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Nixon s Brežněvem se nedohodli o ničem podstatném

Moskevské rozhovory
Československá propaganda si v minulých dnech opět dobývala zásluhy o
věc sovětů zdůrazňováním "m im ořádného" nebo "d ě jin n é h o " významu dialogu
mezi Brežněvem a Nixonem a sovětské role bojovníka za m ír, což Moskva s
povděkem kvitovala (a p ře tiskla ). V Moskvě měly být v minulých dnech v y 
tvořeny "p o zitivn í podmínky pro m ir na celém světě", ja k je má soudruh Brežněv na m ysli, a nedošlo-ii v hlavních bodech k dohodě, je vina ovšem na druhé
straně.

V Moskvě bylo podepsáno několik dohod o spolu
práci obou velmocí v ně
kterých vědeckých a ho
spodářských oborech a o
omezeni zkoušek už vy
zkoušených
jaderných
zbraní, avšak žádná z
nich nebude mít větší vlil
na "udržení míru na ce
lém světě", jak se pokou
šejí tvrdit propagandisté
sovětského bloku. Tyto do
hody se nejvýše přidají k
faktorům, které přispívají
k tomu, že se bude dále

jednat o problémech, kte
ré se zdají zatím neřeši
telné. V Moskvě přede
vším nebyla uzavřena do
hoda. která by mohla usnadnit jednání vídeňské
a ženevské konference o
bezpečnosti a spolupráci
v Evropě.
Výsledkem rokování (li

du sovetskeno bloku ozna
čovaného stejně za "vel
mi
úspěšné")
mohla
snad být překvapena jer.
propaganda českosloven
ska a ostatních sociali
stických států, která zřej
mě počítala s ukolébáním
Západu, s Nixonovou pod
porou, která by umožnila

získat pro sovětský blok
významné politické i ho
spodářské koncese výmě
nou za úsměvy a plané
sliby.
V sovětském bloku asi
počítali s dohodou stejně
"oboustranně výhodnou",
jakou byla v roce 1970 do
hoda se Západním Němec
kem. Uznáním Východního
Německa si Sovětský svaz
tehdy podstatně upevnil
své postavení ve střední
Evropě, kdežto Brandt zí
skal pouhý předpoklad,
(Pokračování na str. .2)

Am erická ekonómia v poiovičke roku 1974

Po mzdovej a cenovej kontrole

In flá c ia , mzdové poziadavky, hospodářská recesia, ohrozenie vyroby a za
městnanosti — to sú problémy, ktorým i sa dnes zaoberá celý svět. Am erika má
stale najvacsi vplyv na vývoj - sveioveno nospoaar
štva. Dušan Lehotsky z New Y orku sa preto zaobe
rá v tejto správě súčasnými problémami v americ
O tom, ja k se v Rusku kradlo a dosud krade, je kom hospodárstve podrobnejšie.
hodně historek i oficiálních přiznání vládnoucího
Fred dvorná mesiacmi pečné usudzovať, sa ne
režimu. O tom, ja k se lid ičky v Československu p ři
způsobili "velkém u vzo ru ", je už taky dost známo. skončila v americkej eko ustále menia, raz dávajú
Totiž většinou nejde o obyčejné krádeže, spíš o ně nomii kontrola cien a za pravdu vládě, inokeco skoro legálního, o pouhé přilepšení z m ajetku,
miezd, proces, ktorý za dy jej kritikom. Tak napr.
kte rý je přece společný . . .
čal v auguste v roku 1972, úradná správa Ústredia
Nedávno se na toto téma v Rudém právu rozepsal
istinových
poslanec SNR dr. A. Mikušinec, kte rý je současné keď prezident Nixon vy amerických
krajským prokurátorem Středoslovenského kra je a hlásil tzv. novů hospodár- bánk vyzněla v tom, zmvtedy osobou inform ovanou. Píše o rokrádání m ajet sku politiku a ktorý sa v sle, že americký národný
ku, ale nedává ani tolik viny rozkrádačům , jako spí různých obměnách udržai. produkt za prvý štvrťrok
še těm, kteří ho svou nedbalostí umožňují. Dohled,
kontrola a evidence prý nejsou dostatečné, a pak V hospodářských kruhoch poklesol. Ale v apríli, má
ani členové závodních stráží nekonají svoje povin sa očakávalo so záujmom, ji a june priemyselná pronosti řádně. Tvrzení dokládá řadou příkladů, kolik čo bude ďalej, ako sa bu dukcia zase vzrástla a
kde převezli rozkrádači ze závodů nerušeně kolem de predovšetkým vyvíjať rozpory o recensii znovu
stráží, ja k se dodatečně zjistilo . Avšak nejen to"S tá va jí se i případy, že pracovníci, kteří m ají so mzdová hladina po uvol nastolila. V máji produkcia listický majetek chránit, sami ho rozkrádají. Např. nění a za terajšieho ne- cia dokonca vzrástla o 3
člen závodní stráže v Biotice ve Slovenské Lupči za istého ekonomického vý celé pereentá, čo by sa
necelých 10 měsíců rozkradl m ateriál v celkové hod voj a, neustále ohrozeného od ekonomie v recesii sot
notě téměř 20.000 Kčs, přičemž je j rozkrádal právě
va dalo očakávať. Zaujív době, kdy vykonával službu strážného", píše pan infláciou.
P rv' než prístúpime k mavá při tom je aj tá
prokurátor. Rovněž kádrová práoe prý není prová
děna důsledně. Tak na Okresní správě spojů v Žiaru analýze mzdového vývoj a okolnost*, že sa na májon. Hronom p řija li poštovní doručovatelku, o níž vě a pokusíme sa ho hodno
vom zvýšení produkcie
děli, že byla už dvakrát odsouzena pro krádež pe
něz. Ta pak rozkradla za 5 měsíců inkasované pe tit’, třeba sa pozastavit’ podielajú v prvom řade
níze v částce 10.000 Kčs. V n. p. Preglejka v Žarno- nad ekonómiou ako takou. tie odvetvia priemyselnej
vici si zase podezřelá ale čilá pokladní a účetní v Vo svojej správě o ame- výroby, ktoré boli značné
jedné osobě " p řiv y d ě la la "
různým manipulováním rickom
hospodárstve, zasiahnuté na začiatku
výplatních lístků 46.000 Kčs. Nejhorší prý je , že ve
doucí podniku často vůbec nehlásí " v ý š e " zjištěné predloženej Kongresu 30. roku energetickou krízou.
případy rozkrádání, ani pachatele nepotrestají, a za januára, zdůraznil prezi napr.
autopriemyselná
se jsou k tomu uvedeny konkrétní případy. A místní dent Nixon. že v Spoje výroba.
kontrolní orgány? "J a k m ile zjistí vnitropodniková ných štátoch nebude eko
kontrola skutečnosti, které by se mohly tý k a t vedou
Druhým nestálým a
cího pracovníka, spíše zakrývá věci než odhaluje, nomická recesia. Od toho diskuziu o recesii živiave snaze vyhnout se kon fliktn í situaci . . . " Jak po času sa vedie medzi vlá
cím ukazovatefom je otáz
chopitelné, vždyť vedoucí jsou pravidelně členy stra  dou a odborníkmi neustá
ka zaměstnanosti. Je zauny a m ají tedy všelijaké možnosti se mstít.
le debata o tom. či ame
Čteme-!i všechny ty případy, které popisuje s. M i
jímavé. že v prvých troch
kušinec a uvědomíme-Ii si, že podobná situace pa rické hospodárstvo je už mesiaeoch t. r.. kedy do
nuje ve všech krajích republiky, je nám trochu líto v recesii, alebo či tá ešte
šlo k poklesu národného
tří pracovnic z K. V arů, které b yly koncem června len přídě. To preto, že zá
přistiženy při vynášení lahví likéru ze závodu Beche kladné hospodářské uka- produktu, sa nezaměstna
rovka, celkem prý v hodnotě 17.000 Kčs. Možná, že
nost' udržala na úrovni
jim bylo z toho všeobecného rozkrádání tak nanic, zovatele, podl’a ktorých
by sa dalo na recesiu bez (Pokračovanie na str. 2)
že ten žaludeční lik é r potřebovaly.

K radu, kradeš, krade

Pařížské Svědectví (č. 47) otisklo zajímavé ‘‘Noční
rozhovory se. soudruhem Josefem Smrkovským”, kte
ré byly zaznamenány v Praze a dopraveny do ciziny.
Je to opravdová politická zpověď komunisty před
svou smrtí.- Nepřekvapuje příliš snaha Smrkovského
přejít mlčením svou zodpovědnost za Únor a za vše,
co následovalo až do reformního období, ale jeho
otevřenost o problematice komunismu současné doby
nabízí cenný dokument pro politické pracovníky. I
když mnoho věcí nám v exilu bylo známo a nejsou
pro nás žádným objevem, přece jen skutečnost, že
starý komunista je otevřeně přiznává, svědčí o bez
nadějné ideové krizi komunismu.
Smrkovský tvrdí, že ve vlasti vládnou lidé, kteří
již nejsou přesvědčeni o správnosti marxisticko-leninské ideologie, a to platí i o vedoucích činitelích
strany, hospodářského života, v bezpečnosti, v mi
licích a v národních výborech. Tito lidé jsou pro
Moskvu nespolehliví, stejně jako mnoho vedoucích
činitelů v samých sovětských republikách.
Přesvědčených komunistů je málo a jsou poklá
dáni lidem za zabedněnce a za primitivní naivky,
kteří zaspali století. Kdyby se v Československu uvol
nil sovětský tlak. tak vše přímo vyletí do povětří.
Vládnoucí moc je rozežrána zevnitř, dělníci nepoklá
dají režim za svůj a vrstva aparátníků. které nikdo
nevolil, nemá podporu lidu.
Tento jrvolucionář z roku 1948 mluví dále o dvou
národních tragediích, kterými je ' Mnichov a srpen
1968. ale''přiznává, že i únor 1948 byl “do jisté míry
tragedií” . Velmi pozoruhodný je jeho názor na Dubčeka, o kterém říká. žé . získal sympatie svou “za
ostalostí”, svou naivní přímočarostí 'a svou pseudo
křesťanskou protostou. Akční program KSČ z r. 1968
bvl podle Smrkovského poznamenán taktickými ohle
dy své doby a byl dílem kompromisu vzešlého z
vnitřních bojů: otázku politického pluralismu neřeší,
ale jen nadhazuje. Nad těmito výroky Smrkovského
bv se měli zamyslet ti posrpnoví uprchlíci, kteří stá
le vidí v “socialismu s lidskou tváří” z r. 1968 svůj
ideál a svůj politický program pro budoucnost.
O budoucím uspořádání se Smrkovský vyjadřuje
velmi neurčitě a zmateně. Říká, že mnoho věcí se
bude muset teprve vyzkoušet a potom na základě
zkušeností rozhodnout. Výrazem komunistického ideo
vého krachu je jeho výrok: “Není vyloučeno, že vy
rostou dosud u nás neznámé formy podnikání nekapitalistického.”
Komunistická strana není podle Smrkovského před
stavitelkou dělnické tříd v . a boje za' sociální spra
vedlnost a diktatura u nás je nejhorší ze všech zemí
sovětského bloku. Strana je pro něj systémem. minu
losti, je zastaralá a konzervativní a je to “hrubý a
neomalený ničitel lidských svobod a občanských
práv” .
Uznává, že ve vlasti ie zájem o vše. co se- podni
ká v emigraci. Politická emigrace prý “přestala být
pr o naši veřejnost výhonkem reakcionářství” a jejU
práce se považuje za pozitivní a za prospěšnou ná
rodnímu zájmu. Této lekci “starého komunisty” by
měli věnovat pozornost ti v exilu, kteří si myslí, že
se nedá nic dělat a věnují se jen svým sobeckým
záimům. Jiní jdou dokonce tak daleko, že vyškrtá-,
vají ze stanov exilových spolků ustanovení' o anti-'
komunistické práci a prohlašují, že slovo exulant,
nemá již smyslu v době. kdy si “bývalí nepřátelé
podávali ruce” , čímž míní velmocenskou diplomacii.
Jako kdyby nepřátelství mezi svobodným světem a'
komunismem již neexistovalo! V takovém případěby pak naše antikomunistická práce neměla již
smvslu. Lidé.- kteří zavádějí v exilu takové zmatky,
poškozují značně zájmy vlasti, která je stále zotro
čena.
S celou řadou názorů Smrkovského. o kterých jsem
se zde nezmínil, rozhodně nesouhlasím, a nechci dě
lat z onoho “Nočního rozhovoru” nějakou učebnici
exilové politikv a základnu naší politické práce. Ten
to dokument jen potvrzuje. to. co nám již bylo zná
mo. a. jeho význam spočívá v otevřeném přiznání
krachu a v naprosté zmatenosti pokud jde o budou
cí řešení.
Na otázku, iak se cítí “starý komunista” , odpovídá_ Smrkovský citátem z L. Aragona: “Prohrál jsem
svůj život” . Dodávám, že' jej prohráli všichni ti.
kteří si naivně mysleli, že komunismus je systémem
budoucnosti.
Mv ovšem víme i bez Smrkovského. že ve vlasti
jsou lidé. kteří nevěří v komunismus, nechtějí však
také nějakv svstém koncentrace vlastnictví v rukou
několika málo boháčů, ale vážně uvažují o zcela
novém sociálním řádu. který by odpovídal potřebám
(Pokračování ná straně 2)
PUBLISHED by F. Váňa. 8 Moorhouse St.,
Richmond. Vic. 3121. — PRINTERS: Unification
Pty. Ltd.. 497 Collins St., Melbourne, Vic. 3000

- 2-

HLAS

DOMOVA

8 . 7 . 1974

Moskevské rozhovory
(Pokračování se str.
že se dohodou uvolní vzá
jemný styk mezi oběma
německými státy a mezi
západní a východní Evro
pou všeobecně. Čtyři ro
ky , po sovětsko-německé
dohodě se dále střílí po
těch Němcích z východu,
kteří se pokoušejí opustit
ráj dělníků a rolníků, a
styk Západu s východo
evropskými státy musí
překonávat nyní větší po
tíže než před dohodou
Brežněva s Brandtem.
O rozhovorech v Moskvě
- o tom, co je o nich zná
mo - lze nejvýše připustit,
že neuškodily snahám c
světový mír. K uzavření
trvalejší účinné a obou
stranně prospěšné dohody
o míru a spolupráci by

Opravy

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

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

však bylo třeba tak zá
sadní změny v myšlení a
jednání sovětských vůd
ců, že ji nelze očekávat.
Dohoda svobodného světa
s vůdci nesvobodné části
dosud nikdy mnoho dobré
ho nepřinesla a Sovětské
mu svazu by jen umožni
la vytvořit fasádu, za níž
by dále rozvíjel své pří
pravy k světovládě. Účin
ná by mohla být jen doho
da, která by též zaručila
podstatné uvolnění vnitř
ních poměrů v diktaturách
a která by proto mohla
být považována za trva
lejší. Na takové vnitřní
uvolnění a na dohodu o

(Pokračovanie zo str. 1)
5%, zatiai’ čo teraz, keď
produkcia naberá na ob
jeme aj na dynamizne,
vzrástla nezaměstnanost,
na 5.2%. Tento zjav, spolu
s poklesom cien potravin,
hádám najviac ovplyvňuje mzdový pohyb.
Všeobecne sa totiž očakávalo, že po uvoťnení
HLEDAJÍ

