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Profesor šabafa odsouzen na. 6V2 roku vězení

Procesy n jejich ohlas
• •

Moskevská Pravda šířila 14. srpna svoji pravdu o procesech v Československu,
hlavně o ohlasu, které rozsudky z minulých týdnů vyvolaly v buržoaznim tisku.
Pravda se rozčiluje, že západní tisk (jmenovitě především londýnské Times) se
snaží omlouvat a chránit kriminálníky, odsouzené řádnými soudy za zločiny
proti platným zákonům samostatného státu. V článku Pravdy je i poučeni, které
zní na stránce ústředního orgánu sovětských komunistů jako hoaně špatný vtip:
každý samostatný stát urovnává si prý své vnitřní, problémy zcela nezávisle,
v souladu se svými zákony. Soudy, řídící spravedlnost, nemají prý být pod
žádnými vlivy z ciziny.

V Československu za
tím pokračovaly procesy
s lidmi veřejně činnými
v letech 1968 a 1969. V
Brně došlo podle očekává
ní k soudu s jedním z ve
doucích teoretiků “ komu
nismu s lidskou tváří”
profesorem
Jaroslavem
Šabatou, který byl - po
dobně jako většina dříve
odsouzených osob - žalo
ván podle paragrafu 98
trestního zákona za pod
vratnou protistátní čin
nost. Žaloba uváděla, že
utvořil spolu s Alfredem
Černým, bývalým sekre
tářem KSČ v Jihomorav
ském kraji (který byl v
září 1968 kooptován do ústředního výboru strany,
aby posílil Dubčekovu
skupinu) a s dalšími oso
bami protistátní skupinu,
která chtěla zvrátit stáva
jící. řád ve státě hlavně
rozmnožováním a rozšiřo
váním letáků v době před
všeobecnými volbami loni
v listopadu, kdy byl i Sa
bata a další členové jeho

rodiny vzati do vazby.
Dne 8. srpna byl odsou
zen prof. šabata na 6%
roku vězení, Alfred čer
ný na 3 roky a pět dal
ších méně známých osob
bylo odsouzeno do vězení
až na 5 let.
V jiné síni Městského
soudu v Brně byl úkon*'
čen 11. srpna proces s
“protistátní
skupinou” ,
v níž byli též další členo
vé Sabatový rodiny. (V
minulém čísle HD isme

pž referovali o odsouzení
181etého syna Jana k 214
letům a 251etého Václava
Sabatu, který je rovněž
synem profesora Sabaty,
k 2 letům žaláře ne
podmíněně).
V tomto
procesu dostala dcera
Anna Sabatová 3% roku
vězení nepodmíněně. Sou
zena byla i Ivana, man
želka Václava šabatv,
ale zpráva jmenovitě ne
uvádí, jak zněl rozsudek
nad ní. Nejvyšší trest v

této skupině dostala Vla
stimila Tesařová a to 4
roky nepodmíněně. Cel
kem bylo odsouzeno v mi
nulých týdnech' za proti
státní činnost jen v Praze
a v Brně 46 osob.

Mezitím se
zabýval
pražský soud i odvoláními
některých dříve odsouze
ných lidí. Zatím byl vy
nesen rozsudek v edvolacím řízení Jaromíra Lite
ry a Josefa Stehlíka (viz
HD č. 15). Obě odvolání
byla zamítnuta.
Vyřizování si účtů s ne
spokojenci z řad bývalých
Dubčekovýdh přívržénců
a snaha Husákova režimu
o postrašení dalších, kte
ří nesouhlasí, i umlčení
(Pokračování na str. 2)

Pred schôdzkou Nixona s Tanakom

Americko-japonske rozpory
Správa o stretnutí prezidenta Nixona s novým japonským ministerským pred
sedom Tanakom, ku ktorému dôjde koncern augusta na Havajských ostrovoch,
dala podnet k vážnym analytickým úvaham o americko-japonských vzťahoch,
v posledných rokoch zaťäžených krízovými zjavmi. Aktuálnosť úvah je zdô
vodnená aj tým, že k rozhovorom na Havajských ostrovoch dôjde po novom
pokuse expertov urovnať americko-japonské hospodárske rozpory a pred nástu
pom japonskej diplomacie do dôležitých porád s Pekingom a Moskvou.

Očakáva, sa .teda, že tá
to vrcholná konferencia
bude riešiť to, na čom sa
hospodárski odborníci ne
mohli dohodnúť a že zá:

P o n iž u jíc í o s la v y
Dne 9. srpna provedl president republiky Ludvik
Svoboda svým způsobem oslavu okupace českoslo
venská, jejíž čtyřleté výročí právě vzpomínáme: udě
lil veliteli okupační sovětské armády v Českoslo
vensku generálplukovniku A. M. Majorovi (před je
ho vystřídáním) při slavnostním ceremoniálu na Praž
ském hradě nejvyšší státní vyznamenání. Řád -Bílé
ho Iva 1. stupně.. Citace říká, že je to "za mimořád
né zásluhy o rozvoj přátelství a spolupráce mezi ná
rody a armádami S S S R a Č S S R ". Pro Českosloven
sko tak ponižující komedii asistovali sovětský vel
vyslanec S. V. Červoněnko, předseda federální vlá
dy L. Štrougal a ministr národní obrany M. Dzúr.
Téhož dne se Majorov loučil s Gustavem Husákem
a jejich setkání rovněž "proběhlo v srdečném a přá
telském ovzduší". Banket, který na počest "zaslou
žilého" šéfa okupační armády uspořádal pak Štrou
gal, měl také skutečně slavnostní ráz.
Den na to, 10. srpna, oslavoval Srpen Gustáv Hu
sák, když za přítomnosti celého předsednictva ÚV
K SČ a dalších poteníátů odevzdával Vasilu Bil'akovi, jednomu z nejpodlejších "mužů Srp n a " a tedy
i nápadníku na nejvyšší pozice ve státě, k jeho pe
ta padesátinám Řád republiky "jako uznání za dlou
holetou obětavou a úspěšnou stranickou a veřejnou
činnost při výstavbě a rozvoji socialismu v Č S S R ".

roven bude dolezitou po
litickou konzultáciou med
zi týmito dvomi pacific-'
kými imocnosťami.
Na programe konferen
cie budú teda najmä tie
to dva body: obchodné
problémy a Čína.
Nateraz Spojené štáty
nemajú s nikým iným tak
vážne obchodné a ekono
mické rozpory ako s Ja 
ponskom, ktoré sa cítilo
veľmi poškodené novou
hospodárskou
politikou
prezidenta Nixona. Ne
chcelo • devalvovať svoj
yen' a bránilo sa poskyt
núť koncesie napriek to
mu, že jeho obchod so
Spojenými štátmi vykazo
val trojmiliardovú špič
ku. Ale od augusta minu
lého roku sa ukázalo, že
P U B L IS H E D
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ani po dobrovolnom zní
žení japonského textilné
ho exportu do USA, ani
po decembrovej devalvá
cii yenu, japonská špička
nielenže ša neodbúrala,
lež naopak, v tomto roku
zase vzrásta.
Japonsko už mnohé ná
mietky Ameriky prijalo a
v niečom sa im už pri
spôsobilo. Lenže to nie ,je
dosť-, i keď na ďalšie
ústupky japonské odbor
né kruhy niesú priprave
né ani vecne ani psycho
logicky. Japonská vláda
pod tlakom svojich hospo
dárskych kruhov zápasí
s časom, žiada trpezli
vosť, aby mohla dať sú
hlas k ďalším ústupkom,
vyhovieť
najmä dvom
(Pokračovanie na str. 2)
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"Jeden teolog mi řekl, že vše je pro mne dobré
a povoleno, jen když se podrobím koncilu, a dodal:
Kdyby koncil prohlásil, že máš jen jedno oko,
třeba m áš dvě, bylo by tvou povinností vyznali
se s koncilem, že tomu tak jest. Odpověděl jsem.
mu: I kdyby to tvrdil celý svět, já, maje rozum-,,
jaký nyní mám, nemohl bych to pripustiti bez od
poru svědomí."
Český intelektuál 15. století obhajoval jednotu:
rozumu a svědomí a odmítl nabídku koncilu jako.
falešnou alternativu, neboť člověk, který vyzná
s koncilem, že má toliko jedno oko, třebaže ví,
že rná oči dvě, nezískává nic, nýbrž ztrácí všech
no, protože ztratit rozum a svědomí znamená -ztra
tit základ svého lidství, člověk, který nahradil
rozum'soukromým počtářstvím a potlačil-své svě 
domí tak, že je přeměnil na špatné svědomí, je
člověkem -bez rozumu a svědomí. Takový člověk
ztratil všechno a nezískal nic. Stal se nicotným
-člověkem, člověkem, kterého ovládá nicota. A
jestliže víme, že nic znamená nihil, je člověk bez
rozumu skutečným nihilistom český intelektuál 15.
století volil proto mezi svědomím a rozumem na
jedná straně a nřhilismem na straně druhé. -A
protože rozpor mezi pravdou a nicotou je radi
kální, zdá se, že také jeho volba mohla být pouze
radikálni.

PROTI RUSKE INFILTRACI
Po srpnové okupaci přijali lidé doma i v cizině
skoro jako samozřejmost, že bude ruština zaujímat
ve školní výchově znormalizovaného Československa
opět místo, -jaké náleží jazyku všemocného- protekto
ra. Na vyučování ruštině se znovu klade zvláštní
důraz na všech stupních a ve všech úborech škol,
jazykové kurzy ruštiny se “doporučuji” každému z
dospělých, kdo dosud není v této řeči dost 'zběhlý a
kdo aspiruje na kariéru ve -veřejném životě, vý
hodné letní tábory spojené s výučováním ruskému
jazyku a literatuře, které právě, probíhají na mnoha
místech republiky, byly nabízeny (něho vnucovány)
s velkou vervou a znova přepracované školní osno
vy — s větším důrazem na ruštinu- a-politickou vý
chovu —,, dle „nichž ,se .začne v příštím měsíci učit,
se stávají pro odpovědné učitele zákonem.
Vyučování kterémukoli cizímu jazyku je jistě doporučeníhodné, ale prosazuje-li se y .protektoráte tak
naléhavým způsobem jazyk okupanta, je to Snaha-,
která si zaslouží pozornost.
Od doby, kdy Lenin psal svou poučku o právu
každého národa na sebeurčení, uplynula už dlouhá
doba, která změnila mnohé programy a pohřbila
mnohé ideje. Mezitím jsme mohli být svědky tvrdé
ho porušťování některých národů Sovětského 'svazu.
Mezitím došlo i k sjezdu Komunistické strany So
větského svazu, z něhož vyšel program (1961), který
celkem neskrývaně potvrzuje konečný záměr Krem
lu na vymýcenít.známek nacionalismu,'druhých náro
dů a zavedení jednotného jazyka — -ruského jazyka.
Program mluví o postupném “formování budoucí
jednotné celosvětové kultury komunistické společno
sti” . přičemž je -zřejmé, -že jednotná "celosvětová
kultura znamená i jednotný jazyk, literaturu, umě
ní, způsoby života atd.
“Celosvětová kultura” se. musí ovšem zatím zdát
i málo realistickým ruským vůdcům světového komu
nismu hudbou hodně vzdálené budoucnosti, ale pro
sazování programu jazykového a kulturního 'sjedno
cení s národy, které mají pod -kontrolou, 4se jim
může zdát dosažitelnější.
Snad je dobré všimnout si, jakým způsobem po
stupovala a postupuje rusifikace některých neruských
■republik Sovětského svazu. Na začátku bylo vždy za
vádění ruštiny jako druhého jazyka do všech Skol 'a
postupné .zavedení dvojjazyčné společnosti. Brzy pak
následoval tlak hospodářský — ekonomická integrace
pod záminkou vyrovnávání hospodářských rozdílů,
odstraňování rozporů, výrobní specializace atd. Ta
škovým způsobem byly poruštěny některé zakavkazské
státy. Dovezeni ruští pracovnici do nově zaváděné
nebo reorganizované výroby ovládli vedeni výrobních
podniků a nakonec i vedení republik. Rychlost •porušťování jen zpomalovala poměrná zaostalost..tam
ního obyvatelstva, avšak ruština jako úřední ..jazyk
se stala i tam nakonec samozřejností, když dorostla
mládež vychovaná dvojjazyčnou školou.
(Pokračování na str. 2)
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Procesy a jejich ohlas
|p!A3»fe»ráľľi se str. 1)
ípnafeÄB. kteří žalují v
IfcsÉwě na malou ráznost
Jíáb» vlády, tedy. vnitřní
dferody, které přiměly
Sasáka k tak zřejmému
porušení dřívějších veřej
ných prohlášení, žé “poli
tické procesy v Českoslo
vensku nebudou” , vyvolá
vají silnou odezvu na Zá
padě, která je sovětským
komunistům dost nepří
jemná.
Narovnání s komuni
stickými stranami přede
vším Itálie a Francie,
které se stále ještě doce
la nevzpamatovaly z šo
ku' uštědřeného Kremlem
aplikací Brežněvovy dokt
ríny ' před čtyřmi léty v
Československu, se poli
tickými procesy v Praze
á Brně přinejmenším od
dálilo a přátelská škra
boška,, nastavená vládám
Západu před připravova
nou evropskou bezpeč
nostní konferencí, se ne

příjemně poodhalila. Pro
méně rozhodné francouz
ské komunisty vznikly
komplikace při jednáních
o jednotnou frontu s fran
couzskými socialistickými
stranami, které odsuzují
československé
procesy
zvlášť ostře. Neutralizo
vání špatného dojmu,
který procesy vyvolávají,
halasnějším
poukazová
ním na válku ve Vietna
mu, zatím mnoho nepo
máhá, jak se o tom měl
možnost přesvědčit i Vasil Biľak, vyslaný stra
nou v minulých týdnech
do Paříže.
Čs. sdělovací prostřed
ky - pokud se o proce
sech vůbec zmiňují - tvrdí

ovšem dále, že jde o tre
sty za kriminální činnost,
která nemá souvislost s
jejich činností v kritic
kých letech deformace.
Zdeněk Potoček vykládal
v Pražském rozhlase do
cela vážně, že je důsled
ně zachovávána- řádná
soudní procedura, že ob
žalovaní jsou zastupováni
obhájci a že většina z
nich svou kriminální čin
nost doznává, zatímco
ostatním byla jasně pro
kázána. Své trestné činno
sti si prý byli obžalovaní
vědomi. Mnozí z nich se
ji prý snažili skrýt, od
straňovali otisky svých
prstů atd. Někteří z nich
se pak přes všechny ty

důkazy chovají při proce šech (uzavřených veřej
nosti) arogantně.
Nejsou skutečně pochy
by o tom, že si mnozí ob
žalovaní byli vědomi to
ho, že vykonávají činnost
namířenou proti nynější
mu režimu a to i tím,
když poukazují na práva
formálně zaručená ústa
vou. V některých přípa
dech postupovali asi vě
domě i proti platným zá
konům, jak to zdůrazňu
je československý tisk.
Také nacismus i jiné dik
tátorské režimy si nadik
tovaly zákony, proti je
jichž dodržování se mu
sel bouřit každý člověk s
trochou úcty k sobě.

