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"Klid a pořádek v komunistických státech"

Dohoda v zájmu Evropy ?
V polovině třicátých let se vydala tehdy známá a velmi výrecna Lady Asto d l i c U i t : , c a u c m m j J U A a u a
rová na, návštěvu Německa a po návratu do Londýna neskrblila obdivným vek se dá spíše prosadit
posudky o říši Adolfa Hitlera: ten pořádek, ty:dálnice, spokojený lid, koncentrač Obě strany však nechtěj
ní tábory nikde v dohledu! V Německu byly skutečně lepší dálnice než v de vidět, že cena púžadova
mokratických státech Evropy a byl tam i "pořádek" — k výchově možnýct ná od obyčejného člověk:
rušitelů toho pořádku byl dostatek míst za vysokými zdmi nebo pod zemí. Jaké za “klid a budovatejskc
koli zásahy do vnitřních záležitostí Německa se nezdály Lady Astorové a jinýrr úsilí” nebo za prosazen
revoluční změny je vždj
obdivovatelům pořádku, ani vhodné ani lidstvu prospěšné.

Pri změnách, k mmz
dochází, nebo k nimž zdá Se - vývoj - spěje,
setkáváme se mezi pozovateli i aktéry, stále častě
ji s obdivovateli “silné
ruky.” a to mezi konzerva
tivci i extrémními pokrokáři. Některé výhody' dik
tátu jsou nepopiratelné:
zdánlivý klid se dá spíše
Političtí uprchlici jsou pro cs. soudruhy skutečno udržet nebo, na opačné

Vzpomínka se vrací
dnes, . kdy noví “Astoro
vé” obdivují “klid a po
řádek” v komunistických
diktaturách. Podle nich je
to skutečnost tím obdivu
hodnější v době, kdy se
demokratický Svět zmítá

v Kiecicn, zpusuuenyun
hospodářskými a sociální
mi problémy a hledáním
nových mravních základů,
vymykajících se normám,
které starší generace zdě
dila a které ..se snaží udržet.

Krása domova, bída ciziny

stí hodně nepříjemnou a není divu, že se tak usilov
ně snaží tuto živou skvrnu na režimu vymazat nebo
aspoň zmenšit. Loňská amnestie však žalostně zkla
mala, stejně jako zklamaly všechny amnestie pro Ur
prchliky poúnorové. Však se Praha ani tentokrát ne
chlubí, kolik lidí z 60 až 70 tisíc "využilo dobrodiní
amnestié". Dovídáme se jen z čs. sdělovacích pro
středků, jak smutný osud mají ti, kteří výzvy k ná
vratu neuposlechli a jak se těší ti šťastní, kteří se
vrátí "dodatečně".
V poslední době uveřejnila např. Mladá fronta do
pis nejmenovaného "intelektuála" ze Západního Ně
mecka, který se rozhodl jet se svou manželkou zpět
(nejmenováni jsou proto, "aby nemohli být vystave
ni pronásledování tamních úřadů a emigrantů", píše
M F ), který uvažuje takto:
" M it takovou míru svobody, že jeden může říct
předsedovi vlády, že je pitomec, to se zdá zpočátku
velmi příjemné, ale začnete-li o tom soudně uvažo
vat, tak je to nelogické a hloupé. Pocit absolutní svo
body, ale to zase jenom pocit, může člověk mít ako
rát když leží v plné vaně skoro horké vody v koupel
ně. Jakmile z té vany vylezete a osušíte se, tím pá
dem začnete myslet a veškerá svoboda je pryč . . ."
Zkrátka — koupelny jsou v ČSSR taky!
Brněnská Rovnost zase přináší hezké povidání o
Austrálii pod nadpisem Klamné iluze. Jakási babička
prý jela navštívit dceru, bývalou učitelku, zetě s
- vysokoškolským vzděláním a jejich tři děti, kteří žijí
v Austrálii 4 roky, a po návratu se svěřovala novi
nám se svým zklamáním. Citujeme aspoň úryvek:
" . . . Týdny ubíhají a matka poznává ten vysněný
'r á j' v cizině. Venku je zima a v žádném pokoji se
netopí. Může zatopit? 'Kdepak, topný olej je příliš
d ra h ý / — 'A co chleba? Mám koupit ten lepší jako
u nás?' — 'N e, mami, ten horší je lacinější. Lepší
kupujeme jen jednou v týdnu.' — 'A co mléko, Liduško? Jen litr denně? Doma jsi kupovala tři litry.'
— 'Tady si to nemůžeme dovolit.' atd."
Při čtení celého babiččina vyprávění o tom, "ja k
neradostný
život
přichystala vytoužená cizina"
a jak šťastně se žije naproti tomu doma, nás na
padlo jednoduché řešení, jak sé režim může~zbavif
snadno a bez výloh (naopak) spousty uprchlíků v ci
zině: vyzve všechny k návštěvě na pár týdnů, aby
mohli porovnat kouzlo nynějšího domova s bídou ci
ziny. K tomu připojí jen maličkost, samozřejmou ve
■většině států na světě: jasné ujištění, že se každý
může po té konfrontaci opět vzdálit za hranice, bude-li chtít. Taková záruka by však byla jistě jen for
malitou, nikdo by ji nepoužil, vždyť, soudruzi, uvaž
te: tři litry mléka, lepší chleba každý den, horká kou
pel, radost a veselí a proti tomu bída, kterou nadává
ní předsedovi vlády nezahladí. Taková konfrontace
by musela působit neodolatelně! A-čož ten trumf na
řeči všech pornlouvačů v cizině!
Prohlašujeme závazně, že vaši výzvu spojenou se
zárukou ochotně a výrazně v HD uveřejníme, aby se
dostala k co největšímu počtu uprchlíků.

- dříve nebo trochu pozdě
ji - příliš vysoká a že na
konec vrhá vývoj lidství
na míle zpět. Historie
může být i tentokrát uči
telkou nejsprávnější.
Obdivovatelé klidu v ko
munistických zemích jsoi
ovšem přijímáni s nadše
ním -vě východoevrop
ských státech a jejich
(Pokračování na str. 2)

Spojené, štáty — ukazatel
světového hospodářského vývoja

Najhorsie
máme za sebou ?
Neistota v svetovom hospodarstve trvajuci od vlaňajška, problémy sp surovinovými základnami, rlešenie sociálnych otázok, převratný vývoj niektorých
zemí "tretieho světa" a rada ďalších problémov núti ekpnómov pozorné sledovat' predoy-šetkým vývoj
v hospodářsky ďaleko najmoertejšom štáte světa, v
Spojených štátoch, pretože to im móže pomoct' určit'
a predpovedať směr, kiorým sa bude uberať světové
hospodarstvo v budúcich mesiacoch a rokoch. Dušan
Lehotský z New Yorku posiela tento komentár o am->
rickom hospodarsfye:

AmencKe nospodarstvo
a důsledky jeho súčasného vývoja na sociálně po
měry vzbudzuiú váznu sta
rost’ vo vládnych i v súkromných ekonomických
kxuhoch. Očakává sa, že
dojde k ďalšiemu priostreniu vzťahov medzi
vládou o odborové organi
zovaným
robotníctvom,
ktoré sa bude rigoróznějšie domáhat’ zvýšených
miezd.
Podl’a správy americké
ho federálneho statistické
ho úřadu pri ministerstve
práce vykazujú značný a
neočakávaný pokles dva
základné ,ukazovatele ho
spodářského vývoja za
prvý čtvrťrok: hodnota
národného produktu a pro
duktivita práce.
Produkčný prírastok \
sektore súkromného , pod
nikania poklesol v prvorr
štvrťroku o 6%%. Vznikle

to najma v důsledku znač
ného poklesu výroby v
autopriemysle a potom v
bytovej výstavbě. Produk
tivita práce, meraná ho
dinovým prírastkom tovarevej hodnoty na jednoho
pracovníka poklesla za to,
isté obdobie až o 5Vz%.
Je to najváčší pokles za
štvrťročné obdobie od r.
1947, kedy ministerstvo
práce začalo vyhodnoco
vat ’ vývoj na produktivi
tě práce. Podl’a názoru
vládných kruhov předsta
vuje uplynulé štvrťročie
vrchol spomalenia súčasného
ekonomického
vývoja a po ňom má prísť
nové oživenie. V tom
zmysle hovořil prezident
Nixon na verejnom zhrqmaždení v meste Jacksoh
vo štáte Mississipi. Pre. zident, ktorý po rezignácii
ministra financi! Shultza
(Pokračovanie na str. 2)
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Vlk a beránek
Vlk a beránek pili v potoce.

; \

',

B erán: k dole a v lk daleko nahoře.

— Proč mi vždycky kaiíš vodu,
vyjel vlk na jehně.
— Prosím, já vám ji nekalím,
ona teče ke mně od vás,
odpověděl beránek.
— Komu nadáváš? zavyl vlk vztekle.
— Já vám nenadávám, pane vlk.
— Tvůj táta mi loni hrozil!
— Sím, to já ještě nebyl živ,
mně přinesl čáp teprve nedávné.
— Vyžral jsi mi pole,
že nadobro zpustlo!
— Já? Vždyť ještě nemám zoubečky!
Vlka to rozzuřilo a zaštěkal:
— Tvé důkazy a výmluvy yyvrátit nemůžu,
ale pochoutku si z tebe udělám,
Chytil jehně, roztrhal je a pohltil.
U FALEŠNÝCH A KŘIVÝCH UTRHAČŮ
ROZUM A PRAVDA NEPŘEBÝVÁ.
TAKOVÝCH VLKŮ JE MNOHO.

I

(Z Ezopových Bajek přebásnil Jiří Kolář)

I

MÍR N A STŘEDNÍM V Y C H O D Í
Římský císař Hadrián, vítěz nad Bar Kochbou, byl
po celou dobu svého živo-ta nepřítelem židovského
národa a usiloval o jeho vyhlazení. Nikdy se netá.zal,
co tomu řekne svět, odsoudí-li k smrti člověka, je-,
hož jedinou vinou bylo, že je žid. Židé. se ho proto
báli a nevěděli, jak se zachovat, aby ušli jeho hněvu.
Jednoho dne potkal Hadrián na ulici římského žida,
který sé před ním poklonil (co je císařovo císaři)
a zdvořile ho pozdravil. Ale císař na něj křikl: “Jak
se odvažuješ, ty drzý žide, zdravit římského císaře?
Budeš za to popraven.” Tak se stalo. Když se židé
o tom dozvěděli, řekli si: “Císař si nepřeje, abychom
ho zdravili, nebudeme, ho tedy zdravit.” A první žid,
který minul císaře, nepozdravil. Císař na něj křikl:
“Jak se můžeš odvážit jít kolem římského císaře a
nepqzdravit? Za to budeš popraven.” Tak' se stalo.
Takových Hadriánů známe z historie celou řadu
Hitler se svým Rosenbergem se zapsali do dějin
XX. století tak bestiálně, že lidstvo brzo nezapomene.
Komíny osvětimských krematorií by měly varovat
proti totalitarismu všech odrůd a všech odstínů.
Stalin nevystoupil veřejně s fašistickou teorií o čisto
tě rasy. židy ale nenáviděl také a nemálo jich
sprovodil ze světa. Stalinovi následovníci skryli svůj
antisemitismus za nálepku antisionismu, který se
pak stal impulsém k získání mocenského vlivu na
Blízkém a Středním východě. Arabové byli poučo
váni, jak vymazat Izrael z mapy světa.
Tyto řádky nechtějí nikoho přesvědčit, ten kdo
soudně uvažuje, takový pokyn nepotřebuje, ten kdo
živí ve svém srdci nenávist, bude stejně hluchý.
Bylo už mnohokrát řečeno, že máme posuzovat
člověka dle jeho charakteru a nikoliv dle nábožen
ské či národní příslušnosti, barvy kůže nebo očí.
Právo ke svobodnému životu má kdokoliv, a jakýko
liv útlak- pak oklešťuje demokracii.
Eichman dorazil do Prahy ihned za vojskem, které
se nemuselo příliš namáhat {ten pocit viny nesu
dodnes, i když za rozhodnutí generace mých otců
nenesu zodpovědnost, což ovšem nemohu tak klidně
říci o událostech, které vedly k jiné potupě přesně
o třicet Jet později) a založil komando “Zentralstelle
fuer die Auswanderung der Juden” . Účinnost plánu
k likvidaci židů spočívala v jeho dílčím provádě
ní, aby nikdo, nedohlédl až do jeho konce. Kremelská
koncepce je ještě pozvolnější. A ty nejrůznější pro
tokoly proroků stále rozlévají svůj jed nenávisti a
závisti.
Jsem proti všem takovým plánům. Nesnáším ani
velké ani malé Hadriány, Hitlery a Staliny. Jejich
“Sic volo, sic jubeo” — jak chci, tak poroučím —
se mi nelíbí. Demokracie se řídí jinými principy.
. (Pokračování na straně 2)
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H L A S D OMOV A

Dohoda v zájmu Evropy!
((Pokračování se str,.
‘který nezná krizí”, jak pí diktatur. ’
posudky jsou předkládá še zahraniční komentátor
Neyyvolá-li růžově.před
ny domácímu obyvatel téhož listu v článku “Roz kládaná .
komunistická
štvu jako důkaz správno dílný vývoj” . .
- i . “skutečnost” na Západě
|ti komunistických vlád £
Propaganda působí i na; obdiv, může vyvolat aspoň
metod. Vždyť pohleď, ob vlivných místech druhé; strach, který je ve stra
čane: žádné vládní krize strany Železně opony. Ne tegii diktátorů stejně žá
žádné mimořádné volby .= jsou už' v módě úvahy, že! doucí. Zdá se, že strach
hejasnými výsledky, žád !komunistické vlády mo byl hlavní pohnutkou k
pé veřejné- kritiky iilavv hou ' klidně využívat a prohlášení doma ke zdi
státu či dokonce žaloba m zneužívat skutečnosti, že. tlačeného presidenta Niněj, žádné stávky a bouř nepodléhají , kontrole o- xona v projevu k vyřazo
li vé požadavky pracují pravdových
voleb, že vaným kadetům americké
pich, vše pod kontrolou nepřipustí kritiku domácí ho námořnictva v Annadokonce i inflace pod po ho -tisku, který je poď polis. Nixon chce zajistit
kličkou!’ - - - “klid' •a mír. plnou kontrolou ' vlády, světový mír prohlubová
f
„ ,
haplneny jen ne ki ideu která pak může snadr.o ním spolupráce se Sově
práce a tvoření’!, jak na zakrýt i problémy nemož ty, chce přesvědčit diktá
psalo Rudé právo v úvod né řešit ani diktátem. tory o výhodách přátelské
píku “'Búdbvám” , “křížo Občasný výbuch' nespoko ho postoje k demokraciím,
vý vývoj v kapkaiistie jenosti obyvatelstva lze za úsměvy a planá slova
kých státech, který" rje rychle potlačit ' domá chce nabídnout hospodář
|drojem..; rozporů, jež se cími . prostředky . nebo ské výhody a odvrácený
promítají ve zvýšené mí bratrskou pomocí jiných pohled svobodného světa
ře-=i -v nestabilitě politické
nadstav.by t _ jednotlivýcl:
kaínfálistickýčh žemi • L á
v protikladu rozvoj socia;
listických ■zemi, rozvoj- (Pokračovanie zó str. 1) ■pokles národného produk
převzal sám úlohu koordi tu , nastúpia do nového
nátora vládnej ekonomic- ; rozvoja. Prezident nazna
KREJČÍ
kej politiky, sa vyjádřil v čil, že připravuje federála
tom zmysle, že “to naj- nu podporu pře oživenie
ŠVADLENY
hóršie máme už za ,se- zaostávajúcej bytovej vý
znalé práce; s kůží ' í
bou” a že v dohFadnom stavby. Rok 1974, ktořý
sémišem k výrobě kož
čase .začne hospodárstvo .začal v prvom štvrťroku.
obleků . přijmeme 'zvýhodných ' .podmínek
znová nabefať ná dyfta- takým hospodářským spoPráče v naší dílně X mizne; dve důležité odvět ;malením,; .že - to n ie k to rí,
Prahřanu nebo: předá
vi a podnikatel’skej činno ;odborníci' už označili ako
me k' práci- domů
recesiu,
bude
sti
autopriemysel a b>- imiernu
‘ Volejte (Melb.)
podFa
prezidentovho
ná
51-1739
tová výstavba -, ktoré najzoru
napriek
tomu
dob
viac zaostávali a zavinili
rým. rokom. zatial’ co budúci rok budé lepší á rok
1976 bude podl’a preziden
tovho očakávániá zase ro:
RUČNÍ VÁZANÍ KNIH
kom plnej hospodárskej
České
knihařstvi
aktivity.
Kritikovia vládnej ho
spodárskej politiky však
: nezdieFajú
prezidentov
■optimizmus. Z toho dovo
. du prichádzajú představí
telia Demokrátickej stra
ny v kongrese s návrhmi
ná zníženie daní, aby sa
čiastočným uvolněním da
16 Brannins Si., ST, KILDA, Vfcs.
ňových poplatkov podpo
,
Telefon 91-4164
Otevřeno denně do 9 hodin večer,
řila obchodná a tým aj
; .
v sobotu po celý den.
Malý oznamovatel

ode vsého; co' se děje ve
světě nesvobodném.
President Nixon, který
právě zahájil návštěvu
Středního východů, ' še
chystá koncem tohoto mě
síce do-Moskvy, odkud se
- především s ohledem na
své postavení doma - hodlá vracet jako vítěz, stát
ník, který sjednal' světový
klid a mír. Jenže 'ke klidů
Evropy, které’ se budou
moskevská jednání přede
vším týkat, nebudou asi
stačit pouhá slova.- Evro
pa sě muší zbavit pocitu
nebezpečí, jaký bude vždy
vyvolávat umělá hranice
dělící svobodnou část od
části nesvobodné. Je také
v příliš živé paměti, kam
vede spoléhání na slova
diktátorů, -.