” Ř®kněte t0 k v ě tin a m i"

|f

spolupracující s INTERFLORA, §

I

v Československu nebo v jiných státech

1

Cheete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku 1
nebo zvláštní událost, obraťte se namístni •
květinářství INTERFLORA.
i
fj 1
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni.
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K V Ě T IN Y DO CELÉHO SVĚTA

[

ŠVADLENY

I

Přijmeme ženy jakkoli zapracované

S

kontroly nad cenami a
mzdami dojde nepochybné
k radikálnemu mzdovému
pohybu, ba až k nejakej
mzdovej explózii. To preto, že ekonomické inštitú,cie dokazujú, že zatiai’ čo
kontrola, cien nebola dosť
účinná, kontrola miezd
mala svoje výsledky a.tak
že vlastně došlo k určitej
disproporcii medzi vývojom cien a miezd, konkrét
né k zaostávaniu miezd.
za rastom cien. Všeobec
ne sa ustálil názor, že' za
uplynulý rok kontroly ukazujú výsledky mzdového
dojednánia podťa uzavretých kolektívnych zmluv,
že sa odbory vlastně pridržiavali vládnej směrni
ce pre rast miezd, teda
že sa- v priemere zvýšili
len asi o Sté nominálneho
mzdového prírastku a o
0.7% pri úpravě okrajo
vých požitkov. To teda dá
vá americkému robotníctvu dobré vysvedčenie,
poukazuje na disciplínu,
ktorá nebola v Spojených
štátoch vždy tak samo
zřejmá. To sa stalo za
okolností, že inflačně zvýšenie cien životných potrieb bolo v tomto období
aspoň 10 percentné.
To sú důvody, prečo

odborníci očakávali po uvól’není kontroly mzdovú
expióziu. A skúsenosť z
prvých dvoch mesiacov
po kontrole ukazuje, že
robotníetvo a jeho odboro
vé organizácie sú rozhod
nuté zameškané mzdové
nároky dobehnúť, hoci sa
to ešte nateraz nepřej avuje vo všetkých sekto
rech výroby. V máji
vzrástla priemerná hodí
nová mzda pracovníkov
mimo poťnohospodárstva
natoťko, že ak by sa tem
po udržalo po celý rc-k,
bol by to prírastok o 19%
ročně, zatiai’ čo v predchádzajúcich dvanástieh
mesiacoch bol tento prírastok len niečo cez 6%.
teda takmer len třetina.
Dckonca v sektoroch vý
roby tovaru dlhodobej spo
třeby je májový ukazovatel’ ročného prírastku hodinovej mzdy až 30percentný. Ale, ako sme už
spomenuli, niekde ide t á 
to revolučno-sť mzdových
nárokov pomaly (najma
v baníctve a vo službách).
Zaměstnanci majú obavy,
že přehnané mzdové ná-roky’ by mohli zasiahnuť
rušivo do výroby a na čas
vyřadit’ l’udí z práce.
Dušan Lehotský'

VAŠE DAŇOVÁ P Ř IZN Á N Í
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Většina žen vydělává přes $ 100 týdně.
Plné zaměstnání nebo částečné.
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Přijmeme též D ÍV K Y DO UČENÍ.
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WEAVE

PTY. LTD.

234 Brunswick St., F itzroy, V ic.

í

11

V elký výběr vín, lihovin a piva

1.

dodáme kamkoli v Austrálii

1

i

za velkoobchodní ceny

i

i

Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD. I

Í

cr. Jonas & V ictoria Sts., Richmond, Vic.

1

Telefon: 42-4782

I

^
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V E D E N Í VAŠICH OBCHODNÍCH KNIH

j

obstarají

i

D r. P. & E. M. K EM EN Y

j

registrovaná daňová kancelář

J

'

7 D raper St., Ormond, V ic. 3204

j

|
(

Volejte — možno česky neb slovenský —
po 7. hod. večer nebo v neděli po celý den

f
f

(

.Telefon (Melbourne) 58-4917

f

P ro hran ý ž iv o t
(Pokračování se strany 1) .
atomického o kosmického věku, pokroku v automa'
tizaci a který by byl opravdu lidský.
Zde se právě otevírá velké pole působnosti pro
exil, jehož vážným úkolem nyní je podporovat onen
politický kvas, onu tvůrčí činnost demokratů, kteří
usilují o nový sociální řád, opravdu demokratický.
Naše spolupráce může být velmi užitečnou tím, že
jim budeme dodávat informace o nejnovějších re
formních směrech ve svobodném světě, vyměňovat
si s nimi názory a tak se vzájemně inspirovat a po
silovat v práci pro návrat svobody. Zde ovšem roz
hlas bude velmi důležitým.
To vše znamená, že pouhá kritika komunismu již
dávno nestačí, i když ve svobodném světě je stále
outná a užitečná, ale že se musíme soustředit na
program konstruktivního antikomunismu, který by
měl na mysli nejen občanské svobody, ale také so
ciální spravedlnost a rozvoj.
Někteří činitelé v australském politickém životě
nyní uznávají, že pouhý negativní antikomunismus
nestačí, vidí své omyly, ovšem až dostali pořádnou
lekci ve volbách, které prohráli.
Potěšující je rovněž,' že konference Světové ligy
svobody, která se konala ve Washingtonu v dubnu
tohoto roku a které se účastnilo 128' delegátů, repre
zentujících 52 národů a 8 mezinárodních antikomunistických organizací, ve své rezoluci zdůrazňuje n e
jen otázku svobody, ale také spravedlnosti, bez kte
ré opravdový mír není možný. Vietnamský řečník
volal na kongresu po nové ideologii míru a svobo
dy, na které by měli .spolupracovat odborníci ze Zá
padu i z orientálních svobodných zemí. Rada porobe
ných národů ve Viktorii si také uvědomuje nedosta
tečnost dosavadních antikomunistických metod a na
své schůzi v květnu se usnesla, že problém se musí
studovat, a vyzvala všechny delegáty, aby předložili
písemné návrhy na zlepšení.
Domnívám se. že těmto otázkám by se měla vě
novat zvýšená pozornost v exilovém tisku a že by
se mělo využívat všech možností, aby demokraté ve
vlasti byli o těchto nových proudech plně informo
váni a^ aby byli přímo_ vyzváni k opatrné spoluprácí.
Zmeškáme-li tyto příležitosti k účinným zásahům
do politického dění, pak bychom si právem zasloužili,
aby na našich hrobech byly jednou nápisv: “Prohráli
svůj život.”
__________
" S. Hofírek
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P r v e š k e r é práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
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573 Hampton St.,
^ ---- Hampton, Vic.
Telefon: 98-5756
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Optica! Service
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České ochotnické divadlo v Melbourne

.1

připravuje tradiční reprezentační ples na 10. srpna i
1974 v sále Regis ve Windsoru.
i

nebo: 104 M illers Rd., Nth. Altona, Vic. 314-6281)i

- Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
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zhotoví,

£

v oděvním oboru k práci
v moderní továrně na košile.
Platíme výkonnostní přídavky,
nabízíme prvotřídní podmínky.

\

j

stickými imperialisy, s ni
miž je bližší styk nežá
doucí.
Neděláme si iluze-o tom.
že by Nixon či jiný západ
ní státník odmítl přistou
pit nakonec na dílčí doho
du s komunistickými vůd
ci, kdyby. žádali jen sou
hlas k trvalé vládě nad
státy střední Evropy a na
bídli protislužbu na Střed
ním východě, v Jižní
Americe či jinde. Aby ne
došlo k podobné dohodě,
je i na nás exulantech,
abychom se snažili infor
movat a ovlivňovat západ
ní veřejnost k odporu pro
ti podobnému kúhhandlu.

Po mzdovej a cenovej kontrole

Jardu Stochla (snad Toronto, Kanada). J. Baněk
má dopis v redakci.

||

všestranném styku se stá
ty a lidmi svobodného svě
ta však sovětští vůdcové
nepřistoupí, protože by
tím ohrozili své- vlastní
postavení.
Lze očekávat, že sově
ty budou nyní předkládat
světu vlastní výklady o
moskevských jednáních,
že budou dále ujišťovat
Západ o tom, že éra stu
dené války definitivně
skončila, že v mezinárod
ním životě nastává obdo
bí úsměvné spolupráce.
Lze však současně očeká
vat, že budou naopak v a
rovat poddané ve vlast
ních zemích před kapitali

I

Bližší na pozvánkách.

I
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Výstava opravdu přitažlivá
Marcela Čechová
V záplavě různých výstav, které m ají dokazovat úspěchy socialistické ekono
m iky a hospodáření vůbec, se objevila jedna nenápadná výstavka, dokumen
tu jící pravý opak. Nepropagovala se halasnými titu lk y ve všem tisku, jako je
tomu u výstav typu brněnského veletrhu, libereckých výstavních trhů a podob
ných podniků, z nichž si občan odnáší dojem, že Československo je v oboru
spotřebního prům yslu velmocí. Táhlé výstavka vlastně ani nebyla výstavou,
neboť nebyla určena oku průměrného občana. Jmenovala se “ Hledáme výrob
c e " a byly na ní vystaveny běžné věci denní potřeby. Věci, které se bohužel v
socialistickém obchodě nedají koupit a jsou stále označovány názvem nedo
statkové.

Na výstavu se smělo
jen na pozvánky. Není
divu, byly zde věci. které
spotřebitel nekoupí ani za
milión. Například:
"O celové skoby (kus 20
h a l.), záclonové skřipce
(25 h al.), věšáky na klíče
za korunu šedesát, kára
binky - kus 6© hal., dře
věné m etry za tři koruny.
Nechrne jíž ceny a jm e
nujm e d ál: srpy a kosy,
sa d ařsk é žebříky, vidle,
motyky, olejničky, žlaby,
plotová v rátk a , sekerky,
zahradnické nářad í a dál
trubky a hadice k vysava
čům , autoantény, ale i
různé šrouby, šroubečky,
lepidla, ale také tyče na
záclony a zahradní nůžky,
dokonce síťovina proti
m ouchám ."

Jde totiž o to. že tyto
věci nemají v Českoslo
vensku výrobce. Velkému
podniku se nevyplatí vy
rábět haléřové kusy. Ba
tom by se nedaly utrhnout
žádné prémie. A soukrom
ník vyrábět nesmí, to by
znamenalo, že by se moM
nezákonně obohatit. A tak
ročně na pultech chybí

.věci k běžnému životu ne
zbytné - a chybí'jich tisí
ce. Obchodu se třeba jen
v oblasti Středočeského
kraje nedostává 4.000 dře
věných prkének na maso,
které potřebuje každá ho
spodyňka, válů na těsto
chybí 2.000, mašlovaček
■30.000. 12.000 obyčejných
vývrtek. 20.000 malých
plechových hrnečků atd.
Výstava “Hledáme vý
robce’’ zachytila jen ne
patrný úsek věcí běžné
denní potřeby, které na
trhu nejsou. Přesto člově
ku zůstává rozum stát.
Není heřmánek, není saettaxin. není ptačí zob. ne
jsou gumové ohřívací
láhve a pracovní rukavi
ce. nejsou psací stroje a
pásky do nich. dále ne
jsou
"dopisní obálky (bílé i
b are v n é),
poznámkové
bloky, modelovací hm oty,
napínáčky, sešity, tužky,
pouzdra, školní náčrtníky,
b arvy tem perové a p la k á 
tové, m echanické tužky,
toaletní papír. U této dů
ležité denní potřeby chce
me
připsat
chybějící

-3

ČESKSLOVENSKO VE ZKRATCE

— V Praze zemřel ve vě narušení hranic” přinesl vy. Píše: “Jsou lidé, kte
ku 89 roků prof. dr. Vác čs. tisk zprávu, že nad ří vé ■své. nenávisti a za
území Československa za slepenosti nemohou pře
lav Vilém Stech.
— Všechny sdělovací pro bloudilo švýcarské spor nést přes srdce, že vůbec
středky uveřejnily koncem tovní letadlo, které bylo něco takového existuje.
června “radostnou žprá přinuceno přistát. Oba čle Protože si velmi dobře uvu”, že pouze v českých nové posádky - rakouský vědomují, jakou i politic-zemích “naši občané vy státní příslušník K. Šafrá kou sílu má, když se lidé
tvořili v uplynulém roce nek a Švýcar W. Noetzli seznámí s. tak dokonalým
dílo v hodnotě 7% miliar -■byli po výsleších posláni uměním přicházejícím z
první země socialismu’ a
dy korun” . Každý obyva zpět do Švýcar.
tel odpracoval v průměru — Za loňský rok došlo v protože si uvědomují, že
množství - je to 1.800 tun 26 brigádnických hodin. českých zemích k 5.846 nemohou proti tomu pro
vloupáním do bytů, bylo testovat logickými argu-;
za rok. A pro zajímavost Brigádníci prý vybudovali
mj. 24 nových škol, 97 ma odcizeno 10.118 motoro menty, které neéxistují,
pár jiných věcí, které za teřských škol, 43 sportov vých vozidel a vykradeno nasadí docela jinou notu.”
I v našich řadách jsou
tím nejsou ani na pultech, ních stadiónů, 42.000 m2 3.300 rekreačních chat.
lidé, kteří si neuvědomují
—
V
Praze
nastoupil
do
nových
prodejních
ploch
ani ve skladech, ani v za
funkce první západoně- politickou sílu vystoupení
mýšlené
výrobě: míče, atd. Nikdo se ovšem ve
řejně nedotázal, proč je mecký velvyslanec dr. umělců z komunistických^
zemí.
plovací kola, ping-pong stále nutno honit lidi na Gerhard Titzel.
pálky, tenisové rám y, na brigády, proč se uváděné — Na slovenských vyso — Ke studiu na vysokých
školách v českých zemích
fukovací čluny, krasobru- stavby nemohly vybudo kých školách začaly přijí
se přihlásilo 27.000 m la-’
mací
pohovory.
O
studium
sle, rybářské n a vijá ky, la vat placenými silami.
re zajímá přes 17.000 stu dýoh lidí, tj. o 10.000 ví
minátové p ru ty, rybářské — Nejvyšší soud ČSR za dentů. Převažuje opět zá ce než bude přijato. Např.
dvojháčky
a trojháčky, mítl odvolání matky 231e- jem o studium ná Univer ■ na Universitě Karlově' by
té Olgy Hepnarové, odsou
chtělo studovat 6.400 mla
hustilky na míče, třík o l zené Městským soudem v sítě Komenského v jv ;dých lidí, přijato má být
slavě.
ky, činky, tlum oky, ko Praze k trestu smrti pro
jen
3.000. Trojnásobný po
— RP uveřejňuje na prv
čárky pro panenky, horo vraždu 8 lidí, spáchanou ní stránce “Dopis dne” , čet uchazečů je na práv
v
Praze
7
rozejetým
ná
nické a lékařské fakul
lezecké potřeby, tenisové
kladním automobilem. V který bývá tak “chytrý” , tě. na filosofii má být no
míčky, hokejové p řilb y i rozhodnutí se praví, že u že si čtenáři určitě při
vě přijato 230 studentů,
rukavice, chrániče a ho odsouzené jde “o psycho- jdou na své. Citujeme ale přihlásilo se jich 800.
např.
(19.
6.):
“Člověk
se
Zato na Vysokou školu
kejové brusle, šachy a patickou osobnost se sehineubrání vzrušení, když
další a další výrobky, vě zoidními, hysterickými a se z projevu generálního báňskou v Ostravě došío
agresivnmi rysy, které se
o 250 přihlášek méně než
cí, potřeby . . . "
kombinují se sexuální ú- tajemníka ÚV KSSS L. je stanovený počet studij
Brežněva
dovídá
o
tom,
Svobodné slovo, které chylností” . ale za své jed co se všechno v první so ních míst. Hlavním před
nání že je plně trestně od
přijetí na vyso
o
výstavce
napsalo, povědná. Proti tomutc cialistické zemi světa v pokladem
kou školu v letošním ro
omluvně dodává, že o vý rozhodnutí není zákonný dohledné době bude dít, ce bude prý “komplexní
perspektivní plány posouzení schopností a
stavě. nepíše proto, ' aby opravný prostředek, avšak jaké
výstavby komunismu, tý ideově politických před
obžalovaná
může
podai
se rozčilovalo nad nedo
kající se všeho lidstva, se pokladů -uchazeče” .
žádost o milost.
statkovými věcmi, ale vý — Pod titulkem “Opětné budou v Sovětském svazu — Vedoucí oddělení ÚV
uskutečňovat, na jak vy KSS Ivan Litvaj a ministr
hradně proto, aby vy
úroveň vystoupí du školství SSR Štefan Cho
zdvihlo snahu pořadatelů A tak nám uveřejněný vý sokou
chovní život socialistické chol přijali ve zvláštním
(Velkoobchod průmyslo tah nedostatkového zboží ho člověka. Kdo si pečli
slyšení ke konci školního
vým zbožím) najít výrob v československých ob vě pročte tento projev, roku učitele marxismu-lece. Zda se taková věc v Chodech asi pomůže jedí sezná, že je to především ninismu ze Sovětského
doklad Jisto ty v sílu a svazu a NDR, kteří' půso
systému socialistické eko ně při rozhodování, co přesvědčivost
komunistic
nomiky může podařit, je koupit či poslat jako dá kých idejí, víry v lidstvo bili na slovenských ■vyso
kých školách v oblasti
ovšem navýsost sporné. rek naším blízkým.
a pokrok na světě. Revo společenských věd!
luční _slova, která inspi — V Praze zemřeli akad.
rují lidi k velkým činům malíř František Líbal á
a ukazují cestu ke komu prof. Karlovy university!
nismu. Opravdu se všech matematik Jar. Hájek.
no dělá pro blaho člově — V Pardubicích zatkli
ka, pro blaho lidí . . . V. 191etého mladíka, když
Rathauský” .
při provedené prohlídce
licherných, zejména pro “ přílišnou a k tiv itu " při
— Tento “ústřední orgán jeho bytu nalezli “domá
výchově mládeže. Takoví kněží jsou předčasně
KSČ” se také zabýval pro cí zbrojní sklad” : 10 růz
testy londýnských občanů ných zbraní, pistole, vět
posíláni do pense, nebo je vynucováno je jic h pře
proti vystoupením baletu ší počet nábojů, náhradní
řazení do míst, kde nemohou režimu to lik "š k o d it".
Velkého divadla z Mosk součástky ke zbraním atd.