Americko-japonské rozpory

(Pokrač. zo str. 1)
americkým nárpkom: uvoíniť ešte viac svoj trh
pre americké poľnoho
spodárske výrobky a zní
žiť svoju dolárovú špič
ku investíciami vo Spoje
sdělte nám laskavě
ných štátoch. V dôsledku
adresy českých a sloven
ských přátel, kterým by veľkej obchodnej špičky
chom mohli zaslat zdarma sa formujú kruhy, ktoré,
\ ukázková Čísla
volajú po ochrane ame
Hlasu domova
rického trhu. Naliehajú

ňa kongres, aby obmed
zil japonský dovoz. S tým
musí ako s krajnosťou ja 
ponská vláda rátať.

Problém Číny vystupu
je v americko-japonských
vzťahoch vo forme tzv.
tajvanskej klauzuly, kto
rú formulovalo vyhláse
nie z porád medzi prezi
dentom Nixonôm a býva
lým japonským minister
ským predsedom Satom v
r. 1969. Podľa tajvanskej'
klauzuly japonská vláda
HLAS DOM OVA M Ů ŽE V Á M DODAT
uznala, že bezpečnosť
IH N E D T YT O K N IH Y :
Tajvanu je dôležitá pre
Ä. Ostrý (Praha): československý problém. (viz(
bezpečnosť
Japonska. A.
-recenze na str. 7) $ 4.80
na túto klauzulu môže
Radoslav Selucký: Východ je východ $ 3.60
V. Fischl: Hovory s Janem Masarykem S 1.ministerský predseda Ta1J. Škvorecký: Tankový prapor $ 2.80,
naka za svojej návštevy
Jiří Hochman: Jelení Brod $ 3.60
v Pekingu naraziť. Može
G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
to byť prekážka pri ro
M. Romínek: I pod oblohou je peklo $ 5.50
kovaniach o nadviazaní
Andrej A. Ámalrik: Udrží se Sovětský svaz do
diplomatických
stykov
r. 1984? $ 2.40
J: Danius: Zrod satanova atomu. I. a H. díl po $ 6.-1 medzi Tokiom a Pekin
J. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.-,
gom. Po Nixonovej ná
všteve v Pekingu nastala
G. M. Hopkins: Básně $ 1.50,
aj v tejto veci- zmena,
M. Součková: Prípad poesie $ 1.50,
Vilém Špalek: Tam Portugués znova a znova na-i ale napriek tomu je treba
v tomto smere určité vy
lévá svůj jed $ 3.-,
V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70,
jasnenie, ktoré môže dať
K. čapek Hovory s TGM $ 3.50,
len konzultácia na vrcho
K. Čapek: Anglické listy $ 1.70,
le. Z toho dôvodu americ
B. Mikula: Progressive Czech (učebnice češti-í ká tlač dáva veľký k re
ny) $ 5.dit japonskému minister-'
Kníškä Karla Kryla $ 2.40
skému predsedovi,
že
Czechoslovak Recipes. Anglicky psaná čs. kuchař-, hľadá túto konzultáciu
ka. 36 stran. Cena $ 1.50
pred svojou cestou do
B. ; Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje' čínského hlavného mesta.
$ 1.20
í;,. ttÉĚ
Japoňský veľvyslanec
J, Durych: Služebníci neužiteční (4 svazky) $ 10.-1
Ceny jsou včetně poštovného
vo Washingtone NobuhiNa cestě do Austrálie jsou tyto knihy:
ko Ushiba predložil ame
J. Brodský: Řešení gama $ 5.-,
rickej verejnosti svoju
J. Brodský: Solution Gamma (anglic.) $ 6.80,
analýzu o americko-ja
ponských vzťahoch v tom
Učebnice “Do roka dokonale anglicky” $ 2.20.
to desaťročí. Upozorňuje
V HD můžete též objednat všechny knihy vy
dané CCC Books v Mnichově.
na to, že aj keď v ázij

í
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skom Pacifiku prichádza
k značným zmenám vo
vzťahoch medzi veľmoca
mi, Amerika a Japonsko
majú aj naďalej v tomto
priestore spoločné posla
nie, paralelné záujmy a
môžu ich plniť len v spo
lupráci. Ázia nie je od
ľahlým priestorom sveto
vej politiky, lež nateraz
hádam najživším; obla
sťou s najsilnejším pre
sunom vo veľmocenských
vzťahoch.
Sovietsky zväz sa v po
sledných rokoch dopraco
val globálneho veľmocen
ského postavenia, Čína
sa prihlásila za aktívne
ho partnera v medziná
rodnom vývoji. Japonsko
sa stalo treťou ekono
mickou veľmocou na sve
te a národy ázijského P a
cifiku rozvinuli svoju ho
spodársku spoluprácu. To
sú štyri faktory, s ktorý
mi treba podľa názoru
veľvyslanca Ushibu rá
tať .
Japonsko
pochopilo
zmysel Nixonovej ázijskej
doktríny. Súhlasí s tým.
aby ázijské národy pre
vzali časť zodpovednosti
za svoju nezávislosť a
bezpečnosť. Amerika mu
sí však dať pacifickej
Ázii nukleárnu ochranu a
spolu s Japonskom, musí

^ ‘

P ro ti r u s k é in filtr a c i
(Pokračování se strany 1)
Ekonomická integrace je už i ve východoevrop
ských zemích komunistického bloku v plném proudu.
Rada vzájemné hospodářské pomoci pomáhá a to
nejfm k postupné specializaci, vzájemné závislosti,
vyrovnávání hospodářských rozdílů atd. Pomohla i
k zavedení nynějšího bezpasového styku mezi občany
východoevropských socialistických států, který mů
že nakonec vést k osidlování malých středo- a výcho
doevropských národů Rusy, k tvoření ruských men
šin, které by se mohly dovolávat práva na používání
svého jazyka v úředním styku atd. Tak by mohlo
dojít celkem klidnou cestou k postupnému zatlačení
kultur nepočetného národa kulturou přinášenou ze
země, kde “nás je mnogo” . '
Dlouhodobým programem sovětských komunistů se
dá též snadněji pochopit jejich nechuť a nezájem o
uchování skutečné národní kultury podmaněných ze
mí. Na příklad výroky, že nezáleží na jedné gene
raci spisovatelů, která zklamala, že si režim vycho
vá generaci novou, zapadají jistě dobře do jejicn
programu.
Co se dá dělat proti tomuto tlaku z východu? Jsou
naše národy připraveny na ruské pronikání? Dokáže
jejich kultura čelit infiltraci, zakrývané třebas ho
spodářskými zájmy? Dokáže odpovědět ještě inten
sivnějším probouzením národního, i když ne šovini
stického cítění, dokáže hledat .vlastní, našim tradi
cím bližší cestu k zlepšení života a člověka?
V této snaze může hodně pomoci český a slovenský
exil, jehož kultura — i když vytržená z domácího
prostředí — se může vyvíjet svobodně. Je snad vhod
né připomenout si naší povinnost dnes, v době vý
ročí sovětského znásilnění Československa.

AUSTRALSKO-ČESKÁ FIRMA

A R C H IjD O M

DESIGNS

Vám nakreslí plány a vybaví
stavební povolení pro
* obytné a průmyslové stavby
* přestavby a přístavby
* sanitární zařízení
* interiéry bytů a kanceláří
Pomůžeme Vám připravit rozpočet oprav
při koupi staršího domu
Volejte: 64-1207, nebo večer 350-2653
131 B R ID G E S T R E E T , PO R T M E L B O U R N E

,napomáhať ekonomické,mu rozvoju tamojších ná
rodov.
Veľvyslanec
Ushiba
končí svoju úvahu uiste
ním: Máme medzi sebou
určité hospodárske rozpo

ry a budeme ich mať aj
v budúcnosti. A e nemá
me také problémy a také
diferencie, ktoré by sme
nevedeli podriadiť spo
ločným záujmom.
Dušan Lehotský, N. Y.

>v\*vvvv'v/\^v/\^\/\xx/\^vv'\/\^\A^\/v'Vv/\/vy\/>xvv'\/v'Vvo/vvv'V/v'vv, \/\>/vv'\A-'\/v

Veškerá P O J IŠ T Ě N Í odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) S5-2421
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , Vie., 3189
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Další úklady o dolary, libry atd. čs. uprchlíků

Legalizování pobytu?
— šéfredaktor agentury — českoslovenští zaměst —má zpracovávat ročně
Novosti, S. P . Molčanov. nanci mezinárodních or 3 mil. tun ropy.
který končí své působení ganizací musí nyní opět — Novým velvyslancem
v Československu (jehož odvádět 20% ze svého v Mexiku (a současně v
částí bylo i zasahování do platu v zahraničí do čs. Kostarické republice) byl
čistek v čs. tisku) a kte pokladny. Toto opatření jmenován dr. Josef Rutrý se vrací do Moskvy, bylo v roce 1968 zrušeno, ta.
převzal 10. srpna za p ří protože odporuje meziná — Podle tiskové besedy s
tomnosti předsedy Svazu rodním předpisům, ale hlavním architektem mě
sta Prahy ing. B. Boro
českých novinářů Z. Ho- nyní znovu zavedeno.
řeního a dalších soudruhů — Dne 1. srpna skončil vičkou chystá se rozsáhlá
zlatou medaili Čs. společ 18. Mezinárodní filmový přestavba některých sta
nosti pro mezinárodní sty festival v Karlových Va rých částí Prahy. V bu
ky “za zásluhy o rozvoj rech. Velkou cenu dostal doucnu se počítá s likvi
přátelství’’. Jeho nástup ovšem ■ sovětský
film dací 83.000 nevhodných
cem je méně známý D. D. “Zkrocení ohně” režiséra bytů na území Karlina,
Tulajev.
Danila
Ghrabrovického, Smíchova, Žižkova, Hole
— Podle zjištění minister cenu “Růže z Lidíc” ja šovic, Břevnova, Vršovic
stva zemědělství a výživy ponský film “Pod vlajkou a dalších. Přestavba se
vypije každý občan Česko vycházejícího slunce” re má týkat více než 200.000
slovenska ročně 84.8 litru žiséra Kindži Fukasaku a nynějších obyvatel těchto
minerálek, limonád, sodo Hlavní ceny filmy: “Dosť nevhodných bytů.
vek a sirupů, zatímco p i dobrí chlapi” slovenského — Dne 8. srpna zemřel
va téměř 140 litrů. Dále režiséra Jozefa Režuchy, náhle známý malíř-kraji
spotřebuje jeden obyva “Taková zvláštní láska” nář Jarosláv Otčenášek.
tel průměrně ročně 14.8 ital. režiséra A. Bevilac- — Nedaleko Východoslo
(G. venských železáren se bu
litru vín a 5.9 litru liho qua, “Ten třetí”
vin, Konsum mléka a Guenther z Vých. Němec duje překladiště, které nlá
mlékárenských
výrobků ka) a “Úsek častých ne ulehčit vzrůstající provoz
(Jan Lomnický, v Čiemé n. T. Má se tam
proti roku 1936 poklesl o hod”
12 litrů, takže spotřeba Polsko). Zvláštní cenu po ročně přeložit 60.000 so
činí 198 litrů na jednoho roty dostal bulharský větských aut. v
obyvatelé. Do roku 1980 film “Kozí roh” .
— Ve všech oborech ve
se plánuje zvýšení spotře — V kladenských hutích řejného života -je - stále
by mlékárenských výrob konalo v letních měsících nedostatek soudruhů; kte
ků na hodnotu 240 litrů na brigády 710 studentů, kte ří jsou schopní a ochotní
osobu.
ří střídali dělníky při vý vykonávat funkce. Všech
— Dne 10. srpna se konal ročních dovolených.
ny kraje proto organizují
v Bratislavě pohřeb vý — V akci “Z” bylo v prv vyškolování
mladých
znamného dramatického ním pololetí tr. odpraco funkcionářů. Např. v mi
umělce, pedagoga á orga váno jen ve Středoče nulých dnech oznámila
nizátora uměleckého škol ském kraji 723.624 brigád oblastní politická škola
ství, národního umělce nických hodin, z toho mlá SSM v Ostravě, že hodlá
dr. Jána Jamnického, deží 37.294 hodin.
vyškolit za první pololetí
který zemřel ve věku S4
V Antošovicích u Ostra školního roku 1972/73 v
let.
vy bude vybudována no 17 různých kursech 510
— V Příbrami má být za vá rafinerie “Morava” . mladých funkcionářů.
hájena výstavba maso V prvé etapě - 1975-1978
Č/HD
kombinátu, která si vyžá
dá nákladu 115 miliónů
Kčs.
— Západoněmecký _ soud
odsoudil 31. 7. dva čs. ob
čany - Karla Doležala a
V době, kdy v některých kapitalistických ze
Antonína Lercha - k 7 le
mích — včetně Austrálie — sílí tlak odborových
tům vězení, protože donu
tili 18. dubna tr.. čs. letad
organizaci k prosazení 35hodinového pracovního
lo k změně kurzu a při
týdne, k zvětšení dovolených a k dalšímu usnadně
stán í v Norimebrku, při
ní práce, je jistě zajímavé všimnout si výhod, které
/čemž byl čs. pilot letadla
poskytují zaměstnancům socialistické režimy. Ži
postřelen. Čs. noviny si
ístěžují na mírný rozsudek
vot "poddaných" je možno porovnávat z mnoha
,a píší, že i proti tomu si
hledisek. Všimněme si výhody, o které se roze
-obhájci “zločinných únospisuje ústřední orgán K SČ na první straně (31. 7.)
ičů” ■dovolují podávat od
pod názvem "Experim ent se u jal" a zamysleme
volání.
i— Při přestavbě historic
se nad tím, jak by asi na podobnou výhodu, na
kého jádra města Tábora
podobný "experim ent" reagovaly zdejší odbory.
objevili archeologové neRudé právo začíná zmíněný článek takto:
;známou parkánovou zed’.
" V prvním patře košického obchodního domu
jZjistili též, že barokní
bastion skrývá prostornou
Prior je dusno k zalknutí. Teploměr venku uka
.stavbu, která není zachyzuje kolem 35 stupňů a zde nechybí mnoho a slou
' cená na žádném plánu
pec rtuti by se vyrovnal, s dílkem označeným 30.
města.

