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'Hlavní je umět postřehnout problémy dané etapy"

Výročí okupace v Československu

Výročí okupace Československa vojsky států Varšavského paktu proběhlo na Alexandra Dubčeka:
“Připomínáme si v těch
celém čs. území podlé dosažitelných zpráv bež větších událostí. Bezpečnostní
jednotky měly pro všechny případy pohotovost a zabraňovaly okamžitě i drob to dpech krizi, v níž se
ným pokusům o připomínku; dnů před čtyřmi lety. Tiché protesty položením strana, společnost,,stát a
květin či svíček na místa, kde tehdy padli naši lidé či na místa, kde se •— jako všechny. jejich součásti
největší protest proti okupaci — podpálil nebo kde je pochován Jan Palach, ocitly před čtyřmi lety.
Oceňujeme internacionál
byly pod stálou kontrolou uniformovaných i civilních strážců bezpečnosti.
Cizinec, který chtěl pór. vu Husákovi - dělá pro
Husák . postřehl problé- ní pomoc poskytnutou So
ložit 21.- srpna svíčku k. ně a pro své udržení v ' my dané doby.sice až po větským svazem a spo
Palachovu hrobu na Olša sedle víc, než se zdálo Srpnu, ale tak rychle, po jenci v srpnu 1968 proti
nech, byl důrazně upozor před . čtyřmi letý možné. 1okupaci, že si mohl vy kontrarevolučním silám
něn opodál stojícím. pří Svoji “filosofii” vyjádřil sloužit dost brzy funkci, Skýtá to mnoho příležito
slušníkem Veřejné bezpeč v rozhovoru poskytnutém mejužitečnějšího
muže sti k 'zamyšlení. Naši zku
nosti, že ji nesmí zapálit redakci Otázek míru a so Moskvy v porobené zemi. šenost, poznání, poučení,
“pro nebezpečí ohně". cialismu (a přetištěném;
Jen pro informaci pře jsme nezískali lehko, ne
Domácím lidem: bylo už 21. ..srpna v úvodníku Ru tiskneme z RP další část spadly nikomu, komuni
týdny předem připomíná dého práva) takto;.: :
nynější' “filosofie” .pfvnír stické straně ani jediné
no místními režimisty,' že
“Hlavní jě umět správ ho tajemníka KSČ, který mu občanu, do klina z ne
jakákoli forma demonstra ně a včas postřehnout zá vystupoval. až do 20. srp be.' Byla jen. různá jejich
ce by vyvolala další ne kladní problémy dané na 1968 jako přívrženec míra a hloubka. Tato
bezpečí. pro celé Česko etapy.” '
reforem a ..spolupracovník (Pokračováni', na str. 2)
slovensko, že je Sovětský
svaz beztak velmi znepo
Preteky o vplyv SSSR a Činy v. Latinskej Amerike
kojen pomalou normali
zaci poměrů v zemi.
Výtku o pomalé norma
Začiatkom augusta prišla do hlavného mesta republiky Peru čínska obchodná
lizaci mohou dát sovětští
komunisté jen těžko prv delegácia na čele s ministrom zahraničného obchodu Pai Hsiang-Kuo. Takmer
nímu-.muži režimu, Giistá" súčasne vyšla z hlavného imesta tejto jihoamerickej republiky úradná správa
o tom, že Sovietsky zväz dodá do Peru zariadenie a
technickú asistenciu pre výstavbu najväčšieho podni
ku pre spracovanie rýb na svete. Podnik začnú bu
Není to poprvé, co Husákův režim odpovídá na ne dovať v severnej časti krajiny, v meste Paia, ktoré
příjemnou zahraniční kritiku velkého bezpráví ma je položené asi'880 km na sever od hlavného mesta
lým ústupkem: V minulém měsíci se Praha postarala
o rozšíření dvou zpráv, které mají prokazovat jeho Limy. Ruské zariadenie bude stáť asi 30 miliónov
dolárov a keď bude podnik hotový, spracuje vyše
“ dobrotu".
.
Protože odsouzéní 46 dubčekovských intelektuálů 50.000 ton čerstvých rýb ročne. Republika Peru si
pražským a brněnským soudem vyvolalo velmi ne jakto udrží primát vo svetovom rybolove.
příznivou kritiku v celém svobodném světě, oznámi
Uvádzame tieto dve lupracovať. Niesú na pře
la ČTK nečekaně, že president republiky využil své
ho práva a vyhověl, žádosti o milost deseti obvině správy vedľa seba Jen kážku ani vojenské dik
ných z protistátní činnosti a nařídil zastavení trest ako posledný, doklad • o tatúry, či už sú pravico
ního stíhání proti nim. Zpráva říká, že jde o osoby
"blízkého věku mladistvých, které nezodpovědným tom, ako. sa spomenuté vé ako v Argentíne, v
způsobem svedl k trestné činnosti PhDř. Jaroslav komunistické' mocnosti - Bolívii a v Brazílii, alebo
šabata". Třech dětí Sabatových a jeho snachy, kteří Sovietsky zväz a Čínska ľavicové ako v Perú.
jsou rovněž "blízkého věku mladistvých", se ovšem ľudová republika - anga
Nateraz náskok má So
milost netýkala (viz minulý HD). Není jasné, zda
vietsky
zväz, ktorý začal
žujú
na
hospodárskom
rozšíření této zprávy má znamenat ukončení nebo
rozvoji Latinskej Ameri prenikať do . Latinskej
přerušení, série procesů.
Dne 28. srpna byla dodána zahraničním korespon ky a vytvárajú z nej, n a -. Ameriky ďaleko skôr ako
dentům v Praze zpráva, že posrpnový uprchlík, 28lefý teraz hádam hlavnú zónu komunistická Čína a kto-,
Jaromír Masařík z Jižní Afriky, který byl postřelen
počátkem května na rakouské straně čs. hraničního yo svojich pretekoch-.o rý po niekoľko rokov mu
přechodu v Drasendorfu a odtažen čs. pohraničníky vplyv. Tieto preteky v sel • krotiť, kubánskeho
z rakouského území, byl propuštěn z vězeňské ne niektorých republikách, v diktátora Castra a vnuco
mocnice do domácího ošetřování k rodičům v Brně.
vať mu politiku mierovej
Jeho manželka, Jihoafřičanka, sdělila, že však neni prvom rade v Čile, vlast
infiltrácie
y latinsko-amenaděje, že by byl Masařík vrácen do Rakouska, jak né už začali, inde sa pre
rakouská vláda žádala v protestní notě. Na Masaříka ne pripravuje pôda, pri rických republikách.
je formálně dosud uvalena soudní vazba. V době
Nedávno na lietadle
svétw pobytu'v Jižní Africe byl odsouzen v nepří čom ani jedna z komuni-: švajčiarskej leteckej spo
tomnosti na jeden rok žaláře pro neoprávněný pobyt štickýeh' mocností nebe ločnosti . odcestovali z .číl
v cizině a kdyby nebylo protestů z ciziny, byl by rie ohľad na to, s akým.
skeho hlavného mesta
pravděpodobně souzen pro další "porušení hranic",
"provokaci čs. pohraničníků" (jak referovaly v květ- režimom jej prichodí spo (Pokračovanie na str. 2)
nu.čs. noviny) atd. Bude-li amnestován — třebas
pockajícném přiznání viny a "odmítnutí" opustit če
skoslovenské území — pak to bude jen zásluhou I PUBLISHED by F. Váňa, 8. Moorhouse Sf.,
zájmu ciziny a především Rakouska, které stále,, až: (Richmond, Vie.; 3121,r — PRfNTERS: Unification
do vyřešení "případu Masařík", omezuje oficiální
Pty. Ltd., 497 Collins Št., Melbourne, Vic. 3001)
styk s Československem na nejnutnější míru.

Sovietska ekonomická ofenzíva

Amnestie —taky Hasanka?

K socialistické kulturní politice patří také roz
hodování o tom, které kulturní hodnoty ze zahra:rtiči budeme uvádět do našeho kulturního života a
bez kterých se můžeme obejít. Samozřejmě že !
základním vodítkem při tomto uvažování bude J
preference uměleckých děl ze socialistických: ze- •
mí, protože v nich se odráží socialistický systémživotních hodnot, setkáváme se v nich s proble
matikou, která je nám blízká a je viděna z na
šich, socialistických pozic. V naší překladové po
litice a při nákupu filmových a televizních progra
mů Je ovšem třeba respektovat nutnost, abychom
znali i nejlepší umělecká díla, která vznikají v
kapitalistickém s v ě tě ... Nicméně i u těchto děl;
vždy jsou a budou prvořadé požadavky na anga
žovanost díla a jejích autorů ve prospěch spole
čenského pokroku: z tohoto hlediska má náš do
voz kulturních hodnot ještě řadu nedostatků: Stále
ještě doznívají v naší ediční činnosti i v progra-mech našich kin, divadel a televize důsledky
anarchie a různých problematických tendencí kri
zového období, jak se odrážely i v činnosti výbě
rových komisí v orientaci překladatelů . . .
. V. Solecký, Rudé právo, 23. srpna 197Z

NEOLYMPIJSKÉ ZÄPOUENT
Nad Mnichovem se vznáší holubice míru, sportov
ci všech zemí se bratří, milimetry, vteřiny,_miligra-my, postřeh,. elegance, hrají jedinou roli, všude pa
nuje dobrá vůle a čistá radost ze zápolení — psal
by asi někdo, kdo se zahloubal nad ideály, vyhla
zovanými koncem minulého století baronem Pierre
de Courbertinem a zavíral oči a zacpával si-uši před
skutečností.
Olympiády se stávají stále více záležitostí organi
zátorů než sportovců, štáby výborů, dohližitelů, soud
ců, poradců, ředitelů atd. rostou od jedné olympiá
dy k druhé daleko rychleji než počet vynikajících
olympioniků.. Zatímco problémy s -překonáváním^fe
nomenálních časů, dálek, počtů, bodů atd. si řeší
sportovci lehce, sami a často. bez -patřičné .pozorno
sti širší veřejnosti, vyřizování organizačních problé
mů je stále složitější a mnohdy skoro neřešitelné.
Není pak divu. že v přeorganizované společnosti-se
snadno zašantročí i hlavíní myšlenka, ideál, který,
měl tvořit pevný základ, všech pozdějších nadstaveb.
Tak se stalo, že boje jednotlivých vynikajících spor
tovců se za necelé století změnily v boj o prestiž
národů, o počet medailí, o důkaz jakési nadřazeností
— o politické důsledky, které budou mít úspěchy ne
bo neúspěchy reprezentantů na závodištích či aspoň
jejich vhodné vystoupení.
. S organizačními nebo spíše s politickými problémy
olympiád se setkáváme už dávno předtím než vzpla
ne na hlavním stadiónu olympijský oheň. Nejvíce
publikovaným problémem, který se řešil před za
hájením XX. olympiády, byly námitky a obhajoba
práva účasti rhodéských sportovců. Loňské zasedáni
Mezinárodního olympijského výboru rozhodlo, že se
bílí í černí- sportovci z Rhodésie mohou zúčastnit
(pod britskou vlajkou), avšak některé africké státy
pohrozily krátce- před zahájením her bojkotem, budou-li Rhodésané připuštěni k soutěžení. Po této hroz
bě, podporované několika národy asijskými a blokem,
komunistických států, došlo k novému hlasování a
“změně názorů” většiny členů.
Možná, že je v takovém rozhodnutí něco. v pořádku,
vezmeme-li na vědomí, že olympijské boje nejsou-je
nom sportovní událostí. Rasismus, pěstovaný rhodéskou bílou vládou, je ošklivý, nebezpečný, nelid
ský, jako každá ideologie, každá vláda, která diskri
minuje člověka pro jeho původ, názor, víru, jako kaž
dý režim, který porušuje základní lidská práva pod
řízených občanů.
Mezi základní zásady, na nichž má být budována
olympijská, myšlenka, by však měla být důslednost.
Jě totiž zcela nelogické, jestliže soudcem jednání ne
demokratické vlády jsou režimy, které porušují zá
kladní lidská práva daleko jasněji než obžalovaný re
žim. Upouští-li se veřejně od zásady, že na olympiád
dě bojují jednotliví sportovci a ne reprezentanti re
žimů, pak v Mnichově nemají co pohledávat spor
tovci mnoha diktátorských režimů, především spor
tovci Sovětského svazu a ostatních komunistických
zemí, které porušují základní lidská práva svých ob
čanů daleko víc než vyloučená Rhodésie.
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(Pokračování se.str. 1)
kušenost pění zapomenua, a nikdy nedopustíme,
by byla zamlčena. Poážku zahraniční a domá:í reakce a pravice ze
rpná 1968 jsme dovršili
i dovršujeme ve' všech
iblastech a částech živoá tvůrčí prací s marxitícko-leninskou důslednoití. Nečekáme a nemůžene očekávat pochvalu či
iGenění pravice a reakce,
ejich spojenců a souběž:u, jejichž nenávist k nám
lábývá forem až grotesk
ách.”

V jiné části úvodníku
bP se dovídáme, že si
'komunistická strana vylobylá velikou důvěru a
Dodpbru lidových mas” ,
íe ‘‘poprvé po mnoha le;ech ’sě? zastavil pokles
Dočtu členů” , že mezi
kandidáty
členství
je
‘zdrcující většina dělníků,
-olníků a především mlaiých lidí” átd.
Další příležitost k vzpo
mínkám na srpen 1968
poskytlo úmrtí (20. 8.) a
státní pohřeb jednoho z
"nejzasloužilejších mužů
Srpna’’, 471etého Draho
míra Koldera, člena ÚV
KSČ a ministřá -. předse
dy Výboru lidově kontro
ly. Oceňování jeho “zá
sluh” ,: jeho “neochvějnéao marx-lěninskéhó posto
je V krizovém období”,
aylo nápadně zdůrazňo

váno v novinách, v- pro
jevech nad rakví a v ci
taci k Řádu republiky,
který mu posmrtně udělil
president republiky. Na
tak žasloužilého mrtvého
se totiž dá v případě po
třeby v budoucnu leccos
svést.
Zdůrazňované politické
i hospodářské úspěchy po
čtyřech letech protireformačního úsilí kontrastují
ovšem s varováním míst
ních režimistů před ne
bezpečím, hrozícím ze so
větské nespokojenosti s
vývojem poměrů.
Kdo
sleduje pozorněji situaci
v Československu, dá spí
še za pravdu nespokoje
ným soudruhům-z Moskvy
- normalizace byla v
ČSSR sice nadiktována,
ale lidé ji vzali na vědo
mí jen tam, kde není vy
hnutí. Malé události a
zprávy někdy prokáží víc

než velká slavnostní pro-'
hlášení.
-Abychom se vyhnuli po
dezření ze zkreslování,
vyhneme se komentářů
ze soukromých zpráv a
všimneme si namátkou
vybraných zpráv o “úspěších”, jak je předklá
dá čs. režimní tisk.
O normalizované lásce
k Sovětskému svazu se
rozepisuje Rudé právo na
kulturní stránce (24. 8.).
Pozastavuje se nad tím,
že na americké detektiv
ce Sestřička v kinu Vele
trhy je nabito, ačkoli
prý lidé, když po předsta
vení odcházejí, dávají na
jevo svou nespokojenost.
Naproti tomu v kinu Sevastopol se dává “krásný
sovětský, česky mluvený
film”
Cesta
nezištné
lásky a “návštěva byla o
mnoho slabší, ačkoli ven
ku pršelo” . (Zřejmě pro

Královna krásy?

t u ' nezištnou sovětskou
lásku.)
O hospodářských úspě
ších píše zase Svobodné
slovo (25. 8.) v úvaze D.
Jenšovské, která začíná
takto:
“Bůhví co by to tak
asi znamenalo, kdyby člo
věk měl sen o kopcích
květáku, horách kapusty,
svazcích
mrkve
nebo
modrých a světlezelených
balóncích kedluben. Ne
mám snář a nevím tudíž,
jaký je význam zelenino
vého snu. Určitě je to
však něco příjemného.
Protože taková pochoutka
na talíři, ovšem konzumo
vaná pravidelně a co nejčastěji, zajistí štíhlou po
stavu a uchová zdravý
organismus!”
Zdá se tedy, že si lidé
snaží uchovat zdravý or
ganismus i zdravý ro 
zum.

