV br. J. Pickovi.
Nový výbor vyzývá všechny bývalé zahraniční vo
jáky, partyzány, politické vězně a ostatní revoluční
pracovníky odboje, aby se přihlásili k práci v někte
rém z pracovních odborů.

CÍiARLES ANTAL
tel. 62-0411, 53-6981
po hod. 781-2141

všeho druhu,
obklady koupelen a
kuchyní provádí
odborně a levně

N. M. L. A.
447 Collins St.
Melbourne
Životné poistky
a
pôžičky na domy
Dôverne
a snolehlivo

J. HANKA

Box 214, P. O.
Springvale, Vic.
tel. v prac. době 95-5807
jindy: 544-9203
Rozpočty zdarma

1

THE VICTORIA MARKET

3

g

roh Victoria & Elizabeth Sts., Melbourne

2

^ OTEVŘENO VŽDY:

v

g

v úterý a ve čtvrtek <)d 6. hod. ranní ^
do 2. hod. odp.
g
v pátek od 6. hod. ranní do 6. hod. več. H
v sobotu od 6. hod. ranní do 12. hod. po), g
PŮVODNÍ HLAVNÍ TRŽNICE V MELBOURNE |

i Džetem 707 - denně
do VÍDNĚ
FRANKFURTU
nebo LONDÝNA
za POUHÝCH $ 370.-

Do mnohých měst
v Evropě a zpět za
$ 697.90

prostřednictvím

$ 697.90

S
2
2

Rovněž levné lety
ve skupinách
prostřednictvím

9

ALMA
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.
I Melbourne, 3000
(roh Elizabeth St.)
Telefon:
63-4001, 63-4002

>( g
gH Kdykoli můžete
g letět luxusním džetem]
g do FRANKFURTU
gnebo do VÍDNĚ a zpět]
g
za pouhých
g

•

|

ALMA
TRAVEL

-9ČS.-AUSTRALSKÉ SDRUŽENÍ "BESEDA"
V CANBEŘE,

konalo řádnou valnou hromadu dne 31. července. Od
stupující výbor ' podal referáty o úspěšné činnosti.
v uplynulém období. Sdružení má 86 řádných členů,
vykazuje čisté jmění v částce $ 2.116.-, vydává mě
síčník Beseda a vykazovalo bohatou činnost. Na
příští období byl zvolen tento výbor: předseda V.
S. Páral, I. místopředseda F. Spitz, H. místopř. B.
Kalivoda, jednatel V. K. Šámal; pokladník J. Nědomlel, členové výboru K. Král, V. Semecký a J.
Kačer, knihovník V. Kašpárek.
VAŠE DAŇOVÁ PŘIZNÁNI

zhotoví
VEDENÍ VAŠICH OBCHODNÍCH KNIH

obstarají
Dr.

Na cestě do Austrálie jsou tyto knihy:

d l a ž d i c

HLEDAJÍ

Ludvíka Belavého hľadá matka (posledná adresa:
20 Alice St., Parram atta - Sydney) a Milana Karvaše
nar. 6. 5. 1948, který žije snad ve vnitrozemí Austrá
lie — nutné.

V. Fischl: Hovory s Janem Masarykem $ 1.J. Škvorecký: Tankový prapor $ 2.80,
Jiří Hochman: Jelení Brod $ 3.60
G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
M. Komínek: I pod oblohou je peklo $ 5.50
Andrej A. Amalrik: Udrží se Sovětský svaz do
r. 1984? $ 2.40
iJ. Danius: Zrod satanova atomu. I. a II. díl po $ 6.J. K. B.: životní symfonie A. Dvořáka $ 2.-,
G. M. Hopkins: Básně $ 1.50,
M. Součková: Případ poesie $ 1.50,
Vilém Špálek: Tam Portugués znova a znova na
lévá svůj jed $ 3.-,
V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70,
K. Čapek Hovory s TGM $ 3.50,
K. Čapek: Anglické listy $ 1.70,
B. Mikula: Progressive Czech (učebnice češtň
ny) $ 5,Tanky proti sjezdu (Protokol a dokumenty Vyso
čanského sjezdu KSČ v srpnu 1968 — úvod a zá
věr J. Pelikán) $ 1.80,
Ceny jsou včetně poštovného

Pokládání keram.

