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Melbourne 18. října 1971
Domácí vězení Josefa Smrkovského

Ve stínu voleb
V první polovině nynějšího měsíce se stupňovala snaha čs. režimu přehlušit
všechny události v životě státu a jeho občanů přípravou gala-předsfavéní, jakým
mají být tzv. volby do zastupitelských sborů. Oprášené metody agitace z doby
dávno před rokem 1968 — včetně dobrovolných brigád k poctě voleb — byly
zatím doplněny jen jedinou novinkou: novou slavnostní volební znělkou, která
byla vybrána z uspořádáne soutěže. Fanfáry znělky mají pomoci vytvořit
"ovzduší slavnostní a radostné". Takové ovzduší se už skutečně tvoří a to
jednotně a s vervou, protože — jak konstatoval soudruh Indra v celostátním se
mináři k volbám — "politické ovzduší v zemi je velmi příznivé".

S připomínkou nesmírné
důležitosti voleb, se proto
setkáváme i v rozkazu mi
nistra národní obrany,
který se četl vojákům o
Dni Čs. lidové armády (6.
října), o volbách mluvil
soudruh president při be
sedě :S Pionýry na Praž
ském hradě a volby musí
být nepochybně tyto i příš
tí týdny na pořadu každé
oficiální schůzky . třeba
jen několika lidiček.
Ačkoli bude ten slavnost
ní akt “ záležitostí nás
všech” , padá přece jen
největší tíha jeho přípra
vy “ na vás, soudruzi, kte
ří se jako nejpokrokovější
občané hrdě hlásíte k prá
ci strany . . .” K patřičné
mu zabezpečení hrdosti

všude tam, kde se očeká
vá, vydalo oddělení propa
gandy a agitace ÚV KSČ
patnáctistránkové pokyny
nazvané “ Stranické vzdě
lávání 1971/72 - ČSSR: so
cialistický stát pracují
cích” , které dostali jako
zvláštní přílohu všichni
odběratelé ústředního or
gánu strany (RP 5. 10.).
Pokud se našli trpěliví
soudruzi, kteří se skuteč
ně prokousali obsahem
vzdělávacích
instrukcí.

dozvěděli se, jak vykládat
důležitost voleb;
“ Volby mají vést k upevnění jednoty pracují
cích na základě politiky
KSČ. Mají vést k upevně
ní hrdosti pracujících na
výsledky jejich vlastní
práce . . . . mají mít vý
razně socialistický cha
rakter a mají napomoci
plnému pochopení a pod
poře politické linie, vyty
čené XIV. sjezdem KSČ.
v masách našich občanů.

Volební programy mají
vysoce politickou funkci a
jsou pojaty jako jeden z
prostředků realizace usne
sení XIV. sjezdu KSČ v
zastupitelských
sborech
za široké účasti lidu.”
Čili, vyzýváme vás, dra
zí spoluobčané, abyste za
široké účasti ve volbách
pomohli realizovat naše usnesení, do našich usnese
ní ovšem zasahovat ne
smíte - to je ve zkratce
vysvětlení, které má dát
stranicky vzdělaný sou
druh.
Na 7. října byla svolána
do Španělského sálu Praž
ského
hradu
společná
schůze obou sněmoven Fe
derálního shromáždění. Na
pořadu jednání byla ovšem
(Pokračování na str. 2)

Nová americká hospodářská politika

USA: DRUHÁ FÁZA
_ M esiac před vypršaním ÍOdňovej lehoty zmrazenia cien a miezd zoznámil pre
zident Nixon veřejnost s cpafreniami pre druhů fázu svojej novej hospodářské]
politiky. V polovíčke novembra začne pod střechou vládneho Výboru pre kontrolu

Mládež jde s námi !
Lid jde s námi a hlavně mládež jde s námi — tvrdí
opět čs. režimisté v různých obměnách až do omrze
ní. Mládež, která jde s režimem, je ovšem organizo
vána ve Svazu socialistické mládeže, jako bývala d ří
ve organizována ve Svazu československé mládeže.
Je proto jistě zajímavé všimnout sí, jak reprezentač
ní orgán ten Svaz socialistické mládeže opravdu je.
Abychom se nedopustili omylů či dokonce vědomé
ho zkreslování skutečnosti, použijeme informací ofi
ciálního listu ústředního výboru Svazu socialistické
mládeže, tedy informací Mladé fronty. V jejím čísle
z 6. října tr. se dovídáme, že v polovině letošního
roku byl proveden z iniciativy ideologického odděle
ní Ú V S S M ve dvou velkých chemických závodech
průzkum názorů mladých lidí na současné politické
otázky, především průzkum názorů o SSM . Dotázáno
bylo 1.290 zaměstnanců ve věku 15 až 30 let. Výsle
dek: O činnosti S S M je dobře informováno 8.9%
dotázaných u souboru A a jen 5.7% u souboru B,
zatímco 34.4% (B = 21,1%) je prý informováno částeč
ně a 36.9% (B dokonce 47%) není informováno vůbec.
V době průzkumu, tedy v polovině tr., projevilo zá
jem o vstup do této jednotné mládežnické organizace
u souboru A 8.2% a u souboru B 5.3% dotazovaných.
Vezmeme-ii v úvahu nátlak všeho druhu, kterým
se snaží režim působit, a všimneme-Ii si, že byli do
tazováni tovární zaměstnanci, do jejichž řad může
strana přece jen snáze proniknout, používá-li obvyklé
"přesvědčovací" prostředky, pak nejlépe vynikne
krach, s nímž se setkává stranická propaganda u lidí.
"M ládež jde s nám i" — osm nebo dokonce jen pět
ze sta jde s námi!
Uveřejňujeme tuto zprávu též proto, abychom kvi
tovali, že se režimní propagandisfé tentokrát celkem
shodují s vážnějšími pozorovateli poměrů y zemi.
Celkové procento "angažovaných" lidí v Českoslo
vensku nebude vyšší než je procento zájemců o vstup
do jednotné mládežnické organizace.
___

životných nákladov, kforého predsedom je minister
fínancií John Conneliy, fungovat' systém pre kontrolu
celého amerického hospodárstva, tak neobvyklý v
mierových dobách.

Jeho hlavnými zlcžkami
budú: Komisia pre kontro
lu cien, Výbor pre kontro
lu miezd a Komisia pre
sledovanie vývoj a v menovej oblasti, teda úrokov, dividend a ziskov.
Nezávisle
na
činností
týchto orgánov bude pra
covat’ Komisia pre pro
duktivitu práce, ktorá bu
de dávat’ věcné podklady
pre novů fázu protiinflačného boja.
Ciel’ druhej fázy novej
hospodárskej politiky \sa
sústreďuje len na domáea
oblast’, bez priamych zásahov do medzinárodnej
spolupráce. Možno povedať, že Amerika vyhověla
volaniu svojich partnerov

a rozhodla sa dať svoje
hospodárstvo do poriadku,
zlomit’ infláciu a tak prispieť k ďalšiemu rozvojů
ekonomickej a menovej
spolupráce západného svě
ta.
Keď pátnásteho augusta
prezident oznámil nástup
novej hospodárskej politi
ky, překvapil nielen cudzinu, ale aj domácu veřej
nost’ a najma záujmové
organizácie. Druhů fázu
.opatření vypracoval však
už v spolupráci s predstaviteTmi kongresu a záujmových skupin. Vo svojom
přejave zdůraznil, že všetko, čo předkládá, vzniklo
(Pokračovánie na str. 2)
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Zakrátko budeme vzpomínat dne, kdy na základě
práva historického i práva sebeurčení vznikla mí
rumilovná, pokroková Republika československá.
Nemůžeme, nechceme a nesmíme zapomenout na
své bratry a setry, žijící dnes v zemí našich
předků. Jejích osud je nevýslovně krutý. Česko
slovensko bylo připraveno o svobodu a neodvislost
nejprve komunistickým pučem roku 1948 a pak
ještě jednou zákeřnou invasí a okupací roku 1968.
Přesto mají Češi, Slováci a Podkarpatští Rusíni
stejnou měrou jako každý jiný národ nezadatelné
právo na osobni svobodu, na národní sebeurčení a
na státní neodvislost . . .
Nechť vědí všichni, kteří dnes bezradosfně žijí
mezi Šumavou a Tatrami, že jejich utrpení je stá
lou bolestí naší. Nechť vědí, že dne 28. října,
stejně jako každým dnem celého roku, budeme
spolu s nimi věřit, že vláda věcí vlastních se na
vrátí do rukou lidu. Vždyť spolu s nimi věříme,
že pravda vítězí!
Z resoíuce schválené na Československém dnu
v Chicagu 3. října 1971

NAŠE D I L E M A
Jaroslav Kujeba

Jsem primitivní antikomunista. Nejsem ovšem sám.
Do této kategorie imbecilů, politicky negramotných
hlupáků a lidí, kteří myslí jenom jedním směrem,
nás zařadili náramní politikové, kteří bud’- vždycky
všecko vědí lip a kteří, když nedojde na jejich slova,
honem vystavějí novou zaručenou prognózu; nebo
lidé, kteří za takové zařazování dostávají zaplaceno;
nebo ti, kdož se bojí o své chaty a auta; anebo ko
nečně ti, kteří opravdu — jako ta pohádková kozlátka — věří, že opilovaný jazyk a pomoučené packy
udělaly z vlka matku kozu.
Jsem primitivní antikomunista. Je to jednak proto,
že v jedné cele pankráckého, “ béčka” je také má
iniciála z roku 1949, jednak proto, že jsem si před
lety přečetl, kolik smluv slavnostně uzavřených “ za
příčinou míru. uvolnění nebo neútočení” Sovětský
svaz za několik let “ za příčinou míru, uvolnění nebo
neútočení” méně slavnostně porušili ” Mezitím zase
aspoň desítka podobných neporušitelných- dohod při
byla. Z těchto zkušeností, každému, dosažitelných,
jsem si vypočítal, že čtyřmoeenská dohoda o Berli
ně. německo-sovětská a německo-polská smlouva bu
dou platit tak dlouho, dokud_.se některému z vedení
Sovětského svazu nehodí do;’'krámu nedbat pod ně
jakou záminkou toho, co předchůdce za zvuku fan
fár stvrdil. Jsem — jako pah'Werich — obětí huma
nistické blbosti a naučil jsém se u Vergiliá, že se
mám bát Danajců. třebas pořádali-'bankety na Krimu
nebo v Helsinkách.
_Jsem primitivní antikomunista i 'proto, že se mi
příčí uvěřit, že to tentokrát politbyra myslí -se svo
bodou upřímně, dokud Solženicynovy a 'Vaculíkovy
romány smějí vycházet jen v zahraničí, dokud Nataliji Gorbaněvskou dohánějí v kazaňské nervové kli
nice drogami k šílenství, dokud generál Pjotr Gririrjenko bude v tilsitském blázinci a Ota Filip za
mřížemi, dokud otec mého kamaráda nebude smětz Československa přijet na pohřeb svého vnuka do
Anglie a příbuzní V Š E C H exulantů nebudou
dostávat v pořádku dopisy z ciziny, dokud lidé do
ma budou ztrácet práci proto, že jim před třemi
lety 21. srpna nenapadlo žádné jiné slovo než oku
pace.
Jsem primitivní antikomunista, protože pro mne je
svoboda přesvědčení nedělitelná; mé přesvědčení je
mi stejně cenné jako přesvědčení kohokoli kdekoli
na- světě.
Teď jsem řekl něco velice důležitého: mé přesvěd
čení je mi stejně cenné jako přesvědčení kohokoli
kdekoli na světě. Vyplývají z toho totiž dalekosáhle
závazky. “ Kdekoli na světě” to není jen v Polsku a
v Československu a v Sovětském svazu, to je třeba
i ve Španělsku, v Severním Irsku, v obou Amerikách,
to je i v Libyi a v Sudánu a v Jihoafrické republice,
to je i v Řecku.
Musím — protože jsem přece primitivní antikomu
nista — držet palce El Numeirimu. protože dal po
pravit vůdce sudánských komunistů a momentálně
se se Sovětským svazem hněvá? Má tni být spojen
cem v boji za slušný život režim Papadolův jen pro
to. že “ zaťal žílu” komunistům a přikázal jim a ji
ným svým odpůrcům k pobytu stále hlídané sídlišťatko na ostrově Kithéra, který svět až do propa
šovaného dopisu internovaných znal jako ostrov lásky,
ostrov Afrodité, hlavně však z Watteauova selanko(Pokračování na straně 2)
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HLAS D O M O V A

Ve stínu voleb
(Pokračování se str. 1) i příprava voleb, ale par
lamentu v nynějším obsa
zení bylo ještě ponecháno
formální schválení zákona
o páté pětiletce. Zákon
orientuje rozvoj národního
hospodářství tak, aby byl
do roku 1975 docílen bla
hobyt v zemi, totiž aby byl
docílen růst národního dů
chodu o více než čtvrtinu
(28%), což má být dosaže
no téměř plně (nejméně
z 95%) růstem produktivi
Přijmeme

ty práce. Program blaho
bytu je přesný a jasný,
občané, těšte se!
Slavnostní předvolební
ovzduší se jen pokoušeli
rušit imperialisti (ti zá
padní ovšem) a “ různi
křiklouni z řad utečenců”
v souvislosti s mámou,
která provokovala svým
pokusem o “ gangsterské”
unesení vlastního dítěte
(viz str. 3). Všechny sdě
lovací prostředky ovšem
odkázaly provokatéry do
patřičných mezí a úřady
poslaly mámu (která čeká

další dítě) a dva švédské
spoluvinníky do vazby.
Později dostal své i švéd
ský ministerský předseda,
který provokoval tím, že
přijal 4. října ve zvlášt
ním slyšení manžela té
mámy, stejně jako švéd
ská ministryně zahranič
ních věcí. která si dovo
lila vyjádřit se “ velmi
urážlivě” o čs. metodách
O případu rozhovoru Jo
sefa Smrkovského s re
daktorem italského komu
nistického listu (viz minu
lé číslo HD) se příští vo

H L ÍD Á N Í D Ě T Í V M E L B O U R N E

liči z čs. novin ovšem vů
bec nedozvěděli. Aby pak
ani cizina neměla možnost
poznat další názory býva
lého předsedy parlamentu
na nynější situaci ve stá
tě, bylo na něho podle
spolehlivé soukromé zprá
vy uvaleno domácí vězení.
Pro režim je zřejmě únosnější zařídit dokonalou
izolaci, obstarat stálý do
hled na těžce nemocného
Smrkovského, než riskovat
propagační ztrátu, kdyby
Smrkovský zemřel ve vě
zení.

