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Bude uzavřena smlouva se Západním Německem?

Brahslvl o štít
Ma zrak a sluch i hodně otrlých občanů Československé socialistické republiky
přicházejí nárazy, kterým se nelze snadno vyhnout, československý lid — prý
ze zvláštní pilnosti a s nadšením — popisoval továrny, ulice, školy a ploty pro
voláními v azbuce, aby tak uvítal "přátele nejdražší", spojenečtí vojáci byli
vítáni lidem, bratrsky a okázale, jak se pro příslušníky armád-osvoboditelek
.patří — lidé jim "nabízeli srdce", napsal jeden soudruh novinář a myslel tím
jistě něco víc než "nedáme vody" před čtyřmi lety —, vlak družby, plní v nadplánech jízdní řád oběma směry (naposled s 368 předními sovětskými odboráři),
aby také pomáhal upevňovat pevná přátelství, atd. Hřejivý pocit v nitru kaž
dého občana pak jistě vyvolají zprávy o tom, že československé přátelství je
opětováno a to néjen u východních ale i u severních sousedů. Je zajisté povzná
šející přečíst si. vyprávění, jak česky mluvený projev soudruha ministerského
předsedy k dělníkům chemičky ve východoněmeckém městě Halle je přerušo
ván bouřlivým potleskem na znamení souhlasu a voláním "Freundschaft! Hochl
HuráI", vše z čistého přátelství a dobrovolně.
1 Pěstování přátelství me dny, bylo prokázáno “vy: příslušníků spojeneckých

zi socialistickými státy
není novinka, v minulých
dnech jen. k němu bylo
pro obyvatele Českošloslovenska víc příležitostí
a pro, režim vípe důvodů.
Velkou příležitost po
skytly ' manévry . armád
států Varšavského paktu,
které se konaly- po , dobu
13 dnů ,na. ..českosloven
ském území pod názvem
“Štít: 72” . Ty měly proká
zat nejen vojenskou sílu
sovětského bloku, podpo
řit sověty před očekáva
nou konferencí o evrop
ské bezpečnosti, ale sou
časně’ znovu: potvrdit, že
se i čéskdslóveríský lid za
ta. čtyři le ta . od základů
změnil.
Referáty b
cvičení
“Štít 72” zdůrazňují, že
při vlastním bojovém cvi
čení, které trvalo čtyři

soké mistrovství a doko
nalost spolupráce” jedno
tek sovětské, polské, vý
chodoněmecké, maďarské
a československé armády
a letectva. Ve větším roz
sahu1 byly při manévrech
použity výsadkové jednot
ky, nová technika přecho
du vodních toků atd. V
neposlední řadě pak to
prý bylo i cvičení v poli
tické spolupráci, nebo jak to očekával Lenárt už
předběžném setkání

armád s pracujícím lidem
Bratislavy - "praktická
škola proletářského inter
nacionalismu” .
Závěrečné parádě na
Letenské pláni přihlížely
i přes déšť a chlad dle
zpráv tisku “desetitisíce
Pražanů” a na slavnostní
tribuně sledovala motori
zované jednotky sovětská
generalita v čele s mini
strem obrany maršálem
Grečkem a velitelem armád států Varšavského

paktu maršálem Jakubovskim, dále vojenští poten
táti ostatních států bloku
a představitelé KSČ a čs.
vlády.
Gustáv Husák ve svém
projevu na tribuně vy
užil příležitosti k tomu,
áby znovu poděkoval za
internacionální pomoc v
srpnu 1968, upozornil na
americký imperialismus
ve Vietnamu, prohlásil, že
“plně podporujeme spra
vedlivý boj arabských
zemí proti pokračující
izraelské agresi a okupa
ci” a aby mluvil o míru,
o “našem velkém vzoru”
atd.
Také v Jakubovského
projevu se
opakovalo
časti slovo mír, i když prý
zmírnění napětí, kterého
bylo dosaženo na meziná
rodním fóru, nemůže být
ještě důvodem, abychom
se oddávali iluzím. Z
Grečkova projevu pak j i 
stě všechny pamětníky
(Pokračování na str. 2)

Bude potrebný zásah do hospodárskej suverenity štátov?

O úprave menového systému

Od konca septembra koná. sa vo Washingtone valné zhromaždenie dvoch
medzinárodných finančných ústavov: Medzinárodného menového fondu a Sve
tovej banky. Je to dôležité stretnutie predstaviteľov vlád, ministrov financií,
hospodárstva a ústredných bank členských štátov, ktorí tohto roku nerokujú
len o výročnej správe Fondu a Svetovej banky, lež aj o budúcnosti medzinárod
nej menovej spolupráce, nachádzajúcej sa nateraz v provizoriu po vyhlásení
novej hospodárskej politiky americkej vlády pred ro
kom. Súčasne zišiel sa totiž po prvý raz aj tzv. vý
.P ři jízdě autobusem . . .
bor dvadsiatich — menová dvadsiatka vedúcich člen
Cestování autobusem vzbudilo v minulých dnech
ských štátov, ktorej zverili prácu na vytvorení nové
dvakrát pzornost veřejnosti.
ho menového systému.
První zpráva je smutná a dozvěděli se jí z novin
i z rozhlasu i lidé v Československu: dne 21. září
Riaditeľstvo Fondu pri ká vláda zastáva nazor
havaroval cestou na letiště Kondofrei v Bulharsku pravilo a už zverejnilo že by sa malo zlato z me
na železničním přejezdu autobus s čs. účastníky mi
strovství armád v parašutismu. Při katastofě zahy správu pre valné zhro- novej oblasti v dohlednom
máždenie. Nepredkladá v čase postupne vytratiť.
nulo 11 československých sportovců.
Zo správy sa dá odvo
Dne 24. září byla hlášena zpráva veselejší: na ko ní návrhy, ako by sa ma
nečné stanici autobusu jezdícího na trati Bratislava li dielčie problémy meno diť jeden základny po
— Vídeň se vyškrabali z pod autobusu čtyři černí vej spolupráce riešiť, lež znatok, totiž to, že už
pasažéři — tři mladí muži a jedna žena — a rychle
utekli překvapenému řidiči. Teprve za několik hodin len poukazuje na rozdiel viac-menej existuje zho
se přihlásili na rakouské policejní stanici a požáda nosť stanovísk k týmto da o zásadnej predstave
li o azyl. Uvedli, že se vzájemně přivázali v Brati problémom.
novej konštrukcie budúce
slavě k zadní části osy autobusu a tak ušli pozorno
Stanoviska
vedúcich ho menového systému.
sti • při pohraniční kontrole. Že v takové pozici vy
členských štátov su roz Odbornici prišli s ná
drželi až do vidně, je jistě výkon obdivuhodný.
A ještě jedna zpráva se zmiňuje o atobusu: po dielne nielen v zásadných vrhom, že nový systém
ukončení olympiády se vracel z Mnichova do Česko problémoch, ale aj v tech má byť viac symetrický
slovenska autobus, v kterém byla volná místa, ačkoli nických, napríklad: akú ako starý. Táto symetria'
přijel plný. Došlá zpráva sice víc neříká, ale prav úlohu má aj naďalej hrať by sa mala
prejaviť
děpodobně je zde souvislost s hlášením německé po
licie, dle něhož požádalo v Německu o azyl 14 česko zlato v menovej spoluprá najmä v dvoch smeroch:
ci. Ako je známo, americ- (Pokračovanie na str. 2)
slovenských návštěvníků olympiády.

Ze zpráv pozorovatelů v Moskvě vyplývá, že se
nad - Kremlem opět stahuji bouřkové mraky, které
mohou znamenat nový konflikt v sovětském vedení.
Hlavní příčinou jsou žně, letos opět velmi špatné,
a vypovězení Rusů z Egypta. Brežněvovo vedení sva
luje vinu za špatnou úrodu opět na nepříznivé po
časí a neúspěch sovětské politiky v Egyptě na ne
spolehlivost Arabů. I v Sovětském svazu ovšem exi
stuje mínění, že dobré vedení v Kremlu mohlo obě
ma tak závažným chybám zabránit. Tomu věří pře
devším ti, kteří se.dosud z jakýchkoli důvodů nepo
díleli na moci v Brežněvově aparátu a kteří se do
mýšlejí — tak jako neúspěšní aspiranti na minister
ská křesla v kterékoli zemi —, že by podobným
chybám předešli a že by dělali celkově vhodnější
politiku. Na Západě by taková skupina aspirantů
měla možnost vytrubovat své stížnosti a nároky z
řečnických tribun před každými volbami. V Sovět
ském svazu se ovšem musí čekat, až se nahromadí
dostatečné množství politických chyb a přehmatů
odpovědných politiků, aby sé stala eventuální změ
na vedení odůvodítelná a nakonec nevyhnutelná.
První zprávy o neshodách y sovětském vedení po
cházejí z opozičních kruhů a z moskevské šeptandy,
ale i mezi. řádky sovětského tisku se už dá vyčíst,
že v zemi není všechno v pořádku. Dokonce i vel
vyslanectví Spojených států amerických získalo o
problémech sovětského politbyra v letošním ro.ce to
lik informací, že si mohlo dovolit poslat do Washing
tonu situační zprávu, v níž analyzuje podrobně, proč
je současná pozice prvního tajemníka KSSS považo-,
vána za nepevnou. Jak špatné žně tak i fiasko na
Středním východě měly za následek zvýšený zájem
Bílého domu o skutečnou situací v moskevském ve
dení a oba sovětské neúspěchy se staly základem
úvah a. politického plánování americké vlády.
Spojené státy využily Brežněvovy. nutnosti nakoupit
obilí a jiné produkty v zahraničí k tomu, -aby ho
donutily k ústupkům. Bombardování Severního Viet
namu a zaminování jeho přístavů bylo vyváženo
promptní dodávkou amerického obilí Sovětskému sva
zu, který tím odvrátil nebezpečí domácí zásobovací
krize. Americký ministr zemědělství, který byl v
květnu v Moskvě, aby zkoumal možnosti dalších ob
chodních styků, prohlásil po svém návratu, že Rusové
rozumějí jazyku nahé moci a násilí — což je právé
způsob řeči, jakou musí president Nixon při jednání
s nimi používat. Ve světle těchto zjištění je zřejmé,
že rozhodnutí presidenta Nixona bombardovat Sever
ní Vietnam nebylo “nebezpečím, které ,může zname
nat třetí světovou válku” , nýbrž diplomaticky solid
ně připravenou vojenskou operací. Kreml se skuteč
ně pokusil — k nelibosti hanojského tisku — mírnit
další agresi Severního Vietnamu. Pšenice byla pro
sověty důležitější.
To se ovšem událo ještě předtím, než byľ znám
plný rozsah letošní neúrody v Sovětském svazu. Ny
ní, na základě - dostupných dat, je možno usuzovat,
že sovětský občan musí počítat i v budoucnosti s
těžkosti v zásobování. Vždyť již nyní, krátce po žních,
byly hlášeny nedostatky potravin i,z vysoce industria
lizované a proto obvykle dobře zásobované Gorkého
oblastí.^Brežněvova potřeba kupovat potraviny i ji
né spotřební zboží v zahraničí se tedy pravděpodobně
ještě jzvětší, což znamená, že Brežněv bude zrani
telnější jak od domácí opozice, - tak ze zahraničí.
Chruščovův pád byl zaviněn z velké části neúspěchy
v zemědělské politice a obchodováním se Západem.
Rovněž neúspěchy Brežněvovy zahraniční politiky
v Egyptě jsou spojovány s jeho vyjednáváním s Bí
lým domem. Sadat, totiž tvrdí, že vyhostil Rusy pro
to, že Brežněv slíbil Nixonovi v Moskvě, že SSSR
nedodá Arabům ofenzivní zbraně nutné k případné
válce s Israelem. Domácí kritikové v SSSR mohou
tedy poukazovat na skutečnost, že tyto neúspěchy
a ústupky oslabily celkové, postavem SSSR ve světě.
V sovětském Vedení je několik politiků, kteří ne
souhlasí se smiřovaní politikou prvního tajemníka.
K zastáncům tvrdého kurzu patří stále šéf Ukrajin
ské _KS a člen politbyra V. Šelest,, který proslul svou
kritikou Dubčeka a svým nekompromisně negativ
ním postojem proti americko-sovětskému vyjednává
ní. Nervosní spěch sovětského tisku při odůvodňová
ní americko-sóvětských dohod je stále nejlepším důkazem toho, že se šelěsta jeho moskevští přátelé
ještě nevzdali. Dokonce i nedávná Dohoda o omeze
ní strategického zbrojení zavdala příčinu k disku
zím v politbyru a k všeobecným námitkám proti
nynější sovětské politice. Brežněvova pozice není síl-
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Bratrství a štít
se str. 1)
ro te 1868 dojala “vřelá
štora” , jimiž děkoval KSČ
a čs. vládě za to, ‘‘že nám
poskytly možnost uspořá
dat ve vaší zemi tak vel
ké mučení” . Husákovi a
spol zabralo takové svole
ní jistě spoustu uvažová
ní.
Krátce po skončení ma
névrů vydala se čs. stra
nická a vládní delegace
NÁVRHÁŘE (-ŘKU)
zapracované v
dámských šatech
střední jakosti
přijmeme.
Výtečné podmínky.,
nejvyšší mzdy pro
správnou osobu.
ANNA VAGALI
FAŠHIQNS

15-17 Simmons Street,
South Yarra, Vic. ■
tel. 24-8487

Pokládání keram.
DLAŽDIC

v nejsilněším složení Gustáv Husák, Lubomír
Štrougaí, Vásil Biľák.
Ant. .Kapek, Frant. Hamouz aj. - na několika
denní návštěvu Východní
ho Německa, k níž připra
vili Němci vše, aby vy
zněla co nejokázaleji., Za
nápisy azbukou v Praze
se odvděčili českými a
slovenskými nápisy na
branách a domech vý
chodního Berlína, na to
várnách, ve vzorném stat
ku a v loděnicích, které
delegace navštívila. Gu
stáv se “srdečně objal”
s e " soudruhem Erichem
Honeckerem, Lubomír s
W. Stophem a na Vasila
a další se dostali jiní z
vůdců Východního Ně
mecka. Již. při příletu bu
rácely čestné dělostřelec
ké salvy, Thälmannovi
pionýři předávali hostům

květiny, všude vlály, ved
le východoněmeckých i
Čs. a rudé prapory a ka
pely vyhrávaly při kdeja
ké příležitosti české pol
ky.
Z nadšeného referátu
redaktora Rudého práva
Karla Vaňka o cestě ber
línskými ulicemi je pozo
ruhodné zaznamenat jen
jeden odstaveček, který
by mohl dychtivé čtenáře
v Československu poněkud
pomýlit:
- “Nemohu říci, kde to
bylo nejjásavější, zda v
Edisoňově ulici, nebo na
Franfurtské aleji, či v
Dimitrovevě třídě. Dosud
totiž neexistuje žádný pří 
stroj na měřem radosti a
srdečných vztahů, inter
nacionálního
přátelství,
jaké se může vytvořit jen
mezi skutečně svobodný
mi národy. Ale přesto je

jeden nástroj, který to
■zjistit
dovede:
lidské
srdce.”
O hlavním účelu, návště
vy se však nedočetli čs.
občané ani slovo. Česko
slovensko i Východní Ně
mecko se,-: v poslední době
snaží usilovněji' a uzavře
ní dohody se Západním
Německem,
která
by
aspoň v československém
případě měla být podobná
smlouvě, kterou uzavřela
Brandtova vláda s Pol
skem. K dohodám by mě
lo dojít ještě před západoněmeckými
volbami,
tedy před 19. listopadem,
jéjichž výsledek je pro
Brandta dost nejistý. '
Dohody jsou částí evrop
ské strategie Kremlu.
Ukázky vojenské síly a
jednoty
komunistického
bloku mají i tyto dohody
usnadnit.