DOMOVA

SERVICE

3 330 Little Collins St.,
g
Melbourne, 3000
■f
Telefon:
^
63-4001, 63-4002
i

p C W fa s

HOTEL
NEPEAN HIGHWAY
M0RNINGT0N

Pod vedením L. Žifčákovej
* Chutná kontinentálna kuchyňa
* Mierne ceny
* Príjemné posedenie

P.

& E.

M.

KEMENY

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
ZPRÁVY S. K. SLAVI A PRAH RAN

Forma hráčů prvého mužstva se zhoršila natolik,
že v posledních dvou zápasech získala Slavia pouze
jeden bod. Za první, místo v mistrovské tabulce, kte
ré si přesto udržela, vděčí pouze tomu, že Frankston
hrál dvakrát pouze nerozhodně. Boj o první místo
a tím i o postup do ligy je dosud otevřený — ještě
4 mužstva mají možnost získat prvenství (Slavia má
26 bodů, Frankston 25 a AJAX a Sunshine po 24 bo
dech).
Snad největší zklamání sezóny přinesl zápas s
týmem AJAX, v němž si Slavia nechala vnutit sou
peřovu hru a po dvou chybách zadáků prohrávala už v poločase 0 : 2. Ani po změně stran se chuť ke
hře u mužstva Slavie nezvedla, i když jednotlivci
prokazovali často, že jsou technicky lepší než hráči
soupeřícího týmu, kterému se podařilo zajistit si
vítězství další brankou, k níž vydatně pomohla sla
vistická obrana.
Rovněž v zápase s mužstvem Mooroolbark nenašla
Slavia dřívější formu. Přesto se zdálo, že k vítězství
postačí pěkná branka, kterou se ujala v 1. poločase
vedení (J. Trainem). Krátce před odpískáním zá
pasu uznal však soudce vyrovnávací branku hostí
a to přes protesty slavistických hráčů, že byla z po
stavení mimo hru.
Druhé mužstvo Slavie vyhrálo v soutěži o Arm
strongův pohár s týmem Broadmeadows přesvědči
vě 8 : 0.
Dne 12. srpna hraje Slavia na domácím hřišti v
Como Parku proti Lions a 19. srpna je hostem Ringwood United na J. B. Hubbard Reserve, Evelin St.,
Ringwood.
J. K.
VÍŤAZSTVO INTER WILLIAMSTOWN-u

dňa 23. júla bolo najväčšie r. 1972. Inter porazil
hosťujúce, vedúce mužstvo West divízie,. Ardeer
(Poliaci), ktoré v tejto sezóne dosiaľ porazilo^kaž
BRAVČOVINA KAŽDÚ SOBOTU A NEDEĽU
dého súpera. Ipter o výhre ani nesníval a všetkú
Jedlá sa podávajú medzi 12. a 2. hod.
silu vložil do obrany. Zápas bol ozaj tvrdý. Po 25
minútach hry sudca vylúčil z každého mužstva po
Deti vítané
jednom hráčovi a mužstvá museli hrať po 10 hrá
Telef.: (STD 059) 75-2015
čoch. Polčas skončil bez gólov.
V druhom polčase Inter zatlačil súpera k bránke
a šikovná strela Milana Gešovského vletela do siete
Ardeer-u. Reakcia hostov bola bezohľadná, ale In
"Řekněte to květinami"
ter nepopustil. Jednako Inter-u sa prilepila smola
na päty: tri ostré rany (Gešovský, V. Dovič a zase
Váš květinář,
Gešovský) sa odrazili od hornej žrde. Nato Ardeer
spolupracující s INTERFLORA,
začal útočiť v snahe vyrovnať. Po jednej ostrej
srážke hráčov rozčúlené obecenstvo Ardeer-u vtrhlo
může zařídit dodávku
do ihriska. Bolo šťastie, že energický sudca a uspo
květin a věnců
riadatelia
vyhnali votrelcov. Už-už boli obavy, či
i Československu nebo v jiných státech
Inter kondične vydrží divoké tempo Ardeer-u, ale
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku l*2 obrana vydržala. Inter nielen si vybojoval 2 body,
ale obral Ardeer aj o titul “neporazený” .
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
30. júla Inter bol hosťom u Nth. Sunshine. (Maltékvětinářství INTERFLORA.
zi). A zase Gešovský hlavičkou získal Inter-u ví
ťazstvo 1 : 0. Zápas však nebol na úrovni predošlé
Poznáte je podle obrázku Merkura
ho. Jednako tieto dve výhry upevnili Inter-u druhé
ve výkladní skříni
miesto v tabulke._Dnes Inter má pred tretím muž
stvom tabuľky 4bodový náskok.
INTERFLORA—
Dňa 13. aupusta Inter bude hosťom u Yarraville
KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA
(Makedonci) na Hansen Reserve, Robert St.,
Footscray.
R. O.
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SOUTĚŽ AUTOMOBILOVÉHO
MISTROVSTVÍ SVĚTA