Náboženská svoboda
V propagačních publikacích, které vydává čs.
režim pro cizince, se často zdůrazňuje, že nyněj
ší čs. ústava zaručuje občanům všechny lidské
svobody, včetně svobody náboženské. Ve skuteč
nosti jsou ovšem všechny “ svobody" velmi neza
ručené. Pokud se týče svobody náboženské, do
stali jsme k dispozici necenzurovaný dopis in fo r
movaného čs. občana, který popisuje nynější si
tuaci věřících v Československu. Z dopisu citujem e:
"P o represivních opatřeních KSČ klesl počet
dětí přihlášených do náboženské výuky o 40 až 50
procent ve srovnání s předešlým školním rokem.
Jsou místa, kde jsou k dispozici pouze la ičtí ka
techetové, avšak ti nesmějí vyučovat náboženství.
V jiných místech jsou kněží, ale ti nemají koho
vyučovat.
Počet církevních sňatků klesl proti předešlému
roku o 5 až 8 procent. Velm i pak poklesl počet
kandidátů na kněžství v litom ěřickém sem ináři,
neboť studenti, kteří jsou podezříváni z úmyslu
studovat theologii, jsou už na základních školách
šikanováni a je jim znemožněno skládat m a tu rit
ní zkoušku.
Kněžím je často odnímán státní souhlas k vý
konu kněžského povolání z důvodů naprosto ma

Byl vydán zákaz stavby nových kostelů, takže
např. nová sídliště s 50.000 až 80.000 obyvateli
jsou bez kostelů. Mnohé starší církevní budovy
— kostely, kaple atd. — byly přeměněny na ga
lerie (např. v Chebu), na koncertní síně (např.
v Opavě), skladiště (n a p ř. v K arlových Va
rech) atd.
Za projevy náboženského přesvědčení jsou vě
řící vystaveni represáliím . Znám případ občanů,
kteří byli vyhozeni ze zaměstnání jen proto, že
poslali své děti k prvnímu svátému přijím ání.
V této době probíhá celostátní prověrka státních
zaměstnanců. P ři ní vykonávají Kádrové komise
na každého nátlak, aby vystoupil z náboženské
organizace (církve) a aby se neúčastnil nábožen
ských obřadů. Vím o učitelích, kteří se bojí dát
své děti p o křtít a jin é , kteří nemohli uzavřít
církevní sňatek, ja k by si p řá li. Důvod: z tra tili
by m ísta/ byli by přeřazeni ze škol "d o v ý ro b y ".
To jsou ty občanské a náboženské svobody u
nás . . . "

RÁMUJTE
u první pozlacovačské firmy v Austrálii

J. KOŠŇAR PTY. LTD.
112 M aribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic,

Telefon: 37-3109
nebo: 42 Howard St., North Meibourne

Telefon 329-8038
nebo — kde se mluví česky á UMĚLECKÉ
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
výběru již VKUSNĚ RÁMOVANÉ nebo v rámu
dle Vašeho výběru.

A N TO IN E GALLERIES
514 Riversdale Rd., Camberwell

(proti tržnici) — Telefon 82-5736
Krajanům poskytneme 15% slevu
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Náboženstvo mládeže v Sovietskom zvaze

Kalendář HD
ČERVENEC 1974
Jarka Vlčková

# Dne 2. červepce jsme vzpomínali^ 35. výročí úmrtí
našeho operního pěvce Otakara Mařáka.
# J. Sajíc v knize české umění dramatické neopoměl vzpomenout dramatického spisovatele^ doby
obrozenecké a herce Prokopa šedivého, jenž hrál
na prknech Boudy. Pronikl na tehdejší jeviště zvláš
tě dvěma divadelními hrami z pražského prostředí
— Masnými krámy a Pražskými sládky. Prokop Še
divý še narodil dne 4. července 1764 v Praze.
# Prokop Chocholoušek, který ve svých historic
kých románech (Templáři v Čechách, Dcera Otaka
rova,. Křižáci) se opíral i o práce Fr. Palackého.
uvedl již do českého historického románu i látky z
dějin jihoslovanských (cyklus Jih) & polských (Van
dal. Zemřel 5. července 1864 v Nadějkově.
# Zakladatel moderní české historické vědy. Jaro
slav Goll, byl od roku 1875 docentem všeobecných
dějin na pražské německé universitě, znám však bvl
tím, že už tehdy přednášel česky. S Josefem Peka
řem založil Český časopis historický, který s ním
také řadu let redigoval. Goll psal také poesii -a
redigoval se Svatoplukem Čechem a_ S. Hellerem.
časopis Lumír a společně s Abrchlickým vydal vý
bor z Baudelairovvch Květ Na. Universitní profe
sor Jaroslav Goll. který za::.'.- po boku Masarykově
do sporů o RKZ historickým jejich rozborem, zemřel
8. července 1929.
# Náboženským mezníkem v naší historii je 9. cer
venec 1609. kdy Rudolf II. vydal tzv. Majestát, kte
rý zaručoval náboženskou svobodu na základě české
konfese i poddaným a upravoval poměry mezi ka
tolíky a nekatolíky, český originál listiny je uložen
ve Státním ústředním archivu ve fondu Archiv Česke
koruny. Majestát byl dán na hradě pražském ve
čtvrtek po svátém Prokopu v roce třicátého čtvrtého
Rudolfova panování a je spolupodepsán Adamem
ze Šternberka a Pavlem Michnou.
# Skladatel, dramatik, hudební kritik a estetik Ota
kar Zich, jehož české skladby jsou inspirovány li
terárními texty (J. Neruda: melodram Romance o
černém jezeře, Sv. Čech: opera Malířský nápad,
Hilbert: opera Vina, Moliére: opera Preciózky!,
zemřel 9. července 1934. Jeho nekrolog napsal J.
Mukařovský v Ročence KN 1933-34.
# ,V domě U dvou slunců v dnešní Nerudově ulici
na Malé Straně bydlil od roku 1845 Jan Nerula, je
muž zde byla odhalena r. 1895 pamětní deska, . již
podle- náčrtku Karla Olivy a modelu V. R. Smolíka
tepal Fr. Houdek. Jan Neruda se narodil 9. července
1834 na úpatí Petřína v Újezdských kasárnách, jež
zde stály od roku 1712 a místo jeho narození připo
míná nám dnes již jen jeho socha od Karla Dvořá
ka. Zemřel 22. srpna 1891 ve Vladislavově ulici na
Novém městě v dvoupatrovém domě, v němž bydlel
od r. 1883, a je pochován na vyšehradském hřbito
vě. — Nerudovým nápisem “Z časů za živa pohřbe^
ných” označil Arne Novák soubor studií literárně
historických, jež napsal za první světové války, tedy
také za času “za živa pohřbených” válečnou persekucí. Zdůraznil tak tradičně souvislosti s velkým
jménem spisovatelovým, jenž byl za trudných váleč
ných poměrů jedním z našich drahých buditelů,
jejíchž jména posilovala odpor ujařmeného národa.
— Literární pomník-postavil Janu Nerudovi F. X.
salda v knize Boje o zítřek, v eseji Alej snu a medi
tace k hrobu J. Nerudy.
# Z učitelské rodiny spřízněné s J. Š. Baarem poéházel autor trilogie — Dolina, Boží mlýny) Martin
šanda — Jan Vrba, jenž se narodil 10. července
1899 v Klenci. Zmíněná trilogie a i jeho další romá
nv odhalují lásku venkovského člověka k rodné pů
dě. jeho čestnost a víru ve spravedlnost, jež pře
vážně pramení z náboženského přesvědčení. Jemné
jsou i Vrbový náladové obrázky z přírody, v nichž
sé zpovídá o své lásce k přírodě a svědčí o dobrém
pozorovacím smyslu velkého nimroda.
# V době okupace vydal literární kritik Miroslav
Rutte dvě velmi zajímavé knihy: Mohyly s vavřínem
á 20 kázání o divadle, v nichž připomínal k posílení
svému lidu některé vynikající zjevy české literatury
a divadla. Rutte, který byl oficiálním kritikem a
referentem Národních listů, se narodil 10. července
1889 v Praze a zemřel tamtéž 24. listopadu 1954.
# 18. července 1464 byl předán francouzskému krá
li Ludvíkovi XI. návrh přátelské smlouvy českého
krále Jiřího z Poděbrad. Poselstvo krále Jiřího odešlo
ž. Prahy 16. května 1464 a neslo s sebou návrh na
yytvoření spolku křesťanských králů, jenž by omezil
intriky papežské stolice v mezinárodní politice, při
spěl k odvrácení tureckého nebezpečí a zajišťoval
mír V Evropě. Do tohoto jednání o mírovém posel

Nezdary ateistickej výchovy
ven v Boha, tak že nikto
mu v tom nemá bránit’.
Výsledok bol pre režim
preto zdrcujúci, že 780
mladých robotníkov z
1.048, či takmer 75% da
lo pracovníkom ateistické
ho ústavu kijevskej univrsity odpověď, ktorú
rozhodne nečakali a kto
rá je v rozpore s vládnou
protináboženskou
politi
kou.
Redakcía časopisu ehcela tento debakl akosi vy
světlit’ a tak napísala v
mi. Nie je ich hádám nakomentáři, že šlo o mla
teraz ešte veka, ale šíři
dých robotníkov indifesa to. lebo náboženské
rentných ku spoločenskym
hnutie je vraj najsilnejproblémom, ktorí skončili
ším spoločenskym hnu
vyššie technické vzdelatím v Sovietskom Rusku.
nie, kde sice dostali dobré
Inú zaujímavú ilustrá- technické vědomosti, ale
ciu o zaujme o nábožen ich světonázorová výcho
stvo a o náboženský ži va bola vraj zanedbaná.
vot v Sovietskom zváze Toto vysvetlenie je ťažprináša režimistický atei ko přijat’, kedže je vše
stický časopis "Nauka i obecné známé, že na všetReligia” , či Veda a nábo kých školách je světoná
ženstvo. vo svojom dru- zorová výchova - studium
hom čísle tohoto ročníka. marxizmu-leninizmu - po
Prináša štúdiu Ústavu vinná a kladie sa na ňu
ateizmu ňa univerzitě v velký doraz.
Kijeve o postoji občanov
Je třeba mať tiež na
k náboženstvu. Výskům mysli, že aj tých výše
o tom bol převedený v 400 robotníkov, čo odpomoderných
fabrikách. vedalo uspokojivé pře re
Pracovníci tohoto ústavu žim, odpovedalo tak s
sa sústredili najma na mentálnou
rezerváciou,
mladých robotníkov, k.to- pretože staré přísloví ho
rí už přešli ateistickou voří, že nikto nedovolí
vládnou výchovou. Ale nahliadnuť druhému do
výsledok nemože naprosto svojho svedomia.
uspokojit’ režim a jeho
Tak je hádám správné
ateistický-ch pracovníkov.- povedať, že náboženský
Ukázalo sa totiž, že z život, ktorý prejavuje v
1.048 robotníkov, čo boli Sovietskom zváze nový
predmetom štúdia, 433 - dynamizmus vo všetkých
teda asi 40%- - odmietlo denomináciách, je živou
názor, ktorí šíři ateistická a dóležítou spoločenskou
propaganda, že nábožen silou v súčasnom soviet
stvo má negativny vplyv skom vývoji. Dnes sa na
na myšlienkový svět čio tejto akejsi duchovnej
veka. 237 mladých robot obrode podieTajú všetky
níkov zastávalo názor, že náboženstvá:
protestan
nikto nemá právo vnuco ské církve právě tak ako
vat’ svoje presvedčenie katolíci a mohamedáni,
druhým, čiže postavilo sa ale čo je hádám najdólestriktně ' za slobodu' vy- žitejšie, že mladé sovietznania a svedomia. 110 ro  ske pokolenie je najviac
botníkov sa k otázke slo zaujaté náboženskou for
body a svedomia vyjádři mou svojích predkov: orlo rovnako pozitivně, od todoxnou cirkvou.
povedalo, že ak niektu
Dr, M. K.