O úpravě menového systému

sa praktikovala aj v tom,
všeho druhu,
obklady koupelen a
že by uložila všetkým ,štá
kuchyní provádí
tom rovnakú zodpoved
odborně a levně
nosť za tzv. ekvilibrium
J. HANKA
v medzinárodnej platovej
bilancii. Až doteraz člen
Box, 214, P. O.
Springvale, Víc.
ské štáty, ktoré sa v dô
tel. v prac. době 95-5807
sledku svojich hospodář
jindy: 544-9203
ských pomerov dostali
Rozpočty zdarma
dočasne do ťažkostí a
mali vysoko stratovú pla
tovú bilanciu voči cudzi
D O PO RU ČTE
ne, museli sa o jej vy
EXILOVÝ
TISK
rovnanie postarať výluč
ne samy.-Museli sa uchý
|
Přijmeme ZKUŠENÉ ŠVADLENY
liť k medzinárodným pô
g k šití šatů střední jakosti a sportovních obleku,
žičkám . a pripadne aj
g Vysoké sazby od kusu.pro dobré pracovnice.
upraviť valutový. kurz
Přijmeme též OBRUBOVAČKY a MLADÉ DÍVKY
svojej meny a tak získať
do učení.
GOYA FASHIONS, 2 River Street, South Yarra K nový podiel alebo udržať
Telefon 24-2896
'd starý na medzinárodnej
delbe práce. Bol to nieke
dy veľmi tvrdý proces,
spojený s drastickým zá
sahom do sociálnej úrov
DR. MARK BRYCE
ne obyvatelstva dotyčné
ho štátu.
zahájil všeobecnou lékařskou praxi ,v
Podľa nového systému
484 Dandenong Rd., Caulfield, Vic.
v takomto prípade by mu
■(mezi Hawthorn & Kooyong Roads)
seli prispieť k, riešeniu a
k ozdraveniu .porušeného
Telefon: 50-5043
ekvilibria v medzinárod
Rozumíme česky i slovensky
nej platovej bilancii aj
štáty, ktorým sa práve
vedie dobre a majú veľ
ké bilančné prebytky. Aj
tie by museli úpravou
kurzu svojej.meny á iný
TISKÁRNA
mi opatreniami pomáhať
MODERN PRľNTING CO. PTY. LTD.
k vytvoreniu lepšej med
tisk, obálky, krabice, kartony a papírn. potřeby
zinárodnej delby práce,
34 Leicester Street, Carlton Sth.,'3053
museli by poskytnúť úTelefonujte o nezávaz. nabídku: 347-3400
stupky v prospech postih
(Pokrač. zo str. 1)
za prvé v tom, že americ
ký dolár by stratil svoje
dominujúce
postavenie,
ktoré mal posledných 20
rokov od vytvorenia me
nového fondu na konci
druhej svetovej vojny.
Dolár by mal v podstate
takmer, rovnaké postave
nie ako meny iných prie
myselných krajín. ■
Za druhé, symetria by

nutých členských štátov.
Uvažuje sa o tom, že
by riaditeľská rada .Me
nového fondu mala. mať
určitú zvýšenú právomoc,
mohla by záväzne doporu
čit’ aj štátom s deficitom
aj štátom s. prebytkami
určitu úpravu ich meno
vej a hospodárskej politi
ky. Pravda, to je návrh
ďalekosiahly a chúlosti
vý, pretože siaha na ko
rene štátnej suverenity
členských štátov. v obla
sti hospodárskej. Ale sú
aj hlásy, že to skôr či ne
skôr bude aj tak potreb
né, ak sa má nová meno
vá spolupráca osvedčiť
a slúžiť efektívne .medzi
národnej delbe práce. .

'iBsamussmi
"Řekněte to květinami"

Váš květinář,
spolupracující s INŤERFLORA,
může zařídit dodávku
květin a věnců
i Československu nebo v jiných státech
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
' 'ý: -y - květinářství INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni
I NT E R FLORA —
KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA

ČESKÉ A SLOVENSKÉ
GRAMOFONOVÉ DESKY

|
g

ve- velkém výběru k dostání u firmy

g

CONTAL CO.,
MUTUAL ARCADE, 266 FLINDERS ST.

g
%

Melbourne, tel. 63-8498, . 63-7895
B
Staré melodie, trampské originální, v novém g
vydání, Hašler, sokolské písně a pochody atd., v
vše v bohatém výběru na skladě.
g
Mluvíme též česky
g

Továrna na pánské
košile přijme
OBRUBOVAČKY

dále též zkušené
ŠVADLENY

jakož i
MLADÉ DÍVKY

k zaučení.
Plné nebo částečné ,
zaměstnání. Nejvyšší
mzdy nebo mzdy od
kusu. Výtečné podmín
ky v moderní -továrně.
Stálá práce.
Mluvíme česky.
PHILIPS SHIRTS
PTY. LTD.,

274 Lit. Lonsdale St„
Melbourne- City
Telefon: 67-3000
financií Paul Vocker, kto
rý vedie tieto rokovania
-z poverenie
americkej
vlády, zdelil, že americká
vláda by chcela, aby do
hoda o zásadných princí
poch novej konštrukcie
menového systému bola
hotova do leta budúceho
roku. Z európskej strany
sa namieta, že je to plaň
nesplnitelný. Až doteraz
sa z Európy vytýkalo
Amerike, že neprejavuje
prílišný záujom.na úpra
ve menovej spolupráce.
Teraz je to opačne.
Dr. M. Kvetko

c JTAŔLe S ANTAL
tel. 62-8411, 53-6981
po hod. 781-2141
N. M. L. A.

447 Collins St.
Melbourne
životné poistky
a
pôžičky nä domy
Dôverne
a snolehlivo
Malý oznamovatel
38-LETÁ SLOVENKA,

lékařka, samost., v
Kanadě, by. se ráda
seznámila s intel. Če
chem nebo Slovákem,
do 50 let, který by se
chtěl event. do Kana
dy přistěhovat.
Pište prosím na adre
su: c/- 1431 Hodgson
Ave., Niagara Falis,
Ont., Canada.

Menová
dvadsiatka,
ktorá má pripraviť návrh
nového -systému, musí
uvažovať, aj o tom, ako
POMOCNICI V
vytvoriť,
medzinárodnú
DOMÁCNOSTI,
rezervu pre likvidáciu
spolehlivou, přijmeme
vzájomných pohľadávok,
2krát týdně za dobrých
podmínek do domu
aby. svetový obchod sa
blízko Brighton Rd.,
mohol nerušene rozvíjať.
Elwood, Vic.
Velmi vážná je aj otázka,
Tel.: 91-4119. .
ako chrániť ustálené v a
lutové ekvilibrium, vzá
jomne kurzy, valút pred.
silným impaktom maso Přípravný výbor SVU v Sydney
vého pohybu kapitalu z
zve zájemce na přednášku
p. Jaroslava Kováříčka na téma
jednej krajiny do, drphej
AVANTGARDNÍ SMĚRY V SOUČASNÉ HUDBĚ
a potom ako manipulo
která bude doprovázena ukázkami.
vať mierne zmeny vo vaľ
. Přednáška se.koná v pátek 20. října v 7.30 hod.*
lutových paritách.
Jvečer na University of NSW, Round House - Mu-Prednosta menového od ,sic. Room, Anzac-Pde., Kensington (vjezd pro auta'
Těšíme se na vaši účast.S
boru. na US ministerstve [z Barker St.)

2. lů. 1972

H L A L ľ. ó k í v Á

-3Britský novinář o situaci v Československu

— Kdo říká, že se už v
Československu: nepěstuje
skutečný/ humor? Ták: tře*
ba zprávu o výsledku
‘'doplňovacích voleb” do
Sněmovny lidu Federální
ho shromáždění přijme
jistě všechen lid s radostí
a veselím: ve volebním
obvodu ě. 111 v Jihomo
ravském kraji bylo zapsá
no 48.760 občanů a doplňo
vacích voleb dne 16. září
se' zúčastnilo 48.559 voli
čů. Pro kandidáta Národ
ní fronty, takto ministra
zahraničí B. Címoopka.
Masovalo 48.542 voličů.
Kam se podělo těch 17
hlasům co chybí do 100%.
se čtenáři novin a poslu
chači rozhlasu a televize
nedozvěděli:
— Socialistické soutěženi
je opět v plném rozkvětu.
Naposled se konala sou
těž o nejlepší dojičku a
zvítězila v ní Jana Fute
rová z JZD Dohalice a
Hradce Králové.
—■Národnímu umělci Voj
těchu Sedláčkovi je 80 let.
Rada ONV v Rychnově
nad Kněžnou, kde žije.
mu udělila pamětní me
daili.
— V Nové Kabyni na Benešovsku byla 18. záři
otevřena Krajská politic
ká škola při středočeském
KV KSČ, v níž zahájilo
školení 120 prvních poslu
chačů. Dovídáme se. že
"posláním škoy je pečo
vat o základní přípravu
politického aparátu, akti
vu okresů: a kraje, přispí
vat k výchově a politic
ké zdatnosti kádrů stát
ních orgánů, ROH, SSM
a dalších společenských
organizací Národní fron
ty”, škola bude zajišťo
vat tříměsíční, měsíční a
čtrnáctidenní kursy.. Jen
v nastávajícím školním
roce jimi má projít na

1.700 funkcionářů, hospo
dářských pracovníků a
poslanců národních výbo
rů.
— Dne 17. září zemřel v
Praze ve věku 72 roků
spisovatel a novinář Zde
na Ančík. Býval redakto
rem satirického časopisu
Trn. Byl známý též svým
bádáním o J. Haškovi, je
hož spisy vydával.
— Předseda vlády L.
Štrougal přijal čs. olym
pioniky, držitele zlatých,
stříbrných a bronzových
medaili. Pb slyšení předal
diskaři Ludvíku Daňkovi
Sád práce, zápasníkovi
Vítězslavu Máchovi vy
znamenání Za vynikající
práci- Totéž vyznamenání
dostala skokanka do vody
Milena Duchková.
— Československo bylo
jednou z 54 zemí, které
se zúčastnily světového
rehabilitačního kongresu
v Sydney. Representoval
je Ml Chiad,
— NormaRzovam katolič
tí duchovní ze spolku Pacem m te n is poslali G.
Husákovi dopis, v němž
ho ujišťují svou. podpo
rou. neboť je prý “bolí
pomknuačaá kampaň na
mířená proti pokojnému
života našich národů”.
— Na stavbě mládeže v
Toškakácfa pracuje ISčienná skupina brigádníků z
Kuby. Přijeli na půl ro
ku- a pracuji na výkopu
parovochi.
— V kopcovité oblasti vra
novského okresu se kára
lo dvoudenní taktické dví
čení štábů a jednotek l i 
dových milici okresu Tre
bišov. Michalovce. Hu
menné a Vranov. Cvičení
byl přítomen velitel l i lo 
vých milicí na Slovenska
Jozef Lenárt, který v zá
věrečném projevu vysoce
ocenil nekompromisní po

Vedouc! kontinentální pekárna v Melbourne

ATLANTIC BAKERY Pty. L td .
8-10 Helen St., West Heidelberg, Vie. 3881

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

AUSTRALSKO-ČESKA FIRMA

A R C H I D O M DESIGNS
Vám nakreslí plány a vybaví
stavební povolení pro
* obytné a průmyslové stavby
* přestavby a přístavby
* sanitární zařízení
* interiéry bytů a kanceláří
Pomůžeme Vám připravit rozpočet oprav
při koupi staršího domu
Volejte: 64-1207, nebo- večer 350-2653
131 BRIDGE STREET, PORT MELBOURNE

stoj těch milicionářů, k te
ří ani v krizových letech
1968-69 internacionálně ne
zakolísali.
— Mladá fronta, uveřejni
la 2. září soudničku o tom,
jak v jedné známé hospo-’
dě vařili vyhlášený guláš
a nešetřili přitom.na por
cích masa. Později se
však zjistilo, že byl guláš
připravován zě zabitých
psů.
— V Zemianskýeh Koslo
lánech byl položen zá
kladní kámen ke -stavbě
elektrárny Nováky IV.
— V Brně byl vynesen
rozsudek nad skupinou
obžalovaných pro krádež
a uschovávání obrazů ze
slavkovského zámku. Ce
na odcizených, obrazů, se
odhaduje na 600:000 Kčs.
261etý Bohuslav Z. byl od
souzen na 10 let žaláře,
311etý František F. na 9
let a další tři obžalovaní,
kteří obrazy ukrývali,' k
menším trestům. Obžalo
vaní . prý chtěli umělecká
díla zpeněžit v cizině, ale
byli včas odhaleni. .
— Ve Vinci na Mladobo
leslavsku ' vypukl požár,
který zničil z velké části
výrobnu krmiv. škoda se
odhaduje na 4 milióny
Kčs.
— Václav Petr, jeden z
významných českých na
kladatelů, se dožil 75 len.
Dnes je zaměstnancem
kníhkupectvá.
— Povydří, jednomu z
nejoavštěvovanějších míst
Šumavy, hrozila devasta
ce břehů. Ochranáři tam
proto
zakázali
vjezd
všech motorových vozidel.
Smí se nejdále k čeňko
v ě pQe. kde bude vybu
dováno velké parkoviště.
Č/HD