H O SP O D Y N I

znalou vaření. 5 dní v
týdnu, 6 hodin denně.
Plat $ 40 čistých týdně.
Tel. (Melb.) 20-4935
(ráno nebo po 4. hod.
odpolední)

J.

L ow y

hodinář
j
7. poseh., místnost 8, ;
343 Litfle Collins St. |
Melbourne
;
tel. 67-3881
|

(původem z Morav, j
Ostravy - v Austrálii;
60 roků)
|
nabízí krajanům
i
z Československa
|
kvalitní hodiny,
]
hodinky a budíky,
i
jakož i
všechny opravy
ZA SPECIELNÍ
LEVNÉ CENY
Přesvědčte se!

Sdělte nám laskavě

adresy českých a sloven
ských přátel, kterým bychjšm mohli zaslat zdarma
ukázková čísla
Hlasu domova

U SA : D R U H Á F Á Z A
(Pokrač. zo str. 1)
po konzultách so zástupcami takmer tristo orga
nizaci!: odborov, podnikatel’ov, farmárov. finančných kruhov, spotrebítel’ov a bytovéj výstavby.
To preto, že aj keď orgá
ny kontrolnej činnosti má
jů na niektorých úsekoch
plnú zákonná autoritu,
predsa len vláda chce svoj
program uskutečňovat’ za
dobrovoFnej
spolupráce
veřejnosti a záujmových
organizácií, najmä odbo
rov. Dopisovatel’ časopisu
Washington Post hádám
správné připomíná,
že
zriadené orgány pře kont
rolu miezd a cien majú
sice dobré výhliadky na
úspěšný postup, ale že vlá
da vlastně ponechává tie
majťažšie a najnepopulárnejšie rozhodnutia na občanov, čo budu členmi
týchto kontrolných orgánov.

RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
České
knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Bnraning St., ST. HILDA, Vic.
Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně do 9 hodin večeř,
v sobotu po celý den.

Druhá fáza novej hospodárskej politiky sa však
podstatné líši od prvej. V
prvom řade tým, že zmrazenie cien a miezd sa ruší.
Vláda za použitia zákona z
apríla minulého roku bude
sice mzdy i ceny kontrolo
vat’, ale umožní, aby úmerne k vykázanej produktřrite práce rástli. Má
to byť vzrast ekonomicky
odůvodněný a neinflačný.
Prezident zdůraznil, že
zdraženie životných po
trieb sa má do konca budúceho roku znížiť na dve
až tri percentá, teda na
polovičku inflačnej křivky
před nástupom do novej
hospodárskej politiky. To
znamená, že aj inflácia
ma byť priškrtená aspoň
na polovičku, při čom najzaujímavejší pohyb sa sle
duje v oblasti ceno ve j.
Niektoré ceny sa můžu
sice tiež zvýšit’, ale zase'
len asi o 2 či 3%, pričom
sa očakáva, že ceny niek
torých potrieb nebudu
rast’ vůbec a niektorých
ihajú dokonca poklesnut’ ,
prezident potřebuje k to
mu pomoc a ochotu celej
ýerejnosti, podporu kong
resu, ktorý požiada o predlženie zákona o kontrole

ČS. D E M O K R A T IC K É O R G A N IS A C E V M E L B O U R N E

SRDEČNE ZVOU VŠECHNY KRAJANY NA OSLAVU

ČS. NÁRODNÍHO SVÁTKU
která se bude konat v sobotu dne 30. října 1971 v 8 hodin večer
ve velkém sále konservatoře (MELBA HALL) Melbournské university
Na programu je proslov a umělecká akademie sj bohatým pořadem
hudebním, pěveckým, recitačním a tanečním.
Těšíme se, že se oslavy zúčastní všichni místní krajané, kteří si zachovali
ideály, z nichž před 53 lety vznikla a na rachž budovala
Masarykova demokratická republika

18. 10. 1971

hospodárstva o ďalší rok.
Na prezidentovu výzvu
k spolupráci odbory, ktoré móžu robit’ . najviac
ťažkostí, ešte neodpovedali. Ale očakáva sa, že
vzhliadom na to, že ich
prezident neobišiel ako v
polovičke augusta a že sa
s nimi radil, může s ich
spoluprácou rátať.
V kongrese i vo veřej
nosti je situácia pre vlá
du priaznivejšia. Ale ako
píšu tunajšie noviny, třeba
rátat’ aj s určitými ťaž
kosťami a komplikáciami.
Prvú komplikáciu predstavujé spor o to, do akej
miery je břemeno tohoto
radikálneho protiinflačného boja sociálně spravedli
vo rozdělené na všetky
vrstvy obyvatelstva, a
časť představitel’ov Demokratickej strany stále
vytýká prezidentovi, že je
viae nakloněný podnikatel’om. V tom ohl’ade posla
necká sněmovna už upra
vila prezidentové návrhy
na daňové úbavy v pro
spěch sociálně slabších
vrstiev. Očakáva sa, že se.nát bude v tejto věci ešte
radikálnější.
Rovnako
sporná je otázka kontroly
dividend, úrokov a ziskov.
Prezident sice vytvořil
zvláštnu komisiu, ktorá
bude sledovat’ aj túto
oblast’ dóchodkov,
ale
priamu kontrolu, ako to
žiada předseda odborov
George Meany nezavádza.
Vážné úskalie pre túto
politiku představuje pole
regulovania vzrastu miezd
a cien. V kongrese sa
■ozvali hlasy, ktoré vytýkajú, že prezident chce
byť ekonomickýn' d Itátorom a že vláda í- -!f"j

provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, též'
po dobu školních prázdnin nebo dlouhodob«. -v
příjemném prostředí, s výtečným jídlem a v t
stálého dozoru. Informujte se.
IRENA KOPÁČKOVA
1a Beafrice Ave., Surrey Hills, Víc. 3127

Telefon: 88-1368

Naše dilema
(Pokračování se strany 1)
vitého^ obrazu? Mám se však na druhé straně zříci
procházky po Akropoli až po tu dobu, dokud pod ní,
v athénském vězení, dýchá vzduch cezený mříží pro
fesor Mangakis, nesouhlasící s diktaturou plukov
níků?
Mám schvalovat Francovu diktaturu proto,'že cau
dillo zakázal komunistům činnost a proto, že-asturští horníci nesmějí stávkovat?. Costa Brava a Alcazar a Prado jsou nádherná místa, ale neuvádím je,
protože je neuvidí Pablo Casals a El Campesino.
Chtěl bych se třebas podívat na jihoafrické sloný
v Kruegerově Národním parku, ale nikdy je nespat
řím, protože bych si nesměl popovídat s Afrikáncem,
kdykoli by se mi zachtělo, i když jsem tuhle v jed
nom časopise četl, jací jsou tam běloši pašáci.
Přiznám se: miluju Ameriku, k ni jsem utíkal z
domova; ale vžycky znovu se bolestně podivím, když
se doslechnu, že ten nebo onen universitní profesor
byl propuštěn, protože byl členem komunistické sirany.
Zajel bych do Uruguaye, ale nemám rád, když se
unášejí nevinni lidé jako prostředek k svržení dik
tatury. I zůstanu doma. Ani nenastavím své tělo
slunci na riodejaneirské Copacabaně, ačkoli bych'rád.
Nesnáším jaksi, když tajná policie vynucuje doznání
metodami, které si pranic nezadají s .Bognerovou
"houpačkou” v . Osvětimi a s “ friendly persuasión”
soudruha Miroslava Mamuly v Bartolomějské.
A tak je mi “ zakázáno” půl světa. Nechoďte mi,
prosím vás, s námitkou, že na mém vdovině groši
nesejde. Tak, touto lhostejností, tímto mytím rukou
mejdlíčkem vlastní nepatrnosti, vznikla druhá světo,vá válka, tak vznikl únor 1948.
Do každé země, o nichž jsem se zmínil, bych do
stal vízum — snad právě proto, že jsem prononsovaný primitivní antikomunista. Asi takový- jako byl
pan Protagoras ze starořeckého Kocourkova, z
Abdéry, který děl, že “ mírou všech věcí je člověk” .
I svoboda' se dá měřit jen lidmi. A všechny činy
států jsou dočasnou taktikou, dokud se (jeden jediný)
jejich občan bude musit třikrát rozhlédnout, dříve
než zakleje na vládce; pokud si, jakmile dokončí
pamflet proti režimu, začíná balit kartáček na zuby
a teplé prádlo k nežádoucí dovolené k vězeňským
esšálkům.
podržať posledně, slovo
při úpravě miezd a cien.
že móže použit’ veta proti
niektorým návrhom. Toho
sa obávajú aj odbory.
Prezident připustil, že
určité úpravy cien a miezd
bude třeba připustit’ . Tc
aj preto, že obdobie zmrazenia miezd vytvořilo ne
udržitelné poměry. Niektorí zaměstnanci totiž
zvýšenie dostali, zatiaF čo
iní v rovnakých pracovných odvetviach bolí po
stihnutí. Táto okolnost’ umožňuje tlak na kontrolně
orgány a móže ich prácu
podmiňovat’ . A tak prax
bude hádám kompiikovanejšia ako ustálenie zá
sad a cieFov druhej fázj
novej hospodárskej polili
ky."
Dušan Lehotskf

Malý oznamovatel
25-ROČNÝ,

177

cm,

okuliarnik, absolutné sám,
chcel by sa zoznámit” z
dievčaťom alebo slobodnou matkou do 23 rokov.
Nab. na zn. “ Vážné” do

m.

B R IC K L A Y E R
CONTRACTOR

’

hledá zedníka, nejraději
krajana, jako partnera do
společného podniku- v Mel
bourne. Práce dostatek a
hlavně možnost velmi dob
rých výdělků. Dotazy váž
ných zájemců do HD n a
zn. “ Luck” .
V D O V A 501efá

střed; postavy, spole
čenská, dobře zaopatře
ná, s odrostlými dětmi,
hledá seznámení. Ňab.
na zn. “ Další život -:
náhoda” do HD.
-
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-3 Zelenina a ovoce v malém