Krajané pronikají do australského života na všech
frontách. Do letošní soutěže o “Královnu krásy”
Austrálie byla vybrána též sl. E. Pittnerová z
Elwoodu, která se narodila před 19 léty v Havířově
va, banány a iné tropic a do Austrálie se přistěhovala s rodiči po srpnu
ké ovocie. Ale to sa po 1968. Jako její sponsor je uvedena československá
veřejnost ve Viktorii.
stupne mení a sortiment
— Výnos soutěže o “Královnu krásy” jde ve
latinsko-amerického
ex •
prospěch spolku pro péči o mrzáčky.
portu sa rozširuje.
Mnoho pomáha soviet
ska ochota poskytnúť úvery, ktoré sa ovšem
HLAS DOMOVA MŮŽE VAM DODAT
často z politických alebo
IHNED TYTO KNIHY :
ekonomických dôvodov ako to bolo pred pár rok A. Ostrý (pseudonym -P rah a): Československý (
problém $ 4.80
mi v prípade Brazílie nevyužijú. Nateraz soviet Radoslav Selucký: Východ je východ $ 3.60
ske úvery - samozrejme J. škvorecký: Tankový prapor $ 2.80,
Jiří Hochman: Jelení Brod $ 3.60 .
okrem Kuby - dosiahli už
G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
takmer hodnoty 900 m i M. Komínek: I pod oblohou je peklo $ 5.50
liónov dolárov a ich plá Andrej A, Amalrik: Udrží se Sovětský svaz do
r. 1984? $ 2.40
novaná projekcia zo stra
J. Danius: Zrod satanova atomu. I. a H. díl po $ 6.ny Moskvy je do konca
roku 1973 dve miliardy 'j . K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.-,
G. M, Hopkins: Básně $ 1.50,
dolárov. Marxistický re
iGertrud
von Le Fort: Věčná žena $ 1,žim prezidenta Alléndu v
M. Součková: Případ poesie $ 1.50,
Čile z toho dostal najviac,
1Vilém špalek: Tam Portugués znova a znova na
asi jednu tretinu.
Sovieti vyvážajú do la: lévá svůj jed $ 3.-,
V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70,
tinsko-amerických repub K. čapek Hovory s TGM $ 3.50,
lík tovar veľmi pestrého K. čapek: Anglické listy $ 1.70,
sortimentu - celé zariade
B. Mikula: Progressive Czech (učebnice češti
nie pre fabriky, traktory,
ny) $ 5.generátory a iné elektric Kníška Karla Kryla $ 2.40
ké stroje. Dovážajú to
Ózechoslovak Recipes. Anglicky psaná čs. kuchař
pánky, cukor a - kávu z ka. 36 stran. Cena $ 1.50
Brazílie, med’ z čile, ry B. Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje
biu krmnú múčku a rôz $ 1.20
ne nerasty z Peru, z Ko J. Durych: Služebníci neužiteční (4 svazky) $ 10.Ceny jsou včetně poštovného
lumbie kávu. Ich cieľ. je
Na cestě do Austrálie jsou tyto knihy:
dosiahnuť , aspoň pplmiliónu dolárový obrat roč J. Brodský: Řešení gama $ 5.-,
ne v priamom obchodnom J. Brodský: Solution Gamma (anglic.) $ 6.80,.
styku s touto časťou zá
(Učebnice “Do roka dokonale anglicky” $ 2.20.
pádnej hemisféry.
V HD můžete též objednat všechny knihy vy
Dušan Lehotský, N. Y. dané CCC Books v Mnichově.

Sovietska ekonomická ofenziva
(Pokrač. zo str. 1)
Santiaga dve sovietske
delegácie: jedna sa pobe
rala do Buenos Aires s
ponukou rôzneho strojné
ho zariadenia, druhá ma
la za cieľ najväčšie bra
zílske mesto Sao Paulo,
kde sa rozhodla hľadať
trh pre sovietsky letecky
priemysel.
Doteraz sú výsledky tej
to sovietskej ekonomickej
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ADELAJDE:
G. Pipinas, Club, 131 Hindley St., Adelaide, S. A.

MELBOURNE:
Novinový stánek na Elizabeth St., poblíž rohu Flinäers St. (proti Commonwealth Bank), C ity,
McGilľs Newsagency, 183 Elizabeth St., City (pro
ti GBQ)
Village Belie Néwsagency, 161 Acland Street, St.
ECilda •
;
LIZÁ’S VARIETIES, Shop 5, 384 Glenhuntly Rd.,
Elstermviek, Vie. 3185
CLAYTON CARDS SHOP, 336 Clayton Rd., Clayton, Vie.
SYDNEY:
PORTER & Co., Newsagency, 203 a Castlereagh St.
Sydney - City
MALA’s Delicatessen, 203 Hay Street, Sydney-Hay
market
STEINDLEROVA restaurace, 197 Campbell Str„
Darlinghurst, NSW
RESTAURACE “ZLATÁ PRAHA” , 235 Oxford, S t.
Darlinghurst, NSW.
REID‘S NEWSAGENCY, 134 Campbell Pde., -Bondi
Beäch, NSW.

ofenzívy
v
Latinskej
Amerike pomerne skrom
né. Obchodný export do
siahol vlani hodnotu 200
miliónov dolárov, dvojná
sobok exportnej hodnoty
v roku 1970. Najlepšie tá
to ofenzíva zabrala v či
le, v Peru a v Bolívii, te
da v republikách, kde sa
hospodárske záujmy Spo
jených štátov dostali naj
viac do rozporov s tamoj
šími vládami. A tak to
vyzerá, ako keby Soviet
sky zväz čakal na takéto
príležitosti a ponúkol sa
všade tam, kde spoluprá
ca s Amerikou začína
haprovať. Pravda, ináč
bude vypadať situácia aj
pre Sovietsky zväz, až sa
rozvinie“ podobná ofenzíva
Čínskej ľudovej republi
ky v tejto oblasti sveta.
Pomerne pomalý vývoj
v sovietskej ofenzíve na
južnej polovine západnej
hemisféry treba pripísať
na vrub niekoľkých okol
ností. V prvom řade ne
bolo tu tradície a soviet
ske výrobky neboli v latinsko-amerických repub
likách známe a boli pri
jímané s určitou dávkou
nedôvery. Potom, Latin
ská Amerika potrebovala
export takého druhu tova
rov, o aké nebolo do ne
dávna v Sovietskom zvä
ze záujmu, napríklad ká

!
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K politickým procesům v Československu

— Dne 11. srpna zemřel v severoanglickém městě — Z Míčovic na Prachav Praze ve věku 75 let Middlesborough tři medai . tičku- oznámili nalezení
generál v. v. Raymúnď le: zlatou za vítězství v “vzácné houby austral
Mrázek, ruský legionář, hlavní soutěži smíšených ského původu” , tzv. Květnositel čs. válečných kří sborů a dvě stříbrné v natec Archeův, jejíž ná
žů za I. i II. odboj, dů soutěži ženských sborů a lez v Československu ne
byl předtím hlášen. Hou
stojnického řádu francouz sborů lidových písní.
ské Čestné legie a dalších — V Práze dělal v uply ba je prý Hezká - jako
vyznamenání. Po komuni nulém školním roce Výbor sytě červený hvězdicový
stickém puči byl zatčen a lidové kontroly NVP pro květ -, ale je jedovatá.
strávil 17 let ve vězení. věrku prospěchu mladých (Ať se přizná,, kdo ji z
V roce 1968 žádal o reha lidí. Zjistil, že 74% ne Austrálie přivezl.)
bilitaci, ale srpnová oku prospívajících žáků po — Děti rakouských kraja
pace zmařila její projed chází z dělnických rodin. nů - členů rudého spolku
nání.
V celostátním měřítku Pokrokového sdružení Če
— Při návratu z “dovole přes 17% žáků nedojde do chů a Slováků v Rakou
né” v Sovětském svazu 9. třídy. Nejhorší pro sku, trávily své prázdni
byl Gustáv Husák okázale spěch je nejen v mate ny v pionýrských táborech
vítán na letišti v Ruzyni. matice, ale i v rodném ja ve Vrátkách a v Baldovci, aby poznávaly prolePřed svou “dovolenou” se zyce.
tářský internacionalismus.
zúčastnil na Krymu pora
V galerii Vincence Kra
dy komunistických vůdců —
v Praze 6 byla před — V Praze byly zaháje
všech států Varšavského máře
21.
srpnem
zahájena vý ny přípravy k uspořádá
paktu a potom měl delší stava
ní výstavy “50 let SSSR ’,
“Dokumenty
samostatné rozhovory s činnosti pravicově oportu-o která má být otevřena v
Brežněvem. Předpokládá nističkých, antisocialistic- den zahájení “Měsíce
se, že si “upevňoval po kých a kontrarevolučních čs.-sovětského přátelství”,
zici” proti útokům sou sil v ČSSR v letech 1968- tj. 7. listopadu tr. v P ar
druhů kolem Biľaka.
1969". 13 výtvarníků vy ku kultury a oddychu Ju
— Od roku 1960 dodalo stavuje zároveň na této lia Fučíka. Má to být vý
Československo do Sovět výstavě díla,
kterými stava rozměry i význa
ského svazu více než 1.350 “vědomě naplňují poli mem mimořádná.
nejmodernějších elektric tické požadavky současné — Mistr sportu František
kých lokomotiv. Na roky doby” .
Venclovský, hlavním po
1973-1974 se plánují další - - Na nepříjemné překva voláním pracovník STB,
dodávky lokomotiv v ceně pení si stěžoval v praž uspořádal během letošní
10 miliónů rublů.
ských novinách jakýsi ho roku pro mladé lidi
— V měsíci srpnu se ode chatař z Prokopského ú- 150 přednášek ve všech
hrála tři důlní neštěstí, o dolí: zloději mu ukradli krajích republiky. Téma
nichž byla vydána jen nejen celou chatu, ale i tem byla nejen jeho plav
kratičká zpráva, protože podezdívku.
ba přes La Manche, ale i
při nich zahynuli “jen” '
otázky politické.
—
Na
zámku
v
Kolodějích
tři horníci. K závalům
se
konaly
další
českoslo—
Kulturní reprezentace
došlo na dolech ve Rtyni
v Podkrkonoší a na dole vensko-polské rozhovory Československa na olymr
Paskov v okrese Frýdek- o prohloubení spolupráce. piádě v Mnichově byla
Početnou polskou delega svěřena Karlu Gottovi s
Místek.
ci vedl předseda rady m i orchestrem
Ladislava
— Závazky se znovu pě nistrů Piotr Jaroszewicz. štaídla, Jitce Molavcove
stují a to ve zvýšené mí — Koncem srpna přijela a skupině Buřinky. Všich
ře, protože jde o uctění k osmidennímu pobytů ni jsou jistě dobře hlídápadesátiletého výročí So maďarská
parlamentní ni, aby se neopakovala
větského svazu. Režim s delegace, vedená předse trapná záležitost, kterou
nimi má však i trápení. dou Národního shromáž Gott vyvedl v Mnichově
Tak ...noviny v .minulých dění MLR Antalem -Apro. loňského roku.
Č/HD
dnech pranýřovaly, že
žvláště studenti se jen
“zavazují, aby se zavazo
vali” . Socialistický záva
zek studentů zní např.,
že “budou řádně využívat
studijní dobu, sníží absen
ci a zlepší si prospěch” .
Československý režimni tisk si v poslední době
— Geologové zjistili, že
zvlášť libuje v otiskování dopisů "pomýlených
přímo pod Sněžkou, v
utečenců", kteří se předhánějí y líčení hrůz ka
Obřím dole, i na jiných
pitalismu. Dopis mladého muže — prostého, ne
místech Krkonoš jsou bo
politického typu — příteli, žijícímu v zapadlém
hatá naležiště rud, která
se odhadují na 1% miliónu
koutu Austrálie (který. nám jej dal k dispozici)
tun železné rudy s téměř
však nehýří nadšením ž návratu do socialistického
60% obsahem železa a
ráje. Pro informaci Uveřejňujeme (v původním
statisíce tun mědi a zin
ku.. Mezi. ochranáři příro
znění):
dy a režimními techniky
,
. Všechpp ti uznávám a strašně lituji, že,
se rozpoutal boj. Zatím
jsem se vrátil. Ne z rodinných důvodů, ale měl
bylo rozhodnuto, že se ru
da v Krkonoších těžit ne
jsem soud, doslal jsem 8 měsíců na 15 měsíců
bude.
podmínku a hrubo peněz platit a pořád mám ně
— Další vytesaný Kle
jaké potáhovačky. Ještě že jsem měl dobrého
ment Gottwald bude zdo
obhájce u soudu, byl mladý a mladým nadržuje
bit republiku, tentokrát
a také máma má známost u soudu a to mi po
slovenské Vrútky. Pomník
navrhli akademický so
mohlo, jinak dostávají víc a zavírají je. Jak pí
chař Ladislav Berák a
šeš, že sis užil v Sydney několik měsíců a hodně
architekt Ľudovít Kupkoutratil, toho nelituj. Já jsem chtěl na dovolenou
vič, kteří prý chtějí ve
do Maďarska, vyřizoval jsem si to, ale nepustí
svém díle symbolisovat
Gottwaldovu novinářskou
mne vůbec za hranice, ani do socialistických stá
činnost.
tů mi už nevěří. Sledují mne a dávají na mne po
— Pěvecký soubor Lúčni
zor a k tomu jazyk držet za zuby. Aspoň 3 roky
ca z Bratislavy si přivezl
z mezinárodního festivalu

Vysvětleni
Politické procesy z minulých týdnů v Československu vyvolaly. na Západě a
především v řadách členů západních komunistických stran větší zájem a ostřej
ší kritiku čs. režimu než v Praze očekávali. To je zřejmě důvod, proč se pů
vodní vysvětlování procesů a trestů po několika týdnech změnilo. Podvracení
republiky a socialistického zřízení rozmnožováním a rozšiřováním letáků y
předvolební době loňského listopadu, které bylo udáváno jako hlavní důvod y
stručných zprávách o rozsudcích, uveřejněných čs. novinami, se západním ko
munistům nezdály dost přesvědčivým důvodem. Jsou totiž zvyklí používat zcela
otevřeně a beztrestně daleko závadnější materiál proti vládám států, v nichž žijí.
Tak se zrodilo - až po- skupinám kolem doc. Mi- poúnorovou i posrpnovou
tom.- kdy bylo oznámeno lana Huebla a PhDr. Ja  erňigrácí. Tak dr. J. Te
v Praze a v Brně vynese na Tesaře. Tento Malý sař byl v ,písemném styku
ní rozsudků' nad 46 osoba akční program byl prý s poúnórovým uprchlíkem
mi - vysvětlení jiné, podle “programem postupné lik dr. R.'Lužou a při vzá
propagačních
expertů vidace socialistického řá jemné korespondenci po
KSČ zřejmě závažnější. du” . Jeho programem by užívali oba i kódů. Do
Ústřední' orgán strany, lo “zformovat všechny cent Huebl se zase .zapletl
Rudé právo, přinesl “vy opoziční síly, aby byly s posrpnovým Jiřím Peli
světlení” v půlstránko- způsobilé vystoupit v ur kánem a k předávání “zá
vém článku Václava Do čité fázi s programem važných informací ..vnitro
ležala, nazvaném “Socia demokratického
socia politické povahy -a situač
listické zřízení nelze bez lismu” . Malý akční pro ních zpráv; které si opat
trestně podvracet” (16. gram prý také odmítal řoval prostřednictvím řa 
8.). Celé to dlouhé poví ‘.‘základní principy našeho dy dalších osob” používal
dání se o předvolebních štátního a společenského . cizích státních příslušní
letácích vůbec nezmiňu zřízení”, tj. vedoucí úlo ků. -Dovídáme -:se, že se
je, ale zato přináší detai hu komunistické strany, a sešel v bytě s pracovní
ly “konšpiratívni činno politický systém Národní kem. italské televize Vasti” odsouzených, jejichž fronty, chtěl “vyčlenit re lerio. Oc-hetto, že s- ním
podání dokazuje, že si publiku ze společenství seděl -v kavárně Alfa - v
autor libuje v detektiv socialistických států, pro Praze 1 a podobná provi
sadit neutralitu a orien nění. Jiné spojky prý pře
kách.
V kostce spočívá provi tovat zahraniční politiku dávaly. Hueblovi cizí. va
nění devíti dosud odsou ČSSR výhradně na západ luty, určené údajně na
zených skupin dle V. Do ní kapitalistické státy v podporu rodin osob stíha
ležala v tom, že brněnská rámci tzv. středoevropské ných nebo odsouzených
pro trestné činy proti re
ilegální skupina vedená solidarity” .
Členové ilegálních sku publice. Tím prý měl byt
MUDr. Milanem Šilhaném
vypracovala tzv. Malý pin upravovali a doplňo u členů protistátních sku
akční program hnutí za vali Malý akční program pin vytvářen pocit jistoty
demokratický
centrali a k tomu účelu se scháze pro-případ zatčení.na
konspirativních
smus a dala ho k vyjád li
Doležal prokazuje ve
ření1skupině PhDr. Jaro schůzkách. Někteří do ,svém pojednání i samoslava Sabaty a pražským konce udržovali spojem s rostlý způsob humoru,
když píše, že “naše socia
listická ústava zaručuje
všem občanům široká po
litická práva a svobody” .
V • další . části ..- je -ovšem
to nutné “ale”......
nesmím nikam. Já jsem z toho nešťastný. Buď
rád, že jsi tam. Že tě to někdy ponouká se vrá
• Všichni člepové-ilegál
tit domů, Honzo, já ti věřím, nic ale nelituj. Já
ních skupin -sí - prýLpočíkdybych mohl hned bych se vrátil do Austrálie
nali jako spiklenců ■užívá •
a zpět do Československa bych jel jedině na ná
li hesel a pozsá.vacích
vštěvu. Moc mne to mrzí, že jsem se vrátil, tady
znamení, rozšiřovali pí
nás ponižují, nemáme práva, říkají, že jsme zrád
semnosti v rukavicích,ci. Dobře to uvaž, Honzo. Stala se ta hrozná věc
aby znemožnili.identifika
s únosem letadla jak zastřelili pilota. Naši je žá
ci otisků prstů, k předá
dali zpět, ale západní Němci je nevydají. Pomysli
vání zpráv do zahraničí
si o tom co chceš — to neměli dělat, zastřelit ho.
používali;mikrofilmů atd.
Ale jsou to opravdoví vrazi? Udělali ale zle nám
Docent Huebl měl předvšem, všichni mladí lidé mají zákaz za hranice
rokem i účast na sestave
a kontroluje se jak při vstupu do letadel tak i
ní rozhovoru, Josefa Smr-.
dole a že se to stalo, tak dávají přísné tresty s
koyského s- redakcí, ital
vězením.
ského časopisu Giornp
Vie Nuove... Smrkovského
V Ostravě byla výstava na Černé louce, zboží
zpráva prý obsahovala
pěkné, ale všechno hrozně drahé, ložnice 20.000 a
řadu kódů a smluvených
obývák 25.000 Kčs, já se neožením, chci ještě něco
značek. Byly prý zjiště
vidět a někam cestovat. Na západ, do Austrá
ny i filmy s .texty situač
lie . . . doufám, že přijde čas a jednou se to po
ních
zpráv Jiřímu Peli
daří.' Přeji Ti hodně zdraví a úspěchů a vydrž
kánovi.
to."
(Pokračován na str. 11)