Kolem procesů
Britsky novinar Richard Davy, jeden z prvních zahraničních korespondent
tú, kteří byli y roce 1969 vyhoštěni z Československa, pohybuje se často v
jiných státech Varšavského paktu a zdá se, že je nadále dobře informován i o
situaci v Československu. Dne 18. září psal v londýnských Timesech zájímavě
a zasvěceně o situaci kolem nedávných politických procesů, při nichž bylo od'
souzeno 46 československých, většinou dubčekovských, intelektuálů.
S

Davy píše, že se cš. ú- později uvažovat o vyhlá s USA o snížení počtu ar
řadý všemožně snážily šení amnestie, která bý' mád ve střední Evropě.
zabránit rozšiřování zpráv se vztahovala na odsouze Ministr vnitra však poda
ô procesech á jejich'prů né politické provinilce, ní tohoto návrhu zamítl.
běhu a to nejen tím, že avšak zatím je celé vede;-'' ; Všeobecně panují v kru-,
Omezily přístup'" dó soud ní strany tak nejisté sa zích strany spory o to,
ních síní á" žě riiňozí ‘ z mo se sebou, že se k po zda je třeba udržovat na
nějbiižšícK" příbuzných ža Mobné akci nemůže odhod dále napjatý stav či zda
lovaných osObý kteří do lat.
je vhodnější dát se brzy
stali povolení k sledováni í Lidé všeobecně jsou; vů na Kádárovu maďarskou
soudního jednání, prodě či režimu bud’ nepřátelští' cestu. ’ ,
lali důkladnou osobní pro nebo apatičtí. I ' mnohé
Vzájemná rivalita ve
hlídkul ale řada osob, kte “normalizované” stranic straně se nyní soustřeďu
ré se přéšto ;šnažilý pře ké organizace. jsou, prý je na otázku;. Jaký vliv
dat nějaké zprávy o pře stále považovány za ne na další vývoj ve straně'
líčeních, bylá’ vzata do spolehlivé.
budou mít presidéntské
Britský novinář se zmi volby v Československu,
vazby. Přesto však, píše
R. Davy, Se pódářilo zí ňuje také o schůzi stra-, které s e , mají konat v
skat zprávy,'; z nichž si nické organizace v -mini příštím roce, tj, zda bude
lže udělat celkový obrá sterstvu vnitra, na níž se- do této funkce vykopnut
zek o přípravě i průběhu vyskytlý návrhy, aby Če sám Gustáv Husák, či
procesů.
■
skoslovensko trvalo na- ^da právě on. bude moci
; Výše' trestu žalovaných zvláštní výhradě, dle níž využít obsazování presiosob byla' povšechně roz budou ponechány sovětské dentského křesla k uspo
hodnuta ;při schůzce stra jednotký na čs. území i kojení někoho jiného, tře
nických Vůdců v Orlíku v/případě, kdyby došlo k bas nějakého ■nespokoje
had Vltavou ' v Jižních dohodě Sovětského svazu ného rivala.
Čechách. Někteří účastní
ci této důvěrné schůzky
Výrábíme úž leta zlatou a stříbrnou . .
- zřejmě Biľakovo křídlo.
OPÁLOVOU BIŽUTERII
- žádali pro hlavni obža
a
nyní
jsme
otevřeli ve středu města prodejnu
lované' tresty 15 let věze
THE JEWEL CAGE
ní/ Skůtečně rozsudky (do
Elizabeth Arcade,6% roku vězení) zname
roh Elizabeth St; a Lt. Collins- St., Melbourne
nají kompromis, dosaže
Prohlédněte si naši opálovou kolekcij různou jinoi
bižuterii, jakož i zásnubní ‘a svatební prsteny.
ný Husákovým “umírně
. Z prodejních cen dostanete 10% slevy ,
ným křídlem” . Je i mož
né, 'že vedení KSČ bude

Dramatické sloupy
Pru normalizaci poměrů v československém — něm bylo dobré a co špatné. Zdravé a zachovalé
vlastně v tomto případě jen v českém — divadel ' kameny, pevné a spolehlivé sloupy i hosné pilíře,
nictví si isašei zasloužilý straník a méně zaslouži které odolaly náporu, oddělit od těch nejistých,
lý herec Bohuš Pastorek nové označení: zralost.
slabých, zchátralých, které zapříčinily ono zhrou
Dovídáme se, že poměry v čéském divadelnictví už
cení. Promyslet lepší a nosnější konstrukci, získat
dozralý tak daleko, že bude opět ustaven svaz.
zodpovědnější, pracovitější a spolehlivější stavi
Zráni však neprobíhalo docela přirozeně. Pasto
tele — a pak teprve můžeme započít se stavbou
rek o tom píše v Rudém právu (16. 9.) v článku
nového mostu."
nazvaném Zkouška zralosti:
Dále se od B. Pastorka dovídáme, že svaz bude:
ideově jednotným a spolehlivým článkem režimu,
"V těchto dnech vrcholí — téměř po dvouleté
složité a náročné prácí přípravného výboru — : který se bude starat, aby české divadelní, filmo
vé, rozhlasové, a televizní umění bylo "sociaiisticrpřípravy k ustavujícímu sjezdu Svazu českých
ky bojovné, hluboce pravdivé, lid o v é ..." neboť
dramatických bmětcú (SČDU). Někomu, se snad
může na první pohled zdát, že toto -přípravné ob- ' "hlavní a, určující realitou našeho současného ži
vota je třídní zápas dvou světů" atd.
^
dobí je příliš dlouhé a formování nového svážu
Nový
svaz
se.
tvoří
potom,
když
i
v.
českém
di
poněkud pomalé a těžkopádné. Zdání však klame.
vadelnictví byla-dokončena čistka, které padlo le
Obrazně řečeno, jestliže se stane, že i ten nej
tos mj. za oběť nejen celé divadlo Za branou,
honosnější most, který měl lidem sloužit, nevydr
proslavené ve světě Otomarem Krejčou, které hrá
žel ani přiměřené zatížení a při prvním větším
lo letos v červnu naposled, ale i řada předních
náporu se zhroutil— nemůžeme -fířecé začít s vý
herců pražského Národního divadla (Karel He
stavbou nového mostu ihned. Nejdříve musíme
ger, Ladislav Pešek, Rudolf Hrušínský, Marie Vá
zjistit příčiny destrukce, s pečlivostí prozkoumat
šová, Vlasta Fabiánová aj.), kteří byli předčasně
veškerý materiál a zodpovědně posoudit, co v
pensionováni.
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Obchod
s komunistickými štátmi
Dušan Lehotský, New York

Džetem — denně
do VÍDNĚ, FRANKFURTU nebo LONDÝNA

můžete letět ZA POUHÝCH $ 370.Do mnohá měst v EVROPĚ a zpět
můžete letět za $ 697.90
Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
do VÍDNĚ stojí

Hospodárska spolupráca Spojených štátov s Východnou Európou, ktorá z a -r
čala tak skromne v druhej polovičke 50-fych rokov s Poľskom a Juhosláviou, a
rozšírila sa neskoršie na Rumunsko a Maďarsko, dostáva neočekávané dimen
zie a vecnú rozmanitosť, ekonomickú pluralitu so Sovietskym zväzom. Preko
náva práve teraz všetky očakávania napriek tomu, že sa dosiaľ z americkej
strany okrem uvolnenia vývozných povolení nevykonalo nič, čo by rozvoj ho
spodárskych stykov podnecovalo. Dosiaľ okrem Poľska a Juhoslávie nemá ani
jedna východoeurópska krajina možnosť využívať doložku o maximálnych ob
chodných výhodách pri prenikaní na americký trh s tovarom. Rovnako nie je
lineárne riešená otázka úverov s vládnou zárukou, bez ktorých východoeurópske
štáty v dôsledku nedostatkov tvrdých valút nemôžu v Amerike kupovať všetko
to, čo by chceli.

$ 346.45

Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

ALM A
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.

(roh Elizabeth St.), Melbourne
Telefon 63-4001 — 63-4002

Nemocna Evropa
©vé tento rok publikované knihy pojednávají o
některých fenoménech, které neblaze poznamenávají
život v evropském komunistickém bloku a nezasta
vují se ani uvnitř jeho hranic. Britské nakladatel
ství vydalo knihu Paula Lendvaie Anti-Semitism in
Eastern Európe, zabývající se kampaní, kterou ve
dou východoevropské státy proti židovskému obyva
telstvu, stejně tak zdecimovanému nacistickými zvěr
stvy. Téma antisemitismus lze těžko zcela vyčerpat.
Paul Lendvai soustředil svou pozornost ponejvíce na
protižidoyské tendence komunistických stran výcho
doevropského bloku než ha antisemitismus ve výéhední Evropě. Autor klade otázku, proč Šestidenní
válka vyvolala ták intenzivní anti-sionistické hnuti
v některých komunistických státech, připomínající
středověkou honbu ha čarodějnice. Hrstka promi
nentních židů v Polsku byla přes noc likvidována a
židovské obyvatelstvo diskriminováno. V Maďarsk a
se tato tendence neprojevila tak silně, Kadár se vy: jádřil, že nevidí důvod persekvovat maďarské Židy,
i když mají otce, děti či bratry v Izraeli, když jsou
v opozici proti imperialismu.
V Československu se tato otázka projevila speci
ficky, sionismus byl obviněn, že se' podílel na podpo
ře Dubčekovy politiky, a je nemálo těch, kteří se
domnívají, že Ota Šik, Jiří Hájek a další jsou Židi
— šovinistická mentalita ospravedlní pak leccos,
.zvláště když je zaštítěna partajní politikou.
Druhá- kniha (Richard Deacon: A History of the
Russian Secret Service, vydalo nakladatelství Mulíer) popisuje historii a episody oslavované i proklí
nané špionážní služby, která se od carské klasické
úrovně dostala v SSSR na bázi vědeckého odvětví
prostoupeného vším možným druhem bezohlednosti,
rafinovanosti, odvahy i zbabělosti.
IP
OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE

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

J. KOŠNAR PTY. LTD.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Pends, Víc.

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

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

Zmenilo sa však v Spo
jených štátov v tejto ve
ci jedno: verejná mienka.
Dnes už by sa asi sotva
podarilo niekomu zorga
nizovať ľudový protest
proti dovozu nejakého to
varu z Východnej Euró
py, alebo proti vývozu ne
jakého amerického tova
ru do Východnej Európy.
A to v demokratických
pomeroch znamená mno
ho. Rovnako sa mení ná
hľad politických kruhov
v kongrese. A za tejto klí
my sa rozvíjajú kontakty
na odbornej úrovni, orga
nizujú sa návštevy exper
tov a tak sa vytvárajú
predpoklady pre obchod
nú prax.
Od minulého roku sa
situácia v hospodárskyct
vzťahoch medzi Spojený
mi štátmi a Sovietskym
zväzom zmenila do ne
poznania. To platí najmä
na úseku poľnohospodár
skeho trhu. Veď kto by
bol ešte pred rokom oča
kával. že na konci uplynu
lého hospodárskeho rok>
Moskva predloží vo Wa
shingtone objednávku m
II miliónov ton pšenice
zasiahne do americkéh:
farmárskeho trhu tak ná
razové a dynamicky, ž:
to spôsobí určité ťažkosc
aj v tejto krajine, ktor;
si ešte do nedávna neve
dela dať rady s prebyt
kami svojho vyspeléb
farmárstva.
Teraz začína druhá fá
za tohoto dynamizmu a t

v oblasti priemyslu. Ne
jde len o americkú pomoc
pri výstavbe sovietskych
automobilových podnikov
na rieke Kame, ktorá už
má svoje konkrétne obry
sy, lež o ďaleko viac.
Veď dnes. niet takmer
jednoho sektoru priemy
selnej výroby, o ktorom
by sa neviedli rokovania
medzi americkými súk romnými firmami a so
vietskymi štátnymi pod
nikmi.

lephone & Telegraph Cor
poration alebo General
Dynamics
Corporation.
Drhú delegáciu' vysiata
firma Occidental Petro
leum Corporation z- me
sta Los Angeles, aby sa
pokračovalo v rokovániach, ktoré boli preruše
né v júli a pri ktorých
ide o zmluvu dodávok
umelých hnojív v hodnote
3 miliárd dolárov, reali
zovateľný v období budú
cich 20 rokoch.

Vo Spojených štátoch sa
práve teraz zdržuje veľ
ká delegácia sovietskych
priemyselných expertov,
akú dosial ešte Moskva
hádam neposlala nikde
inde. 116-členný zbor so
vietskych priemyselných
inžinierov prišiel do Chi
caga na obrovskú medzi
národnú výstavu obrába
cích strojov. Po prehliad
ke výstavy sa odobrali do
podnikov.

V týchto dňoch došlo aj
k novej obchodnej dohode
s Čínou a Čína práve pod
písala dohodu s americ
kou Boeing Company o ná
kupe 10 veľkých lietadiel
vhodnote 150 miliónov do
lárov. Rokovanie o tomto
kontrakte začalo v aprí
li, a v júli americká vlá
da udelila na lietadlá vý-

Súbežne do Moskvy za
vítali dve ďalšie americ
ké obchodné delegácie.
Jedna, vedená viceprezi
dentom Združenia výrob
cov elektronkového prie
myslu, otvára nové mož
nosti obchodnej spoluprá
ce, pretože, až doteraz to
to odvetvie výroby bolo
považované za mimoriad
ne dôležité z hľadiska
bezpečnostného. V dele
gácii sú reprezentanti
veľkých elektronkových a
telekomunikačných firiem
ako je International Te-

Krajanům poskytneme 15% slevu

Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
Velký vyber jakostního masa a uzenin

najdete v českém řeznictví a uzenářství

2. 10. 1875
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Ceník n a požádáni

U FRANTIŠKA ŘÍHY

J. KINDA & CO. PTY. LTD.

73 Mtlntýře Rd., Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-2019

cr. Jonas & Vlctoria Sts., Richmond, Vic.