Koncepce ve velkém

— V novém vysokoškol — Pavel Auersperg, je vystřídá dr. VI. Pavlíčka
Pamatujete se ještě na nádherné staré ovocné aleje při státní silnici do Cho
ském roce usedlo počát den z hlavních zrádců z “ pověřeného jinými úko
mutova? A na jiné u Kadaně a také u Sokolova a Litoměřic? Jak byste se nepa
kem října v posluchárnách” roku 1968, odejel reprezen ly” - '
13 tisíc nových studentů. tovat KSČ na IX. sjezd — V žilině tragicky zahy matovali. Kdo jel jedenkrát kolem v době, kdy zrálo ovoce, bude mít ten pohleď
Podle uveřejněných zpráv Komunistické strany In nul ve věku 29 let fotore před očima navždycky: desítky a stovky plodů se válejí nesklizeny v příkopu,
mění se koncepce čs. vy die.
portér ČTK na Slovensku tmavý pruh asfaltu pokryt jako kobercem a pneumatiky aut rozjíždějí hrušky,
sokého školství: universi — V soutěži o slavnostní Ján Válko.
jablka i třešně v beztvárnou kaši. A přitom všude tabulky: Trhání ovoce zaká
znělku
k
volbám,
vypsané
ty nemají vychovávat jen
kvalifikované odborníky, českým hudebním fondem, — Dne ti. října se slavil záno! Podepsán Místní národní výbor.
ale i socialisticky myslící získal první cenu sklada opět Den čs. lidové armá
Vždycky mi to připadalo Čech 71” . Články o ní do rodného - kraje, jemuž se
občany. Tedy přesné in tel Lubomír Železný. Jeho dy. Ministr národní obra
říká
zahrada
jako
svatokrádež. Plody provázejí ' snímky krásně právem
fanfáry
vyšly
na
gramo
strukce, jaké se dávaly v
ny M. Dzúr vydal armád
hromádek Čech, využili výstavy ja
fonové desce Panton.
ní rozkaz, v němž se pra země mají kromě své kon vyrovnaných
letech padesátých.^
— V Praze se sešlo IV. — Česká filharmonie pod ví mj.: “ Naprostá většina zumní hodnoty i hodnota čistě omytých mrkví, bě ko příležitosti, aby si za
naší země estetickou, jsou dokonalý lostných květáků, obrov- - se, jednou mohli koupit všekřesťanské
mírové niká turné po spřátele pracujících
shromáždění, které tvoři ných zemích Varšavské pinč chápe politiku KSČ.
čerstvou zeleninu a ovo
lo 231 delegátů. Odkud ti smlouvy. Koncertovala v podporuje ji a vynakládá mi uměleckými výtvory ských hlávek zelí, šťavna
uskutečňování přírody. Měli bychom si tých jablek a hrušek. Pro- •ce ! , Zaplatí rádi navíc 10
to delegáti byli a jak je Bukurešti a v Budapešti na její
organizace zaměřena, vy a skončí samozřejmě v všechny síly. um a schop jich vážit a obdivovat je, stě vkusně' upravená ze Kčs vstupného, jen aby
nosti. Také příslušníci Čs ne po nich šlapat. A pře lenina i ovoce, tak jak je dostali plody “ sytě zelené,
svítá jasně z přijatého u- SSSR - v Leningradu.
snesení: podporovat ná — Dosavadní čs. velvysla lidové armády svým kaž
známe z výkladů každého nehnijící, bez bláta a hlí
rodně osvobozenecký boj nec v USA dr. Ivan Ro- dodenním plněním nároč ce se už od té doby, kdy
ny” . “ Mezi běžnou nabíd
proti kolonialismu a od háT - ITkiva byl odvolán, ných úkolů XIV. sjezdu komunisté začali budovat australského zelináře, a le .
kou
a tím, co vidí návštěv
protože
byl
jmenován
ná
mítnout všechny tendence
KSČ vyjadřují pevné od v Československu lepši jak je nikdy nemůžeme
mající charakter antiko- městkem ministra zahra hodlání . . . ” atd. Na Praž zitřkv a ■vyrvali půdu i spatřit za-výkladními skří ník výstavy je propastný
ském hradě bylo slavnost
munismu, které svádějí ničních, věcí.
stromy z rukou pečlivých němi -socialistického ob rozdíl” , říká Mladá fron
lidi ód jejich úsilí v boji — Mototechna zahájila ní shromáždění, na němž
-hospodářů,
opakuje každo chodu. Ne nadarmo nazva ta.
za mír a spravedlnost.
11. října doprodej aut zn. promluvil L. Svoboda a v
— První “ dělnický” presi Fiat 500 a 850 z výroby Černínském paláci v Pra ročně týž obrázek: v ob la Mladá fronta svou re- : Mladá fronta filosofuje
dent Gottwald obohatil DO ROKU 1970 za snížené ze pořádal recepci pro chodech prázdno a na po portáž z výstavy (24. 9.) nad zeleninou: “ V expo
pokladnici českého písem ceny. Fiat 500 byl k do stranické a vojenské pclích a v sadech hnijící “ Přehlídka nedobytých po zici můžt-ce přemýšlet o
nictví sebranými spisy, stání za 39.000 a Fiat 850 tentáty a pro skupinu ve
zic” . Ona každá českoslo možnostech našeho země
Zápotocký “ románem” o za 52.000 Kčs.
doucích důstojníků sovět ovoce a zelenina . . .
dělství, schopnosti či ne
vstávajících bojovnících \ — Na návštěvě Českoslo ské okupační armády mi
Letos uspořádali znovu venská výstava, nejenom
Novotný naštěstí. vůbec venska v první polovině nistr Dzúr. Ten pak též
v Litoměřicích ovocnář, ta zeleninová, je přehlíd schopnosti obchodu, umět
ničím. Soudruh Svoboda se října byli: hlavní vojenský oznámil jména těch, kte
kou pozic, které komuni zboží . aspoň , trochu -.na
nyní rozhodl vydat první prokurátor SSSR generál- rým ministerstvo národní skou a zelinářskou výsta
aranžovat a nabídnout, o
díl svých Pamětí. Bude za plukovnik A. G. Gornyj, obrany udělilo výroční ce vu. nazvanou “ Zahrada sté nedobyli a dobýt ne-'
, mohou. Jsou i jiné nedoby- tom, proč očištěnou a na
jímavě zjistit, kolikrát mu sovětský ministr zdravot ny Víta Nejedlého. ■Jsou
v,nich paměť selhala.
nictví B. V. Petr.ovskij mezi nimi: vedoucí tanec A. Lebeděv. dramaturg z |té pozice, jež režim radě- krájenou mraženou zeleni
— Pražský pěvecký sbor (který mj. besedoval s dě ní skupiny ÁUSVN J. Mlí- Bratislavy“ š. Ladižinský, j ji ani nevystavuje. Leč nu pořád hlavně- dováží
Smetana, řízený sbormi kany lékařských fakult), kovská, členka Divadla na náčelník politického oddě
! vraťme se k zelenině, me, o - usnadňování práce
strem VI. Doležalem, ode tříčlenná delegace vedená Vinohradech J. švorcová. lení KVS v Košicích plk.
j Mladá fronta v koméntá- zaměstnaným ženám i.
jel do Francie, kde uspo sovětským
ministrem příslušník Střední skupiny M. Sabadoš, akad. sochař
! ři konstatuje, že lidé z ú (Pokračování na str. 8)
řádá .10 koncertů.
sovětských
vojsk
plk.
K.
L.
Snopek
aj.
č./HD
vnitřního obchodu' A. I,
—■,S pokračujícím podzi Strujevem, ministr ener
mem nastaly : jako obvyk getiky , a
elektrifikace
le - bramborové^ starosti.. SSSR P. S. Něporožný a
Také tento rok 'vyhlásilo jistě ještě další “ drazí ho
ministerstyo zemědělství sté” .
v brambo/ářskýčh krajích
— V Praze byla podepsáMezi desetitisíci Čechů a Slováků, kteří utíkali
J. a A. Pořízkových, kteří v srpnu 1968 nezákonné
všeobecnou pracovní po
na dohoda o obchodních
po srpnových událostech v roce 1968 na západ,
opustili území ČSSR, když doma vědomě bez ja
vinnost při sklizni pro dě
stycích se Španělskem na
byli i manželé Pořízkovi z Prostějova. Svoji tehdy
ti 'z devítiletek. Co se ne
kýchkoli prostředků zanechali nezletilou dcerku.
léta 1972-1976. Upravuje
podaří sklidit ani dětským
tříletou holčičku Pavlínu nechali u babičky, proto
Situace, do níž se rodina Pořízkových vinou obou
vzájemné obchodní styky
brigádám, mají zachránit
že věřili, že utíkají na krátkou dobu. Brzy po svém
na bázi doložky nejvyšších
rodičů dostala, stala se vítaným šoustem pro senpozději vojáci. .
výhod.
usazení ve Švédsku zahájili manželé Pořízkovi po
zacechtivou buržoazní propagandu ve švédsku, kde.
—.Do soutěže “ Vzpomínky — V Křížové chodbě Sta
kusy, aby dostali holčičku k sobě. Žádali oficiál
nyní oba utečenci žijí . .. Naše státní orgány, k
k 50. výročí založení roměstské radnice byla
ně o povolení čs. úřady, později psali prosebný
nimž se Pořízkovi svého času písemně obrátil:,
KSČ” , kterou vyhlásil zahájena 5. října výstava
■Ústav marxismu-leninismu české politické karikatury
dopis presidentu Svobodovi, pak se obrátili o po
daiy c-běma rodičům zcela jasně najevo, že mají
ÚV KSČ v Praze, došlo nazvaná “ Bič smíchu” .
moc k Mezinárodnímu červenému kříži — vše bez
možnost se do své vlasti a ke své dcerce okamžitě
prý 218 prací. Tentýž ú- Na koho a na co tam asi
úspěchu,
čs.
úřady
odmítaly
dát
svolení
k
odjezdu
vrátit a znovu se ujmout její výchovy. Této po
stav vyhlašuje nyní “ Sou —tak žádné kreslené vtipy
dítěte. Jejich prosby a nakonec i zahájená hla
dané ruky však nevyužili, naopak, dál se dali k
těž vzpomínek k Únoru nejsou?
1948” : Ceny jsou opravdu — V druhém týdnu října
dovka ze zoufalství vyvolaly zájem a soucit švéd
dispozici protičeskosiovenským provokacím. Dali
hodnotné: busty Lenina, byla zahájena podzimní
ských občanů. Tak došlo k pomocné akci: dva
se k dispozici těm, kterým vůbec nešío o nějaké
pamětní pozlacené medai část Filmového festivalu
švédští
letci
přistáli
s
malým
letounem
9.
září
v
čs. děcko, ale o to, jak na vlně emocí a falešných
le atd. Což se tak přihlá pracujících. Jsou ohláše
Brně, aby navštívili — jak udali — tamní strojní
hesel vystupňovat kampaň proti naší zemi. Sotva
sit?'
ny 3 filmy československé
veletrh. V dalších dnech navštívili babičku dnes
si ¡ze nepovšimnout toho, že ve hře kolem Poříz
— Devadesáti let se dožil (Petrolejové lampy - řež.
nestor čs. psychiatrie prof. Juraj Herz, Pět mužů' a
už Sietého děvčátka, ale ta odmítla s cizími lidmi
kových jsou zaangažováni lidé, kteří ve své době
MUDr. Z. Mysliveček. Tě jedno srdce - rež. Jan Ma: '
vůbec jednat. Dne 22. září přiletěli oba letci znova
bez nejmenšího uzardění pasivně přihlíželi k. ma
ší sé prý stále plné dušev tějovský a Keby som mal
"na
veletrh"
do
Brna,
tentokrát
však
s
paní
Annou
sové tragédii statisíců dětí spalovaných v plyno
ní svěžesti.
pušku - rež. Štefan Uher),
Pořízkovou, která použila pasu manželky jednoho
vých komorách nacistických koncentračních tábo
—. Z výstavní síně v Pri- dva sovětské a po jednom
z letců. Dostavila se katastrofa: akce se prozra
rů. A tak pokus o únos čs. holčičky není nic jiné
; maciálním paláci v Brati z V. Německa, Maďar
slavě zmizely dva obrazy ska, Polska, Záp. Němec
dila a všichni tři cestující' byli v Československu
ho než pokračování této licoměrné, ale záměrně
od akademického malíře ka, Francie, Japonska,
zatčeni. Zatím jsou ve vyšetřováci vazbě,
,
narežírované hry. Osud dítěte, jehož život je po
. A. Brunovského. Obrázky USA a Kuby.
Cesta
paní
Pořízkové
do
Československa
byia
vinen a oprávněn náš stát bránit a chránit; byi a
velikosti kolem 30 cm po —. Dne 6. října zemřel ve
je v této gangsterské operaci zcela druhořa
asi nerozumná, ale mnozí rodiče ji budou chápat.
jmenované “ Šeptání vdo Státním sanatoriu v Praze
vy” a “ Sladká” - mají kaž- ve věku 69 let “ zaslouži
dý .. . (Rudé právo 30. 9.)
Těžko se však najde ve světě normální člověk,
, dý cenu kolem 20.000 Kčs.. ‘ lý” komunista z konce čty
který pochopí cynismus, s nímž o celé záležitosti
"B y lo více takových, kteří před časem opustili
— Na území českosloven- řicátých a z padesátých
psaly čs. noviny. Z článků nadepsaných "P okus
; ska se konalo“ v září další let, bývalý předseda čs.
naší zem, nechali své děti na pospas osudu a dlou
o únos" nebo "Chystali únos dítěte" (30. 9.) citu
— společné bojové - cvičení vlády Viliam Široký. Týž
ho o sobě nedávali vědět. Možná i zapomněli. Ale
jednotek čs. lidové armá- den v Praze zemřel čs.
jeme aspoň část:
,
političtí vůdci emigrace, když selhaly všechny
i dy a Střední skupiny so- velvyslanec ve Francii
"Švédská
reakce
ruku
v
ruce
s
naší
reakční
ostatní "tru m fy " protikomunistické a profičesko: větských vojsk. Proběhlo Frant. Zachystal.
emigrací a dalšími "zainteresovaným i" kruhy roz
prý ke všeobecné spokoje — Novým čs. velvyslan
slovenské propagandy, si na tyto děti náhle vzpom
nosti přítomných vojen cem v Habeši byl jmeno
vířily rozsáhlou kampaň kolem případu manželů
něli . . ." (Mladá fronta 30.9.)
ských pohlavárů.
ván Zdeněk Hájek, který

Cynismus
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Marxistická ľavica
v Južnej Amerike

Potřebujete opravit auto?

Obraťte se s důvěrou na
ROBERTA ŠTERCLA
39 Regent St, North Richmond, Vie.
(proti nádraží Nth. Richmond)
Odborně — rychle — levně

Rovněž opravy sekaček trávy,
praček, ledniček atd.

K 150. výročí narozeni

K. H. B.

18. 10. 1971

Dosial nezorganizovaná marxistická 1'avica v Mexiku sa připravuje k nástu
pu. Rozhodla sa čelit' politickému monopolu Inštitučnej revolučnej strany, ktorá
vládne v Mexiku od roku 1929, vystúpiť proti úspešnej ale pokojnej mejíickej
revolúcii. V čele týchto priprav sú bývalí predstavifelia odborového hnutia,
spisovatelia Octavio Paz a Carlos Fuentes a reprezentanti radikálneho študent
ského hnutia. Oktávio Paz, kforý po potlačení demonštrácií 1'avicového student
stva v roku 1968 rezignoval z miesta vď vyslanca v Indii, oznámil úmysel Tavi
če a zdčraznil, že až do roku 1968 nebola možnost' politicky ohrozit' vládnu
stranu, ale že teraz tieto podmíenky existujú. Poukázal na to, že Mexiko impor
tovalo z Europy svoj politický a zo Spojených štátov ekonomický systém. Ale
podl a jeho názoru pre Mexiko sa nehodí ani jedno ani druhé; třeba připravit'
alternativu, vlastně rešenie mexických spoiočenských problémov.

riol neďaleko Havany a
Rente pri Santiagu) niesú schopné pracovat’ na
plná kapacitu, pretože
majú zastaralé zariadenie.
najma že pre kubánská
teplá klímu nevyhovujú
ich chladiace zariadenia.
A tak Kuba přežívá jednu
z najťažších energetic
kých kríz.