Po nedavnej dem onstrativnej rezignaci! ortodoxneho ta ra ra v cirK vi sv. mikuláša v Moskvě, D m itri Důtka, sa sústredila pozornost' takm er celeho světa
na náboženské poměry v Sovietskom zváze. Jeho rezignácia boia totiž vynútená
sovietskymi vládnym i úradm i, ktoré sa obávali vplyvu tohoto nebojácného kňaza na mládež. To znamená, že případ fa rá ra Dutku poukazuje na to, že sa
sovietskému ateitistickém u režimu nepodařilo ani po 55 rokoch neustálej proti
náboženskej kampaně a pronásledovaní církví vychovat' ateistickou mládež,
teda mládež, ktorá by v ě řila , že náboženstvo je "opium l'u d u ", alebo že ná
boženstvo stojí " v p rikro m rozpore s vědeckým poznáním ". Nič také dosiaí'
značná časť sovietskej mládeže nepřijala.
Nové svědectvo o tom vydal známy ruský novelista V la d im ír M axim ov, ktorý
zavítal v polovičke marca tohoto roku do Pariža. Maxim ov mal rozhovor s do
pisovatelem ruského emigranfského časopisu Posev, kto rý mu předložil priamo
otázku, čo je na tom pravdy, že mladá ruská generácia prejavuje záujom o du
chovné a náboženské problémy? Nie je to len akási chviťková nálada?

Yladimír Maximov odpovedal na otázku takto:
“Dnes v Rusku mládež
skutočne hl’adá Boha s
upřímným srdcom a s úprimným záujmom. Mnohí za to zaplatili životom.”
Novelista Maximov my
slel pri tom v prvom r a 
dě na v Sovietskom zvá
ze dobré známého básnika Yura Galanskova, kto
rý zahynul 2. novembra
v roku 1972' vo vážení, a
na básnika Ilju Gabaia,
ktorý po trýznění za vyšetrovania tajnou polí ciou vyskočil z okna 20.
októbra lánského roku.
Dopisovatel
časopisu
Posev dal novelistovi Ma
ximovi druhů, velmi pozo
ruhodnú otázku: spýtal

sa ho, ako sa chovajú du
chovní vodcovia veriaceho I’udu - kňazi - a do
stal zase velmi pozoruhodnú odpověď. Maximov
vydal pěkné svědectvo
ruským duchovným, povedal, že velká váčšina farárov sa chová statočne,
že sa snaží bez ohťadu na
svoj osud odvážné hlá
sat’ vieru a povzbudzovať v nej veriacich. Jeho
svědectvo je o to cennejšie, že sa sám zúčastnil
bohoslužieb1 a po nich
diskuzií, ktoré organizo
val farář Dmitri Důtko
vo svojom moskovskom
zbore. Tento sovietsky
spisovatel tiež dodal, že
niektorí členovia strany,
marxisti, sa stali veriaci-

ství zasáhl vsak papež Pius II. a přimel francouz
ského krále k tomu, aby odmítl návrhy Jiříkovy,
Smlouvu Jiřího z Poděbrad o nastolení míru v ce
lém křesťanstvu z r. 1464 vydal v českém i latin
ském znění Dr. Jiří Kejř v publikaci Všeobecná mí
rová organizace podle návrhu českého krále Jiřího
z let 1462-1464.
• Felix Háj bylo spisovatelské jméno Manky Wagnerové, jež byla autorkou Káji Marika, nejoblíbe
nější to dětské četby mezi dvěma válkami. Zemřela
25. července 3934 a byla pochována podle svého přá
ní v samém rohu- mníšeckého hřbitova. Noviny psa
ly omylem, že nad jejím hrobem promluvil F. X.
Svoboda — byl to však její kamarád z dětství kantor
Fric.
#„28. července 1869 zemřel Jan Evangelista Purkyně, vynikající fysiolog, v rožním domě Spálené a
Sluneční, dnes Purkyňovy ulice, kde je nyní zavěše
na jeho pamětní deska od V, Maška. V den jeho 75.
narozenin — 17. prosince 1862 — uspořádali Sokolové
vedení Fuegnerem a Tyršem na jeho počest průvod
s pochodněmi, který podle aktu č. 2766 P. P. velmi
nerad povoloval tehdejší ředitel C. k. policejního ře 
ditelství v Praze Ullmann, ale jen “přece s ohledem
na všeobecně uznané zásluhy pana profesora” vydal
“zdeúřední povolení k uspořádání zastaveníčka s po
chodněmi a s hudbou” . Slavnost zakončil pěvecký
sbor Hlahol Bendlovým pochodem “Hlahol náš” .
' © František Flos se většinou věnoval literatuře pro
mládež, pro niž založil r. 1920 časopis Úsvit. Jeho
šibraváček, filosof z lesů, byl právě tak .populární
jako je dnes Skořepův Ferda mravenec. Spisovatel
Flos se narodil 28. července 1864.
9 t Husitské rozbroje ztrpčovaly poslední dny krále
Václava IV., ale poslední ránu mu zasadila zpráva
o “ometání” novoměstských konšelů z oken radnice,
když pohanili průvod vracející se od sv. Štěpána k
Panně Marii Sněžné: Stalo se tak 30. července 1419
a tuto událost nazýváme v historii první defenestrací
pražskou.
# 31. července 1619 došlo ke konfederaci nekatolic
kých stavů českých, moravských, hornoslezských,
horno- a dolnolužických proti Ferdinandu II., podle
níž byl český stát proměněn v konfederaci rovno
právných zemí s volitelným panovníkem se silně ome
zenou mocí. Tato dohoda byla schválena' stavovským
sjezdem v Praze.

Vedoucí kontinentální pekárna v Meibourne

ATLANTSC BAKERY P ty.L td .
8-10 Helen St., West Heidelberg, Víc. 3081

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

V rámci filmového festivalu se 22.- června promí
tal v zaplněném kině Union na melbournské univerfilm Dny zrady. Tento širokoúhlý barevný film,
Dosud jsm e v této sé rii sledovali hlavně triu m fy kapitalism u a houževnatost, s níž se udržuje na ži
režírovaný Otakarem Vávrou a trvající tři a
votě. B yly toho u rčité podmínky. Se sověty svázaný socialismus si někdy sám připravoval své porážky,
půl hodiny, byl zpracován formou hraného do
kumentu. Scénář byl připraven dle historických pra
zejména tenkrát, když se staral o všechno jin é více než o své výrobní schopnosti. Na začátku hledal svou
menů, mnoho sekvencí nahráno německými herci a
politickou základnu také na nejnižší úrovni, také na těch, kdo m áji oči zelené závistí a, sami neschopni
v němčině (scény s Hitlerem, Henleinem apod.),
nebo z jiného důvodu málo činní, přece nechtějí p řip u s tit, aby někdo stál před nim i. B yly mezi nim i i
Litvinovův projev v Ženevě pak ruský. Jinak (včet
odpadky buržoasíe, které, když komunismus v zemi převládl, si počínaly podle rychle nalezené nové zá
ně scén popisujících Angličany — Chamberlaina .
Runcimana aj. — a Francouze) již byl natočen čes
sady: Jsme u b iti, tož ubijeme. Komunistická strana se jic h později zbavovala v čistkách. Ala dokud jen
ky a českými herci. Mám dojem, že výběr herců
otvírala náruč a sbírala přívržence, lichotila pestrém u davu a vyhovovala žádostem, jež čatla v zele
patřil k jednomu z kladů filmu a- bylo překvapující,
ných očích. Zlikvidovala minulostí odkázané p ra v id lo , že dobrá práce a schopnost zaslouží spravedlivé
jak se podařilo ztělesnit postavy, které vešly -do
odměny, a poručila, aby mezi všemi úrovněmi práce u výplatní pokladny byla rovnost. Si ad vskutku
československé historie (Beneš. Hodža, Beran, Šrá
mek, Smutný, Syrový, Gottwald atd.), ve filmu se
v ě řila , že tím zavádí spravedlnost. Avšak systém, který z hospodářského života vylučuje osobní pro
objevuje téměř celá generace předválečných státní
spěch, naráží na částečně neměnnou lidskou povahu. K a p ita listický k ritik ne bez dobrých důvodů to p ři
ků a politiků, které znám ovšem spíše literárně a
rovnal k lodi, která by svěsila plachty nebo uhasila kotle pod s tro ji a jen veslovala.
nebyl jsem s to posoudit, do jaké míry jejich cha
Historie sovětského ho už také ví, tento nový ným a obdivovaným ry Zejména sovětský socia rakteristiky odpovídaly skutečnosti.
Vzhledem k tomu, že film byl natočen v Česko
spodářství není možná bez člověk se nedostavil.
sem bohaté Ameriky. V lismus bude schopen dát
slovensku v nedávné době, musíme být již -předem
kapitoly nebo spíše bez
Za našeho života kapita Jugoslávii bylo oficielně obyvatelstvu vyšší životní připraveni na jistý posun, ke kterému tvůrci filmu
mnohých kapitol o tom. lismus v soutěži se socia oznámeno, že už každá úroveň, což ostatně mohl dobrovolně přistoupili, nebo který jim byl vnucen.
jak opět a opět byla dá lismem vyhrával svou yý- pátá rodina má auto. Jin dávno učinit, kdyby nebyl Tak se také stalo, a neinformovaný divák pak mu
vána přednost politické robností. Byly kritické de pracují nové stroje na v každém okamžiku politi- sel přijmout, že jedinou silou, která se dala do boje
mu zájmu diktatury před chvíle, kdy jen tato jeho pokraji džunglí. Dosavad soval. Nebuče to ona až proti nacismu, byli komunisté a to od roku 1938. ^Film.
problematiku mnichovanských událostí zjednodušil do
řešením
hospodářským. schopnost ho zachránila. ní vzdálenost mezi země barokně rozvitá životní dvou vyhraněných pozic — fašismu ( ať již přichá
Dosti přirozený následek Ale vyvstává otázka, jak mi ve výrobních schopno úroveň nejpokročilejších zejícího z Němečka nebo domácího) a komunismu
byl. fe komunismus v ze dlouho se to ještě bude stech se menší. Sovětský západních průmyslových podporovaného všemi dobrými Čechy, jak se ve fil mích, jež ovládl, : musil opakovat. Stadium, ve svaz na tom pracuje me států, ta nebude cílem so mu naznačovalo. Děj filmu se odehrával y Praze.
Berlíně, Londýně, v Sudetech (Liberci, Šluknově.
uzavírat hranice, aby do kterém se tak dělo, se po todicky. Aby nic neopo cialistického
plánování. Krásné Lípě a"jinde) a v pevnosti tehdejší čs. obran
světa neprchali ti, kdo v malu stává historií. Mo menul, zajišťuje si smlou Ale bude v moci socia né linie.
sobě cítili schopnost ob derní kapitalistická tech vami s Amerikou nejno lismu; aby tepleji obklo
Musím uznat, že film byl režijně.’ výtvarně i he
stát ve volné soutěži. Do nologie se rozšiřuje po ce vější technologii.
pil lidi uspokojující život recky dobře připraven, nechyběl ani vtip ani emoce,
a búdeme-li připraveni uznat zmírněný ideologický
ma vynalézavost a čilost lém světě jako nová při
A čteme, že Amerika dá ní úrovní.
posun
jako daň existujícímu režimu, bez- které by
.nejen nebyly odměňová rozenost národů. Už méně Egyptu vše, čeho je třeba
film nemohl být natočen, pak film ^může^ být i me
Po
desítile;
ích
jsme
kriny, nýbrž často ani do záleží na tom, kdo co vy k rozvoji nukleární síly
mentem o zbytečném obětování “té m alé. a nezná
volovány, poněvadž vypa nalezl, k větší čilosti pro pro výrobní, mírové úče tisovali výkladní skříně v mé země někde ve střední Evropě” .
daly jako kritika. Odha- buzený svět učiní si to le. Nestranně dá Amerika socialistických zemích za
Tuto informaci doplňuji -výsledkem festivalové sou
. lovaly nevědomost poli- brzy, tak nebo tak, svým totéž Israeli - jestliže to to. že drze slibovaly, co těže krátkých filmů, do které se přihlásilo 24^ zemí
se 115 ’ snímkv. Velkou cenu získal 31minutový sur
. ticky dosazených řiditelů majetkem. Daleko od so ovšem podnikavý Israel nebylo uvnitř. Jestliže realistický
film britského režiséra P. K. Smitheho o
vsak
výrobní
možnosti
a
: a znepokojovaly netečnou větského socialismu byly ještě nemá. Indie se svým
výstředním malíři Edvardu Burrovi. Druhou cenu
následkem
ť
ho
i
životní
' rovnocennost na pracoviš vynalezeny rozhlas a te vlastním přičiněním vy
získal jugoslávský snímek Přátelé. Uznání a diplom
úroveň v cbou částech byly uděleny čs. filmu Ptačí život.
tích.
levise, ale zakrátko se švihla do nukleárního sta
světa se k sobě přiblíží,
Sovětský socialismus si ozývaly také ze sociaii dia.
soutěž mezi socialismem
byl poněkud vědom obtí stíckých zemí - s jiným
Tak se výrobní mapa
Hlas domova před časem připomněl, že před pa
ží, jež vyvolal a znovu a poselstvím. Mrakodrapy světa mění. bude na ní a kapitalismem bude po
desáti lety (4. června 1924) zemřel Franz Kafka,
znovu prohlašoval, že je už škrabou nebe také nad mnohem méně černě za stavena na vyšší úroveň. který svými několika málo romány vstoupil _do po
Socialismus už nebude
překoná ne nějakými ma hlavními
vědomí miliónů lidí na celém světě, uvědomujících si
asijskými
a znamenaných míst. Vý
lými opatřeními, nýbrž africkými městy. Není po robní vítězství kapita podléhat v porážkách, za od přelomu poloviny tohoto století odcizení lidských
primitivností. vztahů v uspěchanosti dnešního života. Kafka, vzdě
velmi důkladně a jakoby kroku. aby si jej svět ne- lismu nebudou už tak za viněných
láním právník, posláním spisovatel, na začátku sto
jednou ranou tím. že vy vyViastnil, nebo aby jej ručena, jak bývala. A po Kapitalismus bude nucen letí označovaný za nepraktického visionáre, v komu
individuelní
princip
znovu
tvoří nového socialistické kapitalismus neprodal ne něvadž výroba a životní
nistickém bloku dodnes diskriminovaný jako produkt
ho člověka, jemuž -bude bo i nedaroval. I v socia úroveň jdou spolu, také a jemněji obhajovat. V no ■ buržoazního prostředí nepřátelského marxistické
se narodil v Praze v roce 1883, prožil
připadat osobní ohled zee listických zemích dělníci vzdálenost v životní úrov vé éře bude sovětský so mvšlence.
tam téměř celý svůj život a poslední místo odpočin
. la nemravným. Jak víme začínají jezdit do práce v ni mezi oběma částmi cialismus dle všeho dále ku našel na pražském židovském hřbitově. Psal- ně
a jak sovětský socialismus autech. Bývalo to jedineč světa se bude menšit. (Pokračováni na str. 6) mecky a jeho' romány, povídky a dopisy jsou pře
kládány do desítek jazyků. Němci se k památce Kaf
kově chovají laskavěji než kdokoli jiný. .Německé
kulturní středisko • v Melbourne (Goethe Institute)
otevřelo v městské knihovně (340 Toorak Rd.. South
Yarra) výstavu věnovanou F. Kafkovi a uvedlo jť
přednáškou o jeho ž;votě a ohlase jeho díla. 75 expo
nátů zobrazuje zejména prostředí, kde Kafka vyrů
stal a žil, reprodukuie několik jeho rukopisů, sním
ky rodiny a přátel a končí reprodukcí úmrtního ozná
mení a nekrologu Mileny Jesenské — obojí v češti
ně. Nemalv půvab mají zejména fotografie ..Prahv.
které tvoří páteř výstavy, jak dobových z přelomu
století tak i soudobých. Vstup na tuto dobře připra
venou výstavu je zdarma, tak jako í katalog. Výsta
va je otevřena do 17. července.
★ p r v o t ř íd n í š u n k y , m l a d é k r m e n é h u s y , k a c h n y , s l e p ic e
Ferdinand

Peroutka

pravé české Řeznictví
uzenářství
★ NEJVĚTŠÍ V ÝB Ě R

JAKOSTNÍHO

MASA

A

UZENIN

VŠEHO

DRUHU

★ K DOSTÁNÍ TÉŽ JE L E N Í MASO Z NOVÉHO ZÉLANDU

REW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Lid.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
3 2 6 H ig h S t re e t , K e w ,

Vk.