Dopis navrátilce
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Džetem — denně
do VÍDNĚ, FRANKFURTU nebo LONDÝNA
můžete letět ZA POUHÝCH $ 370.Do mnoha měst v EVROPĚ a zpět
můžete letět za $ 697.90
Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
do VÍDNĚ stojí
$ 346.45
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

LCMCYA
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Pred
valným zhromaždením SN
'Československá misia búde exterminovaná'

Uz len kratka doba nas delí od otvorenia tohoročného valného zhromazde-i ti tým, čo porušujú ľud
nia Spojených národov. A tak prípravy v sídle svetovej organizácie na new- ské práva a občianske
yorskej Prvej avenue sú v plnom prúde. Do týchto príprav spadá aj túra gene slobody.
rálneho tajomníka Kurta Waldheima, ktorá ho priviedla až na Ďaleký východ,
V súvislosti s touto žia
do Pekingu a na spiatočnej ceste sa zastavil v Belehrade. Jeho rozhodnutie dosťou na americkú vlá
navštíviť za 8 mesiacov 22 členských štátov, medzi nimi všetkých päť stálych, du sa československá de-.
členov Bespečnostnej rady, charakterizuje dopisovateľ tunajšieho časopisu ako legácia vyznamenala oso
výkon neúnavného bežca na dlhých pretekových dráhach, čínskej návšteve sa bitným spôsobom. Nielen
pripisuje veľký význam, pretože mela potvrdiť úplnú zaangažovanosť Čínskej tým, že žiadala čo . naj
ľudovej republiky na práci svetovej organizácie. Zhodou okolností Peking to prísnejší postup proti de
TRAVEL SERVICE
sám potvrdil svojimi dvoma poslednými rozhodnutiami: zriadením svojej stálej monštrujúcim skupinám,
330 Little Collins St.
misie v ženevskom sídle Spojených národov a vytvorením veľkej tlačovej misie ktoré označila za terori
(roh Elizabeth St.), Melbourne
v newyorskom sídle.
stické, ale aj tým, že si
Telefon 63-4001 — 63-4002 '
Snahou generálneho ta mom úpravy vsťahov rú rôzne skupiny, najmä generálnemu tajomníkovi
jomníka Waldheima je medzi socialistickými kra bojovná liga na ochranu sťažovala, že v pošte na
nadviazať osobné kontak jinami. Vyžaduje, aby aj práv židovskej menšiny v šla cedulku, že misia bu
“Nevěřte, že jste zapomínáni. Nemyslete si, že ty s predstaviteľmi štá vsťahy medzi socialistic SSSR a ukrajinská etnic de exterminovaná 12.
jste opuštěni. Nedejte na námluvy, že jste osamo tov a vlád, pretože verí, kými krajinami boli bu
ká skupina, v poslednom augusta, šlo však o ozná
ceni. My všichni, kteří pocházíme z téže krve jako
menie obchodnej firmy,
vy, stojíme na strá ž i. . . nedopustíme^ aby se Zá že to mu umožní už pre- dované na totálnej rovno čase často napadala.
rešpektovaní
ktorá
ošetruje byty proti
pad někdy smířil s přítomností cizáckýeh vojsk na dom odhadnúť, ako asi právnosti,
Je len samozrejmé, že
území Československa . . .” (Z provolání Národní ra  na jeho rozhodnutie môžu národnej nezávislosti a o osobnú bezpečnosť čle hmyzu, čiže exterminuje
dy americké, HD č. 9/72)
jednotlivé členské krajiny štátnej suverenity, ako aj nov jednotlivých misií hmyz. A tak sa českoslo
reagovať.
nevměšovaní sa do vnú treba dbať, ale vo Spo venská delegácia vraj za
4 ROKY PO INVAZI
torných pomerov jednotli jených štátoch nikto ne slúžila , o pobavenie na
K
prípravám
pre
valné
Karel Wendt
vých štátov.
môže nikomu zakazať, svoj účet.
První úkol politického exilu je dokazovat světu zhromaždenia patrí aj roz
Dušan Lehotský, N. Y.
hodnutie
o
tom,
či
počet
O otázke, ako upevniť aby nedemonštroval prokolem, že československý problém stále trvá. Exil,
který přestal plnit tento úkol, existuje už jenom do členov SN vzrastie o ď al medzinárodnú bezpečnosť
té míry, že si není schopen uvědomit rozdíl mezi šieho, alebo nie. O člen rokovalo valné zhromaž
krajanským životem a politickou akcí.
Vedoueí kontinentální pekárna v Melbourne
Protože tuto skutečnost všichni známe, českoslo stvo totiž zažiadala nová denie na každom svojo ái
venské exilní organizace v Austrálii provedly k 4. ázijská krajina, ktorá sa zasedaní od roku 1969.
ATLANTIC BAKERY Pty. Ltd
výročí sovětského útoku na naší zemi tyto akce:
zformovala po nedávnej Vtedy s návrhom na dek
8-10 Helen St., West Heidelberg, Vic. 3081
vojne na Indickom polo- laráciu princípov pre ukontinente: Bangla Deš. pevnenie medzinárodnej
Telefon 459-3672
Zaobierala sa tím už bezpečnosti prišiel Soviet
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
Bespečnostná rada na svo sky zväz. Lenže jeho ná
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
jom zasedaní 25. augusta vrh väčšine delegácií .ne
Přesvědčte se!
a Peking namietal proti vyhovoval. Z toho dôvo
Žádejte
chleba
značky ATLANTIC,
členstvu tejto novej ázij du sa dosial takáto dekla
která
je
zárukou
nejlepší kvality..
skej krajiny. Nie je však rácia nezrodila.
• i
■
; vfififl
isté, či Čína bude trvať
Generálný tajomník SN
“Pravda je někdy hořká jako pelyněk. A pravda na svojich námjetkách.
1
žiadal členské štáty, aby .js~=jr?trBrr’r a n i y m t* 'W f t- n U J lU m f c W tf l
v případě Československa je, že je zapomenuto, že
Provádíme veškeré práce optické
Rumunská delegácia pri mu do konca júla predlo
je opuštěno; že zdrcující většina nás, co jsme z téže
krve, dělá kariéru a na stráži stojí jenom tam, kde Spojených národoch pri žili písomne svoje pripo
přesně, rychle a za levné ceny
se dá něco utrhnout. . . ”
spela tiež k agende budú mienky. Do stanoveného
(Jistoty, které zbyly, HD č. 11/1972) ceho valného zhromažde termínu odpovedalo však
nia. Požiadala generálne zo Í32 členov len asi tu
ho tajomníka Waldheima, cet, z •východnej Európy
"Řekněte to květinami"
573 Hampton St.,
aby dal kolovať rezolúciu len Maďarsko. Rumunská
Váš květinář,
Hampton, Vic.
o medzinárodnej politike, rezolúcia nie odpoveďou,
ktorú rumunská komuni lež len dokumentom, pred
Telefon: 98-5756
spolupracující s INTERFLORA,
stická strana odhlasovala loženým pre informáciu.
může zařídit dodávku
na svojej poslednej kon Rumunská delegácia však
květin a věnců
ferencii. Po dohode s ru sľúbila, že svoju odpoveď
» Československu nebo v jiných státech
munským stálym delegá o tom, ako si rumunská
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
tom lonom Datcu dostala vláda predstavuje posil
nebo zvláštní událost, obraťte Se na místtíí
rezolúcia poradové číslo nenie medzinárodnej bez
- květinářství INTERFLORA.
33 na programe valného pečnostní, dodá ešte pred
Poznáte je podle obrázku Merkura
OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE
zhromáždenia. Rezolúcia otvorením valného zhro
ve výkladní skříni
ve
velkém
výběru na skladě (včetně reprodukcí
má na mysli posilnenie maždenia.
dřevorytů
staré
Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
zhromaždenia. Rezolúcia
INTERFLORA —
Konečne k pripravam
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZ LACOVÁNI rámů
sti a v niekoľkých odstav- pre valné zhromaždenie
KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA
i nábytku odborně provádí
coch sa zaoberá problé patrí aj požiadarka na
první pozlacovačská firma v Austrálii
americkú vládu, aby sa
postarala o zvýšenú oJ. KOSŇAR PTY. LTD.
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
chranu členských delegá
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
cií pred znepokojováním
Telefon: 37-3109
zo strany rôznych de jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne
monštrantov.- Ako je zná
(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Insurance Brokers. Volejte (Češky neb slov.) 95-2421
mo, najviac si sťažovala
Krajanům poskytneme 15% slevu
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vie., 3189
sovietska vdelegácia, kto-
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Iraenýrovánl duši
FERDINAND

PEROUTKA

Po čtvrtém výročí invase hledáme, jak krátce cha rakterisovat poinvasní režim. Nejlépe je říci: režim
inženýruje. Před čtyřiceti lety, za Stalina, vznikla v sovětech mimo jiné nová představa o básnících:
básníci jsou inženýři duší. Ne důvěrníci duší, nýbrž ti, kdo je manipulují. Tehdy Vítězslav Nezval kon
čil báseň refrénem "Stalin, Stalin, Stalin". Také se mu chtělo inženýrovat československé duše, když mu
před, tím bylo na sjezdu sovětských spisovatelů v Moskvě vysvětleno, že je to moc dobré pro básníka.
Inženýrství je užitečné povolání. Když má být postaven vysoký dům, silnice má být vedena, most má
překlenout údolí, inženýr je ten, na koho se obrátit. Otázka je, do jaké míry může toto povolání psy
chologicky splynout s povoláním jiným, s básnictvím. Zdá se, že po nějakou dobu sovětští komuni
sté — a po nich českoslovenští — měli na mysli ještě jedno splynutí, ještě jedno bratrství mezi povolá
ními. Pořádali schůzky spisovatelů s policisty a vyzývali je, aby k sobě byli co nejsrdečnější. Byla
na blízku budoucnost, kdy bude existovat nová bytost s třemi srdci, se srdcem básníka, srdcem inže
nýra a srdcem policisty, všechna tři srdce pěkně vedle sebe budou bít stejným tepem. Inženýr mění
krajinu, poráží stromy, vyhazuje do povětří malebnou skálu, dláždí, kde byla tráva, betonem zakryje
potok. Když po Stalinovi přišel Chruščov, básníkům a spisovatelům v Československu bylo dovoleno po
někud se znepokojovat. Začali se ptát, co asi je po65*6/ zda inženýrování duší nebo jejich hlas. Pone
cháni poněkud více sami sobě, dospěli tak daleko, že začali vyjadřovat, co sami cítí, místo toho, co
cítí komunistická internacionála. Ve stejnou dobu čeští a slovenští občané měli živý dojem, že už bylo
dost inženýrování. Vznikl konflikt s přívrženci inženýrství, který ještě není urovnán.
Nyní, po čtyři roky už, si dokonce musil dát in- si dali schválit každý projeví, podvrací. Pod-1
idea inženýrování zase serát do novin, aby se svůj krok nebo přijali in vracení je trestný čin, a
stojí tak vysoko jako za přihlásili, kdo by byli strukce, jaký má být krok je-li občan za to stihán, :
dob Stalinových. Režim ochotni účastnit se inže- další, četa se domnívá, že není to politický proces.
I v tom je kus pravdy.
znovu vyvezl ze skladišť nýrování.
Vyžadovaná o tomto stavu věcí může
Nevím, zda nás má či nemá překvapit zjištění,
inženýrský aparát, válce kvalifikace: neochvějné napsat, že smysl národ Režim se založil na har že v USA vychází vědecká práce o ranném, křesťan
a drtiče, a inženýruje ná srdce spolehlivého kád ních dějin byl splněn a monii mezi vládou a ob ství mezi Slovany. P. Dvornik, který Ise této epoše
vědecky již věnuje dlouhou dobu a jeho jméno, je
rodní krajinu, tradici a rovníka. To byl svátek v přišlo právě to, zač “ce čanstvem. na tom, že ji mezi západními byzantology proslulé, vydal po ně.
všechno, co v národě vy jedné ulici, známé i ne lé generace nejlepších né názory snad budou, kolika dílčích studiích fundamentální dílo o posláni
rostlo přirozeně. Pokud známé netalenty se při členů našeho národa bo ale nebedee projevovány. byzantských, římských a frankských misí mezi již;
historie se týká, to a ono hlásily. Z nich režim se jovaly a umíraly” . Nej Jestliže občan to ne nimi Slovany a o jejich prvních kontaktech s Rusy.
Podstatná část Dvorníkovy knihy je věnována ^sv.
si smíte pamatovat, to a stavil četu, aby rozmlou horší četé je známo, zač respektuje. je to od něho Cyrflu a Metodějovi ne snad jen z hlediska nábožen
velmi ošklivé. Ruší har ského či kultovního, ale i historického s aspektem
ono ne, praví inženýr. vala s duchem národa.
nejiepši lidé umírajL
Aby nemusil přiznat, že • Prostá pravda o této
Národ byl poražen, cizí monii. a TviVtžn ho čemu na jejich nesmírný vliv na pokřesťanštěrá Moravy a
okolních zemí. I po předčasné sm rti.Cyrilově Meto
se pustil do boje prod četě je, že není schopna silou, a pan Hasák vzal si litovat.
děj dále pokračoval ve svém apoštolském posláni,
Ať
cokoliv
p
a
s
Kusák
přirozenosti, režim nazý odlákat ani psa od ka národ pod -ochrano a slí
na které se oba bratři tak dobře připravili zejména
vá přirozenost spontánno men. Dělá co může nebo tni, že politické procesy snad by si osobné práL znalostí slovanského jazyka; jak si vzpomínáme z
stí, cituje Lenina, Lenin co si myslí, že může. Ze nebudou. Jsou. četa však inženýrování duší se bez 1dějepisu, byli oba soluňskými Seky. V přípravě- na
moravskou misii sestavil Cyril písmo přizpůsobené
spontánnost zavrhoval.
mě byla obsazena eízítr, vysvětluje, že vlastně ne procesů neobejde. Zatím. slovanským jazykům (hlaholice) a přeložil do této
co,
jak
je
jeho
zvykán,
Režim měl potíže, než vojskem, vlastní vláda jsou: “Nikdo v zemi není
starosiověnštiny některé liturgické texty. To hylo. v
inženýrování znovu zahá svržena, sovětští poradci pronásledován za své po pan Husák bodře pro roce 868. Tak se stali věrozvěstové zakladateli slo
jil. Musil hledat nový per sedí ve všech minister litické názory a přesvěd mlouval, temné postavy z vanského písemnictví. Pro své. působení dosáhli do
let padesátých byly povo časné i schválení u římského papeže, který jmeno
sonál, který by obsluho stvech, nejvíce v mini čení.”
val Metoděje arcibiskupem a schválil užívání slo
val válce a drtiče a v sterstvu vnitra. Členové s V tom je kus pravdy. lány a oprášeny, sovětští vanské řeči při bohoslužbě.
poradci
řekli,
jak
otň
by
novinách, rozhlase a na onoho skupení, které sej | Nikdo není pronásledován
To ovšem narazilo na odpor bavorských biskupů,
televisi vykládal předno ještě nazývá vládou ze-1 jza své názory, pokud je si to představovali.
kteří považovali naše země za sféru svých zájmů.
Léta
padesátá
se
už
ne
Tento aspekt je dalším tématem Dvorníkovy práce.
sti inženýrování. Režim mě, jezdí do Moskvy, aby neprojevuje. Jestliže je
vrátí, ale z nějakých dů Analyzuje dědictví, které Cyril a Metoděj zanechali
vodů personál musí být v Polsku, Čechách, Chorvatsku, Srbsku, Bulharsku
stejný. Konala se celá řa a na Kijevské Rusi. Zdaleka nejde jen o působení
ve sféře církevní a apoštolské, kromě šíření znalo
da procesů, které nebu sti čtení a psaní ovlivnili Cyril a Metoděj i formo
Nestojí o
víc
dou. Ne z Ameriky, kde vání života státního a politického v říši Velkomo
Nová levice je jinak za ravské.
použít všestrannou
Dvomík úspěšně dokazuje vývoj samostatné slovan
městnána, nýbrž z Evro
py přichází proti tomu ské kultury, jejíž kořeny-sahají do devátého století,
bankovníslužbu v National
což helénský i germánský svět donedávna tvrdošíjně
jeden protest za druhým. popíral.
* Šekové účty
* V kladní knížky
Protestují
komunistické
Dvornikova práce nekonstruuje, je postavena na
strany,
svazy
spisovatelů, analýze archeologických výzkumů v posledních dvou
* O sobní zápůjčky
* Cestovní šeky
výbory intelektuálů. I desítiletích a přináší komplexní potvrzení pro Slo
* Bankovní šeky
* Z ařizování investic
takový komunistický svá vany tak důležitého názoru o jejich sebeurčení. Ta
tý. jako je francouzský to skutečnost je pak důležitá dvojnásobně, když si
* Poukazy všeho d ru h u do zám oří
uvědomíme, že Dvornikova kniha vychází anglicky
básník Aragon, se pohnul v USA a je přístupná západní vědě. Dvorník své
* V klady s výpovědní lh ů to u na vyšší úrok
a zaprotestoval.
téze podpírá reprodukcemi 17 půdorysů nedávno od
* Pravidelné poukazy a inkasa
československá
vláda krytých základů byzantských chrámů a 19 fotogra
, je zklamána. Svět jí ne fiemi archeologických dokladů, které jsou v přímém
* Uschová cenin
. ~
vztahu k tvrzení autora a jeho výklad klíčově po
rozumí.
československá tvrzují.
* Siužba pro zahraniční obchod
vláda nežádá více než
Dvornikova kniha tak přináší obraz sociální, ná
aby jí bylo přiznáno prá boženské, státní i politické struktury Moravy před,
vo na naprostou totalitu. v průběhu i po cyrilometodějské misii a dokládá,
slovanský ritus se z Moravy rozšířil do Čech a do
Svět někdy se snižuje i že
Polska. Západní byzanťologové a vědci zajímající se
k tomu triku, že cituje o ranné slovanské křesťanství tak dostávají k dispo
československou ústavu. zici ojedinělé dílo fundované ne snad na slovanském
V procesech, které nebu- přístupu k tomuto tématu, ale na archeologických
výzkumech — Staré město u Uherského Hradiště,
\ dou, byli někteří, kteří Mikulčice
u Hodonína, Pohansko u Břeclavi, Mod
, (Pokračování na str. 6; rá, Devínská Nová Ves u Bratislavy, Nitra aj. IP