Hospodářská kríza v Či
Druhý předák mexickej koch. kde mexiekí občania stém marxistického socia
le sa prejavuje najma neNadešlo jaro národů 1848. Vlny hnutí dolehly i do marxistickej Taviče, pro alebo vláda mali aspoň lizmu převzali, zápasia dostatkom cudzozemských
Prahy. Již dne 11. března se konala^památná schů fesor matematiky Herber- 51% účasť.
stále s váčšími ťažkosťa- valát, potřebných na ná
ze v lázních svatováclavských, na níž bylo usneseno to Castillo, vykonal okruž
Mexická vláda musí už mi. Na Kube chaos v hc- kup potravin, surovin a
vyslati do Vídně deputaci s řadou požadavků, mezi
ná
cestu
po
krajině
a
teraz
čeliť rozrastajúcej spodárstve vyvrcholil už priemyselného zariadenia.
-nimiž na prvním místě byla vlivem Dr. Braunera
žádost, aby země koruny české byly spojeny ve myšlienky
spisovateTa sa teroristíckej činnosti. vláni, v čile začína rých- AUenaov režim bude muzvláštní celek státoprávní se zvláštní odpovědnou Paza doplnil v tom zmy- V posledných mesiacoch lejšie, ako sa očakávalo. šieť čoskoro požiadať o
vládou se sídlem v Praze a se společným sněmem.
Kubánské hospodárstvo odklad platenia medzináKrál Ferdinand odpověděl na přednesení ^žádosti ka- sle, že marxistická 1’avica došlo k organizovanému sa zase teraz nemóže do
- rodných
pohladávok.
binetním listem ze dne 8. dubna, v němž^ žádost nevystačí s parlamentnoa přepadu bánk a obchod
o spojení koruny české se odkazuje na říšský sněm, demokraciou, lež bude bo nýcfa podmkov. Vyšetřová stat’ z krízy pre absolút- Stagnácia výroby sa začí
ny nedostatok energie. na prejavovať na všetza to však povoluje se zřízení nejvyšších odpověd
jovat’ za ekonomická de- ním sa zistilo, že na tejto
ných úřadů pro království české.
energetická kých úsekoch a cudzočinnosti mali značná ú-* Kubánská
K programu žádostí březnových se přihlásil i Karel mokraciu. To znamená,
zakladňa bola vždy úzká. zemskí pozorovatelia to
časť
študenti,
ktorí
študo
Havlíček Borovský, který je přímo symbolem národ že nastolí zápas o znárod
Ale Castro sl’uboval, že to vysvetlujú tým, že mnoho
ního svobodného života roku 1848 a nového pronásle něme základného priemy- vali v komunistických štávyrieši postavením dvoch odborného personálu, dodování za reakčního absolutismu Bachova-.
slu a bánk, pojde ďaiej íocfa a boli cvičení pre
Havlíček se narodil 31. října 1821 v Borové. Stu
zaškadmckt akcie v Se- velkých tepelných elekt máceho i cudzozemského,
doval v Německém Brodě (dnes Havlíčkově Brodě.). ako vláda, ktorá od roka
rárnu ktoré vybudovali opustilo krajinu. Hospo
Již jako dítě přilnul k borovskému faráři Brůžkovi, 1910 vykonala obrovský vernej Korei. Policia za- sovietski odborníci. Lenže
dářská neistota sa šíři.
ístíla
niekoFko
skupin,
u
muži velmi přísných mravů, a pod jeho vlivem vstou kus práce na polí pozexnpil po středoškolských studijích do pražského semi kovej reformy, ale v obla ktorýeb našla zbraně cud- velmi skoro sa ukázalo, A iste k nej prispeje aj
že tieto elektrárně (Ma- posledně rozhodnutie pre
náře, kde však našel velmi málo pochopení pro stu
zazemskej výroby.
dium věcí slovanských, o něž projevoval sám větší sti Industriálnej revolůcie
zidenta Allenda. V rozhlaŽatiaT čo sa mexická
zájem, než-li o theologické přednášky. _ Obzvláště sa uspokojila s tzv. mesovom a televíznom preprefekt Rošt byl velmi nepříznivě nakloněn českým xikanizácicw ekoBemieké- marxistická 1’ avica takto
jave
za přítomnosti predsnahám. Jako na zavolanou mu přišlo rozhodnuli ho života: pripéšťaia cad- připravuje k nástupu, dve
P Ř E K L A D Y
řektorovo, aby byl ze semináře vyloučen. Studoval
stavitelov
odborov a kaz češtiny do angličtiny
pak profesůru a na doporučení Šafaříkovo odešel zozemské investície. ale latinské republiky - Ku
tolíckej
hierarchie
ozná
a
němčiny
nebo
opačné
za vychovatele do Ruska, šel tam jako nadšený ru- len vo společných pesfal- ba a Čile -, ktoré už sy
mil, že dál príkáz předse
sofil, ale půl druhého roku stačilo, aby se ze svého ^
RUDOLF H ELLER
dovi Najvyššieho kontrolnadšení dokonale vyléčil. Vrátiv se domů, připravoval,*
Když Havlíček po čtyřech letech deportace se směl
1 Norbert St„
še k žurnalistice. Jí pak věnoval několik svých nej-[
ného dvora, aby zaťažil
vrátit, byla jeho choť Julie již pochována, o dceru
Balwyn, Vic. 3103
plodnějších let.
položkou 774 milionov doZdenko pečoval národ, on sám byl zachvácen krční
Poněvadž neohroženě vystupoval proti pokusům] tóberkulosem. Podlehl jí v Praze 29. července 1856.
Telefon: 80-4044
lárov konto dvoch býva
vlády užiti domněnky o spiknutí k omezování veřej Pohřeb eárodaího mučestaíka. se stal i za bachovské
lých a už znárodněných
ných svobod, byl 8. července 1848 zatčen, ale záhy reakce mohutnou ná-mdní manifestací. Na jeho ra
amerických firiem na propropuštěn, poněvadž byl zvolen za poslance na říš kev položila Božena Němcová vavřínový věnec pro
ský sněm v 5 okresích, z nichž přijal mandát hum pletený trním.
dukciu médi. A kedže inBYTY
polecký. Později — 10. března 1851 — zakázán byl
vestície týchto dvoch fi
Před Havlíčkem ani po něm jsme neměli žurnali
PRO S V O B O D N Ě
Havlíčkovi pobyt v Praze, v listopadu téhož roka
sty, jenž by se mu mohl rovnat. Psal přístupně o
riem sa odhadujá na 406
nebo bezdětné manžele
postaven před kutnohorskou porotu pro dva články
všem. J e l» noviny opravdu poučovaly a vychovávaly
$ 7 týdně
až 500 milionov dolárov,
v Slovanu — a osvobozen. Odebral se k nucenému lid. Je zaHadatefan české žurnalistiky a politické
($ 1 za den)
pobytu do Německého Brodu a odtud byl v noci dne satiry u nás. Svým charakterem se podobá Husovi.
tak týmto rozhodnutím by
5 minut z City
16. prosince 1851 odvezen do tyrolského Brixenu.
sa náhrada za znárodne-,
Neprodal své přesvědčení za důstojenství a pocty,
70 Glpps Sf.,
Havlíček byl činný žurnalisticky i literárně. V ba ani za svou svoboda. Je nám představitelem če
ný majetok likvidovalaEast
Melbourne
létech 1846-1848 řídil vládní Pražské noviny. Dovedl s k a » vzdoro, zosobňuje lepá část národa v dobé
Prezident nariadil zaťaTel. (po 6. hod. večír
udělat z reakčního listu postupně a obratně Hst po těžkého politická» útlaku.
41-4088
žiť konto firiem na zákla
krokový, že to ani vláda nepoznala. Roku 1848 zalo
“ Mužem dne” , nazval jej Jan Neruda.
žila národní strana liberální' Národní noviny s přílo
de vraj neúměrných zihou šotek a Havlíček se stal jejím redaktorem. Zda
skov, ktoré firma poberahájil austroslovanšký program strany, potíral reákční
la
posledných 15 rokov .
Č E S K O S L O V E N S K É D E M O K R A T IC K É O R G A N IS A C E V M E L B O U R N E
vládu, spojení církve a státu a bojoval za rovnost
národů a všech stavů před zákonem. Když censura
‘ Dr. M. K.
pořádají společně v Reeeption Halí of Ďistinetion,
zastavila Národní noviny, vydával Havlíček v Kutné
" Earls Court Battroom, 18 Upper Esplanade, St. Kilda
Hoře Slovana. Když jej sám zastavil — den předtím,
v sobotu 23. října 1971 od 8. hod. večerní do 1.30 hod.
než-li to učinila censura — vytiskl Epištoly kutno
Při koupi či prodeji
horské, kde řešil poměr českého člověka k církví.
domu nebo bytu
V knize Duch Národních novin přetiskl články své i
Palackého, aby ukázal, že duch Národních novin se
Vám odborně
nezměnil.
a nezávazně poradí
na k t e r ý V á s s r d e č n ě z v o u
Jsou to především epigramy — jež byly z největší
části napsány za Havlíčkova pobytu v Rusku — jichž
G. G L O SS & Assoc.,
Celý výtěžek plesu bude předán do fondu na postavení
používal k ostré politické satiře proti církvi, králi,
R. E. S„ I„
Čs. národního domu v Melbourne
vlasti, musám i světu. K nim pak se řadí politické
K tanci hrají 2 kontin. kapely
Umělecký program
578 Burwood Rd.,
parodie národních písní.
Politické jsou i tři velké satirické básně Havlíč
Všechny druhy nápojů k dostání
ic Bohatá tombola
H A W T H O R N , Vic.
kovy: Křest sv. Vladimíra — satira na absolutismus
Vstupné včetně večeře — teplé i studené dle výběru — $ 6.00
Telefon: 81-4456,
■a reakci státní i církevní, Tyrolské elegie, v nichž
Reservování stolů: telefon 96-2276 (Janeček), 53-9444 (Urban),
: líčí posměšně a humorně svou deportaci do Brixevečer 81-6412
336-7524 (Košňar), 306-4202 (Křepčík)
nu, a Král Lávra, namířená proti samotnému Ferdi
nandu V. žní z ruského zájezdu jsou Obrazy z Rus.
Jarka

Vlčková

R
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Na pomoc
komunistickému monopolu?

FERD I N A N D

PEROUTKA

P Ř I S P Ě J T E

LORD
MAYORS’S

Už více než tisíc nebo dva tisíce článků bylo na psáno o jedné věci. Články jsou v řeči ruské, polské,
české, slovenské, maďarské, rumunské, bulharské, ale naprosto se sobě podobají. Je za nimi jedna mysl
a jedna vůle. Články jsou psány naléhavě. Určitá intrika, která prý brání klidnému soužití národů, má
konečně být zmařena. A, jak se zdá, určité dílo má být dokonáno. Dílo monopolu.
Dokud komunisté bylí v oposici, na nic nežaíovaií tak často jako na mpnopol. Mohlo potom být poklá
dáno za jedno z překvapení historie, že všude, kde komunisté nyní vládnou, zavedli nejen monopol,
nýbrž Nadmonopol. Nestalo se tak náhodou. Lenin ještě byl v exilu, ale už psal, že komunistický mono
pol dá těm/ kdo ho budou ovládat, "m oc neslýchá nou v historii." Neslýchanou moc nad lidmi.

Proti tomu, co přišlo,
staré kapitalistické mono •
pbly a kartely vypadají
jako neumělé pokusy. Ka
pitalistovi ' nebo skupině
kapitalistů patřil jeden
podnik nebo jeden koncem
podniků. Komunistickému
monopolu patří všechny
podniky a všechny kon
cerny, všechny motyky,
rýče a lopaty, všechno obi
lí, všechny školy, všechnv
správkárny,- všechna ho
kynářství. Stařena, která
na rohu-prodává mrkev
nebo fialky, je zaměstnan
kyní monopolu. Monopol
najímá - dělníky jen za
svých vlastních podmínek,
určuje mzdy a ceny. Děti
ke studiu a člověka k to
mu nebo onomu zamést
nání monopol připouští
podle' vlastních úvah.

nům četbu. Všechny novi
ny a rozhlasy patří mono
polu. také všechny tiskárny a papírny a naklada
telství. Jestliže spisovatel
se nepohodne s vládnoucí
stranou, zbývá mu jen
březová kůra, aby na ní
psal. Veřejné může být
vyjádřeno jen to mínění,
které souhlasí s vládou.
Monopol bere básníkům
jejich bezcílné chvění a
nutí je, aby ustavičně ve
lebili monopolisty.
Jaká to nesmírná moc!
A přece, Když monopoli
sta ráno se probudí, vězí
v jeho mysli černý bod.
Ještě ne zcela všechno je
kontrolováno monopolem.
Před půl druhým desíti
letím Amerika a sovětské
Rusko - z oboustranného
a velmi rozumného stra
chu z alomické války - se
dohodly na principe míro
vé koexistence. To zname
nalo. že Amerika a sovět
ské Rusko dále se nebu
dou milovat, ale odpírají
si užít prostředku, který
by zničil svět.