K a r e l J anovsk ý
Světová úroveň čs. výškařek na Strahově

Lehkoatletické mistrovství ČSR
Některým čs. lehkým atletům, kteří v letošní sezó ně; ještě neoslnili, naskytla se na 62. mistrovství re
publiky v Praze na Strahově poslední šance,- jak si ještě zajistit účast v olympijském družstvu. Této
příležitosti využila především olympijská vítězka ve skoku vysokém a mistryně Evropy Milena Rezková-Huebnerová, která letos dosahovala jen průměr ných výkonů (v pořadí byla v ČSR-až pátá-)? na Stra
hově však ukázala, že když. o něco jde, umí se na soutěž: soustředit. Získala znovu-prvenství ČSR, když
zlepšila svůj vlastní čs. rekord o 1 cm a skočila 1,86 m. Kdo však s ní bude hájit barvy ČSR ve
skoku vysokém? To už je složitější, neboť do Mnichova mohou být vyslány pouze 3 výškařky a na
mistrovství ČSR další 4 skočily shodně 1,83 m. Po řadí podle menšího počtu oprav bylo nakonec toto:
2. Karbanová, 3. Prosková, 4. Mračnová, 5. Brada čováv

Přebory republiky přinesly několik nových čs. re
kordů. V trojskoku dosáhl "Václav Fišer ■16;62 m, Je
línek skočil o tyči 5,05 m,- Pernica dosáhl v deseti
boji 7.713-bodů, Přivřelová zaběhla 3.000 m za 9.:45,8
min:, — rekordy vyrovnaly Fibingerová (koule 18,76
m) a Černá (200 m přek. za 27,0 vteřin). Dva tituly
mistryně republiky získala spoludržitelka - světového
rekordu na 100 m Eva Glesková z Bratislavy, která
vyhrála jak stovku (za 11,3 vt., v rozběhu za 11,2
vt.) tak i 200 m za 23,5 vt., když měla silný proti-

V Brands Hatch se jely automobilové závody ceny
Velké Británie, které byly už 7. jízdou světového
šampionátu formule I pro rok 1972. Vítězem tohotodůležitého závodu se nestal nikdo z nejrychlejšíéh
mužů v tréninku, ale dosti nečekaně znovu Brazilec
Emerson Fittipaldi, který na voze Lotus odsunul
všechny své největší rivaly: obhájce světového prven
ství Skota Stewarta (Tyrell) a Američana Petra
Revsona a kráčí už pomalu za titulem nejlepšího
automobilového závodníka r. 1972. Po tomto triumfu
má Fittipaldi už 43 body, 16bodový náskok před Skon
tem Stewartem, takže lze těžko věřit, že bý mohlbýt o titul mistra světa připraven. Třetí v celkové
klasifikaci světového šampionátu formule I je s 21
body Novozélanďan Denis Hulme, startující na voze
McLaren, který obsadil na Grand Prix Velké Bri
tánie 5. místo.
KANADŠTÍ HOKEJOVÍ PROFESIONÁLOVÉ
DO EVROPY

