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HLAS DOMOVA

Ještě jsou v paměti doby, kdy některým lidem
Vadila spolehlivá ochrana hranic socialismu a sna
žili se jí pod různými netřídními hesly a frázemi
o "svobodě pohybu", o "výměně idejí" a jinými
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER I narušit a likvidovat. Byla to součást tažení za
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
likvidaci socialismu u nás a za rozbití jednoty
Číslo 15.
ROČNÍK xx i i i
Melbourne 23. července 1973
zemí socialistického společenství. Tyto doby jsou
za námi. KSČ i vláda republiky hledaly vždy nej
Na programu je výchova mládeže
účinnější formy ochrany našich hranic . . . Nejdů
ležitější místo zaujímá, ochrana naší západní a
jižní hranice proti kapitalistickým zemím jako li
nie třídně rozděleného světa . . . Zmařené provo
orgánů, společen
V závěrečném projevu na červencovém zasedání Ústředního výboru KSČ řekl ních
kace na státních hranicích, milióny osob cestu
Gustav Husák podle pražských denních listů (12. 7.) mj.: "Žádný nový program ských organizací a jejich
jících přes státní hranici, spolehlivě odbavených,
ani v politice, ani v ekonomice, ani v ideologii si nemusíme vymýšlet. Máme funkcionářů k dosažení
hrdinské činy a pracovní úspěchy, rozvíjející se
ho nejen vypracovaný, mámé ho i prověřený a zreálněný." Generální tajemník ještě výraznějšího pokro
internacionální a vlastenecká výchova příslušní
měl tentokrát pravdu, i když by bylo výstižnější použít termínu "nesmíme vy ku v socialistické výchově
ků — to je denní život na státní hranici, to je
mýšlet". Když se toto zasedání ÚV zabývalo jako hlavním bodem pořadu problé mladého pokolení. . . aby
čestný přínos k velkému úsilí KSČ při výstavbě
mem výchovy mládeže, nebyla to novinka, důsledná výchova v idejích marx-le- sé veškerá mládež stále
socialismu . . .
ninismu byla na programu všech ústředních výborů strany a všech komunistic hlouběji ztotožňovala s
Generálporučík F. Šádek, náčelník HS
ideály socialismu a zvyšo
kých vlád předtím.
Pohraniční stráže. Rudé právo 11. 7. 1973

Ideologická ofenzíva

Výsledky všech akcí a
nátlaku byly dosud chabé:
mladého aktivistu se po
dařilo získat sem tam sli
bem nebo hrozbou, ■avšak
samotné ideologické pře
svědčování se minulo do
sud vždy účinkem. Umož
nění studia, kariéry, ce
stování, opatření bytu ne
bo varování, že jinak . . . .
byly dosud mocnými po
bídkami, které však pří
liš neovlivnily skutečné
smýšlení
mladých lidí.
Kdykoli měla mládež mož
nost projevit
svobodně
svůj názor, způsobila vel
ké zklamání komunistic
kým vůdcům - největší
před pěti léty. Na tento
“ nevděk” nemohou lehce
zapomenout členové ny

nějšího ústředního výboru,'
i když je předseda Svazu
socialistické mládeže Juraj Varholík ubezpečoval,;
že naprostá většina chlap-:
ců a děvčat si už “ obno
vila důvěru v hodnoty so
cialismu” .

zahraniční politiky strany
a
patřičného
projevu
respektu Sovětskému sva
zu - hlavně instrukce stra
nickým a vládním slož
kám, jak zajistit výchovu
mládeže, “ její připrave
nost pro život a práci v
socialistické „společnosti” .

ústřední výbor shrnul
ÚV se usnesl, že se má
dvoudenní
jednání do
dlouhého usnesení, které nadále “ soustředit pozor
obsahuje - kromě formál nost a sjednotit úsilí
ního schválení domácí i všech stranických a stát-

val se její podíl na vy
tváření naší socialistické
přítomnosti a komunistic
ké budoucnosti” .
Usnesení postihne pře
devším učitele a ostatní
pedagogy, od nichž se má
důsledněji vyžadovat, aby
“ uvědoměle plnili své úkoly” a aby se více “ an
gažovali v politickém a
veřejném životě” . Zasedá
ní konstatovalo, že jen asi
(Pókračováríi na str. 2)

Krizový vývoj na finančnom trhu

Prečo tlak na dolar?

Hned' po tom, čo západonemecká vláda oznámila SVipercentnú revalorizáciu
marky, vyvinula sa kritická situácia pre americký dolár. Toto měnové opatrenie
vyvolalo psychologický šok medzi špekulantami na finančných burzách, ktorý
sa prejavil dosiai' najdrastickejším útekom od amerického dolára a nezáujmom
nakupovačov oň. Situácia sa natol'ko dramatizovala, že francúzska vláda rrtala
zvláštnu poradu, po ktorej oznámil prezident Pompidou, že je nová měnová kríza na obzore a že je třeba
znova preskúmať všefky ekonomické ckoinosti na
Československo je mezi posledními evropskými ko ochranu francúzskeho a europského hospodárstvaí
munistickými státy, které se snaží normalizovat dip
Odborné kruhy v Euro- niesol dopisovatel’ časopi
lomatické styky s USA. K prvním oficiálním krokům
pe
i Spojených štátoch su Christian Science Mo
na cestě k. zlepšení vzájemných vztahů došlo za krát
ké zastávky amerického ministra zahraničních věcí stoja nad týmto vývojom nitor, ktorý připomíná, že
Williama Pierce Rogerse v Praze, kam přiletěl 8.; v rozpakoch. Tvrdia, že pri přepočítaní hodnoty
července večer a z níž se příštího dne vracel do
terajšia valutová parita národných produktov NSR
Spojených států. Za jeho pobytu se mu dostalo všech
poct, na které zbyl čas. Byl přijat Husákem a Štrou- dolára znamená vlastně a USA podl’a súčasných
galem a měl audienci u Svobody. Dne 9. července pak jeho valutové podhodno volutových parit je prie
pcdepsal spolu s B. Chňoupkem při slavnostním ce tenie a nie neodůvodněný měrný podiel národného
remoniálu v Černínském paláci v Praze konzulární vysoký kurz, lebo od júla produktu na osobu v Ně
úmluvu mezi Spojenými státy a Československem,
v níž je určeno postavení generálních konzulátů obou 1971 poklesla valutová pa mecku vyšší ako v Amezemí, práva, výsady, imunity konzulárních úřední rita dolára voči západo- rike, ale že pri tom je
ků a zaměstnanců, jakož i způsob ochrany poskyto nemeckej marke o 31%, ešte stále pravda, že ame
vané státním občanům" ČSR a USA v obou zemích. voči japonskému yenu o
rický konzument si kúpi
Předpokládá se, že bude otevřen v brzké době ame
26%
.
(v
týchto
dňoch
doma za' dolár relativné
rický konzulát v Bratislavě a československý konzu
ešte viač).
lát v Chicagu,
'
viac ako západonemecký
Západonemecká
vláda konzument
Čs. sdělovací prostředky dávají-úmluvě velkou pub
na svojom
licitu. V uveřejněných výňatcích z projevů obou mi očakáva, že tento ekono
trhu
za
marku.
nistrů zahraničí v Černínském paláci i při loučení micky neodůvodněný stav
Tak sa neustále tlačí
na Ruzyňském letišti vyzdvihuji zjištění, že podepsaprejaví
ohromným
ná úmluva znamená vyřešení první ze skupiny problé sa
do popředí a otázka: pre
mů a že vytváří předpoklady k řešení dalších otázek, presunom kapitálu z Ně
: z nichž bude na pořadu především otázka majetko- mecka do USA a to jedno čo tlak na dolár neustupu-právního narovnání, tj. jednání o výši náhrady za ducho preto, že západone je, prečo jeho valutová
znárodněný a zabavený majetek amerických občanů
parita
neustále
klesá,
v Československu. Tento problém bude hlavním bo- mecký export do (Spoje
keď
sa
odborníci
zhodu; dem jednání, která budou zahájena 10. září tr. ných štátov bude značné
Dojde-li i v té věci k dohodě, jak se předpokládá, drahý, a že ďaleko vý- jú v tom, že je dolár pod
sejdou se delegace obou států znovu v druhé polo- hodnejšie budú inyestície hodnotený? V New York
’ víně října, aby jednaly o Uzavření dohody o vědecké
kapitálu v Times sa pokúša dať od
a kulturní spolupráci a hlavně o obchodní dohodě. německého
pověď
dopisovatel’
L
Do té doby, jak se v Československu domnívají, ne Spojených štátoch.
bude mít US kongres námitky proti tomu, aby i v
Pozoruhodná pripomien- Silk. Nedotýká sa v nej
' obchodní smlouvě s Československem byla doložka
ku k menovej krize pri- (Pokračovanie na str. 2)
o poskytnutí "nejvyšších Výhod".

Konzulární úmluva s USA

SPOLKY?
Krajanská veřejnost si v poslední době postěžova
la, že druhá emigračrií vlna nemá zájem o krajansky
život, nezapojila se do spolkové činnosti a dává tak
najevo, že ji tato sféra nezajímá. Nejedna debata,
ať již soukromá nebo spolková, se točila kolem to
hoto tématu.
Poúnoroví emigranti se dostali na Západ za pod
statně jiné situace než ti, kteří opustili 'republiku
po jsrpnu 1968. Mezi poúnorovými bylo mnoho těch.
kteří politické či zájmové dobrovolné činnosti vě
novali nejednu hocjinu svého volného času a nemálo
intelektuálního a organizačního úsilí. Jen vzpomeň
me ná členy výborů nejrůznějších politických orga
nizací, na nadšené Sokoly, Junáky a další, kteří
působili v náboženských, volnomyšlenkářských, spor
tovních, studentských, kulturních, charitativních,
zájmových a jiných sdruženích. Ne nadarmo platil
bon-mot, sejdou-li se tři Češi — založí spolek (tři
Němci — vyhlásí válku; tři Francouzi — šťastné
manželství). V krátkém čtyřletém období od roku
1945 obnovily svou činnost mnohé organizace, další
byly nově založeny, politický a spolkový život byl
po válce neobyčejně aktivní, jednak vzhledem k
přerušení nebo utlumení během válečných let á jed
nak jako důsledek poválečného enthusiasmu pro vla
steneckou, politickou a Spolkovou činnost. V roce
1948 odešli do emigrace lidé, kteří tuto dobrovolnou
spolkovou činnost znali', byli na ni uvyklí a pro
mnohé znamenala součást jejich života. Bylo pak jen
přirozené, že v . emigraci pokračovali v této aktivi
tě, i když ji dali poněkud jiný směr a naplnění,
často ale ještě více úsilí, nadšení a volného času.
Jejich často i dlouhý pobyt v nejrůznějších táborech
představoval další impuls ke sdružovací činnosti,
tak jako nesnadné začátky v nové zemi — lidé se
potřebovali sejít, popolitizovat, pobavit. I to, že
mnoho z těchto exulantů bylo neženatých, bez. ro
dinného prostředí, znamenalo důležitý moment ^k
potřebě nějaké formy pospolitosti, časem pak došlo
k jistému rozkladu počáteční aktivity, lidé se adap
tovali na místní podmínky, založili si rodiny, často
i s partnery, kteří neuměli česky či slovenský, u
nejednoho perspektiva ekonomické prosperity omezi
la volný čas a tak se mnozí přestali zúčastňovat
aktivního spolkového krajanského života. Zůstalo
však nemálo těch, kteří se zápalem vytrvávají 25 let,
někteří z nich chtějí vidět mladší nástupce na mí
stech, které tak pracně a obtížně vybudovali.
Neblahý “ Vítězný Únor” nejen že znamenal v Čes
koslovensku konec tradiční parlamentní demokracie,
rozmetal kromě mnohého jiného i spolkový život.
Někteří funkcionáři existujících organizací a spolků
emigrovali, někteří byli uvězněni, další se distanco
vali od jakékoliv zájmové práce v obavě před diskri
minací. Nově založené masové organizace budované
na totalitních principech spolkovou činnost nenahra
dily, chybělo nadšení členů i obětavost funkcionářů,
svazy pro mládež, spolupráci s armádou, nejrůzněj
ších přátelství atd. atd. byly řízeny centrálně stra
nickými a vládními orgány, do vedení dosazen pla
cený aparát bez skutečného zájmu o vlastní činnost,
(Pokračování na str. 2)
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Ideologická ofenzíva
(Pokračování se str. 1)
•každý pátý pedagogický
pracovník je dosud čle
nem strany. Ministerstvo
školství provádělo sice
důkladné čistky, při nichž
byly vyměněny osoby ve
vedoucích
postaveních,
ale prozatímní nedostatek
náhradníků ' zabránil to
mu, aby byly i čistky me
zi řadovými učiteli prove
dený do důsledků.
Ústřední výbor nařídil
v usnesení všem stranic
kým složkám, aby zajisti,J / “ prohlubování vedoucí
'hlohy a zvyšování vlivu
'strany na školách všech
stupňů” . Od příštího škol
ního roku mají být tvoře
ny na všech školách orga■ izace KSČ a pokud ne
jsou pro to někde podmínMalý oznamovatel
53LETÁ VDOVA

by si ráda dopisovala
s mužem za účelem
seznámení. Pište na
zn. MARIA,
do
Hlasu domova
PŘIJM U DĚCKO

na hlídání.
F. 1, 10 Mary St„
Brighton, Vic.

M A LÍŘ
A NATĚRAČ

který pracuje odborné
a levně kdekoli v
, Melbourne
Petr P EITH N ER

8 Moorhouse St.,
Richmond, Vic.
Tel. 42-5980

BYTY
PRO SVOBODNÉ
nebo bezdětné manžele

$ 7 týdně
($1 za den)
5 minut z City
70 Gipps St.
East Melbourne

Tel. (po 6. hod. veě.)
41-4088

vlivu
Strany
přímo
okresním
výborem KSČ” prostřed
nictvím jednotlivých ko
munistů.
Tisku, rozhlasu, televi
zi a filmu bylo uloženo,
aby kladly větší důraz na
formování marxisticko-leninského světového názo
ru. čs. televize reagovala
na tento pokyn bezodklad
ně a už 13. července úto
čila na světový názor ob
čanů zvláštním pořadem,
zaměřeným proti ideově
závadným dlouhým vla
sům mladých lidí.

ky,

“ zabezpečování

Rovněž ROH, čs. svaz
tělesné výchovy, Svazarm.
a další složky Národní
fronty musí nadále “ vý
razně zesílit” socialistic
kou výchovu mladých lidí
a o jejich socialistické
uvědomění se mají starat
i Národní výbory zvýše
ním dozoru.

věnuje výchově a vzdělá
vání naší mladé generace
a závěry chtějí uskuteč
ňovat v každodenní uči
telské, vědecké a organi
zační práci.”
Do celé akce však bude
zřejmě rušivě zasahovat
neuvážené psaní někte
rých soudruhů. Tak se do
vídáme z úvodníku Rudé
ho práva (7. 7.), který -se
zabývá nutností výchovy
mládeže, že “ vzdělanost
má být nerozlučně spoje
na s morálně-politickým
působením” . To je z pro
pagačních důvodů velká
chyba. Dovolávat se totiž
morálky nebo morálně-politické výchovy jedním de
chem s dik;v za internacináiní pomoc v srpnu
1968 a za umožnění “ so
cialistického života” , bu
de trochu moc i na dosud
málo informovaného mla
dého člověka.