Počátky křesťanství
na Moravě
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HLAS

- 6-

4. 9. 1972

DOMOVA

Inženýrováni duší
Nejpřísněji jsou trestá
(Pokračování se str. 5) že splnil příkaz své teh
opsali paragrafy ústavy dejší vlády, tu novinář za ni historikové, kteří v
HRŮZY AUSTRÁLIE ?
o právech voličů a roze to, že napsal o polském krátkém údobí českoslo
Motto: “Každý čin, rozhodnutí či skutek nej sílali to hektografované. Gpmulkovi, co samy pol venského jara vynesli na
dřív řádně rozmysli, aby ses za ně později
Objevilo se, že dovolávat ské komunistické noviny světlo některá fakta. Je
nemusel stydět.” Moje maminka.
I mne velmi inspiroval článek v HD č. 16. nazvaný se ústavy, citovat ji je píší. Dubček měl padesá za to nyní šest let. ReHrůzy Austrálie II. částečně souhlasím s pisatelem, podvratné. Režim se ne té narozeniny, a jeden ob žimní četa vykládá v no
že úředníci australského zastupitelského úřadu ve nechá podvracet ani ústa čan byl zatčen za to, že vinách, že za uveřejně
Vídni' slibovali více než byla reálná skutečnost, coz vou. Když občan najde dal přátelům jeho adre ním faktů se skrýval zřej
je nejen má zkušenost. Chtěl bych ale připomenout,
že každý z náš se rozhodoval svobodně. Nikdo nebyl něco v ústavě o právech su, aby mu mohli poslat mý úmysl uvést sovětské
nikým nucen emigrovat do té či oné země. Jestliže voličů, má si to nechat blahopřání. Nevíme, zda Rusko do špatné pověsti,
. se někdo odvolává na-to, že byl zlákán nějakými pro sebe. Jiní snad ústa byl souzen, víme jen, že což je trestné. Uveřejně
sliby, je to jistě jasný důkaz o labilní povaze takové
první impuls inženýrů du ní korespondence mezi ju
osoby. Každý z nás si měl před emigrováním uvědo vu nečetli, a on na ni
ší je zatýkat. Jiný občan goslávským vedením a so
mit co chce a co může očekávat, odložit růžové brýle podvratně upozorňuje.
blahopřání
poslal, byl věty v roce 1948 bylo
turisty, protože je jistě rozdíl mezi návštěvníkem a
Bylo by možno se ptát,
občanem té či oné země. Nikde nepadají pečení ho proč režim ústavu nepře- souzen' a odsouzen.
trestné, poněvadž by moh
luby do úst a hlavně ze začátku musí člověk pořádně
lo poštvat proti sovětům.
dělá,
když
se
podle
ní
ne
Společný
právní
princip
pracovat. Nikde nikdo nikomu nedá nic zadarmo —
a to se týká dvojnásobně i Československa. Jestliže chce řídit. To by však je ten, že občan žádným Bohužel pachatel uprchl
si někdo představoval, že každý před ním musí pad znamenalo vzdát se staré způsobem nemá zdvihat za hranice. Proč vlastně
nout na zem, je strašně na( omylu a je to další dů hry. Ústava je jeden z hlavu. Bohužel je stále uveřejnění této korespon
k a z ;jeho slabosti; Je velmi snadné závidět někomu,
Stalino možno na vysvětlenou ci dence by mohlo poštvat
že dosáhl majetku a úspěchu. Už Karel Havlíček nejúspěšhějšíeh
však pravil: “ Odjakživa jsem byl nepřítelem marné vých podvodů. V sovětech tovat Havlíčka. To zna proti sovětům?
ho naříkáni a kvílení, přesvědčen jsa, že jenom pilná lidé byli zabíjeni po mená, že v těchto konči
Jak ani jinak být nemů
práce a snažení kupředu pomůže.” O téhle věcech stech, po falešných pro nách poměr vlády k obča že, režim a národ, jemuž
pan Hora zřejmě příliš nepřemýšlel.
cesech i v podzemních ce nům se nezměnil za půl režim bere přirozenost,
Po přečtení článku anonyma Hory jsem nabyl pře lách bez procesu, miliony druhého století. Havlíček stojí proti sobě různým
svědčení; že pisatel musí být velký slaboch. Zřejmě
si trošku,natloukl nos a zjistil, že i zde musí pra bez procesu byly vyváže napsal, že rakouský re způsobem a s různými
covat, dal se proto do nářku, popadla ho zlost. Jeli ny na Sibiř. V té chvíli žim chce být považován výsledky. Režim má v ru
kož postrádá sebekritičnost a neumí hledat vinu na Stalin dal vypracovat, a za nedotknutelný, ale své kou všechny technické
své straně, musela to odnést Austrálie. Jestliže někdo vyhlásit ústavu s někte poddané považuje za vel prostředky, ale dal si ne
nazývá státním nepořádkem, že se zde veřejnosti
možný úkol: udělat z ná
demokratickými mi dotknutelné.
otevřeně předkládají klady i zápory státního hospo rými
dářství, že se zde veřejně dohadují lidé s různými prvky, a značný počet in
Ale hlavní počet tero ■ roda něco jiného, než ja
názory, že^ jsou zde stávky, že se zde nemusí bát telektuálů na západě nad ru se neděje před soudy, ký po staletí byl. Jako
promluvit člověk, který nesouhlasí s vládou; jestliže tím přišel do, nadšení: Co
nýbrž mimo ně. -Bez sou jsme za války četli mezi
toto může někdo nazvat nepořádkem, pak by se měl
nám
budete
říkat,
podí
du jsou lidé ničeni, zba řádky nacistických novin
ptát, zda v něm zůstalo aspoň trochu smyslu pro
demokracii. Za sebe mohu říci, že jsem rád za vejte se na sovětskou ú- vováni zaměstnání a vy- čteme nyní mezi řádky
takový nepořádek, protože až zde zavládne takový stavu! Kdo ví, snad ta hladovováni. Bez soudu komunistických
novin,
pořádek jako v socialistickém Československu, pak koví intelektuálové ještě
abychom
se
dozvěděli,
je spisovatelům bráno
mi nastane velké trápení,, kam potom emigrovat.
„ Dále by si měl pan Hora vzít tužku a počítat. V existují, snad to ještě jde, právo publikovat, hercům jaká je skutečná situace
Československu je průměrný hrubý výdělek 1.570 myslí si československá právo hrát, mladým lidem v zemi.
Kcs, -od toho at pisatel Hora odečte daně nájem vláda.
právo studovat. Na dlou
Pan Kapek je jedním
elektřinu, plyn, jídlo atd. a ať si pak sám odpoví!
Zatím režim tahá lidi hé časy bude na režim ze sloupců method reži
kdo je na tom lépe, zda pracující v ČSR nebo dělník
i jen s minimálním platem v Austrálii. Nevím zda před soud pro nejrůzněj vzpomínáno jako na mo mu, ví všechno, co se v
pisatel Hora zvládl angličtinu natolik, aby si mohl ší příčiny, za nimiž je nument útlaku. Omezuje zemi děje. Měl schůzku
promluvit s lidmi. V kladném případě bych dopo jedna velká společná pří právo občana cestovat a
se studenty Vysoké tech
ručovaly aby se s nimi bavil, ptal se, četl noviny. čina: vštípit lidem do
vědět. Vybírá lidem čet nické školy v Praze. Od
Jsem zámečník a pohybuji se proto většinu času
mezi dělníky, mluvím s těmi, kteří mají plat 65 do mysli, že jsou porobeni, bu. Snaží se omézit •ná povídal na otázky. Jedna
laru týdně a pane Horo, tito lidé vlastní dva domy, že je diktatura. Tu gene rodní vědomí, dává fakta otázka byla: Proč ještě
(Pokračování se strany 8)
rál byl odsouzen za to, pod zámek.
nebyla uveřejněna jména
soudruhů, kteří roku 1968
: požádali sovětské Rusko
o pomoc r

PRAVE CESKE ŘEZNICTVÍ
UZENÁŘSTVÍ
OW CO.YľlNTiYľAl 8UTCHERS Pty. Ltd.

“Já vím”, odpověděl
pan Kapek, “že mnozí z
vás nevěří, že skupiny a
tisíce jedinců žádali so
větský svaz a jiné soci a-

Z L O B Í V Á S OČI ?
Bolí Vás hlava ?
Noste brýle od O P T Á

KOPECKÝ SMAILGOOÍS Pty. Ltd.
326 High Street Kew, Vic.
Prodávám e pouze p rv o tříd n í m aso, uzeniny a drůbež. N A Š E S P E C IA L IT A :
dom ácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
DOM ÁCÍ ja t e r n ic e , je l ít k a

a

sm etanové

i

v in n é

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.), zastávka č. 3S
Telefon: 86-7178

uzená šunka

klo bá sy

listické zeme o pomoc.
Co by se stalo ve světě,
v naší společnosti a stra
ně, kdyby konkrétní jmé
na byla uveřejněna? Ne
mám o tom žádné iluse a
pravím vám zcela upřím
ně: co se stalo v Česko
slovensku v srpnu 1968,
není žádný list slávy a
žádná příčina pro osla
vy.”
Kdo po tomto vysvětle
ní může říci, že už rozu
mí, proč nebyla uveřej
něna jména těch, kteří
vyzývali sověty k invasi?
Je to záhadný text, a je
záhadné, proč musí být
záhadný. Jsou dvě možná
vysvětlení. Sověty prohlá
sily ve Spojených náro
dech, že intervenovaly na
žádost
československé
vlády. Nyní by se odha
lilo, že měly v rukou jen
dopis
devětadevadesáti
dělníků z Pragovky. To
še nikdo neodváží sově
tům udělat. Pan Kapek
praví: “Víte, co by se
stalo?” Mimo to by se
objevilo, že miiozí z těch,
kdo jsou nyní ve vládě a
v Politbyru, bud’ se proti
invasi vyslovili nebo se
nedali přinutit, aby se
vyslovili pro ni. To, jak
to pan Kapek vidí, není
“list slávy”. Kdyby to
tak jasně vyšlo najevo,
“víte, co by se dělo ve
straně?” , ptal se pan Ka
pek. Víme. Strana by se
rvala, a možná, že by se
odhalilo, že většina stra
ny stále ještě není srdcem
při invasi.
Nebo, snad, skutečné
poměry v zemi jsou ta
kové, že někteří, kteří
prosili o invasi, nyní ani
mnoho nestojí o tuto slá
vu. Umlčeli hlas . země,
ale snad se bojí jejího še
potu. Pan Kapek se ptá:
“Víte, co by se dělo ve
společnosti?”

"

OPTO
Capitol House, 113 Swanston St.
Melbourne (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky
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Jiří šotola: Pozdravuj anděla. Vyřiď mu, že čekám. (Bucher, Lucern, 1971)

Dogmo proti sv

Před lety jsem měi na stránkách tohoto časopisu s autorem románu "Pozdra
vuj anděla. Vyřiď mu, že čekám", který vyšel nakrátko roku 1969 v Českoslo
vensku pod názvem Tovaryšstvo Ježíšovo, veršovaný diškurs. Řečí vázanou
jsem na Šotolu zaútočil pro jeho báseň v Literárkách, v níž se — podle méhci
názoru hodně opožděně — zpovídal z rozčarování, které v něm vyvolalo Chruščovovo odhalení Stalinových zločinů. Dnes, když jsem dočetl jeho román o je
zuitech, jsem skoro v pokušení odvolat své obvinění, že si na hranici, na niž'
soudruzi upalovali Stalina, přiložil polínko až tehdy, když už bylo dovoleno pli
vat na minulost jasného slunéčka komunismu. Jsem ochoten téměř věřit, že v
jeho víře v samospasitelnost marx-leninské ideje byla jen a jen naivita, že se
on a jeho kolegové opravdu domnívali, že padesátá leta v Československu jsou
ty pověstné třísky, které jsou nutně odsouzeny k zániku proto, aby vzniklo něco
lepšího. To však znamená, že hrozně opožděná lítost se stane — právně vzato —
litostí účinnou, která smaže všem, kdož se obrátili, viny na zločinech, které spá
chali oni sami, i které jen schvalovali tleskáním nebo třebas jen mlčením. Ne
vím si rady a byl bych rád, kdybych slyšel názory jiných. Především však plu
sový bod, který mě [f těmto úvahám donutil: Šotolův román.
Ve vánočním telefonie- ho košumberského pan- kání však vědí všechno:
:ém rozhovoru Bucherova ství ověsil Šotola přímo
‘‘Stáli proti sobě, oba v
íakladatelství v Lucernu barokním bohatstvím dě- černém, vzájemně si přii pěti českými spisovate- jinných podrobností, dia děleni, žádný si druhého
i, jejichž knihy, zakáza- logů, osudů, netýkajících nevyhledal, stáli, proti so
lé doma, vydává němec- se zdánlivě děje, na nichž bě, stáli spolu pod jedním
cv, řekl Ludvík Vaculík, se však tím zřetelněji ob nízkým stropem, vzájem
íe Šotolovo dílo je nejlep- ráží základní idea romá ně si nadosmrti přiděle
íí, co v posledních letech nu: konflikt lidského svě ni, sami a přece spolu, je
/' Československu vyšlo. domí a ovčí pokorné po den druhému jediná zá
Myslím, že nešlo jen o slušnosti rozkazů, přichá chrana, jeden druhému
neštěstí, jeden druhému
pochvalu studem stejně zejících z vyšších míst.
Tak se kolem celkem člověk.”
postiženého' kolegy.
Drobný úsek historie, bezvýznamného jádra ote
V patnáctí letech, kte
malý časově a ještě men vírá před čtenářem pano rá uplynula mezi těmito
ší místně: vrcholící proti ráma, v jehož středu sto dvěma okamžiky, ,se stalo
reformace v druhé polo jí poslední Slavatovna, mnoho věcí: Jezuité začí
vici 17. století na slava- hraběnka Maria Maximi- nají ve znamení protire
tovském panství kolem liane, rozená Hyzrlová ze formace budovat svou po
hradu Košumberku ve vý Žďáru, žijící po dvou ne zici nejen uvnitř církve,
manželstvích ale i v České provincii.
chodních Čechách mezi utěšených
Litomyšlí a Chrastí, to ' je na hradě sama s nedo- Do plánu tohoto rozvíjení
kulisa, velmi živá a velmi chůdnou dcerou. Jejím moci patří také panství
výrazná pro boj o právo antagonistou je . páter poslední Slavatovny, kte
na pochyby, na své vlast Vojtěch Had, nedůležitý rá nemá církvi, přesněji
ní myšlenky, i když je úd Tovaryšstva Ježíšova, Tovaryšstvu
Ježíšovu,
člověk spoután dogma kterého jezuitský provin- odevzdat jen svou duši, ale
tem, i když musí slepě ciál pro Čechy poslal ja i své statky. Páter Had
poslouchat, protože takové ko hraběnčina zpovědníka je nástrojem, který bdi
jsou regule, takový je na Košumberk. Při prv nad její duchovní čisto
první požadavek společno ním setkání netuší oba tou, ale také nad tím, aby
stí, do nichž vstoupil a hrdinové pranic, že se je  še neprovdala, aby dobře
které jsou řízeny po vo jich osudy nerozlučně pro hospodařila, protože je
jenskú. Zánik nedůležité- pletou. Při posledním set- zuité považují hned zpo

Malá zelená knížka
Jiří Sýkora
Nedávno jsem se probíral starými a zbytečnými
dokumenty, které tahám bez jasného důvodu sebou.
Čas od času do nich nahlédnu. Je >v tom stejný
smysl, jako když si emigrant, jemuž se stýská,
sežene výtisk Rudého práva. Vždy to zapůsobí jako
zaručený protijed.
Přišel mi do ruky taky můj československý pas
a já si s děsem uvědomil, že stále ještě jsem —
byť pouze formálně — československým občanem.
Polil mne pot, zmrazil mne chlad a udělalo se mi
šoufl. A tak jako vždycky, když si vzpomenu na
Československo, dostal jsem zoufalou chuť studovat
práva. Vida, můj pas. Je zelený. Zelená barva je
práva. Vida, můj pas. Je zelený. Zelená barva je barva
nápis ČSSR (jistě to budou muset brzy opravit a
bude tam nápis ČSSSR) a Cestovní pas. A státní
znak: lev se dvěma propletenými ocasy. Nikdo mi
nikdy nevysvětlil proč se dvěma. Cožpak by nesta
čilo, aby vrtěl jen tím jedním?
Nad_ hlavou má ten lev hvězdu. Hm. Jako kdyby
ho někdo uhodil do hlavy, že až vidí hvězdičky.

