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Zastřeně k "nafouknutému problému'1

Vysvětleni pro veřejnost
Rozdíl mezi rokem 1968 a dřívějšími poměry v Československu byl pro ve
řejnost nejpatrnější na stránkách československých časopisů. A nebyly to jen
Kultúrny život, Literární listy. Student či ostatní týdeníky, měsíčníky a čtvrtlet
níky s omezenou cirkulací, jejichž obsah nemusel tolik ovlivňovat "lid ", i ta
kové Rudé právo nebo bratislavská Pravda začaly psát srozumitelněji, v' popi
su událostí se přibližovaly skutečnosti, psaly s vědomím, že se nad správnosti
uveřejněných údajů může někdo veřejně pozastavit. Hloubku, do níž čs. poměry
za pět minulých let znovu padly, stupeň bezprávnosti satelita, kterého Česko
slovensko znovu hraje, lze zase změřit na stránkách čs. novin.

Být novinářem v Česko
slovensku znamená ovlá
dat bezmyšlenkovitý stra
nický blábol a být připra
ven ke kotrmelcům, jsouli nařízeny shora. Jejich
práci pak velmi usnadňu
je. že se nemusí obávat
útoků zdola, proti kritice
čtenářů jsou imunní.
Všimněme si na příkladu
kam dospěla pětiletka výehovy “zdravých” novi
nářských kádrů:
Hodně místa v tisku za
braly v posledních týdnech
pochopitelně referáty o
žních, žňových brigádách,
plnění dodávek atd. Poča
sí se letos celkově vyda
řilo, úroda je mimořádně
dobrá, plán výkupu se
překračuje. Kdo se za
sloužil?
“Je to svým způsobem

vyjádření vděčnosti i so
cialistické
odpovědnosti
vůči státu, je to přesvěd
čivý důkaz toho, jak lidé
na vesnicích vzali za svůj
požadavek XIV. sjezdu
krýt přírůstek spotřeby
potravin z našich vlast
ních zdrojů. Je to jedno z
nejkrásnějších vyjádření
souhlasu s politikou stra
ny, jež promyšleně a cíle
vědomě vede všechny n a
še pracující k vytváření
prostředků pro stále plněj-

ší a bohatší život občanů
socialistického Českoslo
venska.”
Redakční úvodník Ru
dého práva (9. 8.), z ně
hož jsme citovali, může
ovšem snadno prokázat,
že i to počasí vzalo za
svůj požadavek XIV. sjez
du KSČ a nikdo nebude
veřejně protestovat ani
takové tvrzení zesměšňo
vat. Stejně přesvědčivě
prokáže i nadšení, s nímž
lid plní nadplány v továr -

nách z vděčnosti k politi
ce strany, s riímž “jása
vé mládí vidí šťastnou bu
doucnost” v hromadném
zařazování do Svazu so
cialistické mládeže (jak
se hojně psalo počátkem
měsíce v souvislosti s fe
stivalem mládeže ve vý
chodním Berlíně) a i dít
ka ze škol I. a II. cyklu
přijmou nepochybně s
nadšením znovu přepraco
vané učebnice (255 titulů,
více než 5 miliónů vý
tisků), které je očekávají
v září na z a č á t k u
školního roku, protože no
vé učebnice jistě lépe vy
jádří “radostnou přítom
nost” a znovu prokáží pé
či strany o “správnou vý
chovu” .
(Pokračování na str. 2)

Ťažkosti americko-sovietskej spolupráce

Optimizmus vyprchává
Amerícko-sovietska ekonomická spolupráca, ktorá mala údajne nádejné per
spektívy po podpísaní rámcovej zmluvy pred deviatmi mesiacmi a po americkosovietskej vrcholnej konferencii, naráža na vážne prekážky a nedostatky.
Optimizmus vyprcháva a nastupuje skutočnosť, bez ktorej sa ekonomické styky
nedajú pestovať. V čom spočívajú objavujúce sa ťažkosti?

Útěky, únosy a tresty
Pražské noviny se rozčilovaly, že západoněmecky
soud připustil jako svědka obhajoby při přelíčení s
účastníky únosu čs. letadla šachového velmistra Lud ka Pachmana, aby vysvětlil poměry a právní stav
v Československu (které měl příležitost za svého
věznění dobře poznal). Obhájci se snažili právem pro
kázat, že tyto okolnosti mají vliv na snahu utéci
z Československa jakýmkoli způsobem.
Nic podobného by ovsem nepřipustila socialistická
spravedlnost. Dne 1. srpna skončilo před trestním
senátem krajského soudu v Ústí n. L. přelíčení se
čtyřmi čs. občany, kteří "byli shledání , vinnými, že
chystali únos čs. letadla a chtěli společně s dalšími
osobami bez povolení opustit území Č SSR ". Obvinění
prý hodlali vzít s sebou dvě nezletilé děti čs. emig
rantů, které žiji u příbuzných v Československu.
Podle uveřejněných referátů "soud posoudil vyso
kou společenskou nebezpečnost činů", k nimž se ob
žalovaní připravovali a uložil jim nepodmíněné tre
sty odnětí svobody, Čs. sdělovací prostředky zveřej
nily rozsudek, aby varovaly před dalšími i jen pří
pravami k útěku, ale plná jména neuvádějí: udánlivý vedoucí skupiny, 3Gieiý L . H. z Hrádku nad Nisou
byl odsouzen na 11 let žaláře, J . P. na 8 let, NI. K.
na 6 let a NI. H. na dobu 3 let. To je jistě hodně
tvrdý rozsudek za pouhou přípravu únosu letadla a
útěku!
Dne 10. srpna uletěl z Československa občan, který
souzen nebude: pilot zvláštního letadla Čs. aerolinií,
vezoucího čs. taneční a pěveckou skupinu na zahra
niční turné, požádal švýcarské úřady ihned po při
stání v Ženevě o azyl. Jeho jméno jsme před uzávěr
kou nezjistili.

V prvom rade sa ukazu lila doložka o obchodných
je, že zákonodárné práce výhodách, pokiaľ tu ne
na novom americkom ob bude naprostá záruka, že
zmení
svoju
chodnom zákone, ktorý Moskva
prezident predložil kong emigračnú politiku.
resu už v apríli, nepostu Ministerstvo
obchodu
pujú tak, ako Biely dom vydalo síce správu, podľa
a hádam i Kremeľ očaká ktorej v posledných ro
vali. V dôsledku známej koch značne vzrástol ob
Watergate politickej afé jem obchodu so Sovietry sa postup zákonodar ským sväzom, ale hneď
ných prác značne spoma to aj vysvetlilo, že sa tak
lil. Vtedy sa prezident aj stalo len v dôsledku úve
sovietska vláda domnie ■ rov, ktoré Moskva dosta
vali. že kongres pomerne la jednak od vládneho
rýchlo a ľahko odhlasuje ústavu Banky pre dovoz
splnomocnenie pre prezi a vývoz a jednak od
denta, aby udelil Moskve súkromných
finančných
doložku o maximálnych ústavov.
výhodách a uvoľnil aj ce
Vo zvláštnom obežníku,
stu k rozsiahlým úverom,
bez ktorých sa aspoň na rozposlanom všetkým fir
začiatku vzťahy medzi tý mám. zainteresovaným na
mito superveľmocami ne zahraničnom obchode, upozornilo ministerstvo ob
zaobídu.
chodu, že sa sovietsky de
V kongrese je ale znač
ficit v obchodnej bilancii
ný odpor. Senátor Jack
se Spojenými štátmi z ro
son zmobilizoval v oboch
ka na rok zväčšuje a že
komorách kongresu dosta
to vyvoláva značné obavy
točnú silu k tomu, aby sa
Sovietskemu sväzu neude (Pokračovanie na str. 2)

CO JE EXIL
Jaroslav Strnad

Před pěň lety —■pro některé z nás už mnohem dřív'ô — začal úsek života, který slavnostní řečníci
. ělay spvjují se jménem učitele národů. V ydávavaji
náš exil za pokračování v “staré české tradici” (i
mhle jsem už někde slyšel, namouduši) celkem ne
právem. Ne proto, že nás k odchodu z domova ne
pohnula vůle zachovat si neporušeně víru v Boha a
manifestovat ji, jak se komu zachce, nýbrž proto,
že aspoň část z nás se rozhodla změnit, nepříjemné,
ale známé klima domova za nejistou povětrnost za
kopečky jen proto, že je volala podobná touha, která
vedla kdysi mořeplavce k objevům nových světů.
Jiní šli za vidinou Rockefellerových lehce vyděla
ných miliónů a ještě jiné zaskočila časová shoda
mimo rodnou kukaň. A strach.
Jenže svět, do kterého jsme přišli, už byl dávno
objeven, civilizace tu existovala a byla mnohde bo
hatší než mezi Aši a Humenným. K velkému překva
pení neleží ani v curyšských, ani v melbournských,
ani v newyorských třídách peníze na dlažbě. Ná
hoda, jak už to bývá, je někdy šťastná, jindy ne
šťastná, a strach, jakkoli oprávněný, se stal pro ně
koho i tu přítěží ochromující. A pro tu čtvrtou sku
pinu z nás, pro ty opravdu politické, se ukazuje, že
svoboda je věc nad jiné ošidná. Je tedy exil zisk
nebo ztráta?
EXIL JE PŘEDEVŠÍM SAMOTA. Jako nepřekona
telnou hradbou je člověk obklopen hodnotami, které
ssebou přinesl a na kterých pracovala staletí. V
cizině může přijmout jen nejnutnější k životu, to ne
podstatné, čím třeba nadmíru zbohatne, co se však
jeho vnitřním, nejvnitřnějším majetkem nestane. Li
di ovšem najde i na Západě, je jim vnějškem docela
podobný, ale jedince neutváří jen hlad, zima, pud
sebezáchovy a jeho podskupina sex; mívá v sobě
cosi, co příslušníci druhých národů nemají, ani mít
nemohou, protože vyrůstali v docela jiném kulturním
prostředí. A konečně: jsme všichni lidé, ovšem, ale
jak málo stačí, abychom jimi přestali být, víme mv
docelá dobře, lip než ostatní.
EXIL JE DÁVÁNÍ. Právě ty smutné zkušenosti,
kterými bychom chtěli své hostitele varovat před
podobnými ^ poklesky, jichž jsme se dopustili my,
nechce většinou nikdo poslouchat. Staví se hluchým,
je netrpělivým k našim “hrůzostrašným” historkám,
které se přece ve 20. století nemohly stát. Narážíme
na pousmání nad svou přebujelou fantasií; a tu a
tam dokonce na : nepřátelský úsměšek levicových
blbečků, kteří nevědí, kolikamílová propast se ne
smiřitelně rozevírá mezi růžovoučkou teorií a zví
řecí praxí. Tyto dary tedy od nás nikdo nebere.
EXIL JÉ BRANÍ. Bílého nosorožce se podařilo
skolit jen málokomu. Ostatní se musí spokojit s ry
bami, tu většími, onde menšími. Na korálky někdej
ších cestovatelů není nikdo zvědav. Práci musíš
odevzdat, chceš-li obstojně žít, výměnnou hodnotou
v neznámém kraji jsou výrobky tvých rukou, tvé
hlavy, nikoli jen jablonecké bižuterie. Je pravda.
“ Češi jsou lišky, lišky” a nikdy nebylo v Českoslo
vensku tolik vysoce postavených osob, jako jich při
šlo do exilu. Hranice byla kouzelná a nadělala z
uprchlíků takřka vesměš odborníky. Ale konec konců
še tady spíše než doma musí ukázat, co člověk oprav
du dovede. Dostane za to řádně zaplaceno. Vilkv
rostou jako houby po teplé pršce a auta exulantů
plní hojnou měrou parkoviště světa.
EXIL JE ZTRÁTA. Neboť kožich, chléb, pistole,
vlastní bazén, tričko a sandály byly zaplaceny dráže
než tvrdým pracovním tempem. Odchod znamenal
zříci se známého stolu, nepřekročit — leda ve snu —
práh, přes který jsme dosud chodili bez povšimnutí.
Naše západní safari nás ochudilo o příbuzné, přá
tele, s nimiž “jsme vypili mnohou číši” . Musili jsme
změnit mlékárnu, v níž jsme třebas od mala kupo
vali každé ráno housky. Domov, to není jen stýkat
se s lidmi, podívat se podle libosti za tím. za oním.
To jsou stromy v mé ulici, domy v ní, jichž jsem
si nevšímal; domov je liják, který- dělá žabičky, jak
se s nimi tady v životě nesetkáme; je to park. kde
jsme měli první schůzku, tramvaj — proklínaná a
ohyzdně stará, vinárna a’ strž, homolky a křížaly.
Samosebou: našli jsme tu dokonce více vody, než bý
valo v našem rybníce, bydlíme v mrakodrapu, jíme
frutti di Mare na pobřežích všech moří. Ale domov
jsme ztratili. Už to nejsme my.
EXIL JE ODCIZENÍ. Teorie o odcizení člověka v
moderním - světě, bez níž se dnes. neobejde takřka
(Pokračování na str. 2)
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Vysvětlení pro veřejnost
(Pokračování se str. 1)
To všechno jsou ovšem
referáty snadné, šablona
na ně je zaběhlá. Pro no
vináře se však občas vy
skytnou i úkoly těžší a
obstát při nich není tak
jednoduché.
Soukromé zprávy z Čes
koslovenska se shodují v
tom, že letošní mezinárod
ní dohadování a zvláště
konference v Helsinkách
vyvolaly mezi lidmi do
ma velké naděje, přehna
né naděje. I poznámky
“mezi řádky” v dopisech
do zahraničí, i závěrečná
“doufám, že se brzy
sejdeme!” , dosvědčují, že
hodně lidí tam očekává
brzké uvolnění poměrů v
zemi, snad i plnou vol
nost. Šíření takových na
dějí by ovšem brzdilo prá
ci strany, narušovalo by
bezvýhradnou poslušnost,
zájem o stranickou práci
by se dále zmenšoval.
Úkolu uvést takové blá
hové naděje na pravou
míru a přitom přitakávat
k oficiálnímu tvrzení, že
všechny socialistické stá
ty jsou pro uvolnění napě
tí, pro spolupráci a vol
nost, se ujal v ústředním
orgánu strany v dlouhém
pojednání (na pokračová
ní) jakýsi Vladimír Petr.
Pod nadpis “Třetí koš”
dáyá podtitul “Otevřeně
k jednomu nafouknutému
problému” .
Petr píše, že konferen
ce v Helsinkách utřídila
do prvního koše základní

problémy bezpečnosti v
Evropě, do druhého otáz
ky spolupráce v oblasti
ekonomické, vědeckotech
nické apod,, do třetího ko
še otázky spolupráce kul
turní, zdravotní, otázky
výměny informací, turisti
ky atp. a do čtvrtého otáz
ky souvisící z názory na
další důsledky konferen
ce.
O ten třetí koš prý má
Západ nemístný zájem
Krymská schůzka vůdců
států Varšavského bloku
v minulých dnech prý zno
vu připomněla ochotu so
cialistických zemí, které
jsou “pro rozsáhlé a roz
manité styky mezi veřej
ností všech zemí. pro roz
voj turistických, sportov
ních a kulturních strto*
a pro výměnu ď-^K^jvničh
hodnot” -rvšak “některé
opadni Kruhy soustavně
povyšují roh “třetího ko
še” na hlavní kritérium
celé konference a dávají

Optimizmus vyprcháva
(Pokračovanie zo str. 1na strane amerických ve
riteľov. Tak v r. 1971 bo
sovietskv deficit len 92
miliónov dolárov, ale už
v r. 1972 vzrástol na 452
mil. a už v prvých 4 me
siacoch tohoto reku do
konca na 356 mil, dolárov.
Moskva dosiaľ uhradil’
tento deficit jednak odpre
dajom zlata a jednak ú
verxni- Zároveň prejavila
optimizmus, že akonähle

DOKUMENTÁRNÍ FO TO GRAFIE
K VÝROČÍ SRPNA 1968

Sérii pohlednic (8 kusů), které vydal čs._poradni
sbor v západní Evropě k 5. výročí okupace Českoslo
venska (dokumentárni fotografie ze srpna 1968 s
česko-anglickými nebc slovensko-anglickými nápisy)
můžete dostat v HD. Cena série je S 1.-.
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VŠECHNY PO TREBY PRO LYŽA Ř E

Velký výběr importovaného zboží
Půjčování, opraty, vým ena lyží

S N O W SKI
dříve Bruce Brétherton Ski Shop

majitelé rodina Blahovcova
TOORONGA V IL L A G E Shopplng Centre

(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.
(event. dle předběžného ujednání —
žádejte k telef. p. Josefa Blahovce)

E

jeho náplni svéráznou in abstraktní
diplomatické
terpretaci.- Nebudcu-li prý fráze, ale že konference
socialistické země ochot musí učinit také něco
ny učinit podstatné ústup opravdu konkrétního, ně
ky k otázce tzv. volného co prý pro zájmy “obyčej
pohybu osob. myšlenek a ných lidí” . . .”
informací. epak konferen
Podle Petra "licoměr-,
ce nejen úspěšně neskon nosť těchto požadavků
čí, ale dokonce se prý ne přímo bije do očí”, proto
musí konat ani její třetí že se ozývají z kruhů, “na
fáze!”
jejichž příkaz a ve jmé
Petr se nepokouší vy nu jejich třídních zájmů”
světlil špatnost západní byla po staletí prolévána
ho požadavKu, ale jedno krev.”
duše zjišťuje, že “z těch
A potom - v kapitalistic
to slov přímo číší nostal
kých zemích pokračuje
gie
studenoválečníků,
boj mezi tendencemi rea
marná snaha ještě nějax
listickými a dobrodružný
zadržet proces uvolňová ■
mi a není zaručena stabi
ni v mezinárodních vzta
lita tamních vlád. Má-li
zích. zabránit úspěchu
jedna vláda dobrou vůli,
konference o bezpečnosti
nemusí ji mít její nástupa spolupráci v Evropě” a
kyně. Logika: jakápak
'-'mojuje: “Tytéž kruhy
volnost . . .
se pokoušejí z pozice ja
Skutečné svobodě člo
kési snobské povýšenosti
mátnout rukou nad hlav věka zřejmě prospěje, buním smyslem konference de-li volnost pohybu a
a poučovat socialistické svoboda informací nadále
země, že nestačí nějaké pod přísnou kontrolou.

dostane doložku o maxi
málnych výhodách a zač
ne do Ameriky predávať
rôzne priemyselné zaria
denie, tak že sa jej ob
chodná bilancia . upraví.
Nateraz však treba rátať
s tým, že je to len nádej
a že sovietsky schodok zo
stane na dlhší čas sprie
vodným zjavom v americko-sovietskom obchodo
vaní.
Táto situácia sa vy t vo
rila napriek tomu, že ame
rická vláda odstránila
ďaľšie výrobky z listiny
tovaru zakázaných vyvá
žať do komunistických
krajín z dôvodov národ
nej bezpečnosti. Amerio
ká listina tohoto tovaru je
už v podstate taká istá,
ako listina jej europskýc’n
spojencov, to znamená,
že Moskva irôže už dnes
dostať všetok tovar, kto
rý dosiaľ kupovala len v
Európe.
Obežník
ministerstva
obchodu informuje ob
chodné firmy aj o tom,
že sovietska vláda sa
potrebám americko-sovieť
ského obchodu a ekono
mickej spolupráce za te
rajších podmienok nepri
spôsobuje. Len veľmi ne
ochotne a v neuspokoji
vom rozsahu poskytuje in
formácie. ktoré požadujú
americkí veritelia pred
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Velký výběr vín, lihovin a piva

dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny

Ceník na požádání

J. KiMDA & CO. PTY. LTD.
cr. Jones & Vicforia Sts., Richmond, Vic.

Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth. Aítona, Vie. 314-6281)