Prečo tlak na dolar?
(Pokračovanie zo str. 1)
politických dóvodov, kto ■
ré sa tiež v tejto súvislosti neustále pripomínajú
(ako napr. nedóverá medzinárodného finančného a
najma
špekulatívneho
světa voči americkej vlá
dě pre Watergate aféru),
lež vysvetlenie hl’adá len
v medzinárodnej menovej
oblasti.
V prvom radě připomí
ná, že medzinárodná hod
nota dolára, ale aj ostatných mien sa neurčuje
podl’a nákupnej hodnoty
měny či už na domácom
trhu alebo po jej prepočí-.
taní na inú menu na cudzozemskorn trhu. Na finančných burzách sa dokonca
neprihliada
ani
veFmi k tomu, či niektorá
krajina má špičku alebo
PŘEDPLATNÉ ?

§ ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNED
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Akce
k soustavnému
stranickému ovlivňování
mládeže se okamžitě roze
běhla. lypický je “ Dopis
dne” , který uveřejnilo na
titulní straně Rudé právo.
Rektor University Komen
ského v . Olomouci prof.
dr. F. Gazárek v něm pí
še:
“ Před námi vyvstávají
naléhavější úkoly ideolo
gické ofenzívy na všech
úsecích našeho života. Za
základní považujeme vy
pracování uceleného sy
stému komunistické vý
chovy pro všechny roční
ky. Fakulty pracují na
zabezpečení všech úkolů,
které vypýynuly ze závě
rů pléna, aby již při za
hájení nového školního ro
ku mohly být uváděny v
život. Vědecké rady všech
fakult vysoko hodnotily
pozornost a péči, kterou
nejvyšší , stranický orgán

sehraje
g
v sobotu 28. července v 8 hodin večer
§
a v neděli 29. července ve 3 hodiny odpoledne Š
. v Baraga Halí (vedle kostela sv. Cyrila a
Metoděje) 19 A’Beckett St., Kew
komedii. Kamila Nováka o 3 jednáních
MIL IONÁŘEM PROTI SVÉ VŮLI

;-2 Vstupné $ 2.50 a $ 2.00, pensisté a děti $ 1.00 3
N Reservování míst: 96-4155 (Vaňková), 393-1340’ g
3
(Skruž iá), 459-1992 (večer- Haberová)
3

deficit vo svojom medzinárodnom obchode. Krát
kodobé výkyvy na fínančných burzách prichádzajú dokonca aj bez ohFadu
na celkovú medzinárodnu
platovú bilanciu jednotli
vých krajin. Prihliadať k
niečomu takému, čo pri
náša medzinárodný eko
nomický vývoj, by známe
nalo riadiť sa určitými
ekonomickými danost’ami
a nie politickými a psy
chologickými
okolnosťami, čo spekulanti nerobia.
Samozřejmé; že pohyb finančných fando v má v
dlhodobom rozpátí značný
vplyv na valutové kurzy.
Tento krizový vývoj na
finančrom trhu sa riadi
prevážne len podFa záko
na o ponuka a dopyte. A
pretože na trhu je nateraz viac dolárov na predaj ako je o ne záujom,
jeho kurz klesá.
Známy a merický náro
dohospodář Alan Greenspan pripcmína, že do
konca roku 1970 bolo v
rukách
zahraničných
vlád,
podnikatel’ov
a
súkromníkcv v cudzine
asi 100 nrliárd dolárov.
Od toho času sa táto
čiastka v důsledku krátko
dobých presunov peňazí
zo Spojených štátov vraj
zdvojnásobil,' z čoho je
len 80 miliard dolárov v
rukách vlád a centrálnych

bánk, teda na miestach.
kde sa s nimi dá ekono
micky manipulovat’ , ale
120 miliárd je v rukách
súkromníkov. A táto vel’ká likvidita - veFká čiast
ka tzv. špekulatívnvch pe
ňazí - vyvolává neustále
tlak na dolár a ohrožuje
jeho hodnotu. KedykoFvek
za týchto okolností objaví niečo, čo vyvolá podozrenie, že inflácia v
Spojených štátoch vzra-'
stá, alebo že vláda nevě
nuje v důsledku iných po
litických problémov dosť
pozornosti hospodářským
otázkám, tieto horúce peniaze sa dajú do pohybu,
putujú z jednoho fi
nančného trhu na druhý a
oslabujú postavenie dolá
ra.
Alan Greenspan pouka
zuje aj na ekonomické
problémy, ktoré sa podielajú na menovej neistote,
ale končí takto:
“ Spojené štáty teraz
platia za chyby minulo
sti; za tc že sa nestarali
po dlhý čas o vyrovnáme
svojej startovej platovej
bilancie, za ktorej sa spomenutá obrovská zásoba
dolárov v cudzine vytvo
řila.”
V tejto okolnosti vidí
autor dóvod k opátovne
sa prejavujúcej nedovere
v stabilitu americkej eko
nomie.
Dr. M. K.
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PEČIVO PO NAŠEM — FŘESVĚDČTE SE !

Brněnské dorty
Moravské koblihy
Každou sobotu čerstvé máslové rohlíky (loupáčky)
a všechny běžné druhy pečivá a dortů

dostanete u firmy
CONWAYS CAKES

B. Dvořáček
192 Commercial Rd., Prahran, Vic.

(proti tržnici). — Tel. 51-2415

Spolky?
(Pokračování se strany 1)
která programově směřovala zejména k jednotnému
usměrnění celého veřejného života. Lidé ztratili na
této řízené aktivitě zájem a členství v těchto povinrě
dobrovolných organizacích bylo motivováno snad jen
jediným důvodem — dostudovat nebo zůstat ve svém
zaměstnání. Našli se ovšem také takoví, kteří se téte
příležitosti chopili konjunkturálně a zahájili tak často
špinavou kariéru. Jakýkoliv pokus o vybočení z této
hnie se tvrdě trestal pod záminkou nezákonného
spolčování. Nedivme se pak, že drtívá většina ná
roda zaujala k organizované zájmové činnosti odmí
tavé stanovisko. Mladí lidé vyrůstali s vyvíjejícím
se odporem k jakémukoliv sdružování, kulturně a
zájmově se vyžívali zcela soukromě a i tak s risikem,
že jejich jazzová skupinka či skautská družina bude
pokládána za rozvratnou buňku.
Tito lidé přišli do emigrace po srpnu 1968 s hlu
boce zakořeněnou averzí (vyvíjela se dvacet let)
k jakékoliv organizované činnosti. Dostali se do svě
ta. kde se museli postarat nejen o sebe, ale i o ro
diny. měli potíže s jazykem, zaměstnáním, ubyto
váním. Nedávno jsme se na tomto místě zmínili, že
desud ne -šichni tyto problémy úspěšně překonali.
Nedomníváme se však. že by tyto existenční problé
my podstatně zabraňoval}7 zapojení do exilového spol
kového živeta. důvod je asi jiný.
Jak jsme se již zmínili, tito lidé odcházeli do
emigrace psychicky zatížení nedůvěrou k jakékoliv
spolkově organizované činnosti. Nemálo důležitý mo
ment je ten, že neodcházeli z domova s perspekti
vou. že by =e do roka či pěti let vrátili. V drtivé
většině neuvažovali nad tím, jaká politická či jiná
kariéra je očekává po návratu, s kterým ani valně
nepočítají. Odcházeli poučeni dvaceti lety života v
lidově demokratickém režimu, znechuceni socialistic
kým rájem a soudružskými doktrínami. Odcházeli se
snahou co nejrychlejší a nejúspěšnější integrace do
nového prostředí. Pojem vlastenectví ztratil pro tuto
generaci gloriolu přitažlivosti. Mnoho z těchto po
srpnových emigrantů se dostalo do měst s větší kon
centrací čf skoslovenských i jiných přistěhovalců a
k dvěma důvodům, o kterých jsme se zmínili, přibyl
u některých ještě další. Vypozorovali, že exilové
úsilí je rozmístěné, nekonstruktivní rivalita není ne
známá. spúková činnost je někdy provázena stagna
cí i jalovorú. Pokud se dříve vůbec setkali s česko-síovenským problémem, pak ve zcela jiných di
menzích R( ž v emigraci. Není to příjemné zjištění,
domníváme se však, že k analýze, proč druhá emigrační vlna nemá zájem o spolkovou činnost, patří. Drastické zásahy do společenské struktury náro
da se tak logicky projevují i v exilu. Druhá česko
slovenská c migrační vlna, která byla vystavena dva
ceti letům nátlaku tótálitního režimu, se orientuje
v podmínkúch západní polymorfní demokracie poně
kud jinak než vlna z roku 1948. Domníváme se, že
československému exilu přispěje nejčestněji ten, kte
rý občansky- obstoji v prostředí, kde se usadil. A
jestliže pak emigranty posrpnové vlny dovede do
krajanských organizací vnitřní přesvědčení, budou
zajisté uvítáni s přáním, aby posílili aktivitu exilo
vého života.
V. Donát
Přijmeme MUŽE I ŽENY k
ŽEHLENÍ
ŽEN Y (nemusí být zapracované)
M UŽI (již zapracovaní)

se přijmou do dobře zavedené a vzrůstající
továrny na sportovní obleky a dámské šaty.
Výtečné mzdy a výhodné sazby za práci od kusu,
přesčasy stále k dispozici.
FINLAW

INDUSTRIES

4 -6 Southampton Crescent, Abbotsford, Vic.
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— V Tlusticíclj na Be
rounsku mají primát: dne
7. července se tam slav
nostně odhaloval “ památ
ník sovětskému lidu za in
ternacionální pomoc v ro
ce 1968 a za osvobození
v roce 1945” . Lze očeká
vat, že se “ lid” i v jiných
částech republiky “ roz
hodne” poděkovat podob
ným způsobem za interna
cionální pomoc před 5 le
ty.
— Dnem 3. července
vstoupila v platnost do
hoda mezi čs. a západoněmeckou vládou o spo
lečné kontrole na státních
hranicích. V určených mí
stech a úsecích, kde k to
mu jsou technické pod
mínky, budou vykonávat
čs. a německé orgány pa
sovou a celní, případně
i epidemiologickou a ve
terinární kontrolu společ
ně v jednom místě. Zrych
lí se tím odbavování ce
stujících.
— Při domovní prohlídce
u 331etého Karla K. ve
Staré Vsi u Rýmařova
zjistili pracovníci Bezpeč
nosti malý zbrojní sklad.
Byly tam 2 pistole, revol
ver, dynamitové patrony,
elektrické
rozněčovače,
velký počet nábojů atd.
— V Plané u Mariánských
lázní zemřel náhle ve vě
ku 53 let ředitel Ústavu
teoretických základů che
mické
techniky
ČSAV
prof. dr. ing. V. Bažant.
— U jednoho domu v Ro
sické ulici v Praze 10 se
seslula o 4. hodině noční
celá čelní stěna. Vyděše
ným obyvatelům se poda
řilo dostat se přes stře
chu do sousedního domu
Byty zůstaly z ulice obna-.
žené. ale nikdo nebyl váž
ně zraněn.
— V Praze se konal celo
státní seminář žen na té
ma “ Marx - Engels - Le
nin o ženské otázce” .
— Čs. noviny se zřejmým
potěšením referovaly, že
vídeňský soud zamítl ža
lobu šachového velmistra
Luďka Pachmana na de
ník Komunistické strany
Rakouska
Volksstimme
pro obsah článku “ Otev
řená korouhev - Luděk
Pachman, nová hvězda
čs. kontrarevoluce” .
— Mezi Stětím n. L. á
protilehlými
Hněvicemi
na druhé straně řeky La
be' se dokončuje most.
který bude dán do provo
zu v září tr.
CHARLES ANTAL

upozorňuje priatelov
na změnu adresy:
THE NATIONAL
MUTUAL LIFE ASS.
OF AUST. LTD.
261 Bridge Rd.,
Richmond, Vic. 3121
Prvé poschodie (Roh Church Street)
Telefon 42-0401, ext. 20