Najhoršie za sebou
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Miř na Středním východě
(Pokračováni se strany 1)
Vztyčená paže a' sevřena pěst nejsoudobrými uka
zateli na cestě, která vede k porozumění, "snášenli
vosti a míru. Rád bych tedy věřil, že nedávno v
ženevě podepsané příměří se udrží, díky zdravému
rozumu, který by měl převládnout na obou stranách.
Každá strana má své pro a proti, ničení a vraždění
.však, zplodí jen další násilí.
Nenávist není nejlepším rysem lidské povahy, ro
zumím ji ale, pokud muže být vysvětlena. Odpuzující
jsou však ty nenávisti., pro které chybí .zdůvodnění.
Ve vídeňském sněmu . c. :k( židbbijči vykřikovali při
každé příležitosti, át” již :tó "byla-rieúřddá cibule ne
bo příliš hlasité pískání lokomotivy na nově posta
vené. železnici: “Za všechno můžou židi” a na dotaz
rozumnějších poslanců, proč?,” hněvivě odpovídali
‘‘Protože je to pravda” . Také-logika! Moric se-prot
plížil: do první řady na Hitlerův projev a na jeho
řečnickou otázku “Kdo za vše může?”, zakřičel: “Ti
co jézdí na kole” , . zkamenělý fuehrer posléze zaje
čel.'proč bičyklisti! A Moric na to: “A proč židi?”
A já se tak ptám také . . .
. :
Vlastně jsem měl v úmyslu napsat úvahu k nedáv
no ohlášenému příměří mezi Izraelem a Sýrií, jenže
cestou domů jsém vyslechl v pouliční dráze na to
téma komentář, který vyvolal vzpomínku a pohled
trochu širší na události včeřejška i dneška — a na
lidi.
'
v. Donát

;i
!

SOUSEDSKÁ “BESEDA” V ' MELBOURNE , ť
poř ádá .
v neděli 23. června 1974 ve 2.15 hod. odpoledne

MAŠKARNÍ MERENDU
\
celková ekonomická . čin
pro
děti
i
dospělé
'
"
(
nosť, Svoj návrh odóvod0
v
sále
Good
Neighbour
Coůncil,
■
’’
-1
ňujú aj tým, že v důsled
575 Elizabeth St., Melbourne
’ ' !>
ku ochablej činnosti v ho(parkováni aut a vchod též ž Cobden St.)
spcdárstve poklesli aj per 1
']
Hudba,
-zpěv a tanec. — Kouzla, h ry ,: filmy - (!
sonálně příjmy zamest
'
(Trnkův
loutkový film, grotesky). — Soutěžnancov.
Prezident Nixon a jeho r c nejlepší, m asky; a)' dětí, b) dospělých. nový minister financií Si -; Občerstvení., — Bohatá tombola. .— Vstupné 1 ' '
dobrovolné. — Informace: J.. Kafka,
.
mon sú však, proti zníže- '■.
ňiu daní , pretožé povážu- !> 2 Junction St., Preston, Vie., tel. 480 2737.
jú taký krok za iriflačný.1
Při' tom infláčiú, ktorá
vzráslla až o 14%, pová visku,- to vzájomné si vyžujú za ňajvážnejši prob chádzanie v ústrety medMELBOURNE \
lém na ceste k ozdraveniu zi zamestnávateFmi a zai SYDNEY
''
ekonomie. Prezident vy-, mestnancami; ktoré sa
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
hlásil, žé proti inflácii ne například prejavilo . tak
POVLAKY
možno bojovat’ vládnou pozoruhodné „pri rokovaní
kontrolou
hospodárstva, o novej kolektívnej zmlu- - ze skladu nebo na mířu
dodá firma ’
lež lén spoločným úsilím ve v oceliarskom _prieA. Z. QUILTING
vlády, zámeštnavateFova •mysle. Kolektivně zmluvy
Anna Mendanová..
zamestnancov. Za hlavnu uzavreté vlaní na jeseň
Melbourne:
příčinu zvyšujúceho sa priniesli sice v prvom
175 Brougham St.,
štvrťroku
zvýšeniě
miezd
inflačného tlaku označil
Kew, Víc., tel. 86-8427
prezident
energetická v priemere asi jedno perSydney:
cento
proti
poslednému
krízu, lebo v jej důsled
T e le fo n 622-2453 .;
ku vzrástli ceny všetkýcli štvrťroku lánského roku,
•
.
-•
základných surovin a in- ale takýto malý prírástok
vestičných tovarov, ako jé neuspokojí., zamestnancov nením. „vládnej „kontroly sa
ocel’ a stavebný materiál. najma, preto, že podniká otvára teda nový vývoj v
No, napriek tomu prezi - teFské společnosti výkazu oblasti miezd, ktořý' za
dent tvrdí, že celé tiospo- jú v prvom štvrťrokt městnanci iste dokladné
dárstvo okrem dvoch už značné zvýšenie. , ziskov využijú.. A tak mažeme
Pravda, toto mieme zvý očákávať - na americÉom
spomenutých úsekov
šeníe cien nastalo hlavní pracovnom trhu v ďalšórn
autopriemyslu
a
bytovej
KTERÝ HODNÝ
preto. že dó kor.ea apríU priebehu, roka zaujímayý
výstavby
je
silné
a
dy
STARŠÍ PÁN
boli
aj mzdy ajce n y poc .mzdový vývoj.
namické.
mi poskytne nový,
vládnou
kontrolou. Odstrá
Dušan Lehdtský
šťastný domov.. Jsem
PokiaF sa týká potra
dobrého vzhledu a cha vin, ktoré tiež: neustále
rakteru a nechci být
samotná. Zn. “Samota, zdražujú á podnečujú ne
spokojenost’ pracujúcich,
tíží” do HD.
DARUJTE
3
prezident očakáva, žě v
druhej po-lovičke roka aj:
HLEDÁM KRAJANA
tu dojde k ul’ahčeniu, přez okolí Port Augusta,.
Port Pirie nebo Whyal- tože sú všetky predpoklády, aby Amerika mala
la v - Jižní Austrálii,
o
který by měl zájem o dobru tohoročnú úrodu.
o
častější schůzky. Od (Viď str. 4).
86 Nieholson Str., Abbotsford, Vic.
°
pověď prosím na zn.
' ©
Terajšia situácia nepo
“Milé návštěvy” do skytuje záruku, že by sa
Telefon
4 1 - 6973
%
HD.
udržal mier na praco-

moderní keramiku
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A máme metro
Marcela cechová
—

u c u iii m ra z y

uueiai.v

.
zi.
Ve věku 70 let zemřel imperialismu,
ij
kolonia
Pražský tisk se 12. května zaplnil téměř od první do poslední1stránky novým
letos spous.c na polích a ;29. května přední čs. my- lismu
1;
a rasismu, za mír, metrem. Událost očekávanou tolik let nelze ovšem přejít Lez povšimnuti.
v sauecn. z.mrziy rozuvet- kolog
j
Albert Pnát, vedou bezpečnost
fc
a sociální po Zvlášť když pražská podzemní dráha procházela při své výstavbě mnohem hor
ic stromy, tanze úroda ,cí vědecký pracovník Ná- krok,
k
které potrvají až do
šími potížemi, než jsou u normálních socialistických stavět? běžné. Pražské
třesní a merunéK bude le rodního muzea v Praze.
k
konce
června tr.
tos velmi malá. Pomrzly .— Čš tisk přinesl více ko- —
- V Poniklé nedaleko metro se totiž stalo záležitostí' nejen technickou, ale hlavně politickou. Pů
tané ranné brambory i mentářů k politické situa- Bozkovských
E
dolomitových vodně se začalo bez "podpory" sovětských bratrů, českoslovenští technici vy
repna a v některých kra ci v Austrálii před volba jeskyň
j
v okrese Semily se pracovali plány,- dokonce vyrobili už i vozy podpovrchové dopravy. Praktická
jích museli zemědělci za- mi i po volbách. Ve všech cdělají průzkumy, jejichž
orat jiz vyjednocenou se netají sympatiemi k čdosavadní výsledky, svěd stránka výstavby měla být svěřena, jak se v roce 1968 uvažovalo, některé ze
západních firem ,-které se předháněly v nabídkách na stavbu rychlou, kvalitní
cuKrovnu.
nynější Whitlamově vládě ččí o tom, že i zde je roz:
a levnou. V roce 1969 se do záležitosti vložil Sovětský svaz a kázal použit so
—■V'Praze zemřel ve vě a zvláště chválí politiku sáhlý
s
jeskynní systém.
ku 71 let bývalý redaktor navazování kontaktů se -— Na česko-polském pře větské vozy, sovětské plány, sovětské poradce. Muselo se proto měnit, přestavo
Lidových novin a popula socialistickými zeměmi a chodu
,v
c
mezi Harrachovem vat, bourat již vystavěné.
rizátor verneova ona J. odbourávání vlivu USA.
Někteří z nás se možná šlápnout na jezdící scho označe ní - z vlas t niho vstu
az Jakuzsicemi byla otev
ívi. janatka.
— V jediném týdnu hava- řena
ř
nová celnice, která ještě upamatují na něko dy. Chlapci obdivovali pu ukazovali někteří své
— v nuueom soutěži Praž- rovala v Československu rmůže odbavit skoro m i
lik zasvěcených reportáží rychlou jízdu, nemuseli se předplatné jízdenky auto
sneho jara 19(4 získali dvě malá letadla: na Čes- lión
1
turistů ročně.
první ceny a tituly lau kobudějovicku se zřítilo —
- Na pokraji Moravského z jara roku 1968, v nichž ani držet. Otcové, osvěd matickému turniketu a pak
reátu flétnista A. Majo- letadlo Čmelák a u obce Krumlova
I
byly nalezeny bylo vyčísleno, kolik mi čení technici, zase radili se: divili/ že j e nechce
rov, hobojista R. E. Chisu Háje na Příbramsku spadl zzachovalé pozůstatky ma liónů korun navíc nás so členům'
svých
rodin. vpustit dovnitř." (Práce)
z Rumunsna, Klarinetista větroň Orlík.
'
rmuta - lopatkv a dlouhé větská "pomcc" při vý "Když jsem to všechno
Navzdory těmto naívB. Zahradím a ve hře na — U silnice pod Tatran kosti,
;
poeházeiíeí z posled stavbě metra stála. Ne projela, rozbrečela jsem .ním líčením Však v p raž
truDKu U-. ivtadas.
skou Lomnicí se staví nej- ní
r dobv ledové.
ském .podzemí vládla do
—Cs. tisk nči pohoršené, větší autokemp v česko- -— ^ Svaz čs.-sovětského, pamatuji se přesně, ale se radostí," říká Marie
cela normální česká r.ála
Vostrádecká".
(Mladá
byla
to
trojmístná
částka.
že se v Tuzexu objevila Slovensku. Má být dokon- přátelství
j
v Jihomorav
da;
-■ ■'.v.
Ovšem ani tato částka fronta)
mezi dětskými hračkami čen začátkem srpna tr.
jském kraji se zvlášť činí.
" . . . Největší " ” potíže
i stavebnice lodi, vyrobe — V Bratislavě se konala má
" . . . Josef S. dozorčí u
i 2.986 odboček s 213.000 není konečná. Trasa,, kte
ná v Anglii, s názvem po tři dny I. mezinárodní členy.
(
na
stanici způsobovali cestující , tím,
^Jen za loňský rok rá byla s velkou pompou. eskalátoru
Russian Spy Ship. K trap porada expertů socialistic- se
s počet členů zvýšil o 12. května otevřena,, měří Mládežnická: "Lidé musí že se tísnili před dveřmi
ném omylu prý došlo pro kých zemí o spolupráci a l40.000. V celém Českoslo
necelých 10 km. Ale i tak u eskalátoru překonat tu přijíždějících1vlaků a zne
to, že zásobovač neuměl koordinovaném výzkumu vensku
?
má SČSP více než hýří československý tisk první bázeň, pak už to možňovali' tak rychlé vy
anglicky a stačil mu ná teoretických i praktic- IV
] ž miliónu členů.
stupování. Návaly způso
zev Russian. Politicky zá kých problémů komuni- —
. Koncem května bylo superlativy. Protože se ne jde."
vadná hračka byla okam stické výchovy.
,
B. Jelen, pořadatel u bovali také ti; ktéří na ko
odstřeleno
severní křídlo můžeme jít svézt, vychut
žitě stažena z prodeje.
— V Příbovicích v okrese tnádraží
Praha-Těšnov, nejme alespoň slavnostní turniketů - stanice Praž nečné jen přešli ná opač
— U obvodního soudu v Martin se připravuje stav- protože
j
bránilo výstavbě atmosféru z reportáží. Lí ského povstání: "Lidé se ný směr a ostatní ať
Praze 6 byl odsouzen k ba nového rybného hospo- dalšího,
(
úseku severojižní čení vzbuzuje dojem, že turnikety chodit již na počkají, až sě půvozí ..."
pětiletému vězení západo- dářství, které se má stát magistrály.
,
" . . . Zrovna o kousek
prostý československý ob učili. Někteří však hází
německý
občan Horst největším světovým pro - _
zprávv ředitele čánek poprvé spatřil osmý mince levou rukou , do dál še rozčiloval jeden ob
Georg P., který byl obvi ducentem jiker a násad ~Státního
< , Podle sanatoria
v P ra
něn z organizování ilegál hlavatky. Výrobní kapací- ;ze dr. Pndláka z počátku div světa.
vedlejšího zařízení a pak čan ná jakéhosi dědka,
ních přechodů čs. občanů ta umělých líhní má krýt <
červne fr. se zdravotní
" . . . Dospělí se na chví se diví, že ten jejich tur který se před stanicí po
do Západního Německa.
domácí i zahraniční poža- <
stav presidenta . Svobody li stali dětmi. Starší paní niket je nechce propu divoval nadšeni ostatních,
— Ďne 21. května zemřel dávky na zarybňování poněkud
i
zlepšil, pokračustit . . ." (Svobodné slovo) když' prý jde jen o dhrů
v Praze ve věku 73 lét vnitrozemských
toků ie
J se však' v intenzivní se nijak nestydí, když jí
(Pokr. s: 8)
". . . I
přes
zřetelné do země."
ostatní
vysvětlují,
jak
člen činohry Národního di střední Evropy tímto dru- péči.
I
vadla národní umělec J a  bem ryb. Stavba si vyžá- .
roslav Marvan. Po smu dá nákladu 12 miliónů
tečních obřadech v budo Kčs. Současně se plánuje
vě Národního divadla dne zrušení hlavatkového ho
27. května byla rakev pře spodářství v Dubové Skávezena do strašnického lé u žiliny v důsledku
krematoria.
úbytku vody a velkého
vyplynulo, že nová kvalita politické práce se pro-”
Výměna čs. odborářských funkcionářů v uplynu
— Dva Cs. meteorologové, znečišťování.
jevila především širokým rozvojem pracovní ini
lých
pěti
letech
je
podle
všech
zpráv
dokončena.
dr. ing. M. Nedelka z Po- — Vláda ČSSR udělila ti
ciativy. Stále však trvá řada problémů, např. ve''
Čistky byly důkladnější než v jiných oborech ve
pradu a dr. S. Slabý z tul zasloužilý umělec só
školení funkcionářů, v práci s mladými odboráři.
řejného života v Československu a režim proto
Prahy odcestovali do. Le listce Slovenské filharmo
Pozornost bude nutné soustředit i na kvalitnější
ningradu, aby se na jed nie Kláře Havlíkové, čle
mohl dát odborům další úkol: důkladnou ideovou
né z 11 sovětských lodí nu činohry divadla SNP
obsahovou přípravu členských schůzí, zejména v
výchovu jak nových funkcionářů tak i "mas pra
zúčastnili tzv. atlantického v Martině Igoru Hrabindílenských organizacích á na úsecích4 . ,")
.:
cujícího lidu". S jakou důkladností se tento úkol
tropického experimentu. skému, básníkům Vladi
Ideovou
výchovou
kádrů
jako
hlavním
úkolem
se
provádí poznáme z nových instrukcí ÚRÓ a ze
Budou pracovat na lodi míru Reiselovi a Juliu
Zabýval též uveřejněný rozhovoř Práce s nově zvo:
zpráv, uveřejňovaných v denním tisku.
“Prof. Zubov’’, která bu Lenkovi, akad. malíři J.
leným předsedou Jihočeské KOR 'Janem Lobeřšíde zakotvena asi 700 km Chovanovi, architektu A.
Vezmerhe-li si v minulých týdnech kterýkoliv
nerem, stejně jako referát o cestě tajemníka ÚRO
východně od břehů Brazí Krajčovičovi, hudebnímu
výtisk pražské Práce (která je deníkem ROH),
lie.
skladateli O. Frenczymu,
Bedřicha Kačířka do přerovského okresu. (Jen v*
najdeme v něm jistě instrukce 6 ideové výchově
— Rudé právo ostře na šéfdirigentovi opery SND
Přerovských strojírnách bylo vyškoleno od dubna
padlo nově vydanou kníž Z. Košlerovi, hudebnímu
nebo referáty o prováděné ideové výchově. Máme
m. r. 470 funkcionářů ROH, 590 pracujících se p rá -:
ku V. Steklače Sbohem . skladateli Z. Mikulovi a
např. při ruce číslo z 23. 5.:
vě školí, v září zahájí školení 40 odborových úse
lásko. Novela líčí prostře režiséru Nové scény v
Čtenáři se z něho dovídají, že na společné schů
ků z celkového počtu 127.)
dí současné Paříže, kde Bratislavě J. Pálkovi.
pracuje mladý český vě — Počet vzácných á pří zi výborů pro průmysl, dopravu a obchod obou
Na místě kulturní části téhož čísla Práce je re-,
sněmoven Federálního shromáždění bylo přijato
dec jako stipendista. Po sně chráněných kamzíku
cenze brožury ing. J, Kučery "Mírové soužití a
litická závada tkví v tom, na hřebenech Jeseníků se
stanovisko, v němž se určuje, že výchova přede
ideologický boj", vydané "ve spolupráci s oddě
že prý se hrdina pohybuje rozrostl na 300 kusů.
vším dorostu má být "výrazně politická a třídní"
lením propagandy a výchovy ÚRO nakladatelstvím
v prohnilém prostředí — V minulém roce přije
a má se věnovat "mimořádná pozornost při vý
Práce v knižnici Na pomoc funkcionářskému akti
emigrantů a vůbec měš lo do Československa 9.5
chově ideologické, politické a morální".
ťáků jako ryba ve vodě. miliónů cizinců, z toho 8.64
vu ROH". Podle této recenze se Kučera zabývá
Jiná zpráva se zabývá jednáním ústředního vý
čtení dezorientující čte miliónů ze socialistických
"analýzou dnešního ideologického boje, jeho for
náře by se prý nemělo zemí.
boru Odborového svazu pracovníků obchodu, kte
mami a perspektivami". Imperialismus byl, podle:
vloudit do žádného socia — Při demolici pece v zá rý se sešel "k projednáni úkolů v ideově výchov
autora
nucen ustoupit od vojenského řešení hlav-:
listického nakladatelství. vodě 13 v ocelárně NHKG
né a kulturní práci z hlediska závěrů V il i. plenár
ního
rozporu
současného světa, "tím :úporněji však1
v
Ostravě-Kunčicích
došlo
— Dne 24. května zemřel
ní schůze ÚRO".
vede třídní boj, rozšiřuje jeho frontu; volí noVé*
náhle po těžké nemoci ve k výbuchu plynu, při
formy a metody. Proč dobývat různá území — s
věku 42 roků herec Měst čemž bylo zraněno 42 li
"Úrovní ideově výchovné práce v základnicř
ských divadel pražských dí, z toho 5 těžce.
rizikem vlastního zničení — když je možno ovlád
organizacích" se podle další zprávy zabýval,
Jan Libíček. Proslavil se — Dne 27. května byly
nout je zevntř? . . ." Čímž je ovšem znovu dáno ischůze ÚVOS pracovníků chemického, papíren
zvláště v divadle Na zá zahájeny v Praze tzv.
vysvětlení k bratrské pomoci ze srpna 1968.
.
ského, sklářského průmyslu a tisku. ("Z jednán
bradlí. kde hrál do roku Dny solidarity čs. lidu s
1968. i ve filmu a televi- národy bojujícími proti

Ideová výchova ROH
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Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne

ATLANTÍC BAKERY Pty.Ltd . i

DOMOVA

10. 6. 1974

Potraviny, pomoc a inflácia

8-10 Helen St., West Heidelberg, Vic. 3081

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

V prvej polovičke mája mali potravinárski experti zo západných krajin, zo
Stredného východu, z Ázie a Afriky štvordňovú poradu o tom, ako riešiť
súčasnú potravinová krízu a zorganizovat' pre krajiny v nedostatku výdatnú
medzinárodnú pomoc nielen na nákup potravin, ale aj na nákup umělých
hnojiv a pohonných látok. Odhadli, že tieto krajiny v potravinovej krize budú
. I potřebovat' až o 15 miliárd dolárov viac na nákup potravin a polnohospodár| skych výrobných potrieb, ako potřebovali v hospodárskom roku 1974, kforý
končí koncom juna. Tento obnos představuje dvojnásobná položku toho, čo
hospodářsky vyspělé krajiny poskytli vláni rozvojovým krajinám.