Máme na skladě též orig. Plzenský Prazdroj

Co je exil
(Pokračování se strany 1)
žádné umelecké dílo, se v nás bolestně zkonkretizo
vala. Odcizení nabylo tu a tam příšerných forem.
Slýchám, že fcy se lidé nevrátili, ani kdyby doma pře
stali nějakým zázrakem estébáci zvonit u dveří ve
dvě ráno. Za pět let sí prý s těmi, co zůstali ve věz
nici, nemají co vyprávět, jsou prý to lidé pokřivení,
iinak myslící, převychovaní do omezenosti, na nichž
zvrácená ideologie zanechala stopy, i když ji ne
vyznávali. Asimilace však nepostupuje tak rychle,
iak si namlouváme, integrace v novém prostředí je
pouze zdánlivá.^ Přece jen, ať to„naši velkorysí ho
stitelé připouštějí nebo ne,zůstáváme mezi nimi růz
norodým prvkem. A ať jsme dosáhli sebelepšího po
stavení, žijeme
jiném světě. Naše zvyky nejsou
jejich zvyky, jejich řeč, byť ji ovládneme sebelíp.
nebude řečí naší. Namlouváme-li si něco jiného,
podléháme sebeklamu. Přechodem hranic jsme ne
změnili národnost; ba ani evropanství jsme nezíska
li, protože pro tento vyšší celek není většina Evro
panů ještě ani zdaleka zralá. My spíše jsme totiž
bez domova.
EXIL JE PRÁVĚ PRO TOHLE VŠECHNO USKU
TEČNĚNÍM KAŽDÉHO Z NÁS. Je prubířským ka
menem. Slabší povahy zlomí, malost prokáže; osob
nosti však absurdnost postavení zvládnou. Možná, že
budou muset obracet třikrát groš dřív, než ho vy
dají. O to však nejde. Jen blázni vyvažují hodnotu
člověkg. zlatem. Pravou svou cenu nosíme v sobě;
a roste, protože může svobodně růst, neboť v exilu
má možnost výběru, neomezenou, nekonečnou. Naše
uňumríecessarium je snad jiné, než to, bez něhož ne
mohl žít Komenský. Jestliže jsme šli do exilu, proto
že jsme chtěli uchovat nějaké hodnoty, máme k tomu
na západě veškerou možnost. Svoboda, to je přede
vším neohraničená možnost vážit a zvolit.

udelením úveru. Môže sa
stať, že kongres napadne
doterajšiu úverovú politi
ku Banky pre dovoz a
vývoz a môže nariadiť
nové, prísnejšie opatrenia
pri udeľovaní úverov so
vietskej vláde.
V amerických bankovných kruhoch vzniká urči
té znepokojenie a mini
sterstvo obchodu sa do V hlubokém žalu oznamuje všem přátelům a zná
že nás dne 15. srpna 1973 opustil na věčnost
zvedelo, že niektoré ban mým,
náš drahý manžel, otec a bratr, pan
ky sa rozhodli postupovať
J O S E F HALAMA
veľmi opatrne a zdran- bývalý majitel fy. Polar Glass Co v Dandenongu.
Pohřeb drahého zesnulého se konal 20. srpna.
livo voči Moskve vo svo
jej ďalšej úverovej politi Po bohoslužbě •v kapli pohřeb, ústavu Garnar. &
Son bylo ji ho tělo zpopelněno v krematoriu ve
ke.
Springvale.
Odborníci na minister
Děkujeme všem, kteří doprovodili zesnulého na
stve obchodu upozorňujú poslední cestě, za všechny květinové dary a za
aj na to, že sú rovnako ■jjiné projevy soustrasti, kterými se snažili zmírnit
naši bolest.
ohrozené projekty pre Lotte
Halamová, manželka
Emil Halama, bratr
společné americko-soviets dcerou Lottie
s rodinou
3 Dunearn Rd., Dandenong, Vic. 3175
ske priemyselné podnika
nie, pretože podmienky,
ktoré Moskva ponúkla, sa
ukazujú neprijateľnými.
Pripomína sa, že americ
V červenci zemřel v Praze
ké firmy, ktoré by mali
Doc. Ing. JAN P A U L,
amortizovať. svoje kapi
profesor betonového stavitelství .č.V.U.T.
tálové investície v SSSR
Proslul — kromě, svých technických prací —
z dodávok novovybudova
výrokem, že se komunistické straně podařilo
sloučit maloměšťáky, s dělníky.
ných podnikov, by museli
Maloměšťáci byli pracovití — pořádní — mamať zaistenú spoluúčasť
licherní — závistiví.
na odbornom vedení tých
Dělníci byli bojovní — loyální — nezodpověd
to podnikov.
ní— líní.
Výsledkem jsou lidé dvou vlastností každé ka
Tak sa zdá, že tieto
tegorie.
okolnosti ' budú nadlho
(Byl pensionován v den svých šedesátých naro
ovplyvňovať rozvoj amezenin.) ■
ricko-sovietskej ekonomic
Čest jeho památce !
kej spolupráce a obchodu.
Přátelé a žáci v Austrálii
D. Lehotský
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Černé a bílé?
— Novým čs. velvyslan Znojemsku je zničeno 50 tálního nasazení zahynu
cem u OSN byl jmenován až 100% úrody.
li.
dr. L. Šmíd, který vystří — Na turné do Japonska — Dle zákona č. 102/71,
dal dr. Z. Černíka “pově odcestoval 27členný dět čl. 1, 2 a 3 jsou čs. obča
řeného jinými úkoly” .
ský pěvecký sbor pod ve né cestující do západních
— Podle údajů komise na děním sbormistra Kulín- států povinni do 7 dnů po
ochranu veřejného pořád ského. Za 2 měsíce usku návratu do ČSSR infor
ku bylo v prvním pololetí teční na 40 koncertů ve movat příslušné orgány o
1973 na území Prahy za třech programových ob kontaktu se zahraničními
drženo a odevzdáno k vy měnách.
organizacemi
a jejími
šetřování ' 3.455 rušitelů — Neblaze proslulý F. J. představiteli ať již národ
veřejného pořádku, více Kolár uveřejnil v němec ními či internacionálními,
než 800 hledaných osob a kých, v Praze vydávaných s kterými přišli na Zápa
novinách “Prager Volks- dě do styku.
1.673 opilých řidičů.
— Pohřbu předsedy stát zeitung” silně antisemit — Dr. M. Valouch. profe
ní rady Německé demok ský článek, obviňující sio- sor matematicko - fyzikál
ratické republiky Waltera nismus z podvratné činno ní fakulty University Kar
Ulbrichta se zúčastnila sti proti Československu lovy dostal stříbrnou pla
čs. delegace, v níž byli a tvrdící, že sionisté fi ketu ČSAV za zásluhy o
president Svoboda, místo nancovali nacistické hnu vědu a lidstvo jako uzná
předseda vlády dr. K. La tí. Režim používá k po ní u příležitosti svých 70.
co a čs. vyslanec v NDR dobným útokům F. J. Ko narozenin.
lára, protože jeho rodiče — Pražské noviny ozna
R. Dvořák.
—.Dne 4. srpna začaly v byli židovského nábožen mují, že ve velkopekárně
Janov na Mostecku začali
Martině oslavy 110. výro ství.
čí založení Matice sloven — František Mainuš pub zkušebně balit chléb do
ské. První den bylo “set likoval v edici Purkyně- plastické fólie, takže sj
kání pracovníků Matice ho university v Brně stu čs. občané budou moci
s představiteli pokroko dii o totálním nasazení koupit ve vybraných pro
vých krajanských spolků 600.000 Čechů a 200.000 dejnách hygienicky bale
a časopisů z Polska, Ju Slováků během války v ný chléb (který je v zá
goslávie, Maďarska, Ra Německu. Většinou praco padních státech samozřej
kouska, Belgie, USA, Ka vali ve válečné produkci mostí) .
nady a Francie s výmě nebo byli zařazeni do po — V bývalé katovně v
nou vzájemných zkušeno lovojenské Todtovy orga Brandýse n. L. bylo zří
stí z osvětové a kulturní nizace, technické pohoto zeno museum, v němž je
vostní služby (Technisehe stálá expozice feudálního
činnosti”.
— Na Slovensku se v 1. Nothilfe) nebo do protile soudnictví. (Snad zbude
pololetí tr. proti témuž ob tecké obrany. Autor uvá místo i na expozici o soud
dobí v loňském roce sní dí, že někteří z těchto nictví nynějším.)
žil počet majetkových kri většinou mladých lidí se — V Praze zemřel náhle
minálních činů o 1.406 a hlásili na práci dobrovol ve věku 50 let generální
násilné trestné činnosti o ně. Přináší také seznam ředitel Čs. leteckých pod
226 případů, avšak ve více 700 Čechů a Slováků, kte niků AERO Karel Náde
Č/ICJC/HD
než 340 případech se zvý ří v Německu během to ník.
šilo páchání mravnostních
deliktů a o více než 700
skutků se zvýšila krimina
lita ostatní. Z 52 vražed
bylo 17 spácháno pod sil
ným vlivem alkoholu.
Pod nadpisem “ Temnota o poiednách v české
— Denisovo nádraží,, ne
věznici" uveřejnily (6. 8.) londýnské Times-y (a
boli nádraží Praha - Těšněmecké, francouzské a snad i jiné listy) zprávu
nov se s konečnou plat
o stížnosti, kterou zaslal před několika měsíci čs.
ností ruší. Začátkem září
má být odstřeleno. Na je federálnímu parlamentu bývalý předseda Svazu
ho místě povede nový
vysokoškolského síudensfva Jiří Mueller a jejiž
most.
plný text se dostal až nyní-na západ.
— V Říčkách v Orlických
horách zemřel ve věku
Jiří Mueller, v r. 1964 vyloučený z university
necelých 71 let národní
pro kritiku Novotného režimu, začal v r. 1968 opět
umělec Adolf Hoffmeister.
Nekrology v novinách by studovat a účastnit se veřejného života. Koncem
listopadu 1971 byl zatčen pro neoprávněnou před
ly velmi krátké.
— V rámci své desetiden
volební agitaci a před rokem, v červenci 1972, byl
ní cesty po východoevrop odsouzen na SV2 roku vězení.
ských socialistických ze
Ve své stížnosti na poměry ve věznici Na Bo
mích pobyl generální ta
rech v Plzni píše, že protizákonné zacházení s
jemník OSN dr. Kurt
Waldheim dva dny v Čes
politickými vězni se děje zřejmě proto, že se vy
koslovensku, kde byl slav šetřujícím orgánům loni nepodařilo dostat od
ně vítán.
zatčených intelektuálů všechny informace, které
— Počátkem srpna řádily
* •«!]
v republice průtrže m ra požadovaly.
čen a krupobití. Ve FrvdMueller byl dán do zvláštního oddělení v 5. blo
lantě v sev. Čechách do
ku věznice. Je držen ceiý den v zamčené cele s
sáhly škody 1% miliónu
okny stále zavřenými a to s minimálně dvěma a
Kčs, ve Vyškově zaplaví
la voda obytné domy, na
maximálně se čtyřmi spoluvězni. Cela je též je

Pročifá-li člověk tisk západních demokratických států, musí jej nutně depri
movat, jak je ten svět zlý a zkažený. Co zpráva, to zločin. Zavraždili děvče, za
píchli konstruktéra velké firm y, matka uškrtila nemluvně, zvrhlík zneužilval
malé holčičky, syn zbil vlastního otce, pokojného občana oloupili v setmělé
ulici, žena skočila s okna, těla sebevrahů čekají na identifikaci . . . Senzační
mordy a ukrutenství nás pronásledují palcovými titulky z každé stránky novin.
Nelíbí se mi to. Jak jiné je to třebas v socialistickém Československu!

Tam soudruzi mávají
takovými zprávami obča
novi před očima: “Hle,
co se děje v prohnilém
kapitalismu! Lidského ži
vota si neváží, síly zla
tam mají volné pole pů
sobnosti, člověk tam mu
sí hledat východisko ze
sociálních a politických
krisí v sebevraždě. Typic
ké! Tohle by se v komu
nistickém státě dít ne
mohlo.”
A také se to - oficiálně
- neděje. V Rudém právu
se sice můžeme dočíst o
ukrutnostech, které se
staly na druhé straně ze
měkoule, socialistický ži
vot však dýše pohodou a
štěstím. Semtam nějaká
ta dopravní nehoda či ne
štěstí, způsobené pří prá
ci (vždy neopatrností pra
covníka samotného), ji
nak vše v nejlepším po
řádku. Jen v “černých
kronikách” denního tisku,
zasunutých na nenápad

ných místech, se časem
objeví zprávička, svědčí
cí o temných proudech
pod povrchem radostného
budování. Noticky, postrá
dající kapitalistické sen
začnosti, žato výmluvně
ukazující na pravý stav
věcí.
Namátkou vybráno z
černých kronik posledních
dnů:
Na chirurgické odděle
ní nemocnice Na Františ
ku byl převezen muž, kte
rý se včera odpoledne v
hotelu Opera v Praze na
Těšnové v sebevražedném
úmyslu střelil do hlavy.
Osmnáctiletá
dívka
oznámila na oddělení V£
ve Šlapanicích na Brněnsku, že ji 231etý' Ladislav
F . vlákal do svého bytu
a tam ji spolu se třemi
kamarády znásilnil.
Tragicky skončila 42letá žena z Jalového Dvera
v Praže - Libuši, Sebe
vražedný skok z okna ve

Vězeň protestuje

MALÍŘ
A NATĚRAČ
k terý p rac u je odborné
a levně kdekoli v
. M elbourne

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

jich -dílnou. Když vážně onemocněl, nebyl převe
zen na ošetřovnu, ale do samotky. Všude v oddě
lení jsou mimořádná bezpečnostní opatření, která
lze přirovnat k opatřením při pobytu ve vyšetřo
vací vazbě, zatímco ostatní odděleni věznice, v
nichž jsou "nepolitičtí" vězňové, má daleko mír
nější režim.
Ve své stížnosti se Mueller odvolává v jednot
livých bodech na platné čs. zákony a vypisuje,
jak jsou porušovány. Píše např., že má být věz

ňům určena práce, která odpovídá jejich zdra
votnímu stavu a možnostem. Mueller musí navlé
kat špendlíky a spínátka na kartičky za matného
osvětlení a špatného vzduchu v cele, což ještě
zhoršuje jeho už špatný zrak. V prvním čtvrtletí
letošního roku mu trvalo itP/á až 12 hodin denně,
než splnil nařízenou normu. Zrak- se mu zesla
buje, oči jsou rudé, oční víčka zanícená, ale nor
mu plnit musí.
Piše také, že při nástupu trestu žádal, aby do
stával dietní vězeňskou stravu, protože má žlučo
vé kaménky. Lékař dr. Chvojka žádost po pro
hlídce doporučil, avšak hlavní lékař dr. Sadílek
ji zamítl s odůvodněním, že kaménky nelze pro
kázat béz roentgenologického snímku, žádost Mueilera, aby byl zhotoven roentgenologický snímek,
však také zamítl.
Jakákoli intelektuální činnost je v 5. oddělení
systematicky znemožňována. Od ledna tr. nesmějí
vězňové používat žádné vlastni knihy nebo po
můcky (např. k učení cizím jazykům nebo k stu
diu odborných témat). Z vězeňské knihovny ne
smějí být půjčovány politickým vězňům ani kla
sická díla marx-leninismu. V cele se konají pro
hlídky, při nichž jsou konfiskovány všechny na
lezené poznámky vězňů. Jakékoli odvolávání se
na zákony odbudou dozorci poznámkou, že vězeň
musí dodržovat vězeňské předpisy (např. kontakt
s právním zástupcem : nebyl Muelierovi povolen,
protože se o spojení s právním zástupcem vězeň
ský řád nezmiňuje).
Mueller tvrdí, že zacházení s politickými vězni
systematicky podlamuje jejich duševní i tělesné
zdraví a že zanechá trvalé následky.

čtvrtém poschodí jí včera
po poledni přinesl smrt.
Mrtví manželé, 77!etý
muž a 75letá žena, byli
nalezeni ve svém bytě ve
Vrchlického ulici v Plzni.
"V bytě, zevnitř uzavře
ném, unikal ze tří otev
řených hořáků plynového
sporáku plyn, který byl
příčinou
jejich
smrti.
Okolnosti připadu nasvěd
čují tomu, že jde o vraž
du a sebevraždu.
Na vrchu žižkově v
Praze si v podvečer při
sedl na lavičku ke 34leté
mu Rudolfu V . neznámý
muž. Bez okolků ho na
padl, vážně zranil a obral
o hodinky a aktovku. Po
stižený leži v nemocnici.
Hostinec v Panenských
Břežanech u Prahy se stal
místem bezuzdého řádění
dvou opilců z Mělníka.
Třicetiletý J . B. a 32letý
V. W. zdemolovali zaříze
ní, ostatní hosty bombar
dovali sklenicemi a pří
slušníka V B, jenž přišel
zjednat pořádek, napadTi
sekáčkem na maso. Vzá
pětí poté však byli zneš
kodněni.
Výbuch
otřásl včera
před polednem bytem v
ulici Nad Popelkou v P ra
ze 5. Přivolaní požárníci
našli uvnitř mrtvolu 29letého muže, který se v
sebevražedném
úmyslu

otrávil svítiplynem. Muž
zemřel už kolem půlnoci,
po dalších 12 hodinách se
pak piy nu nahromadilo
tolik, že ho plamínek kar
my přivedl k explozi.
Dva neznámí mladíci
přepadli pozdě v noci v
Teplicích 43letého vedoucí
ho restaurace Severní pól.
Dožadovali se zakoupení
láhve vína, a když byli
odmítnuti, začali vedoucí
ho tlouci. Napadenému se
sice podařilo utéci, aie lu
piči ho dostihli, zbili a

(Pokračování na str./12>
BYTY
PRO SVOBODNÉ

od $ 10 týdně
70 Gipps 5t.
East Melbourne

5 minut z City
Tel. (po 6. hod. veě.)
41-4088
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"Řekněte to květinam i"
!
Vas květinář,
;
spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávku
květin á věnců
i Československu nebo v jiných státech
Cheete-li, uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
kyětinářství INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni
INTERFLORA—

DOMOVA
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Adolf Hoffmeisler
Ferdinand

Peroutka

Četli jsme, že Adolf Hoffmeisier zemřel. Není sna dno psát o někom, koho jsme měli i rádi i neradi.
Koho jsme neviděli čtvrt století, á kdo, jak by se mohlo zdát, blízko konce svého života, v určité chví
li mezi svým šedesátým a sedmdesátým rokem, změní svůj charakter.
Je fakt, že část československých komunistických
ná část z rukou francouzských. Ačkoli postupovali
Ti, do nichž komunismus přešel od Volhy, nikdy ne
přesvědčení na březích Seiny. Dávali na ně nenápad
munisty v Paříži, nikdy nepřestávali shledávat ně
Komunismus Adolfa Hoffmeistra byl cele pařížského

intelektuálů přijala komunismus z ruských rukou, ji
společně, mezera mezi nimi nebyla nikdy překlenuta.
přestávali podezírat ty, kdo získali komunistické
ný nebo i nápadný pozor. Ti pak, kteří se stali ko
které stránky sovětského komunismu nechutnými.
původu.