Hospodářský
monopol
komunistédoplnili stejné
nic nevynechávajícím mo
nopolem politickým. Je-li
někdo postaven před soud.
tu soudce, který ho odsou
dí, státní nadvládní. který
pro něho žádá trest, obháj
ce, který rozpačitě koktá
Když toto se stalo,
jsou zaměstnanci monopo vznikly v sovětech rozpa
lu. - /
.
’
ky " nad" tím. že by snad
Monopol vybírá obča svět mohl propadnout kli

du, jaký s marx-Ieninského hlediska je nepřípust
ný. S tohoto hlediska roz
dělení světa a světový zá
pas musily být zachovány,
a sověty, doprovodily m í
rovou koexistenci četnými
ráznými vyhlášeními.
Ideologická konference
sovětské
komunistické
strany byla svolána a by
lo usneseno: "Mírová ko
existence nikdy nezname
nala a nikdy nebude zna
menat mírovou koexisten
ci různých ideologií. Ne
úprosný třídní boj byl ve
den a bude vždy veden
ve sféře ideologické."
Oficiální orgán sovětské
kemisiistické strany psal.
"Podstatou mírové koexi
stence je nejvyšši řorms
třídního boje."
To ovšem nebyla prav
da. Podstatou byla společ
ná vůle varovat se války,
která by se mohla vyvi
nout v atomickou kata
strofu. Sovětské noviny
někdy i psaly, že ideolo
gický boj bude zostřen
nad tu míru, v jaké exi
stoval před mírovou ko
existencí. Citovaly nejme
novanou autoritu, která se
vyslovila: "Mírové spolu

žití idejí je stejný nesmysl
jako pečený sníh."
Ideologie vždy spolu
soutěžily, a jestliže sově
ty chtějí vést ideologický
zápas, nikdo nemá právo
je za to kárat. Svět, kde
ideje se utkávají, je nor
mální svět. Jak však vě
ci nyní stojí,
vyvstává
otázka, co je ideologický
boj.
Za normální ideologický
boj se pokládalo, jestliže
dvě strany se snažily pře
svědčit lidi a přednášely
před nimi své zásady a
argumenty. Až lidé- všech
no vyslechli, až i udělají
nějaké zkušenosti s tím
nebo oním, pak nechť se
rozhodnou. Je to soutěž
o mysl lidí. komunisté to
několikráte nazvali “ bo
jem o dusí národa” . Jest
liže však někdo k tomu
přidá násilí, jestliže o du
ší národa bojuje tím způ
sobem. že zároveň vysílá
ideologa a tajného polici
stu. jestliže lidé všechno
vyslechnou, všechno zaku
sí a rozhodnou se určitým

3 2 6 H ig h S t r e e t , K e w , V íc .
pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. N A ŠE S P E C IA L IT A :
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
I V IN N É

Elektrika z Gsty: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.), .-..-.rmv.a
Telefon: 86-7178

TATO SBÍRKA SE POŘÁDÁ KAŽDÝ ROK V,
¡DOBĚ OD 1. ZÁŘÍ DO 15. LISTOPADU. DOŠLÉ]
¡DARY JDOU VE PROSPĚCH MNOHÝCH MEL¡BOURNSKÝCH NEMOCNIC, DOBROČINNÝCH J
; ÚSTAVŮ A ZAŘÍZENÍ. ÚTULKŮ PRO. SLEPÉ j
! A HLUCHÉ, JAKOŽ I DĚTSKÝCH DOMOVŮ.'
(Dary v částce-S 2.00 a vyšší jsou
daňově odčitatelné).
SVŮ J D A R L A S K A V Ě Z A Š L E T E NA
T H E A P P E A L O F F IC E
TOWN H A LL, M E L B O U R N E

Šeky splatné na:
“ Lord Mayor's Fund, 1971”

Karel Drobeček: Rekviem. Vyšlo v Mnichově
v edici Sklizeň svobodné tvorby, 1971, str. 19.

ČEST PR Á C I, SO UDRU HU K A T E !

!

KEH C0NIINENIA1 BUICHERS Pty. Ltd.
KOPECH SMAILGOOM Pty. ltd.
D O M Á C Í JATERN ICE, JE LÍTK A A S M E T A N O V É

APPEAL 1971

Kdvž jsem dočetl drobnou esej Karla Drobečka
Rekviem, byl jsem hluboce otřesen. Útlý svazeček
představuje monument. Každý z nás zná tu ^nevidi
telnou ruku. která dovede sáhnout na .žilobití a po
cítit hlubiny zvané život. Byli mezi námi lidé (a
jsou a budou), kteří takový dotyk na hrdlo pocítili
jako vjem poslední. A jak neskonale trpké a tragic
ké je zachycení popravní smyčkou, která se stáhne
na ■hrdle čestného a nevonného člověka, který ve
svých posledních minutách je nucen se dívat na
transparent s nápisem: Komunismus je nej vyšší lidj
ství. A na rubu tohoto transparentu je bezostyšně
hlásáno: Smrt všem nepřátelům strany. Takové téže
způsobem - a jestliže pak jsou -produktem přísné, neomylné, nežertující, nepo
chybující a proto nakonec nelidské éry. Nastupuje
přijde invase. pak už to strach z násilí a destrukce.
není ideologický zápas.
Dr. Milada Horáková odolala takovému strachu,
protože její zavraždění bylo aktem strachu z pravdy.
■Pokračování na sír. 6)
Karel Drobeček pozoroval tuto vraždu vyškrabaným
místem zalíceného okna věznice na Pankráci a če
kal i na tu nejmenší možnost, aby mohl vzpomenout
alespoň několika slovy. Slovy, která přes svůj ná
dech archaičnosti mimi o přítomnosti. Drobeček ne
podává svědectví o životě Milady Horákové, snad
ani podrobnosti jejího života nezná. Rekviem není
životopis, je mementem doby, kdy desetitisíce byly ■
vězněny pro malichernosti a většinou pro vůbec nic.
Stovky zaplatily cenou nej vyšší, životem. Často to by
li ti, kteří patřili mezi elitu národa, který neměl-sílu
své nejlepší obhájit.
- Drobečkovo Rekviem je smutečním’ zpěvem in. memoriam dr. Milady Horákové a za všechny čestné.,
kteří byli krvelačným režimem zlikvidováni. Indentifikace není motiv msty, sle otázka bytí či nebytí
českého národa.
IP

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
IZENAŘSTVI
Přidáváme

NA

uzena šunka a

KLOBÁSY

(

38

Všechna jídla -jako doma

RESTAURACE

l

!

134 Carlisle Sf., St. Kilda, Vic.

(proti radnici St. Kilda)
IVečeře se podávají každý den, v sobotu a neděli
,.též obědy. Různé české, slovenské a maďarské
speciality — Dršťková polévka
Srdečně zve
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Na pomoc komunistickému monopolu?
(Pokračování se str. 5)
pak je to směs nehmotné
ho a hmotného.
Komunisté vyžadují ideo
logický boj podle svých
vlastních podmínek. Je
jich podmínky jsou tyto:
ideologický boj nechť se
vede s plnou prudkostí na
západě, tam ať se idea
bojovně sráží s ideou; z
tohoto varu však nechť

je výjmuto území, které
obývá třistapadesát milio
nů lidí, Rusko, Polsko, Če
skoslovensko, Maďarsko,
Rumunsko, Bulharsko. Zde
ideologický boj byl již
skončen, dalšího není tře
ba.
x
Zde vláda přikáže, če
mu věřit, a je nepřítel
státu, kdo by chtěl znovu
diskutovat a ještě jednou

zkoumat argumenty. Zde
“ mírové soužití ideí je
stejný nesmysl jako peče
ný sníh.’ ’ Všechna opatře
ní jsou činěna, aby lidé
se ani nedoslechli, že ji
né ideje a argumenty exi
stují. Zatím však nechť
ideje
komunismu jsou
svobodně hlásány na zá
padě, západ je k tomu za
vázán, je to jeho vina, že
vyznává demokracii. Jest
liže tento stav vypadá ja 
ko privilegium pro komu
nisty, oni trvají na tomto
privilegiu. Ostatně, říka
jí si, kde je moc, která
by nám to chtěla vzít?
A nyní, když věci byly
takto zařízeny, nyní spo
lu ideologicky bojujme.

náší o marx-leninismu, lektický
1
pohyb na dva ku
Za hranicemi je nedo
každý komunistický časo sy.” Avšak, ustavičně se sažitelná a , smělá část
pis má volnou cestu do dovolávajíc Marxovy dia šesti, národů - exulanti.
Paříže,
Londýna, New lektiky, komunistická dik Oni píší do novin a mlu
Yorku. Demokratické stá tatura ničím se nezabývá ví v rozhlasových stani
ty jsou dostatečně sebe tolik jako tím, aby exi cích a jejich slova, jak se '
vědomě, aby tomu nepře stenci druhé stránky za musí zdát z reakce vlád,
kážely. Na druhé straně kázala a vyhladila s pří doléhají domů. To je po-'
není žádné takové sebevě sností, jíž je schopen stát, slední nedostatek mono
domí. Zde hranice jsou zmobilisovaný za jedním polu, poslední jeho meze
střeženy a státní moc je účelem.
ra.
obrácena proti knize a ča
Tu nastala zvláštní si
Ať cokoli se Marx sna
sopisu, jež vláda neschva
žil učit, komunistické vlá tuace: státy, které nemá-,
luje.
dy touží slyšet jen svůj jí monopol veřejného mí
Velký výběr vín, lihovin a piva
Komunistické
režimy
se
vlastní
hlas a jeho echo. nění, jsou žádány, aby
dodáme kamkoli v Austrálii
stále
dovolávají
Karla
Uvnitř
šesti
zemi vědecká pomohly jej dovršit, tomu.
za velkoobchodní ceny
Marxe, ale vyvinuly se v akademie a sportovní klu- kdo jej má. Potomci caCeník na požádaní
dnešní podobu bez velké " by, golfová asociace, lo rismu to žádají i od po
ho ohledu na něho. Je vecké spolky, společky ry tomků Abrahama Lincol
Marx komunisty citovaný, bářů, filatelistů a dobro na. Buď s tou umělou
er. Jonas & Victoria Sts., Rlchmend, Víc.
Marx jimi necitovaný a volných hasičů začaly vy vlídností, která člověka
Telefon: 42-4782
Marx jimi nejnecitovaněj rábět echo, když jejich nastudí, nebo s přiroze
nebo: 104 Millers Rd., Nth. Aitona, Víc. (314-6281)
předsedové a sekretáři by nější drsností a s hrozba
Tak ideologický boj, ší.
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
Do
základů
své
dialek
li sesazeni. To by mohlo mi rozvratu mezinárod
. je-li to jen ideologický boj,
se vede za velmi nerov tické nauky Marx vložil vypadat jako totální ú- ních styků, v diplomatic
tuto poučku: “ Co charak- spěch, který jde až do cév kých jednáních a v tisí
Milo Komínek: i pod oblohou je peklo. V y  ných podmínek ve dvou
cích článcích v řeči ruské,
dalo nakladatelství Naše hlasy, Toronto, 1971, částech světa. Na západě terisuje dialektický po národa. Přece však, jak
str. 219, fotografie, kresby. Cena C $ 5,50. sebrané spisy Marxovy, hyb, je současná existen jsme řekli, monopolista, polské, české, slovenské,
Adresa: 77 Florence St., Toronto 3, Ont., Leninovy, Stalinovy jsou ce
dvou protikladných když se ráno probudí, cí maďarské, rumunské a
CANADA.
vydávány, kdyby Leonid aspektů, jejichž výsled tí, že v jeho mysli je čer bulharské komunisté žá
dají, aby západní vlády
Brežněv něco napsal, bylo kem je nová kategorie. ný bod.
monopolu pomohly a exu
Výlučný
pokus
vyloučit
by to ihned také vydáno,
Ještě něco uniká. Bylo lanty umlčely.
Komínkova knížka I pod oblohou je peklo je srdce na universitách se před- jednu stránku rozbijí diařečeno před více než před
svírající četba. Dvaadvacetiletý mladík Milo Komí
Lenin učil .komunisty,
nek se pokouší v roce 1948 překročit hranice, je chy
dvaceti lety: “ Avšak jak jak debatovat s odpůrci.
cen, po kratší vazbě propuštěn, stává se členem pro
mile, ať odkudkoli, vnik Nikdy, pravil, se nezabý
Nové československé nakladatelství
tistátní skupiny a po . několika málo měsících opět
ne do tohoto tuhého- a u- vejte podrobně věcnou
uvězněn. Tentokráte na 17 let, které ztrávil na Bo
68 P U B L IS H E R S TO RO NTO
mělého systému třeba jen stránkou toho, oč jde.
rech, Pankráci, Leopoldově, Jáchymově a jinde. Snad
(Klub čtenářů v zahraničí)
by bylo vhodnější napsat, že tuto nepředstavitelně
zlomek svobody, jakmile mohlo by to vzbudit' do
dlouhou dobu a nejlepší léta jednoho lidského života
ohlašuje vydání románu Josefa Škvoreckého
aspoň někde je možno sta jem, že odpůrce má snad
Komínkovi nevyměřil osud, ale čs. justice — prodlou
vět argument proti argu kousek pravdy.' Prostě:
T A N K O V Ý
P R A P O R
žené rameno komunistické spravedlnosti.
mentu, jakmile už nelze “ dejte jím jednu do zu
Komínek ve své knížce vzpomíná na okamžiky,
Předmluva: Jiří Voskovec
jednat zcela bez kritiky, bů” .
které mu utkvěly v paměti a divíme se, že se jich
Tento satiristický příběh o čs. armádě v době
uchovalo tolik navzdory tomu dlouhodobému tlaku
a někde je místo, odkud
Tato poučka je nyní do fysického a psychického násilí. Autor nás informuje
vrcholícího stalinismu byl v Československu něko
je možno vyvracet ne plněna: když sami nemů
nejen o sobě, ale i o desítkách lidí kolem něho, ať
likrát zabaven censurou. Vyšel zatím pouze fran
pravdy, pak celý tentc žete, přemluvte jiné, aby
již to byli spoluvězni, aby se zachovala jejich pa
couzský (Gallimard) a připravuje se vydání ital
pyšný systém se chvěje.” jim dali jednu do zubů.
mátka, anebo věznitelé, aby se nezapomnělo. Repor
tážní záznamy, které Komínek zaznamenal, udržují
ské (Garzanti). Český originál stojí kanadských
čtenáře ve stálém napětí, kapitoly motivované vě
$ 2.80 a můžete si jej objednat na adrese:
zeňským životem se střídají se vzpomínkami na
Prvotřídní koloniální a delikatesní obchod
68 P U B L IS H E R S TORO NTO , Box 695, P. S. A,
krátkou dobu jeho mládí na svobodě, kterou prožil
lidskou zvědavost přitahujícím způsobem — ze zá
Toronto, Ontario, Canada
mečnického učně se téměř přes noc stal koncem vál
ky varietním artistou a v roce 1947 se odvážil snad
maj. manželé Krupkoví
vůbec jako první ojedinělé atrakce — akrobacie na
Camberwell
Market, Ríversdaie Rd.
Knihu
Josefa
škvoreckého
“
Tankový
prapor”
mů
hrazdě zavěšené pod letícím letadlem.
Komínek se po svém propuštění opět pokouší o žete též objednat prostřednictvím Hlasu domova.
C a m b e r w e l l , Vic.
tento způsob obživy. Dále se stává funkcionářem
(Zásilka dosud nedošla, plaťte až po dodávce)
má velký výběr dovezených i místních lahůdek
K-231 a po srpnu 1968 emigruje do Kanady. Tam ve
všeho druhu za výhodné ceny.
svých 44 letech opět cvičí na hrazdě zavěšené na
vala jeho paměť. Nijak nepřikrašloval. Tyto okolno
Přesvědčte se.
vrtulníku nad Niagarskými vodopády. V Torontu se
sti přispívají zajisté k autentičnosti a syrovosti re
stává vydavatelem nezávslého čs. týdeníku Naše hla
portáže. Komínek si je vědom, že dramatičnost vy
sy. Podílí se i na českém a slovenském televisním
programu pravidelně vysílaném stanicí v Torontu, právění mu zaručuje i rychlý a jednoduchý záznam
C H C E T E SI O D P O Č IN O U T
intervenuje ve Vatikáně, je členem exulantské dele a nepokouší se o žádnou umělou literární formu. Tato
okolnost patrně pak Komínkovi nedovolila, aby
gace referující ve Spojených národech a s neoby
alespoň některé aspekty více propracoval.
v době dovolené nebo o 'víkendu?
čejnou aktivitou se zapojuje do hnutí bojující za
Vdova po Stalinem zlikvidovaném ruském básníku
O všechno pohodlí a výbornou stravu je
svobodné Československo.
Osipu Mendelštamovi napsala pravdu, kterou uzavírá
postaráno v
A to již Komínek vlastně není čs. občanem de me poznámku o reportáži politického vězně Komínka:
iure (ale srdcem), poprvé požádal o zbavení čs. ob
“ často jsem si kladla otázku, zda je správné kři
P E N S IO N U A R E S T A U R A C I
čanství již z Leopoldova a motákem se obrátil na čet, když vás bijí a když po vás šlapou. Zda není
■ tehdejšího ministerského předsedu Austrálie Men- lepší se dívat svým trýznitelům do tváře s jakousi
YOSEMITE,
k a l o r a m a,
v íc .
ziese, zda by mu nemohlo být uděleno australské ďábelskou pýchou a odpovídat jim pohrdavým mlče
v
Dandenong
Ranges,
28
mil
z
Melbourne
občanství. Kromě zbití do bezvědomí ztrávil za tuto ním. Došla jsem k závěru, že je lepší křičet. Tento
žádost tehdy nepochybně naivní Komínek tři měsíce v žalostný zvuk, který někdy, Bůh ví jak, pronikne až
K zpříjemnění pobytu je k dispozici kou
korekci. S Austrálií sympatizoval Komínek asi proto, do nejvzdálenější vězeňské cely, je koncentrovaný
paliště, stolní tenis a odbíjená.
že Australané v Sydney, Melbourne a Canbeře při výraz posledního zbytku lidské důstojnosti. Člověk
jali v roce 1947 jeho leteckou akrobacii s velkým tak zanechává stopu, říká lidem, jak žil a umíral.
K reservování pokojů nebo jen obědů
zájmem.
Výkřiky potvrzuje své právo na život, posílá okol
volejte 728-1298, po 8. hod. več. 728-1105
Komínkovo vyprávění nenese znaky rafinované fa nímu světu poselství se žádostí o pomoc a vyzývá
bulace a spisovatelské techniky, autor se spokojil k odporu. Nezbýyá-li nic jiného, je třeba křičet. Ti
Jan a Štěpánka Pospíchalovi
se záznamem krátkých fragmentů, jak si je zacho- cho je skutečný zločin proti lidskosti.”
IP
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D O M O V A