T e l. 8 6 7 1 7 8

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Vde.), zastávka č. 38
čislo 48 (z Flinders St. po Bridgf Rd.) zastávka č. 38

-

•

-

V posledním červnovém týdnu probíhala v repre
zentačních místnostech hotelu Southern Cross výsta
va dárkových předmětů. Této komerční akce se zú
častnila řada výrobců, distributorů a dovozců artiklů
nejrůznějšího druhu a zaměření. Zaznamenali jsme.
že kromě keramiky Ellis bylo na výstavě zastoupeno
i -další užité umění z české dílny. Bývalý posluchač
brněnské Školy uměleckých řemesel Zdeněk Štěpá
nek, který nyní působí v Sydney, se v Melbourne
! představil svými abstraktními závěsnými plastika1 mi, které tepe do mědi. Vystavoval i kovovou inte
riérovou fontánu.
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Proč kapitalismus nezahynul
(Pokračovaní ,se str. 5)
tázán, proč ještě si .dovo
luje potlačovat člověka,
a kapitalismus snad bude
tázán, proč člověka ne
vede.
Události posledních dva
nácti měsíců ukázaly, že
kapitalismus byl až pří
liš sebevědomý a bezsta
rostný. Je vždy dobře si
připomenout, v které do
bě filosof nebo ekonomista psal, na jakou skuteč
nost kolem sebe reagoval.
Marx si vytvořil svou
představu o nezkrotitelnosti hospodářských, tehdy
kapitalistických sil v do
bě, kdy se ještě nikdo ne
pokusil je zkrotit. V letech
třicátých prošel kapitali
stický svět hlubší a roz
sáhlejší hospodářskou kří
sí než byla do té doby
známa. Někteří věřili, že
udeřila poslední hodina
kapitalismu.
Agitátoři,
jichž nebylo málo, rozši
řovali fotografie, na nichž
'

MELBOURNE
i SYDNEY
PROŠÍVANÉ
P Ř IK R Ý V K Y ,
POVLAKY

staly vyrovnané rady
traktorů imposantně na
ukrajinských polích. Mě
lo to znamenat, že lepší,
jistější budoucnost přijde
z východu, a že traktory
ji založí. Pravda ovšem
byla, že sovětské trakto
ry přišly z Ameriky, že
Rusko je obdrželo podob
nými smlouvami s Ame
rikou, jaké se snaží nyní
uzavřít, a že Amerika s
nesrovnatelně větším poč
tem traktorů byla v hlu
boké krisi. Traktory sa
my tedy nebyly odpověď.
Kupodivu na konec tato
krise posílila hrdost a ja
kousi bezstarostnost kapi
talismu. Domníval se. že
si ukázal, že dovede zmo
ci i krisi. která se zdála
smrtelnou. Zmohl ji urči
tým způsobem, který od
povídal tehdejší situaci.
Anglický ekor.cicista Keynes poučil tehdy kapitali
sty. jak překonat krisi
energickým financovánín:
výroby bez ohledu na zla
tý standard a na pra vidiklasických rozpočtů a od
vrátit
nezaměstnanost
která otřásá státem.
Povzbuzeni Keyneseir

kapítalističtí ekonomisíé
věřili, že se mohou dívat
do klidnějšího a růžověj
šího světa. Začali jednat
s lehkým opovržením i s
tak zvanými cyklickými
krisemi, vracejícími se
dočasnými
ochabnutími
hospodářského
života.
Uvěřili, že i to lze dirigo
vat.
Avšak Keynes měl své
meze, a terén za nimi je
dosud
neprozkoumán.
Jsou věci. které šly mimo
Keynesúv zájem nebo je
ho moudrost. Jako každý
byl synem své doby a byl
zvyklý na její poměrnou
skromnost. Věřil, že oby
čejné potřeby lidí v po
kročilých zemích lze cel
kem snadno nspokojíi.

Ale co jsou “obyčejné
potřeby” ?
Jako všichni ostatní,
Keýnes nepředvídal psy
chologickou revoluci, kte
rá přijde, a svobodnou
společnost, která během
několika málo let se vřítí
do vystupňovaných poža
davků blahobytu. Nepřed
vídal inflaci, která z toho
vznikne a je ve své síle
dosud neznámou krisi a
ohrožením
kapitalismu.
Nepředvídal věk žádosti,
která poruší sociální dis
ciplinu. Aid nepředvídal,
že může vzniknout krise
surovinová. Byl zvyklý na
tehdejší mezinárodní po
měry a na pravidelnou,
klidnou dodávku surovin.
(Pokračování příště)

OPRAVUJEM E ODBORNĚ K AR A VA N Y

I
ZLOBÍ

ZHOTOVUJEME

PŘÍVĚSNÉ V O ZÍK Y

V Y R Á B ÍM E N Á B Y TE K

— speciálně domácí bary. španělské stoly atd.
PROVÁDÍME D ŘEVĚN Ě O B K LA D Y DOMŮ
— í jiné truhlářské a tesařské práce
BOHUMIL & ROMAN H A LA M A
85 F irst A re ., K o lih Dandenong, Víc.

Telefon 795-1411
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Sydney:

Telefon: 622-2453

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
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Capitol House, 113 Swanston St.,

:

i

Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí ' 1
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovenský
1
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ'
' ^
1 Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, 1 ,
f
v nutných případech i ' telegraficky.
1
l
V pátek je otevřeno do: 9: hod. večer,
-I
»
ale v sobotu je zavřeno.
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Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje ■

(
" 1,

A LM A
TRAVEL SERVICE

1f

Anna Mendanová

O Č I ?:

OPTO

— včetně elektr., sváření, vnitřního zařízení, atd. i

ze skladu nebo na míru
dodá firma

175 Brougham St.,
Kew, Víc., tel. 86-8427

Noste brýle od

I

j

V ás

Bolí Vás hlava ?

v

330 L iftle Colilns St.

f

1|

(roh Elizabeth St.), Melbourne

11

Telefon 63-4001 — 03-4002

í
|

R. C. Kogler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, M O O PABBIN, Víc-, 3189

S m rt na objednávku
Háta Christvrová

Všichni se shodovali v tom, ze život s rrantisKem
se stal nemožným. Byl stále dotěrnější, násilí mu
hledělo z očí. Nebylo divu, že se v mozku každého
usazovala pozvolna, ale jistě myšlenka, že je jiutno
Františka sprovodit ze světa.- Obtěžoval každého.
Listonoš tvrdil, že jeho zrak je divoký, řtezník si
stěžoval na jeho nevypočitatelné reakce, kluk
no
vinami se bál jeho hlasu, náhodní kolem jdoucí ci
zinci si naříkali, jak je František drzý a neurvalý.
Že František musí zmizet se stávalo poznenáhlu
utkvělou myšlenkou všech.
. Ale • v tom okamžiku, kdy se rodinná rada užuž
usnesla na Františkově konci, ukázalo se, že to ne
bude jednoduché. Vyrojila se totiž najednou spousta
otázek. Kdy? Jak? Kam s ním? Ale především: Kdo?
Uškrtit? To rada okamžitě zavrhla, protože nikdo
k tomu neměl žaludek. Představa zmítajícího se těla
naháněla husí kůži. Také nůž a dýka byly okamžitě
odmítnuty, hlavně proto, že je to neestetické a zane
chává tratoliště krve na podlaze. Kromě toho nikdo
pořádně nevěděl, kam bodnout, aby smrt byla rychlá
a pokud možno — bezbolestná. K tomu je zavazovalo
dlouhé soužití s Františkem. Už není známo, kdo vy
slovil heslo JED. Naráz tu bylo, vloudilo se do atmo
sféry a trávilo ji. Rychlý jed, bez chuti, bez zápa
chu. Ano, to bude klidná nekomplikovaná smrt, ta
ková, jakou si František bezpochyby zaslouží.
Otázka byla, kdo podá Františkovi číši bolehlavu
nebo čehosi podobného. Na koho padlo šéfovo oko,
ten se mimoděk zachvěl, přivřel oči a pomalu, avšak
rozhodně zakroutil hlavou. Ne, — každý by raději
zaplatil nevím co . . . Zaplatil . . . to je nápad. Najme
se,-zaplatí se vrah a bude pokoj. Takoví lidé mají
zkušenosti.
Po delším telefonování se našel vhodný člověk.
Byl ujednán termín. Všem se ulevilo, když padlo
rozhodnutí. Jen František nic netušil. Na několik

dní zavládl napjatý klid. jakési pumen.^ kdy se
všechny Františkovy násil ni cké výpady snášely jako
nutné zlo. které netrvá věčně, jako návštěv,^ jedo
vaté tety, jejíž zavazadlo až stojí zapakováno v
předsíni a čeká se jen na posluhu. který je odnese
na nádraží.
Ale smluvený den se blíží], schylovalo se k činu.
V americkém luxusním autě přijel ten. na kterého
se toužebně a přece s notnou dávkou obav a studu
čekalo. Sportovně oblečený muž v jezdeckých holin
kách. kufřík-v-ruce, bezvýrazný obličej profesioná
la, člověk, který, své řemeslo dokonale ovládá. Po
hrdavý úsměv mu zahrál kolem-rtu. když viděl sý
rově bledé obličeje těch. kteří ho zjednali. Jako by
byl doma, vyňal z baru láhev whisky a nalil každé
mu pořádnou dávku. I sobě. Prý na uklidnění.
Veškerou pomoc odmítl. Dál—si ukázat, místnost
kde František naštěstí po dobrém obědě spal a —
vešel.
V pokoji, kde byli shromážděni členové rodiny, by
lo šílené ticho. Teta Marie, u jejíchž nohou Franti
šek rád sedávával a 'hledívával oddaně do její tvá
ře. upustila jehlu, která zazvonila jako umíráček o
ústřední topení. Jinak všichni zarytě mlčeli, pošlou
chali napjatě, čekali na protest, křik nebo aspoň za
úpění. Nic. Ticho se protahovalo. Strýc Jan zhlubo
ka vydechl a vypadalo to jako zastání. Muž v holin
kách pracoval tiše. byl to profesionál.
Vrátil se tak klidně, jako předtím k Františkovi
odešel.
■
'■‘Všechno v.-pořádku. Teď budete mít klid. Dejte
mi nějaký pytel, vezmu ho hned s sebou.” řekl. A
potom; “Dostanu 50 dolarů.’’
Vzal peníze, ve stoje vypil jednu whisky a odešel.
Neteř Karolína zahlédla oknem, jak nacpal pytel dc
kufru auta a odjel. S Františkem, či spíše s tím. co
z něho zůstalo. Příštím rokem nebylo nutno platit
daň za psa.
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PŘIJME

|
|

k stálému zaměstnáni
(na denní směny a noční směny)

|

provoznI
dělníky

j

ve věku 18 až 40 let.

i

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

MZDA: Počáteční

mzda $ .94,22. týdně, -noční
směna_S 122.50 týdně. Po. „čtyřech týdnech
zaměstnám se mzda., zvyšuje inajšj 98.15, noční
směny na S 127.60.;.Kromě toho sej. platí bonus
za přiměřený výkon -a tó-' průměrně S 15.týdně.

PŘESČASY se nyní pracují a předpokládá sé.

že budou pokračovat.
PODMÍNKY: Výhodný pensijní fond a životní
pojištění pro zaměstnance..
, -Pracovní pláště a bezpečnostní obuv se dodá
vají po kvalifikačním období.
;
Blízko k stanici vlaku a autobusu.
j
Volné parkování aut pro zaměstnance.
Moderně vybavená karitina.' ■ í.-k
Všechny „ dotazy .řiďte „laskavé na:
PersonneT Officer, a to v pondělí až pátek .
mezi 8.30 hod. ráno a 4.30 hod. odp.
.. ' Telefon: -,31-5122.- . . 7 .
:
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Otto U lč: Malá doznáni okresního soudce (68 Pubíishers, Toronto, 1974)

Nalézáni d ra vá v bezp á ví
uprchlíku. A následky té 
to kapesní vzpoury, soudy
s účastníky, jsou jedineč
ným. svědectvím třídní
justice. Citují;
“Obvinění se těžko vešli
do ideologických měřidel.
Místo obézních kapitali
stů, hnaných nenávistí ke
všemu
socialistickému,
místo . buclatých ruček,
bažících po restauraci
nelítostného vykořisťová
ní a rozpoutání nové vál
moucKy syreceK , rozmte ky a bombardování star
manželství,
majetkové ců, žen a dětí, stál před
spory, jakých se u každé třídní justicí nezfalšovaný
ho normálního soudu pro dělňas, samý sval. Ani
jednávají stovky. Nebylo jednu árijskou babičku v
by na tom pranic zajíma nepořádku. Mnoho příse
vého, kdyby i za tou nej- dících hlav se kroutilo v
menší bagatelou nestála nepochopení. Sám jsem
všemohoucí strana, která se přeptal ideologického
mohla (ale nemusila) pro mudrce, a ten mi to všech
jevit zájem o výsledek no vysvětlil: “Dyk to máš.
soudruhu, takhle. Jako se
soudního řízení.
Marx odrodil buržoasii a
' Ulč byl přidělen civilní splynul s proletariátem,
mu soudu a s trestní tak tuten soudruh, co už
agendou se setkal jen vý ale vůbec není žádnej
jimečně. Jedna z nejzají soudruh, to holt udělal
mavějších pasáží knihy vobrácene.”
je vylíčení plzeňské revol
Z této ukázky už je ta 
ty 1. a 2. června 1953. ké zřejmý instrument,
Ulč tehdy v Plzni ještě který dělá odbornou zprá
nebyl, mohl si však prů vu soudce Ulče tak čti
běh nepokojů, na jejíchž vou, tak zábavnou: underpočátku stáli nespokojení statementy, černý humor,
škodováci, tedy dělná tří jak by řekl žižkovák
da, vykonstruovat ze spi “sranda, dyby děda na
sů, podle nichž"' musel lustru visel” . Vražda ne
krátce poté vyhotovit - j a  ní rozhodně zábava, ale
ko soudní čekatel - rozsu Ulč se s ní přece jen zá
dek. Dosud jsem nikde bavně vypořádává; “Až
když zvuk nabyl na nenečetl tak podrobný zápis
snesitelnosti, došlo k rá 
této provinční revolučky,
ně kuchyňskou sekyrkou
která “sice světem zrov
do Ibi. Křehká pachatelna neotřásla” , ale “su ka musela udeřit aspoň
spendovala režim’’. Už tucetkrát, než přiměla
proto by se měla Ulčova tchána k umírání.” Nebokniha dostat do rukou co “Manžel se proto nemůže
možná největšího počtu domáhat rozdělení pod-

Po únoru měl soudce, kte rý svou odpovědnou funkci bral v klasickém smyslu
názvu jako funkci nadstranického rozhodčího, několik vesměs obtížných možno
stí. Pokud nebyl už před únorem přesvědčeným komunistou — a takových
bylo velm i málo (u Krajského soudu v Chebu například jediný a ten vzal
po "vítě zství pracujícího lid u " jako první za své) — mohl honem vstoupit do
partaje. Takových jsem znal několik a celkem jim tento o b rlík nepomohl. Mohl
jít, ja k se říká, "o d v á lu ", a věnovat se lopatě nebo jiném u příhodnému ře
meslu, které bylo tehdy vyhrazeno nepartajním akademikům. Mohl čekat, až
ho vyhodí, což se d řív nebo později jis tě stalo, dřív o to spíš, čím houževnatěji
si chtěl uchovat své někdejší názory na právo. Mohl ovšem la víro va t, ale sta
čilo jen nepatrně úklouznouf a bylo po jeho nestranickém soudcování, po na
lézání práva bez dotazů na sekretariátě strany. To byl přesně osud O tty Ulče,
okresního soudce ve S tříbře, kte rý uprchl na západ a tu sepsal moc hezkou
knížku o tom, ja k lavírova l, až dolavíroval.