Ačkoli jedna z nich byla většina experimentujících let. Pozdější jeho knihy spadnout s židle, s ruka
více vyvinuta než druhá, pařížských umělců a spi vypadaly podobně. Co kdy ma v pohybu, a s obvyk
v Hoffmeistrovi byly dvě sovatelů ze svých vlast napsal, nebude vzpomíná lým svým fanatismem
stránky: byl kreslíř a ma ních důvodů komunismus no, leda někdy proto, aby, doporučuje profesoru Ko
líř, a zamýšlel byt i spi vyznávala.
to bylo uvedeno jako pří zákovi svou nejnověiší zá
PLÁN P R V E J PÄ ŤR O Č N IC E V EM IG RÁ C II
Mladý Hoffmanom byl klad nehodný následová libu, okultismus. Raciona
Piate výročie' invázie Československa sotva zvlni sovatelem. Pro výtvarné
hladinu verejnej mienky západného sveta. Po úrode ho umělce byla ovšem unesen pařižsK/íu prou ní. Ale jeho kresby a ka listický profesor sedí s
učených i menej Učených rozborov, ktoré vychádzali Mekkou Paříž, ne Mosk dem. Zdálo se. že komu rikatury zůstanou trvale kamennou tváří opřen do
v populárnych edíciách a boli k dostaniu v novino va, kde staré obrazy ne nismus je jedno z nezbyt zařazeny mezi úspěšné zadu se založenýma ru k a
vých. stánkoch a mliečnych baroch, prichádza čas, hybně visely v museích. ných uměleckých hesel, výkony českého umění. ma. Vidíte, že nevěří ani
keď sa celá záležitosť, stáva len jedným kamienkom
nejlepším slovo z toho, co slyší, a
Když se Hoffmeister po a že z něho vstupuje do Byl patrně
v grandióznej mozaike povojnovej', histórie a bude
me radi, keď denná tlač spomenie augustové udalo první světové válce ode umělce zvláštní rila a svo evropským karikaturistou že tím pohrdá. Za nimi
sti .68. roku zastrčeným článkom,. akoby zo slušnosti. bral do Paříže, našel tam boda. Když bylo .oliv slav své doby. Karikatura je stojí Karel Poláček s ba
Námet bude dostatočne lákavý hádam pre diplo čilý, vynalézavý a hravý ných příkladu, vypadalo glossa, a Hoffmeister byl culatými ručičkami, kte
movú prácu podnikavého študenta, ale história neglossátor, dle všeho ne rý tenkráte řekl: "Lauri
žabudá a snáď' sa po' odstupe času vskutku dozvie svět, který, odpovídal je riskantně stát mimu
Hoffmeístruv přítel Ka schopný většího díla, jest ne, možná, že jsou ducho
me objektívne pravdy, ktoré sme nevideli či nechceli ho vlastní, také čilé, vy
vidieť cez dymovú clonu citov.
nalézavé a hravé mysli. rel Teige byl neúprosný liže vůbec kdy na ně po vé, ale co je vám do to
Veľa otázok, zostáva nezodpovedaných a veľa ne Zde snadno vznikaly nové vyznavač změny, bezmoc mýšlel. Ale přijměme ho?” Tak to bylo, a tyto
vyslovených. Ba. čo, viac; niektoré z' nich ostanú na
charaktery, tyto vztahy
vždy hýpotetické a odpovede na ne vecou- špekulácie směry a snadno zase, bez ný preti všemu novému, vděčně, co dal.
Byli později jiní karika mezi nimi jsou cele obsa
smutku, zanikaly. Nepa co se v Paříži objevilo.
ä teoretízóvania.
' ,.
.
Nakolko prispel priaznivý ohlas Dubčekovho jara novala tu žádná melan Vždy pečoval o to. aby turisté. jako Bidlo a Pele, ženy v citlivých Hoffmei• ' v západnej tlači dať armádam povel k . pochodu? Je cholie věrnosti. Jak dáma nový směr co nejdříve ale ti vykonávali nejhrub strových liniích.
nesporné, že väčšina západnej tlače maľovala skresle pravila: “Bude zas něco přišel do P ra h y a byl tu ší politickou práci. Bušili
Jak však obstojí karikaný obraz o cieľoch reform á o situácii v Českoslo Jiijého.” Hlavní princip co nejvěrněji kopírován. kovářským
kladivem, turistický temperament v
vensku. Každopádne nemali dôvod k jasaniu, pretože
, 'ak'by sa systém v Československu vyvinul smerom.- zdál se být pohyb. Sem Hoffmeister miloval tento Hoffmeister píchal jeh diktatuře?
Hoffmeister
ktorým' sď uberal; bol by rovnakou hrozbou pre vážná tíha a stálost ruské pařížský ruch, ale něco lou nebo i jen jehličkou. měl mnoho mezinárodních
Moskvu i Washington.
v něm dávalo pozor. U Měl nad nimi neocenitel známých, ale ze všech
literatury nedoléhala.
Bola invázia Pyrrhovým víťazstvom konzervatív
Existuje zajímavá ne oltáříků futurismu, ku nou převahu jemné mysli. nejlépe si asi popovídal
nych síl v ruskom vedení a nakoľko sú zmeny v sú
časnej politike SSŠR výsledkom vplyvu Pražského, srovnalost: . mnozí česk-Oi bismu. dadaismu a sur Nepředváděl hrubé a ne s Iljou Ehrenburgem, kte
jara? Niekedy sa zdá, že Dubčekove reformy boíi slovenští demokraté se realismu ministroval jen pravdivé konstrukce lidí. rý měl podobné problémy.
■ -pre súčasnú situáciu tým, čím bolo. Husitské, hnutie daleko více poučovali z tolik, kolik bylo nezbytno Bystré oko mu dalo, co ji Problémy přežití. Karika
a Wýcliff p.re,..Luthera. Postupné zmeny v ekonomi ruské literatury a Lnuli k pro ctižádostivého uměl ným dávalo psychologické
turista obstojí v diktatu
ke, Bulharska, Východného Nemecka a samotného
ře, jestliže si na sebe dá
Sovietskeho zväzu nesú zjavnú pečať Šíkovského ní než většina českoslo ce. Instinktivně ochraňo studium.
myslenia — porazený sa neraz stal víťazom takýmto venských komunistických val svůj skutečný talent, ■Jeho nejznámější kres největší pozor. Ale i tak
spôsobom.
intelektuálů, kteří cítili talent satiristického kre bou jsou asi Čapkovi je snadno možno uklouz
Pátečnici. Tu v popředí nout. Pryč je volnost a
■ Akú nádej by mal nový pokus o reformu dnes a v jakousi bytostní cizost k slíře.
■ budúcnosti? Môžu si Rusi dovoliť podobnú búrku Rusku, vlasti komunísmu.
V nekrologu o Hoffmei je Arne Laurin, bývalý sebevědomí, jež dodávala
protestov ešte raz? Verejná mienka- sa . stáva čím. Vlivu ruské literatury se strovi bylo uvedeno, že šéfredaktor Prager Presdemokracie.
ďalej účinnejšou zbraňou a reakcia na francúzske
á čínske nukleárne pokusy je klasickým príkladom důsledně vyhýbali. Přija vydal svou první knihu, se„ tak horlivostí naklo (Pokračování na str. 5)
zvýšenej zaangažovanosti a záujmu populácie na po li komunismus, poněvadž když mu bylo devatenáct něn dopředu, že může
litickom dianí.• ; Toto je len niekoľko otázok, na ktoré nám čas a
objektívny. výskum snáď prinesie odpoveď, avšak
nezdá sa mi. že by bolo úlohou emigrácie sa snažiť
zodpovedať na ne na vlastnú päst, už len preto nie,
že naše názory, aj keby boli akokoľvek objektívne,
- budú, vždy posudzované s rezervou. O mnoho dôls.. žitejšie je., ujasniť si našu úlohu a rolu v rámci
/ \ř
.. súčasnej politickej situácie a zapojiť sa do vývoja
myslenia a politickej aktivity prispôsobením sa rea
litám' dnéška.
- Je konečne čas, aby sme si uvedomili, že náhla
zmena politickej- situácie v Československu je možná
len, za cenu, ozbrojeného konfliktu svetového rozsah i.
★ PR VO TŘÍD N Í Š U N K Y, M LAD É K R M E N É HUSY, KACH NY, S L E P IC E
a je nezmyslom želať si niečo podobného. Komuni
stický System je ekonomicky neúspešný a tak neho
★ N E JV Ě T Š Í V Ý B Ě R JAKOSTN ÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
rázne byrokratický, že skôr či neskôr bude vedenie
.-.y socialistických, krajinách prinútené zavádzať re; > formy, i keď toto sa stane len postupne a opatrne.
Spolupráca' s vyspelými kapitalistickými krajinami
bude pre socialisticky tábor nevyhnutná hlavne na
technologickom a ekonomickom- poli a keďže to ne
znamená uvoľnenie ideologickej diktatúry, tu sa skv■ tá vífaná možnosť, kde môže našinec v emigrácii
tomu dopomôcť. V čase, keď veľkohubé heslá a na
fúknuté ideológie strácajú na príťažlivosti a keď
extrémne politické názory sú - nepopulárne do take.i
Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
miery, že ešte aj Liberál Party v Austrálii "moder
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38
nizuje” svoje myslenie a vodca opozície cestuje do
(Pokračovanie na str. 5)
K V Ě T IN Y ĎO C E L É H O S V Ě T A

O tom, ako sme nesplnili

PRAVE CESKE ŘEZNICTVÍ
UZENÁŘSTVÍ

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLG00DS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Yic.

Tel. 86 7178
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HLAS

DOMOVÁ
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Adolf Hoffmeister
(Pokračování se str. 4) na nich, on, bývalý avant
Hoffmeister žil dosti gardista a satirik, před
dlouho pohodlný život ko spisovateli ostatních zemí
munisty v demokratické hájit nejen právo svého
společnosti, aby si zvykl komunistického státu na
na jistotu své existence. nesvobodu, umění, litera
Byl pojištěn na obé mož tury a tisku, nýbrž, i jeho
nosti, i na tu, že demok právo nazývat tento stav
racie přežije, i na tu; že svobodou umění, literatu
komunismus zvítézi. Ne ry a tisku.
všichni veřejně činní li
Na začátku let padesá
dé byli Schopni si zřídit tých nevypočitatelná dik
takové privilegium. Zdálo tatura svrhla Hoffmeistra
se, že historie pracuje » s jeho vyslaneckého místa
tomu, aby Adolf Huč r.mi v Paříži. Po dva kritické
ster byl šťasten.
roky nemohl si být jist.
Když však diktatura při jak daleko jde nelibost
šla, nevypočitatelná dik vůči němu. Mohl ukázat
tatura, jak se ukázalo, na některé své zásluhy.
jak karikaturista nejlépe V třicátých letech, ještě
unikne risikům svého po za demokratické republi
volání? Nejlépe tak, když ky, byl poslán s propa
přestane být karikaturi gační četou komunistic
stou a přijme politickou kých reportérů do Sovět
funkci.. Jak milovník Pa ského svazu, snad proto,
říže unikne z ohrady, již aby se osvědčil. Složil
diktatura vybudovala ko zkoušku s nejlepším pro
lem země, a ' dostane se spěchem. Všechna pouče
k dlouhému pobytu v Pa ■ ní, jež mohou přepadat
říži? Nejlépe tak, jestliže karikaturistu, ironika a
se stane vyslancem v e , satirika, nechal před hra
Francii. Hoffmeister se nicemi Ruska, jako Mo
jím stal. . A jak rozený slim svléká střevíce, než
kosmopolita nejlépe ukojí vstoupí do mešity. Viděl
svůj pud pohybovat se po v Moskvě, jak policista
světě? Nejlépe tak, jestli převádí stařenu na dru
že bude zastupovat stát na hou stranu ulice. Učinil z
kongresech mezinárodního toho závěr, že v Rusku
Penklubu, hned v Londý policie má humánní úko
ně, hned v Japonsku, ly, žádné jiné. Navštívil
museum
v
hned v New Yorku. Bude historické
ZLOBÍ

VÁS

OČI ?

Bolí Vás hlava ?

Noste brýle od

OPTÁ

O P T O
Capitol House, 113 Swanston St.

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

Moskvě, kde pod sklem
byly vystaveny pergame
ny ze čtrnáctého a patnác
tého století. Dohlížel tu
jakýsi stařík. Hoffmeister
se ptal, může-li se na per
gameny podívat zblízka.
Stařík odpověděl: “Mož
no pasmatrit.” Hoffmei
ster z toho učinil závěr,
že sovětské Rusko nemá
žádná tajemství. Potom
se vrátil do demokratické
republiky a: nyní zase
buďme ironičtí a satirič
tí.
Nejsou žádné stopy to
ho, že marxismus, leni
nismus a jejich kombina
ce, marx-leninismus, by
se
byly kdy vážněji
dotkly mysli Adolfa Hoff
meistra. V tom ohledu žil
v jakési výši nad skuteč
ností, nad drsným dnem
sovětského
komunismu.
Mládí v něm vězelo. Při
šel do Paříže, když tam
anglo - francouzsko - ame
rický avantgardista Ezra
Pound plánoval, jak to
zařídit, aby dlouho od
strkovaní umělci konečně
dostali své právo a ovlá
dali a řídili společnost.
Ne rozumově, nýbrž nějak
jinak se Hoffmeistrovi
zazdálo, že to není zcela
beznadějné, že snad ko
munismus bude vládou
kulturní elity. A že bude
možno být komunistou a
nestát se při tom “vý
chodním člověkem” .
Hladké počátky Hoffmeistrovy kariéry v ko
munismu snad pomohly
hc utvrdit v naději na vlá
du elity. Věděl sice, mu
sil vědět, že komunismus
o sobě prohlašuje, že je
diktaturou proletariátu a
vládou dělníků, ale poda
řilo se mu dlouho to igno
rovat. žil svým způsobem.
To mělo některé sympa
tické rysy. Nebral podíl

RO D IČO VSK É S D R U Ž EN Í V M ELB O U R N E

zve srdečně Vás i Vaše přátele na

R E P R E S E N T A Č N I P LES
který se koná v sobotu dne 1. září 1973
VE VELKÉM SÁLE EARLS COURTU. UPPER ESPLANÁDE, ST. KILDA
Začátek v 8 hodin večer, konec v 1.30
Vstupné $ 7,- včetně výtečně zásobeného teplého i studeného bufetu.
Likérová licence (přineste si vlastní nápoje)
K tanci i poslechu hrají MELODY MAKERS
■ ■
(známí Vám z posledního plesu ve Windsoru)
' ČISTÝ VÝTĚŽEK VE PROSPĚCH VYBAVENI TÁBORA
ČS, DĚTÍ V LEDNU 1974 ‘
Předprodej vstupenek a reservování míst: tel. 42-5980 (Váňová),
850-6446 (Kučerová), 059-788228 (Čechová)

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

na poníženosti těch ustra
šených spisovatelů, kteří
chodili do továren, aby se
naučili od dělníků jak
psát a kteří se potili mar
nou námahou osvojit si
proletárskou duši. Ale ne
byl jediným ironikem v
zemi. Jiná ironická auto
rita napsala, že Hoffmeistrův komunismus zname
ná rudý praporek na gol
fové holi.
Není přesně známo, kdy
marx-leninistická skuteč
nost komunismu dohonila
Adolfa Hoffmeistra, a
kdy vzal na vědomí, že
komunismus opravdu je
Lm, čím říká že je. Ale
roku 1968 seděl na tribu
ně hodnostářů, když před
ní táhly davy, protestují
cí proti tomu, čím komu
nismus byl v zemi po ce
lých dvacet let. Podepsal
Manifest 2.000 slov i s
tou pro mnohé osudnou
pasáží, v níž se žádalo,
aby zvolení funkcionáři
byli kontrolováni těmi,
kdo je zvolili. Zdálo se,
že dlouhodobý, úspěšný
oportunista si pojednou
postavil hlavu.
Postavil si ji? Nebo se
v té chvíli zdálo nejoportunističtějším jít s hlavní
silou v zemi, s proudem.
Pražského jara? Nebo
snad chladný pohled stá
ří prohlédl motaninu, do
níž se zapletlo mládí, a
Adolf Hoffmeister zatoužil
pronést a odkázat své po
slední slovo?
Roku 1930 napsal Hoff
meister knížku, v níž vy
právěl dítěti, jaké štěstí
přijde na celou zemi, až
nad Prahou bude zářit
rudá hvězda. Rudá hvěz
da tu zazářila roku 1948
a potom, opakovaně, v
srpnu 1968. Při této reprise se rudá hvězda roz
žhavila a začala pálit.
Spálila také Adolfa Hoff
meistra. Stalo se mu, co
předtím 0e stávalo jen ji
ným. Bylo mu zakázáno
vyjet ze země, psát.
kreslit, působit. Známý
mechanismus se rozjel,
aby také jeho existenci
vyhladil z paměti lidí.