DOMOVA

OVENSKD.
_
zkrafeee

-s
Velkovýroba inteligentů dle režimistického vzoru

Akce ministerstva školství

— Se zpožděním došla byly také na žádost čs.
V padesátých letech hlubokého stalinismu vyrůstali režimu inteligenti dvo
zpráva, -že- v květnu zástupců dlouho zveřejně
zemřel v Praze ve věku ny. Podle nynějších infor jím způsobem: jedni se ke studiu dostali díky vynikajícímu prospěchu ve střed
89 let významný politik mací vídeňského tisku žá ní škole, doplněnému neplacenými brigádami na stavbách mládeže. Druzí na
první republiky dr. Ivan dalo Rakousko původně opak nepotřebovali žádné předběžné znalosti ani základní vzdělání či přirozenou
Dérer, bývalý poslanec náhradu v 90.000 přípa
sociálně
demokratické dech a to 4Ví miliardy inteligenci. Stačilo, že byli politicky spolehliví a byli stranou vybráni přímo z
strany na Slovensku, mi šilinků. Po létech doha lůna "dělnické třídy". Těmto "kovaným" se říkalo "ádékáři", tedy absolventi
nistrové^ vládě Tusarově, dování požadovalo jako dělnického kursu, v němž byli během šesti měsíců provedeni celým středoškol
Benešově i Udržalově. “ poslední nabídku” 2.3 ským studiem.
Narodil se v Malackách, miliardy šilinků. Čs. de
Na vysoké škole měli ti stojný a znevažující celé politického profilu a při
studoval práva v Budapeš legace prý by přistoupila
vysoké přijímacím pohovoru se
ti a po jejich dokončení na náhradu o třetinu nižší. to ádékáři nejenom velká československé
byl advokátem v Bratisla Odškodnění by bylo pro studijní výhody, neboť školství. Ccž byla prav znovu prověří uchazečova
vě. Po utvoření čs. repub vedeno ve formě dodávek žádný profesor na ně ne doucí pravda.
znalost a rozhled v obla
liky se plně věnoval poli- čs. zboží. Kromě toho by
Píše
se
rok
1973
a
z
P
ra
sti politických událostí. A
směl
klást
stejné
požadav
byly
vráceny
umělecké
tickému životu.
— Po
dlouhotrvajících předměty, pokud byly od ky jako na normální stu hy hlásí Rudé právo pal nový vysokoškolák je na
deštích vznikly v první vezeny z Rakouska do denty, měli i výhody ma covými titulky: Akce mi světě.
polovině' tohoto měsíce na Československa! V Linci teriální. Svobodný ádékáv nisterstev školství ČSR a
Ve školním roce 1973 Slovensku velké povodně, došli jedině k dohodě o
SSR:
Jednoleté
střední
1974
budou střední inter
dostával
420
Kčs
základ
spolupráci
v
otázkách
kri
při nichž byly zničeny sil
nátní školy zřízeny v Ji
nice, poškozeny hráze, po- minalistiky a veterinární ního stipendia, zatímco školy pro pracující!
bourány domy atd. Např. služby.
ženatý “ normální” stu-Forma studia z doby hočeském kraji (při gym
v okrese Stará Lubovňa — Ve věku 82 roků zemře! dent s dítětem a s vyni
stalinismu byla se vší slá nasiu v Týně nad Vlta
se škody odhadují na 60 profesor Cyril Vymetal,
v Západočeském
miliónů Kčs, v okrese bývalý dirigent Písecké kajícím prospěchem mohl vou oprášena. Nové školy vou),
Prešov na více než 10 mi filharmonie a organizátor dostat, nejvíc 380 Kčs m ě jsou jednoleté, internátní kraji (při gymnasiu v
liónů, v popradském okre hudebního života v jižních síčně. Není třeba připo a jejich cílem je “ poskyt Plzni v ulici Pionýrů) a
se Tatry jsou dokonce vět Čechách.
mínat, že po ukončení vy nout mladým odborně i v Severomoravském kra
ší, než za 100 miliónů Kčs.
Některé obce byly do — Po týdenním pátrání soké školy dostali ádéká politicky vyspělým dělní ji v Ostravě. Na Sloven
časně evakuovány, s ně se podařilo zadržet dva ři nejlepší umístěnky, za kům a rolníkům úplné sku pak v Trnavě a v
kterými bylo přerušeno lupiče, kteří přepadli a tímco normální studenti střední vzdělání a připra Košicích.
Přijímat
se
oloupili 30. června obča
spojení na několik dní.
na v Brně-Husovicích. se museli spokojit s tím, vit je ke studiu na vyso však budou už uchazeči
— V Brně zemřel ve věku
ze všech krajů s tím, že
Oběma je teprve 16 let. co zbylo.
kých školách” .
47 let primarius. Janáčko
se
tato forma studia roz
Zájemci
'
se
dovídají
V období předjarního
va kvarteta zasloužily — V Bratislavě byl usta
ven čs. výbor svazů vý tání byl ádékářský způ podrobnosti: Ke studiu šíří postupně všude.
umělec Jiří Trávníček.
— Od 1. července vešly tvarných umělců. Před sob výroby “ inteligentů” budou přijímáni uchaze
Rudé právo končí svůj
v platnost jednotné ceny sedou se stal doc. R. zavržen jako zcela nedů- či, kteří mají ukončené informativní článek zvolá
v podnicích
veřejného Dúbravec, předseda Sva
základní vzdělání, pracují ním, že tato forma výro
stravování. Ve veřejném zu slovenských výtvar
stravování se tím ruší ných umělců a místopřed práce. V Ostravě dostal nejméně dva roky v obo by nových, dělnické třídě
systém volné tvorby cen. sedou J. Grus, předseda řád práce k “ 70” Ludvík ru, v němž se vyučili a oddaných inteligentů “ ji
Například pivo bude stát Svazu českých výtvarných Bandola. (Předával mu dosahují velmi dobrých stě přinese kladné výsled
ve všech podnicích třetí umělců.
jej slavnostně Miroslav
cenové skupiny 2 Kčs a — Místopředseda sloven Mamula, který se “ pro pracovních výsledků. Je ky ve prospěch naší socia
drštková polévka 2.20 Kčs. ské vlády Karol Martínek slavil” před útěkem šej- jich organizace "provede listické vlasti” . To tedy
zhodnocení” jistě.
M. Čechová
č/HD komplexní
— V těchto dnech se ob dostal k padesátce řád ny v r. 1968).
jevily na pultech praž
ských obchodů první čes
koslovenské barevné tele
vizory TESLA COLOR.
Stojí maličkost - 12.400
Kčs.
Jako aktualitu z Československa otiskujeme bez
Mám slušné zařízení a televizi. Jestli máš mož
— Malíř Jaroslav Grus
další poznámky část dopisu poúnorového exulan
nost, tak mi pošli přes TU ZE X . . . "
dostal zlatý odznak Sva
ta, který se v něm zabývá námluvami čs. režimu,
Před 20 lety bylo popraveno na Pankráci a v
zu čs. - sovětského přátel
jak jsme o nich psali v předposledním čísle. Pisa
Ruzyni několik mých dobrých přátel; kteří byli
ství I. stupně za jeho “ pří
nos k upevnění čs. - sovět
tele osobně známe, jeho jméno však z pochopitel
chyceni při přechodu z Východního Německa a
ských vztahů” .
ných důvodů neuveřejňujeme.
z Rakouska, když šli pro další lidi do Českosloven
— V pražské zoologické
ska, a zmizeli dva známí, kteří se vrátili na amne
zahradě se už podruhé
stii před 18 lety. Moje rozhodnutí je tedy velmi
narodila mláďata Gepar
"Když StB začala před 24 léty "lám at skupiny
snadné. Uvažuji však o pohnutkách režimu k
dů. Na světovém trhu prý
odporu", musel jsem opustit ve spěchu vlast a
má každý kilogram jejich
"akci návrat": když se vrátí 100 dědečků a kaž
zanechat tam mladou ženu a tři syny ve stáří od
váhy cenu téhož množství
dý si přiveze průměrně 10 tisíc dolarů, tak je to
zlata a pražská zoo je tře
2 do 6 let. Manželka se rozvedla, aby ušla stálé
1 milión dolarů, které přece nejsou pro režim k
tí na světě, jíž se podaří
mu obtěžování různými "orgány" a děti se na
zahození.
lo tuto šelmu v zajetí vy
mne samozřejmě vůbec nepamatují — nebylo záchovat.
Nynější navrátilci putují do tábora u České Lí
hodno mne připomínat. Dnes jsou všichni synové
— Dne 10. července došlo
py. Tam dostanou krátce po příchodu několik
v Praze k velkému do
ženatí a mám 5 vnoučat. S manželkou si po částeč
archů papíru, a jsou vyzváni, aby popsali svůj
pravnímu neštěstí: ná
ném uvolnění poměrů v Československu tj. skoro
život v zahraničí: co dělali, s kým se stýkali
kladní auto, řízené mla
po dobu 10 let, pravidelně dopisujeme.
dou ženou, vjelo na chod
atd. Samozřejmě že se mohou kdykoli v budouc
ník a usmrtilo šest osob.
nu zpovídat u soudu z hříchů, jako je styk s oso
Minulý měsíc jsem od ní dostal zvláštní dopis.
— Jednání čs. delegace
bami státu nepřátelskými.
Už po přečtení několika řádků jsem si uvědomil,
vedené ministrem ChňoupPřipomínám si informace čs. olympionika, nyní
že
je
psán
docela
jiným
stylem
než
všechny
ostat
kem a rakouské v čele se
uprchlíka, s nímž se dobře znám. Po skončení
ní. Píše: "Měla jsem se syny POHOVOR o Tobě.
zahraničním
ministrem
Kirchschlágerem v břez
olympiády v Melbourne v r. 1956 odjela čs. vý
MÁM Ti napsat, aby ses vrátil mezi své a dožii
nu v Bratislavě a v polo
prava ruskou lodí. Aby neměli čs. olympionici
stáří ve svém domově. Po 20 letech je vše pro
vině června v Linci o una lodi dlouhou chvíli, dostal každý z nich také
mlčeno
a
potom
nakonec
Tě
rádi
vezmou,
když
rovnání sporných otázek,
několik archů papíru, aby na nich popsal svůj
bys popravdě řekl, jaké je to v cizině. STAČÍ;
především o stanovení vý
še náhrad za majetek ra 
pobyt a styky s krajany v Melbourne. Na základě
KDYŽ SI VEZMEŠ DVA K UFRY A TO NEJNUT
kouských občanů, který
těchto zpovědí bylo později (když pohasínaly je
NĚJŠÍ NA SEBE. Doufám, že už máš nárok na
byl v Československu za
jich výkony) několik čs. sportovců trestně stíhá
pensi, kterou by Ti zasílali v bonech sem. Přeptej
baven nebo znárodněn,
no . . . Ovšem, kdo chce kam, pomozte mu tam !"
se na vyslanectví.. Neboj se, nic se Ti nestana.
nevedla dosud k dohodě.
Podrobnosti jednání ne

Kdo chce k a m ...
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Velký výběr jakostního masa a uzenin
najdete v českém řeznictví a uzenářství

U FRANTIŠKA ŘÍHY
| 73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-20191
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Koniec polnohospodárskej
nadvýrobyI

Kontrola nad exportom niektorých produktov v USA

; Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu.
Z oblasti světového ekonomického spravodajstva je hádám za celé obdobie odvolané. Pravda, situá
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka,
od skončenia druhej světověj vojny najsenzačnejšia správa americkej vlády o cia móže byť vážná aj
frankfurtské párky, turistický salám.
< dočasnej kontrole nad exportom niektorých poFnohospodárskych produktov, po zbere úrody, kedže sa
najma sóje a bavlníkového semena a ich technologických produktov — jedlého dnes zhoršilo v rázných
oleja a krmných pokrutin. To preto, že až do minulého roku sa americká vláda oblastiach světa zásobovšemožné snažila o rozšírenie vývozu poFnohospodárskych plodin a až do jese- vanie, v niektorých afric
ZLOBÍ
v á s
o č i ?
ne minulého roku vyplácala vývozným firmám subvencie, aby mohli umiestiť kých a ázijských kraji
Bolí Vás hlava ?
na svetovom trhu čo najviac z americkej poFnohospodárskej nadprodukcie.
nách panuje hlad a objavujúce sa nedostatky v
zdvojnásobili
a
ceny
sóje
ster
poFnohospodárstva
Zásadné
zdóvodnenie
Noste brýle od O P T Á
tohoto
opatrenia třeba strojnásobili. Útok naku- Earle Butz však odmietol zásobovaní nebude možno
hl’adať vo vládnej pol’no- povačov sa sústredil naj tieto špekulácie a povedal, hned’ odstrániť ani vtedy,
hospodárskej politike, kto- ma na zásoby zázračnej že zásoby pšenice a ku keby bola na celom svete
rá začala hned’ po vojně plodiny: sóje a sójových kuřice su zatial’ také vel’- výnimočne dobrá úroda.
Capitol House, 113 Swanston St.
v dóslédku rekordných výrobkov a to do takej ké, že nehrozí nedostatok Za takejto prognózy sa
Melbeurne (vedle kina Capitol)
výsledkov škrtit’ prirodze- miery, že to začalo ohro pri zásobování na domá- musí americké farmár
8. poschodí
Telefon 63-2231
ný rozvoj výrobných sil žovat’ domácu živočíšnu com trhu, ako je to v stvo připravit’ na totálně
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
v americkom farmárstve. , produkciu, produkciu ma pripade sóje a bavlněné uvoFnenie svojích výrob
Vaška příbuzaým i bez lékařského předpisu,
Jeho výrobky totiž svět sa a vajec. Niektorí far ho semena. Minister Butz ných sil a na zapojenie
v Retiny
případech i telegraficky
nekupoval
v náležitom máři sa už rozhodli v dó- tiež zdelil, že týmto opat do produkcie všetkých
vysokých
cien řením stratí americký za- svojích rezerv pódy i
množstve. V tejto súvislo- sledku
činitesti je na mieste spomenúť krmív zlikvidovat’ svoju hraničný obchod za budú- agrobiologických
K. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou. všetky
1
’ov.
Dušan
Lehotský
produkciu
vajec
a
výkrm
ce
dva
mesiace
asi
300
tie
altruistické
Literární klub, Hágerstan, Švédsko, 1973, str. akcie
americkej vlády ošípaných. Amerika totiž miliónov dolárov.
169, ilustrace, cena US S 5.20.
ako Potraviny pre rozvoj, doteraz připustila na vý
Opravy
Vláda musela k tomu
radiopřístrojů, TV,
alebo Potraviny pre mier voz celú třetinu produkcie podl’a slov ministra Buttransist. a domácích
a zákon 485, podl’a kto- sóje.
za pristúpiť, pretože mu
elekt. spotřebičů pro
rého mohli krajiny v závádí spolehlivě a levně
Iróniou pri tom je však sí chránit’ domácu živosobovacej núdzi nakupo
E. HALUŠKA
tá okolnost’ , že k tomuto číšnu produkciu a konzuvat’ americké pol’nohospnF. 58/125 Napier St.,
mimoriadnemu opatreniu mentov. Očakáva sa však.
dárske výrobky za svoje,
Fitzroy, Vic.
přistupuje americká vlá že po zbere novej úrody
Eroticko-detektivní koktejl nazvaný Pan Dadáček
Tel. 419-3319
valuty,
ktoré potom pře
má dovolenou šumí kromě jiného i obdivem k žoviálda vtedy, keď zároveň bude kontrolně O D áťren ia
ním metodám čs. vyšetřujících orgánů. Je zajímavé, nechala americká vláda, bojuje o liberalizáciu pol’že tentýž nakladatel vydal před časem trilogii, ve z 90 percent na financonohospodárskeho exportu
Přijmeme
které jsou tyto metody popisovány- antagonisticky.
vanie ekonomického rozs Europským hospodář
Panu Dadáčkovi. nenápadnému, ženitbě odoláva voja dotyčných štátov.
ským spoločenstvom a Ja-.
jícímu úředníčkovi pojišťovny (jaké jiné než Státní
To znamená, že za celu
na běžnou práci a dále švadleny
ponskom, kam sa yyvážapojišťovny), se stala osudovou jeho chlípnost, kterou
znalé P Ř IŠÍV A N Í LÍMCŮ A MANŽET
ukrýval i před uklízečkou. Procházel se na Příkopech dobu posledných 25 rokov lo najviac sóje. V Japon
a pohotově zjistil, že kolemjdoucí půvabná dáma ne napredovalo sice americ sku vyvolala správa o za
. k práci v moderní továrně na košile.
ní opatřena podprsenkou. Tento geniální postřeh mu ké farmárstvo v agrobicvedení
kontroly
nad
vý
Výkonnostní
přídavky a prvotřídní podmínky.
, zajistil úpěnlivou nabídku kapitána Státní bezpeč logii a agrotechnice, ale
vozová sóje senzáciu a
Přiveďte i své přítelkyně do práce mezi
nosti, aby s touto lidumilnou a mravychránící insti; tucí spolupracoval a přispěl tak k odhalení zloči- utlmilo produkciu natol'- obavy. Zástupca japonnaše spokojené osazenstvo.
n.ecké, vraždy se neštítící a ze Západu se připlíživší ko, že keď sa vláni cud- skej vlády upozornil, že
G
L
O
WEAVE
PTY. LTD.
. tlupy pašující cokoliv — od šusťáků přes hašiš až zina,
najma Sovietskv
234 Brunswick St., Fitzroy, Vic.
po falešné dolary — a tak ubližující dobrému jménu zvaz a Čínská l’udová re opatřeme americkej vlá
dy móže mať vázne ná
"republiky i jejích ochránců zákona,
Telefon 419-1600
publika po prvý raz objai Z pana Dadáčka, jehož jazyková znalost všech vili na americkom poFno- sledky na zásobovaní a
vyzval japonské •firmy,
jtajů franštiny byla bezchybná, jak se s uspokojením
;také dovídáme, se přes noc vyklubal důvtipný, ne hospodárskom trhu ako aby hFadali náhradný trh
Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
ohrožený a chladnokrevný detektiv, bijící se za čest vel’kí nakupovači, ame
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
nákupu.
ycentrály na Bartolomějské a klíčově se zasloužil o rické zásoby sa rýchlo
důvěrou na
zneškodnění penězokazců. kteří tiskli desetidolárky zmenšovali a ceny na doV súvislosti s týmto
-,v Americe a distribuovali je po luzích českých a slo
venských. Šéfem tlupy byl vrátný hotelu Hubertus na mácom trhu vzrastali. V opatřením sa obj.avili v
‘Jílovíšti. Tak vida, Češi se činí. Pan Dadáček byl posledných mesiacoch bol Chicagu, aj správy o tem.
311 Latrobe St., Melbourne, 3000
úspěšný i tam, kde zklamal Interpol a ještě se po- vývoj na chicágskej plo- že podobná kontrola by
Telefon 67-9454
íjměl; v jídle, pití i lásce byl pohříchu virtuóz.
dinovej burze tak búrli- mohla príjsť aj na export
Jinak nemám co bych dodal, snad jen^ ještě to;
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
■že doprovodné kresbičky přesně odpovídají celkové vý, že sa ceny pšenice pšenice a kukuřice. Ministředkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem
(úrovni knihy, která může mít úspěch u některých
— kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
zájemců o únikovou četbu.
IP
Letenky do Evropy a zpět
"Řekněte to květinami"
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Na dovolené
je všechno dovoleno