Zpěv rodne zemi
Josef Hora
čátku její majetek za
svůj. A zastaveními její
křížové cesty jsou kaplič
ka na Chlumečku s "di
votvorným” obrazem Bo
horodičky, založení jezuit
ské kongregace, jejíž hla
vou se - proti své vůli stane páter Had, zbudo
vání jezuitské residence a
později velikého, nádher
ného dómu a konečně
odevzdání celého panství
do rukou jezuitů i právně
a fakticky. Poslední Sla
vatovna se uchýlí do cha
trče, v níž ztráví v pološílenství zbytek svého živo
ta. Stala se obětí jezuit,
ských machinací.
Ještě tragičtější obětí
je však sám páter Had,
v jehož nitru se odehrává
boj slibu absolutní posluš
nosti se svědomím. Brzo
po jeho příchodu na Kcšumberk mu provinciál
pohrozí propuštěním z
Tovaryšstva. Pro něj - ja
ko pro každého jezuitu
tehdejší doby - to zname
ná ztrátu životního smyslu
a domova. Pohrůžka ho
potom pronásleduje celý
život a jeho nevděčnou
úlohu na Košumberku mu
ještě ztěžuje. Poznává
dnes a denně, jak pochyb
ný je postup církve proti
českému národu, jak ne
smyslná je násilná proti
reformace. V rozhovoru,
který tvoří jádro šotolova
románu, odpovídá- páter
Had představenému piari
stické koleje v Litomyšli,
který se diví, že se ná
rod protireformaci nebrá
ní, že mlčí, že změnil ví
ru jako čepici:
"Co zmůže víra, když

Pamatuji ještě dobu, kdy nebyl praštěný. Chci říci,
že pamatuji ještě dobu, kdy tam ta hvězda nebyla.
Podívejme se ale, co je o mně v mém cestovním
pase . . .
Když otočím ten první pevný list, jsou tam zase
lvíčkové a pak text, že "držitel. . . je pod ochranou
ČSSR” . Vždycky mi to znělo jako "pod ochrankou"
— a neodejít z Československa, tak se sněné jistě
stalo skutečností. Otočme však raději list. Tady tiž
je fotografie. Jméno. Bydliště. Výška. Váha — ne,
váha ne, jsern -jenom narozen ve znamení Vah, ale
to tam samozřejmě není. Opomenuli to. Barva očí
šedá. To napsali oni, že šedá. Chtěli si mne zavázat
zdvořilostí. Však já vím, že mám oči rybí.
To je všechno hezké, proč ale zde není pranic o
barvě vlasů? Nebo o vousu? Je to lajdácký pas.
Jistě, vlasy a vousy si člověk může dát obarvit. Kdo
by si ale barvil cokoli, když se lze oholit? Nechrne
vlasy stranou, ony stejně vypadají nebo zšednou.
Nevidím tu ale ani zmínku o tvaru lebky, o zvlášt
ním znamení, o tvaru ruky, o délce prstů, není tu
rentgenový snímek chrupu a docela schází, ted’
teprve si to uvědomuji, otisk vratiprstu! To je ne
horázné opomenutí, vždyť moje otisky mají už ud
roku 1951! Však já vím, proč je v tomto případě ne-

Kolikrát rozkvetla jsi rádlem rodných
lánů,
zpěvem jitřních kohoutů v svých
zdech,
tancem žen ve vůni tymiánu,
závratí a láskou v dívčích snech.
Rody jdou přes tvá pole, obtěžkaná
prací,
do dílen, v nichž syčí kujný kov.
V dětský smích, v zpěv mlýnských
kol se ztrácí
vyhaslý hlas mrtvých, nářek vdov.
Kolikrát jsi plavbě vyzpívala rodnou
řečí zdar svých hrdých hlav,
kvetla slovem, do něhož se vťala
myšlenka jak do propasti splav.
Kvetla slovem, sňatým se rtů máje,
modrou nocí snů, jež bezesná je,
v jejíchž loktech touha uchváti
lidská srdce strašnou závratí.
chce člověk zůstat naži nestará. A vy? Buď na
vu? Jsou to jen lidé, otče. něj naskočíte a ' povezete
Kdo vám řekl. že jsou ka se. Královsky se poveze
tolíci? Vyznali něco. več te. Můžete při tom ještě
nevěří. Nevěří už, my volat: “Ano, podívejte se,
slím. v nic. Chtějí žít. Di ano. tak jsem to chtěl!”
Nebo se mu postavíte v
víte se. že chtějí žít?”
V těchto několika vě cestu, pak prožijete bá
tách je zároveň obhajoba ječný okamžik, kdy se
dnešního pasivního po - vám bude zdát, že tam s
stoje Čechů a Slováků ke vámi stojí sám Kristus a
konsolidačnímu úsilí Hu že z keře u cesty kdosi
sákova režimu. V páteru volá: "Ejhle, člověk!” ,
Hadovi rostou s tímto po bude to nádherné. A po
chopením pudu sebezá tom se vůz přes hrboly
chovy, který ovládá ná přiřítí, rozmačká vás a
rod, i pochyby o správno ■ pojede dál a nic se ne
sti ' akcí, které Jezuité stane. Vy tu ležíte a To
podnikají. V tom není varyšstvo jede dál.”
sám. I provinciál Tanner
A umiňuje si, že jakmi
prožívá chvíle nejistot:
le trochu ucítí, že ztrácí
“Tovaryšstvo mi někdy půdu pod nohama,. že už
připomíná vůz, naložený čeká na vůz, že už měří
pravidly a’ zvyky, starý vzdálenost a zvedá nohu,
mi příčinami, dohodami, aby dobře naskočil, pak
spletí oprátek . . . A jede se chytne za hlavu a ute
sám, je jako strašidlo. če přes Karlův most do
Sám se řídí a není k za Klementina, do knihovny.
stavení, o nás se vůbec (Pokračování na str. 9)
otiskli: šetříme papírem! Ale stejně, je to mizerný
pas. Šunt.
Zvláštní znamení sice nemám, ale stejně tu spousta
věcí nutných k životu zcela' schází. Věcí nutných k
životu úředníků. Úplně, schází rubrika “rasa” . Co
když je někdo "občan tmavší pleti” , jak tak trefně
a poeticky psával tisk? Aha! A co když je někdo
Rusín, ehceme-li už vrtat do národnostního problé
mu? Pardon, já zapomněl, že Rusíni přestali existo
vat. Chápu, že to vynechali. Bylo by to všechno
těžké zjišťování. Copak ti, kteří se narodili mimo
manželství, ti to mají fajn, těm vše zjistil soud.
Po ale ti ostatní? Ne rte, to by skutečně nešlo . . .
Dobrá, dobrá, ale odflinknutý je ten pas stejně.
Je to aušus. Naopak jsou tu zase některé rubriky
navíc. Třeba hned tahle: Pas platí pro všechny
státy světa. Tohle nebudu rozebírat, protože chci
řeč udržet v mezích slušnosti.
Pak je tu místo a datum vydání: 27. 11. 1968 —
a úřednický podpis. Nečitelný, jak' jinak.
Malá zelená knížka. Při troše fantazie to vlastne
je kniha, je to literatura, má to hodnotu, i když tu
cena nikde není vyčíslena. Po pravdě řečeno, je to
jedna z nejcennějších knih v historií. Malá zelená
knížka, československý pas.
Cena? Jeden lidský život.
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Západoněmecká umělecká agentura hledá
české a slovenské
— fotoreportéry
— umělecké fotografy
— malíře
- - grafiky
Pokračování
n jsou to dvě dívky, Noyozélanďanky — jedna u konce
— karikaturisty
Při výstupu po schodech do aluminiového mrako svých sil a druhá, kamarádka, která se rozhodla,
drapu, jak mi připadal Jumbo Jet Clipper, jsem j e že svou družku neopustí. Jako lékárník znal naště k volné spolupráci. Máme styk s mnoha časopisy,
zásobujeme řadu galerií v, celé Evropě. Rádi
v duchu podivoval tomu, že taková obluda se může stí lecos o první pomoci a potom naložil vyčerpanou,
sdělíme podmínky, pište na adresu:
vznést do vzduchu. Byl jsem pak překvapen zjiště skoro umírající dívku na záda a spolu s druhým
KUNSTATELIER, 8011 Vatersfeften,
ním, .že start tohoto typu největšího dopravního le děvčetem, které neslo baťoehy, se po několikahodi
Nelkenstr. 9c, West feermany
nové
námaze
dostali
podle
mapy
k
nejbližší
chatě.
tadla je snad nejpříjemnější, neboť jsem ani necí
. m i m i i H i iiii iiii H im i u i iim iiii iiii iim u m iiiH i iiim iu ih
Tímto
samaritánským
činem
však
událost
neskon
til, kdy jsme se odlepili od země. Vnitřek dělá do
jem dvou biografů, v nichž sedí 24 osob v jedné čila. Asi po dvou letech mi došlo oznámení z Londý
ZPĚVY MÉ VLASTI
řadě. Měl jsem štěstí, že moje sedadlo bylo u okna, na, v němž přítel oznamoval, že vstoupil do stavu
Na kulturním večeru' pořádaném Přípravným vý
takže namísto předváděného banálního filmu jsem manželského — milou dívku, kterou si odnesl na zá
dech z novozélandských Alp, neopustil dodnes, jak borem Společnosti pro vědy a umění (SVU) v Syd
mohl stále pozorovat vlnící se Atlantický oceán.
ney dne 18. 8 . 1972 na University of N. S. W. k vý
Odlet z Londýna byl v 6 hodin večer a v Novém jsem měl možnost se brzy na to přesvědčit.
(Pokračování příště)
ročí historických srpnových událostí se sešlo více než
Yorku jsme přistáli v 8.30 hodin večer. V té době
50 účastníků, které potěšila svým uměním Miluška
jsme ovšem dvakrát posunovali hodinky zpět, takže
Šimková, dřívější členka Jihočeského divadla a stálý
místo zdánlivé 2V2 hodiny trval let 6y2 hodiny. Můj
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL SYDNEY
host pražského rozhlasu, nyní pravidelně hostující v
soused, nákupčí obuvy z Bostonu, říkal, že létá do
zve na své tradiční
koncertních programech ABC. Pořad, který obsáhl
Evropy již 10 let nejméně dvakrát měsíčně, vždy
vývoj písňového umění od lidových melodií přes pí
ŠIBŘ1NKY
na dva až tři dny. Vysvětlil tak předem, proč hned
seň umělou až po operní árie, zapůsobil velmi sil
rázu “Letem světem” ,
- po nastoupení začal podřimovat a brzy potom do
ným dojmem ha všechny účastníky, tohoto večera.
v sobotu dne 16. září v 8 hodin večer
cela usnul. Jinak většinu cestujících tvořili LebanonBohatý mezzosopran Milušky Šimkové spojený s pro
v sále Golf Club-u, Bondi North.
ci. Jakýsi chicagský klub pořádá dvakrát měsíčně
cítěným
přednesem se uplatnil u různých písňových
K
tanci
hraje
“česká
muzika”
.
skupinové lety do jejich mateřské země. Tak jsem
žánrů a objevil krásu i těch melodií, kde příležitost
jim to i tak trochu záviděl, neboť já jsem se dostal
ke koncertnímu přednesu je ojedinělá, jako je to
za svého evropského pobytu nejblíž k své mateřské
např. u písní Hašlerových.
zemi, když jsem se díval dalekohledem z vídeňské
SWISS TRAINED
Dokonalá interpretace hlasová a hluboce prožité
ho “Riesenradu” v Prátru na Bílé Karpaty rodného
WATCHMAKERS
Přijmeme
podání klasických písní Smetanových a Dvořákových
Slovenska.
K. E b n e r
HOSPODYNI
zvláště pak- v Biblické písni č. 5 “Bože, Bože, píseň
v
—
★
—
19 York St.,
novou”
či ve Vendulčině árii z “Hubičky” byly vysamost,
do
domu
v
- Není divu, že je všude v Evropě tolik Američanů.
SYDNEY
Double Bay. Nabízíme 1 vrcholením večera a velkým uměleckým zážitkem.
Tamní studenti nebo cestující ve skupinových letech
vchod do Wynyard Stn.
odděl, pokoj s koupel ; Za pomoci zasvěceného slovního výkladu v podání
platí nyní kolem 75 $ za jednu cestu letadlem přes
(naproti pohyb, scho
nou a TV, k dispozici | Ludmily Krajičkové, kterým byly písně uváděny, se
oceán. Čs. aerolinie v New Yorku inzerují lety z dům). Telefon; 29-7543
plavec,
basén,
plat podařilo vytvořit skutečně representativní pořad, kte
Ň. Yorku do Prahy a zpět za 200 dolarů, což před
$ 50,- čistého týdně,
rý by si zasloužil více než jednoho vystoupení. Citli
stavuje v mnoha případech týdenní výdělek americ
2 dny v týdnu volno.
vý klavírní doprovod Leo Fedora a jeho vlastní sókého ' zaměstnance.
K pomoci je stálá uklí i lové vystoupení v přednesu dvou Dvořákových Slo—
★ —
Prenajmem
zečka. Jsou třeba re  ' vanských tanců byl ukázkou zralého umění a dobře
Nový York připadal z letadla skutečně větší než
ference
a znát trochu vyváženým- doplňkem večera.
rodinný
jiná velkoměsta — jako obří mraveniště světel.
anglicky. Telefon
Ten vyzněl jako důstojná připomínka kulturních
Celník na Kennedyho letišti se usmíval na cestu
3 SPÁLŇOVÝ DOM
tradic, které zachovávají svou trvalou platnost a ja
(Sydney) 36-5937.
jící a když se dozvěděl, že jsem turista z Austrálie,
ko zážitek, na který budou účastníci dlouho vzpomí
dokonce mi popřál příjemný pobyt v Americe. Na v Sydney - Beverley
nat.
J. j.
kufry se vůbec nepodíval. Není tedy divu, že se toho Hills. O informácie
dá tolik propašovat do Spojených států.
. volajte na č. tel.
Prohlédněte si velkeu
Byl jsem hrozně rád, když jsem poznal v davu lidí
428-3813
Chcete se v příjemném prostředí
řadu nejnovějších
,na .letišti svého dobrého přítele, bývalého Čecho
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
VOLTA
australana, s .nímž jsme pracovali krátce po příjez
d u do Austrálie v bonegilské nemocnici a později v
Poslechnout si českou hudbu?
vysavačů
Melbourne, který se po pětiletém pobytu na pátém
a všeho
Vše je pro Vás pripraveno v české restauraci
Zamést, žena
kontinentu odebral do- Spojených států. Doufám, že
elektrotech.
zboží
ZLATÁ P RAHA
s
dospělým
synem
až bude tyto řádky číst, promine mi, že se zmíním
i o jeho čistě osobním “případu” . Ještě v době po
přijmou
235 Oxford St., Darlinghursť— Sydney
bytu v Austrálii odjel na dovolenou na Nový Zé
HOSPODYNI
Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi
land. Byl pak ve skupině turistů, kteří měli objet
horský masiv tamních Alp. Jako zkušený turista a středních "let do pěk
ného, příjemného domu
horolezec se však rozhodl, že horský masiv nebude
objíždět, ale že jej podle mapy překročí a s dotyč Dejte lask. reference.
_ _ _ _ _ _ .
nou skupinou lidí se setká n a . druhé straně Nového Telefon (mezi 9. hod.
UBYTOVÁNI
Zélandu. Přes všechna varování se vydal sám na
dop. a 5. hod. odp.)
DISCOUNT HOUSE
plná pense od $ 15.50, nocleh a snídaně $ 13.-50
cestu, která měla trvat asi tři dny. Když byl někde
95-5217 (Sydney)
v polovině cesty, na zasněžených vrcholcích, spatřil
*3 min. na pláž — Autobusové spojení — Dobrá í
241A Oxford Street
z dálky ležet ve svěhu dvě osoby. Zjistil potom, že
kuchyně (další kuchyně k používání pro hosty)
BONDI JUNCTION
(proti kinu Metro)
— Domácí přátelské prostředí — Jakákoli ná
‘ Tel. 389-1222
rodnost vítána — Výborná příležitost k laciné
ČESKÉ DIVADLO V SYDNEY
POZOR: Náš obchod
a příjemné dovolené u moře pro rodiny s dětmi
sehraje v NEDĚLI dne 10. září 1972 v 8 hodin večer
je POUZE na uvedené
MANŽELÉ J. a M. MAJEROVI,
V ST. JAMES HALL, PHILLIP ST„ SYDNEY
adrese!
9 B Carr Sf., Coogee (Sydney), 2034
detektivní veselohru Randolpha Jonese
Telefon 665-6985
o třech jednáních a 2 scénách
Píše -mb-

l AUSTRÁLIE AŽ NA KONEC SVĚTA

Kde je pan Barnabáš ľ
Režie Vlasta Vlažná
Účinkují:Jarmila Carrollová, Hilda Domabylová, Eva J
Faitová, Alena Novotná, Hana Slavíková, Ivani
Bičiště, Jirka Kačer, Alex Mirský a Bedřich 1
Slavík.
Vstupné: $ 3.00, 2 .00, 1.00
Pensisté zdarma