Jistě si nikdo z nás ne
dělá iluze o tom, jak
právo zřídili komunisté,
když se usadili na bodá
cích generála Svobody a
puškách lidových milic,
na pěstech estébáků a
všetečných nosech domov
ních důvěrnic, když zlo
mili i ten chabý odpor,
který mu pár statečných
občanů kladlo. Jenže Ulč
dodává podrobnosti, jas
toto socialistické právo
fungovalo,
podrobnosti
tak přesvědčivé, že i nej
větším naivkům na zápa
dě naskočí husí kůže; a
proto by je měli číst ne
jen Američané, pro které
autor původně psal, ale
i všechny západní státy,
všichni ti teoretičtí pomýlenci, kterým se stále
zdá pitomě nádherný sen
o beztřídní společností, v
níž bude zločin výjimkou,
protože pomine vykořisťo
vání.

ale jeho práci mohou číst
i hospodyňky, které je
nom vědí, kde je soudní
budova, ale co se v ní dě
lá, to už přesahuje hrani
ci jejich zájmu (prosím o
prominutí,
hospodyňky
jsem vzal jen jako pří
klad, zrovna tak jsem
mohl jmenovat techniky
nebo chirurgy anebo děl
níky). Není těch víc než
300 stránek zaplněno čísly
paragrafů, citacemi záko
nů, nařízení, soudních
rozhodnuti.
Šamosebou,
tak docela se bez nich
autor
neobejde,
ale
je to spíš jen koření na
chutném a zdravém po
čteni, tečka nad i, která
tam musí být, nemá-li
být “i” považováno za
část “u”.

Soudními síněmi pro
chází život, řemeslo soud
covské není záživné. A
Ulčova zpráva právě ten
hle aspekt velice dovedně
. ilustruje. Jeho pitaval ko
: Zdálo by ' se. na první munistické justice nelíčí
pohled, že kniha o právu jenom kapitální zločiny
(jakémkoli) musí být nut (ani jim se ovšem nevy
ně nudná. Malá doznání hýbá, vraždám např. vě
svědčí o oyaku. Ulč je nuje celou kapitolu). Tě
fundovaný teoreticky, zná žištěm jsou drobné pře
své řemeslo soudcovské, stupky, “ukradnutý olo-

DĚTI
J iří Sýkora

■Nazdar, Jiříčku!
■Nazdar, Pepíčku!
■Jdeš taky na písek? Hele, já mám novej kyblí
ček . . .
- Copak, vaši dobírali?
• Co se tak hloupě ptáš, dyť víš, že až šestýho; chtěl
jsem kyblík, tak mi ho koupili.
- Nojó, já jsem zapomněl, že máš dobrosrdečný
rodiče. Já kdybych chtěl kyblík, tak mi řeknou,
abych si na něj našetřil. Tak pojď, jdeme dělat
bábovičky, ale ne abys brečel jako posledně,
mazle!
- Di, di! Já nikdy nebrečím.
- Brečíš. Tak šup, šup, do toho! Hej, čo se s tím
tak séješ? Ať je vidět nějaká práce — nebo táta
řekne, že jsme starý flákači!
- Vo mně nikdo nemůže říct, že jsem flákač. Já si
svejch vosům hodin vodehraju co by dítě, a víc
ani ň.
- No dobře, ale trochu fofr; pak si dáme dvacet.
Nebo šestatřicet.
- Ty řekneš fofr, ale dělej něco s takovým aušuso

vým pískem. Kdyby byl říční, to by byly bábovky
jako z cukru.
—Hm. Proč se nedáš dát do školky? Tam přej maj
pěknej písek . . .
—Kašlu na školku. Nemám rád, když mi furt někdo
kouká do ruky,
—Proč furt říkáš furt. To je germanismus.
—Tys zase četl Ohníček, viď?
—Dětský časopisy já náhodou nečtu.
—Ajó, já zapomněl, ty přece ještě neumíš číst.
— To jsem tě převez, che!
— Jo; převez. Kam čumíš? Koukáš po holkách, žejo?
— Z toho už jsem dávno výrost. Ale kdyby sem n á
hodou přišla sousedovic Růženka, tak mi půjčíš
ten tvůj novej kyblíček, jo, nebo ti namlátím, jo?
— Já ti ho půjčím, ale máš to stejně marný. Já jí
tuhle dal dva bonbóny.
— Ty seš zkažený dítě! Nepřijdeš do nebe!
— Stejně žádný nebe není. Tatínek je— Materialista?
— Ne, tatínek je řezník. Dělá v Masně.
— Ty se jen chlubíš, ale můj dědeček měl kouzelnou
hůlku, no, kouzelnou, a dycky když s ní takhle
švihnul, tak . . . tak se uhodil, ale . . . To je jedno,
ale já jsem hodnej, mě vezme pámbíček do nebe,
budu andělíček a budu mít dlouhou růžovou košilku a . . .

Ouvertura
A. Linder
Pod jižním nebem
které zebe
iuxusem palem za svítání
svobodě zvykám
Odnikud nikam
září ty hvězdy
bez ustání
Do cizí půdy
kořáním vrůstám
Nevoní ani po šalvěji
Psanci mé země
vy slyšíte mě
za noci hřm ít
Ve dne se směji . . .
Pupeční šňůra
pozasychá
Jen u v n itř stále cosi bolí
Má ouvertura
bude tichá
a dá se zpívat na cokoli . . .

prsenky.” Tu a tam vyvěrá humor z absurdity intervence okresního sekretariátu,
černý humor,
morbidní situace jsou v
takovém systému všudy
přítomné, nelze si je odmyslit.
Ulč neváhá jmenovat
aktéry třídní justice a
jejich pomocníky - estébáky, okresní tajemníky a
jiné živly, které by se
soudnictvím vlastně něměíi mít nic společného. Na
závěr proto perlička o
jednom kádru, absolventu
Právnické školy pracujících, tedy péešpáku Lvu
Tanzerovi, který vyřešil
případ sodomie, která jinak není trestná, šalamounskv. Sodomita udržoval intimní poměr jak s
družstevními, tak i soukromými kravami. Tanzer v rozsudku: Občalovaný je vinen trestným činem poškozování socialistického majetku z ned

balosti co do krav družstevníeh, zatímco vlastníci obtěžovaného soukromého zvířectva se odkazují
na pořad práva civilního . . .
I Ulč byl mnohdy, okolnostmi, strachem donucen soudit proti svému
přesvědčení. Mnohdy jeho
schopnost využívat Mou
posti straníků nevystačila
v boji proti straně. I vyvodil konečně důsledek,
nechtěl si “hrát na zhytečného geroje”, ■ale - “úloha
přílišného prostituta se mu
také nezdála” . Odešel na
západ a své zážitky dovědně sepsal. Prý na ponuknutí Josefa škvoreckého je dal k disposici i
českému .čtenáři. Oběma
- autorovi i nakladateli patří dík za tuto hrůzné
zábavnou knihu.
J. S.
Pozn.: Knihu můžete objednat též v Hlasu domova. Cena (včetně poštovněho A $ 3.80.

- Dlouhou?
- Dlouhou, aby mi nebyly vidět chlupatý nožičky.
- A to já za tebou přiletím v raketě, až povyrostu.
- To říkáš teď, ale až tě daj rodiče na náboženství,
tak budeš mluvit jinak. Budeš mít křivej ■chařákter!
- On mi tatínek říkal: Až půjdeš do školy, tak se
dáš přihlásit taky na náboženství, protože kdoví
jak se to v tom světě ještě semele!
- To není moc chytrej tatínek . . . A on je u špalku?
Řezník? To je jedno, ale moc chytrej není. pro
tože kdyby byl chytrej, tak by ti řek. aby ses
zapsal jak do náboženství, tak do Pionýra!
- Jo? Když ono se ale říká, že není možný bejt ně
kolikrát organizovanej . . .
- To se říká, ale praxe je jinačí. Náš tatínek se
jde po každý schůzi vyzpovídat. Náboženství je prí
ma. Pojď, půjdeme za Růženkou a budeme ji
zpovídat. Já ji viděl, jak si u farský zahrady píše
sprostý hříchy! Já budu jako farař . . .
- A já budu kostelník, liška pálená . . .
- Ano, a tohle bude kasička, ten tvůj kyblíček a ona
nám tam musí dát penízkv —
- Jo!
- Když nebude chtít dát. tak ji můžeme nějak ši
kovně jako seřezat. Jdem?
- Jdem!

-
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Za několik dní pobytu v Tennant Cree
ku začala působit nuda. Mnozí se roz
hodovali, zda mají čekat nebo se vrátit
do Melbourne nebo Sydney letadlem, bude-li k dispozici. Pršelo každý den a
rozhlasové zprávy dramaticky vykreslo
valy zavodněná města, farmy, silnice a že- _______
lezniční tratě. Město začala pociťovat nedostatek
mléka a jiných důležitých potravin. Místní rozhla
sová stanice hlásila, že Australské královské letectvo
přiveze potřebné potraviny z Adelaide — pro Tennant
Creek byla přislíbena jedna D-C 3 Dakota. a zdejší
obchodníci si najali další letadlo od T.A.A. Když pak
měly jedno odpoledne přistát oba letouny s potřeb
ným zbožím, připomínaly mi davy lidu na letišti v
Tennant Creeku -záběry z uvítání Lindbergha v P a
říži po jeho přeletu Atlantického oceánu. Bylo tam
tolik dobrovolníků, že si podávalLz letadel vykládané
zboží z jedné ruky do druhé až k nákladním auto
mobilům.
Během dalších dnů se sjelo do města několik auto
busů a desítky automobilistů, kteří byli v podobné
situaci jako my: čekat až voda odpadne. Jsme v mě
stě již týden a pršet nepřestalo. Letenky na jih jsou
už zamluveny před námi. dostat místo v letadle zna
mená čekat v nejlepším případě dalších pět dní.
Chodíme do cestovní kanceláře nejméně třikrát den
ně. Agentury leteckých společností jsou umístěny v
normálních obchodech, kde se běžně prodává chle
ba, mléko, kapesníky nebo vázanky. Dovedete si
tedy představit zmatky, jaké zde panovaly, když
tito venkovští obchodníci téměř pravidelně prodali
5 nebo 6 letenek víc než bylo míst v letadle!
—

★

—

V Melbourne jsem před vánocemi nedostal v “na
šem” obchodě hřebíky a šroubky, které jsem potře
boval. Prodavač mi oznámil, že právě nejsou v cs
lém Melbourne k dostání — poprvé od válečných
dob — vzhledem k světovým hospodářským, pracov
ním a dopravním poruchám. V Tennant Creeku jsem
vsak našel obchod, který byl dále důkladně zásoben
A tak zatím co jiní turisté se sháněli výhradně pc
ozdobných tretkách, vyrobených většinou v městech
na jihu a po domorodých výrobcích, koupil jsem si v
zmíněném obchodě asi 10 kg různých hřebíků. Přá
bych vám vidět tvář obchodníka, když zjistil, že jsem
turista. Asi si myslel, že mne to horko Severního te
ritoria^ drobet ovlivnilo! On ovšem neměl válečné pro
/vr*'0r^ rá J^ušenýsti, Pr°t° ten jeho potměšilý úsměv
(Nevadl, že mezitím už zase bylo hřebíků v Mel
bouřné dostatek!)
—

★

—

Tato část ^Austrálie, město a běloši v něm žijící
mí trochu připomínali naše pohraničí v poválečných
letech. Chování mnohých zdejších skutečných zlato
kopu, zpusjDb života, jaký vedou, mají hodně společ
něho s našimi poválečnými “zlatokopy” . Je to zřej
me pjoto, že v tamních místech žijí většinou jen do
casne.
— ★ —
Večer toho dne, kdy jsme se dozvěděli, že as
zítra na nás^ dojde řada a dostaneme místa v letad
le, jsem seděl u ohně se starším Australanem a ho
vonIiJsm e o zážitcích na safari, o dojmech, kter
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i výrobce rybích lahůdek a kontinentálních salátůi ROZŠIŘUJE SORTIMENT SVÝCH VÝROBKŮ
I
A SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY
i Žádáte-li kvalitu, žádejte výrobky firmy VAŇBA
u svých obchodních zástupců
1
nebo přímo u výrobce.
l
Větší zakázky k různým příležitostem
dodáme na místo určení za velkoobchodní ceny.
1
VAŇHA'S PRODUCTS CO. P/L.
216 Devonshire St.
Surry Hills, NSW. 2010
I
Tel. (Sydney) 69-6889

I

si odvážíme. Obdivujeme se především prvním pio
nýrům, kteří pronikli v Severním teritoriu terénem
daleko horším než kolonizátoři kterékoli jiné země
nyní osídlené Evropany.' Zdejší' úžasné vzdálenosti,
horko, nedostatek vody, masných a rostlinných potra
vin, nepřátelství domorodců, nedostatek lékařské po
moci, hadi, spousty různého hmyzu včetně jedova
tých pavouků atd., neodradily průkopníky v osídlo
vání. Snad právě tyto těžké životní podmínky vytvo
řily typ Australana, o kterém básnil Henry Lawson
a Banjo Peterson a o kterém byly napsány stovky
knih a článků. Snad si někteří čtenáři vzpomenou i
na film “Hřmící stáda” , který se uváděl po válce
v Praze. Už náš krátký pobyt v tamních končinách
a jen v místech snadno přístupných, stačil k
domněnce, že film vykreslil výstižně těžký život
osadníků žijících na dobytkářských farmách austral
ského severu. Individualismus tamních lidí je dobře
znám a jde mnohdy až do extrémů, s nimiž se těžko
setkáte na jihu Austrálie. — V Katherine jsem si daí
sklenku piva s dvěma australskými honáky, čili
.iackaroo. jak se jim zde říká. Byli oblečeni jako
kovbojové, které znáte z amerických filmů, měli nohv “do o” , jezdecké boty s ostruhami, trampské ko
šile, šátky kolem brku a pěkné širáky. Zejména je
den z nich mne zajímal, protože svíral pod paždí
dvě knihy, obě z oboru politické filosofie. Na.moji
otázku, cn s těmi knihami bude dělat, odpověděl tó
nem, v němž bylo překvapení, že se tak ptám: “K
zhotovení kornoutů na opékané brambory by byl p a
pír z nich trochu drahý, nemyslíte? Lecos čtu!’
Přesvědčil jsem se pak, že opravdu hodně čte a do
vede o obsahu dobrých knížek hovořit. Nedaleko nás
stáli tři jiní honáci. Byli už značně “pod vlivem” a
pověstné čtvřslabikové slovo s vyrážek krvavého
zmetka se řinulo z jejich úst při každém mrknutí
oka kteréhokoli z nich j naprostou samozřejmostí.
Austrálie je zemí kontrastů, poznáváte to i v této
rozlehlé a téměř liduprázdné části kontinentu. Snad
právě ten rozdíl proti jihu žene lidi z přeplněných
mořských pláží a horských pensionů k- odpočinku na
tichý, klidný sever — turistů tam přibývá.
—• ★ —
Občas se dočítáte v novinách, že se někdo ztratil
v buši nebo zabloudil kdesi ve vnitrozemské poušti.
V Severním teritoriu mají dobré pravidlo, na jehož
dodržování dohlíží i tamní policie. Policista může
napt. nařídit samotnému nebo špatně vybavenému
turistovi, aby upustil od svého cestovního plánu a
vrátil se, odkud přišel. I na krátkou výpravu do
buše se smíte vydat pouze ve společnosti druha a
musíte mít u sebe: kompas, nůž. zápalky, rybářskou
šňůru s háčky, konservy na dva dny, polní láhev
s vodou, klobouk, chemický prostředek proti mosky
tům -a lékárničku:—