Kalendář HD
ČERVEN 1974
Jarka Vlčková

• 3. června 1924 zemřel pražský německý spisova
tel Franz Kafka, který se narodil na Starém městě
roku 1883. V románech Zámek a Proces vylíčil osud
člověka smýkaného absurdnostmi světa. Po druhé
světové válce se stal Kafka na Západě velmi popu
lárním spisovatelem, jeho dílo je nejen hodně vydá
váno, ale i filmováno.
• 7. června 1949 zemřel malíř František Holan. Na
rodil se v Přédbořicích u Milevska, studoval v P ra
ze, procestoval větší část Evropy. Proslul jako kra
jinář a malíř chrámových interiérů ( např. chrám
sv. Víta v Praze). Řada jeho obrazů je v Národní
galerii.
• 11. června 1944 zemřel Vojtěch Preissig, náš před
ní grafik a malíř, autor vynikající knihy o grafic
kých technikách. Zasloužil se o světovou úroveň na
šeho plakátu, knižní ilustrace, úpravy a vazby. P ra
coval dlouhá léta v Paříži a v Americe, za druhé
světové války byl vězněn gestapem.
0 Emil František Burian, syn barytonisty Emila
Buriana a synovec tenoristy Karla Buriana, se na
rodil -11. června. 1904 v Plzni. Od roku 1933 řídil jako
umělecký vedoucí divadlo D 34, kde byla provozo
vána v jeho režii Věra Lukášová, dramatická mon
táž z veršů F. Villona Paříž hraje prim, dramatizace
novely V. Dýka Krysař aj. Roku 1954 byl jmenován
národním umělcem. Zemřel 9. srpna 1959.
• 13. června 1909 se narodil v Praze zasloužily
umělec Vladimír Neff, autor řady románů, z nichž
.nejznámější je pentalogie o vzniku a růstu českých
selfmademanů v druhé polovině minulého století. Nej' známější je všák Třináctá komnata, jež byla vydá
na za války, a pak novela Marie a zahradník. Vy
nikající je jeho Filosofický slovník pro samouky ne
boli Ahtigorgias.
• Náš významný archeolog, profesor Lubomír Niederle,: autor velkolepých Starožitností slovanských,
zemřel 14. června 1944. V devadesátých létech stál
■spolu s prof. Čeňkem Zíbrtem u kolébky časopisu
český. lid.
• Muž, který první se zdarem vybojoval zápas lid
stv a s hromovládným božstvem, byl rodák žamberský, český kněz praemonstrátský a dobromyslný fa.rář přímětický — P. Prokop Diviš, jenž dne 15.
června 1754 nedaleko své fary postavil “stroj” na
odvrácení bouřky, který sám navrhl a sestrojil.
0 . Legionář, autor Třetí roty a Hlídače č. 47, spiso
vatel Josef Kopta, se narodil 16. června 1894 v Li
bochovicích nad Ohří. Roku 1948 vydal adaptaci
staročeských milostných povídek pod názvem Zahra
da lásky a pak Kratochvilné děje z naší vlasti. Pro
děti napsal několik knížek, z nichž nejznámější je
Chytrý Honza z Čech.
0 Náš přední geolog, profesor Českého vysokého
učení technického v Praze, Quido Záruba, je spolu
autorem děl Technické petrografie (s J. Vachtlem)
a Inženýrské geologie (s V. Menclem), Narodil se
18. června 1899.
0 Aloys Skoumal, bývalý ředitel nakladatelství Vy
šehrad, se dožije 19. června sedmdesáti let. Těžištěm
jeho práce je činnost překladatelská, jíž obohacoval
ód začátku třicátých let naši literaturu. ^
0 21. června 1824 se narodil hudební skladatel F er
dinand Heller,; jeden z tvůrců české besedy. Besedu
sestavil na popud Jana Nerudy taneční mistr A.
Linek r. 1863 a hudbu k ní složil F. Heller. Tančila
se poprvé roku 1863.
0 Impresionistický malíř, český krajinář a ilustrá
tor Alois Kalvoda zemřel 25. června 1934.
0 Sborník moravského práva — Knihu tovačovskou,
napsal dvorský sudí, význačný straník krále Jiřího

Z toho dóvodu je ti
obrovská úloha, ktorú tre
ba riešiť dal’ekosiahloi]
medzinárodnou
akciou.
Potravinárski experti považujú vec za natolko naliehavú, že nechcú čakať
až na výsledky, ktoré má
priniesť světová potravi
nářská konferencia, zvo
laná Organizáciou pre
polnohospodárstvo a výži
vu na november do-Říma.
Žiadajú, aby sa s organi
zováním rozsiahlej pomo
ci začalo hned’. Navrhujú, aby sa získali čo naj
presnejšie odhady o úro
dě a prípadnej potrebe
obilnin na zásobovanie
obyvatelstva vo všetkých
krajinách, vrátane Sovietskeho zvázu a Čínskej 1’u
dověj republiky. To je dóležité preto, že správy o
produkčných výsledkoch a
zásobovacích potřebách v
oboeh týchto krajinách
světového komunizmu nie
sú známe a keď potom
niektorá z nich, alebo aj
obe, prídu na světový trh

pomocná akcia rozvinie
naplno a zasiahne americ
ký polnohospodársky trh?
Dalo by sa teda očakávať, že Amerika móže vyhovieť volaniu světověj
veřejnosti a poskytnut’ čo
najváčšiu pomoc. Ale vec
nie je tak jednoduchá ako
sa na prvý pohlad zdá.
Minister polnohospodárstva Earl Butz a jeho spo
lupracovníci sa sice vy
jádřili priaznivo o zvýše
ní potravinárskej pomoci
a po zvýšení tejto. pomoci
z dóvodov medzinárodnepolitických volá aj mini
ster zahraničia Kissinger.
V americkom rozpočte je
předurčená na potravinársku pomoc jedna mi
liarda dolárov. Světová
veřejnost’ apeluje na ame
rická vládu, aby tento
obnos aspoň zdvojnásobi
la. Americké vládne kru
hy niesú v zásadě proti
tomu, ale v americkom
případe nejde o finančně
prostriedky lež o. výrob
ky. Pre Ameriku to zna
mená, že by miesto výrobkov či potravin v cene
jednej miliardy dolárov
musela dať světu k dispozícii potraviny v hodnotě
dvoch miliárd dolárov. A
tu sa vyskytli obavy, že
takéto zaťaženie americ
kého potravinářského trhu
by nutné málo za násle
dek zvýšenie cien potra
vin na domácom trhu. Ce
ny potravin by sa zase
infláčne zváčšovali a celý
proces, ktorý sa v boji
proti inflácii od februára
priaznivo rozvíjal, by vy
zněl naprázdno.

s velkými nárokmi, ako dárstva vo Washingtone
to urobila Moskva v roku sa očakáva v Amerike re1972, tak to zasiahne v e l kordná úroda chlebového
mi rušivo do vývoja trhu, obilia, najma pšenice - o
ceny obilia náramné vzra- 27% váčšia ako bola v restú a chudobnejšie kraji kordnom roku 1973. Ameny, ktoré nemajú zásoby rickí farmáři docielia to
tvrdých valut, si nakoniec hoto roku aspoň 43 miliónemóžu potraviny zakú- nov ozimnej pšenice, čo je
piť.
asi o 7% viac ako sa od
V týchto přípravách na hadovalo v decembri.
organizovanie hospodárV tomto hospodárskom
skej pomoci rozvojovým
roku obsiahli farmári
krajinám hrajú dóležitú
ozimnou i jarnou pšenicou
úlohu krajiny exportujúce
výše 27 miliónov hektárov
pálivá. Tie sa zaviazali
a podlá odhadu bude úro
prispieť podstatným po
da všetkej pšenice výše 56
dielom na vytvorenie fon
miliónov ton. Očakáva sa
du.
vačšia úroda aj niektoAle finančně prostriedrých ďalších základných
ky by nestačili, keby neproduktov
a potravin,
bola dobrá tohoročná proako je kukurica, zemiaky
dukcia. A tak sa musíme
a ij/ocie. Len úroda sóje
v týchto úvahách o světo
a jačmeňa bude asi v dových zásobovacích plá
sledku
nižšieho osevu
nech pozerať na americ
menšia.
ké a kanadské polia, k
Správy o očakávanej
tamojším farmárom. Tí
skutočne poskytujú určitá dobrej úrodě už ovplyvni, li trh. Na chicagskej plo
nádej.
Podlá poslednej správy dinovéj burze značné po
ministerstva polnohospo- klesli ceny obilnin, naj
ma pšenice a kukuřice. V
zimných
mesiacoch sa
z Poděbrad, Ctibor Tovačovský z Cimburka, diplo předával metrák pšenice
mat této doby. Zemřel 26. června 1494.
až za 22 $, nateraz je to
• 28. června 1914 byl v Sarajěvě zavražděn anar asi 13 $. Americkí konzu
chistou G. Principem rakouskouherský následník
trůnu Ferdinand ďEste se svojí manželkou Žofií, menti to uvítali, lebo to
roz. Chotkovou. Tato událost bývá běžně označová bol dobrý přínos v boji
na jako hlavní příčina vzniku první světové války, proti inflácii. Ale čo. bu
jež vypukla 26. července 1914, kdy císař František de, až sa medzinárodná
Josef I. vydal provolání “Mým národům” .
• Profesor pražské akademie, český malíř Hanuš
Schwaiger, se narodil 28. června 1854. Sloužil oddaně
české knize jako ilustrátor, zvláště pohádek. Zemřel
roku 1912.
• 29. června 1869 se narodil Josef Rossler-Ořovský,
(Dry Shampoo)
nepochybně nejzajímavější postava našeho sportu.
Služba 24 hodin denně T dr- v týdnu v privátních
Zakladatel Atletické unie, propagátor tenisu, stál u
domech, nemocnicích, kancelářích, restauracích
vzniku Českého Yacht Klubu, vedl Junáka. Bez nad
sázky lze tvrdit, že Rossler-Ořovský znamená pro
atd. — Mluvíme česky
náš sport totéž, co pro tělovýchovu Tyrš a Fuegner.
WESTFIELD SERVICES
Jen se o něm velmi málo ví. ač sám je postavou
Tel. (M E LBOURNE) 850-7395
přímo románovou. Zemřel 17. ledna 1933,
Rovněž všechny druhy jiných čisticích služeb
• Dnešní šéf Metropolitan opery v Novém Yorku,
syn Jana Kubelíka, náš přední dirigent a hudební
skladatel Rafael Kubelík, se dožije 29. června šede
sáti let.
0 V Roudnici nad Labem zemřel 30. června 1364
první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, význam
ný spolupracovník Karla IV. Byl pohřben ve farním
MOTEL GUEST HOUSE
chrámu v Kladsku. O úctě k prvnímu pražskému
RESTAURANT
acibiskupu píše kladský jezuita P. Jan Mueller v
KALORAMA
knize Historia Beatissimae Virginis Glacensis.
• A ještě dvě data-—- memento dnešní opět rozbou
Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
řené době. Teprve uplynulo třicet let od 4. června
1944, kdy dobyli spojenci Řím. Zasloužila se o to
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
především americká 5. armáda. Teprve uplynulo
Výtečná strava a domácké prostředí.
třicet -let od 6. června 1944, kdy zahájila anglo-americká vojska, jejichž velitelem byl americký generál
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na'svačinu.
Eisenhower, invazi do severní Francie, teprve uply
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi
ne 15. června třicet let od chvíle, kdy dopadla první
Barbers Rd., Kalorama, Vic., tel. 728-1298
nacistická raketa V 1 na Londýn. Stalo se tak 20
minut před půlnocí.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

D osemit e

10. 6. 1974

HLAS

DOMOVA

Proč kapitalismus nezahynu! OV)
Ferdinand

Peroutka

- 5-

[

Tu Marx se liší od svých dnešních epigonů, kteří si zvykli myslit na kapitalismus jako na lenivý,
zdržující, úzkostlivý element. Marx naopak pravil: rebelie — bez ohledu na to, jaké snad bylo vědomé,
politické smýšlení kapitalistů, objektivně jejich činy byly převratné. Podle Marxe kapitalismus škodil
a ničil ne tím, že zůstával stát, nýbrž tím, že nemi losrdně, ďábelsky poháněl společnost kupředu, zba
voval ji stálosti a s cynismem své výrobní a obchodní pokrokovosti rušil staré idylické poměry a ničil i
Slušné vztahy člověka k člověku,

Hledáme zde příčiny, navzájem korigovat. Dik Fabiánská
společnost, předstižen, bezplatná me
proč kapitalismus ve svě tátorské zřízení může tuto sdružení disciplinovaných dicína zůstane navždy je
tě dosud nezahynul přes dialektiku potlačit, ale sociálních myslitelů, vel ho památníkem, jako pří
všechna proroctví a, jak nikdy k svému prospěchu. mi zkušených v theorii. klad postrčila svět kupře
některým se zdá, i přes Kde různé síly svobodně se stala páteří vládního du. Ale zároveň ve všech
všechnu logiku, která mlu soutěží, ten směr, který úřednictva. A vláda měla jeho počinech byla jakási
vů proti němu. Vyjmeno se dostane do nehybné zá za sebou .třídní instinkty šedivá dobrota, vysvětitelvali jsme již dvě nebo tři toky a přestává být pro dělnictva, které za války ná tím, že více než kdo
příčiny. Připojme k nim spěšný, je dříve nebo byly uspány a nyní ožily. jiný vládla byrokracie,
příčinu další, : která je později většinou opuštěn. Bylo diskutováno, kolik ačkoli ušlechtilá. Měla
skryta očím dogmatiků.
Po druhé světové válce platí Churchill svému za svá pravidla, ale nebyla
Přes všechny7 obžaloby, se Anglie, se skoro nesluš hradníkovi. Intelektuálové v dobrých vztazích ani s
jimž kapitalismus právem ným chvatem
zbavila šli v prvních řadách od potřebou země ani s ně
mohl být vystaven, byla Winstona Churchilla, nej boje proti kapitalismu a kterými živly lidské pova
v něm a ještě bývá urči zasloužilejšího muže ze Churchillovi. Na universi hy.
tá pokroková a činorodá všech ve smrtelném zápa tách studenti
A byla pravda, že
zařadili
stránka, již Marx nepře se s nacismem. Volby by Churchilla vedle Kíplinga anglický socialismus bral
hlédl: odvážné hledání a ly ihned vypsány a po je do té anglické tradice, na sebe některé sovětské
zkoumání nových způso jich výsledku socialistic která má být bez lítosti rysy. Po sovětském, způ
bů, důvěrné spojenectví s ká vláda nastolena. So zavržena. Mohlo se zdát, sobu omezil právo člově
vědou, čilá mysl osvobo cialismus - socialismus v že Marx měl pravdu, a že ka pracovat kde se mu
zená periodou Osvícen demokracii - pak prošel za socialismem bude stát chce. Vláda si vzala p rá
ství. Ačkoli po mnohém pronikavou a poučnou “nesmírná většina” , kte vo komandovat, kde člo
šlapal, kapitalismus záro zkouškou. Po šesti letech rá nebude mít žádné po věk má pracovat. Také
veň představoval promet- Churchill byl povolán zpět litické starosti. Právě v přijala tehdejší sovětské
heovský rozmach lidstva. k vládě.
tom Marxovo proroctví rovnostářství, podle něhož
Ať cokoli kterákoli vlá
Když nastoupil, anglic ztroskotalo v Anglii za dobrá a špatná práce jsou
si rovny a mají být stej
da kdy vyhlásí, v dějinách ký socialismus měl po jedno pětiletí.
zůstanou dvě tendence, žehnání slavných mužů,
Morálně byl anglický so ně odměňovány. A, jako
individuelní a kolektivní - Bernarda Shawa a H. G. cialismus bez hany. Přes v sovětech, byrokraticky
nebo, jestliže si žádá ji . Wellse. Shawův “Průvod ně rozdílel spravedlnost, aparát se rozrůstal, stá
něho pořadí, kolektivní a ce inteligentní žeriy po so jak. ji chápal. V sociální val se novou společenskou
individuelní.' Budou se cialismu” byl horlivě čten. svědomitosti nemohl být (Pokračování na str. 6)
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Minka Rybáková: Útěk z rekreace. Index,
Kolín n /R .. 1974. str. 268.