Kváíítňťmašo - uzené maso - uzeniny všeho druhu
Naše specialitá: domácí jaternice a jelítka,
frankfurtské párky, turistický salám.

nebo: 104 Millers Rd.ř Nth. Altona, Vic. (314-6281

Telefon: 42-4782
Máme na skladě též oríg. Plzeňský Prazdroj

voznú licenciu, čmaiiia
prejavili záujem o tento
druh lietadiel už vo feb
ruári, keď prezident Nixon prišiel na lietadle zn.
Boeing 770 k nim na ofici
álnu návštevu. V týchto
dňoch udelilo aj americ
ké ministerstvo obchodu
firme McDonell - Douglas
Aircraft Corporation po
volenie ukázať v Číne
svoje najnovšie lietadlo
zn. DC-10, ktoré má' ka
pacitu na prepravu 250 až
300 cestujúcich.
Peking podpísal v Spo
jených štátoch aj druhú
obchodnú zmluvu. Od fir
my RCA Global Communication
zakupil . . na
5,700.000 dolárov zariade
nie pre satelitnú komuni
kačnú stanicu v Pekingu
a pre rozšírenie tej sta
nice v Šanghaji, ktorou
sa prenášali televízne re 
portáže o pobyte preziden
ta Nixona v Číne.
Možno pevedať, že tie
to nové kontrakty a roko
vania.s komunistickou Čí
nou i so Sovietskym zvä
zom prekonávajú všetko,
čo americkí propagátor]
obchodu s Východom ešte
pred .niekoľko mesiacami
očakávali.,
'

Správa lidová
1, Ze správy všeobecné

Ve spisovne místního, národního výboru se po
vážlivě hromadil materiál. Tajemník névěděl, co;
s tím. Protože velká část spisů byly věci ne
potřebné, navrhl předsedovi, aby vše, co je star
ší deseti let, se vyřadilo do stoupy jako surovina
na výrobu nového papíru. Předseda rozhodl. po-,
dat zprávu okresu a vyžádat si souhlas. Odpověď
přišla obratem. “Soudruzi,” píše okresní národní,
výbor, “dobře jste udělali, že jste se zeptali. Jde
o věc zásadní. Marx-leninismus má odpověď na
všechno. Zbavit se nepotřebné minulostí! Netahat
se s ničím, co nás zatěžuje na cestě k vymoženo
stem lidové správy! Ale pozor, reakce nespí.
Co se zdá dnes nepotřebně, může se zítra hpdit
v boji proti nepříteli lidu. A proto: nejdřív všech
no opsat, a teprve potom originály vyřadit. Pro
vedení hlaste!”
~ s
•
2. Ze správy železniční

U lokomotivy řady 365 kdysi rychlíkového" stro
je se při pravidelné prohlídce zjistilo, že je vše
v pořádku. Podle předepsaného formuláře inspek'ce končila hlášením, že nebyl ..nalezen kotelní ká-.
men. Zpráva předložena oblastnímu ředitelství,
kde byla právě ustavena nová .inspekční komise,
jejímiž členy jsou i zástupci lidu. Hlášení přišlo
zpět s výtkou: “Kotelní kámen je cenný materiál.
Vysvětlete, proč jste ho do stroje neumístili. Bu
diž po něm usilovně pátráno. Napříště' ať vedoucí
výtopny dbá pod osobní zodpovědností, aby v
každém stroji byl kotelní, kámen na správném
místě. Pohřešovaný .kámen vám předepíšeme k
náhradě, nenajdete-li ho do Čtrnácti dnů.”

2.10.1972í
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Zvláštni válko
FERDINAND
- ■
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Plánujete cestu do zámoří nebo m áte v úmysltc
pozvat své příbuzné na návštěvu? O b ra ťte se sdůvěrou n a
•

. , . -t* ;r

Když všechny city, hrůza, hněv na útočníky a sympatie k obětem byly vyjádřeny, jakou situaci to za
sebou zanechává? Arabští teroristé přenesli na Olympijské hry svůj boj, zajali a spoutali devět členů
israelského sportovního teamu, už před tím dva zabili. Oznámili, že každé půl hodiny zabijí dva ze svých
zajatců, jestliže jejich politické podmínky nebudou splněny. Na konec zabili všech devět. To se zda
dost Jasný případ, aby city normálního člověka se spolehlivě orientovaly. Ale hned první den bylo pa
trno, že tato' událost nevzbudí jednotný cit ve světě. Byly sbírány omluvy pro teroristy, byly i vyjád
řeny sympatie k nim.
tf
'
,
Nikdo by se nemel klamat o tom, ze zuří válka. Ne obvyklá válka, v níž bojuje stát proti státu,
nýbrž válka, v níž jedna skupina, která nemá žádný stát, bojuje uvnitř jiných států. Těžko je už říci,
uvnitř kterých ne. Terorísuje mezinárodní vzdušnou dopravu, zajímá letadla a bere rukojmí, klade bom
by do letadel nebo střílí automaty do davu pasažérů, kteří se nedopustili ničeho jiného než že na
letišti čekali na svá zavazadla. Muž, žena, dítě, vše jedno. Nikdo, v očích této skupiny, není nevtnnenVětširta těch, kdo se s ošklivostí vyjádřili o krvavé události na Olympiádě, mluvila o "nesmyslném" či
nu, o dílu šílenců. To je velmi vzdáleno pravdy. Čin měl mnoho smyslu pro ty, kdo jej páchali. Byl
to pečlivě uvážený, do podrobnosti organisovaný a s inženýrskou přesností provedený čin této zvlášt
ní války, část absolutně nemilosrdné methody. Ta kové činy se budou opakovat, jestliže svět na ně
nenalezne odpověď. Místo aby se dali odstranit rozhořčením, arabští teroristé pokračovali. Ne déle než
tři dny po vraždách na Olympiádě vylákali v Belgii úředníka israelského vyslanectví do kavárny a těž
ce ho postřelili. Patrně to pokládají za nezdar. Nebylo jejich úmyslem, aby přežil. Křižáci kdysi na
razili v Arábii na záhadnou sektu, která věřila, že "nic není pravda, všechno , je dovoleno". Arabští
teroristé dnes věří, že pravda existuje, a že ji znají. Ale souhlasí s tím, že vše je dovoleno.

. Na Středním východě
Amerika á Rusko stojí za
svými klienty, Amerika
za maličkým Israejem,
bohatým jen na vynalé
zavost, Rusko za velkým
počtem milionů Arabů s
nejbohatšími
olejovými
zdroji na světě. Ačkoli
Amerika i Rusko v tě vě
ci'už mnohého se odvažo
valy, vždy dávaly pozor,
aby jejich klient je ne
strhl do války. Nyní te
roristická arabská sekta
se usnesla vzít vývoj z
rukou obou velmocí i z
rukou arabských vlád a
hnát jej k svému cíli
svým vlastním způsobem.
Následkem její činnosti
ani Amerika ani Rusko
ani arabské vlády nevědí,
před jakou situací budou

stát zítra, pozítří. Po národům. Její bezpečnost
olympijské tragedii mír na ní rada se sešla a usnesla
Středním východě je vzdá se na. resoluci-, která žá
lenější než kdy byl. Arab dá -okamžité zastavení
vojenských
ské vlády se cítí pod do ■ israelských
akcí.
Dost.
Je
to tak je d 
zorem teroristické skupi
ny, a nevědí, jak daleko nostranné, že. by se moh
by mohly jít ve smířlivo lo zdát, že něco vyrušilo,
sti, i kdyby se k ní dopra bezpečnostní radu upro
střed věty, a ona se ne
covaly.
Bylo kýmsi řečeno, že dostala k tomu, aby - žá
Spojené národy se nyní dala také okamžité zasta
zakládají více na zvyku vení teroristických akcí
než na čemkoli jiném. nebo aby se aspoň o nich
Možno dodat, zejména ví zmínila.
ce než na úspěších této
Nikdo ovšem nevyrušil
instituce v urovnáváni bezpečnostní radu. Větši
mezinárodních konfliktů- na ve Spojených národech
Odpovědí na teror na se skládá z . afrických,
Olympiádě bombardoval asijských a komunistic
Israel některá známá síd kých členů. Úmysl této
la teroristů v Lebanona většiny je obyčejně, snad
a v Sýrii. Ze zvyku byla vždy, namířen proti Israevěc předložena Spojeným li. Bylo k libosti této vět

Nestojí o nic víc
použít všestrannou
bankovní službu v National
Šekové účty

* V kladní knížky

O sobní zápůjčky

* C estovní šeky

Bankovní šek y '

* Z i h o v š n ; investic

Poukazy všeho d ru h u do zám oří
V klady s výpovědní Lhůtou na vyšší úroi.
Pravidelné poukazy a inkasa
Ú schova cenin
Služba pro zahraniční obchod

šiny, když bezpečnostní
rada zamlčela, že israeiské bombardování byla
reakce, na něco, co před
cházelo. V blikavém svět
le resoluce to vypadá, ja
koby Israel z důvodů jen
jemu známých a všem
ostatním neznámých po
jednou, znenadání,'napadlněkterá místa v Lebano
ma a v Sýrii.
Resoluce si dovolila od
dělit od sebe příčinu a
následek, následek citova
la s velkým důrazem, ale
vůbec zamlčela, že toho
mohla -být nějaká srozu
mitelná příčina. Bezpeč
nostní rada vzala teror
arabských komand pod
ochranu svého mlčení.
Objevily se krutost a te
ror, jakých ještě nebylo
a zároveň se objevilo, že
nejvyšší lidská instituce
nemá k tomu co říci.
•Příčí se pojednávat o
tom jen s ironií. Zde snad
dohasíná naděje, která by
la tak živá, když Spojéné národy byly zakládá
ny. Když ve Spojených
národech se vytvořila
stranická většina, tato
instituce přestala být ná
strojem míru. Rozčilení a
. úděs z vražd na Olympiá
dě se nedostal do síní
Spojených
národů,
v
nichž se horlivě politisuje. Ne nedbalost zapome
nula mluvit o příčině,
(Pokračování na str. 6)
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ODRA TRAVEL SERVICE
311 Latrobe St., Melbourne, 3000

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

Claire Sterlingová: Případ Masaryk. CCC
Books, Muenchen, 1972, str. 316, 9 str. fotogr. příloh, cena $ 5.-.

Reminiscence
s připomínkou
Nejednou mne napadlo, zda se někdy dozvíme
objektivní pravdu o okolnostech smrti Jana Masa
ryka. Každým rokem, kterým se vzdalujeme od toho
osudného dne 10. března'1948, kdy byl Jan Masaryk
nalezen mrtev pod oknem své koupelny na nádvoří
Černínského paláce, se zmenšuje pravděpodobnost
dobrání se skutečných příčin této nešťastné smrti.
Drtivá část českého a slovenského národa nevěří v
Masarykovu sebevraždu. Smrt Jana Masaryka byla
provázena tolika okolnostmi, které podporují víru,
že šlo o brutální násilí. K potvrzení těchto domněnek
jsou ovšem zapotřebí objektivně fundovaná fakta,
ta bohužel dosud neznáme.
V roce 1968 se případ Jan Masaryk znovu otevřel,
předsrpnová časopisecká a televizní publicistika na
značila mnoho nesrovnalostí s oficiální versí důvodu
smrti, po srpnu se pak opět zdůraznilo, že žádné
pochyby o této versi nejsou. Tucet osob, které byly
s Masarykem v dobu jeho smrti v přímém, nebo
nepřímém kontaktu, zemřelo násilnou nebo nevysvět
lenou smrtí. Major B. Pokorný, koordinátor tajných
služeb min. vnitra, hlavní vyšetřovatel Masarykovy
smrti v roce 1948 a vraždy údajného Masarykova
vraha Schrama, strávil dlouhá léta ve vězení a v
roce 1968 byl nalezen pověšený v lese u Brna _s
příznaky, že nešlo o sebevraždu. A ti další, kteří
ztrávili 10 či 15 let v Jáchymově či Leopoldově,
mlčí.
Zkušená americká novinářka Claire Sterlingová se
odvážně pustila do nesnadného úkoiu sledovat všech
ny dosažitelné stopy, které by odhalily nejasnosti
kolem smrti Jana Masaryka. Odstup dvaceti let ri
ziko takového pátrání nijak neztlumil. Vedení KSČ
ještě před vyšetřováním případu suverénně prohlá
silo, že jde o sebevraždu. Sterlingová upozorňuje
na nemálo trhlin v tomto tvrzení a na mnoho ne
srovnalostí v dosažitelných materiálech a svědec
tvích. Autorka sice nemohla svoji knihu uzavřít jed
noznačným prohlášením, ani snad nechtěla svoji
aktivitou nahrazovat stagnující činnost úředních orgá
nů, podařilo se jí ale dramaticky vykreslit život a
smrt člověka, jehož jméno — díky jeho otci i jemu
samotnému — dosud symbolizuje československé de
mokratické principy a charakterní přístup k životu.
Autorka se nevyhnula kapitolám, které popisují do
bu, ve které Jan Masaryk žil a zejména okolnosti,
které jeho předčasný konec způsobily, ať již sama
causa mortis je jakákoliv. - Nebýt února 1948 M asa
ryk by byl stěží nalezen mrtev pod oknem svého
bytu. Závěr knihy pak klade otázky srpnovým udá
lostem z roku 1968.
Claire Sterlingová napsala neobyčejně poutavou
knihu, která nejen připomíná nedávnou epochu če
skoslovenské historie, ale také provokuje k úvaze
i k aktivitě. Nemám na mysli reciproční akce. ale
náš život. Ten je konečně stále spjat se jménem
obou Masaryků a dluhy se nrají splácet, nikoliv ne
chat promlčet.
IP

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

National Ban.-

Sp

R. C. Kugler & Associates
__

;