Josef Škvorecký: Die junge Löwin (Luchterhand, Berlín, 1971)

Detektivka nedetektivní
Stalo se mi to už několikrát, zvláště při filmových představeních. Lidé se dí
vají na, československý film, řekněme na Žert nebo Hoří, má panenko!, vidí děj,
slyší mluvit česky, čtou více nebo méně špatně přeložené podtitulky a když se
rozsvítí, odcházejí a říkají si: " T i češi, to jsou ale povedené kopy, to jsou šprý
maři, taškáři, tam u nich musí být život samá sranda (s prominutím)". Vůbec
jim nenapadne, že to je přesný obraz života v předdubčekovském a podubčekovském Československu, že to k nim s plátna nehovoří humor, nýbrž tragedie nej
tragičtější, v níž lidé musí žít, která není vůbec k smíchu, už proto ne, že může
skončit hrůzou, tmou — a obvykle tak také končí.
Chtěl bych být špatným prorokem a škvoreckého Lvíčeti v německém vydání
prorokoval patřičnější účin. Jeho "koncové detektivní m elodrama" by měíí číst
všichni ti levicoví mladíci, kteří si přečetli kdysi pár Marxových nebo Maových
výroků a. už si myslí, že pochopili podstatu komunismu. Tato podstata je obsa
žena právě ve škvoreckého bravurních záběrech, z nakladatelství. Vypadají
groteskně, nemožně, přehnaně, vymyšleně. Ale vsadím se, že se s většími či ne
patrnějšími obměnami odehrály ve skutečnosti. A mladí levicoví spisovatelé na
západě je budou považovat za legraci pro legraci, za pustou propagandu. Škoda.

Vím, není dvakrát vhod pod souborným názvem
né mluvit o knize autora, Babylónský příběh, na ně
který nedávno vycházel kolik dovedných scénářů,
na stránkách tohoto časo-. na esej o detektivkách.
píšu. Ale vyprovokoval Hotmarovi není ani běžná
mě k tomuto novinářské dlouhá řada ne zrovna sa
mu fauxpás pařížský do-, lonní literatury, která po
pisovatel pražského roz číná starojaponskými por:
hlasu Josef ' Hotmar. S nografickými povídkami,
překvapením zaznamenal, bohatě a zcela "otevřeně”
zahrnuje
že "prořídlé řady čer ilustrovanými,
stvých emigrantů, mezi třebas Ovidiovu Ars amannimiž jé velká móda zdů di, Balzacovy Rozmarné
vodňovat rozhodnutí opu povídky, Boccacciův DeLawrenceovu
stit vlast přemírou ideálů cameron,
a tužeb po svobodě a de Lady Chatterleyovou a
mokracii, rozmnožil náhle končí v české literatuře
Lukem královny Dorotky
Josef škvorecký.”
Zjištuj.uv,;" že , soudruh od puncovaného “ soudru
Hotmar není .příliš sběhlý ha” Vladislava Vančury.
v literatuře. Presentuje Hotmar tvrdí, že kapitoŠvoreckého jako "talento ' lou z románu Mirákl, kte
vaného překladatele” a rou otisklo poslední Tigri"řemeslného výrobce de dovo Svědectví, - opustil
tektivek americké dikce” “ Škvorecký ' definitivně
a zcela, (chceme věřit, že skutečnou cestu literatu
neúmyslně)
pozapomněl ry” .
Hotmar se samosebou
na stěžejní díla, na Zba
bělce; ha Tankovým prapor, nezmínil ani o Lvíčeti. A
na Legendu Emoke, na přece právě jeho by mělo
Sedmiramenný svícen a zaujmout přesné zachyce
hrst , povídek, vydaných ní prostředí spisovatelů a

Podnikatelé
Alice Buttlerová

Kdybyste vzali- kulatý koláč a uprostřed ho__ roz
krojili, vypadala by stopa po noži jako koryto řeky,
která protéká' městečkem Clavming. Vlevo na samém konci koláče by byly namačkány chudé chatrče.
V jedné takové chatrči bydlí Gloria Dicksonová.
V nouzi se dala do pečení koláčů. Nejdřív jen pro
malý; okruh svých známých, ale když se okruh roz
šířil, našel práci i Gloriin muž Hugh. Roznášel, vý
robky své ženy zákazníkům.
Na,'druhé straně koláče je tmavé, jakoby připálené
místo. To je barák paní Doolitíové.. Když se dově
děla o tom, jak se paní Dicksonová uchytla, přiho
dila do pece otýpku chrastí, vzala se zdi váleček a
pustila se taký do dělání koláčů. A po příkladu paní
Dicksonové zaměstnávala ‘i ona svého muže rozná
šením hotových výrobků. Ale zatímco koláč od ,Dicksona stál deset efentů, Doblitlě brak za svůj jen osm .
To-byla Ovšem' těžká rána pro paní Dicksonovou.
Jednďu ráno, když se muž jako obvykle chystal na
cestu) do města, se na něj utrhla.
“ Efí, ty jsi „ ale nekňuba, Hughu! Jinej na tvým
místě; by si s takovou babou promluvil a jejímu starýmuj ukázal,, jak se nakládá s konkurencí!”

žurnalistů, neboť ani on
v tomto milié není nováč
kem. Škvoreckému podle
mého názoru nešlo přede
vším o detektivní záplet
ku, ke které se - i k
rozuzlení - dostane na po
sledních třiceti stránkách.
Děj se dá také velmi krát
ce vyprávět: židovská dív
ka zabije šéfredaktora na
kladatelství Naše - kniha
Procházku, protože zrušil
zasnoubení s její sestrou,
když přišli do Čech Něm
ci.
Bývalá
snoubenka
zemřela v koncentráku a
její sestra se po letech
setká s jejím věrolomným
snoubencem a při jedné
párty ho utopí.
Redaktor Karel Leden
je detektivem proti své
vůli v tomto “ detektiv
ním” příběhu. Chce se se
slečnou Stříbrnou pomilo
vat, usiluje o ni všemi
prostředky, ale ona si s
ním hraje jako kočka s
myší. Neodmítá jeho do
provod, bývá k němu i
něžná, leč to poslední, oč

vlastně redaktoru jde, to
mu odpírá. Dává před
nost jiným, Karlovu příte
li, i jeho šéfovi, kterého
nakonec zavraždí. Redak
tor je detektivem vlastně
jen mimochodem, jen pro
to, že chce vypátrat, proč
s ním slečna Stříbrná ne-i
chce jít do postele.
Mám-li být upřímný,
musím říci, že tahle m i-1
lostná i kriminální záplet
ka posloužila škvoreckému jenom jako kostra.
Ovládá ovšem, všechny tri
ky moderního milostného
rozhovoru, neustálého při
bližování, kroužení a úhybů, ne že by si jeho rozře
šení zločinu zadalo v ně
čem s bilancováním Hercula. Poirota, ale přece
jen jsou to pomocné pro
středky k jednomu jediné
mu velikému úkolu, který
si autor předsevzal už ve
Zbabělcích,
dokonale
praktikoval v Tankovém
praporu a k virtuozitě do
vedl - jak se zdá ze dvou
ukázek z Miráklu, které
vyšly - právě v tomto do
sud ne vytištěném románu:
zesměšnit “ socialistickou”
skutečnost . poválečného
Československa.
Dany
Smiřický vidí počátky té
obrovité tragikomedie a
prožívá na svém těle její
obludnost v Miráklu. Tan
kový prapor to je ovšem
soudružštění v armádě. komedie,
která
mladé
chlapce stojí x-roků a je
k ničemu právě jako ten
Fučíkův odznak, jehož
“ získávání” tento román

Hugh popadl košík a beze slova odešel. Na^ mostě
potkal Finna Doolitla, obtěžkaného dvěma nůšemi.^
- “ Musím ti říct, Finne,” řekl místo pozdravu, “ ze
jsi sprostej ničema a špinavěj konkurent . . . ’
“ Blbost! Každej chce bejt živ!” odpověděl rozšaf
ně Finn.
Usedli pod košatým dubem a zapálili si.
“ Hughu,' musíme se nutně spojit.”
“ Dej pokoj, jsem zásadním odpůrcem trustů.”
“ A já je snad propaguju? Chci ti jen^navrhnout,
abysme se dohodli. Dejme tomu. že snížíš cenu r.a
osm. Já budu muset jít na šest. Ty na šest, já na
čtyři. Potom ty na čtyři, já na dva. A až začneš pro
dávat koláče za dva centy, nezbude mi nic jinýho
než je dávat zadarmo.”
“ To bys neudělal!”
“ Udělal, uvidíš!”
“ Pitomce!” vykřikl Hugh, vyskočil a začal se ohá
nět pěstí. Pak vytáhl z košíku koláč a .rozbil ho Finnovi o hlavu.
.. “ Přece se nebudeme rvát. Dohodneme se na stejný
ceně a basta!”
“ Tak prodávej po deseti a všecko bude v pořád
ku!”
, “ Ani mě nenapadne! Slev ty na osm!”
“ Neslevím.”
“ Tak si vyber! Buď krach, nebo se dáš do spolku.
Skoupíme v Clawningu všechna povidla a budeme