“ Makat nebo chcipneš”
Od první do poslední stránky jsem vedet, ze ro
mán neodložím, pokud jej nepřečtu na-‘ jeden- záběr.
Jedna noc beze spánku a mnoho následujících dnů
pod silným dojmem, který u mne kniha vyvolala.
Místo děje Útěku z rekreace Minky Rybákové je tá
bor nucených prací na Jáchymovsku někdy v období,
kdy zemřel Stalin. Aktéry jsou političtí vězm i de
likventi odsouzení pro rozkrádání i vraždy, případně
i homosexualitu, která se tehdy ještě v ČSSR tre
stala. Tyto- všechny spojuje prostředí, kde přátelství
i nenávisti bývají nejsilnější,
rozděluje morální
profil každého jednotlivého vězně. Na povrchu jsou
stejní, podvyživená těla, vulgární vyjadřování, strach
před zradou, mundúr, každý z nich ale myslí po
svém.
Jako čtenář, který nezná ^ na vlastní kůži Jáchy
movské vši a uranové záření, znovu opakuji, že kni
ha se d0 mne hluboce zaťala. Rybáková napsala
román, nikoliv reportáž či vlastní zážitky, její evo
kace jak lidí tak důlních chodeb jsou však ostré
a výstižné. Při čtení mi vyvstala řada otázek, nejen
o československém režimu, o vměšování sovětských
autorit, o vězeňském- a nápravném systému let pa
desátých, ale zejména o lidech, kteří v jáchymov
ských a jiných koncentrácích strávili často nejproduktivnější léta-svého života při zbytečné a nelidské
dřině, pokud tam život neztratili vůbec. -.
A také jsem uvažoval o Mince Rybákové. která
knihu napsala, čs. čtenářům dosud téměř neznámá,
(žije v exilu od roku 1948), jistě však ne nezkušená
jak v životě, tak v literatuře, s perfektní imaginací
a schopností vtáhnout čtenáře do děje, napsala remarqueovskou fresku z apokalyptického prostředí
záměrně vytvořeného ke zdeptání duší i těl. Rybáko
vá vládne obdivuhodnou schopností adekvátního vyiádření soudobé češtiny ve všech jejích nuancích. U
škvoreckého se tomu nedivíme, je vzděláním filolog
rutinovaný spisovatel a v exilu pět let, což může být
pro jednoho, dlouhá, pro druhého krátká doba. Ry
báková opustila Československo před 26 lety a zcela
nic to neubralo na její virtuozitě stylistiky a formu
lace, její zvládnutí češtiny je absolutně přesvědču
jící. Tím nemám na mysli gramatická pravidla, je
jich znalost by mělo být podmínkou i u toho, kdo
píše dopis, ale udržení ducha jazyka, stylistické gra
dace a volby výrazů. Ty nejsou vždy takové, aby
mohly být citovány v dívčí škole, autorka ale napsa
la román tak, jak jej musela napsat, aby čtenář^ ne
zapomněl ani na dobu a místo, kde se děj odehrává,
ani na lidi, kteří v románě žijí, ani na Minku Rybákovou.
IP
Pozn.: Knihu můžete objednat též v HD. Zásilka
má dojít v nejbližších dnech do Austrálie.
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kew CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Lé t
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. M
326 High Street, ICew, Vic

&

OC A USTRÁ LIE.

(Dřívější kapitoly viz HD č. 7, 8 a S)

Ačkoli dnes ne vždy, v devatenáctém století byli velcí kapitalisté, průmysloví kapitáni známi tím,
že podporovali konservativni organisace a zakláda li konservativní noviny. Po první světové válce hýč
kali Adolfa Hitlera a financovali ho, poněvadž ho pokládáli za konservativce. Z toho kritikové kapita
lismu vyvodili, že kapitalismus je konservativni ži vel, který vždy a ve všem stojí na straně starého a
přežitého. Žádná menší autorita než Karl Marx nám praví, že to je naprostý omyl. Citujeme z jeho Ko
munistického Manifestu:-"Buržoasie a její způsob výroby podporovaly vzrůst revolučních sil v upadající
feudální společnosti . . . buržoasie zatlačila do pozadí všechny společenské třídy, které se ještě ochomífaly jako pozůstatky s tře d o v ě k u ... buržoasie nemůže existovat, aniž by ustavičně revolucionovala .ná
stroje výroby a proto i .všechny společenské vztahy . . Co charakterisuje buržoaSní epochu, je trvalý
pohyb a nejistota . . . Tím, že rychle zlepšovala výrobní prostředky, buržoasie vtahovala všechny ná
rody, i nejbarbarštější, do světa civilisáce . . . Feudální poměry překážely výrobě, místo aby ji pod
porovaly, musily být zlomeny; buržoasie je zlomila . . . Po desítiletí historie průmyslu á obchodu ne
byla nic jiného než rebelie moderních výrobních prostředků."

MLADÉ

Leťte džetem do 1
V ÍD N Ě

Tel. 86 7178

Elektrika z Gity: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Vde.), zastávka č.
ň íolr. 41! ( i triin rip r.q S t n o R ridtfkí R d . l zastávka Č.
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Velký výběr vín, lihovin a piva

za velkoobchodní ceny

|1

l

Ceník na požádání

1^

dodáme kamkoli v Austrálii

C

/

| J. KINDA & CO. PTY. LTD. !

J

er. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.

Telefon: 42-4782

i

\ ,

1! nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. 314-6281),

1

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

,
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HLAS

DOMOVA

10. 6. 1974

Proč kapitalismus nezahynul
(pokračování se str. 5)' navala svědomitým roždítřídou, žárlivou na svou lením toho mála, jež ve
mfc, a byly v něm i-vče vyčerpané zemi zbývalo
po válce. Nedopracovala
ly Ji čmeláci.
v
Největší mocí, která stá se k žádnému energické
lá! za socialistickou vlá mu počinu, aby výroba
dán, byly dělnické odbo ' byla zvýšena. Sociální
royé organisace;: Jejich opatření byla výtečná, ale
vidcové byli vychováni jaksi zůstávalo tajem
zejména, snad výlučně, v stvím ,.že je nemůže fi
b$ji o mzdy. žádný tre- nancovat nikdo jiný než
ning je nepřipravil ,n,a to, , rozvitá výroba.
Válkou- i
zpustošená
ajby brali na vědomí po
třeby výroby. Spojena s Anglie zoufale potřebovaodbory vláda, s e , zamést- , la zvětšení výroby, a so

cialismus, chycený v síti
sociálních zábran se ne
mohl odhodlat uložit si
tento cíl. Kdo byl v těch
letech v Anglii, zažil
atmosféru hmotné tísně,
a neradostnosti. Žádný
národ si neučiní puritán
ský smutek vědomým
programem.
Postavena
před tuto vyhlídku, Anglie
se rychle obrátila s boku
'na bok, a titíž intelektuá
lově, kteří vítali příchod
.socialismu, žádali nyní
Jeho pád. Schopní a aktiv, ní lidé byli rozjitřeni tím,
že přísný rovnostářský
sociálismus jim nedával
ZL O B í
VÁS
OČI?
A
|
příležitost. A celá Anglie
Boii Vás hlava ?
/
1
chtěla lépe žít. Termín
nových voleb přišel, a úsu
dek voličstva vyzněl pro
ti socialismu, jak se v ze
mi představil. Nastala lé
Noste brýle od O P T Á
ta obrody kapitalismu v
Anglii.
Jeden směr zklamal,
druhý nastoupil - přiroze
1 Capitei House, 113 Swanston St.,
J
ný to zjev všude mimo
i Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
tam, kde diktatura bere
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovenský
v ochranu své nedostat
,
'..
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
ky a chyby. Vypadá to
-Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, ’ jako známá dialektická
' v nutných případech i telegraficky.
1

Í

O PT O

Í

ti' ; V páték !je otevřeno do 9. hod. večer,
Vy.
ale v sobotu je zavřeno.

I
I

USMÍVAL SE

až 'domú po
CELOU CESTU Z BANKY
THE NATIONAL BANK
š, ■■•••

, . - VÁCLAVŮV PRVNÍ VŮZ. O TOMTO DNU SNIL
UŽ TŘI ROKY. $ 3.500.
Jezdi opatrně, Vašku.

houpačka. Avšak nebyla
to jen houpačka, ne všech
no se houpalo. Kapita
lismus sice v Anglii zase
vystoupil do popředí, ale
v určitém smyslu byl na
delší dobu zachráněn tím,
že inu předcházela socia
listická vláda. Prokázala
mu nehynoucí službu pro
ti své vůli, snad i proti
jeho vůli. Nebylo už mož
né, aby se kapitalismus
vrátil s nějakou očividnou
bezohledností.
I když většina nelibě
snášela některé rysy so
cialismu, její oči byly
otevřeny nad tím, že v
socialistických
vztazích
není třeba džungle. Socia
listická vláda vytvořila
za pět let své existence
novou normálnost. Anglic
ký kapitalismus přejal
většinu sociálního zákono
dárství, které zbylo po so
cialistech. Tím vykonal
jakési dílo potřebné synthesy. Totéž se v padesá
tých letech dělo i v ji
ných evropských zemích.
V Německu prohlásil mi
nisterský předseda nesocialistické vlády: “My
jsme ted’ všichni sociálnídemokraté.”
Jestliže se zdá,
že
všichni jsou sociální de
mokraté, naděje zvláštní
sociálně
demokratické
strany upadají. Toho si
socialisté a zejména ko
munisté
byli
vědomi.
Když se anglický parla
ment poprvé usnesl na so
ciálně reformních záko
nech, řekl Karl Marx:
“Náš úspěch nás zabijí.”
Synthesou potřeb výroby
a sociálního zákonodárství
nesocialistické vlády v
Evropě žily bezpečně po
několik let, a socialisté
se na to bezmocně dívali.
Socialismus měl, mimovolně ovšem, podíl na pře
žití kapitalismu.
(Pokračování)

T E X T IL E

i;

.
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BARGAIN S

1

119 Smith St., Fitzroy, Vic.

J

•

Vám nabízí nové a zánovní oblečení
za nejoižší trhové ceny. -

_

Pánské vlněné kalhoty

$ 2.- ' •
vlněné kabáty
$ 3.- : •
vlněné svrchníky
r $ 6.- . ■ 2
vlněné obleky'
'$6.•
Dámské vlněné šaty
.$ 3.•
vlněné pláště :
.
$ 5ti
a
vlněné sukně
$ 1.50
•
vlněné kostýmy
$ 5.- " •
Nové dámské kalhoty, a blůzky
2
„
•
ve velkém vyberu..•
•

Na Vaši návštěvu se těší

;

Opravy

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

E. HALUŠKA

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

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

National Bank
300-P-478 P
ti:

■ ti

2

K. J. Krušina: Zimní bouře. Vydal Literár
ní klub. Švédsko, 1973. Ilustrace irene Po
pelka, str. 197, vydání druhé (první v Na
kladatelství dětské knihy v Praze 1967).
Cena US $ 5.20.

Před bouřkou
Po přečtení Krušinový Zimní bouře jsem se za
mýšlel nad problémem, zda o knihách vydaných v
exilu, které se recenzentu nelíbí, raději mlčet, neb a
je zkritizovat a ironizovat. Ironizovat však Zimní
bouři nechci již proto, že jsou mezi námi čtenáři,
kterým se bude knížka líbit, i když její exilové vy
dání není určeno mládeži, jako byla její verze publi
kovaná v Praze v roce 1967.
Zimní bouře vrátí čtenáře do Československa, kde
se takový druh literatury vydával a nepochybně vy
dává i nyní. Spisovatel popsal krkonošskou přírodu,
akce záchranné služby a zamíchal do příběhů odvě
ký antagonismus chudých a bohatých či jestliže v
tomto případě chcete, pronásledovaných' a pronásle
dovatelů. Ani se nemusíte ptát,- ha jakou stranu se
autor přiklání, když kniha byla poprvé vydána v
ČSSR. Pytlák, který porušuje zákon, ospravedlňuje
své přestupky nutností pomáhat trpícím nouzí. Tříd
ní zákonnost. Po roce 1945 se již v knize nepytlaěí,
poněvadž, původci stávek byli rázně smeteni a z
Krkonoš zmizel hlad. Kniha povídek Zimní bouře je
pak zcela neorganicky zakončena kapitolami jak vy
trženými z regionálního průvodce (dějiny) fauna,
flora a pokyny pro návštěvníky Krkonoš).
IP
Pozn.: Knihu můžete též koupit v Hlasu domova.
Cena A $ 4.60 včetně poštovného.

INCREDIBLE

SHOPPES

|

“FEELS : INCREDIBLE - PILLO.W: FURNITURE” |
■- Jednoduchý á proto; geniální nápad.
Přijďte se podívat a uvěříte v
PŘEVRAT MODERNÍHO BYDLENÍ
K prohlídce zvou Míša a Brian
390 Chapel St., Sth. Yarra, Vic., tel. 24-4795
1041 High St., Armadale, Vic., tel. ' 20-8079
96-98 Church St., Brighton, Vic., tel. 92-4841
večer můžete volat (česky) tel. 224-1008
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Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

|
*
►
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OTA BARTOŇ

Polštářový nábytek? Neuvěřitelné?

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

•,
-9

R. C. Kugler & Associates
:r

---■ Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov;) 95-2421 :
O
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Víc., 3189 '
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HLAS
J. Fishman

LOMOVÁ

J. B. Hutton: Soukromý život Josefa Stalina (CCC Boóks, Mnichov)

Diktátor v nedbalkách
Diktátoři přitahují zájem historiků, poiohistoriků a romanopisců mnohem
silněji než jiní státníci, kteří se násilím nevyznamenaii, o obyčejných lidech z
ulice ani nemluvě. Před časem jsme referovali o novém kultu Adolfa Hitlera,
který vyvrcholil filmem o posledních deseti dnech fýrera, jehož mistrně před
stavoval Alec Guiness, a Festovou vědeckou biografií s analýzou celého Hitle
rova života a vlády. I Stalin se stává poznenáhlu znovu aktuálním tématem.
Nejen proto, že jeho metod používá — třebas ve zjemnělé formě — i dnešní
vedení; Sovětského . svazu, ale i proto, že vědci a spisovatelé vůbec pátrají,
odkud se vzalo v jednom člověku tolik perverze, zda byl Stalin produktem ne
lidské ideologie nebo zda Marxovo učení přivedl svým šílenstvím ad absurdum.
Fishmanova a Huttonova kniha se však na-tuto otázku odpověď nesnaží dát.
Jsou to intimity z diktátorova života, intimity, připusťme, neznámé a překva
pivé*, zachycené však jen a jen faktograficky, bez pokusu o hlubší rozbor, bez
politických kontextů.

:Většina čtenářů může
sotva posoudit správnost
všech faktů, které autoři
do poměrně malé knížky
snesli. Mnohde je opírají
o citace z knih nebo zá
pisků, aniž uvádějí, jak
bývá
zvykem,
přesně
pramen. Dovolávají se vý
roků, o kterých normální
smrtelník jen musí věřit,
že byly vskutku učiněny,
a že nevznikly za psacím
stolem Fishmana a Hut
tona, To je veliká slabina
tohoto reportu, kterou má
možná na svědomí mni
chovské
nakladatelství,
které-samo přiznává, že
vypustilo poslední kapito
ly. Ale obecenstvo oby
čejně nepátrá, zda to ne
bo ono odpovídá pravdě:
tím, že je to napsáno ve
vážné knize, získává to
punc pravdivosti. A o to
vydavatelům- asi šlo: ne
zatěžovat čtenářskou obec
nezáživnými odkazy a úvahami a předložit jim

7-

události, portrét diktáto
ra, fotografovaný klíčo
vou dírkou jeho ložnice.
Neboť, a to jsem na
příklad já četl opravdu
poprvé, Stalin byl veliký
milenec před Marxem,
abychom řekli stylově.
Nejenže byl třikrát ženat,
měl desítky ne-li stovky
milenek, tu na delší čas.
tu jen na jednu noc, kte
rou s nimi někdy trávíval
dokonce v přítomnosti lé
gální manželky. .“Dobyl”
všechny ženské zaměst
nankyně v Kremlu, balet
ky, herečky, - . manželky
svých podřízených. Mezi
červnem 1941 a létem 1943
jich podle Malenkova by
lo “tolik, že není možr^é
mít o všech přehled”
Dovedl se jich lehce zba
vit: po dobrém nebo po
zlém, aši tak jako se zba
vil své druhé ženy Naděž
dy Alilujevové.
Matka Světlany, která
je nyní v exilu v Ameri

Jde o podobnost ryze náhodnou ■. .