šlágrem hokejové sezó
ny, která je už pomalu
přede dveřmi, bude prvé
zápolení předních profe
sionálů amerieko-kanadské ligy s evropskou ho
kejovou elitou. Už 2. zá
ří dojde v Montrealu (zá
pasy budou pak pokračo
vat v Torontu, ve Winnipegu a ve Vancouveru) k
utkání SSSR — Kanada,
ve kterém reprezentanti

s javorovým listem na
prsou budou hrát v nejsil
nějším možném složení,
se všemi prvoligovými
profesionály. K odvetným
utkáním na sovětských
kluzištích dojde mezi 22.
a 28. září. 17. září hrají
Kanaďané ve Stockholmu
a o 24 hodin později v
Československu,
proti
“vládnoucím.
mistrům
světa” Čechoslovákům.

vítr: Sprintérským “králem” ČSR je Demeč z praž
ské' Dukly, který vyhrál 100 m (za 10,3 vt., v roz
běhu 10,2-vt,), .200 m (za 21,1 vt.) a byl členem ví
tězné štafety pražských vojáků, které na 4 x 100 m
stopli 40,6 vt.
Dobrou úroveň měl běh na 110 m přek., ve kterém
zvítězil L. Nádeníček z TŽ Třinec před mladým, na
dějným Čechem, když oběma naměřili pěkný čas
13,7 vt. Celkem slušně si vedli i koulaři. První byl
Brabec (19,64 m), druhý V lk '(19,09 m), třetí Janou
šek (19,00 m). —• V závodě na 400 m přek. protrhl
Cílovou pásku Sparťan Kárský v čase 50,2 vt. před
TRIUMF ČS. VESLAŘŮ
Danišem (50,3 vt.). Disk vyhrál podle očekávání
Bóje sedmi klasických veslařských soutěží, které Ludvík
Daněk (61,36 m), 800 m Jozef Plachý (1:47.1
skončily 23. července na olympijské dráze v Mnicho- min.), 10.000 m Jánský (28:49,6 min) a ve skoku vy — Vítězem 13. mistrovství světa v bezmotorovém
vě-Feldmochingu, -skončily triumfem čs. veslařů. Kdy
nejlepší. Alexa z Dukly (2,18 m), 2. Mc- létání (které si vyžádalo dva lidské životy) se stal
by Čechoslováci obstáli v samotné olympijské soutěži sokém-byl
švéd Ax před Finem Viitanenem. čs. reprezentant
ijavee (2,15 -m), 3. Malý (2,10 m).
tak skvěle jako v této generálce, měli by velké na
šatný byl 12.
děje na medaile. Vždyť čs. veslaři vyhráli 3 finá :
V Davisove poháru v Barceloně
— Po čtyřleté nadvládě byli sovětští basketbaloví ju
lové závody, jednou byli druzí, jednou třetí a ve
nioři zbaveni evropského primátu. Obsadili tentokrát
skifu obsadil Hellebrand čestné 4. místo. Suverén
v jugoslávském Zadaru dokonce až třetí místo, za
ními ' vítězi v předolympijské generálce v Mnichově
novými evropskými přeborníky Jugoslávci a naděje
byli Straka s Lacinou, kteří bylí nejrychlejší ve dvoj-- } Na tzv. Královských tenisových dvorcích v Barce mi italského basketbalu. Čs. družstvo obsadilo 5.
skifUy když- skvělým finišem- -porazili*1*V
.Ifavorisovánou lone se ve čtvrtém červencovém víkendu hrálo fi- místo, když v rozhodujícím utkání porazilo šestou
západohěmeckou dvojici Meissner — Héyne. Česko ríáiové střetnutí B skupiny1evropského pásma Davi Francii 64 : 61.
slovensko-vyhřálo-v Mnichově i obě dvojky:- ve dvoj sova poháru Španělsko — ČSR, ve kterém podle oče