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
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(Pokračování se str. 5) bližší vrch, snad do nej- kud ještě zbývají. Trocha ce od jedu.” “Nepřátelé
I když bezpečnostní rada bližší ulice. Jordánský se asi třese, dává terori jsou všude,, v* tom; není
DOGMA PROTI SVĚDOMÍ?
mluvila o následku. Bylá král Hussein to zkusil a stům peníze, aby je uchlá žádný rozdíl: mezi Beiru
Autor J. S. recenzoval v HD ze 4. 9. 1972 Šotolův to nemilosrdhpst většiny učinil S' tim nejhorší zku cholil-, pokud jeho osoby tem a Damaškem a jiný
román “Tovaryšstvo Ježíšovo” způsobem značně ne
úplným. Nemůže být žádná pochybnost, že Jiří Šo- Spojených národů k Israe- šenost. Teroristé ihned se se týká. O jejich progra mi hlavními., městy, jako
tola ve své knize postupuje podobně jako Havlíček ■li. Isřael nikdy mnoho usnesli, že ho svrhnou, mu' mluví se souhlasem a je Tokyo. Paříž nebo New
ve “Křtu sv. Vladimíra” . Nejde mu vlastně o 17; ^ nedůvěřoval většině ve Hussein musil válčit celý s největší zdvořilostí. Ten, York. Není nevinných, po
století ani o Tovaryšstvo Ježíšovo neboli jesuitský
program se obyčejně vy kud: se týká* palestinské
řád: Používá této kulisy jen k tomu, aby coraožná: Spojených národech. Pře- týden, než teroristy ze ze
jadřuje slovy: vehnat ži otázky,” “J e , právě tak
nenápadně vylíčil’ komunistické znásilňování lidské ! stane jí důvěřovat vůbec mě vypudil.
důležité svrhnout., krále
ho myšlení a svědomí v naší době — a reakci těch, j a zatvrdí se v odhodlání
Král Saudi Arábie Fai- dy do moře. kdo jsou takto znásilňováni. Tento záměr se Šotolo- j nespoléhat na' nic než na sal ,je muž: nejkonservaKrál Faisal nezachází, Husseina a Faisala jako
v i fakticky nepodařil. Komunističtí cenzoři hru pro
tak daleko, ale přijímá zničit .s i o n i s m u s “Jsme
hlédli a nové vydání románu zakázali, ačkoli by se ; vlastní vojenskou sílu, tivnějších- sklonů. Nejraprogram,
podle něhož vojenská.- síla- právě tas
I
pokud
trvá.
ději
by
klidně
prodával
komunistům jinak hodil do jejick dnešní “vědec| Kompromis stal se sko- olej' své na olej nejbohat všichni Palestiňané, kteří jako jsme politické* hnutí.
koateistické” kampaně.
Rozdíl mezi Havlíčkem a šotolou je v tom, že Hav | ro nemožným, Nikdo dob ší země tomu, kdo jej budou chtít, všichni tero V tom je naše moc.’’ “Ne
líček vůbec nepředstírá věrné historické vyprávění!
risti,. kteří budou, chtít, budeme- se účastnit. žád
o sv. Vladimírovi, ale od začátku až do konce si ré vůle nemůže radit chce koupit.- Je mu všeli
mají,
volný přístup, do ných- rozhovorů o . míro
Israeli
ke
kompromisu,
cos
známo.
Ví,
že
v
pro
nezastřeně dělá legraci. Naproti tomu Šotola před
stírá vážný historický román, obstaral ä k tomu který by teroristy učinil gramu- teroristické skupi Israele. Po jedné stránce vém řešení tak zvané-krijistě dost pracně mnoho reálií a v nezasvěceném občany Israele nebo> po ny je svrhnout jeho a by tento program zachrá se na Středním, východě.
čtenáři budí; dojem, že i postavy a děje, které si
nil Isřael tím způsobem, Naši lidé; jsou rozhodnuti
vymyslel, jsou pro onu dobu a ono prostředí prav sunul* jejich teror za nej- ostatní arabské krále, pože by Isřael- přestal být pokračovat, v,,ozbrojeném
děpodobné. A právě tuto pravděpodobnost musí po*
židovským státem-, čemuž boji až do vitšzstvk.sNppřít- každý, kdo se vážněji zabýval dějinami českého
baroka a jesuitského řádu — a katolické tárkve
by se Israelité- asi bráni budou uznávat, žádné-reZ L O B Í VÁS O č i ?
vůbec.
li
do posledního muže. Po soluce Spojených národů
Bolí Vás* Máva- ?
Abychom si správně rozuměli. Jako katolický teo
druhé
stránce by dal te nebo velkých nebo malých
log: druhé poloviny 20. století jsem sám nanejvýš
N oste b rý le od O P T Á
roristům uvnitř . Israele států.”
,
kritický k jakémukoli užívání “světského ramene”
v náboženských věcech a k jakémukoli porušování
všechnu snadnou příleži
To je dosti srozumitel
zásady, svobody svědomí. Vřele jsem uvítal projev
tost, mnohem snadnější, né pro vláče a politiky
kardinála Berana na 2. vatikánském koBcHn ve
než měli na Olympijských arabských států: kdo,.je
prospěch usnesení o náboženské svobodě jpro všedteCapital i b u t , l i ž Swaitstoa St.
hrách.
ny. Kardinál Beran v něm výslovně poznamenaj, že
pro kompromisní .mír, .je
násilná rekatolizace velké částí českého národa v rj ■
ICeSxnose (vedie, kina Capital)
Za tím vším se skrývá zrádce a bude s ním na
17, a 18. století byla na škodu i pro sama' české ka
*- p o retad ž
T elefon 63-2231
nehluboké
tajemství: loženo jako se zrádcem,.- i
tolictví, protože zanechala v duši našeho lidu jak és í j
DODÁME.
LAKTV
VŠECH
DRUHŮ
všechny
arabské
vlády se když je Arab a třeba arab
trauma a poskytla pak snadnou příležitost všem
V ašim fr& K iH ifiti i b ez lék ařsk éh o před p isu ,
bojí teroristické skupiny, ský ministerský.: předse
možným protikatolíčkým agitátorům.. Ale neměla by
se ignorovat skutečnost, že 2. vatikánský koncil usne
v zusaroQ p říp ad ech i teleg rafick y
i nejsilnější vláda z, nich. da. “Nestojí za-. -to činit
sení o náboženské svobodě opravdu odhlasoval a
egyptská.
Teroristická rozdíly” , jak řekl Lenin.
vyhlásil - - a to především proto, že náboženská
skupina
jim
přicházela
Každý by. se intelektuál
svoboda je nezbytný důsledek důstojnosti lidské oso
by. Názor, který považuji za nesprávný, m eta vy a ě v ést áM a g . M isi to a le být sfialog, kde jeden vhod jako Golem, který ně a morálně provinil,
vracet, ale musím si zachovat úctu k člověku, i když ánžsémm xasSsoc&i. jedeš- se od drtíhébo učL a ne vykonával některé hrubé kdo by podceňoval nebo
se mýlí (zvláště když' je zjevné, že na to u nesní msmžbg- let?!, itío igsum m i prokázaná fakta, a tím práce. Ale je známo o Go chtěl zamlčet palestin
osobní vinu) . Tak se katolická církev, která v pra ré sstjx jHugmě aae&odamž pokračují v ťfcžľlMkk;-A UŽB*. ÁlnanáeT B o t o , Jínichov lemovi, že se osamostat skou otázku, osud skoro
xi už dávno byla a je DOBROVOLNÝM společen sS ňuje.
stvím, zřekla minulých chyb, byť historicky podmí STUEMIHC OLYMPtAOY Y TROPICKÉ BUŠI
milionu lidí, kteří opusti
něných, zcela výslovně.
__HD došel právě před mým odetem na. druhou
Je proč se bát těchto li Isřael po roce 1948- a
Ta historická podmíněnost není pouhá výmluva. část t e y a zabavpge mop jíž drahý večer v bosi teroristu. Tají se svou fi znovu po roce 1968, Ale.
Na zásadě “Čí je země, toho je náboženství” se do pitafeiragBi slitwSeiB dyaiíBáájf a relé spousty úžasnvch
hodli katolíci i protestanti, a byla např. v Anglii a výtam i fa skfcž n& taré by se rsž tady tolik bodný*) losofií tak málo jako Adolf jak věci stojí, je otázka,
v. některých skandinávských krajích praktikována pa EamertáSe V s á ta spartemifce redaktora Jsoo- šice Hitler. Citujme některé je-li vskutku nevyhnutelnějaký čas drastičtěji než v pobělohorských- Čechách, Ä d y dost krátké, a le síejaě grateiuji k tomu. jak články - této bez ostychu no, aby pro tuto. otázku
-Teprve- asi od poloviny 18. století se v evropském jsoa informativní, výstižné, jak sansžňejí nrigiat .si vyjádřeně filosofie:
svěť se posunul, do bestiállidstvu' začala probouzet ona úcta k lidské osobě,
(Pokračováni na straně 9)
“Násilí očistí duši jedin ního stavu.
která vedla k toleranci á pak- i ke skutečné nábo
ženské svobodě. Ohavnost komunistické netoieraoce
je právě v tom, že se tu režim- vrací záměrné spět. I
ačkoliv předstírá největší pokrokovost. Proto je ne
spravedlivé a. nehistorické srovnávat komunistický
režim s katolickou církví, jak je to módou u těch,
kdo o dnešním katolickém křesťanství nic nevědí a
zaspali 2. vatikánský koncil. Je to pro leckoho příliš
pohodlné alibi.
Nespravedlivé a. nehistorické je ovšem i to. co na
mnoha místech svého románu dělá šotola. Nebere na
vědomí, že v 17. století byli i spolupracovnici násil
né protireformace většinou bezelstní— “bona fide”
a že jak ve své osobní zbožností, tak ve svém
kladně výchovném a lidovýchovném působení měli
a pěstovali mnoho velkých duchovních hodnot. Jinak
by také nebylo myslitelné, aby vytvořili tak cennou,
kulturu, nejen výtvarnou a hudební, ale, jak se no
vějším bádáním ukázalo, i česky literární, nehledě
k trvalé pečetí, kterou vtiskli českému folklóru. Ne
ní proto legitimní ani v literárni fikci, pokud není
3 2 6 High Street, Kew, Vic.
zjevnou satyrou; přpmítat si do jejich myšlení a
jednání postoje těch, kdo se ve vzdělaném národě 20. -Prodávám e pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. N A Š E S P E C IA L IT A
uzená šunka *
^století vrátili k nesvobodě — dó značné míry tedy
dom ácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
vědomě a dobrovolně — nebo se stali obětí tohoto
návratu. Zvláště mě udivuje, že šotola dovolil, aby
D O M Á C Í JA T E R N IC E . JE L ÍT K A A S M E T A N O V É I V IN N É KLO BÁ SY
se jeho dílo vydávalo v západních překladech, pro
tože: zdejší; čtenáři, kteří nemají osobní zkušenost s Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
dnešní totalitou, tu alegorii nepochopí tak snadno
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.), zastávka č. á8
jako. čtenář v Československu.
Telefon: 86-7178
Křesťan je první,. kdo. má umět odpouštět svým
-bývalým pronásledovatelům a kdo s nimi má oehot-
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Heinz G. Konsalik: Krvavá svatba v ,Praze. (Neue Schweizer Bibliofhek, 1969)

Krvavý kyc
Že se československé tragedie v srpnu 1968 zmocní dříve nebo později spi
sovatelé, dalo se očekávat. A bylo rovněž na bílednij že morbidní dramatičnost
oněch dnů znásilní jako první druhořadí literáti. IjConsalik patří bezpochyby
mezi ně. Jeho romány, kterých je už hezká řádka (vyšlo jich půl pátá míljonů
exemplářů ve dvanácti jazycích), se objevují předeýším v ilustrovaných časo
pisech. V nejznámějších čerpá ze života německých Zajatců v Sověfsicém svazu
v druhé světové válce a proplétá neutěšené příhody vášnivou láskou lidí, kteří
stoji v politicky Opačném táboře, jimž však milostný; oheň dává zapomenout na
národnost, na válku, na nepřátelství. Už tituly hovoří za knjhy: “ Láska na Do
nu", "Milostné noci v tajze", "Lékař od Stalingradu”, "Nataša", v těch všech
i v ostatních Konsaiikových knihách je dovedně smíchána nedávná minulost
s milostnou vášní, která smazává všechny názorové,' ideologické a národnostní
rozdíly.

I Krvavá svatba v P ra
ze je podobnou směsí lá
sek, které přenášejí hory
politických
předsudků.
Rozhlasový reportér Karel
Pilný,'. komunista, který
neví, má-Ii se připojit k
obrodnému hnutí Praž
ského jara, se při stu
dentské demonstraci za
miluje do Ireny Dolganové, mladé - a přirozené
na výsost krásné - mla
dičké Němky, která v Pra
ze, jakkoli neumí ani slo
vo česky, studuje dějiny
umění. Irena ho zavede
do tajné studentské tiskár
ny. Vedoucí studentské
skupiny Micha Lucek
(pravděpodobně
Míša.
Konsalik se jako mnoho
nemeckých
intelektuálů,
domnívá, že se čeština čte
francouzský) mu nevěří a
prověřuje ho:
“Známe vás, Karle Pil
ný (už toto oslovení sa
mo o sobě degraduje Kon-,
salikův dobrý úmysl).
Jste dobrý komunista.

Patříte jako my ke gene
raci, která neznala nic ji
ného než poslouchat, uctí
vat Moskvu jako nového
boha a pohrdat Západem,
jako chlívkem smrdících
prasat. Avšak tato doba
je pryč. Setřásáme rudé
klapky s očí.’’ “A přije-:.
dou tanky a zaválcují!
hlavy bez rudých klapek
do země.” “Máte strach,
Karle Pilný?” “Neznám
strach -, ale nenávidím;
nesmyslnost.”
Nicméně se Pilný přidá
ke studentům a píše pro
jejich časopis plamenné
články. Sovětská tajná
policie nasadí na Karla
Pilného
svou nejlepší
agentku, Valentinu Kyzaskou, krasavici nad j i 
né. Ale ta, ačkoliv je
špionka, “v mnohých bit
kách tužená” a ačkoliv
ví, že ji tajně miluje ve
doucí tajné policie černovský, se zamiluje, sot
va přijede z Paříže do
Prahy, do Lucka a místo

Reportáž z roku 1989
Jiří Sýkora

Byla to veliká sláva, milí krajané, bratři a sestry,
soudruzi a soudružky, již jsme byli svědky minulého
týdne - v onen' den prvního výročí hanebné: sebeokupace ČSSR vlastními armádami! Údajná kontrarevoluce byla tehdy krutým způsobem potlačena; mi
nistr kultury Roháček, president čsl. socialistické
republiky Hrbek, ministr vnitra Zátopek, ministr
zemědělství Štrougal a ministryně nucených prací dr.
Švorcová byli v ony smutné zářijové dny zajištěni
členy levolevého křídla KŠč a uneseni na motocyk
lech zn. Voloďa do Chlumce nad Cidlinou, kde byli
podrobeni nátlaku, jehož hrubost nezná v dějinách
slušné společnosti obdoby.
Národ však,-jak víme, neztratil kuráž!
Opět — tak jako kdysi v roce 1968, objevily se ná
pisy na zdech novostaveb: Dva v Pardubicích: Zač
je v Pardubicích perník? a Více píce republice dají
stejně Pardubice! a druhý v Topolčiankách: Budem
ako čík — ked’ príde Jánošík!
Čsl. rozhlas se držel do poslední chvíle a 24 hodin
denně vysílal četbu výňatků z Lenina, Stalina, Mar
xe, Brežněva a Husáka. Hudební skupina pokroko
vých vyšetřovatelů z Ruzyně hrála vytrvale jednu
Internacionálu za druhou. Spisovatelé, kteří podepsáli slavné prohlášení “Dva tisíce vybraných slov
po “h ” a “d” — jako například: Rudáček, červený.
Purpura a Nach statečně vyslovovali na krátkých
vlnách svá krátká kreda o nutnosti vydržet a stát