Vzorný žák Pétulka
Jaroslav Kuieba

; Odhalování ohyzdné tváře manželů Maternových;
(kteří byli až dosud považováni za bezpartijní, leč
'loajální občany, začalo, když se jejich čtyřletý syn
Péťulka vrátil prvý den z mateřské školky. Hned
:u dveří zahlaholil: “Sláva československé armádě,
izáruce míru, sláva její nejmladší složce, mateřské
(školce!” Paní Matemové z té přemíry nadšení vypadl z ruky talíř a roztřískl se na cimprcampr.
'Bylá to žena jen mírně pokroková, ale přece jen si
;nemyslela, že střepy znamenají štěstí. Od domovní
důvěrnice se dozvěděla, že pověře holdují jen maToměšťačky, a proto jen zaklela od srdce, jak se
-byla naučila - v útlém mládí na Stavbě mládeže.
(Než Péťulku to nezarazilo. Naopak položil otázku:
; “Mami, víš, co to byla Aurora?”
\ Paní Maternové už nemělo co z ruky vypadnout a
ijen poslušně hlesla, zmatená ocelovým pohledem v
;očích svého synka: “Bohyně ranních červánků u
římských básníků. Pak taky město v Americe.”
“Snad ' taky,” mínil Péťulka. “Ale nejdůležitější
ijsi zapomněla.”
; “Nemáš hlad, Petříčku?”, snažila se paní Maternová zakrýt únikem svou nevědomost.
“Ne”., řekl chladně Péťulka. “Když jde o základní
'pojmy komunistické výchovy, musí osobní potřeby
-stranou. A neříkej mi Petříčku, neb tím mě změkču
je š . A taky neuhýbej. Co to byla Aurora? Nevíš?
(Měla by ses stydět, až do morku kosti by ses měla
(stydět. Aurora se jmenuje křižník, z něhož 7. listofpadu 1917 okolo šesté večer vystřelili Kronštadští
; salvu proti Zimnímu paláci, čímž zahájili Velkou
-říjnovou revoluci, kterou vedl soudruh Lěnin a sou-

ce, se jakžtakž smiřovala
s milostným mimomanžel
ským životem svého man
žela, nemohla se smířit
s jeho terorem. V den pat
náctého výročí Říjnové
revoluce se dověděla, že
byl zatčen její kolega z
vysoké školy a žádala Sta
lina, aby nařídil jeho pro
puštění. Došlo k hádce a
Stalin Naděždě nabídl ně
co k pití, aby se, ják jí
řekl, uklidnila. Strážní,
kteří hádku vyslechli, sly
šeli brzo nato pád a roz
bití skla. “Vběhli do míst
nosti. Na podlaze ležeia
mrtvá. Naděžda, velice
krásná, v černých večer
ních šatech . . . “Ocelový
muž” neměl v den pohřbu
své ženy čas na slzy, ne
měl čas na nářky. Našel
si však přece - jen trochu
času a přemluvil hezkou
mladou stenotypistku ' z
Ústředního výboru, aby s
ním strávila noc.”
Tato metoda se nako

nec stala - podle Fishmana a Huttona - osudnou i
jemu samému. Na počát
ku jeho pádu, který je to
tožný se smrtí, byly ro
stoucí spory mezi ním a
jeho nejbUžšími spolupra
covníky. Po vítězství ve
sporu o generála Vlasova
a jedenáct jeho věrných,
ve kterém proti Stalinově
skupině se nakonec stavěl
jen Kalinin (zemřel dva
dny po této hádce) a v
němž Stalin proti původ
nímu odporu ostatních
prosadil popravu vlasov
ou, byl jablkem sváru ne
úspěch berlínské blokády,
za nějž Stalin dával vínu
Molotovóvi a Bulganinovi,
ačkoli jejich politice vý
hrůžek nebránil.
Roztržka s Titem, ná
vrat vojáků z obsazených
území, vyprávějících nad
šeně o poměrech na zá
padě, vznítily nespoko
jenost sovětských občanů,
zvláště když se hmotná
situace v zemi nelepšila.
Stalin svedl zásobovací
potíže na židy a čistky vy
vrcholily
“komplotem”
lékařů, z nichž sedm bylo
židů, proti vůdcům Sovět
ského svazu. Tento Stali
nův výmysl zlomil vaz dik
tátoru definitivně. Na za
sedání 1. března 1953 na
vrhl Kaganovič, bratr Sta
linovy třetí ženy, jež po
rozvodu beze stopy zmize
la, aby se případ lékařů

družská Rudá armáda. Tyto na prvý pohled těžké
pojmy se nám po názorném a důkladném výkladu
soudružky učitelky Olgy Tomáškové staly blízké a
srozumitelné. ‘ se divím, že to nevíš,” dodal a od
vrátil se pln pohrdy od své rodičky, nechav jí stát
s otevřenou pusou nad dřezem.
To byl tedy začátek. Za týden přišel Péťulka do
mů a sotva mu otec otevřel, dožadoval se na něm
syn. lehkého kulometu. Pan Materna se nepolekal
neb byl členem Závodní milice, ale odmítl stroze sy
novu žádost,^ ztropiv si z něho posměšek, neb ho
byl nazval škvmětem. Syn se pro tuto urážku ,na
rodiče zarputil, neb se mu místo požadované zbraně
pokoušel do ruky vtisknout buchtu.
“čím je mi buchta.” zaržál z nitra své zneuctěné
duše. “když nemohu činit obranná opatření k zvý
šení obranyschopnosti země proti útokům kapitalistic
kých zemi?”
Pan Materna nepochopil oficiální výrazivo učitel
ského sboru mateřské, školky v Karviné. ‘‘Co to
kecáš, Péťulko?” , zeptal se.
Ale Péťulka se nedal: “Branná, výchova v ma
teřských školkách vychází z předpokladu, že zákla
dy osobnosti se vytvářejí v předškolním věku a pro
to je nutné začínat i s plněním jejích úkolů, jež jsou
neoddělitelnou součástí, komunistické výchovy, prá
vě zde. Kulometu je dítěti třeba.”
Pan M aterna. viděl, že se diskuse přesunula na
vyšší úroveň a proto vytáhl Pedagogický slovník z
roku 1965 a jal se z něho předčítat: “Děti, vycho
vávané v socialismu a komunismů •nedostávají hrač
ky napodobující předměty, sestrojené a určené k
ničení.”
:
“Tento netřídní, nehistorický a negativistický pří
stup jsme už překonali,” odvětil syn. “Nedáš-li mi
kulomet, dej aspoň flintičku.”
“Kde bychom ji vzali,” vyděsili se synovou houžévhatostí Féťulkoví rodiče.

SEN
Michal Racek
Sen může také přistoupit s dýkou
a rýsovat na hruď bolestné výkresy
Chvíli ťuká Pak lomcuje klikou
hněvivě vpadne Zlým smíchem
mě vyděsí
Ryje mi do kůže starosti steré
a slzy mi z očí jak mince bere
namáčí ostří do tichého jedu
a zrána jej za sehou jak stín
ještě vedu
V takových nocích sen připomíná
kata jenž zdánlivě chviličku dřímá . .
a pak vkročí do dveří by trestal

kresbou
Zazpívá Přicházím i když mě nezvou
To mi pak tma vniká do úst a do hrdla
jak malta z kádě jež vadle se převrhla
Z jitra mi potvrdí slzící poduška
že to byl sen jak stál mi u lůžka
(Z chystaného

cyklu

řádně prošetřil, v nasta
lé hádce roztrhl stranickou„legitimaci a vmetl ji
Stalinovi do tváře. Stalin
- asi s “pomocí” jiných
upadl a udeřil se o stůl
do hlavy. Molotov mu pbdal sklenku koňaku a v ní
jed. Stalin okamžitě od
hadl, že mu zbývá- jen ně
kolik hodin života a s po
sledními silami zkritizo
val všechny členy, vedení.
Chruščova
určil Svým
nástupcem, ačkoli ho po
važoval za pijana , a za
nástroj Molotovovy vůle.

Výkřiky noci)

Máme-li tedy věřit ni
čím nedoloženým tvrze
ním - obou- autorů; ., sešel
Stalin tím, s čím tak často
proti svým domnělým nébo pravým nepřátelům
zacházel. Kolik na své
hrůzné cestě nechal za sebou obětí, není jisto. Lik
vidoval Jagodu a Ježova,
třebas v nich měl nejod
danější
.vykonavatelé
svých příkazů k vraždám,
V monstrprocesech pozd
ních třicátých let vzala
(Pokračování na str. 8)

“Národní podnik Komenius vypracoval vývojový
program hraček a • zaměstnávacích. pomůcek, které
nám — přesně v intencích velkého učitele národů —
pomohou plnit všechny výchovné a nácvikové úkolý,
jež vyplývají z perspektivní, ale i aktuální, role dítě
te,” poučil je soudružsky Péťulka.
.
Zdálo se však, že v případě manželů Maternovýeh
nesplnilo se očekávání s. Felixe Čermáka z VÚP
Praha. Nepochopili branně výchovné směry v práci
mateřských školek a místo lehkého kolumetu z n. p.
Komenium koupili synu medvídka a koloběžku. Syn
Péťulka postřehl, že jeho rodičové jsou zakuklení
nepřátelé lidu, odmítající veškeré pokrokové myšlen
ky, jak zachovat světový mír, a kul pomstu, odvetp.
likvidaci. Koloběžku vyměnil s kamarádem za prak
a medvídka používal jako vhodného terče. Otcovým
pilníkem si zabrousil škobičky a míříval při tréningu
hlavně na medvídkovu hlavu á Srdce ( přesněýpodle
návodu soudružky učitelky. Představoval si přitom,
že zneškodňuje diveřzanta. Střílel později rovněž na
živé cíle: v kočkách viděl obrněná auta, ve pseč.h
tanky, v ptácích letadla, pochopitelně americká, kte
rá se snaží svrhnout smrtící nálož na tábor míru.
To vše byla pouze příprava na konkrétní bojoy-y
úkol: zničení reakce v lůnu ^vlastní rodiny. Když
byl dostatečně vycvičen ve střelbě, odňal ve školce
socialistické vlastnictví dělbuch. Ve vhodný okamžik
ho hodil doma do misníku. Rodiče, vyděšení řinko
tem střepů, povolili na chvilku v bdělosti, přikazo
vané jim neustále", západními vysílačkami.; Toho vy
užil Péťulka a dvěma dobře mířenými skobičkami,
odboural jednou provždy své a'třídní nepřátele. Byl
za tento neohrožený čin jmenován zástupcem Egida
Pepicha a byl by to dotáhl na ministra, kdyby se
nebylo provalilo, že krádeží dělbuchu poškodil ma
teřskou školku v Karviné o čtyři koruny padesát.
Poučení: Když kradete, kraďte ve velkém, na to
nepřijdou.
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HLAS
DIKTÁTOR V NEDBALKÁCH

(Pokračování se str. 7)
, . ,,
za sve stara revolucionář, ,
,
,
ska garda, která znala
„
Stalma^ jeste z dob, kdy
se pod různými Jmény
skrýval před revoluci
před carskou
v *policii. Pro•„
ti Kamenevovi a Zinovevovi, kten nechtěli učinit
v
v
verejne pokání před tím
nez pujdou-cestou, jiz^se
nebalí určit pro ‘odporce revoluce, použil'pry
poprvé drog, které v nich

DOMOVA

r CANBERSKA ODBOČKA SDRUŽENI BÝVALÝCH

zlomily odpor.
j; příslušníků polských jednotek pod. britským velením
Soukromý život Josefa i v druhé světové válce uspořádala 18, května pietní.
.............
,
, *
Sianna je napinava četba, vzpomínku na bitvu o Montc Cássino v Itálii' v rocé
, , „.
. , ,
, ,
plna překvapivých podrob- 1944, spojenou s položením věnců ná hrob Neznámého
ností> které bohužel ne. vojína ve Vojenském památníku v Canbeře. Obřa
dům byli přítomni vojenští přidělenci států, jejichž
jsou doložené Je tQ ^
da> ^
odkazů yypadá armády se zúčastnily této bitvy a představitelé vo
jenských a jiných organizací. Československé sdru
,
. , detektivka,
, , , ,. t vy žení v Canbeře, které spolupracuje s polskými vojá
kniha
jako
v. ,
,, , ,
myšlena pro dlouhé vece ky, zastupoval ing. Jiří Petrů (ex RAAF).
Bitva o Monte Cassino má pro Poláky velký histo
v, v,
,
ry, a člověk pomalu za rický a vojensko-psychologický význam. Byla důle
pomíná> ž e '-lňj]ióny‘ mrt. žitým mezníkem v polním tažení spojeneckých armád
vých byly skutečností v Itálii v druhé světové válce. Vítězství spojenců u
kterou nesprovodila s< Monte Cassino vedlo k shroucení západních" skupin
syěta ani ftásilná gmr, německé armády bránících postupu na Řím. Závě
útok na citadelu kláštera Monte Cassina pro
diktátora.
j. S rečný
vedly na přání jejich velitele arm. generála Anderse
polské jednotky. Tím se stalo, že první vlájkou
vztyčenou nad ssutinami kláštera po stržení vlajky
německé byla vlajka polská.

SYDNEY

NOVÁ ČESKÁ RESTAURACE

'<
*

MORAVSKÁ

J

290 Bendi Rd., Bondi (Sydney)

JIZBA

Telefon 300-9783
Otevřeno denně od 6. hod. večerní do půlnoci
(v úterý zavřeno)

\
>

Srdečně Vás zvou
manželé Dagmar a Václav Toldv

Známá česká firma

V A N H A ’S PRODUCTS Co. P. L
i výrobce rybích lahůdek a kontinentálních salátů,
l ROZŠIŘUJE SORTIMENT SVÝCH VÝROBKŮ
,
A SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY
Žádáte-li kvalitu, žádejte výrobky firmy VAŇHA
u svých obchodních zástupců
i
nebo přímo u výrobce,
i'
Větší zakázky k různým příležitostem
dodáme na místo určení za velkoobchodní ceny.
I
I

VAŇHA'S PRODUCTS CO. P /L .

!

'

216 Devonshire St.
S.urry Hills, NSW. 2010
Tel. (Sydney) 69-6889

česká restaurace .

—

Contin. "G O U R M Ě T"

V

rr-t;

Restaurant "LABUŽN ÍK "
129 Bayswater Rd.
R.ushcutfers Bay

1

, Přesvědčte se o jakosti našich jídel.

Ná vaši návštěvu se těší rodina Novotných.
u O U llítlIllllllllllllllíd liu lllllllllllU llillIlM IIIIIIIIIIIIllll
LYŽAŘI — TEN ISTI !

3

Všechno prvotřídní vybavení
pro Váš oblíbený sport
najdete v speciálním obchodě

=

E

!

"Řekněte to květinami"

HENRPS SPORTS WEAR

HODINÁŘ *
ZLA TN ÍK *
STEVEN VARDY

590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých a j..
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a Slovensky.

Telefon: 61-8579

jj'

METRO

-spolupracující .s INTERFLORA,

SWISS TRA IN ED
WATCHMAKERS
K. Ebner

19 York St.,
SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 29-7543 1

i

v Československu nebo v jiných státech

|

Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářství INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
- ve výkladní skříni.

I
ě
f
|
|

IN T E R F L O R A —
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K VĚ TIN Y DO CELÉHO SVĚTA

I

f ...

.................

I

The Australian Assistance Pian

Australský pomocný plán je společná debata, plánování a práce lidí k
dosažení a zlepšení blahobytu a služeb vlastní společnosti.
Prostřednictvím Australského pomocného plánu máte příležitost pomoci
řešit speciální problémy vašeho kraje. Australská vláda vám pomůže
radou a penězi.
O informace, obsažené v publikaci ‘‘The Australian Assistance Pian
and You” si napište tím. že vyplníte dolejší kupón, který odešlete nejra-.
ději ještě dnes.
THE A.A.P. AND YOU

jB H H

Otevřeno v úterý až sobotu od 11 h. dop. dó 2. h
odp: a od 5 do 9 večer. V neděli otevřeno pc
celý dne, v pondělí zavřeno.

|

Metro ovšem nebylo
otevřeno proto, aby se
Pražáci dostali včas a po
hodině kam potřebují. So
větští soudruzi se rozhodli
společně s konsolidova
ným režimem vytlouci z
věci politický kapitál.
Proto slavnostní procedu
ra otevření se sovětskou
a československou hym
nou a projevem primáto
ra, v němž nechybělo, oce
nění přínosu sovětských
odborníků, proto rozdílení
medailí.' Sám Gustáv Hu
sák přestřihuje pásku.
Stranická a vládní dele
gace SSSR, v níž nechyb:
velitel okupačních vojsk
v ČSSR, nastupuje d(
slavnostně
vyzdobenýct
vozů. Vypadá to, že met
ro se otevírá v Moskvě
nikoliv, y, Praze. Nakonei
je v Martinickém palác
podepsán protokol o po
kračování sovětské porno
ci při výstavbě dalšícl
úseků metra.
A tak - jestliže odvaha
statečnost, vůle, vytrvá
lost a hrdinství ‘‘budova
telů. metra vydrží’.’ a bud<
pokračovat stále stejnýn
tempem, mělo by být mel
ro dokončeno už v roc
2000. Podivuhodné tempc
že. Švédové, nemýlím-'
se, nabízeli metro postaví
o dvacet let dříve. Jenoir

P
r

Sydney, tel.. 31-7393

The Egon Hostovský Memoriál Award
Box 695, Postál Station " A " ,
Toronto, Ontario M5W 1G2, Canada

zpoždění, rychle a bezpeč
ně! Až mne to udivuje."

l
i
i

t

Paní Regina Hostovská, vdova po známém českém
spisovateli Egonu Hostoýškétn, žefnřelém 7. května
1973, založila nadaci, z níž bude každoročně udělo
vána Cena Egona Hostovského ve výši $ 1.000 za
nejlepší prozaickou práci napsanou českým nebo
slovenským spisovatelem, v exilu.
Dílo (sbírka povídek, novela, román) musí být na
psáno. česky nebo slovenský a autor musí žít mimo
Československo. Vítěznou práci vybere porota, seštá; vená z literárních odborníků a čtenářů.
Cena bude vyhlašována každoročně 23. dubna ve
výroční den narození Egona Hostovského. Rukopisy
(psané na stroji) nebo knihy vydané v roce předchá
zejícím vyhlášení ceny, musí porota obdržet do 31.
prosince .každého roku. Posílejte, je na adresu:

(Pokračování se str. 3) ze svedy nesvazovalo s
" . . . J. Malý, 41 let, z Československem přátel
Mělníka; "Pražákům zá ství, upevněné hlavněmi
vidím. Ono to jezdí bez tanků.

“Moravian Lodge”

1

Cena Egona Hostóvského

a
A MÁME

,

10. 6. 1974

To: The Information Section,
Department of Sociál Security,
P.O. Box 1,
WODEN, A.C.T. 2606
Prosím o zaslání ........... . kusů brožury ‘‘The Australian Assistance
•Pian and You” .
Jméno:
Adresa: ............................... ................ ................................................
Pošt. směrové číslo:

.......................
SS8.163.44

HLAS

10. 6. 1974

LOMOVÁ

jsem pak, kam s ním zamířil, ale podle místních
znalců odlétá ledňáček se svou kořistí vždy nad
místa, kde nejsou stromy a tráva a tam hada v
určité výšce pustí. Pád obyčejně, přelomí hadovi p á
teř, a o zbytek se už postará kookaburra čili ledňá
ček obrovský.