ŠVADLENY

ODRA TRAVEL SERVICE

spolupracující s INTERFLORA,
Vedoucí

kontinentální pekárna

v Melboume

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

Telefon 459-3672
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvědčte se!

může zařídit dodávku
květin a věnců
) Československu nebo v jiných státech
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářství INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni

I
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Velký výběr vín, lihovin a piva

dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny

Ceník na požádání

i. KINDA & CO. PTY. LTD.
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.

Telefon: 42-4782

Žádejte chleba značky ATLANTIC,

INTERFLORA —

nebo: 104 Millers Rd„ Nth. Aitona, Vic. 314-6281)

která je zárukou nejlepší kvality.
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Literární kritika oficielní
Ferdinand

Peroutka

Vzpomínáme, jaká u nás bývala literární kritika. Pravděpodobně v lyrice a v literární kritice bylo do
cíleno vrcholných výkonů české literatury, ne v románu. Byli i marxističtí kritikové, ale i oni se podí
leli na obecné vzdělanosti a čilosti. Toto bylo odváto. Nyní, když "stojí za námi sovětské divise", nezá
leží na tom, co kdo jak řekne. Od roku 1970 nahrazuje všechnu kritiku skoro sám pan Jiří Hájek, čte
me jeho přečetné věty, v přečetných článcích, hrnou se z něho bez jakékoli překážky. Nevymizelo nám
z paměti, že pan Hájek, kritik, vyjadřuje se i takto: "Kdo tomu nevěři, ať se dá vycpat." My věříme,
že by se od roku 1890 do roku 1945 žádný český kri tik tak nevyjadřoval. Ze své dálky také věříme, že
články pana Hájka nikdo nečte — mimo ty spisová tele, kteří mají zájem zvědět, jak sl stojí ná burse
vládní přízně nebo nepřízně. Spíše tedy než jeho škodlivým vlivem budeme se jím zabývat jako tím,
čím chce být, jako oficielním representantem režimu v jeho poměru k literatuře a umění. Základní
problém režimu v té věci je takový: jak zničit literaturu a přece ji mít. K tomuto počínání režim chce
mít trochu muziky, a pan Hájek bubnuje do kroku.

Ne::: třeba hádat, jaké
představy o sobě má.
Sám na sebe všechno po
ví. ne jednou, nýbrž mno
hokráte. Vidí sebe jako
jednoho z vojáků ve “ vel
kém zápase o vědomí li
dí". o jejich myšlení a
cítění. Znovu a znovu se
k tomu vrací, píše: “ Pro
hloubit a obohatit sféru
lidských emocí a citů’’ . "Prosazovat onen zásadní
ideově emocionální zvrat,
o který nám jde.” - “ Sjed
notit společnost ve stej
ných citech . . . zbavit li
di jedovatých trnů. uváz
lých v záhybech jejich vě
domí i podvědomí.”
To je velký úkol, a po
hled na totální chatrnost
toho. co pan Hájek píše.
náni praví., že je zcela
absurdní jeho sebedůvě
ra. že by mohl pomoci k
tomu. aby z kteréhokoli
člověka bylo vyhlazeno,
co je v jeho vědomí i pod
vědomí- Ani režim nespo
léhá na sílu páně Hájko
va svodu, nýbrž střízlivě
se drží při přeměňování
lidského vědomi jiných,
fysičtějšíeh prostředků.

psal pan Hájek článek o
tom, že nedávno byla v
reprezentačních
místno
stech pražského Hradu
velká radost, srdečnost a
zábava, památný den a
událost mimořádného vý
znamu. Sešla se tu tři
předsednictva:
předsed
nictvo ústředního vý boru
československé
komuni
stické strany, předsed
nictvo českých a předsed
nictvo slovenských umě
leckých svazů. Mimo ně
tam byl určitý dav, který,
jak nanalysa nám praví,
se skládal z hrstky těch
spisovatelů a umé'ců, Ue
ří roku 1968 zůstali straně
věrni, z těch. kteří se po
tom káli, a největší počet
byl těch, kteří se dotud
málo úspěšně ochomitali
kolem literatury, umění
a novinářství.

"Přecházel
jsem
se
representačními místnost
mi Hradu a díval se po
přítomných” , píše pan Há
jek. Nejvíce mu impono
valo. že se sešla předsed
nictva. a přišel "dokonce
náš generální tajemník” .
Má k předsednictvům ne
Pod titulem “ Politika a zřízenou. u spisovatelů a
umění na jedné lodi" na literárních kritiků obyčej

ně se nevyskytující úctu.
Nějak se mu zdá, že před
sednictva více než kdo ji
ný jsou schopna vytvářet
literaturu. Jak se tak pro
cházel
representačními
místnostmi Hradu, přišel
na něho pocit, že česká
a slovenská
literatura
přes všechna
chmurná
proroctví byly zachráně
ny, neboť dostaly silnou
pomoc:
“V
desítkách
otevřených rozhovorů nezaznívalo se strany poli
tických představitelů žád
né mentorování a napomí
nání, zato hodně inspiru
jících podnětů” .
Byli tam pan Bilák, pan
Indra, pan Kapek a jiní.
Chtěli bychom slyšet je
jich inspirující podněty,
zejména pro básníky ly
rického založení. Jak to
pan Hájek dále líčí, “ li
dé velmi bezprostředně
projevovali radost z toho,
že jsou spolu, že jsou na
jedné lodi, a že kultura
a politika v této zemi
opět jedno jsou” . Hovory
se točily kolem toho, jak
by se umění mělo v nejbližším období "svým spe
cifickým způsobem podí
let” na politice.
Čili.

konkrétně, jak by spiso
vatelé a umělci vykřesali
svým specifickým způso
bem co nejlepší umělecká
díla z kolaborantského
programu nynějšího reži
mu, ze stanov strany a z
kádrování, z invase a či
stek, ze zostření trestního
zákoníka, z politických
procesů a z rozsudků,
které jsou vynášeny. Snad
by spisovatel mohl speci
fickým způsobem udělat
úchvatnou scénu z tohoto:
politický vězeň zahájí hla
dovku a dostane za to
dva další roky vězení.
Jak pan Hájek to vidí,
lidé nemohou trvale žít v
nejistotě, “ potřebují zá
kladní jistoty, na nichž
mohou stavět svůj život” .
Režim dal lidem určité
jistoty, v tom má pan Há
jek pravdu. Lidé mohou
nyní zařídit svůj život na
té jistotě, že by ztratili
zaměstnání, kdyby vyslo
vovali slova “ invase” a
“ okupace” . Na té jistotě,
že by sebe ohrozili, kdyby
kritisovali -vládu a jednot
livé její členy. Kritisovat
sovětský svaz bylo by na
(Pokračování na str. 6)

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICÍ?!
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★

PRVO TŘ ÍD NÍ ŠUNKY,
NEJVĚTŠÍ VÝB ĚR
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K RM EN É
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JAKOSTNÍHO MASA A

KACHNY, SLEPICE
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KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Vie.

Tel. 86 7178

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38
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ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
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! (Dry Shámpoo)
! Služba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v privátních
j domech, nemocnicích, kancelářích, restauracích
atd. — Mluvíme česky

i
j
j
!

W ESTFIELD SERVICES
Tel. (M ELEOURNE) 850-7395
Rovněž všechny druhy jiných čisticích služeb

j
f
j
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Další úskok?
Dějiny evropské diplomacie snad nepamatují od
setkání P-ZIefícrnicha s Castlereaghem a Talleyrandem ve Vídni v roce 1814 takové mírové shromáž
dění, jaké sa odehrávalo nedávno v Helsinkách.
Konference se připravovala sedm měsíců, aby se
pak během jednoho jednacího týdne zjistilo, že žád
ný z 35 ministrů zahraničních věcí, kteří vedli de
legace svých států (od USA přes Vatikán a Monako
po SSSR), nemíní nic slevit ze svých záměrů. Metternichovi se podařilo udržet mír v tehdejší Evropě
plných 40 lei, jaký bude mít úspěch Gromyko? Co
sledoval Sovětský svaz na konferenci v Helsinkách?
Skutečný mír nebo udržení mocenských pozic? Kon
ference připeměla celému světu, že před pěti lety
Rusové násilně vnikli do Československa a hrubě za
sáhli do politického a občanského vývoje státu. Gro
myko na konferenci bez rozpaků prohlásil, že nešlo
o intervenci, ale o pozvání samotnými Čechy a Slo
váky dychtícími zachovat kremelský komunismus.
Tanky, které rolovaly ulicemi Prahy a ostatních čes
koslovenských měst, nebyly důkazem násilí, ale přá
telství, či lépe bratrství.
Konference bude mít svoje pokračování v Ženevě
v září t. r., představitelé Severoatlantického paktu
a Varšavské smlouvy mají jednat ve Vídni koncem
října o snížiní ozbrojených sil ve střední Evropě.
Husákova vláda je již v takovém područí, že i odvo
lání sovětských vojsk z Československa těžko změní
režim, který tam nyní vládne. Ferdinand Peroutka
již před časem psal, o jakou vychytralost opět Ru
sům jde, když mluví o snížení stavu armád.
Konference v Helsinkách měla na programu čtyři
hlavní body:
1) Respektování hranic poválečné Evropy;
2) Obchodní, průmyslová a vědecká mezinárodní
spolupráce;
3) Kulturní styky, výměna informací, cestovní
ruch; a
4) Udržování těchto úmluv při životě.
Hlas domava, tak jako australský i světový tisk
konferenci již komentovaly. Každému je jasné, že
Moskva prosazuje definitivní uznání dnešního uspo
řádání v Evropě a tak potvrzení své mocenské sféry,
jak ji koncem války brutálně a expanzivně vyhraničil
Stalin. A Brežněvova doktrína se považuje za plat
nou, nakonec ji mlčky akceptoval celý svět a inter
vence v zájmu mizivého procenta moskevských vasalů ve východoevropských státech se de iure ne
považuje za násilný akt. Komerční a průmyslovou
kooperací se pokouší Sovětský svaz posílit své ne
utěšené pozice v některých výrobních oborech a v
zemědělství. I třetí bod konferenčního jednání si
Rusové budou vykládat po svém, má pro ně malou
přitažlivost, i když pro průměrného občana Východ
ního bloku by to byl bod atraktivní. V západní Evro
pě musí připadat směšné, že 35 ministrů zahraničí
musí jednat o volném cestovním ruchu, fa otázka je
| např. v zemích Společného trhu zcela vyřešena.
Multilaterální konference se stěží obejdou bez j i 
stých kompromisů, pokud partneři zúčastnění na jed
nání si upřímně přejí dosažení pozitivního výsledku.
Rusové však opět v Helsinkách oplývali nic neříka
jícími frázemi a zdánlivě okrajové okolnosti jen po
tvrdily jejich naprostý nedostatek tolerance. Gromy
ko ve snaze, aby byl řečníkem č. 1, poslal svého
úředníka, aby se postavil do fronty k přihlášeni
projevu již v pět ráno ve stanovený den (pořadí pro
jevů se přidělovalo ve sledu, jak se kdo přihlásil).
Jeho projev plný obehraných klišé trval 50 minut,
ačkoliv předem stanovený časový limit byl polovič
ní, navíc Gromykovi poslušně sekudovali ministři dal
ších východoevropských států.
Na závěr této poznámky si klademe otázku, jaký
nžitek z konference v Helsinkách vyplynul. V kaž
dém případě to byl další důkaz o expanzivní a ne
tolerantní politice Sovětského svazu a slepé poslus| nosti dnešních vlád Východního bloku.
-k-
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Literární kritika oficielní
(Pokračování se str. 5)
úrovni nezdařené sebe
vraždy. Občané mají no
vou jistotu, že policie mů
že kdykoli vykonat pro
hlídku jejich domácností.
To jim dává předem pří
ležitost, aby' uspořádali
svou domácnost nezávad
ným způsobem. Zvolna se
rozšiřuje blahodárná jisto
ta, že člověk bude žít bez
pečně, jestliže bude “ tišší
než voda, nižší než tráva” .
Spisovatel může počítat s
tou jistotou, že nebude
smět uveřejnit ani knihu,

ani článek, ani větu, kdy
by veřejně smýšlel jinak
než vláda.
Tak život
vskutku může být pláno
ván nad některými jisto
tami, zatím většinou ne
gativními.