Tento nebo příští měsíce tomu budou čtyři roky co jsme my “ posrpnoví" na
posledy viděli své rodiče, sourozence, přátele. Někdo snáší odloučenost-lépe,
jiný hůř. Všem bez rozdílu se nám však stýská. Nesmět s nimi pohovořit, usmát
se na ně, stisknout jim ruku, vidět, zda se zmeniti nebo zda jsou' pořád stej
ní . . . je to kámen, tížící srdce každého z nás. A náš stesk není ničím proti
smutku matky a otce, kteří zůstali v československú a nevědí, zda se shledání:
s nám i vůbec d o žijí. P íší nám dopisy, v nichž se k radosti z toho, že se nám
vede dobře, mísí beznaděj z politické hradby, která riás dělí.

Žádný jiný režim než si hlavní body společné občanství” byly stanove
ny vyhláškou o správních
komunistický nedovede li ho dilema.
Jaké jsou tedy naše na poplatcích ze dne 18. 10.
dem působit záměrně to
lik žalosti a žádný jiný děje? Komunismus je ma 71 Sb. č. 138/1971. Vyhláš
neumí' přirozenou lidskou terialistický režim. Vůbec ka praví, že poplatek je
touhu a city tak cynicky mu nejde o. proklamované stanoven na 40 až 500 Kčs
zneužívat. Je na nás, aby ideje a je schopen jaké (pro praktickou potřebu
chom si to uvědomili a za koliv’ podlosti,, jen když se ovšem přepočítává na
řídili se podle toho. Naše mu - to , přinese ; výhody. dolary podle nejnižšího
touha sejít se s rodiči a Komedie se “zrádnou kurzu), ale může být zvý
blízkými příbuznými po emigrací’’ slibme přinést šen až ’ na dvacetipětinároste úměrně s délkou od režimu peníze, hodně pe sobek horní hranice, to je
loučení. Režim to ví a něz •■a"-ve tvrdé- měně. až na 12.500 Kčs. Stanoví
hodlá toho využít. Ví, -že: Aranžmá vypadá násle se podle-toho, jaké má žá
naši příbuzní budou hle dovně: Uprchlý člen ro-| datel vzdělání a na jakém
dat cesty jak nás uvidět.■
; diny je prohlášen za zrád místě doma pracoval.
A ví, že o totéž se stále ce národa a socialismu a Stanoví se tedy zcela li
úsilovněji budeme snažit jeho příbuzným' znemož bovolně, dle vůle, resp,
něno vyjet za hranice do zvůle režimu. Nikde tase
i my sami.
O psychickém tlaku, vy •kterékoliv svobodné země, „ není. „řečeno,,, zda, a s kým
víjeném
na
příbuzné Zároveň však jim je na je možno o výši poplatku
“zrádných emigrantů” po značeno, že. kdyby uprch jednat, která instituce na
dává . ve svém srpnovém lík svůj pobyt v cizině ’ konec rozhodne o tom, na
čísle velmi zasvěcené svě legalizoval, příbuzní by se kolik si mne režim cení.
dectví oběžník kanad pak zá ním mohli jet po Není to řečeno, neboť jé
ských Čechů a Slováků dívat. Ovšem bude to ně to jasné. Ten, kdo bude
ochoten pošpinit svůj štít
“Hlás nových” . Protože co stát . . .
Co konkrétně? Přede a zahodit svou hrdost na
se oběžník dostane do ru 
kou jen málokomu z těch, vším ztrátu tváře. Peníze tolik, aby vůbéc začal s
kdož nežijí v Kanadě, ne ovšem také. Poplatky za představiteli režimu na
bude na škodu zopakovat “propuštění ze svazku čs. příslušném konzulátě vy
jednávat, ten už se podro
bí čemukoliv. Na každém
čs. konzulátě pracují spe
ciálně vyškolení agenti
STB a mají dobrý pře
neděli. Náhradou za nedělní práci nedostanou
hled o našem materiál
souvislé náhradní volno, ale mají ve všední dny
ním postavení, o tom, ko
zkrácené služby — dopolední směny pracují jen
lik by se z nás dalo vy
6 hodin denně (tj. 6 dní po 6 a v neděli 4). Od
ždímat. Projevíme-li vů
polední směny pracují 7 hodin denně. Za nedělní
bec ochotu platit, zaplatí
službu mají "odměnu ve formě příplatku", jehož
me krvavě jako vždy.

Experiment

Pokládání keram.
D LA ŽD IC

všeho druhu,
obklady koupelen a
kuchyní provádí
odborně a levně
J. H A N K A

Box 214, P. O.
Springvale, Víc.
tel. v prac. době 95-5897
jindy: 544-9203
Rozpočty zdarma

Lidí kolem pultů a regálů se zbožím neubývá,
třebaže je neděle dopoledne a za chvíli bude čas
zasednout k obědu . . . "
V další části informuje vedoucí ekonomického
úseku podnikového ředitelství, že se s nedělním
prodejem začalo v r. 1970, když celé osazenstvo
přijalo nedělní prodej jako socialistický závazek
na počest 25. výročí osvobození republiky sovět
skou armádou. Už jiři prvním hodnocení výsled
ků pak vedoucí podniku rozhodli experimentu
"přiřknout definitivu".’ ;
Prodavačky dále v článku vysvětlují, že jsou
na tom dobře, protože pracují jen každou druhou

výši článek neuvádí.
Prodavačky, většinou vdané ženy, přijaly (po
dle R P )
nedělní práci příznivě: "Tuhle práci
někdo dělat musí. Každá z nás tak nějak musela
počítat s tím, co slu ž b a zákazníkům bude vyžadovat, abychom nejen v ledačem slevily ze svého
osobního pohodli, ale abychom si i dokázaly za
řídit svůj rodinný život tak, aby nebyl v rozporu
s naší prací."
Rudé právo zakončuje celé: pojednání zjištěním,
že mnozí návštěvníci východoslovenského města
tuto vymoženost městu závidí a dožadují se, aby
byl nedělní prodej zaveden také v jejich městě.
To vypadá jako jasná výzva! Zaměstnanci : ío
jistě všude spontánně uvítají.
Napadá otázka: jak bý asi reagovala unie pro
davačů v Austrálii, kdyby přišel zde někdo
s podobným návrhem? r Kdyby třeba navrhoval,
aby se nedělní prodej zavedl jako socialistický —
pardon,. kapitalistický -i- závazek na počest zá
chrany Austrálie americkou armádou nebo na po
čest sjezdu vládnoucí liberální strany, nebo . . .

..... ’......... ^ -

*

Domnívám se, že před
jakýmkoliv
podobným
krokem je třeba si znovu
položit otázku, proč jsem
odešel z vlasti. . Jestliže
jsem odešel proto, že
jsem nesouhlasil s těmi,
kteří vládnou a s tím,
jak vládnou, potom asi s
nimi těžko budu moci vy
jednávat. Požádat o lega
lizaci :pobytu v zahraničí
bý znamenalo ' uznat ko
munistické, lidským prá
vům odporující, zákony.
Jde státu o náhradu škod
vzniklých mým. odcho
dem? či jde o to, abych
si pomocí dolarů zakou
pil výhodu uvidět své
blízké? Obojí je ze strany
režimu nemorální.
(Pokračování na sir. 9)
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O sile komunistických strán
vo svete
Štúdia U S Štátneho .departmentu

Jediný jasnejší bod pre
Ministerstvo zahraničia Spojených štátov vydalo výročnú, správu o, sile komu
Západnej
nistických,-strán vo svete. Je-tovporadím už 24.-štúdia, ktorá sa vsťähuje na komunistov
m inulý-rok. Vyplývá .zvujsj, že komunistické strany — vrátane všetkých roz- Európy poskytol1v - roku
koinickych skupín — . majú dovedna pribfížne 47/2(MK000 organizovaných členov. 1970 Island: islandská ko
Toto. predstavuje protbpredchádzajúcemu' (4976) roku zvýšenie o pól milióna, munistická strana sa po
v percentách 1.1%. Podľa1 tejto .správy:.94.1% všetkých, komunistov na svete sa 13 rokoch v rámci tzv.
“laboristickej
aliancie”
hlási do strany v 14 štátoch s komunistickými režimami.

Pod vedením L., žifčákovej
* Chutná kontinentálna kuchyňa
* Mierne ceny
* Príjemné posedenie
B R A V Č O V IN A K A Ž D Ú SO BO TU A N E D E Ľ U

Jedlá sa podávajú medzi 12. a 2. hod.
Deti vítané
Telef.: (STD 059) 75-2015

štúdia štátneho depart
mentu poukazuje na, dva
problémy, s ktorými ko
munisti zápasia. V neko
munistických krajinách je
to čoraz väčšia stagnácia
marxistických strán, naj
mä v dôsledku nezáujmu
mladých.
Komunistické
sírany - na Západe i v ko
munistických krajinách trpia ďalej schizmatic
kým
zápasom
medzi
Moskvou a Pekingom, či
lepšie medzi tými, čc
uznávajú
ideologickí
zvrchovanosť Kremlu z

Vedoucí kontinentální pekárna v "Melbourne

ATLANTIC BAKER** Pty. Ltd
8-10 Helen St., West Heidelberg, Vtc. 3001

Telefon 459-3672
,, N ejvěíšíyýběr, vše ch ,drufaů.chleba — -věetaě
vehleba,una jaký jste byli:zvyklí;doma.
;

Přesvědčte se!
^Žádejte chleba značky A T L A N T IC ,
kteifi jé zárukou nejlepší kvality.

komunistmi, co upierajú
Rusom, zvrchovanosť nad
svetovým;komunizmom.
. Čínsko- sovietské vztähy
boli v roku ■1971 -podľa
štúdie v závoze. Zlepše
nie -pomerov medzi Pe
kingom a ■Washingtonom,
zmluva -medzi Indiou a
Sovietskym zväzom, iňdopakistanskä vojna a pokračujúeivkonflikt vo Viet
name, ; to všetko totorna
pätie;živilo.
No .napriek tomu, ako
vyzdvihuje štúdia, .-od ro 
ku 1969 Rusko a Čína do

KDO JSME A KDO JSME BYLI
Josef

B 0udný

'Sedrahé kobyly těžký ..povoz táhly
Na kříži visel zažloutlý pergamen
S nápisy
A vozka práskal bičem
Znoj nesmrděl
r V děn kdy jsem zapomněl jak oheň. a voda
se bratřily
-Divné-bylo žití
Prodaná nevěsta nevinnosť koupila
A vozka syčel
Pozor vysoké napětí
Člověk to zní hrdě
'Platón vstal z,mrtvých a řekl
Nezabiji nepokradu nezcizoložím ; nezatžu —
Spala šipková Růženka
Tak krásná -nehmotná
Hyzdí ji trnová koruna
A vzdýchá zbytečně
A vozka řičel
•-Proč mám kobyly zdechlé
T y herky, již- nemohou
Zabil bych je kdyby rcni nebylo tito
.Vyhledám-starý - památník
Prolhaný zažloutlý pergamen
Spálím jej
A oni slepí starodávno
Vykopou mumie
Zlato střibro Paláce a tvrze
A .vy všichni se divejte
Kdo jsme a kdo. jsme byli
..Je škoda že vozka kobyly utratí
Opilý v hospodě zavžlyká nad ztrátou
spřežení
Vydá se-ke kříži přečíst, díl poslední
Rád.bych. se dověděl co jsem,zapomněl
Tajný slib Rudý karmin
Blikajici houštinu bošénohyTtladovou vidinu
Jak šípková Růženka oživla
Jak prodaná nevěsta -neprodá
Jak Platón poruší desatera
.Zapějme naši nejmilejší
Než nás vyhrabou ze: společného hrobu
A pojmenují popiši ia vystaví
A budou říkat
Hle kdo jsme -a kdo; jsme* byli
Pak si vzpomenu
A budu věřit starému: svitku

Byli jsme kdes na začátku
"Trhali ovoce v našem, sadu
P ak -se rozprchli do světových stran
A říkáme
-H le kdo jsro e a kdo jsme byli

1

Dále. se řekne
Rosteš a pověsí tě
Nebude pažitu pod botou větví
Dřevěné lešení
A velká sláva
Pravdivá pravda
A-mně bylo lite Ptatóaa že prodělal amputaci
Byla zbytečná
Nikdo si nevšiml oběti
Diváci pomreli
T ak vešla ve známost přenádherná báje
O šípkové Růžence
J a k t iš e s n iia v rajské záhradě
Neměla milence
Jen dětské .posluchače kteří se učili říkat
Hle kdo jsme a kdo jsme byli
V 1čele .stál vozka s černorudým praporem
Přečetl .bibli a řekl
Vy snobi pokrytci a-lak o m ci mějte strach
.Já budu pánem
Spojte se dokud je čas
"Betlémská hvězda osvítila.kraj
Davy padly, na kolena a modlily se
Hle kdo. jsme-a kdo-jsme byly
-Tak,došlo i na-prodanou nevěstu
Nevinnost; ztratila
Blažená
»-Dnes :slouží bez oko 1ků
Jednomu pro radost
Druhý jako snob přibásňuje moc
Na galerii šílí klaka
A opona se zvedá a padá
Za rudým sametem se klaní
, Přísná hlídka
Strážce a jeho klika
Učitelé juda
Nehybná scéna
Holé. zdi
Bicí nástroje
Jedy léky pera a mikrofony
.Lidé se ženou k východu
M uži,a;ženy — bezděini a říkají
Hle kdo jsme .,a kdo, jsme byli

dostala do vlády, kde -má
teraz dvoch členov.
Stopäť desiatďeväťstránková štúdia vyzdvihuje
ešte tieto zaujímavosti:
Komunistická strana v
čiíe zaznamenala ■v roku
1971 dvojnásobný počet
členov - 90.000, čo je dô
sledok toho, že sa prezi
dentom stal marxista
Allende, zvíťaziac nad
dvoma 'občianskymi kan
didátmi, napriek tomu,
že získal Iba, 36%-hlasov.
Správa naráža i na Če Kuba má po -katastrof e
skoslovensko, poukazujúc s úrodou cukrovej trstiny
na dôsledky-sovietskej in v roku 1970 plné ruky do
vázie-na svetové komuni mácich :problémov,-a ;■je
stické hnutie. Výslovne čoraz závislejšia na/.So
konštatuje, že takzvaná vietskom zväze: minulo
“proletárska.
jednota” ročné úvery, poskytnuté
padla cez palubu v máji Moskvou,, predstavujú;, pôl
na XIV. zjazde českoslo miliardy dolárov, -zvýšiac
venskej . komunistickej tak celkový dlh'Kuby So
strany. Britská;a španiel vietskemu zväzu na 3 mi
ska strana do -Prahy ne liardy dolárov. Zvyšujúci
prišli, talianski delegáti sa hospodársky vplyv,-So
naproti tomu, aby si za vietskeho zväzu je vraj
chovali tvár,
odmietii - asi ten faktor, ktorý vy
predniesť na zjazde scen- svetľuje, prečo očividne
zurovaný prejav, uverej ; klesá Castrov zápal po
niac ho dodatočne nezme “vývoze revolúcie” . . .
nený v ĽUnite.
Dr. M. Kvetko

držiavali formu “pokojnej
koexistencie” , a to na
priek občasným;, polemic
kým :výbuchom. Správa
súčasne dodáva, že ob
chod medzi oboma komu
nistickými gigantmi sa
sústavne zvyšoval - vzá
jomná výmena, ktorá v
roku 1969 klesla n a sotva
55 miliónov dolárov, sa
vraj v minulom roku
zdvojnásobila,
ak nie
priam ztrojnásobila.