^

—

Když se na nás skutečně dostaly letenky, zanecha
li isme kuchařku a oba řidiče v našem táboře (tomu
náhradnímu řidiči stále ještě otékala noha po štíp
nutí pavoukem) a zamávali jsme jim z letadla. Pak
teprve jsme měli možnost poznat rozsah povodní.
Jindy suchý střed Austrálie vyvolával z letadla do
jem mapy Finska — samé řeky a jezírka. Písčitá
půda. která je obyčejně červeno-hnědá. byla pokryta
zeleným travnatým “chmýřím” , ta krátká doba deš
ťů stačila wtvořit zelen v porost. Největší překvaDepí D řichvsfalo jezero Evre. Jindy docela vyschlé
uo^ostřed pouště bylo tentokrát plné vody. Podle
galerií pdnfa isme byli svědkv neobyčejné přírodní
událesn. reboť je to teprve potřetí v tomto století,
co se zaplnilo celých 3.600 čtverečních mil. ktere
tvoří hladinu jezera. Bude to prý trvat celé dva ro
ky než jezero opět vyschne.
Milovníci automobilismu si snad vzpomenou.^ že
slavný anglický závodník Donald Campbell chtěl v
roce 1963 překonat zde svůj světový rychlostní re
kord. Nakonec však musel od pokusu upustit, když
den, předtím zapršelo a dno suchého jezera, tj. drá
ha připravované rekordní jízdy, změkla. Je také za
jímavé. že prý dost krátce po zaplnění jinak suchého
j jezera se v něm objeví ryby — snad přeneseny ptáky
j ze vzdálených nevysýchajících jezer nebo dokonce
z moře.
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LYŽAŘI — TENISTI I
Všechno prvotřídní vybavení
pro Váš oblíbený sport
najdete
v speciálním obchodě
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2 Bay Street, Double Bay, NSW. 2028
Telefon (Sydney) 328-1119
Krajanům poskytneme 1 0 % slevy
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NOVÁ ČESKÁ RESTAURACE
MORAVSKÁ
JIZBA
“Moravian Lodge”
290 Bondi Rd., Bondi (Sydney)
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Telefon 300-9783 '
Otevřeno denně od 6 . hod. večerní do půlnoci
(v úterý zavřeno)
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Srdečně Vás zvou
manželé Dagmar a Václav Toldy

?
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SWISS TRA1NED
-------------------------------WATCHMAKERS
HODINÁŘ *
K. Ebner
ZLATNÍK *
19 York St.,
SY DNEY
STEVEN VARDY
vchod do Wynyard Stn.
590 George St.,
(naproti pohyb, schoSydney
j
dům). Telefon: 29-7543 ,
(proti Trocaderu)
—n"------—
Velký sklad zlatých a 3.
Sdělíte-li nám
j špoerků’ hodinek atd.
adresy svých .přátel,
Opravy^se zárukou,
kteří by mohli mít
Mluvíme česky
zájem o Hlas domova. {
a slovenský^
rádi jim zašleme i
Telefon: 61-8579
ukázková čísla.
j1 '
'
— ★ —
Za několik hodin letu jsme v Melbourne.- Kdekdo
nám říká. jak isme opálení a ptá se, odkud jedeme.
Tutéž otázku mi dal taxikář, který nás vezl z le
tiště. Vvkládal, jak se před několika lety připravo
val natrvalo se usadit na severu, kde chtěl pracovat
zpočátku v dolech, protože se tam dá hodně vydě
lat. Bavili jsme se proto o rudách a minerálech.
Když mi pak před domem pomáhal vytáhnout _můj
kufr. který mu málem “utrhl ruku” ,_ jak byl těžký,
neznamenal uznale: “To tam ale musíte mít rudných
vzorků z Tennant Creeku, co?” Chtěl jsem odpovědět,
že v něm jsou jen hřebíky, ale v poslední chvíli
jsem se zarazil. Co mu mám povídat, snad by to ani
nepochopil, když nežil za války v Praze! A tak od
povídám nedbale: “Ano, mám tam hodné vzorku,
hlavně měděných.” Načež on pokýval hlavou a po
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N A K LA D A T E L

LA D ISLA V

KUNCÍŘ

Dne 5. června 1974 zemřel v Praze po těžké nemoci
ve věku necelých 84 let bývalý nakladatel Ladislav
Kuncíř, jeden z nejoddanějších služebníků dobré
české knihy za první republiky. Inspirován Josefem
Florianem ze Staré Říše na Moravě založil L. Kun
cíř nakladatelskou dílnu, která se podstatně lišila
od normálních komerčních nakladatelství. Ve Voršilské ulici číslo 3 neběželo o zisk, o podnikatelskou
taktiku a strategii, nýbrž od začátku až do^ konce
0 dobré knihy — často za cenu velkého odříkání a
hmotných starostí jejich vydavatele. Bez velkého
nakladatelského aparátu a bez štábu spolupracovníků
byl Ladislav Kuncíř nakladatelem předních českých
1 světových autorů, mezi nimi Jaroslava Durycha,
Viktora Dýka, mladého Jana Zahradníčka a Jana
čepa a začínajícího Vladimíra Holana, a ze světové
literatury uvedl k nám kromě jiných zejména André
Mauroise, Sigrid Undsetovou, Leona Bloye, Prospera
Mériméeho, Chestertona, Papiniho a řadu dalších.
Knihy, které Ladislav Kuncíř vydal, se vyznačovaly
též dokonalou grafickou úpravou. Za málo peněz do
stával čtenář publikace, které se dnes vyrovnají
bibliofiliím. Roku 1926 patřil Ladislav Kuncíř k eli
tě českých nakladatelů, kteří založili Klub moder
ních nakladatelů KMEN.

LOMOVÁ
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ČESKOSLOVENSKÉ STŘEDISKO V MELBOURNE?
— To nikdy nebude, kdo by to dělal, kdo by še o to
starali A potom — bude to někde bůhví kde, jak se
tam kdo dostane? A co tam pak budeme dělat? Ti
"staří” tam nepůjdou a ti "noví" o to nestojí . . .
Jaképak středisko! — To jsou obvyklé komentáře
k tématu “Středisko".
Tedy: "prozatímní středisko” má dokonce již adre
su: 632 St. Kilda Road (nedaleko St. Kilda June.L
Několik “nadšenců” — zázrak — se sešlo, najmulo
místnosti s balkonem a zahradou za velmi “přimě
řenou” cenu, přivezlo židle, stůl a stolky, poličku na
knihy, umu na kávu a čaj, nádobí a příbory, něko
lik obrázků na stěny a naši vlajku. Snad ještě ně
komu zbyla vidina se mnou: krajané si posedí, za
hrají si karty, poslechnou hudbu, případně organizo
vané přednášky, schůze aj. Na jaře a v létě se po
sedí u barevných stolků venku . . . Tedy “prozatímní
středisko” existuje, záleží nyní na organizaci, jak a
co chce kdo podniknout. Přijďte se podívat a podle
možnosti zlepšit, co se zatím podařilo prakticky z
ničeho zařídit.
I. Čapková, předsedkyně Čs. sdružení ve Viktorii
R EKVIEM ZA K A R D IN Á LA TROCHTU V SYDNEY

věku 82 let čs. exulant ADOLF KUČERA, bývalý
ruský legionář, později plukovník dělostřelectva a
velitel posádky v č. Budějovicích, za války vězeň
nacistického koncentračního tábora.

Dne 8. června o 12. hod. polední sloužil sydneyský
arcibiskup, J. E. kardinál Freeman spolu se 7 kně
žími pontifikátní mši sv. za kardinála dr. Trochtu.
Dva z kněží byli řádoví spolubratři zesnulého vele
kněze: ředitel salesiánské školy v Sydney P. W. Fle
ming a český duch. správce v Sydney P. Vladimír
Ondrášek. Poláky . zastupovali P. O. Duczkowski.
S. C. a P. R. Perlak, S. V. D., za Maďary přišel P.
A. Fazokas, O. P., za australskou přistěhovaleckou
službu její ředitel P. John Heans. Kázání prones!
anglicky P. Ondrášek. Poděkoval p. kardinálovi Freemanovi, že sloužil pontifikální rekviem za někoho,
kdo žil a zemřel jako Kristův svědek v našem náro
dě. Rudá barva kardínálského roucha znamenala pro
Trochtu nejenom ochotu prolít krev za Krista, on
své slzy, pot i krev skutečně proléval. Dva nejhroz
nější systémy, které snad svět kdy viděl, užívaly těch
nejrafinovanějších metod, aby zlomily jeho ducha, ale
bez úspěchu. Prokázaly jenom Trochtovu ryzost.
Trochta pokračuje v řadě kardinálů, kteří symbo
lizují boj Kristovy spravedlnosti a lidskosti proti ne
lidskému komunismu. Tak jako Stepinac a Beran i
Trochta ztratil svůj život, aby ho nalezl. Pomáhej
me modlitbami a skutkem těm kardinálům a jiným

Nestojí o nic víc

Kolobok předvede národ■ní tance a klasický balet
ve velkém sále Státní ga
lerie, St. Kilda Rd., Melburne, v nděli 14. 7. odpo
ledne. Vstup volný.

Roku 1952 byl Ladislav Kuncíř ve skupině před
ních českých katolických spisovatelů a intelektuálů,
kteří byli v Brně v procesu proti tzv. Zelené inter
nacionále postaveni před komunistický divadelní soud
a odsouzeni k mnohaletým trestům do žaláře — La
dislav Kuncíř na deset let. Obžaloba mu kladla za
vinu velezradu a špionáž ve prospěch Spojených států
a Vatikánu. V létě 1966 byl Ladislav Kuncíř kraj
ským soudem v Brně žaloby v plném rozsahu zproš
těn a patřil tak k prvním českým spisovatelům a
kulturním pracovníkům, kteří byli rehabilitováni. By
la to však rehabilitace tajná, o níž se veřejnost mohla
dovědět podrobnosti až za Pražského jara. V zesnu
lém odešel české kultuře nakladatel, jehož knihy
jsou po padesáti letech ozdobou knihoven vzdělaných
čtenářů.
Jaroslav Dresler
V ST. PAU L V MINESSOTĚ V USA ZEM Ř E L VE

TAN EČN Í

použít vsestrannou

SKUPINA

:

liiiiiiiiffliiin r
LETOVISKO

" Š U M A V A "

Locke’s Way, poblíž Ueiarave South. ,
srdečně zve všechny krajany n a;jj.r ; '"ý
ANENSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli 28, července 1974

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo — pití
(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat ó 12. hodině.
Hrají se tam též kuželkv. odbíjená a stolní-tenis-

BESEDA M ELBOURNE

.

-

Protože plánované “přástky”. a-výstava umění a ře
mesel čs. krajanů vyžadují delší přípravu, včetně
rozšíření o soutěže s cenami, odkládají' se na' neděli
21. července 1974 od 2.15 hod.' odp. v sále Good Neighbour Council, 575 Elizabeth. St.,-Melbourne. Na pro
gramu jsou — kromě obvyklé hudby a zpěvu — filmy, a
zajímavé demonstrace jako předení vlny,, výroba umě:
lecké keramiky, pletení provázků' (macramé); barve
ní látek (dětem budou zdarma obarvena trička) aj.
— Dětský koutek s Žížalou-Píďalou, kouzelník, hry.
— Řada soutěží o ceny: 1. čs. dorty nebo pečivo' 2.
zavařeniny, ovoce, zelenina, 3: úprava-květin, 4v*nej*
lépe upravená dívka v nár. kroji, 5. fotografie a dia
positivy, 6. výšivky, ruční práce, keramika, ť— Sou
časně se koná výstavka různých uměleckých předmětů,
čestným hostem bude redaktorka ženské hlídky-Heraldu a Weekly Times “Miranda”.
-Občerstvení,
tombola. Vstupné dobrovolné. Přijďte pobud' možno
v nár. krojích. “Přástky” budou -filmovány pro tele
vizní zpravodajství. Informace: J.-K afka,-2 JTmction
St., Preston, tel. 480-2737. věnčím, kteří ještě bojují jako Slipvj, -Míndzenty a
polští kardinálové.
..
Štěpán kardinál Trochta je--už mimo dosah' zloby
nepřátel Boha a lidstva. My jsme ještě -na této ze
mi. na nás se ještě chtějí dostat i zde. v zahraničí,
Např. skutečnost, že rodiče — proti yšem prá\rům
lidskosti — se nemohou dormlat svých malých děti
z Československa, ukazuje, že i za hranicemi nás
dovedou zranit tam, kde to nejvíce bolí. A -v této
věci nám ani naše nové země nechtějí pomoci, aby
snad neztratily příležitost k obchodu.
*
P. Vladimír Ondrášek, S.D.B., 13 Grantham St ,
Burwood. .NSW. 2134, tel. 747-5611

j

ČESKOSLOVENSKÉ RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V MELBOURNE

|

|

zve srdečně Vás i Vaše přátele na

j

.

V Ý R O Č N Í PLES

bankovní službu
v National

í
1

kte rý se koná v sobotu 20. července 1974
VE V E LK É M SÁLE "D O R C H E S TER -u", A LE X A N D R A

j

j
j
j

Začátek v 8 hodin večer, konec ve 12.30 hod.
Vstupné včetně bohaté večeře S 9.00
Likérová licence (přineste si vlastní nápoje)

I

|

Čistý výtěžek ve prospěch tábora čs. dětí

i

{
|

Předprodej vstupenek a reservování míst:
telefon 232-7929 (F. Kučerová) nebo 359-6017 (H. Klopštoková' - večer)

i
i

GARDENS

|

j

j

★

šekové účty

★

Vkladní knížky

★

Osobní zápůjčky

★

Bankovní šeky

★

Poukazy peněz do zámoří

[S P O R T O V N ÍK LU B S LA V lA j

★

Vklady s výpovědní lhůtou na vyšší úrok

|

★

Pravidelné poukazy a inkasa

★

Úschova cenin

i

Investiční služba

(|P N a t io n a l B a n k

!

j

v moderních místnostech St. Kilda Bowling Club-u
Fitzroy Street, St. Kilda (blízko nádraží St. Kilda)

j

Začátek v 8 hodin večer, konec v 1 hodinu

1
1
300-P-180

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu dne 27. července 1974

ic Cestovní šeky
★

j

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VESELOU

!