AUSTRALSKÁ SAFARI
Mezi osadami Elliot a Newcastle Waters
se nám naskytla neobyčejná podívaná:
• dosud červená hlína a písek, byly vystří
dány odlišnými -minérály, a silnice za
vodněná v délce půldruhého kilometru
byla zaplavena tak jasně bílou vodou, že
dělala dojem mléka jen slabě rozředěné
ho.
-

*

Ptactvo je v Austrálii hojně zastoupeno — početně
i množstvím druhů, kterých je asi 700, z toho 400
druhů typicky australských. Řada čeledí, které jsou
jinde velmi rozšířené, zde však chybí, např., datlové,
supové aj. Typickými obyvateli jsou lyrochvosti, medosavky, papouškové, emu aj. Největším australským
ptákem je úžasný běžec emu hnědý.
—

Píše -mb-

. fcéieíša

-

Jakmile se opustí dosti úzká asfaltová silnice, mu
sí být jak řidič auta tak i osazenstvo připraveni —
zejména v době dešťů —, event. i na neslavný konec
cestování. — Mezi, Matarankou a Katherine obdivu
jeme lijány, stromy a květenu subtropické Austrálie.
Vyléváme Své botanické city na překrásné palmy,
a i šofér je zřejmě uchvácen krásou, kterou již to
likrát viděl. Najednou slyšíme úder, jako když plác
nete rukou do bahna. Vjeli jsme do měkké půdy na
pokraji silnice a autobus se zabořil skoro půl metru
do směsice bahna a písku. Naštěstí nebyla příliš
daleko farma, odkud musely přijet tři traktory, aby
nás vytáhly na pevnější část silnice. Jenže autobus
pak byl otočen na opačnou stranu a nebylo možno
ho znovu obracet. Chudák šofér musel proto jet dva
kilometry na zpáteční rychlost a ošetřovatelka mu
poté skoro hodinu masírovala krk, aby si zvykl na
normální posici.
—
★ —
Nedaleko Mataranky, uprostřed divočiny, zastavu
jeme na místě, kde stála před sto lety dobytkářská
farma, snad jedna z prvních v této části teritoria.
Stala se slavnou v australské historii hlavně tím, že
byl život na ní zvěčněn v klasickém díle We of The
Never Never. Zajímáte-li se o pionýrské začátky v
Austrálii, pak vám tato kniha jedinečně vykresli
tehdejší situaci a potíže, které museli překonávat
první kolonisátoři. Dnes v těch místech zbývá už jen
osm hrobů se jmény hrdinů zmíněné knihy. Přesvěd
čil jsem se, že pro “Severoaustralany” znamená to
-místo skoro tolik, co pro Čechy Říp, pro Moravany
Velehrad a pro Slováky Nitra.
—

★

—

Často slyšíte, že mnohé dobytkářské farmy, ^resp;
“stanice” , jak se jim říká, jsou větší než ^některé
evropské země. Zastavili jsme na jedné střední^
: Merryfield Station — a dovídáme se, že byla právě
prodána za 3 milióny dolarů. Před 7 lety ji koupila
americká skupina podnikatelů za 100.000 dolarů.
Farma je velká jako pětina Moravy a podle odhadu
měla před 7 lety pouze 1.100 kusů dobytka. Nový
! majitel si dal před koupí s počítáním práci a jeho
odhad byl přes 30.000 kusů dobytka. Počítání se pro
vádělo za pomoci letadla, z kterého se fotografovala
, po částech plocha celé farmy. Jednotlivé kusy dobyt
ka, které byly na fotografiích dobře viditelné, po
čítal pak účetní v kanceláři.
—
★
Jednou z perel přírody v severní Austrálii je Kathe
rine Gorge. Řeka Katherine (pojmenovaná po dceři
cestovatele Stuarta) protéká mohutným^ kamenitým
údolím, které je překrásné. Mnozí čtenáři snad znají
něco z té krásy z filmu Jedda, natočeného zde v ro
ce 1954. Hrdinka filmu skočila v závěru do^ hluboké
vodní tůně obklopené sráznými načervenalými _ska
lami. Tůň je lákavá k zaplavání, avšak má to jeden
háček: tabulka u kraje tůně upozorňuje, že se v
této části řeky vyskytuje tzv. Johnstohův krokodýl -vnitrozemský krokodýl, který dosahuje velikosti 8 až
10 stop. Zdejší “ranger” mne však ujistil že v této
- době zde zaručeně žádný krokodýl není a tak — po
důkladném obhlédnutí vodní hladiny a okolních bře
hů — jsem využil neobvyklé příležitosti a pořádně
jsem se vykoupal v tůni, kde černá krasavice Jedda
ukončila svůj filmový život.
—
★ —
Táboříme nedaleko městečka Katherine v příjemně
porostlé krajině. Utaháni dojmy celého dne brzy
usínáme, neboť budíček bude o půl páté ráno. Pro
některé z,nás byl už o něco dříve, protože jsme pro
citli po nezvyklém, ruchu v táboře. Našeho náhrad
ního řidiče za noci něco štíplo. K ránu mu naběhla
a zčervenala pravá noha, jako kdyby trpěl červen
kou, a začal kulhat. Zakrátko se mu začaly objevovat
- červené skvrny na prsou a krku. Ošetřovatelka, mu
poskytla obvyklou první pomoc, ale až v Darwinu po
krevní zkoušce zjistili, že byl napaden pavoukem
zvaným Huntsmen Spider. Uvážíme-li, že v Austrálii
je zjištěno skoro 2.000 druhů pavouků a že skoro
polovina z nich je jedovatých, pak se musíme dar-
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vinské lékařské diagnose obdivovat. Řidiči trvalo
levět dní, než e dostal opět do normálního stavu.
—
★ —
Adelaide River má na mapách Severního terito
ria dvojí význam: je to jméno řeky, ale i jméno
městečka na Stuartově dálnici. Zastavujeme neda
leko městečka u válečného hřbitova, snad jediného
v Austrálii, kde jsou pochovány civilní oběti japon
ského náletu na Darwin z roku 1942 a příslušníci
australského námořnictva, armády a letectva, kteří
padli při obraně Darwinu. Zaráží nás věk padlých
Australanů, zejména námořníků — některým ještě
nebylo sedmnáct let!
—★ —
Dne 23. ledna přijíždíme do Darwinu a zastavuje
me se nedaleko čínského templu, na jehož průčelí
iúsí velký nápis: KUNG HAI CHOY, což znamená
ťeselý a šťastný nový rok. Před templem pobíhá
rěkolik mladých Číňanů s papírovým drakem, za;ímco jiní tlučou na buben a činely. Dovídáme se,
?e se připravují na večerní oslavu čínského Nového
roku a že rok 1974 je rokem tygra.
V Darwinu je početná čínská kolonie. Osídlení za
dalo před 90 lety, kdy sem přicházeli hlavně Číňané
z Viktorie a z Nového Jižního Walesu, kde v té době
přestali být v zlatokopeckých oblastech v oblibě.
Přivítali tehdy sami možnost odejít na sever a tam
pracovat opět v dolech na zlato.
—★ —
Darwin je administrativním centrem Severního te
ritoria a byl “objeven” v letech 1938-1941, kdy brit
ská loď H. M. S. Beagle mapovala severní pobřeží
Austrálie. Osídlení Palmerstonu, jak se Darwin na
zýval až do roku 1911, začalo v roce 1869, kdy ztro
skotalo. plánované osídlení jiné části Teritoria, Esea?e Cliffs. Zavedení telegrafického spojení s Jižní
Austrálií v roce 1872, zlatokopecká horečka v Pine
Creeku v roce 1873 a konečně železniční linka mezi
Pine Creekem a Darwinem (1889) znamenaly, že
se město postavilo hospodářsky na nohy a stalo se
střediskem australského severu.
—★ —
V Darwinu je další památka na Američany z druhé
světové války a to vodní potrubí , zásobující město z
přehrady Manton Dam vzdálené 67 km od Darwinu.
Když se americké jednotky začaly stahovat z paci
fických bojišť do Severního teritoria, bylo brzy zřej
mé, že tám nebude dostatek pitné vody. Potrubí
pak bylo zbudováno .typicky americkým stylem bě
hem dvou měsíců.
—★ —
Darwin byl značně poškozen několika nálety japon
ského. letectva v roce 1942. V té době bylo z města
evakuováno civilní obyvatelstvo a Darwin se stal
čistě vojenskou garnisonou s australskými, americ
kými, holandskými a britskými jednotkami. Váleč
ná léta stále ještě připomínají betonové bunkry s vý
hledy na Timorské moře-. Ve vojenském museu, které
je umístěno nedaleko betonových pevnůstek, jsou
zbytky jak spojeneckých tak i japonských letadel,
zbraní a lodí.
—
★ —
Nedaleko Stuartovy dálnice je pěkná budova střed
ní školy á na ní nápis Ludmilla High School. Do
konce ji jedna z ulic se nazývá Ludmilla Terrace a
největší, snad i jediný darwinský potok, tekoucí do
Beagleho zátoky, nese jméno Ludmila Creek. Je
to snad památka na nějakou zdatnou a pionýrskou
krajanku, která se proslavila v této části Austrálie?
Darwinští krajané, můžete dát vysvětlení?
—
★ —
Snad aspoň všichni, australští čtenáři znají typic
kého australského ptáka, “kookaburra” , kterému se
říká v češtině ledňáček obrovský a který jé velmi
oblíben pro svůj zvláštní křik, podobající se lidské
mu smíchu, četl jsem předtím, že je ledňáček obrov
ský ^vynikajícím lovcem hadů, ale do té doby svou
pověst přede mnou nikdy nepotvrdil. Až konečně
nedaleko Darwinu, několik desítek metrů od nás. se
jeden snesl jako střela a za vteřinu znovu vzlétl
se svíjejícím se, asi 30 cm dlouhým hadem. Nevidě

★

—

Mezi několika tisíci druhů australského hmyzu je
mnoho škůdců. Termiti (všekazi) na severu ničí dře
věné stavby a působí tím vážné hospodářské škody.
V některých místech jsme se obdivovali značnému
množství tzv. “ant-hills”. hromad červené hlíny, kte
ré se tyčí jako mohyly do výše i několika metrů. Jsou
stavěny všekazy. kteří vyhrabávají hlínu a písek ze
země při stavbách podzemních “mravenišť” . Jsou
slepeny zvláštní slinovou tekutinou, kterou používají
termiti z týchž důvodů jako zednici maltu. Místní
lidé vykládali, že se tohoto materiálu používá s
oblibou k pokrytí tenisových dvorců v Severním te
ritoriu, protože slinová směsice písku a hlíny je vo
dotěsná a vydrží třikrát déle než obyčejný pískový
povrch.—
★ —
Mezi pamětihodnostmi města Darwinu se uvádí Fau
ny Bay Goal. Je to věznice zajímavá tím, že je po
stavena z rolovaného plechu. Z plechu jsou postave
ny kobky, budovy i zeď — prý nejméně pohodlná
věznice v Austrálii. Za horkých měsíců totiž, když
slunce pálí nemilosrdně a rozpálí povrch rolovaného
plechu, mají prý věznění pocit, že jsou ve finské
sauně. Nejeden krajan by prý mohl vyprávět o svých
zkušenostech z pobytu za plechem. Naši “domorod
ci” však ujišťují, že se tam dostali dočasní obyva
telé Darwinu, kteří přijeli z jihu za dobrodružstvím
nebo větším výdělkem, avšak nikdo z místní čs. ko
lonie. Stálí-čs. obyvatelé Darwinu zaujímají namno
ze významná místa ve státní správě nebo jsou úspěš
nými podnikateli, a všeobecně si zakládají na dobré
pověsti, kterou si ve směsici národů vydobyli.
— 1c —
Asi před 15 léty byla založena rýžová oblast Humpty
Doo. Tisk tehdy tvrdil, že sklizeň z těchto polí stačí
k plnému zásobení australského trhu. Z velkorysého
podniku však dost brzy sešlo, neboť rýžová pole
přivábila takové množství ptáků, že většinu sklizně
stačili sezobat. Nejvíce škody působil druh husy, kte
rá v Severním teritoriu během desetiletí zdomácněla
a je jí těžko vyhubit. Představu způsobených škod
si děláme podle obrovských hejn, která se po vy
plašení zvedají — mračna, podobná mračnům peli
kánů, které vídáváme v přírodních filmech na te
levizi.

—★

—

Při prohlídce opuštěných polí jsme pozorovali i
stáda vodních bůvolů, jejichž počet prý neustále
vzrůstá. Buffalo byl dovezen z portugalského Timoru
kolem roku 1830, kdy se v severní Austrálii začaly
zřizovat farmy. Když byly tyto farmy později opuš
těny, bůvoli byli puštěni na .svobodu a jejich počet
se během staletí značně zvýšil. Odhaduje se, že dnes
žije volně mezi Adelaide River a East Alligator Ri
ver asi 200.000 kusů. Od roku 1880 se začali buffalo
střílet a z jejich kůže vyrábět strojní řemeny. Kůže
se také vyvážela na Střední východ, kde se z ní vy
ráběly sandály. V roce 1956, po Suezské krizi, byl
vývoz zastaven, neboť kůže z bůvolů byla nahražena
plastickou a umělou gumou. Dnes se bůvoli odstře
lují hlavně pro maso a to jak pro lidskou tak i pro
zvířecí spotřebu. Pojedete-li přes Darwin, doporučuji,
abyste si objednali buffalo stejk. Pochutnáte si!
(Pokračování příště)
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OBJEDNEJTE SI
ČESKOU HUSU
Z ČESKÉ FARMY
OD ČECHŮ
VOLEJTE (MELB.) 059-788228
Vyřizujeme objednávky i mimo Mettworse
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K 90. výróčiu rsarodeníň prezidenta Beneša (28. 5. 1884)