Provádíme veškeré práce optické
■ přesně, rychle a za levné ceny

573 Hampton :St., v
Hampton, Vie.
Telefon: 98,5756

Optical Service
Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyshr:
.pozvat své příbuzné na: návštěvu? Obraťte so sl
důvěrou na

|

ODRA TRAVEL SERVICE j
311 Latrobe ..St., sMelbourne, ,3008

j

Telefon: 67-9454
f
Poradíme Vám,, opatříme:cestovní doklady a zpro-f
.xtředkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —|
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
I
Letenky do Evropy a zpět
|
— jednotlivě nebo ve skupinách— $ 697.90
§
Obstaráme zaslání dárkových poukazů kamkoli {

21. 8. 1972
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Predvolební mha
F E R T JI N A N D

P ÉROU TK A

Goethe řekl, že dějiny se chovají jako člověk, když dýchá: vdechují a vydechují. V amerických
/olbách stojí proti sobě dvě strany, demokratická a republikánská. Lze zhruba říci, že strana demokra
tická představuje vdech, spíše pokrokovost, dveře otevřené novým tendencím. Strana republikánská
představuje spíše výdech, konservativnost, opatrnost, kontrolu. Jako v člověku neexistuje vdech bez výiechu, tak asi ani v lidské společnosti, a demokratická a republikánská strana sé střídaly ve vedení
Ameriky. Oba směry mají své moudré lidí i své pošetilce a politické herce, oběfavce i kom iníky. Stra-'
la andělů neexistuje.
Demokratická strana se po svém sjezdu představila ve velmi nové podobě. Strana hluboce vdecha.. Mládež docílila vítězství, jakého- ještě nebylo. Na místa známých a za zasloužilé pokládaných osoblostíi strany zasedlí lidé neznámí, - studenti a= jiní mladíci, feministky s velkou výřečností, černoši »
Eástupci jiných barevných menšin, tu a tam skutečný zástupce prostého lidu, nefalšovaný populista.
Mají společnou legitimaci: touhu po změně. Také homosexuálové se ucházeli o poměrné zastoupení, ale
ledostali je, tu příval novoty se zastavil. Mnoho bylo nevyhnutelné. Když rovné volební právo bylo
přeneseno s papíru ústavy do skutečnosti,, černoši, snad také Portóřikánci a Mexikánci se stali poli-:
dekou- silou. Když volební právo bylo dáno osmnáctiletým, bylo třeba očekávat následky. Řekl dva:efilefiý delegát na demokratickém sjezdu novináři, který se ho vyptával: "Nejvíce se mi tu. líbí zmatek."

'--či.

- spisuvaiei smírnou pomocí mládeže, vybojováno jen vítězstvím popředí, je ovsem valka

napsal: “Léta sedmdesá
tá budou patřit černým
lidem,. Indiánům, kosmic
kým tvorům a každému
jinému, kdo bude1 chtít
vylézt na- palubu.” Nedo
padlo to zcela tak, ale de
mokratická- strana otevře
la dveře dokořán novým,
náladám a vrstvám dosud
ne dostatečně zastoupe
ným, poskytla útulek lec
kterým. více originelním
než solidním ideologic
kým vynálezům,, které
bloudily zemí v posledním
pětiletí. Strana spoléhá,
že pořádek bude udělán
později, láva že sama vy
stydne.
Jako kandidáta na presidentství strana jmeno
vala senátora McGoverna.
energického
zastánce
mnohostranné změny. Až
dosud nemusí litovat to
ho, že odhodlaně vykupo
val pro změnu. V před
běžných volbách delegátů
nečekaně snadno, s ne

LY ŽE

Všechny potřeby pro lyžaře

Velký výběr importované!® zboží.
Půjčovali t opravy lyži: výměna
B R U C E B R E T H E R T O N S K I SH O P

majitelé rodina Blahovcova
TOORONGA

V IL L A G E

Shopping Centre,

(roh Toorak & Tooronga Roads) — obchod 21
Telefon: 20-7437
Odborné porady a všechny informace
o lyžaření v Austrálii ochotně a zdarma.'
, >»Obchod je otevřen- vždy v pondělí, úterý
a ve středu od 10 hod: dop. do 5.30>'hQd-Uodp,
>ve čtvrtek a v pátek.-od 1,0 hod. dop. do 9 hod. večer,
v'sobotu od 9'hod., dop. do 1 hod. odp.
(event. dle -předběž. telef,:.ujednání)

Gotwmunismus in. Európe: Volume 2. (Edtted

ve Vietnamu, a demokra
by; W. E. Gr if ith> .Pergam en Press, Oxford,
tická strana- si osvojila
1967, str. 439.
heslo: Konec této války ihned. Má to své obtíže,
nebo -spíše, mělo by to
.Nejednou jsem. n a rozpacích, zda referovat o kni
své'obtíže,, kdyby lidé se ze,
jejíž datum není nejčerstvější. -Jsou-i však:-litev politice lépe pamatova :rární práce, které si recenzi opravňují, ,i:Myžv-ne
li. Demokratická strana jsou vysloveně novinkami. Pro recenzenta je to i
třepí velký-hluk, aby přer ■jistá, výhoda, poněvadž'může-posoudit''životnost prá
hlušila, fakt, že ona válku ce a. oprávnění její publikace a-ještliže-jde "cůdílo-ze
■současnosti,, ohodnotit i míru- schopnosti: autorské
začala, že po osm let. to „předvídavosti :a reakce na trend vývoje.
byla její válka a vychá :- . Komunismus v Evropě, svazek 2' (připravený v
zela z její tehdejší mo jedici ■“International Affairs” pro Commonwealth_and
rálky. Byl to demokratieL International U brary) si naši pozornost zaslouží, i
ký president, kdo vyhnal když. kniha byla vydána před pěti lety a zabývá- se
tématem; které není potěšující. Publikace přináší
věci na vrchol, když po 'ipnKtebigfeký rozbor historické etapy, která íaněnila
slal do Vietnamu půl mi tvář -poválečné Evropy a infiltrovala se do celého
lionu amerických vojáků. světa, ©vodní kapitola z.pera editora stručně apalyKdyž toto se stalo, když •zuje- evropský ' komunismus v. prviú ■polovině' šede
sátých let. První část knihy je věnována' Východní
podnik takto se rozrostl á mu
Německu.a autorka Carola Sternová podrobně re
desítky tisíců amerických feruje o tradicích a Mstorii německého'komunismu,
životů byly obětovány a o bolševizači Východního'Německa v období 1945-1965.
mnoho miliard dolarů vy o •kontaktech německých a ' čínských' komumstů:: od
roku . 1918 do. roku 1945 a vztazích NDR a čLR v
dáno, náhlý odchod Ame ■
„letech 1949-1965. Druhá část knihy j e . věnována Če 
riky z Vietnamu - napro skoslovensku, třetí komunismu' ve- švédskuy."Norsku
sto bez výsledku po všem a Finsku.
tom úsilí - mohl by vypa ' - 'KOstránkovou studii :o:československém .komunismu
dat jako jasná porážka .připravili, dva dlouholetí spolupracovníci' - Svobodné
Ameriky malým soupe Evropy,- žurnalista Zdeněk Eliáš .a politolog Jaromír
Netík. Těžiště jejich příspěvku spočívá v _kritické
řem.
(Pokrač. str. 63 stadii období mezi rokem 1948 a 1955. Této :Stati
'předchází, část historická shrnující fakta v -časovém
úseku od -založení KSČ a- únorem 1948. Perioda
-1948 - 1955 je -zpracována s přehledem,, nézabíhá do
-nepodstatných podrobností, které by se vymykaly in
formativnímu poslání -publikace.
Autoři se funkčně dotýkají okolností, které'tak "krů
tě poznamenaly vývoj českoslovensfcého-sstátu a roz
hodly o osudech 14 miliónů jeho-obyvatel,, Byla-to
doba1-poznamenaná, dogmatickou indoktrinací--fundo
vanou na všemocnosti nevzdělaného stranického a ne
lidského "bezpečnostního aparátu.. Fysická ěř psychic
ká eliminace "celých, vrstev obyvatelstva,: zbídačení
samostatných'řemeslníků a zemědělců, první názna
ky ekonomických krizí,1, důsledky XX. sjezdu KSSS,
období 1957-1960, 1960-1962, rok 1963,- zvraty Novot
ného kliky jsou dalšími tém aty: studie. .-Etapa, která
nastala pp.odstoupení Novotného, 'již-obsažena není.
Autoři - se :.při "rozboru éry -Novotného; zabývají^ i
česko-slovenskými vztahy, destalinizaeí ěínske.sovětšk-ým rozporem , aj. Svými logickými; -závěry,-které
můžeme"1dnes již historicky-‘posoudit, potvrzují . že
Prodáváme pouze prvotřídní maso, azeniny ä 'drůbež. NAŠE SPECIALITA: uzena wmk*.
jejich koncepce •a přístup k pramenům byl správný.
Eliášova a Netíkova studie o vlivu KSČ na politický
domácí sekaná. * 'V še ve velkém výběru.
/ a? •r'1
,. ' 1 ;
vývoj ČSSR "■v letech '1945 - 1965 je podložena znalo
DOMÁCÍ JATERNICE, JELÍTKA A SMETANOVÉ I VINNÉ KLOBÁSY
stí archivního materiálu, -autoři .ani .'nekomentují, ani
'neteoretizuj!..
Svůj" úkol- nespatřovali' ve snaze'"Udá
Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoriia Pde.), zastávka č. 38
losti vysvětlit, ale popsat, subjektivním, názorům- se
i
číslo 48 (z Flinders SL pO-Bridge Rd.), zastávka č. 38
— ^
úzkostlivě vyhýbali. Tento p řístup "potvrzuje -hodnotu
jejich statě, zabývající se historickým-rozborem-údo
Telefon: 86,-7178
bí, -které tak neblaze ovlivňuje život generací. -IP
odstavil své rozpačitější
konkurenty z demokratic
kého středu. I těm se
někdy, zazdálo, že musejí
mluvit radikálněji než
vlastně smýšlejí. Je mezi
politiky podezření, že le
vá, radikální nálada snad
převládá a nejspíše done
se kandidáta k vítězství.
Pod tímto dojmem ně
kteří propůjčují radika
lismu i když ne své. srdce,
tedy-aspoň-svá ústa. Po
dezření dospělo i na. nej■vyššímnynější •místa. -Zdá
se nezbytné užít aspoň
jednou termínu “revolu
ce” . -Přesvědčený tradi
cionalista president Nixon
nazval svůj umírněný
vládní program “druhou
americkou revolucí” .
Někteří soudí, že de
mokratická strana je v
chaosu. Ať v jakémkoli
je stavu, nelze bez ní pro
vozovat americkou politi
ku.. Je-li třeba vítězství
nad'extrémy, nemůže být

republikánské strany v
presidentské volbě, nýbrž
také uvnitř demokratické
strany. Je to nejpočetněj
ší strana.
Strana
republikánská
klesla - do trvalého stavu
menšiny v letech, třicá
tých, když za hospodář
ské krise vystupovala ja
ko bázlivý a snad i k utrpení málo citlivý před
stavitel nečinnosti v -tra
gické chvíli.. Demokratic
ká strana naopak. odhod
laně užila nebývalých
způsobů, aby zmírnila bí
du a snížila nezaměstna
nost. J.e možno říci, že
ona zachránila americký
systém. Tento výkon do
sud žije ve vědomí velké
části voličstva, které po
kládá demokratickou stra
nu za nespornou stranu
lidu.
Do voleb jsou tři měsí
ce, obě strany zkoumají,
které volební thema. by
bylo nejpřitažlivější. V
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PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
(ZKNAlíSTVI

KEW CONTINENTAL BUTCÍIERS Pty. Ltd.
Pty. Líd.
3 2 6 High Street, Kew, Vic.

Evropa se chv^e
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Ceník na požádání

J. KINOA & CO, PTY.LTD.
cr, Jonas & Vlctoria Sts., Richmond, Vic.

Telefon: 42-4782
I nebo: 104 Millers Rd., Nfh. Alíona, Vic. (314-6281) ^

I

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

Vzpomeňte s námi
Jarka Vlčková

Dne 1. srpna jsme vzpomněli 135. výročí naroze
nin Jindřicha Mošny. Tento vyučený mosazník nemel
've svém civilním životě snad nic, co by jej predurčo
valo k roli velkého umělce. Byl prosluly krejcárkár
a škudlil, kteréžto vlastnosti se nezřídka projevo
valy u herců, zvláště kočovných. A přece tento ma
ličký, skromný Mošna, milující maloměstskou pohodu
tichých obstarožných výčepů, byl jedním z největ
ších mistrů ipocného účinu jevištního. Ani velkole
pý rétor J. J. Kolár, ani všemohoucí Budil, ani uchva
cující Pulda jej nepřipravili o vavřín jeho prvenství.
Patetik Seifert byl hrdinou měšťanské společnosti,
pyšný Vojan byl obdivován intelektuály, ale Mošna —
Vocílka, Principál, Harpagon, Shylock — sklízel ob
div všech. Zemřel roku 1911.
, ,
5. srpna uplynulo 120 let od smrti českeho básní
ka Františka Ladislava čelakovského, vychovatele,
redaktora,.,profesora slavistiky na universitě ve Vra
tislavi a posléze v Praze. Jeho význam tkvi hlavne
ve sběratelské činnosti (Slovanské národní písně) a
,v samostatném psaní ohlasů písní (Ohlas písní rus
kých a Ohlas písní českých). Sbírka Růže stolistá
obsahuje sto básniček a je rozdělena do dvou dílů;
první jé milostný a vznikl z Poměnek vatavských,
jež čelakovský napsal pro svou lásku a pozdější
manželku Marii Ventovou, druhý cyklus rozvádí
básnicky přírodní filosofii, činnost čelakovského
byla u nás zhodnocena mnoha povolanými kritiky,
např. J. Ďolanským (Stopami buditelů), F. X. Šal
bou (Náš riejstarší umělec) a O. Fisherem (Slovo
a svět).
11. srpna, před osmdesáti léty, zemřel první dra
maturg Národního divadla Ladislav Stroupežnicky,
známý nám hlavně svými Našimi furianty, jimiž vě
domě vytvořil nový' typ venkovských her. Z jeho
aktovek vyniká zvláště Zvíkovský rarášek a Paní
mincmistrová, jež jsou stále na repertoáru našich
scén. Stroupežnický je zastánce realismu, sm ěn,
k němuž se hlásili i herci Jindřich Mošna. Vojta
Sluka a Josef šmaha, ba i Eduard Vojan. Po vzora
Stroúpežnického pronikal realismus do dramat s lát
kou /z venkovského lidového života do her Jirásko
vých a Preissové.
_
Sedmdesátin se dožil 15. srpna spisovatel a m a lí
Adolf Hoffmeister, jehož umělecký význam spočívá
hlavně v karikatuře a koláží, spisovatelský v ten
denčních, domácímu režimu poplatných, inježssgíCích románech z jeho pobytu za druhé světové války'
v USA, kde byl šéfem čs. vyslání (Turistou prete
své vůli, Nevěsta).
Václav Bolemír Nebeský (nar. 18. 8. 1818 Nový
dvůr u Kokořína, + 17. 8. 1882 v Praze), docent
řecké a české literatury, redaktor ČČM, psal básně
milostné a reflexivní, v nichž se obráží vliv Byroriův. Hlavním jeho dílem byla romanticko-filosofická báseň Protichůdci se symbolickou postavou “věč
ného žida” Ahasvera a s ideou vítězství idealismu
nad materialismem. Nebeský je naším prvním mo
derním literárním kritikem. V literatuře viděl du
ševní dějiny národa. Velkou přízeň mu věnovala B.
Němcová, o čemž vypráví kniha K. Krejčího P řá 
telský kruh B. Němcové a Bassovo Čtení o roce
osmačtyřicátém.
Syn naddůlního v příbramských dolech Sigismund
Ludvík Bouška se narodil 25. srpna v Příbrami, kde
vystudoval gymnasium. Krátce pobyl na pražské
Akademii výtvarných umění a vstoupil r. 1887 do be
nediktinského kláštera v Břevnově a na universitě
vystudoval theologii. Byl organisátorem Katolické
moderny, překládal z katalánské a provensálské
tvorby, aby přiblížil českou katolickou literaturu
soudobým literárním proudům. Ve svých dílech osla
voval kněžský stav (Pietas) a přítomnost Boha v
přírodě (Duše v přírodě). Měl velký zájem o výtvar
né umění. Zemřel 29. srpna 1942 v Náchodě.
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Predvolební úvaha