Jsou však i určité jisto
ty positivního rázu. Spi
sovatel, který přijme in
strukce režimu a bude se
jimi řídit, může počítat s
tím, že se tak nebude
chovat zadarmo. Strana,
stát projevují
všechnu
ochotu hrát roli mecená
še. Jak to pan Hájek v
jednom ze svých článků
vyjádřil: “ Politika komu
nistů, formulovaná 14.
Odebírají všichni Vaši
sjezdem, dostává podpo ■
češti a slovenští přáteli
ru nejen těch, kdo se s ni
Hlas domova?
plně ztotožňují, ale i sou
hlas těch, kteří se zatím
Můžete jej doporučit?
sami ze své zkušenosti

L
Y

VŠECHNY POTŘEBY PRO LYŽAŘE

Velký výběr importovaného zboží
Půjčování, opravy, výměna lyží

S N O W SKI
dříve Bruče Brefherton Ski Shop

majitelé rodina Blahovcova
g

TOORONGA VILLAG E Shopping Centre

Ě

(roh Toorak & Tooronga Roads)
— obchod 25
Telefon 20-7437
Odborné porady a všechny informace o
lyžaření v Austrálii ochotně a zdarma
Obchod je otevřen vždy v pondělí a úterý od
10 hod. dop. do 5.30 odp., ve středu, čtvrtek a
pátek do 9 hod. večer, v sobotu od 9 hod. do
1 hod, odp.
(eveiit. dle předběžného ujednání —
žádejte k telef. p. Josefa Blahovce)
-

E

OBRAZY

A UMĚLECKÉ

REPRODUKCE

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

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

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

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

:

Krajanům poskytneme 15% slevy

VAŠE DAŇOVÁ PŘIZN Á NÍ

zhotoví
V ĚD Ě N Í VAŠICH OBCHODNÍCH KNIH

obstarají
^ Dr,

P.

&

E.

M.

KEM ENY

í- registrovaná daňová kancelář
R

7 Draper St., Ormond, Vic. 3204

I?

Volejte po 7.30 hod. večer,

í?

v sobotu a v neděli celý den

h
C

(možno česky neb slovenský)
telefon 58-4917

Ji

přesvědčili, že .nové vede
ní strany a státu je jim
schopno dát sociální jisto
tu.” Nový svaz spisovate
lů, nové posádky v roz
hlasu a televisi k tomu
souhlasně přikyvují.

chal hlasům. Podle pana
Hájka to bude mít tři vý
hody:

23. 7. 1973

Džetem — denně
do V ID N É , FRANKFURTU nebo LONDÝNA

můžete letět ZA POUHÝCH $ 370.Do mnoha mést v EVROPĚ a zpět
můžete letět za $ 697.90

1) problémy budou po
Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
suzovány ^kolektivně - ta
do VÍDNĚ stojí
ké těmi, kdo jsou jim
vzdáleni. Nevědomost bu
$ 346.45
Avšak, jak tak prochá de hojně zastoupena.
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje
zel representačními míst
2) To zaručí objektiv
nostmi Hradu, pan Hájek
nější přístup k řešení
upřel zrak na zde shro
problémů. - Naše poznám
mážděný nový svaz spiso
ka: stane se jakýsi zá
vatelů a snad uprostřed
zrak. Po dlouhá léta své
politicko-spisovatelské ra
existence komunisté nene
330 Little Collins St.
dosti poněkud zpřísněl.
chali nikoho na pochy
(roh Elizabeth St.), Melbourne
Před časem své myšlen
bách, že objektivnost po
ky formuloval takto: “ U
Telefon 63-4061 — 63-4002
kládají za největšího ne
řady umělců převažuje
přítele. Sepsali o tom ti
zatím snaha přejít co
síce traktátů, v nichž ob
možno suchou nohou nad
jektivnost byla prokleta a
vzdutými vlnami” .
Ne
zavržena
ve
prospěch
tak, gosudar, nožky na
třídního boje a samovlády
močit třeba. Musí být
Křesťanská akademie v Římě má ve svém vyda
komunistické
strany.
zcela zřetelno, kdo jde do
vatelském programu čtyři ediční řady, náboženská
Mnozí byli s velkým kři je z nich základní. Kromě rozsáhlejších prací jsou
všech důsledků s vládou a
kem z komunismu vylou publikovány i drobné brožury, které jsou velmi lev
kdo ne. Spisovatel nemusí
čeni
pro
objektivnější né a koncipovány tak, aby se snadno rozšiřovaly ve
být členem komunistické
touhy. Nyní se nám před věřící veřejnosti.
strany. V tom má svobo
"Křesťanské manželství a rodina” (autor F. Kroskládá rébus:
komunisté
du rozhodnutí, žádá se
bacher, 1972, str. 54, cena $ 0,50) se obsahově nijak
zůstanou, jací jsou, dále
neliší od brožur, které se na toto téma distribují
jen, aby smýšlel ve všem
budou zuřivě proti objek v kostelích po desítiletí. Modernější je snad formu
přesně jako komunistic
tivnosti. ale zároveň bu lace. jinak obsah zůstává konzervativní, jak již ji
ká strana. Kdyby čtenáři
dou objektivněji přistupo nak ani nemůže být, pokud o sexuální problematice
byli nespokojeni tím, že
píše církevní autorita. V době, kdy kontrola porod
vat k problémům.
ností je celosvětově aktuální se silným akcentem na
dostávají Rudé právo ve
3) Pan Hájek, v té chvi legalizaci přerušení těhotěnsťví, se ve zmíněné bro
formě beletristické, a da
žuře dovídáme, že jedině správnou mírou regulací
li to najevo tím, že by li poctivěji, praví, že in porodů je systém plodných a neplodných dnů cyklu
budou
“ účinně •a “ úplná zdrženlivost” , k čemuž napomáhá “ stra
knihy takových spisovate stituce
ideologický va. která nedráždí” a “ větší ovládání v něžnostech” .
lů nečetli a nekupovali, prosazovat
vláda je připravena a vliv stráni- na další vývoj Atd. atd. Pikantní je i rada německého autora, kte
rou uděluje čs. exilovým čtenářům ve stati “ vlast
osvobodí spisovatele od umění". - Naše poznám
potřebuje děti” .
ka:
zde
je
jádro
pudla,
tyranie čtenářů. Spisova
Když jsem bral do rukou jinou brožuru (Lucie.i
tel se může spolehnout, není třeba více říkat ani Jerphagon: Modlitby pro nesnesitelné dny, 1972, str.
že nebude posuzován po předtím., ani potom. Mi 52. cena $ 0.50), měl jsem obavy, které vyplynuly z
dle toho, kolik čtenářů nistr kultury pan Brůžak předchozího čtení. Jak jsem se mýlil! Více než tři
přiláká. Komunisté často kdysi promluvil konkrét desítky modliteb je zcela nekonvenčních, tolerant
ních, chytrých a korespondujících s problémy na
kritisují, že na západě se né: “ Přehlíželo se. že for ňich dnů.' Modlitba, abychom poznali, že jsme němě
kupují talenty. Aby tomu mou demokratické samo ji pravdu; modlitba pro dny, kdy jsme znechuceni
udělal přítrž a. nuoen správy jsou především druhými; modlitba'člověka unaveného životem; mod
poměry své země. česko Národní výbory, zastupu litba” nad neutěšeným rozpočtem; modlitba buřiče;
modlitba studenta, který propadl při zkoušce; mod
slovenský režim kupuje jící zájmy všech občanů. litba, abychom brali život tak jak je atd.; jsou to
Odpovědnost
Národních
netalenty.
úvahy, které mohou posílit i nevěrce. Pokorné a
výborů je ve sféře kul moudré čtení!
’
IP
Kde se komunisté zmoc turní nezadatelná." - Zani vlády, ihned nám fika
datelná je jen vlastní od
Provádíme veškeré práce optické
jí. že přešla doba toho povědnost umělcova. Idea
přesné, rychle a za levné ceny
nebo onoho. Mimo jiné tedy je. že především Ná
přešla doba. kdy umělec.,
rodní výbory mají vést
skryt někde v ústrani,
spisovatelovu raku. buď
sám tvořil své dílo. To ji zadržovat nebo postrko
byly staré časy. Žijeme vat. Kdo ví. co dovedou
v kolektivní době. nyní
Národní výbory, jakými
kde kdo do toho bude
typy jsou ovládány zejmé
umělci mluvit. Pan Hájek
na po posledním prokádronám hlásá: pravicoví kul
573 Hampton St.,
vání . . .
turní činitelé “ zmizeli ze
Hampton, Víc.
Jak tak pan Hájek pro
scény rychleji, než se sta
Telefon: 98-5756
representačními
čili vzpamatovat, a zača cházel
ly se formovat nové, in místnostmi Hradu . . .
stitucionální
základny
uměleckého života” .
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

ALM A

TRAVEL SERVICE

Poučení z Říma

Instituce a různá před
sednictva rozestaví své
stany na onom záhadném,
území, kde až dosud, po
tišíte let, umělec vždy
sám se lopotil a naslou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421; \
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189 '
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Jiří Šotola: Kuře na rožni (Bucher, Lucern, 1972)

V soukolí dějin
Koncem roku 1972 vydalo lucernské nakladatelství Bucher německy druhý Pánbíček, který se pouští
Šotolův román a překladatelé ho přezvali na Vaganti, loutky a vojáci. I ten s Matějem do debat, do
tokrát — podobně jako v prvním svém románě Pozdravuj anděla. V yřiď mu, cela takový jako Matěj
že čekám, o kterém jsme loni referovali — sáhl autor do historie, do samého Kuře sám. Mluví jako on,
bez rozpaků
začátku devatenáctého století, do krátkého úseku mezi bitvou u Marenga á bez obalu,
výrazem.
bitvou u Slavkova 1806. Protagonistou je zde tulák Matěj Kuře, podvodniček, před hrubším
fantasta, ale především loutkář a komediant.- Bloudí básníkovou rodnou krajinou Ale ani jiné vlastnosti to
východních Čech mezi Litomyšlí a Chrastí, stále na útěku před verbíři císaře hohle Pánaboha nejsou
Františka II. Sběhl totiž po nešťastně prohrané bitvě u Marenga z císařské takové, jaké mu obvykle
armády. A protože Napoleon neustále ohrožuje Evropu, potřebuje rakouská církve a lidé přisuzují.
armáda nové a nové vojáky. Matěj je tedy v nebezpečí, že ho císařští chytnou Matějův Hospodin si sám
mnohdy neví rady, hloub
a navléknou znovu do uniformy regimentu Colloreda-Waldsee.

To je ovšem už autoro
va konstrukce. Máme-li
mu totiž věřit, že popud
k vypsání šesti posled
ních let Matějova života
mu zavdala krabice ná
hodně nalezená na půdě
vesnické chalupy a plná
rozličných dokladů, zá
pisků a zdánlivě nepotřeb
ných předmětů, musíme
mu přiznat zároveň úcty
hodnou dávku fantasie, s
níž doplnil chybějící člán
ky. Tento rámcový děj
prolíná v menších či vět
ších intervalech celý ro
mán. Mezi dvěma kon
krétními doklady z krabi
ce bují básníkova před
stavivost, nekontrolovatel
ná, nedoložená. I když tu
a tam zapřede autor se

svým hrdinou rozhovor,
zda jeho kombinace jsou
aspoň pravděpodobné, ji
stoty nenabude; tím mé
ně pak čtenář. Matěj to
tiž vypovídá vyhýbavě.
Rozhovory
autora
s
hrdinou příběhu nejsou je
dinými přeryvy plynulého
děje. Matěj Kuře je lout
kář, nosí ssebou v loktuši
na trávu rozsáhlý ánsámbl pimprlat a s nimi
rozmlouvá, když je mu
úzko, když má radost,
když je unaven nebo po
představení, úspěšně za
končeném potleskem, ně
kolika vajíčky, vybraný
mi od dětí na vstupném,
někdy i pár groši.
Čím více se blíží Matěj
závěru svého životního

Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

Nejoblíbenějši
čs. instituce
Jaroslav Kujeba

K padesátému. výročí činnosti čs. rozhlasu uveřej. nilo Svobodné slovo v polovině června také dopisy,
které do Vinohradské ulice poslali věrní posluchači
vysílání pro zahraničí: dopisy velice pohnutlivé, které
ukazovaly oblibu našeho rozhlasu za hranicemi. Je
nutno vyzradit, že redaktoři nevybrali — asi z pří
slovečné skromnosti — listy nejlepší; snad se za
tolik lásky přece jen styděli. Takové zatajování
není ovšem objektivní a pravda je buď jak buď.
prvním předpokladem pro řádný výkon novinařiny
| v socialistickém Československu.. I zatajování dob
rých zpráv je na její úkor. Proto se HD rozhodl
uveřejnit i ty vzkazy posluchačů, které ředitelství
rozhlasu skrývá v tajné přihrádce nejjistějšího sej|i fu, aby láskou, která z nich sálá, nevzbudilo závist
ostatních institucí, jako je třeba SČSP, ÚV KSČ,
RVHP, BFLMPSVZ, zvláště však celostátního Svazu
i
chovatelů řivnáčů dlbuhoocasých. My však, cháska
'v emigrantská nevycvalaná( chceme právě tuto řev„
nivost zaset, abychom si pak mohli zalovit v rmutjlE ných vodách. Tu tedy několik ukázek, z nichž je nad
slunce jasné, kdo je v ČSSR nejoblíbenější:
j§V
“ . . . Od té doby, co poslouchám vysílání čs. roz| hlasu v angličtině, stal se ze mne novy člověk. Poznal
jsem, že existují jiné zvrácenosti než mordování žen.
daleko dráždivější. Váš.Jack Rozparovač, Londýn.”
To není jediný důkaz výchovného vlivu zahranič
ního vysílání. J. P., třináctiletý chlapec z Hanoje,
■píše: “ . . . Tuhle jsem zaslechl hlas Vaší stanice.
Byl jsem z toho tak “ high” , jako nikdy předtím.
-Přestal jsem hašovat a poslouchám jen Vás. Váš
“ trip” mi dává mnohem víc, než mi může dát nej
dražší narkotikum. A je zadarmo. Peníze, které takto
ušetřím, strkám do prasátka. Až povyrostu, přile
tím se podívat do vašeho studia, abych mohl potřást
s. řediteli Landovskému rukou. Pak klidně umřu . . .”

příběhu, tím jsou tyto
rozhovory častější. Lout
ky se pomalu osamostat
ňují, začínají žít vlastním
životem, uspořádají na
osamělém jílovišti, kam
se uondaný Matěj na útě
ku uchýlil, představení;
nakonec je povraždí četa
francouzských - vojáků,
když se byly vydaly z
Chrudimi naproti svému
principálovi,
bojujícímu
nepříliš slavně u Slavko
va. A u Šotoly zní tato
katastrofa tak, jako by
byla vyvražděna opravdu
skupina herců.
Jiným partnerem dišputů je Matěji Pánbůh. S
ním rozmlouvá, jen když
je na dně, když neví, ku
dy kam. Je to prapodivný

ky lidské duše jsou pro
něho přečasto tajemstvím.
Když se na něj Tiapříklad
Matěj obrací s otázkou,
proč lidé.u Slavkova umí;
rají “ jako slepice” , Pán
bůh mlčí. Omdlel právě v
telnickém kostele na stup-'
nich oltáře a ministranti
se ho pokoušejí přivést k
sobě. “ Pro Boha bylo
tohle divadlo přespříliš.
Trpěl velice s účinkující
mi.” I Bůh bývá sám,
protože žádný člověk ne
ní zvědav na to, aby se
jím dal řídit.
Nejvěrnější
společnicí
Matějových vnitřních mo
nologů je krásná taneční
ce la Tournese, do které
se kdysi loutkář zamilo
val v Benátkách. Zjevu-

I alkoholikům pomáhá pražské zahraniční- vysí
lání, jak svědčí tento úryvek:
“ Vážení soudruzi, kdykoli slyším vaše zprávy, tak
hutné, tak informativní, a zcela bez propagandy,
chutná mi pití mnohem víc. Jejich zásluhou jsem se
stal pemodovým králem clochardů mezi mostem Svor
nosti a mostem Alexandra III. Budu poslouchat i
dál a nevynechám ani jednu příležitost k-tréningu.
Ono to při tom tak pěkně stéká do hrdla .'. . Snad
se jednou vaší zásluhou, soudruzi, vypracuji na pernodového krále všech 27 pařížských mostů. Čest prá
ci! Váš Pierrot Ivrogne, camarade aussi.”
Dokonce i vládní činitel z daleké Austrálie význač
ně ocenil naši práci a vliv. V dopise děkuje za in
spirující myšlenky, jak zpříjemnit a jednotně zdoko
nalit život našich protinožců a dodává: “ Vaše vzác
né vzory a zprávy' o nich nepochybně přispějí k
tomu, že budou nejvhodnější a nejpokrokovější zá
sahy do soukromého života pomáhat í u nás k do
konalé spokojenosti, že se lidu i u nás bude žít jaksi
lépe a jaksi radostněji. Vaše pravda vítězí, Váš
Hurfy.”
Avšak nejen na lidi má zahraniční vysílání, čs,
rozhlasu blahodárné účinky, jak uvidíte z příštího
dopisu:
“ Nikdy jsem vaše vysílání neposlouchala. Ale ne
dávno jsem měla transistor při dojení v chlévě a
kráva Juanita mrskla náhle nepředvídaně ocasem
tak, že pootočila drobet knoflíkem. Ozvala se vaše
stanice Rádio Praha. A jaké bylo mé překvapeni,
když Juanita počala pokyvovat hlavou, býbat do ryt
mu slov ocasem a dala ten den o 3 litry mléka víc
než kdy jindy. I' ostatní krávy zvýšily dojivost pod
dojmém čs. zahraničního vysílání. Dojím teď už jen
při vašich zprávách. Dobytku se zvlášť zamlouvají
vaše socialistické výdobytky. Dokonce i vůl o nich
rád poslouchá á bere si z nich poučení. Vaše dojič
ka Carmen.No passerán!”
Velmi zajímavá je rovněž zpráva katolického mi
sionáře z Afriky:
“ Vaše vysílání mi dvakrát zachránilo život. Jed
nou se na mne z houští vyřítil nosorožec a užuž
jsem se viděl pod jeho kopyty v nebi. Když se však
přiblížil na doslech mého přenosného přijímače, kde
jste právě vyprávěli o ideologickém plénu strany,

Cikánská poesie
NAPIŠ M N Ě, PTÁČKU, PSANÍ
Zpíváš mně od svítání —
víš, já psát neumím,
napiš mně, ptáčku, psaní
a k milé zaleť s ním,
napiš ji, ptáčku malý,
že sedím v Levoči,
ať se tu, vzpomínán,
k okénku otočí.
STO ČÍŠÍ V ÍN A
Až v krčmě zás, to bude jiná!
Sto číší dám si . postavit,
sto číší, slyšte, mého vína,
a děvče bude se mnou pít
a housle vezme bula
to už si nedám nikdy
písničku uslyším, co
než pryč jsem musel

malý,
vzít,
hráli,
odejít.

(Z cikánštíny přeložil Jan Sobota)

je se mu a jen jemu, v
hospodě, za ohybem cesty, v samotě komůrky,
kterou mu hrabě Valdštejn vykázal jako svému
poradci “ in theatralibus” ;
pro Matěje je symbolem
svobody kumštýře, který
táhne odnikud nikam; la
Tournesse je zosobněním
Matějovy touhy nebýt zavázán na nikoho, nebýt

nikomu zavázán, letět jako pták, kam se mu právě zachce. A Matěj někdy
podlehne jejímu lákání,
opustí dobré bydlo a jde
za jejím hlasem, za hlasem
své
nejvnitřnější
touhy. Svoboda pro něj
znamená daleké cesty do
slunných krajů, do milováných Benátek, ale také
(Pokračování na str. 8)

vzal nohy na ramena a já byl zachráněn a on také.
Hned druhého dne po tomto takřka zázračném vy
váznutí mne chytili lidojedi. Už jsem byl v kotli,
řádně nasolen a opepřen. Tu jsem poprosil o splnění
posledního přání: abych si mohl ještě jednou napo
sled vyslechnout, kolik uhlí nakopali na Sokolovsku.
Pohlavár mi to povolil. Jakmile jsem chytil Rádio
■Praha a divoši uslyšeli, jak se u vás žije lépe a
radostněji, zkrotli, vytáhli mě okamžitě z kotle a
já jsem je mohl nakonec do jednoho pokřtít. Pán
Bůh vám to zaplať!”
Ani němá tvář nemlčí o svých dojmech:'
“ Jsem protagonista psí skupiny, která právě pra
cuje u švýcarského cirkusu Knie. Vaše vysílání mé
náramně inspiruje. Býval jsem nedisciplinovaný, alckdyž jsem zaslechl, jak jste ochočili lidi, jdu do sebe. Takové radostné zprávy mě dohánějí k nevída
ným výkonům. Metám salto mortale, a to úplně bez
sítě. Fenka Lulu, která pro mne měla dosud pohrdá
ní, se na mne nyní usmívá a doufám, že mě brzo
vyslyší. Není nad socialistickou kázeň. Váš pes Hektor.”
Eskymáci se ozvali až z Aljašky, pochopitelně po
svém, a tak jen překlad jejich pozdravu:
“ A ť vás Manitou při zdravém rozumu zachovali
r á č í. . . Vašemu zpravodajství sice nerozumíme a
proto si z něho vybíráme jen nejkrásnější a nejpouč
nější pasáže. Jak. jsou povzbudivé, jak budovatel
ské! Chtěli bychom také žíť ve vašem socialismy,
ale chápeme:/ buď socialismus nebo ryby. A my
přece jen ještě nejsme tak uvědomělí, že bychom
se mohli zříci ryb. Ale pokračujeme a školíme se.
Snad jednou raději budeme hladovět, než bychom se
obešli bez socialismu. Vytrvejte!”
Závěrem citujeme z listu utečence, který nahlédl
ukvapenost svého rozhodnutí:
“ Ležím na sicilské pláži a poslouchám, jak se
vybavujete. Jsem tu bourákem, doma mám druhý v
garáži vlastní vily. Děkuju vám za to, že se ozýváte.
Pouštím si vás, kdykoli se mi zasteskne po Opato
vickém rybníku. A natotata je po chándře.”
A tak bychom mohli pokračovat do nekonečna.
Věru, taková svědectví společného mírového úsilí,
jehož prostředníkem je zahraniční vysílání čs. roz
hlasu, jsou ranou do vazu válečným štváčům.
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ČESKOSLOVENSKÉHO

Společnost pro vědy a umění v Sydney
pomocného fondu v Sydney (charitativní organizace !
pod zákonným dozorem Chief Secretary of the Go
zve zájemce na besedu
vernment of New South Wales) byli zvoleni titc či
s Rev. V. Ondráškem, M.A., B.T., S.D.B.
novníci:
za účasti jeho indických přátel M. A. Joseph s chotí
Předseda dr. Petr Lánský, pokladník ar. Ignác
na thema
Schwetz, jednatelka pí. Marie Bindasová, členové
výboru pp. Jiří Matýsek, Vojtěch Cork a František
"23 LET M ISIONÁŘEM V IN D II" ,
Kolařík.
která se uskuteční v úterý dne 31. července 1973
Čestnými poradci Fondu byli zvoleni p. Páter Vla
v 7.30 hod. na' University of New South Wales,
dimír Ondrášek a p. Jaroslav Pražák. O jmenování
dalších čestných poradců bude jednáno na příštích
Round House — Music Rohm No. 3, Anzac Parade,
výborových schůzích, o jejichž rozhodnutí bude po
Kensington (vjezd z Barker Street).
dána zpráva.
Dr. P. Lánský
Pozvete své známé
Těšíme se na Vaši účast
__ j
Chcete se v příjemném prostředí
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?

Nejbližší programy připravované SVU v Sydney

(na University of N.S.W.)
— Středa 22. srpna 1973 přednáška Štefana
Knorlese na thema “ Duševně zdravie a spoločnosť” .
— Středa 19. září 1973 “ Vzpomínkový večer na
E. Hostovského” .

Poslechnout si českou hudbu ?
Vše je pro Vás připraveno v české restauraci
ZLATÁ

PRAHA

235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney

Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi

n n H E i i H i H i i i n H i ■■■■■■■■■■■!
SPRÁVCE

sn
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přijmeme pro novou budovu s 56 byty
v prostoru

Přijmeme

PADDINGTON - CENTENIAL PARK (Sydney)
>Nejlépe bezdětní manželé střed, věku (zručný muž) J
Povinnosti: Všeobecný úklid a malé opravy,
řkn í třeba vybírat činži

K dispozici je zařízený byt o 1 ložnici.
,
Mzda dle předpisů.
Je třeba znát troc Ir? anglicky.
Volejte (Sydney) 61-3409 mezi 9. a 10. hod. dop.

ŠVADLENY

k běžnému šití, dále
začisťovačky a šičky
na dvoujehlových stro
jích. Musí být zvyklé
na autom. stroje. Stá
lá místa. Vysoké mzdy.
Přesčasy.
Týden 4% dne.
AEROPLANE
CLOTHING

193 Hay ’St., Sydney

'
r
■ česka restaurace
Ccntin. "G O U R M E T"
Restaurant "L A B U Ž N ÍK 1
'i29 Bayswafer Rd.
'i Rushcutters Boy

HOSPODYNI

samostatnou
ve stáří 20-50 roků.
Moderní dům ve výcb
předměstí Sydney.
Oddělený pokoj s kou
pelnou -a TV, plat pro
vhodnou osobu $ 60.Znalost němčiny neb
maď. je výhoda. Vo
lejte pond. až pátek
9 ráno až 5 odp. tel.
25-5038 nebo večer
36-5488 (Sydney)

HOSPODYNI

■
C

%Sydney, tel. 31-7393
^ 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 1
Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných
- '1N'
S Při návštěvě Sydney navštivte naší druhou

,

V, nově otevř nou českou restauraci
5
CONTINENTAL GOURMET RESTAURANT
'
714 G orge St., Sydney

£

(naproti pošt. úřadu Haymarket)
Otevřeno: pondělí — patek od 10 do 7 hod. večer,
sobota od 10 do 2 hod. odp.
V neděli je zavřeno

přijme samostatná že
na - podnikatelka.- Je
to místo mimořádně
dobré. K dispozici má
samostatrý oddělený
pjDkoj s koupelnou v
luxusním domě s vý
hledem na přístav a
Castlecrag. Pro dobrou
společnici to bude mí
sto velmi šťastné.
Kontinentální vaření
přednost.
Jsou třeba reference.
Volejte laskavě
(v obchcdní době)
tel. 95-5217 (Sydney)

Srdečně zveme Vás a Vaše přátele na
TRADIČNÍ

Rodina o 3 dospělých
přijme

ANENSKOU

HODINÁŘ *
ZLA TNÍK *
steV en

V soukolí dějin
(Pokračování se str. 7)
mísa teplého jídla, ale ta
ké vůně pole v rodné vsi
a možnost tu a tam způ
sobit lidem radost svými
loutkami. Nehledá žádné
věčné pravdy, je spíše z
rodu Sancho Pansů,. ne
boť “ pravda je zvláštní
zvíře, které nikdy neuzří
te ani kmitnout se ko
lem . . . Pravda se člově
ku stává obtížná, je-li jí
přespříliš” .
A tak ani čtenáři na ní
nesmí příliš záležet. Není
důležité, zda se Matějův
život odvíjel skutečně tak,
jak ho autor vysnil a za
znamenal. Historické udá
losti jistě souhlasí. Šotola
bezpochyby důkladně pro
studoval průběh obou bi
tev, jichž se Matěj jako
voják zúčastnil a ze kte
rých lidsky zbaběle utekl,
zná přesně poměry na litomyšlském panství Valdštejnů, je informován o
průběhu života v piaristic
kém klášteře v Litomyšli
i v tamní koleji, ale pře
devším zná svůj kraj, tak
ho zná, že ho před čtená
řem může rozložit jako
mapu, podrobnou a na
prosto věrnou. Tu se ne
musí uchylovat k smyš
lenkám. Tu putuje Matěj
Kuře po známých stez
kách, je mežno jeho pouť
sledovat na mapě. Tu hrál
Fausta, tu Genevefu, tu

VARDY

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

Přijme se
SPOLEHLIVÁ ŽENA

k udržování domácno
sti samos.atné dámy,
■bydlící v Double Bay
blízko nakup, středi
ska. Vlastní oddělený
pokoj s 1 oupelnou a
TV a dobrý plat.
Volejte laskavě:
36-7046 (Sydney)

Začátek v 8 hodin večer ★

Bohatá tombola -k Vstupné $ 3.-

Nápoje v hojném výběru, o občerstvení postaráno, vše za klub- vní ceny
Reservování míst: tel. 797-6984 nebo 797-9194
Na shledanou se těší: Národní sdružení Čechů a Slováků v Sydney
a NSW, československý pomocný fond v Sydney

ŠVADLENY

k ruční a-další k
strojní práci,
které umí zacházet s
prvotřídním materiá
lem. Výtečné pracovní
podmínky v luxusním
novém módním domě .
Klimatizační zařízení,
blízko k veřejným
doprav, prostředkům.
Vhodným žadatelkám
výtečné mzdy.
Dostavte se laskavě
s referencemi k
OTTI KALMAN

P /L .