Miroslav Florian
NAD TALÍŘEM

větským- vojenským sou
dem k- smrti, vezmou ho
'na- milost. Zanevřou na
opak na.. Miroslavu Ti
chou, protože se z rozhla
su- dovědí, že je to vlast
ně sovětská agentká Kyzaská, nasazená . na P il
ného.. Nic jí nepomůže
ujišťování, že ■miluje Mí
šu, že poznala proradnost
sovětského režimu; sku
pinka ji přivazuje jako
Šárku ke stromu a vydá
vá, se bez n í' přes hrani
ce. Jen tak mimochodem
■s i . uprchlíci všimnou, že
těžce-zraněný Lucek zů
stal vzadu, nejdou ho ani
hledat, . ačkoliv předtím
zburcovali celou republi
ku kvůli jeho neošetre
nému zranění.

aby podávala zprávy o
Pilném do Moskvy, přidá
se z lásky k r.evoltujícím
Čechům.
Jako Miroslava Tichá
se .Zúčastní, když do P ra 
hy vtrhnou sovětské ťan-.'
ky, tajného vysílání, v
zoologické zahradě v Tró
ji; aby zachránila prchá-,
jícího milého, dá sé zaj
Lucek se vrací' k Valen
mout sovětskými' proná tině a oba. upadnou do ru
sledovateli, ale unikne kou." sovětských . vojáků
jim a probije se někam •Černovský, k terý -Valenti
na Boubín, kde se skryli- nu neustále' miluje, ne
s vysílačkou Karel Pilný,- -může přenést přes své bo
těžce . zraněný Lucek,, a- :hatýrské srdce, ž e ' mu ji
Irena.
Lucek přebral. Uvláčí ho
Do Ireny se při jejím k smrti v lese mezi Přeš:
pokusu přivést pro Lucku ' ťicemi ä Plzní, '. á Kylékařskou pomoc, zamilu zaskou, která se mezitím
je poručík rudé armády stala z lásky.- -k Mišovi
Muratov a pomáhá jí, ve jeho milenkou, chce zaden hlasem svého .srdce-, chránit'ŕikdyž mu slíbí, žé
projít sovětskými jednotr s ním- Odjede ha- Krym:
kamí zpět až n a Boubín. LéČ mila Valentina ho po
Revolucionáři mu zprva noci plné vášně v posteli
nevěří a zacházejí s ním zapíchne. Tři uprchlíci,
jako se zajatcem: Když Pilný, Irena a Muratov,
je však Muratov odsou .se pokusí o útěk přes hrar
zen v nepřítomnosti - sp- nice; podaří; se jim do-

Jednu lžičku
za sestřičku,
potom lžičku ■
■za babičku —
Tuhle plnou
zá páva,
aby klovnul toho kluka,
éo se ošívá a fňuká,
co se prosit nechává!
SEDMIHLAVÝ DRAK

Sedmihlavý drak
dostal n a . tabák,
z jeskyně se dívá,
bafá si a plivá.
LENOCHOD

Než udělal krok,
v v . .. ..
trvalo to rok: - "
ý
"
dva roky si- odpočal,
potom přemýšlel’, co dál.
Kam se vlastně ženu?.
Jakou to má cenu?
Když to dobře, rozvážil,
chtěl se vrátit tam, kde byl.. ’.
Ale stáří už mu brání
věnovat se cestování.
stat na druhou stran u ,' “Je to román každé
ale velitel sovětské hlíd- ' mladé generace,, pokud
ky zastřelí oba muže, tře bude existovat Železná
bas už byli na německém . opona a dva mocenské
území.
bloky, stojící neúprosně
Mnoho krve,
mnoho proti sobě. Není to proto
lásky, mnoho vášně, dost politický román, nýbrž
politiky', patos, •- zřejmá - hořkosladký věčně se vra
sympatie pro boj Čecho-”: cející milostný příběh
Slováků o vlastní politic mladých lidí ve stínu po
ký kurs, to je román litiky,”
Krvavá , svatba v Praze.
Odpustil - bych mu na
Konsalikovi nechci upírat prostou neznalost české
dobrou vůli. Věřím mu mentality, chabé vědomo
vyznání, které lze číst na sti
topografie
Prahy
obálce knihy:
(Pokraěování na str. 8)

roce 1968,
jednotně za Akčním prograrňem KSČ vyhlášeném ná smiřitelným, způsobem jako tomu bylo
řádném (byť tajném — za dané situace nebylo lže kdy stáří a. poctiví komunisté . byli přeloženi z míst
jinak!) sjezdu KSČ-konaném V klubovně pražských ; a funkcí, jichž dobyli svou poctivou .snahou a zná'lostmi. Přítomni byli:
kanalisací.
.ř - ‘
Dr. Moskevský, předsedkyně Leninského svazu mla
Jsme konečně všichni dobře informováni o tom.
co se v létě roku 1988 stalo. A stejně tak celý svět, dých Dvořáková-Nikolájevičová, člemkomise za pod
který se opět jednou mohl obdivovat čsl. .lidu, ne- poru Brežněvovy doktríny Boris Horákovič, a koneč
zdolatelnému ve své touze -po uskutečnění a dovršení ně, za mnohé jiné, bývalý -předseda čsl. svazu socia
listických spisovatelů, čestný člen šolochovy univer
“totálního komunismu béz lidské škrabošky” .
U příležitosti tohoto výročí, vyhlášeného za den sity (dříve Karlova), dr. Ivan Skála, autor sbírky
hanby .čsl. levolevých komunistů, se sešli významné .básní “Prošvihnuté reportáže” a slavné povídky “Hu•
osobnosti našeho exilového života.' Ve vyčerpávají ňáěi našich lesů” .
Oslava proběhla důstojně a bylá ve stejném
cích projevech jsme slyšeli zástupce naší emigrační
vlny z roku 1968, tak zvaných “ srpňáků” — jak je duchu ukončena Písní práce. Za jednomyslného sou
hlasu byla. zaslána, petice ä k-ýtiče generálnímu ta 
někdy přátelsky nazýváme. Byli tu:
jemníku Spojených, národů, generálu Greôkovi, poža
Dr. žihadlo, dr. Zdvíhadlo, dr. -Dmychadlo,- ing. dující, aby čsl.'vojenské jednotky šly do sebe.
Pičhadlo, ba i neúnavný kmet, bývalý ministr ČSSR - Dále byl zaslán otevřený nefrankovaný dopis no
pro zbytečné otázky, četař,Buzák, jenž však dojetím siteli . Nobelovy ceny míru Fidelu. Castrovi, ve kte
nemohl ani promluvit. Snad také proto, že byl toho rém se požaduje,- aby Kuba zvýšila dodávky cukrové
večera vyznamenán. Řáděni ža propagaci “totálního třtiny do ČSŠR z pěti tun na celých sedm.
komunismu bez lidské škrabošky” . Jiná dojímavá
Nečekaný byl telefonát z Pekingu, kde Velký čou
příhoda stojí také za zažhamenání. Všechny nás za en lai osobně vyjádřil: .že Čína je zcela- solidární, s
hřálo u srdce, když býválý. .'dozorce z. Leopoldova bojem; čsl. komunistů proti čsl. komunistům. Všich
a dlouholetý a zkušený vyšetřovatel z Ruzyně sou ni přítomní vyjádřili spokojenost nad tímto proje
druh Kohoutek zkušeným' hmatem, -poctivého řemesl vem účásti dlouhotrvajícím potleskem.
níka objal syoji bývalou oběť, zmrzačeného, vězně
Přátelé, můžeme být opravdu pyšni a hrdi na naši
— jehož jméno na jeho vlastní .prosebné přání ne krajanskou práci.
uvádíme.. Ano, padli si do náruče, a takto, ve . .velice
Před rozchodem jsme všichni obdrželi cyklostylo
-pevném objetí dvojhlasně zazpívali onu hezkou a vaný letáček, ve kterém se rodiče vybízejí, aby včas
dnes již zlidovělou písničku “Co .jsme si — to jsme zapsali své děti do kursů ruštiny, jež byly zavedeny
si” .
v rám ci akce “Ať platí pro Všecky7 :— uč se jazyk
• Nebyli zde však >pouze naši stáří'znám í, ale i ti mateřský!” Vzájemně jsme se rozloučili s ujištěním
noví, kterým se podařilo včas uprchnout před per- o účasti na výročí druhém, příštího roku, roku 1990.
sekucí, která by nepochybně probíhala stejně ne
Nazdar — i čest!

-8-
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/ MISTRŮM M NA KONEC SVĚTA
z té růžolící dívčiny asi starožitnost.
Na skutečné starožitnosti je Nová Anglie na ame
rické poměry nezvykle bohatá. Nečekejte tam ovšem
gotiku nebo jiný evropský styl, je bohatá na prosté
kostelíčky, dřevěné, tunelové mosty, stará stavení
farmářů. Obytné domy a domečkj v místech, kde
v zimě hodně sněží, jsou stavěny podobně jako ve
Švýcarsku — stáje hned vedle obývacích místností.
Statistiky dokazují, že v Nové Anglii žije více do
bytka než lidí. Snad tato okolnost přidává tamnímu
kraji na zajímavosti. Jistě však pomáhá udržovat
kraj čistší než v jiných částech Států.
— ★ —•
Na táboření ve Franconii v Bílých horách, které
jsou národním parkem státu New Hampshire, zbyl
vedle vzpomínek na krásu okolních hor, skal a lesů
jeden silný dojem: pohled na pár skoro krvavých,
lesknoucích se očí. Tábořili jsme pod horou Mt
Washington. Přítel chystal večeři, já sbíral v lese
dříví — pak jsem je uviděl a zdálo se mi, že až příliš
blízko. Předtím jsme se dozvěděli od. příjemných,
obětavých rangerá, že se tamní lesy hemží množstvím
rysů, medvědů, jelenu i vlků. Ani jsem se nepokou
šel zjistit, komu ty oči patřily, koho asi přilákala
vůně opékajícího se špeku__
. —★ —
Předkládám pas kanadskému celníkovi. Příjemný
hubeňour mi vydává okamžitě jakousi propustku a
přeje šťastný pobyt. Do Kanady jsem' chtěl jet
už v roce 1949. Tehdy mne- prohlíželi na kanadské
misi v Německu stejným způsobem, jako kdyby ku
povali plemenného býka. Makali mi na svaly, díva
li se na zuby, klepali na prsa a záda, dokonce i
—
★
—
Když mi bylo asi dvanáct let, dozvěděl jsem se kalhoty jsem musel spustit dolů.
(Pokračování příště!
poprvé něco o městu Bostonu. V činžáku, kde jsme
tehdy bydleli, se objevila rodina navrátilce z Ame
n a n r '« n n n n a i» « M
riky, která vzbudila zájem nejen celého domu, ale
celé ulice. Zvláště dcera Betka se těšila obdivu jak
S Y D N E Y
nás kluků, tak i děvčat. “Jak vypadá moře?” . . .
■ in in iin
“Viděla jsi Indiána?” . . . “Vylezla jsi až na hej.vyšší patro mrakodrapu?” . . . “Je Boston velké mě
SWtSS TRAINEB
sto?” Otázky tehdy jen pršely. Dnes — dnes už je
Přijmeme
WATCHMAKER8
HOSPODYNI
samostatnou,
K. I h n e r
Chcete se v příjemném prostředí
dobrou kuchařku,
» York St.,
do- domu v Bellevue
SYDNEY
DOBŘE A LEVNÉ NAJÍST ?
Hill, blízko autobus,
vchod
do
Wynyard
Stu
.
Poslechnout si českou hudbu?
stanice.
(naproti pohyb, scho
Vše je pro Vás pripraveno v české restauraci
Nabízíme oddělený
dům). Telefon: » -7 6 «
pokoj s televizí a plat
ZLATA PRAHA
$ 40.- čistého týdně.
235 Oxford Sf., Darlinghurst — Sydney
Jsou třeba reference a
znát trochu anglicky.
Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi
ŠVADLENY
Vdejte v obchodní do
k částečnému zaměst
b ě tel. 36-7378 nebo
náni nebo k domácké
31.9225
práci připne výrobce
UBYTOVANÍ
nrobnébo koženého zbo
ží. Vyseká sazba od
plná pense od $ 15.50, nocleh a snídaně $ 13,5a
kusu.
PEKÁRNA
' 3 min. na pláž — Autobusové spojení — Dobrá
MINI
přijme
kuchyně (další kuchyně k používám pro hosty) (
LEATHEKGOODS
MLADÉHO
MUŽE
— Domácí přátelské prostředí — Jakákoli ná
Místnost 501,
k
práci
v
dílnách
5. poschodí,
rodnost vítána —• Výborná příležitost k lat-ínr
SOOS BAKERY P/L.
180 Elizabeth St.,
a příjemné dovolené u moře pro rodiny s dětmi
445 Otd South Head Rt
Sydney
MANŽELÉ J. a M. MAJEROVI,
Rose Bay (Sydney)
Tel. (po 9. hod. ranní)
9 B Carr Sf., Coogee (Sydney), 2034
212,1835 (Sydney)
tel. 371-8421
Telefon 665-6985
Pokračování
Plymouth, nejstarší město Nové A n g l l j e cílem
turistů ze všech koutů Ameriky. Zdůraiňuje se tu.,
že tato část Států dala základy k typické snaze Ame
ričana po osobní nezávislosti, k vlastnosti, která je
dědictvím po Pilgrinských bratřích, kteří byli prv
ními bílými obyvateli této části země. Nejvyhledá
vanější turistickou atrakcí je replika lodi Mayflower, která přivezla první osadníky do Plymouthu,
Tato replika byl d ar britského lidu Američanům
v roce 1970 u příležitosti oslav 350. výročí osazení
Nové Anglie. Loď vyplula z britského přístavu Plýmouth, a jak počet členů posádky tak i cestujících
byl týž, jako před 350 lety na původní lodi Mayflower. Dokonce i navigační plán sledoval původní
plavbu. Pokud je dnes vaše cítění australské, pak
uvítáte, že kapitánem nové lodi Mavftower byl austral
ský mořský vlk Viliers.
★
Massasoit, statný Indiám, který uzavřel smlouvu
s Pilgrinskými bratry, je zvěčněn zručným kladív
kem sochaře, jak se dívá s pobřežního návrší v
Plymouthu směrem k moří. Zase jsem měl příleži
tost se přesvědčit, že vliv Karla Maye ještě nepo
minul. Bez rozmýšlení a hrdě jsem se postavil vedle
sochy, abych byl na fotografii zvěčněn s idolem své
ho mládí.
Další atrakcí Plymouthu je velký žulový balvan,
na němž je vytesán letopočet 1620. Na ten kámen
prý tehdy poprvé vystoupili PQgrinští bratři. Bylo
to v době, kdy u nás došlo k tragické bitvě na Bílé
hoře.