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

DOMOVA

(Pokračování se str. 5)
Ačkoli většina různoro
dého amerického lidu, unavená marnou válkou,
by pravděpodobně sou
hlasila i s takovým kon
cem, je dosti těch, kteří
váhají před následky, jež
by to pro pověst Ameriky
jakožto bojovníka a spo
jence mohlo mít. Mladí li
dé, kteří se dostali do po
předí demokratické stra 
ny, dívají se na to bezsta
rostně. Necítí se vázáni
odpovědností za demokra
tickou stranu, jaká byla.
ani nejmenšími ohledy k
tomu, kdo tuto válku po
ní zdědil. Žádají od něho
nemilosrdně, aby udělal,
co demokratická strana
neudělala:
aby válku
ihned skončil, ať jakékoli
budou toho snad důsled
ky. Ale mládež je lhostej
ná k historii a začíná ži
vot od začátku, také de
mokratickou stranu začí
ná od začátku. Je-li ně
jaká vina, mládež pone
chává starším členům
strany, aby pohřbili své
mrtvé.

denci McGovemovu za
extrémní, ale chudých je
více. Sotva lze očekávat,
že by větší péči o ně, vět
ší citlivost k jejich sta
rostem odmítali jako ex
tremismus.

VÁS

lení, dokonce i znásilňo
vání ve školách jsou de
primující. Drugy jsou pro
dávány ve školách, jako
dříve byly prodávány pár
ky.
Republikánská strana,
proti níž mluví tak mno
ho z přítomného naladě
ní, spoléhá, musí spolé
hat na to, žď dostatečný
počet lidí z obou stran bu
de mít pocit, že společ
nost se vymaňuje z kont
roly a že politika shoví
vavosti dospěla k mezím,
kdy je třeba se rozhod
nout. Tu každý bude hla
sovat . podle svých zkuše
ností.
Ale asi hlavní, rozho
dující boj bude sveden o
zahraniční ' politiku. Re
publikánská strana důvě
řuje, že, je-li Amerika ja
ká byla, ví-li ještě, co se
tak dlouho domnívala vě
dět, nemůže
přijmout
McGovernův
zahraniční
politický plán.

Je možné, že nový zá
kon bude nejživějším do
mácím thematem voleb a
že podstatná část volič
stva si ze všeho nejvíce
zapamatuje tuto McGo
vemovu tendenci. Na dru
hé straně, také střední
třída bude hlasovat, a
McGovemův návrh je k
ní značně nešetrný. Přese
vše, co talentovaná bohé
ma dovede řícá o střední
třídě, ona dosud byla
páteří národů a také ve
volbách mívala největší
vliv. Ukáže se, zda také
v tom se věci nezměnily.
Není ještě odhadnuto,
kolik vědomostí a odpo
vědnosti, finanční i jiné,
přichází nebo odchází z
amerického veřejného ži
vota s koalicí, která se za
McGovemem utvořila, se
O BRAZY A U M ĚLEC K É REPRO DUKCE
studenty, kteří si zakláda
jí na bouřlivých prote , ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
[dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
stech, s osmnáctiletými,
R Á M O V Á N Í obrazů a P O Z L A C O V Á N Í rámů
kteří dostali volební prá
i nábytku odborně provádí
vo, se zástupci barevných
první pozlacovačská firma v Austrálii
menšin, s feministkami,
které se zajímají jen o
svou věc, s populistickou
112 Maribyrnong Rd., Moonee Psnds, Vic.
náladou,
která
kdysi
Telefon: 37-3109
vznikla v mnohem primi
jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne
tivnějších poměrech. Ale
(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
taková úvaha nebývá na
Krajanům poskytneme 15% slevu
prvním místě v davové
společností. Někdy bývá
přenecháno teprve histori
kům, aby o tom dodateč
ně vyslovili úsudek.

Americké voličstvo ně
kolikrát prokázalo nechuť
k extrémům, a volby uká
ží, zda se v té věci ne
změnilo. Nebo zda nezmě
nilo názor na to, co je
extrémní. Senátor McGo
vem na začátku, volební
kampaně podal návrh na
nový daňový Txknm jejž
nelze jinak vyložit než ja 
ko návrh na nové, důklad
né rozsiěfeH amerického
bohatství ve prospěch
etodých- Návrh byl pro
zkoumán a senátor McGo
Republikánská
strana
íEfB musil připustit, že je úplně bez výhod, jež
jej nepropracoval. Ale má ten, kdo přináší nové
desBofaatidké
voličstvo • ideje, kdo jde s nejživěj
xKdfca posuzuje, jak ná šími přítomnými nálada
vrhy jsou propracovány. mi. Může moralisovat
Posuzuje jejich tendenci. nad některými zjevy, ale
Bohatí snadno uznají ten moralisování se pokládá

Z LO B Í

za mnohem nudnější než
se pokládalo dříve,.
Nová politika je netrpě
livá á zametá mnoho vě
cí pod koberec. Je na
příklad otázka, v jakém
stavu je bezpečnost člo
věka na ulici. Nová poli
tika to pokládá za za
nedbatelný detail ve chví
li, kdy se mění epocha.
Lidé se bojí, ale jsou vy
zýváni, aby se nebáli, ne
bo aspoň aby z toho ne
dělali politickou otázku a
nehlasovali podle své báz
ně. Je-li třeba, ať zatím
lidé za šera nevycházejí
na ulici.
Je, také na příklad,
otázka,' v jakém stavu
jsou školy. Jsou o tom
statistiky. Cizí lidé vnika
jí do škol a činí z nich dě
jiště politického zápasu.
Školy ve velkých městech
byly vrženy do zcela jiné
ho světa, než v jakém
dříve byly chráněny. Čís
la o bojích gangů, o stří

O Č I?

Bolí V ás h lav a ?

Noste brýle od O P T Á

O P TO
Capiiol House, 113 Swaasfon Si.

Melbourne (vedie kina Capital)
8. poschodí
. TeJtfoa 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského predpisa.
- v nutných případech i telegraficky

J. KOŠNAR PTY. LTD.

Dobrý důvod
k sjednocení
Jiří Sýkora

šel jsem tenkrát spát asi ve dvanáct hodin a
tak jsem byl patřičně roztrpčen, když můj spáněK
trvající stěží jednu hodinu byl přerušen rámusem
na náměstí pod okny hotelu Carlton v Bratislavě.
Otevřel jsem vztekle okno, abych od plic zanadával.
Přešlo mne to, když jsem viděl sovětské tanky va
lit se jeden za druhým z ulice vedoucí od mostu
přes Dunaj. Udělalo se mi špatně. Věděl jsem, tak
jako každý, 'kdo trochu uvažovaly že přijdou, ale ne
čekal jsem je tak brzy..'To je konec, říkal jsem si.
Teď už se ven nedostanu. Nikdo sé nedostane ven.
Sešel jsem dolů, abych to vychutnal do dna.
Občané Bratislavy již vítali sovětské bratry dě
tinskými otázkami: Proč? Co tu chcete? Kdo vás
zval? To jste bratři? Fuj!
. Bratři pozorovali měkkým pohledem svých mod
rých a trochu šikmých slovanských očí lidi, kteří
se shromáždili kolem tanků. Neodpovídali. Reago
vali pouze na “fuj” . Tomu rozumněli — a nelíbilo
se jim to. Jaké by byly jejich odpovědi, kdyby bý
vali vůbec měli zájem odpovídat?
Proč jsme přijeli, ví velitel. Jsme zde proto, aby
chom potlačili neonacismus. Pozvala nás strana.
Bratři jsme, ano: jsme starší, rozomější a starostli
ví bratří.
Většhxm neodpovídali vůbec z jednoho prostého
důvodu: neumělí rusky. V tomto-případě se Iido-
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Neumlceny hlas

To,:že .Sovětský svaz: je vojensky i- jiitók tak silný, že se pokládá za oporu
slabších zemí, zmůže -vysvětlit jeho 'Státní - nazírání na - světový socialismus - a
státní pojetí internacionalismu, ale . nemůže; je ospravedlnit. 'českoslovenští a
jíní apologeti "sovětské po m o ci", "společné ídišcipiinyý, "p ráv a naz-cmezení
autonomie.a svrchovanosti státu" argumentují :čítankovým příběhem: o "požá
ru -v domě sousedově" a neberou na vědom í, že soused'takovou >pomoc odmítá
jako*nepotřebnou a naopak škddlivou — stát a jeho ústavní orgány nejsou žádným sousedem, s kterým je- možno ijakládatjako? s neposlušným a nedbalým
dítkem. I když byl tak neposlušný, má.1být k d ba los ti přiváděn vlasí ním lidem,
který m á ;k tomu? příslušné prostředky.

Kreifil nepochybně vi že, jsou jen-.obyčejné my- současně z dějin vyvozuje
děl neprůkaznost tako : ši.; My ale nezapomínáme zá věr, že •a proč se - my
vých báchorek. V P rav na to, že na tyto obyčej- nemůžeme nebo -můžeme
dě bylo dne 22. srpna 1968 ■né myši -přijely1tankové tak málo podílet na radi
uveřejněno
prohlášení divize.
kalismu světa. Říká se o
“ skupiny členů ÚV .KSČ, . Naše-idějiny -se- od 'hu tom pak “realismus” .
vlády a Národního shro sitských ďob úzkostlivě Antiradikalismus má do
máždění” oznamující “hi vyhýbají pravému radika statek
přesvědčovacích
storické -rozhodnutí „požá lismu, ten je od té doby idejí - ujali,:jsme. se.-ini
dat, o, pomoc SSSR-a jiné výjimečný, chvilkový,::ine- ciativy a dopadlo to=;špat
bratrské socialistické.-ze :důsledný nebo jen .slovní. ně,iprotože politika, poli
mě”. československá li Když se v některých mo tikové i ■národ •neprihlédii
stava však í žádné podob mentech* zrádikálizuje ná k pravdě našich -dějin.
né skupiny žádající po rod, nenajde se radikální
V souladu s těmitomyšmoc nepředpokládá a ne- vůdce a skloní se před ?lebkami máme tedy čeviděním íkat, až se Sovětský svaz
propůjčuje jim pravomoc “realistickým”
reality.
takového rozsahu.
ísám obrodí a pak se
iteprve zařadit ,?a -.český
Odčinila
se
Bílá
-hora,
G. Husák v . jednom - ze
inárod by sklidil uznání za
vytvořil
se
národ
a
ná
svých demagogických vý
levů vítězně volal, že pra rodní kultura, rozbilo se í totéž, za co -je- dnes trevicové síly si myslely, »že Rakousko-Uhersko, obno ■stán. To;<je slabé t-místo
jsou lvi, ale ukázalo se, vila se.samostatnost. v. ro i našeho - antiradikalismu i
ce 1918 a v roce 1945, inašich ;dějin - Srpen. 1963
ČSSR. vstoupilo do socia -se nepřihodil -ale-proto;
lismu -. rizika spojená ts že jsm e::češi-a Slováci á
prosazením velkých uni •ti že vždycky-musí trpět
P Ř E K L A D Y
;
versálních myšlenek ..při i od svých -sousedů.
■z češtiny do angličtiny jímáme v momentě, kdy
Ostrého “Českosloven
a němčiny nebo opačně již rizika zmizelo nebo se
ský problém” analyzuje
RUDOLF H ELLER
pronikavě zmenšilo.
-nejen československé jaj
Je to zvláštní českoslo ro s-jeho polovičatou de1 Norbert St„
venský
pohled na svět, stalinisující -historií, .. ale
Balwyn, Vic. 3103
který
od
světa ček á'p ří i etapu posrpnové “reálii
Telefon: 80-4944
nos, řešení a rozhodnutí, ty” , podubnové ‘‘konzoli?
vými kursy ruštiny vždčlaný československý občan
marně pokoušel znalost: ruštiny-uplatnit.
Bylo nesmyslné s nimi hovořit i tehdy, když ro
zuměli. Mělo to stejný účinek, jako kdybyste byli
vlídní ke psu postiženému vzteklinou, jenž se k vám
nezadržitelně řítí. V takové situaci můžete udělat
jediné: nemocného psa zastřelit. Jenže — špatně se
střílí z české špuntovky.
Auta cizích' poznávacích značek spěšně odjížděla
směrem na Vídeň.. Sešli, jsme se s, přáteli v jednom
hotelovém pokoji. ’ Rozhlas rozčileně oznamoval, že
jsou tu Rusové. Potěšilo mne, i že československým
novinářům nic -neújde. Hlasy komentátorů ^přeska
kovaly a bylo cítit, že. někteří pláčí, že se diví a že
jsou uráženi. Také oni.se .ptali, jak je to možné, že
Rusové přišli. Proč —. a k nám, kteří; jsme je tak
milovali!
Urazil jsem se taky. Tenhle režim mne vždycky
dovedl přivést ke vzteku. Do prčic, já je nemilo
val! Mrie do toho nezatahujte — už zase! Udělalo
se mi hůř z toho, že i za této situace . musím .po
slouchat absurdní otázky zhrzených .milenců.
Sbalil jsem se a vypadl ven. Silnice ná Prahu
byly uzavřené, alespoň se to říkalo, čekal jsem až
do poledne. Do té doby jsem počítal' výstřely. Na
padlo mne, kolik mladých lidí se sovětským, agen
tům české či slovenské národnosti podaří vyprovo
kovat, a kolik so jich nechá vést jenom upřímným
hněvem.
Do? Prahy; jsem -se. dostal autostopem, za dva 'dny.
Spal jsem; mizerně; a, málo. Člověku nedálo, aby ne
poslouchal radio. Mezi r.ozjitřenými hlášeními se
přece jen tu a tam dala vyslechnout fakta.
Praha byla šeredná, ošklivá a cizí. Vinohradská
třída v blízkosti rozhlasu byla roztřílena děly tan

dače” a rozbor “českého
údělu” .
:
Za pseudonymem Anto
nín; Ostrý se isktývá. autor,
který žije v Praze a je:
hož pravé jméno je ne
známé i exilovému nakla
datelství jIndex, kteréiknihu ■vydalo.': Ostr ý- koncipuje- svě úsudiky s důvěrnou
znalostí, prostředí a nepředpojatého rozboru dějinných -Skutečností. Čte
nářsky se orientuje na do
mácí půdu, exilový čtenář
bude :mít na některé
aspekty rozdílný názor.
Ostrému nešlo o vyře
šení, obsahu a formy če.skoslovenské národní akti
vity, to není úkol pro je
dince. Shrnul však neoby
čejně,.bohatý myšlenkový
materiál, s kterým by se
měL seznámit, každý, kte
rému je tématika česko
slovenské tragédie blízká
a komu není osud české
ho a slovenského, národa
lhostejný.
IP