28. říjne
Josef Kvěch
Ne, ty jsi nezradil.
To lidé zradili
a na kříž bolestný
tvé srdce přibili.
Ne, ty jsi nezradil,
tys přines prapor slávy
a vítězství.
Opojils naše hlavy,
že zapomněly bdít.
Ne, pravdou není to,
vždyť my jsme stále bdělí,
a o tvou budoucnost
se v duši věčně chvěli.
By! silnější než my ten lačný,
dravý proud. —
Chceme jej zastavit, nechceme
zahynout,
budeme bojovat o život v každé
chvíli.
Jdem mlčky, tváří v tvář
ke svojí Kalvárii,
tvrdě a bez slzí, jen
se sevřeným retem.
Ti jiní umírat pro vlasti čest smí,
slávu,
na nás chce osud víc —
sklonit svcu pevnou hlavu, ,
žít pro ni, pracovat, vzít mlčky
uděl tvrdý,
nechat se ponížit a v duši
zůstat hrdý.
Víc vlast svou milovat,
než šťastní chápat mohou . . ,
Ne, fy jsi nezradil,
my také nezradíme,
a co dal osud snést,
to věrně vyplníme.
(28. 10. 1938)

zakončuje. Lvíče - kromě
oné detektivní a milostné
zápletky - je obraz pro
středí . československého
socialistického
naklada
telství. I nám, .kteří jsme
v exilu už déle a léta nej
bujnějšího rozkvětu té ko

munistické pitomosti jsme
nezažili, se bude mnohé
zdát neuvěřitelným:
“ Ve středu svolal šéf
mimořádnou poradu, k
níž pozval mne, Pecákovou a dr. Ehrlichovou,
(Pokračování na str. 8)

diktovat ceny za koláče, jaký budeme chtít.” ■
- “ To bysme mohli péct i chleba
“ Chleba, koláče i koblihy.”
“ A firmu jsi už vymyslel?”
“ To se ví: Panamerická pekařská společnost. Skou
píme všechno obilí, všechny pekárny a všechny mlý
ny v Americe. Nikdo kromě nás nebude moct péct.
Budou nám patřit železnice, továrny na povidla . . . ”
“ A koupíme tiskárnu a budeme tisknout rekla
my . . . ”
“ Co tě vede! Jednodušší bude koupit několik novino
vé jch trustů!” •
“ A co cizí konkurence?”
“ Neboj se! Uvalíme takový cla, že se k nám cizina
nepotlačí. To o těch clech budeme muset projednat
v Kongresu . . . ”
“ Ani se nenadějeme a staneme se pánama celejcn
Států . . . ”
“ Uteč. Hughu!- Jde sem tvá stará!”
Ale Finn se mýlil. Nebyla to paní Dicksonová.
Hugh se však přesto zamyslel, “ čert mi napískaL
abych ti rozbil o hlavu koláč. Co řeknu starý?”
Podívali se na sebe a beze slova se zvedli. Hugh
se hlasitě vysmrkal a řekl:
“ Ty, Finne, nepůjčil bys mi do zejtra deset centů?”
“ Ty jsi se zbláznil! Věř mi to, kamaráde, nebo ne.
ale Finn Doolitle nemá v kapse ani vindru.”
Přeložil -zp-
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Čs. vysílání v Sydney!

18. 10. 1971

Koncepce ve velkém

dávat zeleninu i ovoce, vy
(Pokračování se str. 3)
Přemýšlejme tedy. Proč- pěstované na rodinných
Jaroslav Pražák
Již po několik měsíců se mezi našimi krajany i na láni- reklamy je sedmnáct dolarů za 45 vteřin, nebo zemědělci dodávají ovoce zahrádkách. Bylo to výteč
stránkách Hlasu domova vedou diskuse o zavedeni dvacet dolarů za jedna minutu. V našem případě a zeleninu do. obchodu ne né Ovoce a pěkná: zeleni-■československého vysflání v Austrálií. Objevují se tc znamená že každý pořad by musel mít zajištěno tříděné, s hlínou a blá na. Nyní řady přičinli- .
nejrůznější názory pro i proti, většina krajanů se pět minut reklam, aby se tak uhradil alespoň základ
tem, často napůl shnilé? vých domácích pěstitelů ■■' však- shoduje v tom, že by to byla dobrá věc a pro ni vysilači poplatek.
Reklamy (45 vteřinové nebo 50 vteřinové) jsou vy Protože jsou to socialistič řídnou - nechtějí se vydá-jevuje o ně vzrůstající zájem. To je velice potěšují
cím úkazem dnes, kdy je svět zaplavován obrovskou sílány po dobo jednoho měsíce. Z toho vyplývá, že tí zemědělci. Výsledky své vat v nebezpečí stíhám :z a
bode-H čsL program vysílán jednou týdně, zájemce
vlnou komunistické rozhlasové propagandy.
práce nesmějí'prodat pří nedovolené
“ soukromé'
V současné době Sovětský svaz a ostatní komuni o reklamu si zaplatí nejméně 4 reklamy.
Ožehavou otázkou ovšem je. zda se najde dostatek mo lidem, ale musejí je podnikání a obohacování' stické státy vysílají celkem 983 hodin propagandy
denně v 79 jazycích do řady azích zemí po celém krajan«, klen bodou za daných podmínek ochotni odevzdat obchodu a tak se” . Neboť, jak kdysi
světě. Sovětský svaz “ věnuje” Jen Austrálii celé inséřovat a tak finančně podporovat toto vysílání. pomáhat krmit nenasytný trefně vystihl Ludvík' Va- ‘
čtyři hodiny vysílání v angličtině a ruštině denne. Z téhož důvoda je žácfaaeí zájem nejširší krajanská státní aparát. Jenom teh culík, socialismus neudě
To vše v době, kdy Čechoslováci v Austrálii nemají TeréposS. k t e á bode ochotna toto inserci akceptovat.
I v případě, že by se sehnala potřebná částka na dy, podaří-li se vám z lal z chudáků boháče, ale
ani jedinou minutu svého vlastního pravidelného vy
uhrazeni
vyaJacBao čass. bode zbývat řada vedlej družstva nebo státního naopak z boháčů chudáky; '
sílání. Zavedení tohoto vysilání je tedy pro českoslo
venskou émigraci nejen otázkou kulturní a společen ších: výdajů, které nehodou plně hrazeny poplatky statku získat něco přímo, takže nyní jsou všichni- '
ské potřeby, ale také naší vlasteneckou povinnost: a z roktaw» Jsoq to především provozní náklady, ať jak říkáme “ načerno” , chudáci.
až je to korespeedesee. provoz stadia, telefonní ho-'
odpovědí na nepřátelskou propagandu.
můžete nýt jisti, že dostá
Tohle ovšem Mladá fron
Je však nutné si uvědomit, že nám, českosloven vory. nákup terigrirkýr b drobností a vybavení nut
ných
Jk
mtáňenř
_a.
vy
q
lám
fnapř.
magnetofonové
váte kvalitní věc. Proč se
skému exilu, nikdo nic na toto vysílání nedá. a že
ta lidem prozradit nemů
tudíž musíme vše udělat a financovat sami z vlast pástýýr ůárSSs.'' áMr Prcpředstava. jaké mohou být obchodníci nesnaží prodá že. Uzavírá proto zeleni
cenu jedné profaních prostředků a z vlastního zájmu. Obracím se
vat čerstvou zeleninu a
proto na všechny čtenáře Hlasu domova, aby o táto .qnniiiB magxaetofoDsvé pásky v «iplre 6®® stop. která kvalitní ovoce? Protože novou úvahu stejně jako
p
e
s
tř
í
na
čmtboeSsový
program
—
$
3,50.
Další
uzavírala stovky jiných,
myšlence promluvili se svými přáteli a známými a
informovali je o tomto článku. Svobodné českoslo p á d y se spotrebc^í v ¡g a s n a a p ro č«« na natá- obchod není jejich, nezá podobných úvah po celých
leží jim na něm. Rovno
venské vysílání v Austrálii by se mělo stát věcí č t * n š d ř# tá fá .p rng raand ■'aid.
Stohu BUHEHANG- « á ze soekrom ýdi zdrojů váha mezi lidským snaže dvacet let: “ Doufejme, že
nás všech v exilu a mělo by se uskutečnit co nej
v blízké budoucnosti bude
-.iastní prořešocáhá JEEgnetofocy. nskrofany. pásky,
dříve.
ním a vidinou zasloužené krajina kolem Labe oprav
V diskusi čtenářů Hlasu domova nebyly doposud nahrávky, aid_ a v p iip a a i. že by se ujalo krajan
předloženy konkrétní informace a podklady pro zří ského vyšitá » m škt b y požadavky pouze na uhra odměny byla komunistic du zahradou Čech. Že na
kým režimem zrušena, příští výstavě se s koncep
zení takového vysílání. Abych získal představu o tom. zení ratrvnmSrb nžkfatMb
Toto jsou pmbiéagr českého a slovenského' vysílání zredukována na pouhou
jaké jsou vlastně skutečné možnosti v tomto směru,
cí našeho ovocnářství a
riáifaa». zůstává, Trfa toto vy *
udělal jsem průzkum u rozhlasových stanic v Syd v Austrálii.
pfcďk* svůj účel. Z námezdní práci. Ostatně zelinářství už setkáme.”
ney. Pro tento druh vysílání přicházeji v úvahu pouze sílání má reálnou waal^i_
komerční stanice, u kterých je možno zakoupit si tohoto přehledá jEobiessaíiky yysSáiá vyplývá, že vina obchodu na nedostat
Nic proti tomu, s kon
osud vysílán: v jjsšsb m ^sž&Ěm. jazyce v Austrá ku či dostatku zelených
určitý vysílací čas.
Po jednání se zástupci a vedoucími komerčních lii neleží v rakem nějakých e e g M sá ta á . kteří se z vitaminů nespočívá vůbec cepcí se setkat můžeme. .
stanic v Sydney jsem zjistil, že jisté možnosti pro čista jasna kdesi objeví, ale v rskmi nás všech.
v neschopnosti naaranžo Koncepce komunismus vy
zavedení čsl. vysílání existují. Podle vládních směr
Samoúčelné vysílání by ovšem nemělo význam.
rábět dovede. Jen. s tím
nic mají všechny australské rozhlasové stanice prá Pokud si zřízení takového vysáláni jéejete. NAPIŠTE vat zboží. Kde nic není,
vo použít dvě a půl procenta svého týdenního vysí jak hy toto vysílání p od e vašeho názoru mělo vypa nedá se aranžovat a tam, dostatkem kvalitní zeleni
lacího času pro cizojazyčné programy. Jak známo, dat, co by mělo přinášet, jaké jsou vaše požadavky a kde se objeví pár beden ny a ovoce mu to jaksi
-mč- naprostá většina australských stanic nevyužívá to co od něho očekáváte.
pěkných jablek, spořebite- nevychází.
hoto práva vůbec, a ť už pro nezájem ‘ vedoucích či
Další důležitou otázkou je. zda jsme schopni, jako lé si je rozeberou bez ja 
nedostatek zkušeností s tímto druhem programu.
celá krajanská veřejnost, toto vysOásí finančně pod
kéhokoliv aranžování.
Jaké jsou tedy další předpoklady? Je jasné, že pořit. Zvažte svoje reálné možnosti a pwfaúuky.
POTŘEBU JETE
zřízení československého vysílání v Austrálii si vy
Aby bylo možno připravovat, čs? vystálá na so
V roce, který jsme na
R Y C H L E O P R A V IT
žádá nejen finanční náklady a solidní přípravu, ale lidních podkladech, je nutoé rískat příslib Udí. kteří
také skupinu lidí, kteří jsou schopni obětovat svůj projeví zájem o inserci. protože za daných pod zývali jarem, soukromí
AUTO ?
volný čas k psaní a natáčení programů a kteří mají mínek je nejpřirozenější cestou financování rozhlasu pěstitelé houfně začali pro
Veškeré opravy i ge
zkušenosti s rozhlasovým vysíláním. A tím se do pomocí reklam. Kolik krajanských pmfafctžpift pronerálky celého vozu
stáváme k dalšímu bodu.
jeví závazný zájem o inserci v tomto pengras»?
provádím se zárukou
V Sydney existuje československé nezávislé nahrá
Pište na adresu:
Přijmeme
a nejméně o třetinu
vací rozhlasové studio BUMERANG. Cituji ze statu
Československé vysílání v AustráliL P. O. Box 218,
levněji- než v ostatních
H O SP O D Y N I
su tohoto studia:
Kingsford, N. S. W. 2032.
autoopravnách
střed, let pro moderní
“ Studio BUMERANG nemá žádné vlastní vysílání,
Informace získané touto anketou budou zpracovány
domácnost plně vyba
ale prozatím se zabývá natáčením pořadů pro jiné a výsledky budou zveřejněny na stránkách Hlase
S P E C IA L IS T A VW S
venou. Nabízíme oddě
rozhlasové stanice, které již mají zřízeno vysílání \ domova.
PR A XÍ V NĚM ECKU
lený pokoj s TV a dob
českém a slovenském jazyce (např.: vysílání GAMMA
A ŠVÝCARSKU
rý
plat.
Hlaste
se
iask.
v Kanadě, Svobodná Evropa, BBC, Voice of Ame
PO ZO R I Nový telefon:
na
adrese:
15
Kulgoa
rica, atd.).
D E T E K T IV K A N E D E T E K T IV N Í
665-5156 (Sydney)
BUMERANG je zcela svobodným studiem jehož í Pokračování se str. 7) ších a barvitějších, zavě- j Rd. Beflevue Hill (Syd
ney) tel. 36-7266.
základním jednotícím předpokladem je společný ná která u nás redigovala ja
zor na smysl aktivity v emigraci a přesvědčení, že zykové příručky. Nedba sil škvorecký na kostru i
několik desítek, takže de- |
kultura je jedním ze -zásadních prostředků našeho
le, protože v knize H o tektivní a milcstr.é lešení
boje o sebe, o národ, o stát.”
Z L A T N ÍK *
Rodina o 4 dospělých
Toto čsl. studio je případně ochotno se ujmout kra landsky do vlaku propu pod nimi úplně mizí a zů
H O D IN A Ř *
janského vysílání v Austrálii. Na krajanské vysílá stila větu: Jako pozůsta
H O SPO DYN Í
ní není možnost získat subvence z oficiálních zdrojů. tek někdejšího duálu má stává jen kolotoč morbíd- :
přijme
STEVEN VA R D Y
ně
komických
nesmyslů,
Proto, pokud se toto československé vysílání v Austrá
střed. Tet, samostatnou.
590 George.St..
lii má zřídit, je nutným předpokladem zájem a dnešní holandština několik které se pod tlakem reži
Plat $ 35.- týdně. Oddě
slov, které se vymykají mu děly v nakladatel
konkrétní podpora krajanů v Austrálii.
Sydney
lený pokoj s koupelnou,
Pro informaci naší krajanské veřejnosti uvádím obvyklému
skloňování, stvích a které bude ně TV atd. Moderní dům
(proti Troeaderu)
základní údaje týkající se tohoto vysílání:
např. “ tele", “ skot” a mecký i jiný čtenář pova
v Beflevue Hill. Na
Velký sklad zlatých aj.
1. Cena za 25 minut vysílacího času je $ 90.-.
úklid je zaměstnána
šperků, hodinek atd.
2. 25 minutami vysílacího času je rozuměn komplet “ lid” . Větu pozastavil do žovat, obávám se. za plo
posluhovačka. Je třeba
Opravy se zárukou.
ní program včetně reklam a anglických vsuvek (head- zor a šéf nad ní obvinil dy autorovy přebujelé fan
znát trochu angl. nebo
lines) pro australské posluchače na začátku či konci dr. Ehrlichovou ze zaráže tazie.
Mluvíme česky
j . s.
německy. Volejte (Syd
programu a reklam.
a slovenský.;
jící neznalosti základů re
ney): v obchod, hod.
3. V případě, že se vysílací čas zaplatí předem na
61-3432, jindy 364378.
Telefon: 61-8579
daktorského řemesla. Mar
dobu jedpoho roku, poskytuje stanice slevu.
. 4. Vysílání musí být vedeno na profesionální úrov ně se učená kolegyně ohá
DVA O SA M ĚLÍ
ni a musí být co nejlepší kvality. Osoby mluvící ve něla několika holandskými
(V.
26/164 a S. 30/170)
vysílání musí pocházet z národa, v jehož řeči je gramatikami různých uni
Vaša lékáren: FORDOVA LEKÁREŇ
hledají přítelkyně k se
program vysílán, aby.tato kvalita byla zajištěna (t. .i.
versit.- ■Šéf vlastnoručně
Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
nikoliv osoby narozené v Austrálii).
známení pro společnou
Ph. C., M. P. S. (Sydney)
Je samozřejmě, že celé vysílání musí být nějakým připojil červené deleatur
dovolenou. Event, se
Lieky, francovka, kozmetické a fotografické
způsobeni financováno, a protože se zdá nepravděpo k slovíčku “ lid” . . . (Pře
známení jednotlivě.
potřeby. — Zasielame lieky do cudziny,
dobné, že by toto mohlo být uskutečněno jen z dobro klad z němčiny).
F O R D 'S P H A R M A C Y
Nab. na zn. “ Upřímnost
volných podpor krajanů, je nutno uvažovat o běžné
perliček,
133 Marrickville Rd., Marrickville
a naděje” do HD.
formě financování, tj. používání reklam — podobným - Takových
Telefon (Sydney): 56- 6956
způsobem to dělají komerční stanice. Cena za vysí- mnohdy ještě blýskávej-
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"Dr. Ján Papánek sa zaslúžil o demokraciu a humanitu"
Dr. V. E.
A N D IC :