(Dry Shampoo)
Služba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v privátních
domech, nemocnicích, kancelářích, restauracích
atd. — Mluvíme česky
W E S T F IE L D S E R V IC E S
Tel. (M ELB O U R N E) 850-7395
Rovněž všechny druhy jiných čisticích služeb

O tom, ako sme nesplnili
(Pokračovanie zo strany 4)
Pekingu, je negativny postoj emigrácie k dialogu
medzi rozdielnymi spoločenskými systémami typic
kým prejavom skostnatelého konzervativizmu. Aký
odlišný je v porovnaní s tým postoj katolíckeho
biskupa,v Adelaide, ktorý organizuje zbierku na po ■
moc vietnamským obetiam vojny a táto pomoc bude
poskytnutá rovnako Severnému i Južnému Vietna
mu.
V celom západnom svete je pozorovateľný značný
odklon od loajality k dogmatickým politickým ideo
lógiám. Komunizmus, kapitalizmus, socializmus a
všetky ostatné -izmy sa právom stávajú prázdnymi
nálepkami a pozornosť sa prenáša na kvalitu života
(nielen materiálnu), na osobné slobody jednotlivca a
na blahobyt celej ľudskej spoločnosti, bez ohľadu
na rasu. vieru či politické presvedčenie. Toto je lo
gický dôsledok tzv. permisívnej pluralistickej spoloč
nosti. Je na nás, aby sme prispeli k šíreniu týchto
humanitárnych a pacifistických ideálov aj za želez
nú c-ponu. Musíme nástojiť na tom, aby sa s techno
lógiou a obchodom vyvážali aj myšlienky slobody
jednotlivca a menšín, aby podmienkou pre poskytnu
tie akejkoľvek pomoci zo strany Západu bolo postup
né uvoľnenie politickej diktatúry a tlaku.
K náhlym zmenám zrejme nepríde. Kto je raz u
moci sa ťažko vzdáva privilégií a použije všetky, aj
nečisté prostriedky, aby udržal status quo. To platí
vo Washingtone tak ako i v Moskve a je treba ne
ustály tlak verejnosti, sú potrebné demonštrácie pro. ti francúzskym i čínskym jaderným pokusom, proti
diskriminácii Židov v Rusku, tak ako i proti bombar
dovaniu v Kambodži, aby sa nerobili nezmysly len
preto, že tí, čo sú u koryta, tam chcú ostať za každú
cenu. A zdá se, že hlaváči tohoto sveta sa nebratajú
nadarmo: štvať proti sebe národy je čím ďalej ťaž
šie a okupácia cudzej krajiny nie je dnes lákavá
perspektíva. Nenávisťou sa nikdy nič nevyrieši a
snáď si všetci raz uvedomíme, že buď si podáme
ruky, alebo budeme zbierať úrodu jedovatých hríbov
typu Hirošima.
Plán prvej päťročnice v emigrácii sme nesplnili,
veď sme žiadny nemali, časť z nás, poaugustových
novoprišelcov, sa pripojila ku krajne pravicovej časti
staršej emigrácie,’ možno rovnaký počet išiel späť
alebo len z hanby ostáva, a najväčšia časť je roz
tratená a unašaná prúdom austrálského politického
a spoločenského života.
Neočakávajte odo mňa burcovanie do aktivity a
idealistické plány na ďalších päť rokov. Som mi
zerný organizátor a miesto krajanských posedení či
spolkov si radšej prečítam Vítězslava Hálka či Hviez
doslava, alebo si pustím platňu Karla Kryla a _ked
už naozaj dostanem svetobôľ, sadnem za klavír a
zahrám si Humoresku. Priateľov si vyberám podľa
toho, akí sú to ľudia a nie podľa toho, kde sa naro
dili, akou račou hovoria, či akého sú politického
zmýšľania. Humoreska sa im páči a Krvavé sonety
znejú prekvapujúco dobre v anglickom preklade, čc
mi poslali z domu. Politiku debatujem na dennom
poriadku, v práci a kdekoľvek a na demonštrácii sa
zúčastním, ak súhlasím s jej myšlienkou a nie preto,
že by ma niekto “naorganizoval” .
Tak sa snáď- väčšina z nás zapája svojim spôso
bom do politického života a ?nád je to aj najúčinnej
šia cesta. Dôležité je, aby sme si ujasnili, čo chce
me dosiahnuť a aby sme prispeli každý svojou troš
kou k racionálnejšiemu a lepšiemu zajtrajšku bez
okupácií, vojen á' hladu.
DRASTÍK

Veškerá P O JIŠ T Ě N Í odborně provedou

S. C. Kugler

í Asstdates

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, M OORABBIN, Vie., 3189'
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pět i I e ly
♦ O Č I M A
Alan Levy je americký žurnalisfa, který se zdržo
val v Československu v době Pražského ja ra , prožil
21. srpen 68 a odjel teprve koncem června 69 zpět
do Ameriky. Své zážitky popsal v knize "Člunem do
Prahy", která zaznamenává objektivně jarní tání,
pasivní odpor národa proti sovětským tankům i po
rážku bezbranných. Z jeho dokumentárni zprávy jsme
vybrali úryvek, zachycující náladu onu osudnou stře
du odpoledne.

Tak jako se únor 1948 jeví jako jeden z prvních
politických otřesů poválečné Evropy, tak se v této
souvislosti projevuje o dvacet let později i srpen
1968. Přestože Československo reagovalo na proces
destalinizace nejpomaleji mezi ostatními státy Vý
chodního bloku, liberalizační hnutí se tam projevo
valo neobyčejně markantně s větším důrazem na
sféru hospodářskou než politickou a kulturní. Za dvě
desítiletí po únorovém puči dospělo Československo
do stavni hluboké desiluze o KSČ, která si okamžité
po válce získala jisté sympatie. Nebylo záruk, že
Když jsem šel onoho 21. jsem, míjel obchodní dům
“chyby minulosti” (procesy, nesprávná kádrová po
litika atd.) nebudou opakovány. Pražské demonstrace srpna po Národní třídě. Perla (který příští den při
studentů v roce 1967 přerostly z nespokojenosti nad skandovali lidé “Dub-ček! plundrování vyhořel), viubytovacími podmínkami do obžaloby vládnoucího re Dub-ček!” a roboti sví- děl jsem několik mládenžimu. zvláště když byly brutálně potlačeny a upouta rali kohoutky křečovitěji ců se závazanou hlavou
ly rak pozornost celého národa. Tyto demonstrace a křečovitěji, ale jinak utíkat za vlajkonoši. Jerůstaly bez výsledku, udály se však v době hluboké neprojevovali ani záblesk den z nich si ještě utíral
ho úpadku Novotného postavení v ÚV KSČ i vládě. hněvu nebo zájmu. Právě vlastní krev. Na nejbližDubček, zvolený do funkce prvního tajemníka KSČ tak jako mi oni všichni ším rohu jsem zabočil dov lednu 1968, vyhlásil politický program demokrati připadali stejní, jistě jsme prava k Václavskému na
zace veřejného života. Přestože Dubček zůstal věr jím připadali pod -jejich městí, které samo bylo
ný totalitním principům komunistické moci, sovětský děly všichni stejní i my. postiženo. Kníže Václav.
Teď pádil hlouček stu- ? ^ - , ve zdraví. Ale dlatisk rozpoutal kampaň označující čs. vývoj za velmi
nebezpečný a zdůrazňoval, že “antisociální elemen dentů dolů po Václavském z®"111, kostky za ním byly.
ty” usilují pod zástěrkou demokratizace a liberali náměstí. Nesli červeno- v.y^vřany ze_ země. Elektzace o návrat masarykovské a benešovské buržoazni bílo-modrou českosloven- n cke . vedení tramvají vi
republiky. Východní Němci tuto notu ještě zdůraz skou vlajku, avšak velká sf °. a°lu. Zbrusu nová
niv tvrzením, že Dubček prosazuje svou politiku pro část bílého pole byla. ru- stanice trolejbusu, s níž
? nedávno^ sňato leseti vůli národa a v zaplacené roli ideologického záškod- dá. “To je krev třináctipobořena. Pod ní
r ”--a žene Československo do náruče imperialismu. letého chlapce, kterého níi
s^recha n_°veho podchodu,
Kreml cítil, že Československo še pokoušelo uniknout jste zastřelili!” volali na který
se,
když jsem ho viz diktátu jeho koloniálního panství. Zveřejněné in
formace o zvěrstvech stalinismu a ho-nba na čaroděj
vä
sšss
se zhroutila pod obrovskou
nice v době procesů mínění národa přirozeně roz- vedle chlapcovy hlavy na vahou tanků. Ruští vojá
jítřily. Moc a prestiž Moskvy byly v sázce — Albá náměstí, kde býl zavraž ci používali . trosek, pod
nie se přikláněla k Číně, která přerušila své přátel děn.
chodu jako, latríny.
ské vztahy se Sovětským svazem, Rumunsko se po
Roboti jen civěli. JestMonumentální novorenekoušelo o nezávislou zahraniční politiku, Jugoslávie liže jsem^ někdy^ spatřil sanční průčelí národního
neměla zájem o RVHP, Poláci se zklamali v Go- vnímat něco ^ jiného než muzea dosud široce vévomuikovi a v samotném SSSR se množily hlasy od vzpurné napětí, bylo to dilo náměstí. Vodotrysk
suzující tuhost režimu. Rusové odmítli poskytnout právě nyní. Někteří z nich pod schodištěm vesele
Praze velmi potřebnou dolarovou půjčku, současně se ohlíželi po důstojnících šplouchal jako včera a
ale nesouhlasili, aby byla poskytnuta ze Západu.
- všichni to byli náhodou předevčírem. Když však
Praha — 21. srpna 1968
; Intervence nemohla být odůvodňována příčinami Evropané - jako by byli člověk zvedl oči, ustrnul,
ekonomickými nebo vojensko-strategickými, nýbrž po překvapeni, ^ že nezazněl Ponuře hnědé průčelí byVŠEM U LID U ČSSR !
litickými. A tak se stalo. Maršál Grečko navštívil povel k palbě. Pak-se v laj--16 hustě poďobáno stov-,
Včera dne 20. 8. 1968 kolem 23. bod. večer překro v květnu 1968. Prahu a oznámil, že armády Varšav konošř stočili doprava k kami bílých skvrn, “jakočila vojska Sovětského svazu. Polské lidové republi ské smlouvy uspořádají velké vojenské cvičení na nábřeží a zmizeli z dohle- by je poklovali zlí ptáci” ,
ky, Německé demokratické republiky. Maďarské li území Československa. Moskva Dubčekovu ujišťová du. Roboti upadli opět do jak' později popsalo dírky /
dové republiky a Bulharské lidové republiky statni ní o soudružství á neochvějném přátelství nevěřila. normálni ztrnulosti. Když po střelách Rudé právo. *
hranice Československé socialistické republiky. Stalo Sovětská, polská a východoněmecká propaganda se
se .tak bez vědomí ,presidenta republiky, předsedv pak rozjela na plné obrátky. Do této mašinérie byly
Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního ta nasazeny všechny možné prostředky včetně silné no
ty antisemitismu. Agenti provokatéři použili metod
jemníka. ÚV KSČ a. těchto orgánů.
V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ÚV KSČ které již uplatnili henleinovci v českém a morav
Jaroslav Strnad
a zabývalo se přípravou XTV. sjezdu strany. Před ském pohraničí v r. 1938-39 (byla nalezena skladiště
sednictvo ÚV KSČ vyzý vá všechny občany naší re zbraní apod.), rozšiřovaly se zprávy, že západní Něm
Noc bdí nad městem a do opuštěných ulic mrholí.;
publiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícíma ci připravují v Československu kontrarevoluci.
Neonové zářivky stěží prolamují hustou mokrost tmy .
vojsku odpor. Proto ani naše armáda. ^Bezpečnost
Jednání v Čierné nad Tisou a v Bratislavě problé a pranic neruší spící Annu. V odlesku mdlého svěř-:
a. Lidové milice nedostaly rozkaz k obraně země.
my nevyřešily. Srpnové návštěvy Tita a Ceaušesca la vypadá téměř krásně. Dlouhé hnědé vlasy se roz-l
Předsednictvo ÚV KSČ považuje tento akt za od v Praze jen zvýšily podezření Moskvy o formování kládají jako svatozář po polštáři. Pokojík je směsí"
pórující nejenom všem zásadám vztahů mezí socia revizionistického bloku á presidium Nejvyššího sově dětských snů a odjezdu dospělé. Několik zvířátek z:
listickými státy, ale za popření základních norem tu rozhodlo zřejmě mezi 10. a 17. srpnem, že Česko plyše stojí na prádelníku, jakoby holčička mohla
slovensko bude okupováno, protože ostatní prostřed každým okamžikerrt1po nich-sáhnout a vzít je k sobě
mezinárodního práva.
Všichni vedoucí funkcionáři státu, KSČ i Národní ky se staly neúčinnými. K tomuto rozhodnutí došlo pod peřinu. Na nízké knihovničce sedí jako kočka
fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž byli zajisté při vědomí, že intervence oslabí mezinárodní . obrovská mušle, dárek od kteréhosi strýce; hučí v
jako představitelé lidu a členů svých organizací, zvo komunistické hnutí a přinese další nemalé problémy. . ní .moře, kdykoli--ji přitiskne k uchu. Knih málo, ví
leni podle zákonů a jiných norem, platných v ČSSR. Tak Brežněvovi záleželo na té malé zemi uprostřéd ce časopisy plní dvě přihrádky knihovny, zvláště
Ústavními činiteli - je okamžitě svoláváno zasedání Evropy, aby zabránil infiltraci liberalizace do ostat onu část, v. níž jsou skleněná dvířka odsunuta do. .
- leva.- Přes -židli' visí šaty a prádlo, jak..,si->je Anna
Národního shromáždění a vlády republiky, předsed ních zemí Východního bloku. .
Kreml původně vysvětloval 21. s r p e n 1968 žádosti . ná rápó uchystala'. Na,stole ..otevřený k u fr' čeká už
nictvo ÚV KSČ svolává plénum k projednání vzniklá
situace.
Předsednictvo ÚV KSc samotné čs. vlády o ozbrojený zákrok,' ale absurdnost | jen asi na kartáček na zuby, noční košili, mýdlo a
i několik jiných věciček, kterých' je zapotřebí ještě
(Pokračování na straně 8)
★
★
; po probuzení. Skříň dokořán, prázdná s pustými ra-j
SP O LÉH A LI M ARNĚ !
i minky, ukazuje, že Aniny .dny. v. městě jsou sečteny.
Vyjevení a dezorientovaní vojáci z pěti_ zemí. na ledí na odhodlanou jednotu našeho Udu . . . Nemají
Ticho popůlnočního času dotvrzují kroky, které se
mnoze synkové těch, po jejichž boku bojovali naši csud jediné jméno uznávaného čs: činitele, jimž by prchavě žénou kolem dořnu. Ještě nedozněly a už
lidé před 23 lety proti okupantům hitlerovského Ně ichli zastírat svůj násilný krok. Marně spoléhali na nebe nasadilo jiný zvuk, trvalý, hučivý. Blíží se a
mecka, ale i těch, kteří tehdy bojovali proti nám. omoc Lidových milic a armády. Ty stojí v drtivé, vzdaluje jako neutuchající ozvěna. Tak se to aspoň
přijeli “chránit naši zemi před kontrarevólucí” . Nikdo ětšině za vládou této země. Marně spoléhali, že na- zdá Anně, kterou hluk probouzí, Pocítí přání zjistit,
jim neřekl přesně proč a kam jdou. Mluvili jsme s emu lidu povolí nervy. Nezbývá jim, než před tváří co ji vyrušilo ze spánku. Pohled k otevřenému oknu
některými, kteří pokládali Prahu za “nějaké maďar věta lhát, vymýšlet si, zdržovat. A rušit naše dílo hádanku neřeší. Odliv a příliv hukotu se pravidelně
ské město” . Viděli jsme plačící Poláky, kteří prohlea- bnow. Nezbývá jim než prohrát, ať již podniknou , střídají a po chvíli se k nim přidruží ještě jiný zvuk; '
li k čemu byli zneužiti. Víme o sebevrazde sovětské okoli" Prohrát před tváří -dějin, které neuznávají i jakoby kolony náklaďáků projížděly blízkými uliho vojáka před budovou ÚV KSČ. A především — alešná hlášení. PRAVDA VÍTĚZÍ ! A nebude to ' cemi, nepřetržitý průvod desetitunek. Anna se posaz celého světa slyšíme projevy-solidarity _a odsouzeni ■Pravda” , tištěná azbukou!
I dí, stahuje si přikrývku až ke krku, náhle je jí zima.
hanebného násilí. Nasi “ochránci spoléhali na^ fa
(Z pražských novin 21. 8. a 23. 8. 1968) ! Vraští čelo, oči ulpívají no světlém obdélníku záclon.
lešná hlášení, která jim vyhovovala. A nyní v uzasu
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OBRA ZY

V ÍTA N Á Z P R Á V A

A U M ĚLECKÉ

REPRO DUKCE

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

M A TKÁ M , JEŽ SA M Y

1. KOŠŇAR PTY. LTD.
11i Maribyrnong Rd„ Moonee Ponds, Víc.

Telefon: 37-3109

V Y C H O V Á V A JÍ DEŤÍ

jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne

(pokračování William St.) Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevy

Co se děje
s australským
zd ravot nictvím?
MUDr. Vladimír Thomas, Sc. C.

Každá matka, živící dítě nebo děti, může nyní
mít nárok na podpora pro živící matky.

V Ý ŠE PODPORY (TÝDNĚ)
$ 25.59 ($ 21J® máte-1 dítě, které je mladší

Jsou k ' tomu oprávněny matky, opoštěssé
de facto manželky a jiné provdané i neprov
dané ženy, které musí samy vyživovat děti. i
Podpora pro živicí matky se řídi výsledkem
zkoušky nemajetnosti. Nedejte se tím však od I
radit od zažádání.
I

6ti let anebo je invalidní).
Navíc $ -L5B pro každé dítě.
ŘEDITEL MINISTERSTVA SOCIÁLNÍ PÉČE

Vyplňte přilehlý kupon a zašlete jej minister I (adresa je ve Vašem telefonním seznamu)
stvu sociální péče ve Vašem státě, nebo se na
nás obraťte osobně. Formuláře žádostí jsou k I j | Prosím, zašlete mi formulář žádosti
dostání u všech poštovnách úřadů.
I
| | Prosím, zašlete mi další informace
I když si nejste jista svým nárokem, vyplňte
a podejte si žádost a my věc za Vás zjistíme. I

I Jméno : ........... .....................................................
I
Adresa : .............................
I
I

I

Poštovní směrovací číslo :

I
I

Mnoho čtenářů je jistě na rozpacích co si myslet
o často protichůdných zprávách v televizi, novinách
a rozhlase, týkajících se lékařů a zdejšího zdravot
nictví. Federální vláda v Canbeře ňayrhuje zavést
bezplatnou lékařskou a nemocniční péči a znárodnit
zdravotnictví. “A co je na tom. špatného” — zeptá
se většina Čechů a Slováků, hlavně těch, co odešli
z republiky po srpnu 1968. Vždyť tak tomu je nejen
v republice, nýbrž i v Anglii a Kanadě už téměř
od konce druhé světové války.
Že současná australská Labour Party má silné so
cialistické tendence, je snad každému, kdo zažil so
cialismus n a vlastní kůži, zřejmé. Tomu, kdo pozor
ně sleduje poměry, jistě neušly nesčetné přípaly, kdy
nynější vláda ukázala velké odhodlání získat kontro
lu nad všemi oblastmi lidského podnikání v této zémi. Ostatně federální vláda se nikterak, netají tím,'
že je centralistická, že usiluje o kontrolu celé země
z Ganbery.
Zdravotnictví se stalo, stejně jako již mnohokráte
předtím jinde, šachovou figurkou v politickém zápase
o moc. Ministr sociálního zabezpečení v Canbeře paň
W. G. Hayden nechal vypracovat návrh “Znárodně
ného zdravotnictví” , kolem něhož začala bouřlivá
diskuse. Celý systém má vejít v platnost dnem L
července 1974. za předpokladu'ovšem, že návrh pro
jde a bude schválen parlamentem i senátem.
Jak si federální vláda představuje znárodnění zdra
votnictví v praxi? Zaprvé zavedením povinné daně
ve výši 1.35% z každého zdanitelného příjmu. Zadrahé každý dospělý obyvatel dostane přidělenou kar
tičku s osobním číslem, pod kterým bude centrálně
zaregistrován pro účely zdravotního zabezpečení. ;
Na první pohled vypadá celá záležitost velice ne
vinně. Češi a Slováci vyrostlí v socialistickém systé
mu zdravotnictví si snad ani neuvědomují motivy1
v pozadí toho, co politická strana předkládá veřej
nosti jako sociální spravedlnost, sociální zabezpeče
ní a větší rovnoprávnost. Návrh vlády o znárodnění
zdravotnictví je 'zásadně politického ' rázu, volební
trik pro získání hlasů, smlouva mezi vládou a pa
cientem. Jde však pouze o jednostranné rozhodnutí o
druhu, způsobů a rozsahu zdravotní péče. Ten kdo
přijde do styku s praktickou částí teoretického sché
matu, tj. pacient, je ze spolurozhodování vyloučen.
Jeho povinností bude pouze platit přímou a nepřímou
daň, bez ohledu na to,, je-li zdravý či chorý.
Námitky, vznášené z nejrůznějších vrstev obyva
telstva, jsou nám, kteří znárodněné zdravotnictví
známe intimně, velmi výstižné a zcela oprávněné:
(Pokračování na straně 10)
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

I

I
I
I
I
I
.1

Optical Service

573 Hampion St.,
Hampton, Vic.
Telefon: 93-5756
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Galia Golan: Reform Rule In Czechoslovakia. Cambridge University Press, 1973

PŘIZNÁNÍ
DANĚ Z PŔÚMU
NUTNO PREDLOŽITI DO 31. SRPNA
P O U Ž IJT E PROSÍM SPRÁVN ÉH O FO R M U LÁ Ř E

FORMULÁŘ,

S
FORMULÁŘ

A

_
MZDY A P L A T Y atd.
K použití osobami, jichž jediným příjmem byl plat,
mzda, neb jiná odměna jakožto zaměstnanci, důchod,
penzijní přídavky a úroky a dividendy, nepřesahující
$ 400.
P Ř ÍJEM Z IN V ES TIC A M A JETK U atd.
K použití osobami, jež se nezabývají obchodem
přímo, ale pobírají příjem z investic, nájmu nebo
prémií.