C H A R L E S 'A N T A L
žel. 6 M M 1 , S M M 1
po hod. 7W-2141
•N.»M,L. A.
:447:ColIins.St.
Melbourne
.Životné -poistky
pôžičky na domy
Dôverne
a SDoľeíflivo

ků. Vypálené,sdoipy. Barikáda převráceného autobusu.:'Střepy. Sovětské tanky, sovětští vojáci, P ra 
žané? spprázdňýraačočima.ÍPrvni kříže a-nápisy na
;místech, i kde i:hýli .».zavražděni ;:mladí -lidé. Kulkami
rozryté prôeHí‘‘-Národního muzea, fioebelsovi muse
lo znít v uších.
A na všech vhodných i nevhodných místech ná
pisy. Proti -Rusům,'proti:okupaci, .proti Brežněvovi;
:pro; Dubčeka,nproi-KSČ, pro Svobodu. Jakoby se ná
rod chtěl-ujistit,: že. není; národem analfabetů. Větší
ma nápisů však tak.či onak svědčila o tom, že dva
cetileté. vymývání mozků udělalo svoje.
A když už bylí Husové všude, přišel ten-nápad >se
strháváním dopravních .značek a všech - informač
ních cedulí.
Dny šly za sebou tiše, zato noci byly rušné-O b
jížďky sovětských patrol a střelba nad Prahou.
Zašel jsem konečně do divadla. Tam bylo veselo.
Každý byl nějak zapojen do podzemní- činnosti. Nej
víc komunisté. »Teď jsme na stejné lodi,__ brácho,
•říkali mi .-se-šťastným úsměvem. Polib mi šos, vole,
odpovídal jsem každému přátelsky. Vsoukal jsem se
za-závěs- do' tm y sálu.-Ve řdvou prvních řadách seidělo pár členů ‘divadla bavících se o tom, že Dubčekovi. píchli injekci a že Císař je--bezpéčňě? ukryt.
Čékaľ jsem ,: kdy-někdo řekne, že Svobodovi ukradli
:pamatováček.- Odtáhl jsem-stranou-toho z nich, jenž
:byl fajn kluk a- měl z toho všeho hec. Co tady dědáš, béjku?--Proč-nejsi doma?
Tady je větší sranda, řekl mi spokojeně. Hrajeme
si na ilegalitu. Převážíme cenné soudruhy s místa
na. místo." Dokonce vím, kde je teď sídlo rozhlasu.
Jedna moje známá -m á v ?bytě vysílačku, v jedné
ruce drží půlku cihly — vybral jsem pro ni těžkou -druhou drží telefon a volá do mikrofonu: Tři — ve

Rozhovor
s potomstvom
Július Lenko
Nechávame vám zem
ešte dymaciu: z gotických -věží
dokmásanú a vtrpiacu,
svet. zjazvený a smutný,- s mn'ohými cmiternii,
f svet sm aterským i znakmi, horiacich lietadiel,
; a j-.-mestá .oslepnuté’viplavúňochf.dymu
■‘v é irr nechávame,
a to je vaše ."dedičstvo.
K, tomu..boľavé-vnútornosti oceánov,
.siepýše diaľnic s hrmofom kočov
- v -modernej ,!zbroji,
ale aj raže,, zläté raže,
st.ojace, po kolená v krvi ľudí a stromov,
raže s> vytrhanými, korienkami, ako
-vtáčie Pôžičky,
- svoje -zúfalstva- vám- nechávame,
výkriky-: zo-spánku/ svoje zmätky a blúdenia
-a, zdvihnuté ^p rsty,
svoje marné zápasy vám nechávame,
.--plány., krematórií,ia -rôzne? čeľade-íplynov,
sťa hované mračna myšlienok,
vyvráfené'pluhy -a-Otroctvo'vojen.
ítDovOtŕte však, aby :snje:sa;.?eštes dívali
z-rozhľadne,
-ako vstupujete do svojich zajtrajškov,
do svoj ich-budúcich básní,
) lebor-kýnv;čnejú a»kým;pučia
stromy v dúbravách,
- spúšťajú* sa name unavení vtáci.
Ä .k ý m od chodia lode.na- oceán,
-=aj. ľudský pohľad ršar-rá d rz veruj e diäľkam
snostalgiou -detstva, 'stretania a --lúčenia,
s--nostalgiou vetra' hľadajúceho rodičovské
hniezdo,
rs -nostajgiouí-hory,. ktoráKhľadí dód'äléka
a čaká, čaká svojich -zlatokopov.
Šlŕsmerpopod tú horu.a v. jej úbočí
sme. počuli, vtáčí ,smieeb
a-nato- dlhý, ídthý japlauz ?obtákov.
Naše spoločné- dedičstvo.

verka — sedm volá lišku, tři — veverka — sedm
volá lišku . . . A dneska večír jsme v televizi. Pavel
■Kohout.bude., recitovát Nerudu.
'.Mohl.by,.recitovat sebe,zřekl jsem,'-věděl"bycfa,:.co
by- si.,mohl ,-yýbrat. Kde, je .-Vašek?-iZeptal. -jsem.vse
spíše už jen proto, abych něco řekl.
'Ten nám- trochu vypadl -.ze hry. ©al se .dortoho
vážně. .'Pakt. .Zatím-.co-skrýváme, jednohozcennýfao
soudruha, tak mu Vašek dává pozor na manželku . . .
Po pár dnech jsem se dověděl, že výborná. hra
ruského autora se .už..hrát nebude. Proč? Je do
ruský ä lidi-by na' to ‘nechodili, proto!
i.Bylazto jediná-hra, -kterou mělo- smysl v té době
hrát....Už.se ale. vycházelo vstříc s kompromisy. Snad
to bylo z hlouposti, snad z dobré vůle, snad ze stra
chu. >Jestli <ttf<bylo zerstrachu, pak to bylo na stejný
způsob,jakoby se králík --třásl p ře d podzimním ho- nem -úž-na -jaře;. Jestli:.: z ?dobré?vůle,rpak to zname
nalo podceňování -"divákůa 'obviněni týchž z šovi
nismu. Jestli to bylo z hlouposti, pak to bylo vpořád. ku. Proč bychom jinak měli i v pohádkách Honzu
blbce?
Tenkrát někdy mne napadlo, že. je něco p erv e rsito
na faktu, že se národ tehdy na p ár dnů sjednotil
: pod- -vedením nenáviděné komunistické strany- v j*e.-návisti k ;Rusku.;-Ne k sovětským komunistům,
k. Rusku.
Boj se smrskl na takové akce jako: Dejte a s a í - ký koňak, ale ne ten, co. stál vedle vodky! A lap w w
tenkrát statečně nabízel schválně zvýšený» H a se a t
Vodku- nemáme, pánové, ale je tu dobrá c e s ii 4Évovice! '
Hrdina si pak dal vodku, jež byla tacsošpi^a. t f e
prohodil: Všechno jim vypijem. Nener M—e .
Ä
kapku!

»LAS
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M e la n c h o lic k é D u to v a n i

P Ř ÍP R A V N Ý V Ý B O R S V U

SYDN EY

Při příležitosti kulturního večera pořádaného dne
18. 8. 1972 byly v předprodeji zlevněné vstupenky na
společnou návštěvu divadelní hry bratří Čapků “Ze
života hmyzu V anglické versi (The Insect Comedy) v .sobotu-, 16. září 1972 v 8-15 hod, v “Independent
mávali jen italští pohraničníci rukou jako dopravní i Theatre”, 269 Miller Street,. North Sydney,
'I
Pokračování'
Hra má premiéru 15. 9. 1972 v režii dr. O. Fialy
strážnicí v ulicích velkoměst, aby šla dqprava rychi. Před poslední nocí na evropské pevnině jsme Se
á se scénou podle návrhu a k a d /malíře Pavla Bucka
leji.
i utábořili asi 500 metrů od pobřeží . v ' belgickém Docela jiná a snad ještě větší změna je patrná při a bude1se Hrát po dobu 4 týdnů. Je to podruhé v 11
Ostende. C a m p i n g j a k se dnes říká tábořištím příjezdu do Anglie: Němci, Italové, Rakušané, Fran letech, co.toto: divadlo s dlouholetou tradicí zařadilo
i. skoro ve. všech evropských jazycích — se nalézal couzi atd. jedou do Anglie bez vízových .doložek,, hru “Ze života .hmyzu” , do svého repertoáru. I když
nedaleko' vojenských betonových bunkrů, které byly projíždějí celní kontrolou i bez zastavení. Máte-li. se hraje v anglickém překladu, je to ojedinělá, pří
« kdysi ■ádúčáStí ■pověstné' Hitlerovy"' “evropské zdi“ . však pas příslušníka Britského 'společenství národů, ležitost pro českou a slovenskou veřejnost v Sydney
Kolem poledne přijel autobus plně naložený obstloust- prohlížejí vás celníci jako kriíninálníka: Při ' pasové shlédnout na australském jevišti novou iscenaci to
■ lými Brunhildami z, Karlsruhe, doprovázenými muzi. prohlídce v . Dôveru se můj soused, Novozélanďan, hoto-/dnes' již klasického- kusu českého divadelního
Jedep z nich, -šedesátník v “lederhosnách” a bílých náramně rozčilil, když se ho celníci ptali otázky, umění. Zajímavější i tím, že tentokrát -“Independent
I podkolénkách, s tyrolským kloboukem na hlavě, vy- které ho urážely, zatímco Němci a Italové u druhé Theatre” uvádí hru v režii českého režiséra a ve
i; lezl na vrcholek bunkru á výkládal přítomným, jak závory volně projížděli. Připomněl jim, že bojoval výpravě navržené českým výtvarníkem.
■to v těch místech vypadalo-6. června 1944, kdy Spo- za Anglii čtyři roky, že byl těžce zraněn u Morile
Následující den po premiéře, tj. v sobotu 16. 9.
jenci zahájili in v asi, do Evropy. .Prudké šermování Casina a teď při cestě do “mateřské země” .takové 1972, na který Vás zveme ke společné návštěvě, bu
i rukapíp, stálé ukazování směrem k moři a Anglii a c a rá ty . . .
de po představení uspořádána v klubu, divadla ;v
,
i; oheň v jehó hlase dokazovaly, že se tehdejšího roz10.30 hod. divadelní, oslava, při níž bude příležitost
Evropa se změnila.
čilení nedokázal dodnes zčéla zbavit,
setkat se s přáteli ä umělci, kteří spolupracují na
--- ★ ..
ľ; Dneďúž jsou tyto šedé betonové obludy jen znaky
Přes ty. vstupní potíže příslušníka země Britského hře a pozvat do našeho středu také australské známé.
Zájemci o vstupenky na představení i o účast na
i té Evropy, která charakterizovala mé mládí. Bunkry, společenství národů mám — jak už jsem ; se dříve
| k jejichž (.stavbě, bylo totálně nasazano i značné množ- zmínil — Británii rád. Měl jsem tam dost příleži této “párty” se mohou přihlásit na adresu: Dr. .0.
'I ství Čechů narozených v, roce 1924, jsou dnes místa, tosti přesvědčit se o: mnohých dobrých .vlastnostech Fiala; c/- Independent Theatre, 269 Miller St., North
na nichž si kluci z okolí hrají na vojáky, mezi nimiž tamních lidí, o nichž' jsem slýchával jako studentík Sydney, NSW. 2060, s vkladem $ 2.-'za zlevněnou vstu
s pobíhají'Aši tak, ‘jáfco jsěm v jejích letech sám po- od svého profesora — velkého anglofila. -A tak když penku (plná cena $ 3.-) a $ 2.- za účast na party na
bíhávál po slavkovském bojišti z roku 1805.
se i objemné “jumbo” letadlo rozjíždělo po londýn jednu osobu. Těšíme se, na shledanou.
I
; ském letišti, hleděl jsem dost smutně na mizící mě
h
ČS. S V O B O D N É S T U D IO B U M E R A N G
~
j Celkem-se. Evropa-za dvacet-let značně změnila. sto a celou zamlženou zem.
(Pokračování příště)
Před odjezdem z, .Austrálie mne někteří známí přig
V SYDN EY
1
í pomíňali, abych. si. dával, pozor v Itálii, kde je bída
S
uvádí další zábavný ..pořad
■ íj
i|a všude se kradé, kde sě dají dobře zpeněžit i starší
M alý oznamovatel
C
"M Ě S T O J M É N E M P R A H A "
Z
L
A
T
N
ÍK
*
ji věci atd. Pro takové poradce by byla dnešní Itálie
E
v páfek 25. srpna 1972 v 8 hodin večer
H O D IN A Ř *
jjdost,.yelkýip překvapením. Především životní stari. S V O B O D N Ý 30/172
§
ve Village Church (dříve St. John’s. Hall)
| dart ' v šéverní Itálii je na úrovni ostatních vyspě z Wollongongu, NSW. hle
ŠTEVEN VA R D Y
ji lých evropských ' zemí. Dále Francouzi. Ti získali dá partnerku k lásce, prá
g ' roh Oxford a Regent Sts.i Paddington. ,
„
ji!za dvacet let tolik politické sebedůvěry,1 že se zdá, cí a sportu. Nab. na zn.
- 590 George St.
jjako by jí dnes už. překypovali. Chovají se s obli- “Neváhej, čas letí” do
- Sydney
bou tak, jako se podle, zachovalých zkazek chovali HD.
(proti Trocaderu) .
U B Y T O V Á N Í
jjkdysi přeď" druhou světovou válkou Angličané, nebo
Velký
sklad
zlatých
aj.
1
plná
pense
od
$
15.50, nocleh' a snídáně $ 13.50
šjtěsně po válce Američané" v Evropě." Francie má
M ANŽELA
šperků, hodinek atd.
i dost vysokou životní- úroveň a pokud- jdé o' západo3 min. na pláž — Autobusové spojení — Dobrá
50-60 RO KŮ
Opravy se zárukou.
jj evropské .politické; dění, -hraje, zřejmě první housle.
kuchyně (další kuchyně k používání pr.o hosty)
I Aktivpí,..; hospodářsky vyspělé Německo, mi při- v Austrálii nebo kdekoli
Mluvíme česky,
— -Domácí přátelské prostředí — Jakákoli náí pomnělo' aspoň v jedné *věci předválečnou republi jinde ve světě hledá vy
a Slovensky.
i 1' rodnost vítána — Výborná příležitost k laciné
ki ku: těžko se v něm Obejdete bez titulů. Paní archí- sokoškoláčka, znalá -dal
Telefon: 61-8579
tektová,- paní ředitelová a milostivá paní jsou na ších 3 řečí. Nab.- na zn.:
( i a příjemné dovolené u moře pro rodiny s dětmi
i denním. pořádku a tolik doktorských a inženýrských “Samostatná - NSW” do
'
■ MANŽELÉ J. a M. MAJEROVI,
HD.
;! oslovování jako tam jsem nikde jinde neslyšel. V
9
B Carr St., Coogee (Sydney), 2034
| této sociální tendenci však, zdá se, vedou naši kra?
Poinventurní. . ,
Telefon 665-6985
Jjané, z nichž' řad a působí v posledních letech na
VÝPRODEJ
H O SP O D Y N Ě ,
;j tamních universitách. Neiií to docela paradox, že
všeho
25-50 let, samost.,
1 výchova v socialistickém, státě udělala z tolika lidi
elektrotech. a jiného'
která by pomohla
:j za dvacet let maloměšťáky. Mnozí používají nadále
zboží
Chcete se v příjemném, prostředí"
zaměstnané matce s
jj a soustavně akademické tituly jak před tak i po
za nízké ceny
jí .S,yém jménu. „Vždycky jsem se trochu pobavil pře dvěma školními dětmi,
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
'
dávanými navštívenkami, které.hlásaly, že jde třeba
se hledá.‘
Poslechnout'.
si
českou,
hudbu?
q prof. Dr: Gvendolína Vopršálka, RNDr.
Pěkný. dům. Vlastní
Vše je pro Vás pripraveno v české restauraci
pokoj s , koupelnou a
— ★ — .
ZLATA PRAHA
TV
a
velmi
dobrý
plat.
Největší změny v Evropě, k nimž došlo v posled
Jsou
třeba
reference
a
c íc h dvaceti letech, poznáváte snad právě při cesto
235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney
vání,. Pro jeli jsme deseti státy a jedině k cestě ďo znát trochu anglicky.
Telefon:
36-5818
nebo
Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi'
Jugoslávie jsme potřebovali návštěvní vizum (které
(jen v obchodní době)
nám bylo vydáno bezplatně během několika minut).
D IS C O U N T H O U SE
38-5997 (Sydney) ■
Na příklad při přejezdu'švýcarských hranic na jih
241A Oxford Stréet