JU BILEU M

JÁ RY. KOHOUTA

..Jára , Kohó.ijť oslavuje letos . dvojí kulaté výročí —
50 . .let herecké činnosti....á.; 'sedmdesátiny. Netři t o
psát, jakou si Kohout vydobyl popularitu na jesStích pražských divadel, kde působil pětadvacet let.
Druhou polovinu své herecké činnosti dává do siuréb
protikomunistické myšlenky po svém odchodu do eťřlu. Nejprve v pařížském rozhlase a pak dvacet lis
ve Svobodné Evropě byl týden co týden slyšet
Dr. V. E. A n d i c
komentuje, zpívá, recituje. Jára Kohout žije v No
'Swedkovia pohnutých událostí druhej světověj vojny sú si vědomí toho, že oslobodenej vlasti, a na vém Yorku a jé stále aktivní.
medzi védúcimi osobnosťami spojeneckých národov proti hitlerovskému nebez- domácej pode, keď ma
pečenstvu v Europe a proti jeho spikleneckým, spojencom v Říme a v Tokiu ď arští komunisti obsadNABÍDKA SLOVENSKÝCH KNIH
převládala podivuhodná harmonia. Pisatel' sa sám o tom přesvědčil v septembri zovali východně Sloven
Během tisku minulého čísla, nám pošta doručila
1941, keď bol'v Bieiom dome vo Washingtone ako vedúci čs. deiegácíe na sve- sko, čiže obviňovaní sú další čtyři katalogy mnichovského obchodu s kni
tovom zjazdé vysokoškolského studentstva a počul priamo z úst prezidenta Roo právě ti - najma Masaryk hami Kubon und Sagner, již bylo pozdě je uvést k
sevelta, ako; vysoko si vážil, odpor Dr. Beneša proti Hitlerovi a jeho pangermán- a Beneš -, ktorí sa rozhod poznámce, která v čísle 11 referovala o nabídce slo
venských knih tohoto knihkupectví. Je podivuhodné,
skej konccpcii. Dr. Beneš bol hosťom Rooseveltovej rodiny v Hyde Park v ne postavili proti rozpína- jak velký sortiment firma Kubon und. Sagner (Postštáte New Yorku, ako aj v Bieiom dome, prehovoril k členom amerického , vostí komunizmu!
fach 68, 8 Muenchen 34). nabízí, kromě minule zmí
něných tří katalogů slovenské literatury, nám došly
kongresu 13. mája ako aj v kanadskom parlamente 3.' juna tohože roku. Dr.
Nie je to irónia, keď další čtyři květnové katalogy uvádějící jak česke
Beneš sa tiež zúčastnil pořád britského předsedu vlády Winstona Churchilla s
ešte aj dnes sa nájdu tak slovenské knihy. Jeden z nich nabízí současnou
americkým prezidenfom Rooseveltem a informoval fýchto štátnikov o stave
1’udia na západe, ktorí čs. publicistiku (katalog fotostaticky reprodukuje
československej zahraničnej akcii, ako aj činoch obyvatelstva proti Nemcom
Knižních novinek vydávaných v ČSSR),.. ka
prechovávajú
nedóveru texty.
talog Nova. 20-74 nabízí nové české a . slovenské kni
yo ynútri rozkúskovanej krajiny Československa. Nielen že informoval týchto
voči tým, ktorí mnohoraz hy (bibliografie, slovníky, . politika, filosofie, - socio
o jednaniach s Moskvou, ale právě tak s ich súhlasom robil čo bolo třeba, aby
. riskovali svoje životy, aby logie, ekonomie,.právo, hudba, umění, beletrie; dě
zaistil Hitlerovu porážku a zaistil obnovu Československej republiky v před
informovali západ a varo jiny, zeměpis), .nabídka antikvárních tisků je shrnu
mnichovských hraniciach s programom "Slobodné Československo v slobodnej
vali před komunistickým ta v katalozích 6416 a 3418. Opět .žasnu, co. je možné
Europe". Slovenské národně povstanie, ako aj pražské povstanie, bolo potvrde- ' nebezpečenstvom? Hovo- objednat — Blahoslavův Nový zákon, Gotzovo No
vě umění dramatické, sborník Čs. legie ve Fran
ním súhlasného postupu v duchu a v dohodě medzi Churchillom a Rooseveltom riac ó tejto nedovere zá
cii, šestisvazkové Dějiny Národního divadla, Desky
na straně západu a Stalinom na straně Sovietskeho zvázu.
pádných občahov k ute dvorské Království českého,Šafaříkovy. Slovanské
.Prezident Beneš bol .ma nesa. Narodil sa za. maja nielen Benešovi, ale
čencem, připomeňme s: starožitnosti, všechny 4 díly českého roku v pohád
kách, písních, hrách a tancích (Plicka-Volf-Svolínjestátné a s i najvyššími 1884 v Kožlanoch a po Rooseveltovi, ako lže te- šlová inž. Koblihu (Naše ský), Stránského Hovory k domovu,. čtyřdílný ' Slov
-poctami přijatý veřejný skončení štúdií na domá raz Brežnev Nixonovi, Hlasy, 26. 8. 1972):
ník' spisovného jazyka českého, 15svazkové Sedláč
kovy Hrady, zámky-a tvrze království Českého atd.,
mi činitelmi po célej cích středných školách keďže sl’uby a závazky
“Chovajú sa k nám
ip
Amerik e a Kanadě. V šiel do Londýna a .do Pa- sovíetov nie sú poctivc prijímajú nás často tak átd.
svojej řeči, ktorú starosta říža. študovat’ sociológiu, mienené. Stalin nerešpek- ako sme před 40-50 rokm
města New Yorku La- národně hospodárstvo a toval integritu Českoslo přijímali ruských uprchlí
Prov-7i>'r;^ veškeré práce optické
|
Guardia ' vítal, prezidenta filozófiu. Po dosiahnutí venska, ako ju nerespek kov před bolševikmi. Ofi
přesně, rychle a za levné ceny
j
Beneša, vyhlásil tento doktorátu práv v Dijonu tuje Brežnev. Len uvážte. ciálně sme ím pomáhali •:
vo Francúzsku pósobil ako sa dnes dóverujc
medzi iným:
dávali často viac, ako dá
“Tento statočný státník ako profesor na Slovan- B-ežr-svov: a naopak ne vajú dnešně slobodné kra
' x 1"?**.._ i
je symbolom slobodného skej akadémii v Prahe a důvěřuje exulantom. ktorí jiný nám. Ale drobní l’u
ducha, pretože. je živým krátko před. prvou světo utékali do slobodného sve dia ím naslúchali ako po
y
y '
573 Hampton St., í
zobrazením. zápasu hrdin vou vojnou bol profeso ta. Masaryk a Beneš po hádkárom. Pyšní na mla
/
v '-----Hampton, Vic.
1
ného národa, ktorý usiluje rem sociologie na Karlo máhaii utečencom zo So dičkú Československu de
»
~
Telefon: 98-5756
o pdvétu za- zločiny dru vé j univerzitě a na techní- vietskeho zvázu, zriaďo mokraciu všetci hovorie
váli pře nich obecné s
hu' akých s a , nepriate!’ ke v Prahe.
v á li:, “To by sa U ná<
V roku 1915 sa vo švaj- středné školy, ba aj unv
dopustil v Lidiciach.”
stať nemohlo!” Jaká ob
V ■svojej: odpovědi na číarsku dohodnul s profe verzity a techniky v rus doba na nás na Západe
LaGuardiovu reč sa Dr. sorem Masarykom o akcii kej a ukrajinskej řeči dnes!”
Beneš zaoberal - medzi proti Rakúsko-Uhersku, na Bolo to jediné Českoslo
Dokial’ bude na svett
in-ým - otázkou budúceho ktorú věnoval a j . svoje vensko, ktoré bojovalo na
uspóriadania pamerov v vlastně -peniaze. Ako bol svietskej pode proti ko- jediného slobodného. čes ka na Dr. Eduarda Bene- ako: výstrahy, že sťuby a
Europe a~ nabádal Spoje Štefánik dosiahol uznanie munistom, keď sa legio kého a slovenského člove ša ako zastánců demokra- závazky lhárpv nemožno
né, státy, aby uplatňovali v Říme, tak Beneš dosia náři vracali domov dc ka, dotial’ zostane pamiat cie a slobody - ale tiež.. brať vážné.
svoj vplyv. Povedal v tej- hol uznanie v Paříži a
spolupráca medzi Beneto'súvíslosti:
na hodinky, které mu radostně zamávaly. oběma ru“Keď mv Europania šom, Štefánikom a Masa
ěiČkama, že je ještě brzy,, a tak vrhl ještě jeden.let
rykem
viedla
k
úspechom
apelujeme, aby Spojené
mý dlouhý pohled do zrcadla provázený slovy: -Klid.
kamaráde, klid!
národy najsamprv ukonči na frontoch a k utvoreniu
Jiří Sýkora
.Potěšilo jej, že ta slova řekl plně nahlas, nosně,
li vojnu, předpokládáme, Československej republi
Té noci se objevil v jeho snech veselý Hamlet, silně. Tak silně, že se za vedlejší. zdí ozvalo rozči
že. Spojené státy fcudú ky.
šťastný Othelo, vlasatý Caesar, ‘ koktající. profesor lené zanadávání.
Dr. Beneš bol ministrem Higgins — a všechny tyto postavy, to b y l. ve .sku
hrát’ naďalej úlohu v ob
Spokojeně si sedl vedle křesla na zouvák a s, chutí
věcí - od tečnosti on. sám. Jednu chvíli se zahlédl dokonce si zapálil cigaretu a vtáhl dým.. Uhmm, tento.íiltr
novenom úsilí o hradanie zahracičných
a zaistenie mieru, ako- vzniku československého jako Lízá Doolitlová, ale včas se mu tuto představu chutná báječně! Vděčně ještě zalistoval ve svých
podařilo zaplašit. Vždyť na návštěvu psychoanalyti knihách, z nichž po léta čerpal: Stanislavského “Můj
náhle bude skončená vc-j- státu do r. 1935, keď se ka zítra jistě čas mít nebude.
život guměný” , Anna van Doren “Herc a co s. ním!’.
stal
po
Masarykovej
rena. Takéto sú naše nádeKonečně byl vzhůru. Po paměti sáhl po zrcadle. Mac 0 ’Hara “Heric a výšlovnost” , profesor Prut
je v.Europe. T.úto otázku zignácii. prezidentem, t i  Moje tvář, pomyslil si sebevědomě, moje ostře ře “Mimikri, mimika a .politika” , Keneth Tynan “Her
fšak musia rozhodnut’ rádu sa vzdal pod tlakom zaná, tvář, říkal, a přejel si něžně oválné líce. Vždy cova duševní hygiena” . Pohladil vzpínájící se.hřbet
věděl, že tato chvíle musí přijít, že se tohoto dne té knihy, kterou měl ze všech nejraději: John WaySpojené štáty a nie Euro- 3. októbra 1938.
dočká. Trochu se zasnil. Ach, škoda, maminko, že ne “Jak sem nihdá s koně nespád” . Zaklonil hlavu
Sotva
je
možno
domy])a. Budete ovšem šúhlaa jen tak zkusmo zarecitoval pár veršů ž Hamleta.
jste se.toho nedožili!
sjiť s tým, že odmietnutie slieť nereálnosť kritiky,
Zkusil, nasadit grimasu číslo čtyři — smutek. Svých pět řádků si pamatoval zcela bezpečně. Vstal,
Spojených štátov ratifiko: akej sa Benešovi dostalo Povedlo se. Drobné obličéjové svaly pracovaly energicky zašlápl cigaretu, zavyl, mlčky si ošetřil
obul se a vyšel ven.
'
ýať Versaill$kú smluvu, po druhej světověj vojně bezvadně. Rozveselilo jej to. Ano, je to tak, dlouho nohu,
Slunce
svítilo.
On
má
ovšem
namířeno
pod.
jiné
šleha-odmietnutie. pritíru- nielen od jeho nepriate1 letá denodenní průprava jej dovedla k cíli. Však na slunce! Pod slunce reflektorů; Usmál se na dítě v
sobě pracoval již dlouho, prakticky od matčina sko okně a tó se rozplakalo. Zamával mu a děcko'ustrá
žiť s-a-ku-Spoločnosti ná 1’ov, ale aj od tých, ktorí nu, kdy dovršil svých jinošských třicetsedrn_ let _a
roda v -málo. důsledky,~kto- s ním úzko spolupracova postavil se na vlastní ploché nohy . . . Dosti však již šeně zmlklo. Nasedl do svého bicyklu-a se sportov
ní grimasou dorazil před ateliéry firmy Pedro Coldré sú sotva menej význam • li. íVinili prezidenta Bene vzpomínek.
; weih Mohér.
'
rié, ako bola dlhá~ izolá- ša z věcí, za ktoré nemoRázně vyskočil z postele, uklouzl, upadl, .znovu se
Zaparkoval své bicykl, podíval se k nebi, nadechl
hol byť činěný zodpověd s pohrdavým úsměvem zvedl a namířil do koupel se, chybně sé pokřižoval — a rázně vstoupil do své
dia Sovietskeho zvázu.”
; Třeba s i’ pripomenúť ným viac ani menej ako ny. Tam v klidu posnídal olivové mýdlo, zapil je herecké šatny, aby se převlékl do těžkého kostýmu
v kuchyni se osprchoval a pak již rov šedého medvěda grizzly, a ještě téhož dne vytvořil
uvedené fakty teraz, keď. Winston Churchill, F. D. kolínskou,
nýma nohama vhupsl do saka, opásal se novou ko hlavní němou roli ve filmu doporučujícím čistící
si připomínáme 90. výro- Roosevelt alebo Charles šilí, připíchl si naříkajícího motýlka, pečlivě si na prostředek Blesk, jenž byl doposud doporučován pou
čie narodenín Dr. E. Be- de Gaulle. Stalin totiž lhal česal dvě pěšinky, mrkl na sebe do zrcadla, mrkl ze sloganem: Lesk jako Blesk!

účast v strategii
Rooseveltovej a Churchillovei
Benešova

!

C

HRPA

Optical Service

K R EA CE

10. 6; 1974

HLAS

•.'IIIIIMiltlIlllllflIlIllIMlIlllllllllilllllilIlllIllllinilIlILlill
S.

PŘEDBĚŽNÁ OZNÁMENÍ

E

; čs. rodičovské sdružení v Meibourne

Ekoná svůj výroční ples v sobotu dne 20. červeno
= . 1974 ve velkém šále Dořchesteru, Alexandra
E
■
Gardens, Meibourne.
5

České ochotnické divadlo v Meibourne

E připravuje tradiční reprezentační ples na 10. srpm
E. .; ,, 1974 v sále Regis . ve Windsoru.
=. .
; Bližší na pozvánkách.
SllÍiIIIIIII!i:iEIIHíNllilÍlÍI[IIIIIIIIIIIU!(IIElílllililHEin!!!l
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HLAS DOMOVA MŮŽE; VÁM DODAT
IH N ED TYTO K N IH Y :

5 J. škvorecký: Lvice S 3.50
...
S J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 3.80
S-K.; J. Krušina: Zimní bouře $ 4.60 .
S Mi Kolková: Tisíc tomu let $ 2.10
cTři sbírky básní (J. Lederer, F. Listopad, V
Sčerepková) $ 5.S b . štěpánr Vynálezy $ 3.ilvan Sviták: Dialektika moci.$ 4.10 :
i Bruče Lockhart: 'Britský agent $ 3.50
i Bruče Uockhart: Ústup z Prahy S 1.50
y Kovályova-Kohák: Na vlastní.kůži $ 3.80
CZpěvník národních a populárních písní $ 1.10
fKalendář čs. exilu KALEX 74 $ 5.80
5 K. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 4.60
>K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 4.60
í Ji-Kv-B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.- .
> Ferdinand Peroutka: Demokratický manifést $ 3
5 Z. Salivarová: Honzlová $ 3.50
5 J. škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 3.80
s j . škvorecký: Tankový prapor S 2.80
» Jan Beneš: Až se sé mnou vyspíš . . . $ 3.90
sE. Hoslovský: Osvoboditel se vrací $ 3.60
» E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 3.60
>.Arnošt Lustíg: Miláček $3.70
?A. Lustig: Ulice ztracených $ 4.- ,
>J. Firt: Knihy, a osudy $ 4.20
>A. Lidin: Trpaslík na houpačce $ 3.80
5;-<Jr Laub: Největší proces dějin $ 3.30
S L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.20
J l . Grosman: Nevěsta $ 3.30.
j Á..;Amalrik: Udrží'se SSSR do r. 1984? $ 2.60
? Kníška Karla Kryla $ 2.40
?J.. V. Pole a v. Ryneš: Svatý Jan Nepomucký
>(historie), 2 díly $ 7.50
\Z časů nědlouho zašlých (Vzpomínky dr. Mořice
LHrubana) $ 3.30
J Anglická publikace: The Jews of Czechoslovakia
> (historie židů y Československu — 2 díly, 1.290
, stran) cena $ 16.:
‘
__
£j;'panius: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 15.45
^M,.,Komínek: I pod oblohou je peklo $ 5,50
kR: čapek: Anglické listy S 1.60
iMotáky z Ruzyně (s předmluvou Luďka Pachřmana) S 2.>A. Ostrý (pseudonym — Praha): Československý
> problém $ 4-80
l Tisíc let. pražského biskupství $ 4.80
£Sborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina,
i Z. Hejzlar, prof. Kóšta, dr. A. Kusák, A. J. Liehffi,
?dr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a dr
>0. Šik) cena $ 3.10
ř Ivan Sviták: Kniha prezence (Dialektika pocitů
5 1948 56) $ 1.70
»G. M. Hopkins: Básně $ 1.50
^R. Seiucký: Východ jě východ $ 3.60
Jb . Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje $ 1.20
£ Otakar Odložilík: Obrázky z dvou světů $ 2.00
i Petr Den: Světélko jen malé 50c
Í.M.. Součková: Případ poesie $ ,1.50
* V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70
»Hais: Angl.-český a česko-ánglický kapesní slóv5 nik $2.80
J b . Mikula: Progessive Czech (učebnice češtiny)
?$ 4.50 + -.50 = $ 5.?Dlouhá, Zavadil:,. Angličtina pro jazykové ško[ ly $ 3.50
>
Ceny jsou včetně poštovného
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VŠEM BÝVALÝM ČS. PO LITICK ÝM VĚZŇŮM
V AUSTRÁLII A N. ZÉLANDĚ

•

JANÁČKOVA OPERA JEJÍ PASTOKYYŇA

Sdružení býv. čš. politických vězňů .ve Švýcarsku
které je de facto střešní organizací čs. politických
vězňů v Evropě i v zámoří, mě zvolilo za: člene
výboru a zástupce pro Austrálii a Nový Zéland
Byl jsem požádán, abych Vás o tomto rozhodnuti
uvědomil a požadal o Vaše návrhy a připomínky.
Vím, že mnozí z Vás po létech utrpení chtějí mít
klid a žít lépe ve svobodném světě bez vzpomínek
n a minulost. To však by nebylo správné rozhodnutí,
neboť historie malých národů nás přímo nutí, aby
chom informovali své okolí a využili.všech možných
prostředků, jak pomoci k nabytí svrchovanosti a
.samostatnosti naší okupované vlasti. — Někteří z
|Vás jste již členy sdružení jak ve Švýcarsku ták i v
Kanadě a členy čs. obce legionářské, se sídlem v
Melboůfne, kde-byl ustaven odbor bývalých čs. po
litických vězňů; Je v zájmu všech, aby se přihlásili.
Vypište stručně data zatčení, jméno soudu, podle kte
rého zákona souzeni, výši trestu a místo, jeho výkonu,
den propuštění, jakož i everít. připomínky a vše za
šlete na. adresu: Jan Došlík, 26 Clarence St., Matér
Hill (Brisbane) ,Qld. 4101.
BAREVNÉ D IA PO SITIVY

bude mít australskou premiéru — v anglickém pře
kladu Jenúfa —' 25. července v Sydney Opera House
Během sydneýské operní sezóny se . bude opakova
14krát, a bude také uvedena v- Adelaidě (listopad)
-1975 v Brisbane a Meibourne. Roli rychtářky budí
zpívat Miluška - Šimková, členka australské' opery
dříve zpěvačka československého rozhlasu.
KUB
ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE

Z ^dalších dvou zápasů vytěžila Slavia tři body
když zvítězila dosti šťastně nad druhým mužstven
tabulky a pak ztratila první bod nerozhodným vý
.sledkem. Po 6. kole však.vede: nadále ligovou tabul
ku náskokem 4 bodů.
SLAVIA — ALEXANDER 1 : 0 <0 : 0)

Prvních 20 minut zápasu ,ovládala Slavia na .Olym
pijském stadiónu pole, ale skórovat se jí nepodařilo
Potom .se ujal Alexander iniciativy a jeho útoky daly
hodně příležitosti slavistické obraně, aby prokázala
svou spolehlivost. Po změně stran pokračovala Sla
via v. defensivní hře až do-chvíle, kdy si Kent vy
pracoval ^míč, přihrál Howiemu, který dal jedinou
branku zápasu. Slavia pak ovládla hru, ale nedoká
zala zakončit žádný ze série útoků brankou.