kách bez kormidelníka se prosadila dvojice Zaple kávání zvítězili favorisovaní domácí tenisté 3 : 2. — Belgický profesionální mistr světa v silniční cykli
tal — Lakomý a ve dvojkách s kormidelníkem mistři Vyhráli zaslouženě, i když nutno říci, že jim hodně stice Eddy Merckx vyhrál už počtvrté za sebou nej
Evropy sourozenci Svojanovští s - kormidelníkem pomohlo domácí prostředí (nejen diváci, ale i někte slavnější etapový závod Tour dé France, rozdílem
Krchovem:-Nad očekávání skvěle si v Mnichově ved rá sporná rozhodnutí rozhodčích), 43stupňové vedro, 10:41 min. před Italem Felice Gimondim a Fran
la i čs. čtyřka s kormidelníkem, která obsadila vel -na které jsou přece jen zvyklejší a pak skutečnost, couzem Raymondem Poulidorem. Úspěšnější v Tour
France byl už jen Francouz Jacques Anquetil,
mi čestné druhé místo za veslaři NSR. A za povšim že v současné době' nejlepší ;čs. tenista-Jan Kodeš de
nutí stojí;i 3. místo čs. družstva -osmiveslic, které heměl takové nervy, aby zvíádl úvodní střetnutí s který vyhrál T. d. F. pětkrát.
bylo; poraženo pouze vítěznými veslaři USA (nečeka “náhradníkem” Španělska dr. Juanem Gisbertem. — 40. ročník tradičního chodeckého maratónu na
n ý ’vítěz) a pak druhým týmem v pořadí,- veslaři Jan Kodeš totiž hned v premiéře finále prohrál na 50 km z Prahy do Poděbrad se stal záležitostí zahra
NSR. Pravda, na OH budou čs. veslaři muset po prosto nečekaně v dramatickém zápolení, trvajícím ničních chodců. Zvítězil Kroel z V. Německa za
čítat ještě' s větší konkurencí -— na1příklad- navíc s přes 4 hodiny s 301etým Gisbertem 6 : 8 , 4: 6, 7: 5, 4:19:11,6 hod. před svým krajanem Zschiegnerem
veslaři SSSR a V. Německa,-kteří nyní v Mnichově 6 : 0 a 4: 6. Měl špatné podání (seriál dvojchyb), (4:19:42,2 hod.) a Rumunem Maximem. Nejlepšítn
nestartovali —, ale i tak mohou-v ohni olympijských přesto první sadu mohl vyhrát, neproměnil však v čs. chodcem byl Benčík z Dukly B. Bystrica, který
ní několik setbolů, a to bylo zřejmě'pro celé střetnutí časem 4:38:57,0 hod. obsadil 9. místo a stal se tak
bojů čestně obstát.
s
mistrem ČSR.
rozhodující.,
V "INTERPOHÁRU" NEJLEFŠf NITRA
O překvapení se naopak postaral ing. František — llnásobný motocyklový mistr světa Ital Giacomo
Mezinárodní fotbalová soutěž “Interpoháru” , která Pála, který hrál v letošní sezóně velmi slabě, na ve Agostini měl na Velké ceně Československa v Brně
prakticky zkracuje vyznavačům koženého míče dlou doucího tenistu Grand Prix a prvního hráče Španěl štěstí v neštěstí. V závodě strojů do 356 ccm musel
hou letní fotbalovou přestávku, vstupuje ■už do zá ska Manuela Orantese se však vytáhl. Ve svém nej sice po havárii, ze které vyšel bez zranění, soutěž
věrečné fáze. Ačkoli však 32 účastníků (rozdělených lepším střetnutí své tenisové dráhy porazil Orante vzdát, vyhrál však suverénně na MV Augusta' závod
do 8 skupin) má Už za sebou 5 ze 6 kol, je znám pou se 7 : 5, 6: 4, 0: 6, 5 : 7 a 6 : 4 a tak stav finále “pětistovek” a tím slavil v Brně už 97. vítězství v