FORMULÁŘ

B
FORMULÁŘ

OBCHOD A POVOLÁNÍ

K použití osobami, majícími příjem z povolání,
živnosti neb obchodu, včetně výroby surovin.

T R U ST A S P O LEČ EN S T V Í

K použití pro trusty a společenství.

Ci
FORMULÁŘ

A
FORMULÁŘ
_

FORMULÁŘ

P Ř ÍJEM

Z IN V ES TIC A M A JETK U atd.

K použití ' osobami majícími podíl ve společenství
nebo pobírajícími důchod z pověřeného majetku.

OBCHODNÍ SPO LEČN O ST

K použití obchodními společnostmi, včetně spolků
a sdružení.

PEN S IJN Í FOND

K použití penzijními, spořitelními, dobročinnými a
podpůrnými fondy.

PŘIZN ÁN Í Z A Š L E T E

Nekrolog
Zatímco politikové snadno zapoměli, politologové se stále zajím ají o tzv.
československý experiment, který tak dramaticky vyvrcholil v srpnu 1968.
Autorka díla, o .kterém referuji, napsala již před třemi lety přípravnou studii
vydanou v Cambridgi pod titulem The Czechoslovak Reform Movement. Kon
cepce obou prací je překvapivá a zdá se, že reálná. Světová veřejnost se domní
vá, že liberalizační hnutí spočívalo v Československu na elitě intelektuálního
okruhu zejména spisovatelů, jak nakonec prohlašuje D. Hamšík ve své knize
Writers Against Rulers (Hufchinson, 1970). Golanová nepopírá inspirativní
prvky které vnesli do Československého jara intelektuálové, zdůrazňuje však,
že reformní hnutí se rozvinulo podporováno celou společností, zejména hospo
dářskými složkami, odborovou organizací, kulturními pracovníky, studenty a
dokonce i justičním, bezpečnostním a vládním aparátem.

Reformní hnutí mělo
podle Golanové kořeny v
neutěšené situaci čs. prů
myslu, reformní ekonomo
vé chtěli změnit stranické
řízení výroby na řízení
dle principů tržního ho
spodářství. Zákon poptáv
ky a nabídky měl nahra
dit systém administrativ
ních příkazů kontrolovaný
vedením
komunistické
strany. Tato linie se setka
la s malou opozicí, proto
že tehdejší hospodářství
se ocitlo v kritickém stá
diu. Navrhované změny
sledovaly více autonomie
jak v zemědělských tak
v průmyslových podni
cích. což bylo přijímáno
s nemalými sympatiemi,
stejně jako poprvé veřej
ně projednávaný kriticky
přístup k nerentabilnímu
exportu.
Jestliže sc však tyto
mementy měly uplatnit,
pak by muselo nutně do
jít k odklonu od partajní
ho přikazovacího mecha
nismu. Tufa okolnost vy
stihly společenské orga
nizace a začal se uplat
ňovat názor, že nejen
ekonomická sféra, ale i
celý veřejný život by měl
nastoupit cestu nezávislou
na hierarchickém systé
mu příkazů aparátu KSČ
a spíše respektovat od
partajního vlivu oproštěné

Náměstku daňové správy v hlavním městě státu,
v němž žijete.
Formuláře A, B, G a S a směrnice osobám činícím
daňová přiznání možno obdržeti na poštovních úřa
dech a na všech federálních daňových úřadech.^
Formuláře C a F možno obdržeti na požádání od
federálních daňových úřadů.
E. T. CAIX. ředitel daňové správy
de muset přidat na každý dolar získaný přímou zdra
votnickou daní, alespoň $ 1.50. Pravdě se více blíží,
Lékař o zdravotnictví
po zkušenostech z britského a kanadského systému,
(Pokračování se strany 9)
že alespoň $ 3.00 bude muset být přidáno ze státní
1) zneužívání zdravotnických služeb a všeobecné pokladny. Konečný výsledek pro daňového poplatní
ka může být jedině zvýšení daní.
snížení úrovně lékařské péče,
Podívejme se, co by průměrný občan platil ve
2) zrušení svobodné volby lékaře a nemocnice,
3) narušení občanské svobody registrací každého skutečnosti na znárodněné zdravotnictví. Manžel s
příjmem S 6.000 ročně by platil $ 73 na přímé zdra
občana tzv. sociálně zabezpečujícím číslem.
Ministr Bili Hayden, který právě oznámil, že čtvrt votní dani, dále bude platit $ 219 státní pokladně
miliónu dolarů z poplatníkových peněz bude věno jako skrytou část příspěvků na znárodněné zdravot
váno na propagaci znárodněného zdravotnictví, zá nictví. Ňa příjem $ 8.000 by připadlo $ 97 přímé
měrně zkresluje, zamlčuje skutečnosti a často mluví zdravotnické daně a $ 291 skryté daně. Na $ 10.000
příjem je S 122 přímé daně a $ 366 skryté daně.
vyložené nepravdy. Posuďte sami:
Sečtením všech položek vynaložených na znárod Navíc každý další příjem (manželky či jiného člena
něné zdravotnictví podle návrhu Mr. Haydena. do rodiny) bude rovněž podléhat přímé dani 1.35% a
jdeme k položce pro první rok činnosti nejméne nepřímé skryté dani. Doposud se platí, jak známo,
$ 1.400 miliónů. Z toho pouze $ 325 miliónů bude kry pouze jeden rodinný benefit. Zavedením zdravotnic
to z 1.35% povinné zdravotnické daně. Zbývajících ké daně by samozřejmě odpadla možnost dedukovat
$ 1.075 miliónů musí být kryto ze státní pokladny, to z daňového přiznání výdaje na lékaře, nemocnici a
léky.
je použitím dalších peněz z poplatníkových kapes.
Všichni bychom platili přímou a skrytou zdravot
Sami autoři návrhu znárodněného zdravotnictví
souhlasí, že 1.35% daň nestačí pokrýt celkový výdaj nickou daň, ze které by určitě těžili nám tak dobře
na znárodněné zdravotnictví. Usuzují, že vláda bu známí marodéři. Zde ještě neznají posudkové komise

vládní směrnice. V ROH
se vynořila myšlenka, že
by odbory měly spíše za
stupovat dělnickou třídu
než sloužit jako převodo
vá páka ze stranických
na odborové organizace.
Golanová si také všímá
úlohy studentů v reform
ním hnutí. Mládež nemě
la ke generaci svých ro
dičů valnou důvěru, ne
mínila
respektovat ty,
kteří byli diskreditováni
nejen stalinskou minulo
stí, ale i kapitulací v ro
ce 1948 a dokonce i v ro
ce 1938. Proto se student
ské hnutí nezabývalo jen
problémem mládeže, ale
zajímalo se o celý veřej
ný život.
Dalším aspektem re
formního hnutí bylo při
pravovaná přiznání prá
va svobodného spolčování
ve smyslu odbourání he
gemonie KSČ v sociální
struktuře ' státu. Nebylo
zapomenuto ani na nábo
ženskou svobodu a právo
menšin.
Reformy na Slovensku
jsou rozebírány ve zvlášt
ní kapitole s poukazem na
odstranění asymetričnosti
federativního uspořádání,
kdy Slovensko mělo svou
vládu (Sbor povereniků).
zatímco Čechy a Morava
nikoliv.
Kniha též poukazuje na
další momenty,
které
vzbudily u Dubčekových
odpůrců nejsilnější opozi
ci. Reformní hnutí se ideo
logicky dotklo jádra sa
mé totality režimu - za
mýšlelo
demokratizovat
stranu a povolit opozici
v Národním shromáždění.
Není divu, že tyto zá
měry byly pro konzerva
tivce zcela nepřijatelné a
znamenaly začátek konce.

Srpnová likvidace reformního hnutí v Československu pak měla poučit Po
láky, Rumuny, Bulhary a
jiné včetně Rusů, že Brežněv se tak snadno ne
vzdá.
Dubček se nerozhodl
zavčas,
nepochopil, že
Československo potřebuje
parlamentní demokracii a
nikoliv demokracii pouze
uvnitř KSČ, ztotožnil stra
nu s vládním aparátem a
tím se celkem neodlíšil
od svých předchůdců.
Golanová dále ve své
knize rozebírá rozdíly me
zi Jugoslávií a Českoslo
venskem ve smyslu poku
sů o uvolnění stranické a
ekonomické direktivnosti
a srovnává situaci v re
publice s podmínkami v
Sovětském svazu. Takové
srovnání není lehké, zej
ména když uvážíme, že
Říjnová revoluce se při
hodila v zemi, která par
lamentní
demokracii
nikdy nepoznala a carské
samoděržaví bylo nahra
zeno diktaturou sovětů.
Autorka dále analyzuje
vztahy mezi Sovětským
svazem a ostatními státy
Varšavské smlouvy a je
jich přístup a podíl na
srpnu 1968. Antisovětské
smýšlení tehdy nepropuklo a nebylo drasticky po
tlačeno pouze v Českoslo
vensku.
O Dubčeitově krátké éře
bylo napsáno na dvě stě
publikací. Pro toho, kdo
chce být detailně infor
mován o vývoji, který
vedl k 21. srpnu 1968 a
nastolení Husákovy vlá
dy, bude kniha Golanové
důležitým, často i diskuzním, politicko-historickým
a dokumentárním prame
nem.
. IP

práce neschopných. Uskuteční-li se kombinace socia
listického zdravotnictví á la Australian Labour P ar
ty s australskou mentalitou “she’11 be right, mate” ,
pak budeme mít co dělat, abychom uživili Bumbrlíčka nenasytného, znárodněného zdravotnictví, zamilo
vané dítko pana ministra spolkové vlády Haydena.
Uvidíte-li někde nápis “Nationalised Medicine is
a Health Hazard” , věřte, že tomu tak skutečně je.
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Velký výběr jakostního masa a uzenin

najdete v ěcsKm řc. zeictví’ a uzenářstvi

U FRANTIŠKA ŘÍHY
! /3 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, V ic., tel. 311-2019

í Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu.
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka,
frankfurtské párky, turistický salám.
<?

Exil a království
Tak nazval kdysi Albert Camus svoji sbírku poví
dek, která mu pomohla získat v roce 1969 Nobelovu
cenu za literaturu. Nejsou to příběhy o politických
emigrantech, spíše osudy osamělých vvhnancú mar
ně hledajících cestu do ztraceného a nedostupného
království čestných lidských vztahů. Poválečný So
věk se přesvědčuje o vratkosti starých morálních a
etických principů a doléhá na něj základní otázka
postavení jednotlivce v současné společnosti. Kdo
však najde upřímně správnou a jasnou odpověď a f
nevidí člověka odcizeného okolnímu světa, bezrad-!
něho a bezmocného vůči živelnému a osudovému zďi j
a násilí?
Pět let uběhlo od srpna 1968. Bylo nás 80 tisíc
ocitnuvších se přes noc ve světě, kterému jsme aerězuměli. Ten, kdo nechtěl být opět pokrytcem, ne
viděl jinou alternativu. Snad každý z těch 89 ts íe ně
jak svoje rozhodnutí motivuje, dobrovolný odchod z
toho' maličkého a ohraničeného světa však byl pro
vázen vědomím — ať již důvody k exilovému životu
byly jakékoliv —. že návrat nebude snadný a brzký,
pokud vůbec bude. Dvacet let pod praporem socia
lismu zbavilo těch 80.000 lidí nejedné iluze a ta
poslední, která byla právě likvidována, se pro ně
ukázala jako konečná. Bláhoví bylí ti. kteří této na
ději věřili, protože stavěla na principech přinášejí
cích chvilkové opojení a neměla základ solidní exi
sterce.
Dnes .vidíme, že se některých Dubčekových myšle
nek (přinášejících - atmosféru úlevy a snesitelnější
perspektivy* zmocnil ten. který je před pěti lety
potlačil a v zoufalém zájmu prázdných skladišť obi
lí sestavuje svoji tvář lunaparkového zápasníka do
rádobypřívětivých grimas. Uvěří svět této neobratné
žovšálňosti a parádičkám s papírovým ubrouskem?
Musíme si přiznat, že světoobčan má dost svých
soukromých tenzí a po zkušenostech posledních 30
let vítá každé zmírnění napětí mezi velmocemi. Dou
fá. že úmluva mezi Západem a Východem se může
pozitivně projevit na jeho bankovním kontě a lepším
občanském vybavení životního prostředí ve městech
i ra venkově. Jsme daleci nesouhlasit s tímto vý
vojem snížených rozpočtů na zbrojení, výhody, které
by vyplynuly, by se týkaly i nás. Jsme však zvyklí
nevěřit. A nemyslíme jérí riá sebě, "
V ’
Připomínáme-li si dnes pět let od 21. srpna 1968.
nemáme ani v první řadě na mysli ty, kteří vlast
opustili tehdy nebo předtím a zvolili způsob života,
ve kterém mají plnou možnost rozhodovat sami o
sobě. Myslíme na ty, kteří tuto možnost nemají a
očekávají, že spravedlivá část světa je na jejich
straně. A my, exulanti, jsme součástí tohoto světa.
V. Donát
Džetem — denně
1
11

do VID N Ě, FRANKFURTU nebo LONDÝNA
můžete letět ZA POUHÝCH $ 370,-

Do mnoha mést v EVRO PĚ a zpět
můžete letět za $ 697.90
i P la v b a . lodí včetně jízdenky vlakem
do VÍDNĚ stojí
$ 346.45

Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

A LM A
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.

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

HLAS DOMOYA MUZE VAH DODAT
IHNED TYTO KNIHY :

'Motáky z Ruzyně (s předmluvou Luďka PachImana) S 2.|B. Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje S 1-29
Z. Němeček: Bloudění v ea lu S 150
1J. Hochman: Kronika niístadržení v Čechách S 3.90
'K. J. Krušina: Pan Dadáček má dorotesxKt S 4.79
'z. Salivarová: Hanzlová $ 3-9SÍ
Škvorecký: Mixákl (2 «Hy) $ T.I-Jan Beneš: Na miste £ 3-58
.-Jan Bereš: Až se se m a s v y sp i , . $ 3-90
'a . Ostrý (pseadony* —Praha): Československý,
• probišn $ 4-8®
i J. Hochmaa: Jelesá Brod. S 3.60
[Otakar OsEežíMk: Obrázky z dvou světů S 2.00
J t B.: ŽivxtzÉ symfonie A- Dvořáka $ 2.-.
Ladislav IfSaSpo: Súdruh Muenchhausen $ 4.20 1
‘Ferdžnarď Psrcutka: Demokratický manifest S 3,• 2 . Skvsrecký: Tankový prapor $ 2.80,
|G- Laísb: Největší proces dějin $ 3.30
Kriška Karla Kryla S 2.40
VBfen Špalek: Tam Portugués znova a znova na
iérá svůj jed $ 3.-,
£. Hosťovský: Osvoboditel se vrací $ 3.60
[K. Selucký: Východ je -východ $ 3.60
J. Firt: Kr.íhy a osudy $ 4.20
J V. Polc a V. Ryneš: Svatý Jan Nepomucký
'(historie), 2 díly $ 7.50
Anglická publikace: The Jews of Czechoslovakia
(historie židů v Československu — 2 díly, 1.290
stran) cena $ 17.*
J. Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 16.50
Sborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina
Z. Hejzlar, prof. Kosta, dr. A. Kusák, A. J. Liehm.
dr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a dr
O. šik) cena $ 3.10
M. Komínek- I pod oblohou je peklo $ 5.50
V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70.
Ivan Sviták: Kniha prezence (Dialektika pocitů
1948-56) $ 1.70
L. Grosman.: Nevěsta $ 3.30
B. Mikula: Progressive Czech (uč. češtiny) $ 4.50’
Gertrud von Le Fort: Věčná žena $ 1,Petr Den: Světélko jen malé 50c
M. Součková: Případ poesie $ 1.50,
K. Čapek: Anglické listy $ 1.70,
Hais: Ángl.-český a česko-anglický kapesní slov
ník $ 2.80
a ostatní knihy vydané v exilu
__
Ceny jsou včetně poštovného

In memoriam
(Pokračování se strany 6)
tohoto tvrzení vedla později k verzi o věrných Če
choslovácích žádajících o bratrskou pomoc ’k. potla
čení vnějšího nepřítele. Brežněv neváhal s ultimatem:
sovětská vojska zůstanou na území republiky po ne
určitou dobu. obnoví se cenzura, přeruší se všechna
rehabilitační řízení a opustí se linie ekonomické re
formy. Liberalizační^ hnutí se opět nahradí tuhou dik
taturou, tak jak ji Češi a Slováci znali z let padesá
tých. Snad jediné, co z reformního hnutí zůstalo,
je skutečnost, že Novotný nebyl znovu uveden do
funkcí.
Okupace přinesla úlevu Varšavě a Východnímu
Berlínu. Čína nazvala okupaci projevem fašistické
agrese, Jugcďávci mobilizovali svoji armádu v oba
vě před podobnou intervencí a byli odhodláni své
hranice bránit, rumunští představitelé pokládali in
tervenci za porušení národní suverenity socialistic
kého státu. Johnson a de Gaúlle mlčeli, tak jako Orga
nizace spojených národů, ve snaze neohrozit začína
jící normalizaci vztahů mezi Západem a Východem.
Srpen 1968 prokázal, že neexistuje symetričnost
mezi Západem a Východem. Moskva by ráda viděla
desintegraci Západního bloku a absolutně nepřipouš
tí možnost, že by se takový trend mohl vyvíjet v
její vlastní mocenské sféře. Brežriěvova doktrirta do
kumentuje, že nastolení komunismu ve státě má být
trvalé. Bylo tak doloženo, že Kreml spoléhá více na
vojenskou akci než ,na ideologickou argumentaci a
politické vyjednávání. Může být svět jist, že inter
vence pod zástavou Brežněvovy doktríny nebudou
aplikovány i mimo komunistický blok, když riziko
— jak ukázal srpen 1968 — bylo 'tak malé?
-k-