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

česká restaurace
Contin. "GOURMET"
'Restaurant "LABUŽNÍK"
'129 Bayswater Rd. .
'Rushcutters Bay
iSydney, tel. 317393
Otevřeno denně:
pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2 h. odp.
a od 5 do 9- hod. večer, v neděli po celý den.
Přijďte určitě, budete spokojeni!
Na Vaší návštěvu se těší rodina Novotných

4. 9. 1972

D o p is y r e d a k d :

HLAS

DOMOVA

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

Dogma proti svědomí

(Pokračování se str. 7) slechnout, podrobit se káz
(Pokračování se strany 6)
Toto předsevzetí
se ni: společně s jinými chce
_
U
FRANTIŠKA
ŘÍHY
dvě auta atd. Řekněte, pane Horo, zda v Českoslo
vensku pomocný dělník, který mohl a může dosáh [73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, Víc., tel. 311-201S< Tánnerovi podaří splnit ukamenovat pikarta, ač
nout '5'. kvalifikační 'třídy (6. - 8. kvalifikační třída [Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhuj právě tak málo, jako si koli vi, že je neškodný,
je pro řemeslníky), jehož plat činil na hodinu 5.50
páter Had uchová lidské vyhází hraběnce z domku
Naše: specialita:: domácí jaternice a jelítka,
Kčs plus max. 25% prémií, při cca 180 hod. za mě
svědomí. Vždycky znovu její kameny, poslední
síc je to 1.237,50 Kčs, zdalipak takový pracující mohl
' frankfurtské párky, turistický salám.
ho v něm cosi donutí po- druhy, s nimiž si povídá,
vlastnit (bylo-li by mu to povoleno) 2 domy a 2 auta.
Mluvíte o slumech. V Československu jsem pra
třebas ví, že je šílená, a
coval jako montér, dostal jsem se do různých koutů
donutí ji dokonce, polo
republiky a byl jsem kolikrát otřesen, kde a jak
mrtvou,
pomáhat při
museli žít lidé v ČSR. KSČ se oháněla tím, že se
stavbě dómu. Také v něm
opírá o “dělnickou třídu” . Byl jste pane Horo ale
vítězí pud sebezáchovy,
někdy v Ostravě, Chomutově, Kladnu či v Mostě?
Lidé zde nežili jen v sídlištích. A mátě vůbec tušení,
který umlčí srdce i ro
kde všude se “bydlelo” v Praze? K tomu bydlení
zum. Prvním jeho vlast
ještě jedno přirovnání. Čs. občan, když si ušetřil
ním vzpurným činem je
částku na družstevní byt, musel ji složit družstvu
(státu) a čekat třeba 10 let. Za těch 10 let nedostal
jeho smrt ve chvíli, kdy
od státu za své peníze ani procento úroku, vůbec
od něho Tovaryšstvo Je 
nic. Bavil jsem se s několika spoludělníky v'práci,
žíšovo
očekává nové činy.
kteří bydlí v tom, co byste vy nazval slum.1Ptal jsem
Apologie lidské slabo
se jednoho, proč tam bydlí. Odpověděl mi, že vlastní
pěkný nový dům na okraji města, ale raději bydlí
sti, touhy ' po životě v
v tom starém, protože to má blízko do práce, do City
konfrontaci temné moci a
a hlavně čeká, až cena pozemků vzroste natolik, aby
V
X
ideologického tero ru . . . .
na prodeji co nejvíce vydělal.
Není
to apologie všech
A ještě jednu věc bych chtěl, pane Horo, připome
nout. Co myslíte, že by se stalo kterémukoli občanu
těch, kteří tancovali ko
republiky, kdyby poslal na západ sérii hanlivých fo
záčka, když se Stalinovi
tografií? Jak dlouho by asi byl na svobodě? Zde
na
dače zachtělo . . . ?
vám žádná cenzura nezadržela dopis, áni vás nepředJ. S.
vólali na policii. Máte pravdu, žé je tu nepořádek.
Co myslíte, nebylo by lepší, abyste zdě přestal strá
dat a trpět a vrátil se do vámi tolik opěvovaného
socialistického Československa? Bylo by to lepší než
CHARLES ANTAL"
jen posílat fotografie, jichž má Četka dost ze západ
- t e l. 62-0411, 53-69*1
ních 1agentur a pomocí fotomontáže si jich dovede
po hod. 781-2141
vyrobit ještě víc. Vy byste jako řádný občan, milu
Během měsíce září musí cizinci, kteří žiji v Austrálií, hlásit
N. M. L. A.
jící socialistickou společnost, měl přiložit ruku k dí
ministerstvu, přistěhovalectví svoji adresu, zaměstnání a stav
lu třeba v některém uranovém dole a vzdát tak dík
447 Collins St.
(svobodný, ženatý, rozvedený, vdovec).
za znovunabytou svobodu nejen Československu, ale
Melbourne
i věrnému bratru Sovětskému svazu. Máte-li finanční
Týká se to VŠECH eizinců ve stáří 16 reků a výše, kteří byli
Životné poistky
potíže k zaplacení zpáteční cesty, oznamte, prosím
přijati k trvalému pobytu v Austrálii.
a
svou adresu. Sám bych vám těžko mohl tuto cestu
pôžičky na domy
uhradit, ale jsem ochoten zahájit sbírku na vaši zpá
Hlášení lze provést snadno. Formulář k vyplnění byste méi
teční jízdenku.
Dôverne
dostat. Vraťte jej pak (bez poštovného) ministerstvu přistěho
Přišel jsem do Austrálie před třemi lety. Prodělali
valectví. Jestliže Vám formulář nedošel, dostanete jej zdarma
a spolehlivé
jsme s manželkou '(máme dvě' děti) těžkosti začátků
na poštovním úřadě nebo v kanceláři ministerstva přistěhova
jako každý jiný. Po čase začaly přicházet úspěchy
lectví (viz adresy dole).
a vše se zlepšovalo a pak přišel pro nás hrozný pád.
PAMATUJTE: Za cizince je považován každý, kdo nemá
Nechci se o tom rozepisovat, je to naše věc. Neza
austrálskou příslušnost nebo kdo není britský poddaný, irský
čali jsme však proto obviňovat či napadat Austrálii,
Pokládání keram.
věděli jsme, že musíme začít znovu a že budoucnost
občan nebo osoba pod britskou nebo australskou ochranou.
DLAŽDIC
si vytváříme sami. Ted’ nás čeká těžká chvíle, ope
všeho druha,
race.^ dítěte, dosti náročná. V Československu by byla
obklady koupelen a
COMMONWEALTH DEPARTMENT OF IMMIGRATI0N
sice zadarmo, tady to budu muset částečně platit.
kuchyní provádí
BRIS.BANE: Commonwealih Offices, 224 Adélaíde Street, Bnsbane.. O'tend 4000. TOV/ľíSAle jedno vám pane Horo řeknu, že dle mé zkuše
odborně a levně
VILLE: Hibernian Building, 440 Flinders Street, Tewnsvilfe. Q'iertd 4810. SYDNEY:
nosti je velký rozdíl mezi lékařskou péčí v ČSSR a
Commonwealih Centre, Chifley Square, Cnr. Hunte,- zná Piiiilip Sfreets, Sydney, N.S.W.
J . HANKA
2000. NEWCASTLE: Room 1, l s t Floor, 2-4 Pacific Street, Newcasťie. N.S.W. 2300.
zde a to ve prospěch Austrálie. A jsem rád, že jsem
WÓLLONfiONG:
86-38 IVÍ3rket Street, Wolíongong, N.S.W. 2500. MELBOURNE: Common
zde a že mohu svému dítěti umožnit uzdravení a
wealih Centre, Cnr. Spring and Latrobe Streets, Melbseme. Vis. 3000. ABELAšDE: Cresco
Box 214, E. O,
vyléčení, o které jsme se tolik let pokoušeli v Praze,
House, 105-i 10 North Terrace, Adelsid?., S.A. 5000. PERTH-. Wapet House, 12-14 St.
Springvale,
Vic.
V životě přicházejí úspěchy i neúspěchy, to je že
Gaorge's Terrace, Perth, W.A. 6000. KOBAHT: City Mutual 3uik»r-g, 54 Argyle Strení,
tel. v prac. době 95-5807
Hobarí, Tas. 7000. CAN8E83A: Offices at 22 West Row, Canberra City 260i, <rd
lezný zákon života a je na každém z nás,; jak se k
■B facka Í! Street,. Barton'2600. BARWítí: MoonU House, Miícheií Street, Darwin, N.T. 5700
jindy: 544-9203
nim postaví. Řadu těžkostí si způsobujeme sami svou
(:§
nekritičnosti, pohodlností, Sobeckostí a slabostí. Hlav
Rozpočty zdarma
ně nechtějme zde mít či zavádět socialistický způ
sob života, to by byl náš konec. Nejsem obdivovatel
kapitalismu, ale poznal jsem, že socialismus je velký Spojte se co nejrychleji se zastupitelským úřadem řepnou, bramborovou, chmelovou brigádu. Proč se
krok zpět. Řada-lidí spojuje dva významy, sociální ČSSR a poproste, aby vás prvním letadlem poslal za 27 let plných úsilovné práce, dvouletek a pětile
a socialistický — a to je chyba, která může nahnat domů. Ňezopomeňte sebou vzít své přátele typu Mol tek nepodařilo vyrobit dostatek plenek pro děti a
další národy za ostnatý drát. Osobně fandím tomu, nar. Doma pak můžete poplivat kapitalismus i Austrá prádla pro pracující ženy. Poproste je, aby vám
aby jednou vznikla opravdu sociálně demokratická lii po libosti, myslím však, že vám věřit nebudou, řekli, co dostáváme dnes za stovky lodí z Komárna,
společnost, nikoliv socialistická. Ale věřím, že k to protože takovým lidem se. vůbec věřit nedá. A když za' stovky lokomotiv ze škodovky, za bižuterii, zamu lidstvo dojde evoluční cestou, ne revoluční, re budete doma, poproste jménem mým a mých přá sklo, za textil. Vždyť to bylo naše černé zlato. Měli
voluce přinesly vždy strašně málo dobrého.
tel, aby vám -řekli, proč slibovali blahobyt našim jsme i bílé zlato — cukr a zelené zlato — chmel.
Jan Tolar, Elwood rodičům, nám, našim dětem a snad ještě i dětem Dnes máme věčné přátelství, za které musíme draze
Po přečtení HD jsem dostal šok. Ke ktéré věkové naších dětí, Proč obehnali naši krásnou zem ostna platit.
kategorii asi patří náš milý anonym? Nezralé mlá tým i dráty, Proč namontovali odposlouchávací zaří
Vraťte se domů. Já i mí přátelé zůstaneme raději
dí bývá někdy; podobně nelogické, ale zase není zlé zení, proč rozeštvali národ, aby jeden udával dru- v zemi, kde není všechno v pořádku. V zemi, kde'
a zlomyslné. U starších se pak podobné inspirace .hého, proč místo aby dětí učili ve škole českým můžeš pracovat pro sebe a pro své děti a kde si'
objevují při měknutí mozku. Po svém příjezdu do dějinám, učí je nevěřit rodičům. Proč nepustí lidi, můžeš koupit třebas deset aut a domů beze strachu,
Vídně jsem_ mamě hledal ty nezodpovědné náhončí- aby se svobodně podívali na tu bídu na západě, proč že tě budou volat na SNB. V zemi, kde dětem neky. Musel jsem za nimi jít sám a šel jsem dobro člověk musí žádat různé výbory o posudky, aby vtloukají ve škole do hlav životopisy pohlavárů a
volně. _ Pokud si vzpomínám, nic mi neslibovali. ialespoň jednou za život uviděl moře. Ptejte se, proč kde jim svobodně můžeme říci, kdo byli Masaryk a'
Řekli jen, že-když budu pracovat, budu se mít dob vaše rodiny a známí museli podepsat prohlášení, že Beneš. Až se vás jednou vaše děti zeptají, těžko jim
ře. Divím se,'že ■pan Hora se nechal oklamat. Nebo si s vámi nebudou dopisovat. Ptejte se, jak je to s budete vysvětlovat, proč jste žili. Až se vás zeptají,,
jej snad dokonce unesli? Píše, že sem šel s ideou icenzurou. Zeptejte se, jak žijí důchodci za 400 Kčs proč nesmějí studovat, co by chtěly a proč nedosta
klidného a spokojeného občanského života. Cožpak :měsíčně. Zeptejte se, proč je uhlí na příděl, proč se nou koupit ty nejobyčejnější věci, pak už nebudete
mu to komunistická strana nezaručovala, cožpak to vypíná el. proud, proč je nedostatek plynu a staveb- potřebovat inspiraci. Stačí pak, když řeknete: Děti,
doma neměl? Dnes m u můžeme dát jen jednu radu: fního materiálu. Ptejte se, proč se musí na žňovou, byli jsme blbí..
A. N„ Walkerville
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INDEX — DRUHÝ ROČNÍK
První kniha vyjde již v září, další v měsíčních
odstupech v tomto pořadí:
Egon Hostovský: Osvoboditel se vrací 11,80 DM
(3,95 US $)
Na novoprišlé dotazy ohľadne akcie “Mikrovlasť kami sa zdvíha vklad (záloha). Najmenšie vklady
na zálohu možu byť 3 promile zo zmluvnej*’sumy. Ladislav Grosman: Nevěsta 10,80 DM (3,60 US $)
vedľa vlasti” odpovedám súhrnne:
Bytová akcia má za cieľ pomoct’ k vlastnému by Vyššie vklady skracujú čas šporenia. Kto rýchlej Julius Firt: Knihy a osudy
14,00 DM( 4,70 US $)
tu tým, ktorí sa hodlajú skôr alebo neskoršie usíd šie našporí zálohu, skôr sa mu pridelí pôžička i byt.
Jan Beneš: Až se se mnou vyspíš . . . 12,60 DM.
b) pôžička sa poskytuje najneskoršie do 12 mesia
(4,20 US $)
liť v Rakusku.
Vlastný ‘b yt v Rakusku možno získať bud’ kúpou coch po vložení alebo po splatení zálohy.
A. Lidin: Trpaslík na houpačce
11,80 DM
c) vklady na zálohu sa uskutočňujú cez banku v
(3,95 US $)
za hotové alebo kúpou na splátky. Naša akcia sa
t. č. Sústreďuje len na druhý spôsob, na kúpu na mieste bydliska alebo poštou priamo na určené konto Jiří Hochman: Kronika místodržení v Čechách
(ilustrace Haďák) 13.- DM (4,30 US $)
úver resp. na splátky. Uskutočňujeme ju cez ra v Bausparkasse. Vklady sa vyučtovávajú každým
A. Lustig: Ulice ztracených 12,70 DM (4,25 US $)
kúsku girocentrálu Bausparkasse der ôsterr. Spar- polrokom, takže nie je treba banku na predloženie
dokladu o prijatí vkladu urgovať. Do bankového vy I. Sviták: Dialektika moci 13,- DM (4,30 US $)
kassen, Wien 1031,- Beatrixgasse 27 nasledovne:
10,- DM (3,30 US $)
1) záujemca o byt predloží menovanej banke návrh účtovania stačí pre osobnú istotu a pre všetky fi Bohumil Štěpán: Vynálezy
V Indexu začínají vycházet také dvě speciali
na Uzavretie zmluvy o stavebnom šporení a pôžičke. nančné a právne úkony sprievodný doklad, ktorým
2) ak banka návrh príjme, zmluvu so záujemcom boli peniaze na banku odposlané. Poukazy n a banku
sované řady:
sú možné z každého štátu, i keď každý štát nemusí
POESIE: V této edici vyjde v příštím ročníku
uzavrie a určí mu bankové konto.
trojsvazek básnických sbírek Františka Listopada,
Podľa základných podmienok tejto zmlúvy je zá mať pre ne rovnaké sposoby alebo predpisy.
Josefa Lederera a Vladimíry Čerepkové.
ujemca povinný buď razom alebo v splátkách vlo d) pre záujemcov, pracujúcich v Rakusku, budú
Trojsvazek stojí
15,- DM (5,- US $)
žiť do banky vlastný kapitál (zálohu) vo výške, naj za všetky platby na sporenie zálohy priučtoväné ešte
menej 30% zo stavebnej ceny bytu a banka je zase aj premie vo výške 25 až 33%, to znamená, že kto Jednotlivá sbírka
6,- DM (2,- US $)
DOBA: Pro tuto řadu je připraveno deset no
povinná poskytnúť záujemcovi na dobu 21 rokov pô sa do Rakúska presťahuje a bude tu zamestnaný,
sníží, sa jeho záloha o celú tretinu (tj. na 20%).
vých společensko-vědních prací napsaných autory
žičku vo výške 70% zo stavebnej ceny.
e) šporenie hie je viazané nä povinnosť stavať.
3) ak sa v banke sústredí záloha aspoň od 12 zá
z exilu i z vlasti.
50,- DM (16,60 US $)
ujemcov, to znamená najmenej na jednu spoločnú Možno ho aj obápolne vypovedať a vklady i s úro- Celý ročník stojí
Jednotlivý svazek
6,-DM (2,- US S)
stavebnú jednotku (tri podlažia po štyroch bytoch), kami vrátiť.
f) umorovanie pôžičky sa uskutočňuje za 21 rokov
oznámi nám možnosť zahájiť stavbu, ktorú potom
• - •
mesačne splátkami vo výške 7 promile z požičanej
Neváhejte s objednávkou. Na počtu platících
financuje a dozerá.
čtenářů závisí také počet bezplatně zasílaných
■' 4)' záujemca sa stává vlastníkom už po zložení zá sumy. Dobrovolné splátky možu však byť v každej
knih zájemcům v Československu. Upozorněte na
lohy a po uzavretí stavebnej zmluvy. Jeho vlastníctvo výške a v každom čase uskutočnené. Skracujú čas,
INDEX všechny své přátele a známé.
sa vkládá do pozemkovej knihy verejnonotársky. Po úroky i celkový úmor.
Výhody urýchleného, prípadne okamžitého splate
Skončení stavby dostane už len klúč od svojho bytu
• - •
k nasťahovaniu alebo k inému vlastnickému dispo nia pôžičky alebo výhody splacania, rozloženého na
K dostání jsou ještě i knihy prvého ročníku:
novaniu' (prenájom, predaj, dedenie, darovanie atď,). dobu 21 rokov si musí a može posúdiť len každý sám
J. Hochman: Jelení Brod
12,- DM (4,- US $)
podľa svojich individualných podmienok a kalkulaG. Laub: Největší proces dějin 11,-DM (3,60 US $)
;K jednotlivým bodom ešte tieto doplňky:
k 1) tlačivo návrhu na uzavretie zmlúvy v nemec cií.
R. Selucký: Východ je Východ 12,- DM (4,- US $)
kej reči s podmienkami zmlúvy a s našimi vysvet g) na umorovanie pôžičky sa možno dať u našej
Ladislav Můačko: Súdruh Muenchhausen 14,- DM
livkami rozposielame na požadanie. Okrem toho ŕoz banky za nízke premie aj poistiť. V prípade smrti
(4,60 US S)
posielame ďalšie tlačivo pre tých sporiteľov, ktorí poisteného sporiteľa sa polovica alebo celá pôžička K. Kryl: Kníška Karla Kryla 8,- DM (2,70 US $)
bývajú mimo Rakúska — pre tzv. devizových cud pokryje poisťovanou sumou. Stavebná pôžička tu A. Ostrý: československý problém
16,- DM
zincov. Vyplnené tlačivo záujemca vracia buď pria hraje teda v určitom smysle funkciu životnej poistky.
(5,30 US S)
k 3) a) banka si vyhradzuje preskúšať všetky sta
mo alebo cez nás banke.
sborník: Systémové změny 10,- DM (3,30 US $)
k 2) a) zálohy (razom i v splátkách) sú, ako každé vebné a rozpočtové podklady. Táto funkcia banky
Andrej Amalrik: Dožije se SSSR roku 1984?
bankovně úspory zúrokované 3 až 4,5% ročne. Úro znamená pre nás istotu, že ceny bytov sú cenami
8,- DM (2,70 US $)
bežnými resp. úradnými. Banka prepláca stavebné
(K cenám je třeba připočíst poštovné)
účty len podľa postupu stavby a len priamo staveb
• —•
nej firme. To znamená tiež, že náš spolok sa nedo
Objednáte-li více než tři knihy- jednoho ročníku,
stáva do kontaktu v žiadnom prípade ani s Vašimi dostanete publikaci K. Kryla, resp. B. Štěpána
ani s bankovními peniazmi.
zdarma jako prémii!
b) náš spolok si vyhradil od banky organizovať
Objednávky přijímá: INDEX e. V., 5 Koln 41,
záujemcov a v ich mene prevádzať dozor nad tech
Postfach 41 05 11, BRD.
nickými, rozpočtovými a právnými prácami.
Knihy plaťte na : Dresdner Bank, Kôln - 7 884 534
c) banka financuje celú stavbu, vrátane pozemku,
nebo Postcheckonto Kôln - 25 43 29.
projekčných a rozpočtových práv ako i dozoru a
iných administrativných nákladov.
d) sústreďovaním záujemcov podľa zaplatených zá nov sa byty dajú spravovať aj cez americké vysla
Nyní, pred závěrem australské zimní sezóny:
loh sleduje sa v prvem rade ciel spolku sústrediť nectvo.
:ľ
; . ,.
našich ľudí k sebe — do mikrovlasti. Ovšem má ono
Záujemci, ktorí chcú bývať mimo krajanských cen
aj význam ekonomický, aby sa mohla pre našich tier, možu si po zaplacení zálohy vybrať byty zo
ľudí postaviť stavebná jednotka s najmenšími sta zoznamu akcií, ktoré Bausparkasse financuje prak
vebnými nákladmi. Počet záujemcov je preto ne ticky v celom Rakusku. Na požadanie Vám takýto
obmedzený. Čím väčší počet záujemcov, tým sú ná soznam zašleme.
klady nižšie.
m . S bytami za hotové sa naša akcia po získaných
5) Veľkosť bytov sa pohybuje od 20 až po 60 m2. skúsenostiach predbežne nezaoberá. Byty za hotové
VŠECH LYŽAŘSKÝCH POTŘEB
to znamená podľa rôznych typov od jednoizbového majú celkom odlišné finančné a psychologické pod
apartmentu až po 3izbové byty. Pôdorysy sú riešené mienky, ktoré nie je možno s podmienkami bytov na
inteligentne a hospodárne. Rozposielame ich na po splátky dobre zladiť. Napriek tomu však ochotne a
žadanie. Pre nečlenov na náklad žiadateľa.
bezplatne sprostredkujeme firmu, ktorá sa s preda
ZE VŠECH BĚŽNÝCH CEN
6) Ceny bytov sú závislé hlavne od vybavenia by jom bytov zaoberá, prípadne doporučíme na obidvoch
tu a od ceny pozemku. Čím bližšie k stredu mesta, stranäčh realitnú kanceláriu, ktorá- Vám predaj za
NEJMÉNĚ 20% SLEVY
tým viac ceny stúpajú. Ceny sa pohybujú okolo 6.000 bežnú províziu odborne a zodpovedne sprostredkuje.
ôS za 1 m2 obytnej plochy. To znamená, že jednoizbo
TV. Na úverovom základe pripravujeme akciu ro
vé apartement napríklad o výmere 20 m2 stojí 36.000 dinných domkov v Hainsburgu (pod Devínom) a v
BRUCE BRETHERTON SKI SHOP
zálohy a mesačne už len 588 5S. Za dvojizbový (40 Retzí (pod Znojmom). Ak by sa zoskupil dostatočný
m2) činí záloha 72.000 a 1,176 splátky a za trojizbo počet záujemcov, mohlo by sa so stavbami začať
majitelé rodina Blahovcova
vý (napr. 60 m2) činí záloha 108.000 a mesačne 1.764 koncom roku 1973 alebo začiatkom roku 1974.
umorovacie splátky. (1 Austr. $ je asi 27,55 ÔS.) V VH. Za akciu zodpovedá osobne Dr. Emil Vidra,
TOORONGA VILLAGE Shopping Centre,
týchto cenách nie sú ovšem zahrnuté prevádzkové predseda spolku P. Janausehek, Wien 1, Franz Jo
náklady (domovnické, teplá voda, kúrenie, údržba sefs Kai 29, Austria. Tel. 63 80 364.
(reh Tůorak & Tooronga Roads) — obchod 21
atď.).
Ceny su teda veľmi výhodné, a niet obavy, že by
Velký výběr vín, lihovin a piva
Telefon: 20-7437
boli v dohľadnom čase (teda v čase výstavby) pod
dodáme kamkoli v Austrálii
statne zmenené.
’
Odborné porady a všechny informace
za velkoobchodní ceny
7) Miesto stavby sa určí podľa kupných a stavebnopolicajných možností vtedy, až sa našporí záloha
o, lyžaření v Austrálii ochotně a zdarma.
Ceník na požádání
najmenej pre najmenšiu stavebnú jednotku. Plánu
Obchod je Otevřen vždy v pondělí, úterý
jeme v okolí budúceho UNO City, aby bol i prenájom
i . KINDA & CO. PTY. LTD.
a ve středu od 10 hod. dop. do 5.30 hod. odp.,
snadnější.
Byty,
do
ktorých
sa
majitelia
budú
chcieť
nasťa
ve čtvrtek a v pátek od 10 hod. dop. do 9 hod. večer
cr. Jonas & Vfctoria Sts., Richmond, Víc.
hovať neskoršie alebo až na penziu, budeme za ob
Telefon: 42-4782
v sobotu od 9 hod. dop. do 1 hod. odp.
vyklých podmienok spravovať a prenajímať v mene
nebo:
104
Millers
Rd., Nth. Alfona, Vic. (314-6281 >■
majiteľa len vtedy, ak nepôjde o byt mimo Mikro
(event. dle předběž. telef. ujednání)
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
vlasti. Byty mimo Mikrovlasti možno odoyzdať do
;(WVVWtA^VWVVWVAArVWW\rvMA>WVW\A správy tej firmy, ktorá ich postavila. Pre Američa-