/

AUSTRÁLIE A l HA KOHÍC M t i

Č E S K É D IV A D L O V S Y D N E Y
sehraje v N E D Ě L I dne 10. září 1972 v 8 hodin večer

: V ST. JAMES HALL, PH1LLIP ST„ SYDNEY
. .detektivní veselohru Randolpha Jonese
o třech jednáních a 2 scénách

Kde je pan Barnabáš ?
Režie Vlasta Vlažná
,

Účinkují :

Jarmila Carrollová, Hilda Domabylová, Eva1
Faitová,: Alena Novotná, Hana Slavíková, Ivan \
Bičiště, Jirka Kačer, Alex Mirský a Bedřich 1
",
Slavík.
Vrtupné: $ 3.00, 2:00, 1.00
Pensisté zdarma

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

Vaša lekáreň: F O R D O V A

LEKÁ REŇ

Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
. " Ph. C., M. P. S. (Sydney)
Lieky, francovka, kozmetické a fotografické
potreby.. — Zasielame lieky do cudziny.
F O R D 'S P H A R M A C Y
133 Marrickville Ŕd., Marrickvilie

______ Telefon (Sydney): 56- 6956
, . Přijmeme
H O SP O D Y N I

sámostatnou do domu
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) . '

Česká restaurfece
iConfin. " G O U R M E T "
Restaurant " L A B U Ž N ÍK " .
129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bay

Sydney, te l/ 317393

i |

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!
..
Na VáLší návštěvu se těší rodina Novotných

21. 8. 1972

HLÁS

Velký výběr jakostního masa a uzenin

i

najdete v českém řeznictví a uzenářství

J

U FRANTIŠKA RIHY

j

73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, Vic., fel. 311-2019^

Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhuj
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka, J
frankfurtské párky, turistický salám.
J
(1M /V V W M M M / v 1/\/\A/VV^/VAV»A^/VVVWVV 5
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- 9R O D IČ O V S K É S D R U Ž E N Í V M E L B O U R N E

Dne 9. srpna 1972 zemřel náhle v Melbourne
ve věku 63 roků úspěšný a populární čs. podni
katel Rudolf E. Unger z Canterbury. Narodil se
v Mor. Ostravě. Za války a krátce po ní působil
vé Střední Americe. Po přesídlení do Austrálie
byl jmenován konsulem Dominikánské republiky
v Austrálii. Za svoji činnost v době války dostal
několik vyznamenání a za svoji diplomatickou
aktivitu několik vysokých řádů Dominikánské re
publiky. V rámci svých časových možností se
vždy rád účastnil čs. veřejného života.

"Řekněte to květinami"

Váš květinář,
spolupracující s INTERFLQRA,
může zařídit dodávku
květin a věnců
i Československu nebo v jiných státech
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářství INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni
INTERFLORA—
K V Ě T IN Y DO CELÉHO S V Ě T A

Džetem — denně
do V ÍD N Ě , F R A N K F U R T U nebo L O N D Ý N A

můžete letět Z A P O U H Ý C H $ 370.Do mnoha měst v E V R O P Ě a zpět
1 můžete letět za $ 697.90
Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
do VÍDNĚ stojí
$ 346.45

Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

(Pokračování se str. 3J
Jelikož ovšem jiná ce
sta jak dosáhnout cíle v
přítomné době není, nechceme-li skončit jako J,
Masařík, který svou tou
hu uvidět maminku zapla
til násilným odvlečením
z rakouských hranic na
československé
území,
každý z nás si asi bude
musit promluvit se svým
svědomím - a obrnit se
trpělivostí.
Je však ještě jedna ce
sta, která by mohla p ři
nést úspěch. Před časem
se čs. režim pokoušel vy
táhnout z “posrpnových”
dolary takzvanou “advo
kátní akcí”. Díky spojenéRedakci došlo :

Další knihy Křesťanské
akademie, Via Concordia
1, 00183 Roma, Italy:
Tomáš Špidlík: P R A M E 
N Y S V Ě T L A . Příručka

křesťanské dokonalosti 35. svazek náboženské
edice. Stran 492, cena
$ 4,-

mu odporu nás všech a
díky tomu, že věc hrozila
přerůst v mezinárodní
ostudu komunismu, se
podařilo akci zastavit, ko
munisté ji museli odvo
lat. Nyní nám hrozí dal
ší akce, založená na zne
užití naší touhy sejít se s
příbuznými. Věřím, že
odmítneme-li ji rozhodně,
nakonec se s nimi sejde
me i bez toho, že bychom
nejprve museli ohnout pá
teř. I předešlé emigrační
vlny prošly stejným pro
blémem - a vyšly z něj
vítězně.
M. Čechová

TRAVEL SERVICE

I nvestice, která
se vyplácí I

PO ZEM KY
v Melbourne a okolí
spolehlivě koupíte
a nezávazné
informace obdržíte
prostřednictvím
IV A N K Y N O V O T N É

u firmy
R A LST O N , _______

Romano Guardini: O D 
P Ů R C E (překlad). Stran

G R A Y & CO.

Raoul Follereau: K N IH A
L Á S K Y . (Z francouzštiny

přeložil V. Steiner.) Stran
65, cena 50 centů .

67 Queens Rd.
Melbourne
Telefon: 51-1561
po hod. (česky)
878-4568

Malý oznamovatel

Například právě
je na prodej: ■

24, cena 30 centů.

Chemik, vysokoškolák,
tč. v Austrálii, má mož
nost výhodného zaměstná
ní v Rhodésii. Byl by
vděčný za informace od
někoho, kdo zná situaci v
Rhodésii a kdo ji může
posoudit “československý
ma očima” . Zprávu prosí
do HD.

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

od $ 1.800 výše
v různých
předměstích

330 Little Collins St.

(roh Elizabeth St.), Melbourne
Tplpfrvn fi3-4nn1 — (53-4(10?.

CCC Books, Mnichov

Do Austrálie právě došla větší zásilka těchto knih:
Schneider: Salónek dočasně uzavřen $ 4.70
Friedrich: Cvokáma $ 4.70
Škutina: Presidentův vězeň $ 3.30
Kučera: Pražský srpen $ 3.90
K. Čapek: Povidky z jedné kapsy $ 4.55
K. Čapek: Povídky z druhé kapsy $ 4.55
Ceny jsou včetně poštovného a možno je objed
nat u zástupce v Austrálii:
Marcela Čechová, Lot 8, Stumpy Gully
Moorooduc, Vic. 3933

Rd.

V A Š E D A Ň O V Á P Ř IZ N Á N Í

zhotoví
V E D E N Í V A Š IC H O B C H O D N ÍC H K N IH

obstarají
Dr.

P.

&

E.

M.

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 pořa
du doufáme, že se zájemci zúčastní v. plném-počtu.
Odstupující výbor
ČSL.

OBEC

L E G IO N Á Ř S K Á ,

J E D N O T A V E V IK T O R II,

oznamuje náhlé úmrtí svého člena, obětavého
pracovníka br. R. E. Ungra ve věku necelých 54
let. Jeho pohřbu se zúčastnila početná delegace
čsOL. Připomínáme si současně, že jeho bratr padl
za války v boji proti nepřátelům naší vlasti. Čest
budiž jejich památce!
— Schůze výboru Jednoty Viktoria se konají vždy
poslední sobotu v měsíci, v klubovně Duekboard Hou
se, 91 Flinders Lane, Melbourne v 16 hodin. Účast
i všech ostatních členů vítána.
— Výbor Jednoty Viktoria doporučuje svým členům
a přátelům, aby se hlásili za členy organizace “Citizens For Freedom”, která sdružuje australské ob
čany za účelem hájení demokratických svobod a práv
proti útokům a úskokům diktátorských režimů.
Z P R Á V Y S. K. S L A V I A P R A H R A N

ALMA

L e g a liz o v á n i p o b y tu ?

srdečně zve rodiče českých a slovenských dětí a
všechny krajany, kteří mají zájem o zdejší čs. děti
na VALNOU HROMADU, která se bude konat

K E M E N Y

registrovaná daňová kancelář
7 Draper St., Ormond, Vic. 3204

Slavia stále ještě vede 1. divisi jedním bodem
před^ Frankstonem (který má 29 bodů). Na 3. místo
se však dostal Sunshine City (28 bodů) a tak se zdá,
že o postupu, do státní ligy rozhodne až poslední mi
strovský zápas mezi Slavií a Sunshine City dne 26.
srpna na hřišti v Como Parku.
Zápas v Altoně, hraný za silného větru, nepřinesl
divákům ^ mnoho vzruchu. Slavia měla od počátku
jasnou převahu, i když ji vyjádřila jen dvěma bran
kami. Nejlepším hráčem na hřišti byl John Howie,
který vstřelil krásnou branku ve 40. minutě. .Po změ
ně stran upravil Robert Kent výsledek na 2 : 0.
Proti týmu Lions diktovala Slavia od počátku způ
sob hry. Ujala se vedení ve 20. minutě, když S. Gilmour dorazil do sítě míč, centrovaný z pravého kříd
la Jim Trainem. Hned z dalšího útoku zvýšil Jim
Train skóre na 2 0, když jeho ostře střelený míč
proklouzl brankáři Lionsu do sítě. Po změně stran
(v 75. min.) byla předvedena repríza prvního gólu:
Gilmour skóroval z přesné přihrávky J. Traina.
Krátce před koncem utkání se hostům podařilo skórovat a tak upravit konečný výsledek na 3 : 1 pro
Siavii.
j K
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Západoněmeeká umělecká agentura hledá
české a slovenské
— fotoreportéry
— umělecké fotografy
— malíře
— grafiky
, — karikaturisty
k volné spolupráci. Máme styk s mnoha časopisy, t
zásobujeme řadu galerií v celé Evropě. Rádi i
sdělíme podmínky, pište na adresu:

K U N S T A T E L IE R , 8011 Vaferstetfen,
Neikensfr. 9c, West Germany
<fllIllllIlllII!IIl<imiIIIIIIIIIIIIIIil!IIIIIII!!HltTI!lllt!ltflllth,

Volejte po 7.30 hod. večer,
v sobotu a v neděli celý den

(možno česky neb slovensky)
telefon 58-4917

Nově otevřený moderní bruslařský stadión
O L Y M P IC IC E -S K A T IN G C E N T R E
1080 Centre Rd., South Oakleigh, Vic.

T H E IN L IB R U M

BO O KSELLERS

mají na skladě tyto nové knihy:
J. Janáček: české dějiny. Doba předbělohorská
$ 5.90, Vilém Mrštík: Santa ^ Lucia $ 2.50,
Ignát Herrmann: U snědeného krámu $ 4.10, Dušková-Caha: Stručná mluvnice angličtiny $ 1.80, Tro
jan: České a slovenské lidové písně $ 4.80, J. R.
Piek: Spolek pro ochranu zvířat $ 1.40, Karel Čapek:
Anglické listy $ 1.90, Cesta na sever $ 2.50, Výlet do
španěl $ 2,- a Italské listy $ 1.50, Josef škvorecký:
Tankový prapor $ 2.80 aj.
K uvedeným cenám se při zásilkách poštou připo
čítává 30 centů poštovné za jednu kniha. Poukazy
zasílejte laskavě při objednávce.