Chtěli bychom uspořádat v Meibourne večer vě novaný promítání diapositivů. Fotografové, kteří ma
HAKOAH — SLAVIA 1 : 1 ( 1 : 0 )
jí k disposici 5 až 20 diapositivů na jakékoliv téma
V prvním poločase byla Slavia slabším, týmem, ne
a chuť konfrontovat své snímky, mohli by zatelefo mohla se sehrát a po zásluze inkasovala v 33. minu
novat kdykoli večer na č. (Melb.)' 89-3035 k další tě branku, když Hakoah střílela trestný kop a její
domluvě.
neobsazený back dopravil míč hlavou do Slavistické
branky. V druhém poločase hrála Slavia š větší
ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ, JEDNOTA VE V IK T O R II chutí, lépe kombinovala a ostřelovala branku sou
Podle rozhodnutí výborové schůze, s ohledem na peře. Až však 15 minut před koncem se podařilo
Tauseyovi krásnou ranou téměř z 30 metrů
organizační změny, syolává se mimořádná valná mladému
hromada na sobotu 29. června 1974 v 16.30 hod. db vyrovnat.
Tabulka Viktoriánské ligy po 6. kole:
klubovny RSL, Duckboard House, 91 Flinders Lané,
Meibourne.
.
,
1. Slavia 11 bodů, 2. JUST, 3. Alexander,' 4: Ha:
koah (po 7 bodech), 5. Hellas, 6. Juventus, 7. George
Cross (po 6 b.), 8. Polonia, 9. Mooroolbark (po 5 b.).
ČS. SDRUŽENÍ V MELBOURNE
Rádi bychom připomenuli zdejší veřejnosti “Praž 10. Meibourne, 11. Wilhelmina (po 4 b.), 12. Austria
ské jaro” a jeho tragické'zakončení 21. srpna 1968, (bez bodu).
kdy byla jiskra haděje znovu udušena. Potřebujeme
V 7. kole byl zápas Slavie s JUST. odložen, protože
proto pokud možno brzy Vaše návrhy, co a ják nej JUST má dva hráče v australském reprezentačním
lépe podniknout a Vaší spolupráci. Napište nám na týmu ha mistrovství světa. V pondělí 17. června
adresu Sdružení (P. O. Box 6, St. Kilda, Vic. 3182) hraje Slavia ve čtvrtfinále Dockerty Cupu proti muž
nebo zatelefonujte mezi 9. a 5. hod. na č; (Melb.) stvu Hellas na hřišti ..v Middle Parku. „V sobotu 22.
69-4820.
Č. června hraje na stadiónů v Olympic; Parku další li
gový zápas s Mooroolbarkem.
Sdružení pro studium východoevropské kultury
v Meibourne

pořádá ve čtvrtek 13. června 1974 v přízemí budovy
New Arts Bld. (Babel) Melbournské university v
7.30 hod. večer přednášku p. M. Ciglera na téma

|

RÁMUJTE

ČECHY KOLEM ROKU TlSfC

|!

u první pozlacovačské firmy v Austrálii

Přednáška bude doplněna diapositivy.
Hosté vítáni — vstup volný.

j

J. KOŠŇARRTY LTD

RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V MELBOURNE

I

112 Maribyrnong Rd., Moonee Poňds, Vic. ~ <;

Vzhledem k nutnosti projednat důležité záležitosti j!
Telefon: 37-3.109
>
organizační a příští činnost svolává výbor mimořád
nebo: 42 Howard Sf., North Meibourne
j!
nou valnou hromadu na středu 12. června 1974 v 7.30 ij
hodin do restaurace Edy Zlatého (dolejší místnost), - \l
Telefon 329-8038
i
9 Drewery Lané, City. Žádáme všechny rodiče a pří-, s
;!
znivce Rodičovského sdružení, . aby ' se dostavili na j! nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ/’
o
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
;I
valnou hromadu v plném počtu.
;; výběru jíž VKUSNĚ-RÁMOVANÉ nebo v rámu .<>
SPOLEČENSTVÍ NOVÉHO ŘÁDU
dle Vašeho výběru.
- ;!
je název organizace, která se tvoří v Austrálii. Za
tím se .ustavil přípravný výbor, jehož předsedou |
ANTQ1NSL GALLERIES
|
je Dr. S. Hofírek a jednatelem Dr. Z. Horný. Členy;
;!
514
Riversdale
Rd.,
C
a
m
b
e
r
w
e
l
l
<
J
spolku budou jen aktivní pracovníci v duchu pozitiv-'
ního, a konstruktivního antikomunismu a zájemci o; j;
(proti tržnici) — Telefon 82-5736 .
!>
studium zásad nového sociálního řádu, který_ by byl;
Krajanům poskytneme 15% slevu
j!
v souladu s technologickým pokrokem a s požadavky; !;
lidské přirozenosti.
_ ;
Spolek budě spolupracovat s antikomunistickýmř
organizacemi exilovými a s institucemi, které usi
lují o sociální reformy v- Austrálii. a v ostatních
světadílech.. Politická a sociální problematika evrop
L ET OV IS KO
" Š U MA VA"
ských komunistických zemí bude ovšem prvním bo-:
Loeke’s
Way,
poblíž
Belgrave South
dem pracovního programu.
S. H.:
srdečně zve všechny krajany na

in iiin n m in r
ANTONINSKOU

OPRAVUJEME ODBORNĚ KARAVANY

I

— včetně elektr., sváření, vnitřního, zařízení,' atd. ;
ZHOTOVUJEME

PŘÍVĚSNĚ

VOZÍKY

V Y R Á B ÍM E NÁBYTEK

která se koná v neděli 16. června 1974

,

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
' Hraje Edá Zlatý se svým orchestrem
JLdlo — pi t í
(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.

— speciálně domácí bary, španělské stoly atd.
PROVÁDÍME DŘEVĚNÉ OBKLADY DOMŮ

— i jiné truhlářské a tesařské práce
I

BOHUMIL & ROMAN HALAMA
85 First Ave., North Dandenong, Vic.

I

Telefon 795-1411

TA N EČ N Í ZÁBAVU

|

;
.
|

;

.
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PĚKNÝ START ČS. LEHKÝCH ATLETŮ

Karei Janovský
Finále: Aflehco Madrid — F. C. Bayern Muenchen 1 : 1 a 0 : 4

Triumf v Poháru mistrů
"Je tře »a:. mít štěstí", řekli - si jistě .15. května v Bruselu hráči německého mistra FC Bayern Muen
chen: V d, ámafickém finále nejslavnější evropské fot bálové soutěže klubových celků, v Poháru mistrů
c-vropskýcn žerní, prohrával FC Bayern Muenchen s Atleticem Madrid 0 :1 , 20 vteřin před koncem
prodloužen’, tedy ve 120. minutě zápolení, se však vítězi Bundesligy podařilo bombou obránce Schwarzenbecka : dobrých 25 metrů ještě vyrovnat na 1 : 1. A to znamenalo, že finále P M EZ muselo být
o dva dny jozději — poprvé v historii této soutěže — opakováno a to s nešťastným výsledkem pro Atletico.

típaneie, kteří byli v prvmm zapase po tecnmcKe
strance o lobrpu'třídu lepší než Němci, místo toho,
aoy v trt tnein území soupeře vypálili na branku,
chtěli míč donést až do německé svatyně. A tak se
stalo, že t :prve ve 114. minutě se ujali svým stře
dovým hi íčem Luisem po trestném kopu vedení
1:'0\ Už :e viděli vítězi, španělský golman Rema
zcela urqi ě nepočítal s tím, že poslední útok mni
chovského Bayern se dostane až k němu. Německý
zaciák Schwarzenbeck rovněž dobře, věděl, že do
konce zápasu zbývají jen vteřiny, .proto, z dálky
riskoval l<ombu a ta měla cenu zlata:. znamenala
vyrovnání a nový zápas.
. O. dva dny později už Španělé nestačili se silami
(chyběli j m 4 distancovaní hráči) á prohráli s FC
Bayern Maenchen vysoko. 0 : 4, .po poločasu 0 : 1, a
tak je Beckenbauerovo mužstvo prvním německým
týmem, který vyhrál Pohár mistrů evropských zemí.
Celkově však nutno říci, že v prvním finále jasně
Pěkný úspěch čs. fotbalistů v Oděse

SSSR - CSR 0 :1
Po vítězství v jugoslávské Ženící nad účastníky
mistrovství světa Jugoslávci 1 : 0, očekávali sovětští
fotbalisté, že doma, v Oděse při černém moři, vy:>hřájí i nad Čechoslováky. -Svěřenci trenéra Václava
(Ježka však kdekoho překvapili, když v tomto teprve
I pátém vzájemném "střetnutí Šé Sověty dosáhli prvého
-'.úspěchu: vyhráli nad mužstvem SSSR 1 : 0. Auto
re m branky byl v 52. minutě zápasu Zdeněk Nehoda
■:z pražské Dukly, který ranou-z .25 metrů přehodil
. špatně postaveného sovětského, golmana Rudakova.
í Střetnutí SSSR — ČSR bylo velmi dobré úrovně,
melých 90 minut se hrálo ve vysokém tempu. Na
-první pohled se zdálo, že sovětští fotbalisté jsou
'.útočnější, ale nebylo tomu tak. Čechoslováci vychá
ze li sice ze zajišťování obrany (která zahrála jako
(snad málokdy předtím), rychlými protiútoky byli
(však velmi často v trestném území soupeře, kde děriali velký zmatek. Škoda jen. že v první půli hráli
-před brankou soupeře bojácně. Souhra v čs. mužstva
yklapala tentokrát na výbornou, všichni hráči navíc
■bojovali jako kdyby šlo o titul mistra světa. K no•,vým objevům utkání patří debutant Čermák (střed
,:ní útočník) -z.yaražské Sparty, který je velice nadějJným fotbalistou.’K oporám mužstva patřili oba bran: káří (v první půlce chytal Viktor, který se zranil a
’ vystřídal ho stejně dobrý bratislavský golman Ven: cel), celá obrana Pivarňík. Dobiáš, Ondruš. Rygel,
j ve středu pole odvedli kus práce zvláště Bičovský -s Kuiaouř a z útočníků zaměstnával Rudakova v
brance SSSR nejvíce Nehoda, i když debutant Čer
mák i Švehlík znamenali stálé nebezpečí pro branku
i sbupeře, á rostou, ;ve, ■sTmikajíeí fotbalisty.
•; Bylo'to teprve'5. vzájemné utkání (!) ČSR — SSSR.
j čtyřikrát-předtím Československo prohrálo: 30. srp; na 1958 v Praze 1: 2. 6. září 1959 v Moskvě 1: 3.
' 6. července 1960 v Marseille v Poháru evropských
: národů 0 : 3, a 18. května 1986 v Praze 1 : 2.
VYCP.ÁLEK Ř ED ITELEM

Býválý hráč' pražské
Slavie česťa Vycpálek.
který byl až dosud třenérem exmistra Itálie v kopané Jpvehtusu Turín, sé
stává “technickým ředitelém” klubu. Novým třenérem Juventusu byl určen
bývalý ■italský reprezen-

tant Carlo Parola. Za
Vycpálkovy trenérské činnosti byl Juventus Turín
dvakrát fotbalovým mistrem Itálie a letos obsadíl velmi čestné druhé mi
sto, když zůstal pouhé 2
body za letošním mistrem
Itáie Laziem Řím.

dominovali hráči madridškého Atletika, nedovedji
však svou převahu vyjádřit brankami, a . navíc měli i smůlu; v odvetě (kterou sledovalo 40.000 diváků
— v prvním zápase bylo na Heysel-stadiónu vypro
dáno — 57.000) pak byli jedinými pány na_ hřišti
němečtí fotbalisté, kteří se za té 48hodinové přestáv
ky — na rozdíl od Španělů — lépe zrekreovali. Úro
veň finálových bojů však nejlépe vystihl slavný anglic
ký fotbalista Jackie Charlton, který komentoval den
na to. rozhodující utkání britského .mistrovství Anglie
— Skotsko (Skoti vyhráli 2 : 0) takto: “Tak dobré
utkání, jakým byl zápas Skotska s Anglií, jsem už
dlouho néýiděl. Melo skvělou úroveň a tak závě
rečná střetnutí PMEZ Atletico Madrid — FC Bayern
Muenchen byla ve srovnání se zápasem v Glasgově
střetnutím školaček!”
*$KIB

:: Fotbalová liga

::

Kráčí už bratislavský Slovan za titulem mistra re
publiky? Zatímco ostravský Baník prohrál v posled
ních dvou kolech obě střetnutí (dokonce i doma se
sestupem ohroženou Plzní) a Dukla vytěžila jediný
bod, fotbalisté Slovanu uhráli dvě veimi cenné re
mizy v Praze (s Duklou a Spartou) a do ligového
finiše posledních tří kol nastupují s dvoubodovým
náskokem, který by při trochu štěstí mohl stačit k
mistrovskému titulu. — Také na konci tabulky se
začíná vyjasňovat. V nejsvízelnější situaci je Tatran
Prešov, který podle všech náznaků bude do, II. ligy
doprovázet některý z dalších slovenských týmů.
26. kolo: D ukla'Praha — Slovan Bratislava 2: 2,
Slavia Praha — VSS Košice 3 : 1, Plzeň — Nitra
0 : 0, Prešov — Spartak Trnava 1 : 1, Žilina — Ostra
va 3: 0, Lokomotiva Košice — Bohemians .3 : 1,
Inter Bratislava — Zbrojovka Brno 3 : 0; Teplice —
Sparta Praha 2 : 2.
27. kolo: Inter Bratislava — Dukla Praha 3 : 1,
VSS Košice —■ Žilina 1 : 1, Ostrava — Plzeň 0: 1,
Nitra — Prešov 3 : 2, Spartak Trnava — Lokomotiva
Košice 1 : 1, Bohemians — Teplice 0 : 0, Zbrojovka
Brno — Slavia Praha 1 : 2. Sparta Praha — Slovan
Bratislava 1: 1.
Tabulka (tři kola před závěrem): 1. Slovan Bra
tislava 33 bodů. skóre 50 : 33; 2. Dukla Praha, 3,
Baník Ostrava (po 31 b.); 4. Slavia Praha 30 b.;
5. VSS Košice. 29 b.: 6. Sparta Praha 28 b.; 7. Inter
Bratislava 27 b.; 8. Teplice, 9. Trnava, 10. Bohe
mians (po 26 b.); 11. Zbrojovka Brno, 12. Nitra, 13.
Plzeň (po 25 b.); 14. Žilina 24 b.; 15. Lokomotiva
Košice 23 b.; 16. Tatran Prešov 21 bodů.

: Po tvrdém tréninku vyrukovali třetí květnový vít
kend čs. lehcí atleti konečně na oficiální závody, na
mnoha stadiónech první v letošní sezóně římského
evropského šampionátu . vůbec. A na krajských pře)
borech dosáhli hned několika pozoruhodných výkonů;
Tak ve skoku vysokém žen zdolala v Liberci Milada
Karbanová 1,83 m, v-Bratislavě Mária Mračnová 1,82;
m, a výškař. Moravec 2,15. m. V Praze, se návštěvníci
lehkoatletických závodů ptali: “Má čs. atletika ná
stupce za Ludvíka Danka?” Mladý diskař Šilhán ho-;
díl zde totiž pozoruhodných 61,68 m, což je jistě ná
počátek sezóny výkon slibný. Dobrý je i start čs£
kladiváře Hájka do sezóny: 69,08 m ;a i čs. běžce
na 400 m přek. Miloslava Eodejše, kterému ná 400
m hladkých'stopli 46,4 vt. Tři koulaři “šli” v Praze,
nad 19 m. Zvítězil Vlk (19,63 m) před Brabcem
(19,53 m) a Janouškem (19,03 m).

• - Ve zkratce - — Jak jsme se vám zmínili v minulém čísle HD, byla
Praha Radou Evropské. atletické federace na zase
dání v Římě pověřena uspořádáním lehkoatletického
mistrovství Evropy. Nyní byl už určen přesný ter
mín: evropský šampionát bude na Strahovském sta
diónu probíhat ve dnech 23. - 29. srpna 1978.
— Jeden z nejlepších čs. fotbalistů minulých let
Jozef Adamec ze Spartaku Trnava nevyjde z trestn.
Krátce po uplynutí svého pětiměsíčního trestu se ob
jevil znovu před disciplinární komisí Čs. fotbalového
svazu. V utkání Trnavy v Žilině se dostal,do kontro
verze s žilin-ským fotbalistou Králem, kterého čelem
udeřil do tváře, a rozhodčí Kopcio ho 6 minut před
koncem vyloučil. Disciplinární komise rozhodla, že
Jozef Adamec si do 4. července nezahraje.
— Mezinárodní olympijský výbor rozhodl, že bude
napříště ve všech druzích sportu zakázáno používat
anabolika. Už na příštích olympijských hrách v r.
1976 v Montrealu budou zavedeny přísné antidopin
gové kontroly.
— Ačkoli evropští lehcí atleti mají v plánu načaso
vat si formu až na počátek září, kdy je v Římě
evropské mistrovství, vidělo několik stovek přízniv
ců královny sportu v Lisabonu vynikající výkon.
Dosáhla ho 24. 11. 1952 narozená Angličanka Andrea
Lynchová, která zaběhla teprve jako druhá žena na
světě 100 m pod 11 vteřin, za 10,9 vt., čímž zůstala
pouhou desetinu vteřiny za světovým rekordem vý
chodoněmecké sprintérky Renáty Stecherové.
;
STANLĚYŮV POHÁR

~~

~

Filadelfie žila ve čtvrtém květnovém týdnu v ho
kejovém opojení. Poprvé v historii profesionálního
hokeje vyhrál nejslavnější trofej — Stanleyův pohár
— místní tým Philadelphia Flyers, který ve finále
porazil v seriálu sedmi možných utkání mužstvo
Boston Bruibs Bruins 4 : 2 na zápasy: 2 : 3, 3 : 2,
4: 1, 4: 2, 1 : 5 a 1: 0. I tentokrát měla střetnutí
skvělou úroveň a byla dlouhé týdny předem vypro
dána. Smutek byl v Kanadě, kanadské týmy se le
tos neprosadily.
Kdo bude vítězem Českého poháru?
SPARTA NEBO SLAVIE?

To tady ještě nebylo! nutí bylo velmi dobré úPoprvé v obnovených bo- rovně, oba týmy daly do
jích Českého poháru hrají hry celé své srdce, vždyť
spolu ve finále oba zá- vítěz českého poháru se
stupci Prahy, kdysi velcí pak v celostátní pohárové
rivalové Letně Sparta, a soutěži střetne s vítězem
Slavie. První ze ..dvou zá- “Slovenské trofeje” . A
věrečných utkání, hrané kdo pak vyhraje, bude ód
na hřišti Slavie v Edenu, podzimu zástupcem čs.
skončilo smírně 1: 1.
kopané v druhé nejsla-v“ červenobílí” vedli od nější evropské fotbalové
17. minuty Segmuellerem, soutěži, v soutěži “držíte- ’
MISTR SVĚTA BEZ BENZÍNU
přesně o 15 minut pozdě- lů trofejí” ,
V Imole se předposlední květnovou neděli jely ji Migas vyrovnal. Střet—+ —
motocyklové závody Velké ceny Itálie, které byly
dalšími jízdami světového šampionátu pro rok 1974.
Největší pozornost zde byla soustředěna na závodv
do 350 ccm a 500 ccm, ve kterých byl velkým favo
HLAS
DOMO. VA vychází čtrnáctidenně.
ritem miláček Itálie, 13násobný mistr světa GiacoŘídí
redakční
kruh. Adresa: Hlas domoya,
mo . Ago.stini, . jenž v letošní sezóně změnil svého
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
chlebodárce , a od MV .Augustu přestoupil k japon
ské Yamaze.’Giáčomo Agostini vyhrál suverénně sou
Telefon: 42-5980
těž strojů do 350 ccm a dosáhl tak 112. vítězství na
ROČNÍ
P
h
EDPLATNÉ:
(Austr.) $ 6.-, jednotlivýGrand Prix, s čímž se nemůže, pochlubit .žádný moto
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí zá
cyklista světa. Kuriózní situace se však světovému
přeborníku přihodila v soutěži 'nejsilnější kubatury,
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.v závodě strojů do 500 ccm. Dvě kola před cílem, £ stg. 3.-, US $ 8.- nebo ekvivalent v jiné měné
kdy jasně vedl, mu' došel benzín a tak závod, musei
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
vzdát. Soutěž; vyhrál za této situace jeho krajan
na požádání obratem.
Gianfranco Bonera na MV Augusta, pro kterého tc
bylo prvé vítězství v sezóně.