Deformace
(Pokračování se strany 7)
_ "Ú tvar svobodných informací, plánování a řízení
ÚV KSČ'' w pracoval rozbor, který byl projednáván
předsednictvem strany 20. srpna, tedy den před oku
pací, a otevřeně se v něm konstatovalo, že největší
jednota lidu byla při jednání v čierné nad Tisou, a
přiznávalo s : , že nešlo o jednotu trvalou a že vze
stup důvěry ve stranu se opíral o tendence spjaté
se suverenitou země.
Lid tedy podporoval stranu proto, že mu přinášela
aspoň část svobody a že jedině tato strana měla v
dané situací možnost zajistit aspoň částečnou suve
renitu státu. Pánové z Kremlu by totiž s čs. nekomunisty vůbec rtevyjednávali.
Je nutno si uvědomit, že reformní hnutí komuni
stů vzniklo r vážných důvodů. Rudé právo z konce
r. 1967 přiznávalo, že nebyl zájem o členství ve stra
ně a zejménr ne o funkce a že situace byla tak špat
ná, že v místních organizacích strany musel mít
často jeden soudruh i tři funkce. Jasně tedy rostla
propast mez; stranou a lidem a dokonce také mezi
členy strany a stranickou hierarchií. Za takových po
měrů nebyle strana schopna získat podporu mladé
generace, ani studentů, ani dělníků.
Hospodářská situace byla rovněž velmi neutěšená.
Byl velký nedostatek bytů a ani na opravy domů
nebylo dost cementu a cihel. Továrny měly zastaralé
stroje a těžkopádnou administrativu, dělníci nebyli
dostatečně podněcováni ke zvýšení produktivity a
<ak čs. průmysl nebyl schopen obstát kvalitou a ce
nou v mezinárodní soutěži. Tzv. nařizovací hospodář
ství, kde soutěž byla eliminována a trh nahrazován
administrativními zákroky a kde dělníci se nemohli
svobodně podílet na společenském a ekonomickém
procesu a t a jeho výsledcích, projevovalo jasnou
stagnaci.
V kultuře byly poměry opravdu velmi špatné, po
něvadž kulturní pracovníci cítili, že byli degradováni
na pouhé p opagandisty ve službách stranické by
rokracie. Popularita strany byla tedy v oblasti po
litické, hospodářské a kulturní opravdu na nejnižší
úrovni.
Proto revoluční elán upadal a členové neměli zá
jem, množily se i případy pracovních sporů mezi
zaměstnanci a státním zaměstnavatelem a tak stra
na ztrácěla i dělnictvo, které vidělo, že ty továrny
mu přece j s i nepatří. Komunismus ztrácel opravdu
půdu pod nohama.
Ze stranických dokumentů lze dále také dokázat,
jaký smysl mělo ono obrodné hnutí. Strana měla být
oživena a omlazena a komunismus se měl stát atrak
tivnějším nejen ve vlasti, ale i ve svobodném světě.
Úkolem reformního'hnutí bylo odpoutat se od mrzačících sovětských vzorů a učinit komunismus přija
telnějším pro- lid a schopnějším infiltrovat Západ a
učinit hospodářství výkonnějším a schopnějším sou
těže mezinárodní. Šlo tedy o upevnění zviklané pozi
ce strany,, o oživení chřadnoucího . a zbankrotělého
komunismu n odstranění deformací, které kriplovaly
komunismus, ale ne o důkladnou demokratizaci a
o odstranění deformací politického života vůbec. T a
kové byly c le komunistických reformistů, lid však
usiloval o svobodu celou.
Obrodný proces byi tedy proudem složitým a ne
tak jednosměrným, jak to množí autoři předpoklá
dají. 1 ten "nedeformovaný komunismus" byl stále
ještě podstatnou deformací politického života. Chápu,
že za daných poměrů še více dělat nemohlo a že i
'o, čeho se dosáhlo, znamenalo velkou úlevu pro
zotročený lid, jde mi však o to, aby tyto skutečnosti
nebyly zkreslovány.
Kdyby Sovětský svaz nezasáhnul, uplatňoval by
český a slovenský lid postupně nároky na svobodu
a demokracii celou a Dubčekovo vedeni by bylo po
staveno brzy před dvě možnosti: buď ustoupit vůli
lidu a přihlížet k tomu, jak komunismus je smeten,
anebo přitahovat zase šroub. Já bych byl samozřej
mě pro alternativu první, považoval bych však alter
nativu druheu za jistotu. Případ Gomulkův byl v
tomto ohledu velmi poučným.
Nyní po pěti letech by bylo velmi žádoucí, aby ně
kteří lidé v exilu přestali překrucovat fakta a za
čali říkat poctivě a odvážně celou pravdu. Měli by
být důslední a zbavit se i této politické deformace.
S. Hofírek
Sděííte-li

nám adresy Čechů

a Slováků, ,

kteří by mohli mít zájem o odběr Hlasu domova,
rádi jim zašleme ukázková čísla
a budeme Vám vděčni za

spolupráci.
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PŘIZNÁNÍ
D A N Í Z PŘIJMU
NUTNO PREDLOŽITI DO 31. SRPNA
P O U Ž IJT E PROSÍM SPRÁVN ÉH O FO R M U LÁ Ř E

FORMULÁŘ

s

FORMULÁŘ

MZDY A P L A T Y atd.

K použití osobami, jichž jediným příjmem byl plat,
mzda, neb jiná odměna jakožto zaměstnanci, důchod,
penzijní přídavky a úroky a dividendy, nepřesahující
$ 400.
P Ř ÍJEM Z IN V ESTIC A M A JETK U atd.

K použití osobami, jež se nezabývají obchodem
přímo, ale pobírají příjem z investic, nájmu nebo
prémií.
FORMULÁŘ

B
FORMULÁŘ

OBCHOD A POVOLÁNÍ

K použití osobami, majícími příjem z povolání,
živnosti neb obchodu, včetně výroby surovin.

TRU ST A S P O LEČ EN S T V Í

K použití pro trusty a společenství.

FORMULÁŘ

A
FORMULÁŘ

€
FORMULÁŘ

P Ř ÍJEM

Z IN V ESTIC A M A JETK U atd.

K použití osobami majícími podíl ve společenství
nebo pobírajícími důchod z pověřeného majetku.

OBCHODNÍ SPO LEČN O ST

K použití obchodními společnostmi, včetně spolků
a sdružení.
;

PEN S IJN Í FOND

K použití penzijními, spořitelními, dobročinnými a
podpůrnými fondy.

w
PŘIZN ÁN Í Z A Š L E T E

Náměstku daňové správy v hlavním městě státu,
v němž žijete.
Formuláře A, B, G a S a směrnice osobám činícím
daňová přiznání možno obdržeti na poštovních ú řa 
dech a na všech federálních daňových úřadech.
Formuláře C a F možno obdržeti ná požádání od
federálních daňových úřadů.
E. T. CAIN, ředitel daňové správy

Lékař o zdravotnictví
(Pokračování se strany 9)
1) zneužívání zdravotnických služeb a všeobecné;
snížení úrovně lékařské péče,
2) zrušení svobodné volby lékaře a nemocnice,
3) narušení občanské svobody registrací každého
občana tzv. sociálně zabezpečujícím číslem.
Ministr Bili Hayden, který právě oznámil, že čtvrt
miliónu dolarů z poplatníkových peněz bude věno
váno na propagaci znárodněného zdravotnictví, zá
měrně zkresluje, zamlčuje skutečnosti a často mluví
vyložené nepravdy. Posuďte sami:
Sečtením všech položek vynaložených na znárod
něné zdravotnictví podle návrhu Mr. Haydena, do
jdeme k položce pro první rok činnosti nejméne
$ 1.400 miliónů. Z toho pouze $ 325 miliónů bude kry
to z 1.35% povinné zdravotnické daně. Zbývajících
$ 1.075 miliónů musí být kryto ze státní pokladny, vo
je použitím dalších peněz z poplatníkových kapes.
Sami autoři návrhu znárodněného zdravotnictví
souhlasí, že 1.35% daň nestačí pokrýt celkový výdaj
na znárodněné zdravotnictví. Usuzují, že vláda bu

Nekrolog
Zatímco politikové snadno zapoměli, politologové se stále zajím ají o tzv.
československý experiment, který tak dramaticky vyvrcholil v srpnu 1568.
Autorka díla, o .kterém referuji, napsala již před třemi lety přípravnou studii
vydanou v Cambridgi pod titulem The Czechoslovak Reform Movement. Kon
cepce obou prací je překvapivá a zdá se, že reálná. Světová veřejnost se domní
vá, že liberalizační hnutí spočívalo v Československu na elitě intelektuálního
okruhu zejména spisovatelů, jak nakonec prohlašuje D. Hamšík ve své knize
Writers Against Rulers (Hutchinson, 1970). Golanová nepopírá inspirativní
prvky které vnesli do Československého jara intelektuálové, zdůrazňuje však,
že reformní hnutí se rozvinulo podporováno celou společností, zejména hospo
dářskými složkami, odborovou organizací, kulturními pracovníky, studenty a
dokonce i justičním, bezpečnostním a vládním aparátem.

Reformní hnutí mělo
podle Golanové kořeny v
neutěšené situaci čs. průmyslu, reformní ekonomové chtěli změnit stranické
řízení výroby na řízení
dle principů tržního hospodářství. Zákon poptáv
ky a nabídky měl nahradit systém administrativních příkazů kontrolovaný
vedením
komunistické
strany. Tato linie se setkála s malou opozicí, protože tehdejší hospodářství
se ocitlo v kritickém stádiu. Navrhované změny
sledovaly více autonomie
jak v zemědělských tak
v prúmyš’ových podnicích. což bylo přijímáno
s nemalými sympatiemi,
stejně jako poprvé veřejně projednávaný kriticky
přístup k nerentabilnímu
exportu.
Jestliže sc však tyto
momenty měly uplatnit,
pak by muselo nutně dojít k odklonu od partajního přikazovacího mechanismu. Tuto okolnost vystihly společenské organizace a začal se úplatňovat názor, že nejen
ekonomická sféra, ale i
celý veřejný život by měl
nastoupit cestu nezávislou
na hierarchickém systému příkazů aparátu KSČ
a spíše respektovat od
partajního vlivu oproštěné

de muset přidat na každý dolar získaný přímou zdra
votnickou daní, alespoň $ 1.50. Pravdě se více blíží,
po zkušenostech z britského a kanadského systému,
že alespoň $ 3.00 bude muset být přidáno ze státní
pokladny. Konečný výsledek pro daňového poplatní
ka může být jedině zvýšení daní.
Podívejme se, co by průměrný občan platil ve
skutečnosti na znárodněné zdravotnictví. Manžel s
příjmem $ 6.000 ročně by platil $ 73 na přímé zdra
votní dani, dále bude platit $ 219 státní pokladně
jako skrytou část příspěvků na znárodněné zdravot
nictví. Na příjem $ 8.000 by připadlo $ 97 přímé
zdravotnické daně a $ 291 skryté daně. Na $ 10.000
příjem je $ 122 přímé daně a $ 366 skryté daně.
Navíc každý další příjem (manželky či jiného člena
rodiny) bude rovněž podléhat přímé dani 1.35% a
nepřímé skryté dani. Doposud se platí, jak známo,
pouze jeden rodinný benefit. Zavedením zdravotnic
ké daně by samozřejmě odpadla možnost dedukovat
z daňového přiznání výdaje na lékaře, nemocnici a
léky.
Všichni bychom platili přímou a skrytou zdravot
nickou daň, ze které by určitě těžili nám tak dobře
známí marodéři. Zde ještě neznají posudkové komise

vládní směrnice. V ROH
se vynořila myšlenka, že
by odbory měly spíše zastupovat dělnickou třída
než sloužit jako převodová páka ze stranických
na odborové organizace,
Golanová si také všímá
úlohy studentů v reformním hnutí. Mládež neměla ke generaci svých rodičů valnou důvěru, nemínila
respektovat ty,
kteří byli diskreditováni
nejen stalinskou minulostí, ale i kapitulací v roce 1948 a dokonce i v roce 1938. Proto se studentské hnutí nezabývalo jen
problémem mládeže, ale
zajímalo se o celý veřej ný život,
Dalším aspektem reformního hnutí bylo přlpravovand přiznání práva svobodného spolčování
ve smyslu odbourání hegemonie KSČ v sociální
struktuře státu. Nebylo
zapomenuto ani na náboženskou svobodu a právo
menšin,
Reformy na Slovensku
jsou rozebírány ve zvláštní kapitole s poukazem na
odstranění asymetričnosti
federativního uspořádání,
kdy Slovensko mělo svou
vládu (Sbor povereniků).
zatímco Čechy a Morava
nikoliv.
Kniha též poukazuje na
další
momenty,
které
vzbudily u Dubčekových
odpůrců nejsilnější opozici. Reformní hnutí se ideo
logicky dotklo jádra sa
mé totality režimu - za
mýšlelo
demokratizovat
stranu a povolit opozici
v Národním shromáždění.
Není divu, že tyto zá
měry byly pro konzervativce zcela nepřijatelné a
znamenaly začátek konce.

Srpnová likvidace reformního hnutí v československu pak měla poučit Po
láky, Rumuny, Bulhary a
jiné včetně Rusů, že Brežnev se tak snadno nevzdá.
Dubček se nerozhodl
zavčas, nepochopil, že
Československo potřebuje
parlamentní demokracii a
nikoliv demokracii pouze
uvnitř KSČ, ztotožnil stra
nu s vládním aparátem a
tím se celkem neo-dlíšil
od svých předchůdců.
Golanová dále ve své
knize rozebírá rozdíly me
zi Jugoslávií a Českoslo
venskem ve smyslu poku
sů o uvolnění stranické a
ekonomické direktivnosti
a srovnává situaci v re
publice s podmínkami v
Sovětském svazu. Takové
srovnání není lehké, zej
ména když uvážíme, ' že
Říjnová revoluce se přihodila v zemi, která parlamentní
demokracii
nikdy nepoznala a carské
samoděržaví bylo nahra
zeno diktaturou sovětů.
Autorka dále analyzuje
vztahy mezi Sovětským
svazem a ostatními státy
Varšavské smlouvy a je
jich přístup a podíl na
srpnu 1968. Antisovětské
smýšlení tehdy nepropuklo a nebylo drasticky potlačeno pouze v Českoslo
vensku.
O Dubčeuově krátké éře
bylo napsáno na dvě stě
publikací. Pro toho, kdo
chce být detailně infor
mován o vývoji, který
vedl k 21. srpnu 1968 a
nastolení Husákovy vlá
dy, bude kniha Golanové
důležitým, často i diskuzním, politicko-historickým
a dokumentárním prameIP
nem.

práce neschopných. Uskuteční-li se kombinace socia
listického zdravotnictví á la Australian Labour P ar
ty s australskou mentalitou “she’11 be right, mate” ,
pak budeme mít co dělat, abychom uživili Bumbrlíčka nenasytného, znárodněného zdravotnictví, zamilo
vané dítko pana ministra spolkové vlády Haydena.
Uvidíte-li někde nápis “Nationalised Medicine is
a Health Hazard” , věřte, že tomu tak skutečně je.
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Nedá se nic dělat.

í

Aleš Nebeský

1

S internacionální povinností v srdci a se srdcem
na dlani — pro jistotu doprovázeným samopalem —
vpochodovaly zaprášené nohy synů do země, kde si
jejich otcové_ vysloužili dějinnou slávu osvoboditelů
obloženou šeříky. Nadšené širokolícé tváře dostaly
: téměř okamžitě výraz vyplývající spíše z Jiříkova
vidění, a to nejen proto, že jim zapomněli ve škole
říci poučku o neopakující se historii. Na šeříky se
tehdy nedostalo a, nepočítaje projevy těch, kteří
balancují na pověstných špičkách bajonetů, zdá se,
že šeříky nevykvetly ani po pěti letech. Přesto ale
pět let hlodající zub času úspěšně vychází vstříc
širokolícím' internacionalistům.
Onoho dne, ktěrý pro někoho může být i “doprav
ní nehodou” , jak se před časem vyjádřil P. Kohout,
napsala Mladá fronta ve svém zvláštním vydání“Jsme zvyklí velkému pokrytectví, naše dějiny jsou
naplněny pravdou a lží, ale tuto lež a toto násilí
nezapomeneme. Nemůžeme. Nesmíme.” Jsme na to
zvyklí a tak zapomínáme a přizpůsobujeme se. Tady
i doma. Konec konců, nic se nestalo — “spřátelené
jednotky” se vyskytují na ulicích sporadicky, těch
pár procésů — to vlastně nic nebylo, nehledě na to.
že si to vlastně ti lidé zavinili sami, mohli být zti
cha. Je sice pravda — inteligence byla zdecimována.
:ale i to je její vina. A vůbec, stejně se nedá nic dě
lat — počkáme, on to za nás někdo vyřeší. Stáhnutí
do lhostejnosti jako obranný reflex fungovalo vždy
dokonale a, konec konců, má i svůj klad. Velmi těž
ko lze přimět lhostejného člověka k aktivitě — chyba
je, že to funguje na obě strany.
Emigrace je částí národa, těžko očekávat, že v
ní tomu bude jinak. Na výsledku nic nemění, že na
ni nikdo nevykonává tlak, aby ji přinutil k lhostej
nosti a zapomenutí. Téměř jako paradox se může
zdát, že zub času zapracoval úspěšněji v řadách
emigrace, než u většiny doma. Je-li jen relativně
málo těch, kteří vcelku upřímně prohlásí, že mimo
jejich materiálních zájmů je nezajímá vůbec nic, že
chtějí vše zapomenout a že již dávno nejsou Češí,
pak většina říká totéž svojí nechutí k jakékoliv akti
vitě a svým ostentativním “stejně je to vše k niče
mu’’.
Mělo-li by se vyhlásit heslo emigrace, pak bý je
dině mohlo znít: “Nedá se nic dělat!” , a s tímto
heslem by došlo ke kýženému duševnímu splynutí
většiny emigrace s většinou doma. Jaká je cena této
dojemné jednoty “mlčící většiny” , není jistě třeba
zdůrazňovat.
Otázka, co vlastně dělat, velmi často v tomto bodě
položená, je ovšem otázkou kardinální, již proto, že
i letmý. pohled na mezinárodní kolbiště je krajně nepotěšitelný — obzvláště pro toho, kdo rád pojímá
svět v ideologických kategoriích.
Jako emigrace žijeme v době nejen neustále se
opakujících amnestií za něco, co jen tak vyšinuté
právo, jako je doma, může pokládat za zločin, ale ta
ké v době, ve které dochází k pro nás nepochopitel
nému potřásám pravic mezi našimi údajnými přáteli
a nepřáteli, V téže době, kdy před pěti lety vyšlo
2.000 slov a Brežněv — prý se slzami v očích — pro
hlásil, že SSSR je připraven se hájit před meziná
rodním tribunálem proti obvinění, že by se snad chtěl
vměšovat do záležitostí jemu tak -drahé ČSSR.
nyní tentýž Brežněv se prochází po Bílém domě a v
americké televizi skloňuje termín “mírová spoluprá
ce rtjezi národy” do nekonečna. A v přibližně stejné
době. kdv se tehdy konalo “jednání” ve Varšavě,
které mělo “diplomatickou cestou” zlikvidovat jakou
koliv změnu, probíhalo letos jednání v Helsinkách za
týmž účelem a na vyšší úrovni. Tím vším se cítíme zra
zováni a naše víra v povinnost druhých nás chránit,
osvobozovat a zachraňovat je otřesena, aniž se ptá
me, zda taková povinnost druhých existuje, zda by
chom se neměli my sami začít starat o sebe a poku
sit se chápat pohnutky těch, u nichž možnost pomoci
existuje latentné, ale nikoliv jako povinnost.
“Reál-politika”je pro nás slovem s vulgárním pří
zvukem, aniž nás napadne se zeptat, zda vůbec mů
že být politika jiná, než opírající se o realitu. Zcela
samozřejmě se nemůžeme — a ' ani nesmíme — zba
vovat svých ideálů, ale měli bychom je přesně odli
šovat od iluzí. Právě tak bychom měli trvat na tom,
aby politika byla “morální”, ale měli bychom si být
vědomi možností dané situace — jinak řečeno, měli
bychom být realisty v tom nejryzejším masarykov
ském slova smyslu.
Je-li výsledkem poučení z událostí před pěti lety
pro místodržící v Praze zdecimovaný intelektuální a
kulturní život národa, neměli bychom docházet k té
muž výsledku sami a dobrovolně v emigraci a Již
vůbec bychom neměli chápat jako poučení z oněch
událostí beznaděj kombinovanou s iluzivními nadě
jemi v Západ či Východ. Právě z Oněch událostí by
pro nás mělo vyplynout vědomí, že jen my sami
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N A LÉH A V Á TELEFONNÍ
TLUM OČNICKÁ SLUŽBA