Mikrovlast vedla vlasti
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Vysvetlení

DOMOVA

Nově otevřený moderní bruslařský stadión
OLYMPIC ICE-SKATING CEŇTRE__
1080 Centre Rd., South Oakleigh, Víc.
(poblíž Warrigal Road)
telefon 579-3755
,
■ umožňuje prvotřídní bruslení 7 dní v týdnu za
i 1 výhodné ceny
Skupinám bruslařů zvláštní sleva
K dispozici jsou profesionální instruktoři
včetně paní Magdy Kučerové-Hofmanové,
která byla dorosteneckou mistryní Československa
v krasobruslení
Každou neděli večer se hrají na stadiónu
mistrovské hokejové zápasy. V předních zdejších
klubech hraje několik vynikajících čs. hokejistů.
Přijďte je povzbudit.
V tomto bruslařském středisku je též výborný
■LICENCOVANÝ RESTAURANT
z něhož můžet pozorovat lední plochu.

nem” , píše dále RP a po
kračuje: “Je proto neho
rázností, jestliže se zá
stupci buržoazního tisku
nebo “nezávislých” orga
nizací chtějí stavět do ro
le rozhodčího o postupu
svrchovaného státu . . .”
Už vůdce a říšský kanc
léř argumentoval “svrcho
vaností států’”’ a platnými
zákony - které sť dal.
Nakonec jen otázka:
Jaký trest by asi dostal
čs. občan, který by veřej
ně vyzýval k takovému
odporu proti stávajícímu
řádu, jako to dělá svo
bodně při každém veřej
PŘÍPRAVNÝ VÝBOR SVU V SYDNEY
ném projevu kdejaký ko
munistický funkcionář na zve zájemce na společnou návštěvu divadelní hry
bratří Čapků “Ze života hmyzu” v anglické versi
Západě?
(The Insect Comedy) v sobotu 16. září 1972 v 8.15
hod. v Independent Theatre, 269 Miller Street, North
Sydney.
“
Hra má premiéru 15. 9. 1972 v režii dr. O. Fialy
Samost manželé
Zprávy osobní
a se scénou podle návrhu akad. .malíře Pavla Bucka
přijmou
a bude se hrát po dobu 4 týdnů. Je to podruhé v 11
HOSPODYNI
letech, co toto divadlo s dlouholetou tradicí zařadilo
Dne 3. září 1972 osla
dobrou kuchařku, do
hru “Ze života hmyzu” do svého repertoáru. I když
vil šedesátku úspěšný ‘
moderně vybaveného
se hraje v anglickém překladu, je to ojedinělá pří
- podnikatel - m ajitel.
domu. Vysoký plat,
ležitost pro českou a slovenskou veřejnost v Sydney
, firmy Interlino - a vý
výhodné podmínky/
shlédnout n a . australském jevišti novou iscenaci to
borný přítel
K. dispozici je plně
hoto dnes již klasického kusu českého divadelního
zařízený oddělený byt,
p. Vladimír RYBA
umění. Zajímavější i tím, že tentokrát “Independent
v němž může bydlet
z Moorabbinu, Víc.
Theatre” uvádí hru v režii českého režiséra a ve
sama nebo se svým
výpravě navržené českým výtvarníkem.
manželem.
Do další šedesátky'
Následující den po premiéře, tj. v sobotu 16. 9.
Mluvíme česky.
’ přejí hodně úspěchů1
1972, na který vás zveme ke společné návštěvě, bu
Volejte (Melb.) tel.
>osobních i v podnikání <
de 1» představení uspořádána v klubu divadla v
662-1273 nebo po
a stále “dobré vody”
10.30 hod. divadelní, oslava, při níž bude příležitost
obeh. době 86-7031
přátelé z Melbourne'
setkat se s přáteli a umělci, kteří spolupracují na
hře a pozvat do našeho středu také australské známé.
V NEDĚLI 24. ZÁŘÍ 1972 OSLAVÍME
Zájemci o vstupenky na představení i o účast na
této “párty” se mohou přihlásit na adresu: Dr. O.
Fiala, c/- Independent Theatre, 269 Miller St., North
SVÁTEK SV. VÁCLAVA
Sydney, NSW. 2060, s vkladem $ 2,- za zlevněnou
NÁRODNÍ POUTÍ
vstupenku (plná cena $ 3.-) a $ 2,- za účast na party
na jednu osobu. Těšíme se na shledanou.
která bude obětována za domov.

(Pokračování se str. 3)
V. Doležal též ubezpe
čuje, že hlavní líčení s
obžalovanými byla vlast
ně veřejná, protože se
jich mohli zúčastnit nejbližší příbuzní obžalova
ných na základě vstupen
ky, kterou vydal předse
da senátu. Píše také, že
“soudnictví v ČSSR vy
konávají nezávislé sou
dy, které se řídí právní
mi předpisy socialistické
ho státu a jsou povinny je
vykládat v souladu se so
cialistickým právním vě
domím” .
“Zjišťovat a hodnotit,
zda soudy plní tuto svou
poyinnost, přísluší výluč
ně orgánům socialistické
ho státu určeným záko-

Poprvé celá pouť bude
na Šumave!
Pouť začne ve 2.45
zpívanou mší sv.
Po ní bude procesí ke
kapličce Pražského Jezulátka, kde budou modlitby
za domov.
České kázání bude mít
otec V. Ondrášek ze Syd
ney.
Kdo má možnost, ať
přijde v národním kroji!
Situace doma se vrací
do let padesátých, zvláště
po nábožénské stránce, Z
patnácti diecesí je obsa
zena jen jedna.
Prosme proto sv, Vác
lava, patrona naší vlasti,
aby nedal zahynouti nám,
ni budoucím!
Po
nové
obce
níku

pobožnosti pak čle
zdejší legionářské
položí věnec k pom
padlých.

N Á R O D N Í PO U Ť
Z A D O M O V

SVATY VACLAVE
NEDEJ ZAHYNOUTI
*
"S W A A A V A "
B E L G R A V E
A U S T R Á L IE

Po skončení odpoledních oslav se koná
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
na níž hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Pouťové koláče a různá jídla a pití
(K dispozici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat.
Kuželkáři budou pořádat turnaj

;
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SLAVI A V LIZE
Po předposledním mistrovském zápase na rozbláceném hřišti v Ringwoodu, který Slavia vyhrála jen;
1 : 0 (brankou R. Kenta), když. převyšovala svého.’
soupeře po celý zápas daleko, přesvědčivěji,. pano
valo v řadách příznivců Slavie napětí. Před závěreč-,
ným utkáním s mužstvem Sunshine City vedla .sice '
Slavia tabulku dvoubodovým' náskokem, ale' prohra
by znamenala vyrovnání počtu bodů a horší branko
vý poměr, tedy konec nadějí na postup do nejvyšší
soutěže.
Začátek posledního zápasu, hraného na hřišti v
Como Parku, nevypadal' pro Slavii slibně. Mužstvo
Sunshine City od počátku mocně útočilo a bojovalo
všemi způsoby o každý míč. Slavia se většinu první
ho poločasu jen bránila, při čemž měl několikrát
příležitost se vyznamenat brankář O’Hara. Hra byla
oboustranně tvrdá, u hostujícího týmu místy zá
keřná. Tak se stalo, že soudce vyloučil útočníka Sun
shine City, který napadl protihráče bez míče. Ani
potom se hosté nevzdali, a dó konce prvního polo
času měli více ze hry. Teprve po změftě stran se za
čala projevovat únava hráčů Sunshine City a těch
nicky lepší Slávisté se objevovali častěji v brankové
pozici. Bylo to však teprve v 77. minutě, kdy se po
dařilo Gilmorovi vstřelit míč pěknou ranou'pod břev
no do sítě soupeře. Vítězství Slavie pak zpečetil týž
hráč dvě minuty před koncem zápasu, kdy poslal
míč ze shluku před brankou znovu -do sítě. Nadšení
z vítězství a ze skutečnosti, že se Slavia vrací po
dvou letech v 1. divizi znova mezi ligové -kluby, bylo
mezi hráči a fandy nesmírné.
Konečná tabulka první divize:... , \ V
L Slavia 34 bodů (14 vítězství, 6 nerozhodně a 2
porážky, skóre 38 : 16), 2. Sunshine City - 30. bodů
(skóre 43 : 21), 3. Ajax 29 b., 4. Frankston 29 b., 5.
Altona 24 b. atd.
V letošní sezóně bude hrát Slavia ještě, zápasy v
soutěži o Fedeřation Cup a Harry Armstrong Cup.
Jakékoli informace o klubu sdělí sekretář V. Frencl
tel. 49-3294..
. ,
j_ K!
OZVENA Z INTER WILLIAMSTOWN S. C.
V posledných dvoch zápasoch Intér opustilo šťastie.
Víťazné body ostaly na súperových ihriskách. Príčinv?
Miesto dvoch-troch chýbajúcich hráčov museli hrať
náhradníci. Tak to bolo 13. aug. s Yarraville, kde sú
per vyhral 2 : 0 a 27. aug. s C. Altona až 4 : 0. Týmto
Inter sa zosunul z druhého na tretie miesto, pod C.
Altona, ale iba s gólovým rozdielom: Premiership vo
West. divizi s vysokým bodovým náskokom už pevne
drzí Ardeer. —- Po poslednom majstrovskom zápase s
Kensingtonom (3. sept.) ešte pokračuje súťaž o di
vízny pohár (10. sept.) s tvrdým súperom Fitzroy
ktorý r. 1970 vyrval pohár Inter-u vo finálovom zápase.
R . o.