Malý oznamovatel
česká restaurace
Confin. "GOURMET"
Restaurant "LABUŽNÍK
129 Bayswater Rd.
Rushcutiers Bay

Sydney, tel. 317393
Otevřeno denně:
pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2 h. odp.
a od 5 do 9 hod. večer, v neděli po celý den.
Přijďte určitě, budete spokojeni!
Na Vaši návštěvu se těší rodin* Novotných '

VÁŽNĚ
SEZNÁMENÍ

s inteligentní dámou
kolem 40V střední po
stavy, veselé povahy,
bezdětnou a- bez závaz
ků-, samostatnou, v
Sydney neb okolí hléda
501etý ve stálém za
městnání)
Zn.: "Idealismus
a samota" do HD.

ZE ŽIVOTA HMYZU V SYDNEY

Přípravný výbor SVU namísto obvyklé přednášky
pozval v měsíci září své členy i zájemce na diva
delní představení. Tento čin byl užitečný stejně jako
oprávněný: Independent Theatre totiž uvádělo adap
taci hry bří Čapků “The Inseet Comedy” (Ze života
hmyzu) v nastudování českého režiséra dr. Olivera
Fialy. Na prvém místě nutno ocenit každou snahu,
jež uvádí naši národní kulturu do obecného, povědo
mí. Hra bří Čapků patří k tomu nejlepšímu,' co bylo
v našem dramatickém umění napsáno, shlédnutí hry
znovu ukázalo její životnost a aktuálnost. Přestože
tato inscenace byla adaptací původní hry, onen po
sun k nové kvalitě nebyl svévolný a “čapkovský
svět lidskosti” nebyl sétřen. (Víme, že v dnešní do
bě divadelní či filmová adaptacte příliš často má s
originálem společný jen název.): Otázka adaptací: je
choulostivá a právě v tomto bodě mohou se, názory
různit. Jedno je ale jisté: australský divák, nemůže
prožít hru na základě historické zkušenosti člověka
středoevropského. Odtud lze vyvodit oprávnění k zá
sahům, jež mají sloužit jen ku kompensaci oné histo
rické danosti. Mohu uvést, že inscenace byla přijata
i australskou kritikou velmi příznivě.
Pochopitelně, mohl bych udat i jisté kritické při-,
pomínky, ale byly by spíše než režisérovi Či hře
:adresovány směrem k situaci australského divadel•nictví vůbec. Mnohým z nás vybavil .se jistě ve* vzpo
mínkách “život hmyzu” na scéně Národního- divadla
v Praze. Leč srovnání nemohlo být spravedlivé, ne
boť podmínky nelze srovnávat. Musíme mít ha pamě
ti, že většina sydneyských divadel (I. Ť. mezi nimi)
■jsou poloprofesionálni útvary. Tento ryze prakticky
fakt formuloval zřejmě výsledek více než jakýkoliv
svobodný režisérův záměr.
. To platí i o práci českého výtvarníka pana Bucka,
:autora jevištní výpravy. Nepochybuji, že zažil mno
hou' hořkou chvíli při konfrontaci svých - tvůrčích
záměrů s realitou finančních a organizačních mož
nosti australské scény. Přesto měla jeho scéna
úspěch a přál bych mu jen, aby v budoucnu dostal
■v Sydney více příležitostí - a za podmínek lepších
technicky i finančně.
Pro mne osobně nejmilejším překvapením* bylo, že
impuls organisátorů .SVU nevyzněl naprázdno. •Do
stavil se slušný počet slušných lidí. Ä tak, díky
“drobné práci” několika krajanů měli jsme možnost
ztrávit báječný večer, zakončený v klubu divadla.
. Tak o to mi vlastně. šlo. ■nejvíce: Na tomto místě
poděkovat všem, kteří nesetrvávají ve své ulitě
“prstem ukazování” , nýbrž napomáhají, abychom
“fungovali” na úrovni hodné středoevropské pro
venience, jak rádi zdůrazňujeme,
i A těm co sedí před staženými roletami své “dáči”
a poukazují na pustotu kulturní scenérie zde -v Syd
ney, chci jen vzkázat, že další argument byl-položen
proti jejich lamentacím.
jaroslav kováříček
- KRVAVÝ KÝČ

(Pokračování se str. 7)
(Kampa jsou pro něj
úzké uličky u Národníhočúvadla). Laciný sloh, za
měřený jen na vkus sluProhlédněte si velkou
řadu nejnovějších
VOLTA
vysavačů
a všeho
elektrotech. zboží

ZLATNÍK *
HODINAŘ *
ŠTEVEN VARDY

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

DISCOUNT HOUSE
241A Oxford Street

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

'

žek (těch Čapkových), je
však neodpustitelný. Nelze
prominout , ani věty, '* po
dobné této: “Hovězí hla
vy a š un ka. . . takové
obrazy vykouzlí v očích
každého Rusa zasněnost:”
Takovými pravdami se
román hemží, uvádějí ad
absurdum jinak - pokud
mohu posoudit - přesnou
historickou kulisu. Nad
vší politikou vítězí u Konsalika sexr, - existují u ně
ho jen překrásné a hrdin
né. ženy a čistí, odvážní
muži.
V jednom v š a k . mě!
smutnou pravdu:, svět se
nedal okupací Českoslo
venska vyvést na dlouho
z klidu, brzo přešel k
. všednímu dni. Jeho pro
testy neotřásly ani jedi
ným kamenem, v Kremlu.
J. S.

10. 1972

HLAS

D opisy redake}:

PŔA1&LÉ

(Pokračování se strany 6)
obraz o posledním vývoji v různých spotovních od
větvích. K úplnosti snad chyběla jen závěrečná ta
bulka s dosaženými medailemi. Škoda.
J. K. New Guinea
Porn. red.: Podrobnější referát o olympiádě
jsme ■museli pro nedostatek místa zkrátit a z
téhož důvodu jsme vynechali i závěrečnou ta
bulku. Pro čtenáře J. K. přinášíme dodatečně
aspoň první polovinu tabulky:
M e d.a i I e
zlaté stříbrné bronzové

1. SSSR
2. USA
3. Vých. Německo
4. Japonsko
5. Záp. Německo
6. Austrálie
7. Polsko
8. Maďarsko
9. Bulharsko
10. Itálie
11. Švédsko
12. V. Británie
13. Rumunsko
14. Kuba
15. Finsko
16. Holandsko
17. Francie
18;.Keňa
19. Československo
20. Jugoslávie
21. Norsko
22. Sev. Korea
23. Nový Zéland
24. 'Uganda
25. Dánsko

50
33
20
13
12
8

7
6
6

5
4
4.
3
3
3
3
2
2
2

22
30
23

8

8

11
7
5
13
10
3

16
2
9
16
5
9

6

6

5

9
7
- 4
4
1
7
4
2

6

1
1
1
4
3
4
1
1

2
2

1
1
1
1

27
30
23

1
1
0

ZPRÁVY S. K. SLAVIA PRAHRAN

HLEDAJÍ

Obě slavistická mužstva slavila úspěchy v poháro
Joza Herman“ (dř. 44 Hammond Rd. Dandenong. vých soutěžích. Druhé mužstvo se probojovalo až
nyní snad Sydney): “Prosím, volej June. Velmi nutné. do semifinále soutěže o pohár Harry Armstronga,
v němž se utkalo dvakrát s reservou předního ligo
Tel. (Melb.) 791-8891.”
vého týmu JUST. V prvním zápase měla Slavia více
ze hry, ale několik promarněných šancí a trochu
smůly způsobily, že se obě mužstva rozešla i po
Oznamujeme všem přátelům a známým, že nás
prodloužení za nerozhodného stavu 2 : 2. V opako
dne 9. září 1972 navždy opustil náš milovaný
vaném zápase reserva Slavie polevila a prohrála
manžel a otec, pan
1 : 2.
'
*
JAROSLAV LOKAY
První mužstvo hrálo o Federation Cup v semifi
majitel obchodu ve Whittlesea, Vic.
nále s Frankstonem na neutrálním hřišti ve SpringPozůstatky drahého zesnulého byly uloženy dne
vale a mělo po celý zápas jasnou převahu, kterou
11. září 1972 k věčnému odpočinku na hřbitově
vyjádřilo brankami Kenta, Gilmoura a •J. Traina.
v Prestonu.
Frankston skóroval jen jednou a to z trestného ko
Eliza Lokayová
Alex, Kristina a Pavel
pu. Ve finále Poháru Federace se Slavia utká s
manželka
děti
Altonou.
J. K.
MAMINKY A TATÍNKOVÉ
V MELBOURNE Ä OKOLÍ, NEPŘEHLÉDNĚTE !

ŽENY

Co budou dělat vaše děti o hlavních prázdninách?
Chceme pro ně uspořádat prázdniny, na jaké by
dlouho vzpomínaly — letní tábor, vedený v duchu
skautských a sokolských tradic, spojený s českou
školou v přírodě. Děti by byly rozděleny do skupin
podle věku 7 - lOleté a 11 - 141eté — děvčata a
chlapci zvlášť. Tábor by se konal v lednu po dobu
čtrnácti dnů. Protože počet míst je omezen, pošlete
předběžnou přihlášku co nejdříve a uveďte, jak
staré jě vaše dítě. Místo na tábor máme přislíbeno
v krásné lesnaté krajině za minimální poplatek. P ři
hlášky posílejte na Rodičovské sdružení, c/- Hlas
domova. Prosíme také všechny rodiče, kteří by byli
ochotni věnovat část své dovolené dětem, .aby se
přihlásili. Potřebujeme alespoň dvě kuchařky, uči
tele češtiny a historie i pedagogy, kteří by vedli děti
při hrách a při sportu.
Rodičovské sdružení Melbourne

Máme volná místa pro dívky a ženy ve stáří
16 až 30 roků k zaučení jako ŠVADLENY
Protože je stále nedostatek odborných švadlen
— tj. po zapracování — skýtá se možnost velmi
dobrých výdělků. Nabízíme výtečné podmínky,
stálou práci a vysoké sazby od kusu.
V pátek se vždy končí práce ve 3.30 odp.
Hlaste se laskavě u: Mr. H. Wimmer
STAFFORD ELLINSON PTY. LTD.
723 Swansfon St., Cariton, Vic.

2
1
3

1
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DOMOVA

Telefon: 347-2222

1
0

Provádíme veškeré práce optické

0

Nově otevřený moderní bruslařský stadión

ŽEHLÍŘ — KREJČÍ

\

Přijmeme KREJČÍHO k zapracování
jako strojního žehlíře.

4

OLYMPIC ICE-SKATING CENTRE____

1

Výtečné podmínky. Stálá práce.

1080 Centre Rd., South Oakleigh, Vic.___

\

V pátek se vždy končí práce ve 3.30 odp.

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

\

Hlaste se laskavě u: Mm H. Wimmer

\

STAFFORD ELLINSON PTY. LTD.

í

723 Swanston St., Cariton, Vic.

1

Telefon: 347-2222

MALÍŘ
A NATĚRAČ

1
i

Petr PEITHNER
8 Moorhouse St.,

RUDOLF HELLER

Vás srdečně zvou na

VZPOM ÍNK O VY V EČ ER
spojený s oslavou výročí založení^Československé republiky, s programem
a taneční zábavou, který se bude konat v sobotu dne 28. října 1972
v nových moderních místnostech “Chaucer’s”
190 Canterbury Rd., Canterbury
Začátek v 7 hodin večer
Vstupné $ 10.-,'■pensisté ä studenti $ 6.50
Ve vstupném je též zahrnut plat za prvotřídní kontinentální teplou večeři
(táhle ďhotel) včetně nápojů, v 11 hod. “supper” a za dva losy-do tomboly
Další nápoje možno zakoupit na místě nebo si je donést
Pro svobodnou mládež jsou reservovány zvláštní stoly
Večerní úbor nebo národní kroje vítány.
Závazné reservování míst: po celý den: tel. 58-7361 (Silvan)
69-3855 (Maeiboba), mezi 6. a 9. hod. več.: 52-1311 (Čapková), 95-6048 (Tůmová)
850-1542 (Jelínek), v Geelongu: tel. 21-3021 (Slabik)
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Opiical Service

PŘEKLADY

z češtiny do angličtiny
a němčiny nebo opačně

ČS. DEMOKRATICKÉ ORGANISACE V MELBOURNE

573 Hampton St.,
Hampfon, Vic.
Telefon: 98-5756

\

který pracuje odbojně
a levně kdekoli v
Melbourne
Richmond, Vic.
Tel.. 42-5980

přesně, rychle a za levné ceny

1 Norbert St.,
Balwyn, Vic. 3103
Telefon: 80A944

Vzhledem k rozšíření podniku máme tato
volná místa v naší hlavní kanceláři:
ÚČETNÍ —

k výpomoci hlavnímu účetnímu
ÚČTÁRENSKÝ ÚŘEDNÍK —

ZPRÁ VY OSOBNI

LUMÍR KUBÁT ml ,
181etý student, syn poúno
rových čs. přistěhovalci!
Lumíra- a Marie Kubáto
vých z Laloru, Vic., do
stal nejvyšší skautské
vyznamenání. Dne 27. zá
ří, na zvláštním večírku,
kterého se zúčastnili ofi
ciální
hosté, zástupci
skautských
organizací,
příbuzní a přátelé rodiny,
byl jmenován “Královni
ným skautem” . Na večír
ku byl též čten gratulaění telegram generálního
guvernéra z Canberry a
pozvání k návštěvě guver
néra státu Viktorie. Gra
tulujeme. Přátelé a HD.

k vyřizování splatných účtů
ÚŘEDNÍK —

pro plánovací oddělení
ÚŘEDNÍK —

pro prodejní statistiku
Tato místa jsou pouze pro muže.
Znalost angličtiny je předností,,
ale není podmínkou.
Ô představení volejtte Miss Reed, tel. 419-2488

a d a
189 Victoria Parade, Collingwood, Vic.
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DOMOVA

2. 10. 1972.
MAUGER — MISTR SVĚTA PLOŠINAŔÚ

Plzeň poslední, Sparta předposlední

Prešov bez porážky
1. čs. fotbalová liga ročníku 1972-73 má i nadále zcela neobvyklý průběh. Prvoligoví fotbalisté mají
j sebou po 6 mistrovských zápasech, po kterých si Tatran Prešov nejenže udržel vedení v tabulce,
le dokonce svůj náskok před svými soupeři zvýšil. Obhájce mistrovského titulu Spartak Trnava "chyj už zřejmě dech", zatímco kdysi velcí rivalové Letné Sparta a Slavia jsou na konci tabulky, kterou
zavírá nováček 1. ligy Plzeň.