V MELBOURNE
V O LE JT E T EL EF O N IC K Y

ČÍSLO

662 3000
V SYDNEY
V O LE JT E T EL EF O N IC K Y

ČÍSLO

221 1111
V NALÉHAVÝCH PŘÍPADECH, KDYŽ

ČEŠTINA J E JEDNOU Z MNOHA Ř EČ Í,
OVLÁDANÝCH TLUMOČNÍKY
ZVLÁŠTNÍ, 24HODINOVÉ SLUŽBY,
POSKYTOVANÉ PO SEDM DNÍ V
TÝDNU FEDERÁLNÍM
MINISTERSTVEM
PŘISTĚHOVALECTVÍ.

NEUMÍTE MLUVIT ANGLICKY

POMOHOU VÁM ZAVOLAT L É K A Ř E ;
ZÁCHRANNOU STANICI, HASIČE,
PO LICII. PORADÍ VÁM V E VĚCECH
UBYTOVÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ.
JSOU JIM NÁPOMOCNI DALŠÍ
LIN G VISTÉ, PŘIPO JEN Í K RŮZNÝM
VEŘEJN ÝM ORGANISÁCÍM, K T EŘ Í
VÁM MOHOU POMOCI V E CHVÍLI
NOUZE.

POZNAMENEJTE SI TOTO O SLO — 662 3000 V MELBOURNE nebo
221 -1111'V SYDNEY — A ZAPAMATUJTE SI JE

musíme vytvářet onu možnost, či možnosti, které se bám. Změna y Rusku nemusí nutně znamenat i změ
dají a mohou v politice využít. Nepomůže nám no nu jeho velmocenského statutu — i velkoruské a
stalgický nářek nad “demokraciemi zrazujícími své nacionalistické tendence lze vysledovat v nepřehled
ideály” a nad Amerikou, která zcela pochopitelně né situaci mezi ruskými opozičníky.
;
reaguje na neustálé demonstrace a projevy nenávisti. Klademe-li si otázku — kládeme-li si jí v ů b e c - co
těch. které po dvacet let ochraňovala a jejichž ny dělat, a odpovídáme-li si “jsme malí, nedá. se,-dělat
nější ekonomický standart by byl -bez její počáteční nic” , můžeme se jen těžko divit, když druzí nepro
pomoci nemožný (málo záleží , na tom, že ona pomoc jevují chuť pro nás riskovat své zájmy. Nepochopíbyla také prospěšná Americe). Tím méně nám po li li jsme to již dávno, měli bychom pochopiť teď’, po
může spoléhat na . bezpochybně.:vítaný a , nevídaný pěti letech, že politika, je-li uměním, pak urtiěním
růst odporu v samotném Rusku. Bez ohledu na ;to, možného. O ono možné bychom měli usilovat a ne
že vliv tohoto odporu na politiků Ruska je — mírné zaměňovat je za iluze, z kterých jsme již měli tolitt
vyjádřeno — v nedohlednu, jen velmi těžko. :se mů kocovin a-z jejichž probuzení nikdy nebylo nic, více
žeme spolehnout na to, že “nová” , opozicí ovlivněná než bezmocně složené ruce v klín, lhostejnost a bez
politika bude chápavější k sousedům a jejich tuž naděj.
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HLAS
Viktor Fischl: Hovory s Janem Masarykem.
CCC Books, Muenchen, 1973, str. 164, cena
US $ 5.90.

“ Hlavy vzhůru”
Viktor Fischl vydal před válkou dvě-tři sbírky ly
riky, v první emigraci pracoval ve službách londýn
ské exilové vlády, kde se dostal do úzkého pracov
ního kontaktu s Janem . Masarykem, s kterým pak
spolupracoval až do jeho ■dosud., neyyáyětléně smrti.
Fischl emigroval v roce 1948 podruhé a'stal se diplo
matem Izraele. Zápisky, které si pořizoval jako úřed
ník čs. ministerstva zahraničních věcí, zachránil, v
Tel Avivu je utřídil a vydal k uctění památky Jana
Masaryka. V knížce zachytil vzpomínky n a ,Ja n a á
vykreslil taktní portrét toho,” kterého miloval ■celý
národ.
Po prvním vydání z roku 1952 vyšla knížka o něco
později v Chicagu v knižnici Kruhu přátel českoslo
venské ,knihy a nyní, přepracovaná a rozšířená,
vyšla potřetí. V této podobě měla také vyjít v te s - '
koslovensku, Jan Werich již z ní předčítal úryvkv
pro rozhlas, 21. srpen však udělal všemu konec.
' Není to životopis, není to ani žádné shrnutí Janovy
filosofie, nejsou to ani žádné zkazky o! jeho,, origi
nální osobnosti nebo dokonce sbírka jeho humoru’.
Je to jen malé přiblížení Jana Masaryka těm, kte
ré miloval a kteří milovali jej a připomenutí jeho
nezapomenutelného genia. Fischl neměl možnost
.kontroly Jana Masaryka, jako měl Karel Čapek, když
psal Hovory s T.G.M. Zaplnil svou knížku Janovými
úvahami o věcech, o kterých spolu mluvili nejcasteji _ o demokracii, svobodě, komunismu, vztahu ma
lých a velkých národů — a ještě mu zbylo místo
na Masarykovu vtipnost. Při čtení jsem měl dojem,
že ke mně mluví blízký přítel — Jan Masaryk.
IP

DOMOVA'

PO K R A Č U JM E V TRA D IC I

Po velkém úspěchu v loňském roce vyjde letos
v říjnu rozšířený, 160-ti stránkový KALĚX 74,
oehatě ilustrovaný kalendář československého

Č TEN Á Ř J. M. Z C IC ERA, USA, se nás dotazuje,

SVATOVÁCLAVSKÁ TAN EČN Í ZÁBAVA

“v kterém úzkém prostoi ru v Austrálii se soustře1dílo nejvíc-'
krajanů” .
: Odpověď by mohla zají■mat i jiné čtenáře: téměř
• dvě třetiny australských
: Čechů a S1 vrátků žijí v
Co je nejdůležitější při příležitostech jako K Ř T Y , . městech Sydney a Mel
PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ. BIŘMOVÁNÍ. SVATBY. bourne. Poťle kartotéky
POHŘBY a jiné podobné úkony?
odběratelů Hlasu domova
Pro věřící to je, nebo by měla být jejich nábožen je krajany rejhustěji. za
ská stránjta,
bydlena sydrcyská čtvrť
a
melbournske
S tou Vám ochotně poradí a pomůže, jestli bvdlíie Bondi
v New South Wales, O. VLADIMÍR ONDRÁŠEK. čtvrtě Hawthom a Kew.
13 Grantham St., Burwood, 2134. Tel. 747-5611.
Malý oznamovatel
Přijala by rškterá česká
Contin. "G O U R M ET "
Restaurant "LA B U Ž N ÍK '1
129 Bayswater Rd.
Rushcutteřs Bay

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 !
Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných
'■'vf*
»sr*.

PRO STUDIUM PRO BLÉM Ů
PŘ ISTĚH O V A LC Ů

Cerne a bílé

bude v sobotu dne 22. září 1973 v Norih Boně
Golf Club. Kuldanova kapela bude hrát od 8 hod.
večer do 2 hod. ráno.

česká restaurace

K R O U Ž EK

Tato skupina se pravidelně schází ke studiu problé
mů, se kterými se setkávají přistěhovalci, v Burwoodu NSW., a okolí. Má za účel pobídnout už exi
stující organizace, aby pomohly luštit, tyto problé
•_'XÍÍU.
Najdete v něm zábavu, poučení a mnoho cen my a, možno-li, razily nové cesty.
Doufáme, že tento kroužek si nejenom všimne obtí
ných informací. Cena kalendáře US $ 6.80 včetně
ží, ale bude se moci dozvědět o všem, co už podni
poštovného a poplatku za převod šeku. Platby
kají k jejich odstranění jiné skupiny nebo jednot
pouze předem šekem na adresu Kalexu.
livci.
KALEX, 8 Muenchen 5, Pestalozzistr. 13, WEST
Studijní kroužek se zatím zabývá dosažitelnými
GERMANY.
statistikami a informacemi. Má-li však účinně pra
covat a splnit svůj účel, potřebuje pomoci vás všech,
OBJEDNÁVKY A PLATBY MŮŽETE ZASÍLAT
kteří čtete tento časopis. Jestli víte o obtížích, se
JIŽ .DNES !.
kterými se stýkají přistěhovalci buď všeobecně,
anebo čs. přistěhoyalci zvlášť, prosíme, abyste nás
o nich uvědrmili. Oznamte nám také všechny orga
nizace, které už pracují k řešení těchto problémů.
. Napište laskavě buď anglicky nebo česky na adresu:
(Pokračování se str. 3) mříže 30letou Máriu A ,
V. Ondrášek, c/o The Migrant Study Group, ,4/15
okradli o číšniekou tašku která' dítě," jež porodila Coder St., Burwood, NSW. 2134.

s 380 Kčs.
Sedmadvacetiletý muž
přepadl v Krnově na Bruntálsku 40letého občana,
zbil ho a ukradl mu 500
Kčs. Příslušníci V B sice
pachatele zakrátko dopad
li, ten už však mezitím
stačil téměř polovinu lu
pu utratit.
Ve svém bytě ve Staré
Turé na Trenčínsku byl
nalezen zavražděný 63letý
Jan V. Případu se ujali
nejzkušenější kriminaliste
Č E S K É BOHOSLUŽBY V S Y D N E Y A O K O LÍ:
a po 24hodinovém pátrán;
Marist Chapel, 5 Young St., Sydney
Každou první a třetí neděli v měsíci c 11 hod. dop.
usvědčili ze zločinu 17lePatří k tomu občerstvení, o které se zdarma stará
tého Štefana H. Učeň po
spolek sv. Václava.
nějaký čas muže vydíral
St. John of God Hospital,
a když byl naposledy z
13 Grantham St., Burwood, NSW. 2134
bytu vykázán, odešel si
Každou sobotu kromě soboty před první nedělí
ce, ale záhy se vrátil a
v měsíci o 6.30 hod. večer.
Sisters of Perpetua! Adorafion,
nožem bodl Jana V . do
74 Cliff Rd., Wollongong
hrudníku. Mrtvého pak
Každou druhou neděli v měsíci o 4. hod. odpoledne. ještě okradl o náramkové
Sacred Heart Churčh,
hodinky.
839 Hunter St., Hamilton, NSW. 2303
V betonové vodní nádrži
Každou čtvrtou neděli v měsíci o 4 hod. odpoledne.
v Košicích našel Ján G.
V Marist Chapel, 5 Young St., Sydney, zvláštní
mše svátá bude 9. září 1973 o 11 hod. dopoledne. ! mrtvolku
novorozeněte,
Rozloučíme se při ní s Otcem Patíkem. Po r í bude j Bezpečnost po intenzivním
občerstvení, hojnější než obyčejně, při kterém nám
Otec Patík bude vypravovat o svých dojmech _z j pátrání jala a vsadila za

Ameriky, z Evropy a z vlasti. Také o svých plá
nech a nadějích ve své nové misii._____________

20. 8. 1913

rodina pensisfu. který je
zdravý, má málo potřeb,
může pomoci a bude pla
tit?
— Mohl by někdo pomoc5

s nalezením Petra Erbe
na. Jde o život jeho m ať
ky.
V obou případech pište
na V. Ondrášek. 13 Grant
ham St.. Burwood, NSW.,
2134.

živé a zdravé, hodila do
vody a nechala utonout.

Nová plně automatická
Rodina o 3 dospělých
pračka značky
I méně soudnému čtená
přijme
HOOVER
HOSPODYNI,
ři muší být jasné, že sc
a sušička šíře 23”
která by znala němec
zde zdaleka nemluví :
ky nebo maďarsky.
všem, co se ve skutečno
Musí umět vařit a znát
stí děje. Socialistické sta
běžné domácí práce.
tistiky o kriminalitě, se
Pomocnice pro větší
týdenní úklid je
bevraždách, různé repor
k dispozici. Stáří 30 - 55
táže o “obětavých zása
roků. Plat $ 60 čist.
zích Veřejné bezpečno
týdně. Volejte pond. až
sti” , linky důvěry a zá
pátek 9 dop. - 5 odp.:
DISCO UKT HOUSE
25-5038, nebo večer a
chytné stanice, to všechno
241A Oxford Street
o víkendu: 36-5488
jistě nevaří z vody.
BONDI JUNCTION
(Sydney)
Ovšem zatímco západů
(proti kir.u Metro)
tisk rozpitvává bez skn;
Tel. 339-1222
půlí každou osobní trage
POZOR: Náš obchod
dii.
tisk komunistické je POUZE na uvedené
HOSPODYNI
adrese!
zprávy do černé kronikv
buď:' k docházení
Jen "Naše ceny
přísně cenzuruje. Z pub
pondělí až pátek
jsou nejnižší!”
likace
jsou vyloučen'poledne až večer,
nebo: s bytem v mo veškeré vraždy a sebe
derním domě ve vých.
vraždy. -při nichž hrál
předměstí - pro zamést
Přijmeme
úlohu politický motiv, o
Š V A D LEN Y
nané bezdětné manžele.
homosexualitě se nesmi
Nabízíme pěkný pokoj,
psát vůbec, o většině ná k běžnému šití, _dále
začisťovačíy a šičky
mnoho volných dnů a
silných činů jen tehdy, na dvoujehlových stro
vysokou mzdu. Výpo
bvly-li “odhaleny rychlým jích. Musí být zvyklé
moc na úklid k zjedná
na
autom,
stroje.
Stá
a pohotovým zásahem Ve
ní. Znát trochu m aďar
řejné bezpečnosti” . Volně lá místa. Vysoké mzdy.
sky by byla výhoda.
Přesčasy.
je možno psát pouze o roz
Týden 4% dne.
Jsou třeba reference.
krádár.í majetku v sociali
A ER O P LA N E
Volejte kdykoli večer
stickém vlastnictví a o
CLOTHIN G
nebo o víkendu: tel.
obohacovaní se na úkor
193 Hay SL, Sydney
(Sydney) 665-5929.
společnosti, což je bonbó
nek, který komunistický
tisk předkládá svým čte
nářům jako denní specia
HODINÁŘ *
Přijmeme
litu.
Z LA T N ÍK *
DÍVKY
Není hezké, dělá-li ně
Š T EV EN V A R D Y
na lehkou
kdo z lidského neštěstí a
590 Gecrge St.,
tovární práci.
tragedie senzace, jak se
Sydney
Dobré podmínky.
to ve svobodném tisku stá
(proti Trocaderu)
Je třeba znát
vá. Naproti tomu jsou
Velký
sklad zlatých,a j.
■zprávy ze socialistických
trochu anglicky.
“černých kronik” z po šperků, hedinek atd.
CORAL
Opravy se zárukou.
P LA ST IC S P T Y . LTD .
chopitelných politických
Mluvíme česky
193 Hay St., Sydney
důvodů nemístně cudné a
a slovensky.
Tel. 211-0197.
kusé. Přesto je dobře se
Telefon: 61-8579
občas začíst do noticek
černých kronik komuni
stického světa. Demokra j Chcete se v příjemném prostředí
tický svět s jeho senzač
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
ními vraždami na prvních
Poslechnout si českou hudbu ?
stránkách se pak člověku
Vše je pro Vás připraveno v- české restauraci
nezdá přece jen tolik čer
ZLATÁ
PRAHA
ný.
mč
235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney

Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi

HLAS

20. 8. 1973
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Maíý oznamovatel

H LED EJ
A N A LEZN EŠ!

' Proto hledám hodného
>muže do 45 lét, který ,
>touží též po teplém
rodinném krbu.
Fotografii s udáním
. výšky vyměním nebo
čestně vrátím.
'Zn. “Milé překvapení” (
do HD.

“Fenomenální”

“Jedinečně skvělý”

“Mnozí kritikové považují tento orchestr za nejlepší na světě”
M EL B O U R N E

TOWN

HALL

HLE DAJÍ

Hledám přítele Waltra P a n c e , Čecha, který při
jel ze Říma do Sydney asi před 2%. rokem a je
snad někde v Sydney. Odepíši Jar. šubrt, 248 Dcnnison St., Rockhampton, Qld. '4700.

Opravy

radiopřístrojů, TV,
transist. a domácích
elekt. spotřebičů pro
vádí spolehlivě a levně

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

ODRA TRAVEL SERVICE
311 La Trobe St., Melbourne, tel. 67-9454
647 George-St., Sydney, tel. 211-5655

Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem
— kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Letenky do Evropy a zpět
’
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90

E . HALUŠKA

Čtyři koncerty:
V Ú T E R Ý 25. Z Á Ř Í: D IR IG E N T E R IČ L EIN S D O R F

F. 58/125 Napier St„
Fitzroy, Vic.
Tel. 419-3319

Z P R Á V Y S. K. SLAVJA M ELB O U R N E
HAKOAH — SLAVI A 1 : 0 (1 : 0)

Pohroma na slavistickou branku se dostavila již ve
druhé minutě zápasu, když zdánlivě neškodná,, vedle
tyče jdoucí střela, po níž brankář vůbec nešel, se
stočila do sítě. Slavia se snažila vyrovnat, podala,
jako celek dobrý výkon, ale svou převahu v poli ne
dokázala vyjádřit brankami.^ Skóre se do konce zá
pasu nezměnilo. — Reservy hrály bez.branek — 0: 0.