ze' vítěž" 1. skupiny. Je jím nečekaně. mužstvo AC byl po: prvních dvou dvouhrách nerozhodný 1 : 1 . V Grand Prix motocyklistů.
Nitry,' které jako' jediné ze všech týmů neztratilo tuto chvíli bylo jasné, že rozhodnutí o vítězi padne — Olympijská vítězka ve skocích do vody Milena
v 5 zápasech ani bod. Získalo' tak od mezinárodní ve čtyřhře. A tu vyhrála vyrovnanější španělská dvo Duchková je — zdá se — dobře připravena na OH
Sázkové kanceláře prémii 10.000 švýcarských fran jice Gisbert — Orantes, která porazila čs. pár Ko v Mnichově. Nasvědčoval by tomu její start na me
ků', kterou dostávají vítězové všech osmi Skupin: deš K Kukal 10 : 12, 6: 2, 7 : 5 a 6 : 4. Když pak zinárodních závodech v severoitalském Bolzanu, kde
— Nádějí na' prvenství ve skupině (IV.) mají však v závěrečný den (utkání trvalo 4 dny) Španěl Gisbert . vyhrála soutěž ve skocích z věže a ve skocích z tříí foťb’älisté pražské Slavie a snad i Slovan Bratisla zvítězil ned už unaveným Pálou 6: 3, 6 : 3, 4 : 6 a metrového prkna skončila třetí.
va. • Jediná Žilina v Interpoháru neuspěla, tj. ne 6 :0, stali se Španělé vítězi B skupiny evropského
pásma Davis Cupu. Poslední “singl”, ke kterému na
stane se vítězem “své” skupiny.
I. skupina: 1. AC Nitra 10 bodů, skóre 15 : 4; 2 stoupili náhradníci, byl už jen formální záležitostí.
H L a S DOMOVA
vychází čtrnáctidenně.
Wáeker Innsbruck (rakouský mistr), '3. Oérgryte Go Naděje čs. tenisu Jiří Hřebec deklasoval Španěla
Řídí
redakční
kruh.
Adresa:
Hlas domova,
Antonia Múňoze 6: 4, 6 : 0 a 6 : 3, a tak konečný
teborg .(oba po 4 b.); 4: KB Kodaň (2 b.).
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
TV. skupina: 1. Slpvia Praha-' 6 bodů; skóre 9 : 5 ; výsledek v Barceloně zněl 3: 2. pro Španělsko.
Telefon: 42-596Ů
Vítězní Španělé se v semifinále střetnou — znovu
2. Mnlmô FF 6 b.; skóre 15 : 12; 3. Olympique Nica,
v Barceloně — s obhájci “Salátové mísy” , s tenisty ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
4. Alemania Aachen (NSR) — po 3 bodech.
V. skupina: 1. Vienna Vídeň '6 bodů, skóre 9 : 4: USA, kteří v čele s wimbledonským přeborníkem výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
2. Slovan' Bratislava 6 b., skóre 10'-: 7; 3. FC Cu- Stan Smithem porazili v Santiagu družstvo čile přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, !
5 : 0. O druhém finalistovi Davis Cupu se rozhodne £stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně f
rych 5 b., 4 .'Djurgaaden Stockholm 1 bod.
VI. skupina: 1. Eintracht Braunsčhweig 7 bodů v Bukprešti mezi favorisovanými rumunskými te Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme !
(ze'-4 zápasů), 2. Žilina 6 bodů ( z . 5 zápasů), 3. nisty a Australany. Rumuni vyhráli Tbilisi nad SSSR na požádáni obratem.
j
Landskrona Bois 4 b., 4. Veijle BK (Dánsko) 1 bod. 3 : 2.

- - Ve zkratce - -

Španělsko - ČSR 3 : 2