147 Sailors Bay Rd.,
Northbridge (Sydney)
tel. 95-5217

TOVÁRNÍ DĚLNÍCI

Nová plně automatická
pračka značky
H OOV E R

a sušička šíře 23”
Jen “ Naše ceny
jsou nejnižší!”

která se bude konat v sobotu 11. srpna 1973

ve veselém, rázu pro mladé i staré — od valčíku a polky až po r )ck'n roli.

Výrobci dámských
šatů a salón k šití
na míru přijmou

Vedoucí továrna na betonářskou ocel má volná
místa pro muže, pokud možno se zkušenostmi v
tovární práci, kteří se domluví anglicky. Pracov
ní podmíi ky jsou dobré, přesčasy a výkonnostní
přídavky jsou k dispozici po krátkém zapracování.
Úspěšní žadatelé se stanou členy výhodného
zajišťcvaciho fondu a budou kryti (zdarma)
životní pcoistkou.
Osobní představení mezi 9. hod. dopoledne
a 3. hod. odpoledne U:
Mr. A. Shaw, Personál Officer,
A. R. C. ENG1NEERING P /L .
Carter St. & Uhrig Rd.
Lidcombe, NSW.

TANEČNÍ ZÁBAVU
V SÁLE BONDI GOLF CLUBU (roh Hasting Parade a Mílitary Rd.)
NORTH BONDI
Česky, slovenský i anglicky zpívá a hraje populární
“ Internacionál Music”

zemřela jeho průvodkyně
Barbora, nevlastní dcera
jeho bratra Lukáška, kte
rý mu z obavy, aby ho ne
vyhnal z chalupy, hrozí
udáním pro deserci; tu
unikl o vlas verbířům, tu
dy opustil pohostinnou
střechu zámku, kde žil
pod falešným jménem ja
ko známý operní zpěvák.
I když se v románě o
tuláku Matěji střídají ly
rické pasáže s napínavou
epikou, filosofické úvahy
s barvitým líčením výcho
dočeské přírody v celoroč
ním sledu, je to kniha jed
nolitá; švy různých žánrů
nepostřehneš; musí tam
být všechny, ani slovo
není zbytečné, jediný pou
tavý celek. Zásluhu na
tom má jistě i šotolova
řeč, plná a nádherná, kte
rá ovšem i ve. výborném
přetlumočení ztrácí, jako
už to bývá i u nejlepších
překladů. Tím hůře pro
českou literaturu: a dvoj
násob zlé pro českého čte
náře, že nedostane do ru
ky originál.
J. S.

DISCOUNT HOUSE
241A Oxford Street

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

i

Sdělíte-ii nám adresy
kteří by mohli mít zájem
rádi jim zašleme
a budeme Vám vděčni

Čechů a Slováků,
o odběr Hlasu domova,
ukázková čísla
za spolupráci.
HD
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-9ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE

PŘÁTELÉ

IN MEMORIAM

HLEDAJÍ

Z dalších dvou zápasů vyhrála Slavia jen jeden,
ale je potěšitelné, že v obou podala celkem dobrý
výkon,

Dne 19. července tomu byl už jeden rok, co nás
opustila na věčnost cJše ar; há manželka ■a
maminka., paní

Adolfa Ericha Vysokého, nar. 27. 6. 1908 v Dráž
ďanech, který má být od r. 1945 v Austrálii — snad
v Sydney neb. okolí (vzkaz od dcery z Prahy).
František Janout (231etý) má dopis v redakci.
Zjistíme-li adresu hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD

JANA

GEORGE CROSS — SLAVIA 2 : 1

Zápas se vyznačoval dobrou hrou hostí v poli,
ale bezradností před brankou.. Naproti tomu útočné
řady domácího George Cross-u byly důraznější a
pohotovější, takže jednobrankový rozdíl odpovídá prů
běhu zápsu.. — Druhá mužstv hrála nerozhodně 1 : 1.

VEVERKOVÁ

Kdo jste ji znali, prosíme, vzpomeňte s námi.
North Brunswick, Vic.

Jan Veverka
s dcerou Pamelou

SLAVIA — W IL H E L M IN A 3 : 2

AKCE HELSINKY
Překlad dopisu ministrům zahraničních věcí USA.
Velké Británie, Itálie, Francie a Německé spolkové
republiky, zaslaný před zahájením Evropské konfe
rence pro bezpečnost a spolupráci v Helsinkách:
— Dne 3. července zemřel V roce 1939 odešel do exi

Vaše Excelence,
jménem Rady porobených národů ve Viktorii v
Austrálii, která reprezentuje v tomto státě skupinu
estonskou, lotyšskou, litevskou, polskou, českosloven
skou, ukrajinskou, ruskou a bulharskou, chceme
upozornit na to, že komunistické vlády, které tvrdí,,
že zastupují národy, k nimž naše národní skupiny
patří, nebyly nikdy zvoleny ve svobodných a de
mokratických volbách.
Tyto vlády se udržují u moci jen potlačováním
všech občanských práv a projevů nesouhlasu. Lid
v. těchtp zemích prokazoval mnohokráte povstánínii
a jinými projevy protestu,, že nemá nic společného
s komunistickými režimy, které mu vládnou. Rovněž
národy, které byly násilně přivtěleny do Sovětského
svazu, jsou podrobeny největším ukrutnostem a ru
sifikaci.
. Dovolujeme si připomenout, že nemůže být pravé
ho míru v Evropě, dokud tyto. porobené národy ne
nabudou znovu svobody o nezávislosti, a že prvním a
nejdůležitějším krokem v jakémkoli lišili o norma
lizaci vztahů .mezi opozičními mocenskými^ bloky,
které rozdělují kontinent, by mělo být okamžité sta
žení ruských vojsk do Sovětského svazu a konání
svobodných voleb pod kontrolou Spojených národů
ve všech sovětských satelitních zemích a konečně
také v samém Rusku.
Byli bychom vděčni, kdybyste předložili tyto ná
vrhy na konferenci.
S projevem úcty
S. Rozycki, předseda
(Podobné dopisy poslalo ministrům zahraničních
věcí osm československých organizací v Austrálii a
jedna australská — Citizens for Freedom.)

LETOVISKO

"ŠUMAVA"

Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně'zve všechny krajany na

v nemocnici v Torontě ve
věku 65 roků dirigent Torontského
symfonického
orchestru a bývalý . diri
gent české filharmonie
Karel .Ančerl. Podle lékář
ského dobrozdání objevily
se u K. Ančerla v posled
ních měsících následky po
válečných létech, které
ztrávil v nacistickém kon
centračním
táboře. K.
Ančerl patřil mezi přední
světové ■dirigenty a měl
nesporné zásluhy o hudeb
ní život v Československu
i o to, že se mnohá díla.
čs. skladatelů dostávala
na repertoir zahraničních
hudebních těles. Ve dnech
srpnové invaze v r . . 1963
byl hostujícím dirigentem
v USA a do Českosloven
ska se nevrátil. Brzy po
tom přijal místo stálého
dirigenta
Torontského
symfonického orchestru.
V Torontě žil-se svou man
želkou a dvěma syny.
— V nemocnici v Berwvnu (Chicago) zemřel 9.
června známý novinář a
krajanský pracovník Jo
sef Falta ve věku 77 let
Býval parlamentním zpra
vódajem “ Práva lidu”
osobním tajemníkem před
sedy čs. senátu dr. F
Soukupa a místopředse
dou Svazu čs. novinářů

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli dne 12. srpna 1973

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hraji še tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis
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NAMCO

INDUSTRIES

VÝSTAVA ČS.
FOLKLÓRU A KNIH

se koná v 1. poschodí
hlavní
knihovny
Melbournské University (Baillieu Library) od 23. čer
vence do 4. srpna 1973.
Knihovna je otevřená do
11 hodin večer, v sobotu
a neděli do 6 hodin odpo
ledne. (Malé děti nemají
do knihovny přístup.)

lu a později se usídlil v
USA, kde se okamžitě
zapojil do II. čs. odboje
Ve své organizační, noví
nářské a rozhlasové práci
v USA pokračoval i pr
únoru 1948 a jeho boj pro
ti komunismu neochab"
až do posledních dní jeřv
života. Nad jeho rakví
promluvili starosta Čs
sokolstva v zahraničí dr.
A. Hřebík, Č. Torn, M
Ferjenčiková, V. Vrázová
a dr. M. Ferjenčik.
— Ve dnech 21. - 24. červ
na se konal v Chicagu
XIII. slet Americké obce
sokolské, který měl mimo
řádný úspěch jak počtem
cvičenců a cvičenek, před
vedeným cvičebním pořa
dem i ostatním progra
mem sokolských dnů, tak
i počtem diváků (napr.
žáků a žákyň
cvičilo
1. 100) .
— Čs. národní sdružení

Zápas byl . od . počátku velmi dramatický. Již v
prvních minutách zahodil Gilmour “ jistý” gól, když
byl sám před brankou, ale kopl míč vedle. Byla to
pak naopak Wilhelmina, která překvapila slavistic
kou obranu a ujala se vedení. Když několik minut
poté nařídil soudce jedenáctku proti Wilhelmině.
zdálo se, že Slavia vyrovná. Kentovu ránu však bran
kář Wilhelminy vyrazil znovu k nohám Kenta, ten
střílel, ale přes břevno. Slavia pak mocně útočila,
ale k vyrovnání, a ke skutečnému. obratu ve, hře dopomohla vlastní branka Wilhelminy. Slavia sě ujala
vedení 2 : 1 po pěkné kombinaci McElhinneý - Howie - Gilmour a skóróvala znovu pb úniku Kenta na
3 : 1. Šest minut před koncem se podařilo Wilhelmi
ně snížit skóre na 3 : 2 . . Nejlepším hráčem Slavie
byl brankář Ivanoff, který schytal několik nebez
pečných ran. — Po tomto vítězství má Slavia 13
bodů a je na 8. místě ligového žebříčku. — Reserva
Slavie vyhrála 1 : 0 brankou N; Forda.
V sobotu .28. července hraje Slavia s mužstvem
.Alexander na hřišti v Reilly St„ Ringwood a v so
botu 4. srpna se utká s Hakdah na hřišti v Aúghtie
Dr., Middle Park.
J. K.
v Kanadě připravuje po
dání kanadské vládě, v
němž žádá, aby při jedná
ních s Československem
byla požadována recipro
cita jak při ujednáních o
placení pensí, tak při pro
jednávání dědických zále
žitostí. Rovněž čs. organi

zace v USA žádají .ame
rickou vládu,, aby při po
dobných jednáních s Čes
koslovenskem trvala na
reciprocitě.
— Papež Pavel VI. jme
noval čs. exulanta pátera
Karla Fořta z Mnichova
monsignorem.
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SMÁLI SE RADOSTNĚ
CELOU CESTU Z B A N K Y
THE N A T IO N A L BANK
ALENA A HONZA SI UŠETŘILI $ 1.837.40 NA
PARCELU A NÁRODNÍ BANKA — THE NATIONAL
BANK — JIM PŮJČILA ZBYTEK.
(Kde chceš zasadit růže, Alenko?)

(Vic.)

Vzhledem k přemístění našeho nábytkářského oddělení máme nyní místo pro
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a to v těchto povoláních:
. SVÁŘEČI 2. TŘÍDY (oxyg. i bod)
1 VÝROBNÍ ČALOUNÍCI
SESTAVOVACÍ
LISAŘI (Press Operators)
TRUHLÁŘI
NATĚRAČI POSTŘIKEM
OBSLUHOVAČI STROJE NA OPRACOVÁNÍ DŘEVA
Ženy musí být v těchto oborech už zapracované
Znalost angličtiny není nutná

Výtečné mzdy.

Spousty přesčasů.

Hlaste se laskavě v: Employmení Office,
NAMCO INDUSTRIES (Vic.)

468-502 Princes Highway (Dandenong Road),
Noble Park, Vic. Telefon: 546-0422

MŮŽETE M ÍT TOTÉŽ POMOCÍ OSOBNÍ PŮJČKY
NÁRODNÍ BANKY A TO KDEKOLI V AUSTRÁLII.

Snad tomu nebudete chtít věřit, ale Národní banka
chce půjčovat peníze — od $ 300 do $ 4.000 (a možná,
že i více) — a to se zárukou nebo . bez záruky.
Zastavte se v kterékoli filiálce Národní banky a
promluvte si s námi o osobní zápůjčce — Personál
Loan. Jste-li fair, my budeme taky.