J

l

i

VSTUPNÉ S 3.-

Všechno občerstvení k dostání za barové ceny
Lehká večeře dle objednávky
K tanci hraje orchestr LA STRADA

i

i

Reservování míst telefon: 98-5756 (Chrpa)

1

i

-
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INTERPOHÁR ODSTARTOVÁN

Karel Janovský
Holandsko nebo Západní Německo?

Mistrovství světa v kopané

V mezinárodní letní fotbalové soutěži Interpoháru,
která v posledních letech zaplňuje evropským sáz
kovým kancelářím letní ligovou přestávku, startuje
letos dokonce 5 čs. týmů.
Ani jedne čs. mužstvo v 1 . kole neprohrálo. Nejlepši
premiéru mělo' mužstvo VSS Košice, které vyhrálo
na hřišti svého skandinávského soupeře Randers
Freja 3 : 1. Doma zvítězil čs. mistr Slovan Brati
slava, který deklasoval Grasshoppers Curych 4 : 0.
Ostatní 3 čs. mužstva remizovala: Spartak Trnava
doma s Wislou Krakov 0 : 0 , Bohemians v Kodani s
KB Kodaň 1 : 1 a Baník Ostrava na hřišti svého dán
ského soupeře Vejlě 0: 0.
ČS. POHÁR V KOPANÉ

V prvním ze dvou finálových utkání čs. poháru v
kopané vyhrála pražská Slavia doma v Edenu nad
X . fotbalové m istrovství světa v Západním Německu bude navždy p a třit k šampionátům
velkých
vítězem Slovenského poháru Slovanem Bratislava
překvapení. Už v kv a lifik a c i o účast mezi 16 nej lepšími tým y světa ztroskotala celá řada výborných
a to vlastní brankou hráče soupeře Mutkoviče; zda
mužstev (m istři světa z r. 1366 Angličané, dvojná sební fin a listé světového šampionátu M a ď a ři a Če
však toto těsné vítězství bude stačit k odvetě na Tehelnom poli, to už je jiná otázka. “Červenobílí” ne
choslováci, nekvalifikovalo se Španělsko, SSSR a j.), a na m istrovství světa samotném už v začátcích
proměnili celou řadu šancí, podle hry mohli do slo
okusili dva největší fa vo rité — NSR a Itálie — h ořkost porážky. Zatímco však Němcům porážka v po
venské metropole odjíždět s větším náskokem. Cel;
stupu nezabránila, nedostala se "squadra azzura" ani mezi 8 nejlepších mužstev. — 16 účastníků bylo
kovou úroveň zápasu ovlivnilo velmi špatné studené
rozlosováno do 4 skupin po 4 týmech a dva první z každé skupiny postoupili do dalších bojů. Na roz
a deštivé počasí. Původně měl být vítěz Čs. poháru
reprezentantem čs. kopané v druhé nejpopulárnější
díl od m inulých světových m istrovství nebojovalo 8 nejlepších spolu jako dosud K. O. vyřazovacím systé
evropské soutěži klubových celků, v soutěži “držitelů
mem, ale byli rozděleni do 2 skupin po 4 týmech, kde hrál každý s každým. Vítězové skupin pak postoupili
trofejí” , jelikož však Slovan se stal mistrem, bude
do finále, zatímco druzí ve skupinách bojovali o tře tí místo.
on hrát v Poháru mistrů evropských zemí a druhy
finalista — Slavia Praha — bez ohledu na to, jak
O průběhu některých zápasů hlásí sportovní redakIV. skupina: Senzace: Itálie vyřazena
dopadne finále .Čs. poháru v soutěži “držitelů tro
tor z Německa:
Finalisté posledního světového šampionátu — Ita fejí” .
lové — se tentokrát nedostali ani mezi 8 nejlepších
Skupina I.: Východní Německo vítězí nad Západním
týmů. Patřili k úzkému kruhu favoritů, jediná bran
MAŠITA POSEDMÉ MISTREM EVROPY
To, co-málokdo po slabé premiéře východoněmec ka však způsobila, že musejí předčasně balit svá za
Už ve třetím, předpo- získání evropského prvenkých fotbalistů s Austrálií očekával (Australané pod vazadla (Italové vyhráli v Mnichově nad Haiti 3: 1.
lehli po velkém boji dosti nešťastně 0 : 2 ), se stalo Argentinci 4: 1) . A i když svým výkonem zklamali sJedním závodě terénních ství mají však i další 2
skutečností: východoněmecký tým stačil sice v dal (především jejich hvězdy Rivera s Rivou, i celá motocyklových soutěží v Čechoslováci: ve třídě do
ším zápase s Chilany jen remizovat 1 : 1. poraz:! koncepce hry vycházející ze zajišťování obrany), ku Isny v NSR obhájil Kvě- 250 ccm Jiří Stodůlka a v
Mašita
znovu kubatuře do 500 ccm Češvšak v Hamburku senzačně mistry Evropy, mužstvo pila se jim smůla na paty, především v rozhodujícím toslav
NSR, zcela zaslouženě 1 : 0 a stal se vítězem skupi utkání s Poláky, s nimiž prohráli ve Stuttgartu 1 : 2. evropské prvenství a zí- piva. Všichni tři jezdí tyny. Jelikož fotbalisté NSR vyhráli dosti šťastně nad když nastřelili břevno, jejich špičkový hráč "libero’' skal už posedmé zlatou to závody evropského mimužstvem Chile 1 : 0 a porazili Australany 3 : 0, Burgnich musel už ve 34. minutě 1. poločasu pro medaili šampionátu ve tří- strovství na Jawách,
— O—
prohra v prestižném zápase s V. Německem jim zranění odstoupit, a západoněmecký rozhodčí Wey- dě do 350 ccm. Naději na
nemohla zatarasit cestu do semifinálových' zápole land je během celého utkání očividně poškozoval,
ní. — Ze skupiny postoupily tedy oba německé týmy, dokonce dvakrát “diplomaticky přehlédl” fauly Po szewski vyrazit. Toto střetnutí ve Stuttgartu, které
zatímco Chile a Austrálie, které spolu hrály v Ber láků v trestném území, za které měli Italové střílet sledovalo na 35.000 diváků, bylo dobré úrovně, živé
líně 0 : 0, byly vyřazeny. Austrálie i přes porážky pokutové kopy. Suverénními vítězi skupiny se stali a v závěru otevřené do posledního hvizdu sudího.
zanechala v Evropě dobrý dojem,, líbilo se nadšení, Poláci, kteří jako jediní ze 16 účastníků světového Skupina B: NSR — Jugoslávie 2 : 0 ( 1 : 0 )
Němci zvítězili v Duesseldorfu před vyprodaným
bojovnost, obětavost i nečekaně dobrá technika ně šampionátu získali všech 6 bodů, když vyhráli nad
kolika jejích hráčů. (Jeden z nejlepších Alston.. pře Argentinou 3 : 2 a mužstvo Haiti deklasovali 7: 0. hledištěm 67.000 diváků zaslouženě. Jugoslávský sou
stupuje dokonce za 2 0 0 .0 0 0 marek do mužstva němec Byla to skutečně radost na jejich ofensivní, líbivou, peř, který tentokrát své příznivce totálně zklamal, ja
ké Bundesligy Hertha BCC, Berlín.) Konečné pořadí ale i účelnou kopanou se dívat. Vtip a nápad, sou koby se bál útočit, nikdo z jeho hráčů se neodvážil
ve skupině: 1. V. Německo 5 bodů, skóre 4 : 1, 2. hra, dobrá střelba, slavily úspěch. Konečné pořadí: pořádně vystřelit na německou -branku. NSR se po
NSR 4 b. (4: 1), 3. Chile 2 b. (1 : 2), 4. Austrálie 1. Polsko 6 bodů, skóre 12 : 3, 2. Argentina 3 b. mírné převaze ujala v 39. minutě 1. poločasu bom
bou z 18 metrů vedení 1 : 0. Po změně stran se zdálo,
1 bod (0 : 5).
(7: 5), 3. Itálie 3 b. (5: 4), 4. Haiti 0 b. (2 : 14).
že Jugosíávci vyrovnají, a když pomaličku'si “při
Semifinálové
skupiny
II. skupina: B razilci měli namále
pravovali gólové příležitostí” , jejích úmyslu udělal
“A”
:
V.
Německo,
Holandsko,
Brazílie
a
Argentina.
škrt pres rozpočet kanonýr NSR Gerd Mueller. který
Trojnásobní mistři světa Brazilci dali ihned^ ve sve
“B” : Jugoslávie, Polsko, NSR a Švédsko.
v 77. minutě vleže dopravil míč podruhé do jugo
premiéře ve Frankfurtu nM. s Jugoslávií najevo, že
I. kolo semifinále
slávské sítě. Byl to zatím nejlepší zápas Němců.
nejsou tím obávaným mužstvem, které vyhrálo před
Skupina A : Brazílie — Východní Německo 1 : 0 (0 : 0)
4 roky v Mexiku suverénně mistrovství světa. Jiho Skupina A : Holandsko — Argentina 4 : 0 2 : 0)
Trojnásobní mistři světa ani tentokrát neoslnili,
americkému týmu chybí osobnost, jakou byl Pele.
“Kdo může zastavit vítězné tažení Holanďanů na
Brazilci navíc neumějí střílet (po remize s Jugoslávc-i světovém šampionátu?” , ptala se jistě většina z bvli však po všech stránkách lepší, než přemožitel
hráli 0 : 0 i se Skotskem, a první branku vstřelili těch 60.000 diváků na stadiónu v Gelsenkirchenu po NSR. východoněmecký tým, který za celých 90 mi
až po 194. minutě hry — mužstvu Zaire, nad kterým exhibici, kterou Cruyf a spol předvedli. Hvězda svě nut nedokázal ohrozit brazilského brankáře. Líbily
nakonec vyhráli 3: 0) , potřebují seriál šancí než dají tové kopané Johan Cruyf byl tentokrát nejen dirigen se především nádherné trestné kopy Brazilců, a z
gól. Jugosíávci začali velmi dobře. Po remize^s B ra tem mužstva, ale i dvěma krásnými brankami se po jednoho také — bylo to v 61. minutě — matadorem.
zílií 0 : 0 deklasovali mužstyo Zaire 9 : 0 (čímž je dílel na triumfálním vítězství Holanďanů (další dvě Rivelinem dali jedinou branku zápasu. Rivelino li
vyrovnán rekord historie světových šampionátů, kte branky dali: Krol a Rep), kteří jsou zde považováni šácky našel skulinu ve východoněmecké obranné zdi.
rý drželi od r. 1954 Maďaři, když tehdy porazili J. za velké favority celého mistrovství. Předvedli hru. a proti jeho skutečné bombě byl německý golman
úplně bezmocný. Utkání vadilo deštivé počasí, tráv
Koreu rovněž 9 : 0 ) a v utkání se Skoty se spokojili jaká se dá označit za fotbalový koncert.
ník Dolnosaského stadiónu v Hannoveru byl úplně
s remizou 1 : 1. Zbývající střetnutí: Skotsko — Zaire Skupina B: Polsko — Švédsko 1 : 0 (1 : 0)
rozmohlý.
2 : 0. Pořadí: 1. Jugoslávie 4 body, skóre 10 : 1, 2.
Vítězství je pro Poláky dosti lichotivé. Skandináv
O dalších zápasech nedošel do uzávěrky HD refe
Brazílie 4 b. (3: 0). 3. Skotsko 4 b. (3: 1), 4. Zaire ci. kterým patřil druhý poločas, zasluhovali remizu,
bez bodu (0 : 14).
.iež by byla spravedlivější. Poláci se krátce před po rát sportovního redaktora, který je akreditován na
ločasem ujali svým nejlepším hráčem Latem vedení mistrovství světa. Uvedeme proto dále jen výsledky
II I. skupina: Suverénní Holanďané
1 : 0, mužstvu Tre Kronor se však po změně stran dosud sehraných zápasů. V příštím čísle pak uve
Kombinace Ajaxu Amsterodam s Fejenoordem Rot přímo' nabízelo vyrovnání, švéd Torstensson (hráč řejníme zprávu o finálových zápasech a celkový po
terdam, která tvoří reprezentační tým Holandska, mužstva FC Bayern Muenehen) byl v gólové pozici sudek o mistrovství.
měla zde nejimposantnější nástup: Johann Cruyf faulován, uruguayský rozhodčí nařídil pokutový kop, Semifinálová skupina A:
a spol v procházkovém tempu v utkání na jednu ale Tapperovu středu stačil polský golman TomarHolandsko — Argentina 4 : 0. Brazílie — V. Ně
branku vyhráli nad Uruguayei 2 : 0. aby pak v "od
mecko 1 : 0, Holandsko — Brazílie 2 : 0. V. Němec
počinkovém střetnutí” remizovali se švédy 0 : 0 . a
ko — Argentina 1 : 1. Brazílie — Argentina 2 : 1,
v závěru rozdrtili Bulhary 4 : 1. Už prvním zápasem
Holandsko — V. Německo 2 : 0.
H
L
A
S
D
O
M
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A
vychází
čtrnáctidenně.
převzali Holanďané od NSR roli favorita, předváděli
Tabulka: 1. Holandsko 8 bodů. skóre 8 : 0, 2. Bra
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
exhibiční kopanou, v některých momentech však
zílie 4 b. (3 : 3), 3. V. Německo 1 b. (1 : 4), 4. Argen
jsem měl dojem, že hvězdy holandské kopané ne
tina 1 b. (2: 7).
8 Moorhouse St., Richmond, Víc. 3121.
chtějí příliš riskovat zranění, zřejmě šetří síly pro
Semifinálová skupina B:
Telefon: 42-5980
důležitější zápasy. — Tato skupina byla nejvyTotmaPolsko — Švédsko 1 : 0. NSR — Jugoslávie 2 : 0,
nější, každý další mohl doprovodit Holanďany do ROČNÍ P jxEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6 .-, jednotlivý
Švédsko — Jugoslávie 2 : 1, NSR — švédsko 4 : 2,
semifinálových bojů. Podařilo se to tak trochu ne výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
Polsko — Jugoslávie 2 : I, NSR — Polsko 1: 0.
čekaně Švédům, kteří remizovali s Bulhary 0 : 0 a v
Tabulka: 1. NSR 6 bodů, skóre 7: 2, 2. Polsko 4
rozhodujícím střetnutí vyhráli nad Uruguaví 3 : 0 . — přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.- b. (3: 2), 3. Švédsko 2 b. (4: 6). 4. Jugoslávie b. b
Zbývající zápas: Bulharsko — Uruguay 1: 1. Po £ stg. 3.-. US S 8 .- nebo ekvivalent v jiné měně.
(2 : 6).
řadí: 1. Holandsko 5 bodů, skóre 6: 1, 2. Švédsko Výši, leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
Ve finále světového mistrovství- se utká Holandsko
4 b. (3: 0), 3. Bulharsko 2 b. (2: 5), 4. Uruguav
na požádání obratem.
se Západním Německem a v boji o třetí místo Brazí
1 bod (1 : 6 ).
lie s Polskem.