Předehra k opeře Tannhäuser (Wagner), La Mer (Debussy),
symfonie č. 5 (Beethoven)
Č T V R T E K 27. Z Á Ř Í: D IR IG E N T E R IC L EIN S D O R F

Předehra k opeře (Rossini), symfonie č. 41 “Jupiter” (Mozart),
symfonie č. 4 “Romantická” (Bruckner)
P Á T E K 28. Z Á Ř Í:

D IR IG E N T STANISLAW

SKROW ACZEW SK!

SÓLISTA NA PIANO JOERG DEMUS
Předehra k opeře Čarostřelec (Weber), Koncert č. 27 pro piano
(Mozart), symfonie č. 2 (Brahms)

Přijmeme
ŠV A D LEN Y

k šití dám. ,’šatů
střední jakosti
k plnému nebo
částeč. zaměstnání.
H. Murphy

P/L.

2 Oliver Lane
(of 140 Flinders St.).
Melbourne-City
Telefon 63-1247

SOBOTA 29. Z Á Ř Í: D IR IG E N T STANISLAW SKROW ACZEW SK!

SÓLISTA NA PIANO JOERG DEMUS
Medeova meditace a tanec pomsty (Barber),
symfonie č. 5 (Šostakovič).
RICHMOND, Vic.

Předprodej nyní pouze poštou: ABC Concerts, G.P.O. Bok 1686,
Melbourne, 3001
Předprodej v radnici bude zahájen 3. září.
Slevy pro abonenty: ABC Red, . Gold. Youth, Prom a venkovští předplatitelé
$ 10.10, $ 6.10, $ 3.10, studující hudby a pensisté ■$ 6.10, $ 3.10
Telefonujte na č. 60 0721 o brožuru zdarma nebo se zastavte pro ni v ABC,
10 Queen Street.

STŘIHAČI

SLA V IA — JU ST 2 : 2 (1 : 1)

14 Stanley St.
(of Swan St.)
Na prodej obchod
se zař. bytem
(oddělený
k pronajmutí)
Možno na splátky
Tel.: 42-4659

S vedoucím mužstvem ligové tabulky sehrála Sla
via rušný, do poslední chvíle napínavý zápas. Už
v 15. minutě zápasu se podařilo “internacionálu”
JUSTu Micičovi oklamat slavistickou obranu a nahrát
na snadnou hlavičku, kterou, se ujali domácí vedeni.
Z toho se dlouho netěšili, Slavia útočila, míče se
ujal McElhinet, který z dálky prudkou ranou do le
vého rohu vyrovnal. Tempo hry se zvýšilo a byla to
Slavia, která měla více ze hry a tlačila domácí do
obrany. Hosté se ujali vedení, když John Howie
vtipně vylákal brankáře JUSTu a: místo přihrávky z
nečekané posice, skóroval. Ke. konci zápasu však to
byl zase Micič, který zachránil, domácím bod,, když
vyražený míč vrátil do slavistické, brány a. vyrovnal
na 2 : 2. Hráči obou mužstev hráli tvrdě a v zápalu
hry došlo k několika- “horkým” -srážkám, které stá
ly obě mužstva po jednom vyloučeném hráči. .Slavia
pak ztratila ke konci dalšího hráče,, který .“hovořil”
se soudcem. JUST tedy hřál o 10 a, Slavia. o 9 hráčích.
— Zápas 2. mužstev byl odložen, protože bylo rozmoklé hřiště.
,
•. .
V sobotu 25. srpna se Slavia.utká se South Melbourne-Hellas na stadiónu v Middle Parku a v neděli
1. září hostí Juventus na hřišti v Ringwoodu.
J. K.

SPORTOVNÍ K L U B SLA V IA

Přijmeme zkušené střihače — MUŽE I ŽENY.
Stálá práce, přesčasy. Dobré mzdy a podmínky.
Po zkušební lhůtě pensijní pojištění.
Mohou se hlásit též
nezapracované dívky do učení.
Mluvíme česky.
Hlaste se osobně u:

srdečně zve na

VEPŘO VÉ HODY
které se konají v neděli dne 26. srpna 1973

v restauraci EDY ZLATÉHO “Rheinlanď ,
9 — 13 Drewery Lane, Melbourne-City

FINLAW IN D U STR IES

Začátek ve 12.30 vpoledne, -konec podle nálady

4 - 6 Southampton Crescent, Abbotfard, Víc.
Telefon: 42-2511

K obědu se podávají domácí jaternice a jelítka
a další speciality.
K poslechu i k tanci hraje orchestr Edy Zlatého

Vedouc! kontinentální pekárna v Melbourne

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

!

Vstupné včetně oběda S 6.00,
děti a mladiství $ 3.50

Telefon 459-3672

Pro mladé bude reservován dolejší sál,
kde bude též hudba

Největší výběr všech druhů chleba
včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvědčte se!
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je zárukou nejlepší kvality.

DRAŽBA: VELKÉ PŘEKVAPENÍ •
Reservování míst:
tel. 306-4202 (Křepčík), 49-3294 (V. Frencl)
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K a r e l :J a n o v s k ý
Hřebec hrdinou finále evropské zóny

B Davisova poháru

C SR se utká s Austrálií
24 hodin před zahájením pražského finále B skupiny evropského pásma Davisova poháru ČSR — Itá
lie nevládla v táboře čs. tenistů nejlepší nálada: nehrající kapitán čs. reprezentačního týmu Ant. Bolard nevěděl stálé ještě, zda obě hlavní posily ze semifinálového střetnutí s NSR — Jan Kodeš a
mladý Jiří Hřebec — budou moci k utkání nastoupit. Kodeš nemohl kvůli poraněné krční obratli půldru
hého týdne trénovat a Hřebec ještě pokulhával. Nic však naplat — ačkoli ne docela fit — museli hrát,
bez nich by-ČSR i- proti nekompletnímu týmu Itálie (ve kterém chyběli kvůli bojkotu Wimbledonu distan
covaní hráči Panatta a Bertolucci) asi těžko postoupila v Davis Cupu dále.

Nedostatek tréningu se projevil hlavně na Janu
Kodešovi, který v úvodním střetnutí s 201etým Italem
Corraden Barazzuttim zůstal hodně dlužen své po
věsti, hodně za výkonem před svým zraněním. A
tak se stalo, že prohrál svou premiéru v 5 sadách
5 : 7, 6 : 3, 4 : 6, 6 : 2 a 1 : 6, a Itálie vedla na praž
ské štvanici po prvním singlu nad favorizovaným
ČSR 1: 0. Za této krajně nepříznivé situace přišla
řada na nezkušeného Jiřího Hřebce, na kterém le
želo břemeno celého střetnutí. Prohraje-li, může už
být vše ztraceno, když vyhraje, pak může dojít k
zvratu v utkání. Ještě ne docela vyléčený Hřebec
přemohl sám sebe, statečně bojoval, předvedl dobrý
výkon a Zugarelliho porazil ve 3 setech, když jen
první sada (trvající 105 minut) byla vyrovnaná a
skončila po tuhém dramatickém průběhu jeho vítěz
stvím' 12 : 10. Další dvě však byly jeho snadnou zále
žitostí — 6 : 1 a 6 : 1.
Bylo to 1 : 1 a tak nikdo z funkcionářů čs. svazu
si nemohl dovolit v důležité čtyřhře riziko. Za Rode
sova partnera v doublu'neurčili, jak se původně oče
kávalo, VI. Zedníka, ale Františka Pálu, nového me
zinárodního mistra ČSR. Pála nezklamal, byl KoGOOLAGONGOVÁ A PÁLA

V době mezi semifinálovým utkáním B skupiny
evropského pásma Davisova poháru ČSR — NSR a
závěrečným střetnutím s Itálií probíhalo v Brati
slavě mezinárodní tenisové mistrovství ČSR, na kte
rém nemohl startovat nejen zraněný Jiří Hřebec (na
možené rameno)/ ale i favorit, wimbledonský vítěz
Jan Kodeš (silné bolesti v krku). Nečekaným, avšak
naprosto zaslouženým vítězem pánské dvouhry se
za této situace stah “náhradník” daviscupového tý
mu ČSR František Pála, který ve finále porazil na
dějného maďarského tenistu Janoše Benyika 8 :^6,
5 : 7, 4 : 6, 6 : 3 a 6 : 1. V dámské dvouhře nenašla
wimbledonská přebornice z r. 1971, Australanka
Evonne Goolagongová, vážnější konkurenci. V semi
finále porazila necelých 17 let.starou Martinu Navrá
tilovou 6 : 3 a 7 : 5 a v .závěrečném 'utkání Renátu
Tomanovou 6 :3 a 6: 3. Spolu se svým krajanem
Howe-m vyhřáli smíšenou čtyřhru finálovým ví
tězstvím nad bulharským párem Velev — Berberianovou 6 : 4 a 6 : 3.
Velkou nadějí čs. tenisu je bezpochyby Martina^ Na
vrátilová, která spolu s Renátou Tomanovou tvoří uz
dnes skvělý “doublový pár” . Obě však potřebují me
zinárodní zkušenosti. Navrátilová s Tomanovou vy hrály suverénně mistrovství republiky, když ve fina
le porazily hladce i australskou dvojici Goolagongo
vá — Youngová.
v ,
_
A konečně: snad nejslabsi úroveň z celých přeboru
ČSR měla pánská čtyřhra. Vyhrál jí František Pai.i
s Janem Kukalem, kteří v závěrečném utkaní m e ’
těžkou práci, aby zdolali mladý čs. par Pavel Hutka
— Vladislav Cavrda 6 : 0, 6 : 2, 6 : 8, 1 : 6 a 8 : 6.
TRNAVA PORÁŽÍ A JAX

V semifinále mezinárodního turnaje ve španělské
La Coruně došlo k velkému překvapení, když čs.
přeborník Spartak Trnava porazil slavný Ajax
Amsterodam 5 : 3, po poločasu 0 : 2. Trnavští fotbalisté předvedli po změně stran exhibiční výkon

a v rozpětí půl hodiny dali držiteli Svetova tr°fele
5 gólu. Jejich autory-byli:
Adamec _(dvakrat), Hagara, Krajcovic a Kuna \ e
finale turnaje PJ/o!Jrai
vsfk trnavsky Sp;artak *
Atletikem Madrid neza
slóuzene 1: 2.
*

dešovi dobrým spoluhráčem. I Kodeš svůj výkon z
předešlého dne zlepšil, a tak společnými silami po
razili italský pár Marzano — Maioii 6: 2, 8 : 6 a
6 : 4. ČSR vedla 2 : 1.
V závěrečný den utkání zahrál Hřebec ve velké
formě, porazil v předposlední dvouhře Kodešova pře
možitele Barazzuttiho 9: 7, 6 : 1 a 6: 4, a získal
tak za velkých ovací vyprodaného hlediště pražské
Štvanice čs. družstvu třetí potřebný bod k postupu.
Čs. tenisté vedli 3 : 1 a tak poslední “singl” mezi
wimbledonským vítězem Janem Kodešem a Italem
Zugarellim byl skutečně už jen formální záležitostí.
Jan Kodeš vyhrál snadno, a rychle prvé dva sety nad
Zugarellim 6 : 1 a 6: 3, pak však nezachytil nástup
soupeře ve třetím setu. Prohrával v něm s Zuga
rellim 0 : 4, set pustil, aby v následujícím za úmor
ného 30stup. vedra vyhrál 6 : 2. A tak ČSR vyhrálo
nad Itálií nakonec suverénně 4 : 1 a postoupilo do
mezipásmového utkání s Austrálií, které se má hrát
ve dnech 16. - 18. listopadu v Melbourne.
Vítězi “A” skupiny evropského pásma Davisova
poháru se stali tenisté Rumunska, kteří v Bukurešti
vyhráli finálě nad SSSR 3 : 2. Jejich soupeři budou
reprezentanti USA. Ti porazili v Little Rock v ame
rickém státě Arkansas Čilany 4 : 1. Čtyřhra tohoto
střetnutí mezi Američany Stan Smith — Van Dillen
a čilským párem Cornejo — Fillol byla úplným dra
matem, a Američané jí vyhráli v 5 setech 7: 3.
37 : 39, 8: 6, 6 : 1 a 6: 3. Druhý set přinesl “svě
tový rekord: trval 3:45 hod.
ZANDVQORT5KÁ T R A G E D IE

20. 8. 1913

—. Vítězem jubilejního 60. ročníku nejslavnějšího sve
tového silničního cyklistického závodu “Tour de Fran
ce” se. stal Španěl Luis Okáňa. Ve dvacetietapové
soutěži, ve které musela světová elita zdolat 4.140 ‘
km, měl celkovým časem 122:25:24 hod. náskok 15:51
min. před Francouzem Bernardem Thevenetem. V
letošní Tour de France nestartoval sice nejpopulár
nější světový silničář Belgičan Eddy Merxc, odbor
níci však zastávají názor, že včas vystihl velkou for
mu Okáňi a tudíž závod nejel. — Dvanáctietapovou
amatérskou soutěž cyklistů Tour de 1’Avenir vyhrál
Ital Gianbattista Baronchelli, rozdílem 4:58 min. před
Rakušanem Steinmayerém.
— Čs. reprezentant Falta vyhrál v americkém To
ledu mezinárodní závod v motokrosu. Baborovský
byl třetí za Finem Mikkolou.
— 41. ročník chodeckého závodu na 50 km Praha Poděbrady skončil velkým triumfem východoněmec
kých reprezentantů, kteří obsadili prvá 3 místa. Čtvrté
místo obsadil Sparťan Biro, který tak zároveň získal
titul mistra ČSR v chůzi na 50 km. Stopli mu 4:27:02,6
hod.
— 55. ročník plaveckých přeborů ČSR v podolském
bazénu v Praze potvrdil, že čs. plavci zaspali vývoj.
Vždyť mistrovství mělo být kvalifikací plavců pro
zářijové první mistrovství světa v Bělehradě, avšak
žádný z plavců nesplnil limit tohoto vrcholného svě
tového podniku. Jediný čs. rekord v sólových discipli
nách oficiálního čtyřdenního pořadu vytvořil 161etý
znakař VŠ Praha Ivan Merxbauer, ale i jeho čas
2:16,2 min. na 200 m v současné době ani v Evropě
už nic neznamená.
— V Třinci, při lehkoatletických závodech Velké ce
ny Třineckých železáren, vytvořil Jelínek z Dukly
Bánská Bystrica nový čs. rekord ve skoku o tyči:
5,13 m (Laťku na 5,20 m jen lehce shazoval.)
D E B A K L ČS. KANOISTŮ A KAJAKÁŘŮ

V chladný podvečer poslední červencové neděle
skončilo na neklidném jezeře Kauka-Járvi poblíže
druhého největšího finského města Tampere mistrov
ství světa v rychlostní kanoistice, které znovu po
tvrdilo, že čs. kanoistika, jež patřila k světové extra
třídě, je v krizi. Z 54 medailí (po 18 zlatých, stříbr
ných a bronzových medailích) nezískali Čechoslováci
ani jedinou.
Světový šampionát byl sovětsko-maďarskou záleží
tostí. Sovětští kanoisté a kajakári získali 8 světových
prvenství, Maďaři 7. Zbytek patřil reprezentantům!
Rumunska (2 zlaté) a V. Německa (jedna zlatá).
Čechoslováci znovu nejúspěšnější
IN TERPO H Á R

Počátkem srpna vyvrcholil 19. ročník mezinárodní
letní fotbalové soutěže Interpoháru. ve kterém —
stejně jako tomu bylo loni — byla i tentokrát nej
úspěšnější čs. mužstva. Startovaly pouze 4 týmy,
z nichž Slovan Bratislava, AC Nitra a Sklo Union
Teplice vyhrály své skupiny a inkasovaly od mezi
národní sázkové kanceláře prémie ve výši 10.000 švý
carských franků. Zdá se tedy, že když čs. fotba
listům jde o cenné valuty, vydají ze sebe vše. Ne
prosadila se pouze pražská Slavia, ale i její druhé
místo v konečném pořadí své skupiny není neúspě
chem.

Na okraji holandského městečka Zandvoortu se po
slední červencovou neděli jely automobilové závody
Velké ceny Holandska, které budou navždy patřit k
nejčernějším dnům tohoto sportu. Už 24 hodin před
hlavním závodem, v závěrečném tréninku, havaroval
ibhájce titulu mistra světa Brazilec Emerson Fittipaldi, ze všeho však jako zázrakem vyvázl. V hlavní
soutěži, v jejím 10. kole, však přišel o život 251etý
Angličan Roger Williamson, který za živa shořel ve
svém voze March. Byla to pro něho teprve druhá
Klasifikace národů v "Interpoháru"
Grand Prix.
8 mužstev 44 bodů, skóre 73 : 85
Tato 10. jízda světového šampionátu formule I pro 1. Švédsko
4
37
48 : 23
r. 1973 skončila velkým úspěchem závodníků auto 2. ČSR
6
31
52 : 68
mobilky Tyrrell, kteří obsadili dvě prvá místa. Zví 3. NSR
4
27
48 : 36
tězil exmistr světa Skot Jackie Stewart před F ran 4. Holandsko
4
26
51 : 44
couzem Francois Cevertem. 3. James Hunt (V. Bri 5. Rakousko
3
23
44 : 29
tánie - March), 4. Revson (USA - McLaren), 5. Bel- 6. Polsko
7. Dánsko
3
13
31 : 41
tcis (Francie - BRM).
4
13
29 : 54
Vítězstvím v Zandvoortu si Skot Jackie Stewart 8. Švýcarsko
2
11
19 : 25
posílil vedoucí postavem v letošním světovém šam- 9. Francie
1
8
13 : 9
oionátu. Po 10. jízdách má Stewart 51 bodů, už l-0bo- 10. Belgie
1
7
10 : 4
lový náskok před obhájcem světového prvenství Bra 11. Portugalsko
zilcem Emersonem Fittipaldim. Toho už dohání Fran
couz Francois Cevert, který má 39 bodů.
HLAS
D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
J. KU BÍČKO V Á V B R A Z ÍLII
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Bývalá čs. reprezentantka ve sportovní gymnastice
Jana Kubíčková, která se se svým manželem (rovněž
Telefon: 42-5980
vynikajícím čs. gymnastou) rozhodla po invazi vojsx
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
(Austr.) $ 6.-, jednotlivý
států Varšavského paktu do Československa, že se
levrátí z olympijských her r. 1968 v Mexiku do vla výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 5.-,
sti. odletěla v minulých dnech z NSR do Jižní Amerikv. Brazilská gymnastická federace ji pozvala dc
£ stg. 3.-. US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně.
Rio de Janeira. Brazílie a dalších měst. aby zde
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
vedla tříměsíční soustředění gymnastek. Celá rodina
na požádání obratem.
Kubíčkových však žije v Ruesselsheimu v Západ
ním -Německu.