National Bank
300-PA78 B
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KODEŠ W IM BLEDONSKÝM V ÍTĚZEM

Karel

Janovský

Československo prohrálo s Ifálií jen 103 : 108 b.

Tři lehkoatletické rekordy
Po' celé řadě startů na mezinárodních mítincích absolvovali čs. lehcí atleti v závěrečnných dnech
měsíce června i svou letošní mezistátní premiéru, ve které prohráli v Miláně s výborným družstvem
Itálie těsně 103 : 108 b., což jistě nelze považovat za neúspěch. Postavou číslo jedna zde byl 24letý
"Jihoafričah" italského původu Marcello Fiascona ro, který za asistence nejlepšího čs. půli aře Jozefa
Plachého zaběhl 800 m v novém světovém rekordu za 1:43,7 min., čímž zlepšil o 0,6 vt. dosavadní 11
let starý rekord Novozélanďana Petra Snella. Plachý už v posledním kole nestačil, přesto jeho čas
1:45,9 min. ja vynikající úrovně. Pro lehkou atletiku byl Fiasconaro "objeven" teprve před třemi ro
ky. (V italském týmu se zpočátku vůbec nedohoyořil. Mluvil anglicky, ale ne italsky.)

Ve stínu světového rekordu Itala Marcella Fiasco
nara probíhaly v Miláně téměř všechny soutěže, čs.
družstvo vyhrálo 11 z 20 disciplin, o těsném vítěz
ství squadry azzurry rozhodla však především disk v e -!
liíikace šišovského v závodě na 800 m. Podle roz
hodčích byl šišovský po první třístovce špatně zařa
zen k mantinelu. Skvěle si tu vedl čs. mílař Pavel
Pěnkava, který v běhu na 1.500 m porazil známého
italského závodníka Areseho, když mu naměřili pěk
ný čás 3:38,6 min. Obě prvá místa obsadili čs. repre
zentanti: ve vrhu koulí (zvítězil Brabec — 19,92 m,
před Vlkem — 19,72 m), ve vytfvaleckém běhu na
10.000'm (vyhrál Jánský za 29:17,2 min., před Hoffmarem 29:20,6 miř.), a v trqjskoku (nejlepší Broda — ' 16,13 m. druhý Vyčichlo 15,51 m). Dále pak
čs, átléti v Miláně vyhráli: 110 m přek. (Nádeníček za 13,7 vt.), 400 m přek. (Kodejš —'50,5 vt.),
3.000 m přek. (Moravčík — 8:37,0 min.), štafetu na
4 x 400 m (za 3,07,9 min.), skok do dálky (Brož —■
7,75 m), hod kladivem (Charvát — 67,56 m) a hod
oštěpem (Rartek — 79,34 m ).
V hodu) diskem se sice olympijský přeborník Lud
vík Daněk zlepšil na 62,72 m, ále to mu stačilo jen
na 2. místo. Porazil ho Ital Simeon, který výko
nem, 63,86, m vytvořil nový národní rekord. Dobrou
úroveň měla soutěž výškařů, kterou vyhrál Ital Dei
Formo (2.19 m) před čs. skokanem Palkovským
(2,16 m).

bronzu z OH v Mnichově skočil do výšky na třerí
pokus 2,30 m, čímž překonal o 1 cm světový rekord
svého krajana Pat Matzdorfa z r. 1971. Dwight Sta
neš z Los Angeles s tímto rekordem nepočítal, čtvři dny před utkáním prohlásil ve sportovním pořadu
západoněmecké televize, že v příštím roce bude se
svým ^tréninkem tak daleko, že se pokusí zaútočit
na světový rekord. Netušil, že svůj plán splní téměř
o rok dříve. Jako první mu blahopřál světový re
kordmanové vrhu koulí AI Feuerbach, který právě
suverénně vedl svou speciální disciplinu (dosáhl
21,01 m ).

M1LBURN 110 M PŘEK. ZA 13,1 V T.

V předvečer 14. výročí zrodu světového rekordu
Němce Martina "Bauera na 110 m přek.. které tehdy
zaběhl na curyšské dráze Letzikon za 13.2 vt.. byl
tento primát vymazán ze seznamu světových rekor
dů. Na téže dráze, při velkém mezinárodním lehko
atletickém mítinku, stopli 231eíému černému Ameri
čanovi Rodney Milburnovi za zcela regulérních pod^
mínek čas o 0,1 vt. lepší. Olympijský přeborník Milburn běžel už předtím ještě rychleji, dvakrát mu do
konce naměřili rovných třináct vteřin, ale stalo sě
tak na 120yardové trati, a to na 110 m přek. neplatí.
Rod Milburn prohlásil 6. července po závodě v Cu:rychu: "Bylo mi nabízeno, abych přestoupil do tá
bora profesionálů, avšak netáhne mne to, zůstanu i
nadále amatérem. Nyní převezmu asi v Lousiane
místo “ Public relation manažera” , což mi vynese
STORES DO VÝŠKY 2,30 M
Dne 11.' července,, v zahajovací děn mezistátního 26.000 dolarů ročně.”
lehkoatletického střetnutí NSR — USA (zároveň pro
Čs. ženy postupují
bíhalo i zápolení NSR — švýcarsko) na OlympB
ském stadiónu v Mnichově se postaral o senzaci
EVROPSKÝ POHÁR ATLETŮ ODSTARTOVÁN
Američan Dwight Stones. 191etý držitel olympijského
Zatímco čs. muži postoupili přímo do semifinále
Evropského poháru lehkoatletických družstev, muse
ly čs. ženy o účast mezi 18 reprezentačními týmy bo
jovat v kvalifikaci. V zápolení 6 družstev obsadily
druhé místo za Finkami a tím si zajistily účast v
dalších bojích. Ovšem, jako druhé ve skupině to
— Čechoslováci spolu s Maďary obsadili v Praze v mají nyní horší, v semifinále narazí v Sittardu na
semifinále mistrovství světa družstev na ploché drá lehké atletky V. Británie. NSR, Holandska, Francie
ze prvá dvě, místa (před NSR a Bulharskem)^ a a Jugoslávie, takže jsou už bez jakékoli šance pro
probojovali se do srpnového kontinentálního finále bojovat se do finále. Ze skupiny postupuji totiž
mistrovství světa v Balakovu (SSSR). S nimi tam pouze 2 reprezentační celky.
budou bojovat týmy SSSR a Polska. Nejlepším čs.
V kodaňské kvalifikaci dosáhly čs. ženy 3 vítěz
motocyklistou-plošinářem byl v tomto zápolení na štvi,. Finky ovšem 7. Vyhrály: Helena Fibingerová
stadiónu na Markétě v Praze Jiří Štancl, který vy ve vrhu koulí (19.41 m), Milena Huebnerová výšku
hrál všechny své jízdy.
(1,80 m) a Novotná disk (49,19 m).
— Na okruhu francouzského města Le Castellet se
Čs. lehcí atleti (muži) budou ve dnech 4. a 5. srp
první červencovou neděli jela automobilová Velká na v Nice bojovat o účast ve finále s týmy: V. Ně
cena Francie, která byla 8. jízdou světoyého šam mecka, Francie, Švédská, Rumunska a Bulharska
pionátu formule I pro r. 1973. Za tropického vedra Mají šanci si vybojovat postup jako druzí za muž;
zde zvítězil , švéd Ronnie Petersson na voze Lotus, V. Německa, ale bude to boj. V každé disciplině
liro kterého -to bylo prvé vítězství ve 40. Grand Prix, startuje za každý stát pouze jeden atlet.
i teré až dosud absolvoval za své sportovní dráhy,
Do čela celkové klasifikace se však dostal exmistr
HLAS
D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
~vě a Skot Stewart, který na Velké ceně Francii
byl na voze Tyrell čtvrtý, zatímco dosavadní vedou
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
i ' mistrovství světa Brazilec Emerson Fittipaldi zá
8 Mocrhouse St., Richmond, Vic. 3121.
vod vzdal. Pořadí: 1. Stewart (Skotsko) 42 bodů
Telefon: 42-5980
9. Fittipaldi (Brazílie) 41 bodů, 3. Cevert (Francie
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
' yrell) 31 bodů, 4. - 5. Peterson a Hulme (Nový Zé
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ:, lodí za
5 nd — po 19 bodech).
— Zatímco první mužstvo 'pražské1 Slavie muselo )
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 5.-,
udržení v 1. čs. fotbalové lize tvrdě bojovat, získaly
£ stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně.
rdadé naděje Slavie dorostenecký titul přeborníka
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
' SR. Ve finále "červenobílí” zdolali dorostence ZVI,
na požádání obratem.
r-ilina. Po porážce 1 : 3 na Slovensku, vyhráli do
ma 3 : 0

- - V® zkratce - -

7. červenec 1973 bude patřit k nejslr.vnějším dnům
historie čs. tenisu, který právě v letošním roce slav:
80. výročí svého zrodu. Přesně 19 let a 5 dnů po
triumfu našeho exulanta Jardy Drobného stal s-j
271etý Pražan Jan Kodeš teprve jako druhý Čecho
slovák v 871et.ých dějinách Wimbledonu vítězem
pánské dvouhry tohoto neoficiálního světového šam
pionátu. Po semifinálovém vítězství nad Roger TayJorem zJV. Británie ( v 5 setech, v posledním 7 : 5) .
si Kodeš poradil i se svým finálovým soupeřem, so
větským reprezentantem Alexandrem Metrevelim.
když nad ním zvítězil ve třech sadách 6 : 1 , 9 : 8 a
C : 3. 14.000 diváků na wimbledonském Center-Courtu bylo přímo u vytržení, když čs. tenista po dob
rém servisu, ještě však lepším returnu na Metreveliho podání, vyhrál první sadu za 18 minut jasně
6 : 1. Tento hladký průběh první fáze hry však Kodeše jakoby ukolébal, Metreveli vedl rychle ve dru
hém setu 2 : 0 , a tak Kodeš musel pak o své ví
tězství bojovat. Nakonec po dramatickém průběhu
vyhrál druhou sadu trvající 62 minut v "tie-breaku”
9 : 8. A zdá se, že Kodešovo vítězství v závěru dru
hého setu naprosto zlomilo Metreveliho odpor. Kodeš
se snadno ujal vedení 3 : 1 a nepustil už hru ze své
moci. Utkání, které trvalo přesně 108 minut, nepatři
lo jistě k nejlepším finálovým zápolením Wimble
donu, dokonce nebylo ani na letošním Wimbledonu
nejlepším zápasem (zůstalo svou úrovní daleko za
semifinálovým střetnutím Kodeše s Tavlorem), ala
v mnoha fázích uspokojilo i toho nejnáročnějšího
vyznavače bílého míčku. Kodeš byl lepší hráčsky i
po taktické stránce, jeho vítězství je naprosto za
sloužené. Inkasoval 5.000 anglických liber šterlinků.
Pravda, letošní Wimbledon v důsledku zastavení čin
nosti Jugoslávci Piličovi (odmítl nastoupit v Davis
Cupu za jugoslávský tým a v té době startoval v
zahraničí) bojkotovalo přes 60 předních světových
tenistů, přesto měl dobrou úroveň (jako číslo jedna
zde byl nasazen loňský poražený finalista Rumun
lilie Nastase před Kodešem a Roger Taylorem) a
mezi londýnskými diváky byl o něj enormní zá
jem. Zápasy vidělo přes 300.000 diváků, což je re 
kord.
Nejúspěšnějším účastníkem Wimbledonu byla ten
tokrát 291etá Američanka Billie Jean Kingová, která
získala všechny 3 možné tituly. Ve finále dámské
dvouhry porazila svou o 11 let mladší krajanku
Chris Evertovou 6 : 0 a 7 : 5, spolu se svou krajan
kou Rosemary Casalsovou vyhrála dámskou čtyřhru
a se svým australským partnerem Owen Davidsonem i smíšenou čtyřhru. Zbývající titul ve Wimbledo
nu — za vítězství v pánské čtyřhře — získala americko-rumunská dvojice Connors — Nastase, která v zá
věrečném utkání vyhrála nad australskými teniso
vými veterány Johnem Cooperem a Neale Fraserem
3 : 6, 6 : 3, 6 : 4, 8 : 9 a 6 : 1.
ROZLOSOVÁNÍ EVROPSKÝCH SOUTĚŽÍ V KOPANÉ

Dne - 11. července byly v Curychu rozlosovány 3
nejslavnější evropské fotbalové soutěže klubových
celků. V Poháru mistrů evropských zemí bude mít
čs. přeborník Spartak Trnava začátek poměrně snad
ný, protože jeho soupeřem bude norský mistr Viking
Stavanger. První utkání se hraje 19. září v Norsku,
■dveta 3. října v Trnavě.
V soutěži “ držitelů trofejí” se utká v i. kole Baník
Ostrava s týmem Irské republiky Cork Hibernians.
i Ostrava by mohla zvládnout tuto první překážku.
V Poháru UEFA neměly oba slovenské kluby při
vylosování příliš štěstí: VSS Kosice hrají s Honvédém Budapešť a Tatran Prešov s jugóslávským tý
mem Veležem Mostar.
OLYM PIJSKÝ

PROGRAM ZKRÁCEN

Výkonný výbor MOV na
svém' zasedání v zámku
Vidy ve Švýcarsku rozhodl o několika změnách
v olympijském
pořadu
příští letní olympiády r.
1976 v kanadském Montreálu. Tak počet účastniků olympijského turnaje
v pozemním hokeji byl
snížen ze 16 na 12, - vodní slalom byl úplně vyškrtnut z olmpiád, - v lukostřelbě bude mít každý
stát pouze dva reprezentanty (na místo dosavadních 3), - z olympijských
bojů cyklistů byl vyškrtnut závod tandemů a ve
sprintu může mít každá
země jen po jednom rep-

i'ezentantu. Na olympijské
střelnici se ruší
disciplina "střelba z velkurážné terčovnice '(300;
m )” , - do plaveckých soutěží může jedna země vyslat nanejvíc 33 plavců
(místo dosavadních 38) a
30 plavkyň (dosud 35),
a v plavání se ruší tři
discipliny, které nebyly
zatím ještě určeny. V šěrmu je v soutěžích jednotlivců snížen počet účastníků z každé země zé 3
na 2. A konečně: ve sportovní gymnastice se zúčastní soutěží pouze :12
družstev místo dosavádnich 16.
— -----