Zubní lékařka
S. REICHEROVÁ
B. D. S. C. (Melb.), L. S. D. (Victoria)
oznamuje, že po návratu z dovolené zahájila
opět praksi na adrese: .
30 Fitzroy SL, St. Kilda, Vic. .
Telefon: 94-3337

§
Malý oznamovatel
g
g
ČEŠKU — SLOVENKU
3 pro život na tomto kon
g tinentě ve stáří do 40 ■let
§
do velikosti 165 cm hle
?
| dá 351etý. Děcko by ne
představovalo překážku.
Zn. “žádné ideály, žádná
romantika” do HD.
Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
důvěrou na
Trojčlenná
rodina'
hľadá v Melbourne na
ODRA TRAVEL SERVICE
obdobie- 6 - 8 mesiacov.
311 Latrobe St., Melbourne, 3000
PRÁZDNY DOM
Telefon 67-9454
(bez nábytku) na pre
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
najatie. Máme psa.
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem — 3 Ponuky prosíme na
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
> adresu: J. Ambrus,
Letenky do Evropy a zpět
S 20 Wheatley Rd., £
— jednotlivě nebo ve skupinách' — $ 697.90
V
Bentleigh, 3204
S
Obstaráme zaslání dárkových poukazů kamkoli
VV^A<^VV-V\^VV^A«^V/,'X\A<A/

Najvýhodnejšie podmienky
na
KÚPU DOMOV V MELBOURNE
Pôžičky do 85% Volajte
Charles Antal
62-0411, A. H. 781-2141

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

Investice, která
se vyplácí !

POZEMKY
v Melbourne a okolí
spolehlivě koupíte
a nezávazné
informace obdržíte
prostřednictvím
IVANKY NOVOTNÉ
u firmy
RALSTON,
GRAY & CO.
67 Queens Rd.
Melbourne
Telefon: 51-1561
po hod. (česky)
878-4568
Například právě
je na prodej:
pozemek ideální pro
terasový dům
s nádherným
výhledem - 14 mil.
vých. z města.
Deposit pouze $ 200
a mírné splátky.
Mnoho jiných parcel
od $ 1.800 výše
v různých
předměstích
MATE
VYROVNÁNO
PŘEDPLATNÉ ?
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AUSTRALSKO-ČESKÁ FIRMA
A R C H I D O M

D E S I G N S

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
Karel Janovský
při koupi staršího ■domu
Volejte: 64-1207, nebo večer 350-2653
131 BR1DGE STREET, PORT MELBOURNE
iigitiiaisig^igíaiaisiigw^gigiaaa^igBiaaa'aHígiaäiHiäBBiB^
V sobotu 26. srpna byla zahájena na mnichovském stadiónu XX. olympiáda před 80.000 diváky a před
stamilióny těch, kteří sledovaly tuto vrcholnou udá losí -na obrazovkách televizorů. Už nyní lze napsat,
HUEBNEROVÁ STÁLE VÝŠE
že'XX. olympijské hry budou zapsány do dějin mnoha rekordy: dokonalostí organizase, počtem účast
Jen několik málo hodin předtím, než sprintérka
Eva-Glesková a diskař Ludvík Daněk složili ve vel
níků a dosaženými výkony.
Výpočet hlavních sportovních událostí a komentář k celé olympiádě ponecháváme na příští číslo HD kém sále pražského hotelu Internacional olympijský
slib, postarali se čs. lehcí atleti o nové národní re
sportovnímu redaktoru, který se her účastní. Předběžně sdělujeme, že českoslovenští sportovci v prv kordy. Stoupající formu potvrdila znovu olympijská
ním týdnu olympijských her v několika odvětvích zklamali a i když mají v druhém týdnu více mož přebornice z Mexika, Milena Rezková-Huebnerová,
která v ligovém zápolení na tartanu Strahovského
ností k čestnému umístění, je těžké si představit, že by jako celek končili se stejným úspěchem jako před
stadiónu v Praze posunula čs. primát ve skoku vy
čtyřmi léty v Mexiku (Československo bylo mezi národy na 7. místě, když získalo 7 zlatých, 2 stříbrné
sokém na 1,87 m. Dodatečně (spolu s vytrvalcem
a 4 bronzové medaile). Jedinou medaili v prvním týdnu letošních her získala bratislavská studentka
Jánským a běžcem na 400 m přek. Danišem) byl do
Eva Šuranová, která se umístila třetí ve skoku dalekém.
Mnichova — na OH — poslán i výškař Alexa, který
skočil nový čs. rekord dobré mezinárodní úrovně
2,21 m. Juniorským rekordem na 200 m (20,7 vt.) a
V JIHLAVĚ "PADALY FACKY"
Senzace: Prešov v čele 1. ligy
vyrovnáním svého vlastního čs. rekordu na 100 m
Kusé zprávy čs. tisku říkají, že bratři Jaroslav (10,1 vt.) získal dodatečně jízdenku do Mnichova i
a Jiří Holíkové (kteří na letošním mistrovství světa sprintér Matoušek, — zatím je s ním počítáno pro
Fotbalová liga
patřili k velkým oporám čs. reprezentačního týmu) štafetu 4 x 100 m.
Fotbalisté 1. čs. ligy mají za sebou teprve po i chtěli už v těchto dnech opustit vojenský tým jihlav- "
NA OBZORU "BOHEMIANS"
mistrovských zápasech ročníku 1972-73. přesto jejich sfcé Dukly a hrát za ZKL Brno. Přestupní řád něco
tak
rychlého
prý
nedovoluje
a
tak
sourozenci
Po dlouhé době se o výkonu fotbalistů pražského
průběh je úplně na ruby: v čele tabulky jsou “out
sideři” soutěže Tatran Prešov a Třinec, naopak ob Holíkové budou muset zůstat v Jihlavě ještě rok a Bohemians mluví pochvalně. Jako jediní v druhé čs.
hájce přebornického titulu Spartak Trnava ještě ne teprve od podzimu 1973 mohou hrát za brněnskou celostátní lize neztratili v prvních třech mistrovských
vyhrál . a pražská Sparta dokonce nezískala — jako Kometu. V rozhovoru, který měl Jiří Holík s redak zápasech nového ročníku ani bod: mají tedy 6 bodů
jediná — ještě ani jediný bod a uzavírá ligotmi torem “Svobodného slova” , uvádí jako důvodu “Po a. imposantní skóre 7 : 0 . Hrají dobrou kopanou a
tabulku. Větší radost už je v táboře “červenobílých", skončení hokejové kariéry chci mít civilní zaměstná ■ mají všechny předpoklady navrátit se zpět do nejneboť Slávisté patří k 5 týmům, které dosud nepro ní a za druhé se domnívám, že naše zásluhy o ho vyšší čs. fotbalové soutěže. — S návratem to zřejmě
kej v Jihlavě nebyly doceněny.” Oba důvody jistě nyní myslí velmi vážně i bratislavský Inter. Ten
hrály.
Z ligové premiéry byla největší radost v Hradci “sedí” , v čs. tisku se však nikdo nedověděl důvod vyhrál doma nad Bohumínem nefotbalovým výsled
a to hlavní: z dobře informovaných pramenů kem 9 : 3 (Bohumín předtím porazil Kladno 2 :..l).
Králové, kde nováček Spartak Hradec Králové zví třetí,
došla
zpráva,
že mezi bratry Holíky a trenérem Jihla Zato však druhý tým, který letos opustil nej vyšší
tězil nad pražskou Spartou 3 : 2. Pravda, Pražané vy a čs. národního
mužstva Jar. Pitnerem docházelo fotbalovou soutěž — Jednota Trenčín — je s dvěma
měli hru v poli zcela ve své moci, ale o zisku oboa v poslední době k nesrovnatelnostem,
hádkám, a při body (ze 3 zápasů) na 10. místě tabulky. Trenčín
bodů hradeckých fotbalistů rozhodli brankáři: zatím jedné příležitosti si bratři Holíkové trenéra
prohrává i doma, čehož dokladem je střetnutí s B.
co exsparťan Kramerius v dresu Hradce přivádět “podávali” a při tom padla nějaká ta facka. —Pitnera
Bratři Bystricou ( 2: 3). Tabulka: 1. Bohemians 6 bodů,
svými bravurními . kousky sparťanský útok přímo k Holíkové nebyli s jihlavskou Duklou na zájezdu
v 2. Jablonec, 3. Inter Bratislava, 4. Kladno, 5. Barde
šílenství, mladý Kislinger v brance Sparty pustil dva italské Gortine, kde vojáci vyhráli mezinárodní tur
školácké góly. — Jinak možno říci, že střetnutí 1. naj. když porazili italského přeborníka Cortinu Do jov, 6. Pov. Bystrica, 7. B. Bystrica (po 4 bodech).
kola proběhla podle očekávání vítězstvími favoritů. rlu 7 : 3 a nejúspěšnějši poválečné mužstvo NSR
PODVOD VE FUESSENU
.
Tak pražská Dukla — byť v hodině dvanácté — po EV Fuessen 11 : 1.
Je
pátek,
11.
srpna
1972,
krátce
před
22.
hodinou.
razila doma před 8.000 diváky Union Teplice 2 : i,
Na kluzišti západoněmecké hokejové metropole
-v Slovan Bratislava po zlepšené hře ve druhém po
ločase vyhrál po 16 letech v Žilině 3 ; 1. — AC Nit- meše porazila doma Lok. Košice 2 : 1 a Dukla Praha Fuessenu se hraje rozhodující střetnutí o Thurn-Tará porazila druhého nováčka ligy škodu Plzeň 1 : 9 porazila Škodu Plzeň 4 : 1. Brněnská Zbrojovka do xisův pohár mezi hokejisty ZKL Brno a obhájcem
aí Lokomotiva Košice prohrála po hrubých chybách kázala v Třinci domácím fotbalistům dlouho vzdoro trofeje Spartakem Moskva. Stav je 1 : 1, brněnská
obraný-ŕý- Třinci 0 : 2. Tatran Prešov hrál doma s vat, nakonec prohrála jen těsně a nešťastně 0: 1. “Kometa” chce rozhodnout zápas ve svůj prospěch.
brněnskou Zbrojovkou prakticky na jednu branku, Pouhý fotbalový průměr byl v Nitře, kde AC Nitra Do konce zápasu chybějí necelé 2 minuty. A tu se
n^měl však dobrou mušku a tak výsledek 2 : 0 nevy vyhrála nad Ostravou rovněž jen 1: 0. Po dvou re stává něco neuvěřitelného: západoněmečtí rozhodčí
jadřuje ještě drtivou převahu na hřišti. Brankou mizách. okusfl mistr ligy Spartak Trnava v Tepli vylučují za přišlápnutí kotouče u mantinelu na -2
brněnského obránce Hrstku. 7.000 diváků bou
Strausze po sólu přes pět hráčů v 68. minutě zápa cích pěknou prohru: podlehl domácímu Unionu Tepli minuty
hráči Komety se shromažďují kolem rozhodčího,
sů porazily VSS Košice doma mužstvo Baníku Ostra- ce 0 : 3. Dobrou formu si i nadále udržuje Tatran ří,
chtějí změnit rozhodnutí. Ten je však neoblomný.
vfa 1: 0. A konečně: Slávisté se v pražském Edenu Prešov: v líbivém a na branky bohatém zápase po Hrstka musí na trestnou lavici. Kometa dostává v
rozešli s obhájcem mistrovského titulu Spartakem razil Žilinu 3 : 2. Střetnutí Hradec Králové — Slo této fázi hry, 103 vteřin před koncem zápasu, branku,
van^ Bratislava bude sehráno dodatečně, neboť slo
Trnavou bez branek — 0: 0.
venští fotbalisté se zúčastnili mezinárodního turnaje která znamená konec snů získat Thum Taxisovu
‘■O největší překvapení 2. kola se postaral Tatran ve Španělsku, kde po semifinálovém triumfu nad trofej a porážku-s Rusy. Když pak je sovětským ho
Elrešov, který vyhrál na Letné gólem Komanického CF Valencií 4 : 0 prohráli ve finále dosti nešťastně kejistům předáván pohár. 7.000 diváků píská, hráči
ZKL Brna znovu protestují, jasně dávají rozhodčímu,
v 15. minutě 1. poločasu nad bez jakékoli koncepce s Atletikem Madrid 1 : 2.
z Kaufbeuren na vědomí, že jim prohrál zápas, že
hrající Spartou 1 : 0. Překvapilo žilinské mužstvo,
Tabulka
1.
ligy
po
3.
kole:
1.
Prešov
6
bodů,
skóre
to byl velký podvod.
které doma po vynikající hře deklasovalo nováčka
Hradec Králové 5 :0, i Zbrojovka Brno, která před 6 : 2 ; 2. Třinec 5 b.. skóre 3 : 0 ; 3. Dukla Praha
skóre 7 : 3; 4. - 5. Slavia Praha a AC Nitra (po22.000 diváky vyhrála nad VSS Košice 4 : 0 . Druhý 45 b„
b., skóre 3: 2) ; 6. VSS Košice 4 b.. skóre 5 : 4 ; 7.
košický tým — Lokomotiva Košice — získal doma Slovan Bratislava, 8. Teplice (po 3 b.); 9. Žilina. 10
ojsa body, když porazil nešťastně bojující Nitru 2: 1. Zbrojovka Brno, 11. Lok. Košice. 12. Hradec Králo —261etý Američan Hart přeplaval Lamanšský průliv
Obývající 4 zápasy, tedy přesně polovina, skončily vé, 13. Trnava (po 2 b.); 14. Plzeň. 15. Ostrava (po z Anglie do Francie za 9 hodin, 44 minut a překonal
tak o 13 minut měsíc starý rekord 151eté školačky
nerozhodnými výsledky: pražská Slavia hrála v Plzni 1 bodu); 16. Sparta Praha (bez bodu).
Coxové.
1;: 1, pražští vojáci remizovali na hřišti mistra ligy
— Dva čs. horolezci tragicky zahynuli v Julských
tfrnavy rovněž 1 : 1, výsledkem 1 : 1 skončilo i střet
Alpách. Podle jugoslávské agentury Tanjung, iden
nutí na Tehelnom poli v Bratislavě mezi Slovanem
H L / . S D O M O V A vychází čtrnáctidenně. I tifikace obětí nebyla ještě dokončena. Mrtví horo
á Teplicemi a v Ostravě při severomoravském derby
byli náhodou objeveni 14. srpna německým ho
Baník Ostrava — Třinec nevidělo 20.000 diváků ani
Řídí redakční kruh. Adrésa: Hlas domova, I lezci
rolezcem, který spatřil jejich těla jak visí na lanách
branku.
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
i na skalní stěně hory.
- Po dvou těsných porážkách utrpěla Sparta ve 3.
Telefon: 42-5980
— Předsednictvo Čs. svazu stolního tenisu nomino
kole ligy debakl: prohrála v Košicích s VSS Košice ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotliví 1 valo reprezentační družstva pro první část sezóny
0 : 4 a výsledek mohl být pro Sparťany ještě horší.
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za i 1972-73. K loňskému týmu mužů Orlowski, Turai.
Pomácí fotbalisté měli velký nástup a už v 7. minu přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, Kunz, Ovčařík, Múčka, byli nominováni i Costache,
tě vedli nad Spartou brankami Daňka a Gallise 2 : 0. £stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně.
Dvořák, Dvořáček a Chmelík. Naproti tomu se už
Otázkou pak už jen bylo, kolik gólů “rudí” inkasu Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme ' Kollarovits vzdal reprezentace. V družstvu žen zů
jí. Zato dobrou kopanou produkovala tentokrát další na požádáni obratem.
| staly: Voltová, Grófová, šilhanová, Poláčková a
dvě pražská mužstva: Slavia góly Veselého a Klišmídová.

X X . olympijské hry v Mnichově

- - Ve zkratce - -