4. kolo bylo chudé na branky. Nejvíce jich padlo
■Brně, kde nováček Zbrojovka porazil' Nitru 3 : 1 ;
- výsledkem 2 : 0 vyhrála Žilina doma nad. VSS
[osice a Ostrava nad pražskou Slavií. “Šlágr Sloenska” Slovan Bratislava — Trnava skončil bez
iranek, stejně jako utkání v Hradci mezi domácím
ípartakem a Prešovem. Druhý nováček Plzeň to
lude mít těžké udržet se v lize, vždyť prohrává i
loma: tentokrát s Teplicemi 0 : 1. Sparťané konečlě také vyhráli a to před vlastním publikem nad
Tineem. 2 : 0, a pražští vojáci ponechali oba body
' Košicích (prohráli s Lokomotivou 0: 1) .
V 5. kole viděli největší úrodu branek diváci v
Cošicích, kde ve skvělé formě hrající VSS Košice
>orazily nováčka ligy Hradec Králové 6 : 2 . — Dob
•ou. hru předvedl Tatran Prešov, který si doma
)rankami Komanického a Bubenka poradil i se Slo
vanem Bratislava (2: 0). — Překvapila Zbrojovka
3rno, která remizovala v Praze se Slavií 2 : 2 , —
4itra vyhrála dvěma brankami 'internacionála Terlényho (pravé křídlo), nad Spartou 2 : 0, a utkání
Přinec — Žilina, ve kterém- hlavními postavami
jyli brankáři, skončilo 0 : 0 . — Nováček Plzeň v
tm avě skvěle bojoval, na Trnavu však nestačil a
mohrál 0 : 2 . — Pražští vojáci měli s Ostravou co
lělat, aby vyhráli 2 : 1. A konečně: Teplice měly v
itkání s Lok. Košice převahu, ale získaly doma jen
jod (2 :2 ).
Sparta i Slavia jsou v pásmu ohroženém sestupem*
město jejich vzájemné střetnutí na Spartě, které
sledovalo 22.000 diváků,' bylo největším tahákem 6.
tola. Mělo překvapivě dobrou úroveň, bylo to derby
:ušné, a zvítězila v něm zaslouženě Sparta 3 : 0 . —
ČSR — HOLANDSKO 1 : 2 (0 ; 1)
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, 0 Světovou trofej v kopané
J NDEPENDIENTE — AJAX 1 : 1

Držitel “Poháru mistrů evropských zemí” v kopa
né Ajax Amsterodam má nyní velkou.šanci vyhrát i
Světovou trofej. Holanďané totiž uhráli na horké pů
dě v Buenos Aires s Vítězem Jihoamerické trofeje
Independiente Buenos Aires pozoruhodnou remizu
1 : 1 a tak jistě v odvetě na domácí půdě udělají
vše, aby i Světová trofej zůstala v klubovně Ajaxu.
K velkému překvapení 80.000 diváků byli v prvním
poločase Holanďané lepším celkem, znamenití byli
zvláště v útoku, ve' kterém evropský fotbalista číslo
jedna Cruijff spolu s Keizerem a Swartem svou rych
lostí uváděli argentinskoú obranu ve zmatek. Už v
6. minutě 1. poločasu bylo na stadiónu hrobové ti
cho, když Cruijff získal Ajaxu vedení 1 : 0 . Ho
lanďané měli převahu, měli i několik brankových
šancí. Na počátku druhého poločasu byl však nej
lepší hráč Ajaxu Cruijff po hrubém zákroku Argen
tince Mirroliho odnesen ze hřiště a od té doby se
už hosté jen bránili. Osm minut před koncem utkání
se podařilo mužstvu Independiente -Franoiscomem vy
rovnat na 1: 1. Byla to nečekaná rána z dobrých
30 metrů: o 4 minuty později zachránila Holanďany
jen tyč, konečný výsledek však je jejich úspěchem
a dává jim naději v amsterodamské odvetě.

Trnava se rozjíždí: vyhrála v Kosicích nad Lokomo
tivou 2 :0 , při trochu štěstí mohla zvítězit přesvěd
čivěji. — Slovan Bratislava nedokázal doma vstřelit branku ani nováčku Plzni (zápas skončil 0: 0) ,
— nováček Hradec Králové porazil Třinec 2 : 0 , a
Tatran Prešov pokračoval v sérii úspěchů, když do
ma porazil VSS Košice 1 : 0 . ( 1 : 0 jen proto,, že
švajlen v brance VSS Košice nebyl k překonání.). —
V utkání v Brně: Zbrojovka Brpo — Dukla Praha
byly vynikající obrany, zápas skončil po zásluze 0 : 0.
— Ostrava porazila na Bazalech mužstvo Sklo Union
Teplice 2 : 1 a předala Spartě předposlední místo.
A konečně; Žilina svou typickou nátlakovou hrou s
velmi dobrou střelbou porazila Nitru 3 : 0 .
Tabulka: 1. Prešov 11 bodů, skóre 9 : 2 ; 2. Dukla
Praha 8 b.; 3. Žilina, 4. Trnava, 5. Hradec Králové
(po 7 b.); 6. Teplice, 7. Zbrojovka Brno, 8. VSS
Košice, 9. Nitra, 10. Třinec (po 6 b.); 11. Ostrava,
12. Slovan Bratislava, 13. Lokomotiva Košice, 14.
Evropské fotbalové soutěže odstartovány
Slavia Praha (po 5 b .); 15. Sparta Praha 4 b.; 13. SLOVAN BRATISLAVA — VOJVODINA N. SAD 6 : 0
Plzeň 2 body, skóre 2 : 9.
V Evropě se po olympijských hrách v Mnichově
hlásí jako první o slovo fotbalisté, kteří .zahájili dal
ší ,ročník třech nejpopulámějších mezinárodních sou
Nové rekordy
těží klubových celků: Poháru mistrů, soutěž “drži
To, co se nepodařilo největšímu světovému běžec telů trofejí” i Pohár UEFA. Ze 3 čs. mužstev, která
kému vytrvalci posledních 10 let, Australanu Ronu zasáhla do bojů (Trnava postoupila v Poháru mistru
Clarkovi, dokázal nyní v rozpětí 3 týdnů nový fin evropských zemí spolu s obhájcem -trofej Ajaxem
ský běžecký fenomén Lasse Viren. 231etý Viren vy Amsterodam přímo do. 2. kola), m ěli. nejlepší start
hrál na olympijských hrách v Mnichově nejen oba fotbalisté Slovanu Bratislava, kteří doma na Tehel
závody na 5.000 m a 10.000 m, ale na obou tratích nom poli uštědřili přednímu klubu jugoslávské ligy
zlepšil i světové rekordy, jejichž držitelem byl právě Vojvodině Novi Sad největší porážku klubu v mezi
Ron Clarke. Už ve finálovém běhu na 10.000 m v Mni národních utkáních, když vyhráli 6 : 0 . Je to téměř
chově posunul hranici světového rekordu na 27:38,4 neuvěřitelné, neboť v domácích ligových zápasech
min. a přesně 4 dny po ukončení mnichovské olym nevstřelili bratislavští fotbalisté ve 4 mistrovských
piády' na mezinárodních závodech v Helsinkách zlep utkáních ani branku. “Hrdinou” střetnutí byl levy
šil i světový rekord na 5.000 m. Časem 13:16,4 min křídelní útočník čs. národního mužstva Ján čapkokterý sám dal 5 branek (autorem šestého góhi
byl o 0,2 vt. rychlejší, než Asutralan Clarke, před vič,
byl Pekařík).
6 roky.
Bez šance na postup není ani pražská Sparta,
Na večerních lehkoatletických závodech v Helsin která v prvním utkání “držitelů trofejí” v belgickém
kách padl i světový rekord na 3.000 m překážek, je Lutychu prohrála s domácím Standartem Lutych
hož držitelem byl až dosud časem 8:22,0 min. Austra pouze 0 : 1 a tak se jí v pražské odvetě naskýtá pří
lan Kerry O’Brien. Zasloužil se o to Švéd Anders ležitost probojovat se mezi 16 nejlepších týmů. P ra
Gärderud, který zaběhl trať za 8:20,8 min., tedy o žané byli — při nejmenším v prvním poločase — lep
1,2 vt. rychleji než O’Brien.
ším mužstvem, které si vypracovalo celou řadu šan
Ve stejnou dobu probíhal mezinárodní lehkoatletic cí, ale nejen nepřesná střelba, ale i sm ůla' (nastre
ký mítink- i v dánských Aarhusách, kde hlavní po lená tyč a břevno) je připravila alespoň o nerozhod
- ..
stavou zápolení byl 241etý Belgičan Emiel Puttemans, ný výsledek.
který na OH v Mnichově obsadil na 10.000 m druhé
Velmi těžké to bude mít v bělehradské odvetě 1.
místo. Ten v Aarhusách .běžel 3.000 m hladkých a kola Poháru UEFA pražská Dukla, která .stačila hrát
snížil hranici světového rekordu na 7:37,6 min. Put doma s jugoslávským mužstvem OFK Bělehrad (bý
temans tak zlepšil 7 let starý světový, rekord olym valý Beogradski SK) jen nerozhodně 2 : 2.
pijského vítěze na 3.000 m přek. Kipčonga Keina z
ANI S NEJLEPŠÍMI "PROF1"
Keňi přesně o 2 vteřiny.

V době olympijských bojů v Mnichově evropské
’otbalové veřejnosti téměř uniklo mezistátní střet
nutí ČSR — Holandsko, které před návštěvou 30.000
diváků prohráli, v Praze Čechoslováci 1 : 2 . A po
pravdě řečeno, žádný smutek mezi fandy ČSR z toho
není,' neboť jednak mužstvo Holandska (sestavil ho
trenér, bývalý funkcionář čs. fotbalového,svazu, exu
lant dr. Fadrhonc, hlavně z hráčů dvou nejslavněj
ších týmů Ajaxu Amsterodam a Fejenordu Rotter
dam) předvedlo vynikající kopanou a pak v týmu
ČSR postavil nový trenér V. Ježek celou řadu nových
talentů. Ti se pochopitelně celých prvních 45 minut
zápasu “hledali” , sehrávali, po změně stran — v
druhém poločase —, když už prohrávali 0 : 2 (první
branku dostali z kopačky nejlepšího hráče Evropy
Cruijffa už ve 23. minutě, druhou v 47. minutě Neeskensem), začali bojovat a mnozí svou hrou naznači
li, že brzy budou platnou posilou mužstva ČSR i v
důležitých utkáních. Nováčkové spolu s několika zku
šenými hráči jako Hagarou (ten byl také. v 60. minu
Po Velké ceně Itálie
tě autorem jediného gólu čs. mužstva) však na vy
FITTIPALDI MISTREM SVĚTA
nikající Holanďany ještě nestačili. Všeobecné míně
ní o hostujícím holandském týmu v Praze bylo: “Už
Na “Autovelodromu” v Monze poblíže Milána se
dlouho jsme zde neviděli tak vyspělé, vyzrálé muž
sešlo druhou zářijovou neděli přes 200.000 diváků,
stvo!”
aby tu shlédli 43. ročník automobilových závodů o
Velkou cenu Itálie, které byly zároveň 10. jízdou mi
strovství světa formule I pro rok 1972. Závodníci
H L i. S D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
museli absolvovat 55. okruhů dlouhých 5,775 km, tedy
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
celkem 317,625 km. Ještě v 45. kole vedl závod Bel
gičan Jacky Ickx na Ferrari, měl však poruchu na
8 Moorhousé St., Richmond, Vic. 3121.
voze a závod vzdal. Za této situace vyhrál “ Grand
Telefon: 42-5980
Prix” Itálie jeden z dalších favoritů Brazilec Emer
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
son Fittipaldi na Lotusu, který zajel trať za 1:29:58,4
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za hod., tedy jel průměrnou hodinovou rychlostí 211,812
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, km a stal se už s definitivní platností automobilovým
£stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně.
mistrem světa pro rok 1972. Bylo to jeho 5. vítězství
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme v letošních bojích světového šampionátu, kterým se
na požádání obratem.
dostal zaslouženě k světovému primátu.
m .

Novým mistrem světa motocyklistů plošinářů se
stal‘J.6. září na Wembley-stadiónu v Londýně-před
70,000. diváky Novozélanďan Ivan Mauger, který tak
už počtvrté dosáhl tohoto triumfu. Tentokrát však
po skončení normálního programu finálových zápo
lení měl Mauger stejný počet 13 bodů jako Švéd
Bernt Persson, a tak museli oba dva tito kandidáti
světového prvenství spolu absolvovat rozhodující jíz
du. A v té, byť jen “o nos” , zvítězil Novozélanďan
Mauger, který tak znovu vystřídal na trůně mistra
světa Dána Olsena, jenž se musel tentokrát spokojit
jen se- 3. místem. Ve finále mistrovství světa na plo
ché dráze nebyl ani jeden Čechoslovák.

KANADA NEOSLNILA

Když kanadské hokejo^
vé národní mužštvo odjíž
dělo v posledních letech
domů ze světových šam
pionátů bez medaile, ozý
valy se z Kanady hlasy.“Naši nejlepší hokejisté profesionálové - na mi
strovství světa nemohou
startovat, proto jsme ne
uspěli.”
Letos v září došlo -na
kanádských kluzištích k
prvním 4 utkáním Kana
da - SSSR, ve kterých se
už Kanada nemohla na
nic vymlouvat, mohla na
stoupit s tím nejlepším,
co má, a k velkému údivu

kanadské sportovní veřej:
nosti v prvních 4 utkáních
má SSSR lepší bilanci:
vyhrál první zápas 7 : 3.
čtvrtý 5: 3, Kanaďané
zvítězili v druhém utkání
4 : 1 a v pořadí třetí utká
ní skončilo plichtou 4 : 4.
Nyní budeme s velkým
napětím čekat, jak do
padne odveta na sovět
ských stadiónech, a jak
se kanadští profesionálo
vé představí ve Stockhol
mu proti švédům a hlav
ně v Praze (kde je už
vyprodáno) proti “vlád
noucím mistrům světa”
Čechoslovákům.