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1838 R, GR.O, Ut&írarast- S3SÍ

(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 povzbudiť.
V tomto bruslařském středisku je též výborný
LICENCOVANÝ RESTAURANT
z něhož můžet pozorovat lední plochu.
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- - Ve zkratce
tC 4 * rintu 5žen světového
— Iva Zajíčková obsadila ve sprintu
šampionátu v. dráhové cyklistice v Marseille 4. mí
sto (loni získala bronz); mistryní světa se stala
:Ruska Jermolajevová před Holanďankou Brinkhoffovou a Američankou Youngovou. — Mistryní světo
v silniční cyklistice profesionálů se pak stal Ital Ma
rino Basso, před svým krajanem Bitossim a Fran
couzem Cyrillen Guimardem. Dvojnásobný mistr svě
ta- a čtyřnásobný vítěz Tour de France Belgičan
Eddy Mercx obsadil (ve francouzském. Gap) až 4.
místo.
— V Galeově poháru (neoficiální juniorské mistrov
ství Evropy v tenisu) Čechoslováci neuspěli. V tzv.
mariárisko-lázeůské skupině porazili sice Finy 3 : 2
Tradiční mezinárodni letní fotbalová soutěž " ln terpoháru" skončila tentokrát velkým úspěchem čs. a Maďary' 3 : 2, v semifinále ve francouzském lá
zeňském městě Víchy však prohráli s mladými, te
klubových celků. Po fotbalistech AC Nitry, o jejichž prvenství v I. skupině se rozhodlo už v 5. kole, vy
nisovými nadějemi Anglie 1 : 4. Obsadili pak 3. mí
hrála svou skupinu i pražská Slavia, a prémii ve v ý ši 10.000 švýcarských franků (kterou všem vítězům sto: v rozhodujícím střetnutí porazili Italy 3 : 2. Ví
osmi skupin uděluje Mezinárodní sázková kancelář) dostane pravděpodobně i bratislavský Slovan. Ten tězi Galeova poháru se stali Angličané, kteří porazi
totiž vede V. skupinu o dva body před vídeňskou Viennou, musí však s Viennou sehrát doma na Te li ve finále španěly.
— Na mistrovství světa ve veslování juniorů v Mi
helnom poli ještě odvetu.
láně vyhrála brněnská čtyřka: Fejfar, Mikš, Caska
VI. skupina: 1. Eintracht Braunschweig (NSR) 9, a Knapek — s kormidelníkem Ondráškem. finálový
K utkání Slovan Bratislava —- Vienna Vídeň mělo
bodů,
skóre
15
:
5,
2.
Žilina
8
b.,
3.
Landskrona
(Švéd
totiž dojít už v 1. kole Interpoháru. Čs. pohraničníci
závod čtyřek s kormidelníkem, před SSSR a NSR.
však rakouské fotbalisty do Bratislavy nepustili, sko) 6 b., 4. Veijle (Dánsko) 1 bod.
čs. kombinovaná osma byla čtvrtá.
VII. skupina — vítěz Hannover 96 (NSR)
neboť Vídeňští vlasatci se odmítli nechat na čs. hra
—
Suverénním mistrem ČSR v tenisu se stal na
VIII. skupina — vítěz Vost Linec (Rakousko).
nicích ostříhat, a staré fotografie v cestovních pa
ústředním
dvorci TJ NHKG v Ostravě Jan Kodeš,
Pořadí
národů:
sech neodpovídaly momentální visáži. Řídící výbor
soutěže nyní rozhodl, že k utkání Slovan Bratisla- 1. ČSR — 4 mužstva, 23 zápasů, 35 bodů, skóre 50 : 28 který ve finále' zdolal bez námahy Františka Páiu
6 — 36 — 3ľ — 52 : 67 6 : 4, 6 : 0 a 6 : 1. Hrálo se pouze 93 minut.
, va — Vienna dojde 15. října. Otázkou ovšem zůstá 2. Švédsko —
4 — 24 — 29 — 50 : 35 — Vládnoucí mistři světa v kolové, bratři Jan ; a
vá, jak Vídeňáci do Bratislavy pojedou? Budou ostří 3. NSR —
4.
Rakousko
—
4
— 23 — 25 — 42 :35 Jindřich Pospíšilové z Brna, vyhráli ve švýcarském
háni nebo dojde zase na čs. hranicích k ostré kontro
5. Polsko —
4 — 24 — 22 — 39 : 32 Badenu velký mezinárodní turnaj beze ztráty jedi
verzi?
4 — 24 — 22 — 33 : 40 ného bodu, - když v rozhodujícím střetnutí porazili
Střetnutí posledního 6. -kola Interpoháru: AC Nitra €. Švýcarsko —
2 — 12 — 15 — 21 : 16 západoněmeckou dvojici Flockus — Bernais 4 : 1.
—. Wacker Innsbruck (rakouský mistr) 4 ; 1; Slavia 7. Francie —
4 — 24— 11 — 29 : 59
Praha — Malmô FF 0 : 0 ; Vienna Vídeň — Slovan 8. Dánsko —
Bratislava 0 :1 ; Veijle BK (Dánsko) — Žilina 2 :4..
F IN Á L E DC: R U M U N S K O — USA
Fotbalové drama na Letné
I. skupina: 1. AC-Nitra 12 ;bodů, skóre 19 : 5, 2.
Nic
nového
v Davisově poháru. Stejně jako před
S P A R T A V ÍT Ě Z E M ČS. P O H Á R U
Wacker Innsbruck 4 b., 3. KB Kodaň 4 b., 4. Oergryte
rokem, probojovala se do závěrečného střetnutí Da
O
“Československý
pohár"
v
kopané
(na
rozdíl
od
Goteborg 4 body.
vis Cupu družstva USA a Rumunska. Obhájci “Sa
II, skupina: vítěz Norrkoping (švédsko)
' Anglie) nebyl celá léta velký zájem, od té doby látové mísy” , tenisté USA, zvítězili v Barceloně nad
:IIÍ.: skupina: vítěz St. Etiermé (Francie)
f však, kdy se zrodila mezinárodní soutěž “držitelů přemožiteli Čechoslováků — Španěly — 3 : 2 a Ru
IV. skupina: 1. Slavia Praha 7 bodů, skóre 9 : 5. j trofejí” , stala se i tato soutěž velmi populární. V munsko porazilo v Bukurešti tenisty Austrálie 4: 1.
2. Malmô FF 7 b., skóre 15 : 12, 3. Olympique Nice] posledních sezónách je tomu u nás tak, že sloven Zatímco střetnutí v Bukurešti bylo víceméně jedno
ské týmy bojují napřed o Slovenský pohár, české o strannou záležitostí vysoce favorisováných Rumunů,
5 b., 4. Alemania Aachen 5 b.
V. skupina: 1. Slovan Bratislava 8 bodů, skóre český pohár, a teprve pak vítězové těchto dOčícíi na tzv. Královských tenisových dvorcích v Barcelo
.11 ; 7, ,2. Vienna Vídeň 6 b., skóre 9 : 5, 3. FC Cu- soutěží narazí ha sebe ve dvouzápasovém finále o ně se tvrdě bojovalo, španěl dr. Juan Gisbert, který
rych 5 b., 4. Djurgaarden Stockholm 3 b. (Slovan a Československý pohár. A letos bylo závěrečné střet se ve finále evropské zóny Davis Cupu s ČSR před
nutí atraktivní, neboť se do něho probojovala praž stavil v plném lesku, prohrál tentokrát s Američany
. .Vienna mají vzájemné střetnutí k dobru).
ská Sparta a Slovan Bratislava.
obě sttřetnutí (s. 191etým Američanem Haroldem SolJejich první finálové utkání sice nepřevýšilo svoa inonem 0: 6. 1 : 6 a 4 : 6 a s wimbledonským pře
P L A V E C K Ý F E S T IV A L V C H IC A G U
úrovní ligový průměr, bylo to však zápolení drama borníkem Stan Smithem 9 : 11, 8 : 10 a 4 : 6), za to
V .chicagském bazénu vyvrcholilo první srpnový' tické. Domácí Bratislava vyhrála 1 : 0, brankou Jávíkend plavecké mistrovství USA, které udělalo po na čapkoviče, který v 65. minutě proměnil penaltu, se vyznamenal 351etý exprofesíonál Andres Gimeno,
řádný. “zmatek” v tabulkách světových rekordů. nařízenou za faul sparťanské obrany. — Odvetu na který získal Španělsku oba body (vyhrál nejen nad
Vždyť v pětidenním zápoleni u letenky na OH v Mni Spartě vyhráli domácí fotbalisté v nastaveném čase Solmonem ve 4 setech, ale i nad Smithem 6 : 8, 7 : 5,
chově zlepšili američtí plavci a plavkyně ve 12 ze 4 : 3 (v normálních 'devadesáti minutách vyhrála 6 :3 a 6 : 4). Rozhodnutí však podle očekávání padlo
24 olympijských disciplin 14 světových rekordů, čímž Sparta 3 : 2) a tak o vítězi musely rozhodnout po ve čtyřhře, kterou americká dvojice Smith — Van
dali jasně celému sportovnímu světu najevo, že to kutové kopy. “Rudí” měli při nich lepší nervy i Dillen vyhrála nad španělským párem Gisbert —
plavci Spojených států myslí s obhájením světového mušku: vyhráli na penalty 4 : 2, a to znamená, že Gimeno 6 : 3, 0 : 6, 6 : 2 a 6 : 3. — Finále Davisova
prvenství velmi vážně a že najdou na OH v Mnicho budou čs. zástupci v soutěži “držitelů trofejí” . Je poháru Rumunsko — USA se bude hrát v Bukurešti:
vě jako celek těžko vážnější konkurenci. Naprostým jich soupeřem v 1. kole bude belgický Standart Ľú Musí se uskutečnit do 31. prosince.
suverénem přeborů byl 221etý Mark Spitz, který sám tych. Poražený Slovan Bratislava — spolu s praž
zaplaval 5 světových rekordů. Na 100 m volný způ skou Duklou — (druhý a třetí tým čs. ligové, tabul
K N O M IN A C I Č S R PR O OH V M N IC H O V Ě
sob mu stopli 51,5 vt., na 100 m motýlka napřed ky) reprezentují čs. kopanou v soutěži UEFA, která
Kostky
už jsou vrženy: 183 čs. sportovců pojede
54,7 vt., pak 54,6 vt., a na 200 m. motýlka 2:01,9 min. je vlastně pokračováním soutěže Veletržního poháru.
ÓH V Mnichově. Není to. jistě výprava malá, ale
a pak^ dokonce 2:01,5 min. Za zmínku stojí i jeho. Nejzodpovědnější úkol mají však fotbalisté Sparta na
nejlepší letošní Světový čas na 200 m volný způsob ku Trnava, kteří budou hrát v Poháru mistrů evrop nelze se ubránit dojmu, že místo celé řady zbyteč
ných členů výpravy (funkcionářů a “hlídačů”) moh
. .1:53,0 min. .
..
•
ských zemí. Spolu s obhájcem trofeje Ajaxem Amste lo být do bavorské metropole vysláno navíc několik
! V plaveckém maratónu na 1.500 m volný způsob] rodam postoupili přímo do druhého kola.
dalších aktivních sportovců, kterým bylo slibováno,
'} dominoval v Chicagu Mletý Rick Demont (světový
že jestlliže splní tzv. ostrý olympijský limit, dosta
D A N Ě K V ÍT Ě Z Í N A D R E K O R D M A N Y ■
t rekord 15:52,9 min.) a na 400 m polohovým způsonou se do olympijského týmu. V několika případech
■
-Diskařský
kruh
na
ní
sezóně
dosti
vyrovnán
í betli Gary Hall (světový rekord 4:30,8 ňňn.). Kuse tak však nestalo (viz běžecký vytrvalec Jánský,
posledních
4
olympijských
.série
hodů.
Na
nedávnéii
ŕmiositOU jě, že nový světový rekordman na 400: tn
překářkáři na 400 m Kárský. a Daniš, atd.), a tak
hrách
patřil
vždy
americmezinárodním
mítinku
v
V volný způsob Američan Kurt Krumpholz na OH do
se nedivme že ti postiženi budou na všechno roz
ě Mnichova nepojede. Světového rekordu dosáhl — v kému reprezentantu AI švédském městě Karlsta trpčeni; vždyť co ze sebe vydali námahy, aby splni
f čase 4:00,1^ min. v rozplavbě, ue finálovém závodě Oerterovi, který, v něm du porazil oba držitel li podmínky účasti na olympiádě, a. najednou se do
V skončil až šestý; — pouze první 3 přicházejí v úVa- pokaždé vybojoval zlatou světového’ rekordu: ja ví, že zůstanou doma. To je pro sportovce šok, kte
medaili. Letos však po 16 Silvestra - tak í Bruchs
■ hu pro olympijské boje.
letech' AI Oerter na OH (Jejich společný světoy rý může znechutit další aktivní činnost. A jde-li sku
nestartuje, a tak si od- rekord je 68,40 m). Luc tečně o talentovaného sportovce, pak je to pro celý
čs. sport velká škoda.
H L a S D O M O V A vychází čtrnáctidenně. . horníci kladou otázku: vík Daněk zde hodil 65,4
“Kdo
vyhraje
v
Mnichom,
Bruch
65,14
m
a
Ši.
Nejpočetnější část čs. výpravy budou tvořit lehcí
Řídí ' redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
vě diskařskou soutěž?” vester 62,82 m.
i atleti (16 mužů a . 8 žen), z nichž největší šanci na
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Všeobecně se má za to, že
Stoupající formu má • medaili ma diskař Ludvík Daněk,'některá ze tří výšTelefon: 42-5960
olympijský vítěz vyjde z posledních dnech i ne kařek, snad sprintérka Eva Glesková a možná i bě
trojice:
Jay
Silvester lepší čs. půlkař Jozef Plž žec Dušan Moravčft (3.000- m přek.). Naděje je i
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
(USA),
Rieky
Bruch chý z Košic. Vyhrál nyi ve veslařských soutěžích, ve vodním slalomu (jede
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za
(Švédsko) a Ludvík Da- závod nejen ve švédskér se na OH poprvé), Milena Duchková ve skocích z
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ 4 6.-,
něk.
čs.
rekordman, Karlstadu
(za
1:50. věže, v odbíjené mužů a snad i v házené. Pochopi
£stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně.
telně můžeme počítat i s nějakým tím překvapením,
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme evropský přeborník a bý- min.), ale i mítink
na požádání obratem.
- valý držitel světového re- Oslo, kde mu stopli pěl o které se vždy Čechoslováci na olympiádě posta
rali.
kordu Daněk má v letoš- ný čas 1:46,6 min.
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