Československý diplomat

Kniha "W ho is who in the W orld" (vo vydaní 1971-1972, Biographical Reference Work, published by
Marquis Who is Who, Inc., Chicago, Hi., 1970) uvád za životopisné dáfa jediného československého diplo
mata — Dr. Jána Papánka. Dr. Papánek sa doživa sedemdesiatpať rokov svojho požehnaného živoia 24.
októbra *1971. Tento deň je památihodný aj ako výročie Spojených národov a symbolizmus je tu priamo
zázračný, pretože měno Dr. Jána Papánka je spiaté so Spojenými národmi nieien prefo, že bol vyslan
com Československej republiky ku Spojeným národem, ale aj preto, že tak statečné a neohrožené repre
zentoval výsostné záujmy Československa proti komunistickému záběru a tzv. puču v r. 1948, ale aj proti
sovietskému vojenskému obsadeniu Československa, ktorým bolo deklasované na úroveň sovietskej kolónie. Nemáme v moderných dějinách, najma od dru hej světověj vojny, zaslúžilejšieho čs. státníka a

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za ievné ceny

537 Hampton St,
Hampton, Vic.

Telefon: 98-5756

M. CHRPA
Optical Service

diplomata, ako je Dr. Ján Papánek.

nulého storočia a iaK manifestovali Československu
příbuznost’ . Nie je bez významu aj skutočnosť, že
Milan Rastislav Štefánik, s ktorým Papánek úzko
spolupracoval ako jeho •pobočník a pravá ruka ^v
Taliansku (kde Dr. Papánek redigoval časopis čs.
légií “ V Boj” ), od mladí obdivoval J. M. Hurbana
a učil sa od něho; nieien to, Dr. Papánek spolupra
coval s plukovníkom Vladimírom Svetozárom Hurbanon, ktorý bol len o trinásť rokov starší a ktorý bol
v krajanskej Amerike a Kanadě rovnako známy a
obrúbený, ako je Dr. Ján Papánek. Bol to Hurban,
ktorý získal pre slovenská vec Eudovíta Štúra, tak
presláveného slovenského borců, ktorý sústreďoval
okolo seba slovenská inteligenciu. Podobné Dr. jPapánek udržoval styky s vedúcimi katolickými činitel’mi, ako naznačuje příhodné priatel’stvo Reveren
da Jozefa Murgaša so Slovákmi československého
zamerenia.
Dr. Papánek nikdy neváhal pracovat’ za spravedli
vá vec čs. demokracie. Mal neobyčajné privilegované
příležitosti, keďže bol tak úzko spiatý s osloboditel’skou trojicou Masaryk — Beneš — Štefánik v prvej
vojně a zástupea prezidenta Beneša v druhej vojně.
Najvačší obdiv veřejnosti si získal v roku 1948, keď
sa tak rozhodne postavil proti komunistickému ná
silnému uchopeniu moci v Československu a posta
ral sa o to, aby spravedlivá vec Československa v
Spojených národoch neuhasla. Vlastně i publicisticky
pracoval za Spojené národy — robil rozhlas cestou
kanadského vysíláme CBC. do Československa a píČTYŘI Z OSM NÁCTI
knih edičního plánu 1971/72 zajišťují členství v KLU sal články, prednášal na univerzitách a na různých
BU ČTENÁŘŮ nakladatelství CCC BOOKS; členové občianských forumoch.
klubu mají slevu při nákupu kvalitních knih a nárok - Z humanitného hradiska třeba najvýsostnejšie zá
sluhy pripísať vyslancovi Papánkovi za pomoc uprchna každoroční prémii;
líkom z Československa. Hovořil o tom sám v auguV Y B E R T E
SI
ste tohoto roku v článku prinesenom krajanskými
aspoň čtyři tituly z letos nabízených titulů:
časopisy (“ Časy sa menia — 1’udia tiež” , Nový Svět,
Aškenazy: Dětské etudy; čapek: Povídky z jedné 25. augusta 1971), keď napísal:
kapsy; čapek: Povídky z druhé kapsy; Sterlingová:
“ Na jar roku 1948 sme založili American Fund for
Případ Masaryk; Škutina: Presidentův vězeň; Tře- Czechoslovak Refugees, aby pomáhal uprchlíkom. Na
bízský: Povídky karlštejnského havrana; Erben; Ky jeseň 1948 som v Paříži na Valnom shromáždění Spo
tice; Fiker: Ochránce nebohých; Friedrich: Cvokár- jených národov hájil záujmy demokratického Česko
na; Golombek-Valenta: Eskymo Welzl; Jirásek: V slovenska proti Sovietmi dirigovanému komunistické
‘ cizích službách; Kučera: Pražský srpen; Šrámek: mu puču. Československých uprchlíkov sme vtedy na
Stříbrný vítr; štorch: Lovci mamutů; Schneider: Sa vštívili v táborech v Nemecku i v Rakúsku a všade
lónek dočasně uzavřen; Poláček: Bylo nás pět; Těsno- v západnej Europe, kam sa dostali. . . Získali sme
hlídek: Liška Bystrouška; Zosčenko: Svérázná spo plnu podporu^ uprchlíckej organizácie u Spojených
lečnost. — členská prémie zdarma; Diviš: Teorie národov, u rázných vlád a najma u americkej vlá
spolehlivosti.
dy . . . Pomohli sme tak desiatkam tisícov čs uprch
KNIHY. CCC BOOKS vycházejí v jednotném formá líkov . . . ”
Vyslanec Papánek sa vyznačuje lojálnosťou, ktorá
tu 15 x 21 cm, většina z nich je vázaná v plátně, ceny
se pohybují v rozmezí od 9,- DM (2,70 US S) do charakterizovala aj život a činnost’ Milana Rastislava
Štefánika. Jeho otec Štefan bol garbiarom a usadil
19.- DM (5,50 US $).
Staňte se ^členy Klubu čtenářů exilového naklada sa v Chicagu (kde tohoto času posobí Papánkov brat
telství české a slovenské literatury! Přihlášky posí Štefan). Matka Alžběta (Betka), rodená Palánská,
vychovávala děti k láske ku vzdelaniu. Ján začal
lejte na adresu:
chodit do maďarskej školy a potom prešiel na česku
CCC BO OKS, GmbH, 8, Muenchen 86,
reálku do ^Jevíčka na Moravě. Za vojny sa jeho rozPosffach 860207, B R D
hodnutie študovat ešte zvýšilo: pretože vedel francúzsky, mohol študovat’ v Paříži a v Haagu. Dostal
Aj jeho najváčší protivníci tj. augustoví komunistickí diplomati při Spojených národoch v podstatě
opakovali argumenty Dr. Papánka z r. 1948, ked
protestovali v r. 1968 v Bezpečnostnej radě Spojených
národov proti vojenskému obsadeniu Československa.
Na druhej straně je právě tak příznačné, že aj jeho
protivníci na straně slovenských separatistických kruhoch mu musia dať uznanie za jeho neohrožený pro
tikomunistický postoj, keď hlasy iných už umlkli a
neboli vstave vyjadriť svoje protesty — a v tomto
ohl’ade je rekord Dr. Papánka jedinečný — ako aj
za jeho zásluhy na tom, že sa pričiňoval, aby po
druhej vojně Slovensko nebolo na straně obžalova
ných nepriatel’ských národov s ostatnými národmi,
ktoré bojovali proti Spojencom, ale ako Českosloven
sko medzi víťazmi. Slovensko bolo, je a iste zostane
nedělitelnou súčasťou jednotnej československej re
publiky, takže Slováci boli na straně sudcov, namiesto na straně obžalovaných.
Československé smýšlanie je hlboko založené na
tradiciach Jozefa Miloslava Hurbana povodom z Brezovej (pod Bradlom), odkial’ pochádza vyslanec Šte
fan Osuský, ako aj Dr. Papánek a ktorý tiež nava
zoval na tradicie spolupráce s Čechmi a J. M. Hurban ím ďakoval, keď Češi pomáhali Slovákom v
Slovenskom národnom povstání v rokoch" 48-ich mi-

Dobře a levně se najíte v hotelu
V ÍL L A G E B E L L E

roh Acland & Barkly Sts.,
ST. KILDA, Vic.
Denně kontinentální i australská jídla
se poddávají od 12. do 2. hod. odp.
a od 6. do 8. hod. večer
Vaří pro Vás Jiří Veverka

Prvotřídní a levná
Š V A D L E N A A D Á M S K Á K R E JČ O V Á

s bohátými zkušenostmi v Československu
í v Austrálii
H A N A N IS T IK O -L O M O V Á

otevřela vlastní závod v
804 G lenísrrH Rd., Hawthorn, Vic.

(p-oblíž hřiště Hawthorn Football Club-u)
Telefon (ve dne i večer): 81-8418
Šijeme na míru z přinesených i našich látek.
Prodáváme též hotové šaty, kalhotové obleky,
kostýmy, hot-pants, minis i maxis.

O BRAZY A U M Ě LE C K É R E P R O D U K C E

ve velkém výběru na skladě
R Á M O V Á N Í obrazů a P O Z L A C O V Á N Í rámů

i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

J . KOSNAR P T Y . L T D .
112 Maribyrneng Rd., Moonee Ponds, Vic.

Telefon: 37-3109
jakož i v č. 42 Hcward

Si.,

Norih

Meibourne]

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

doktorát práv na Sorboni v Paříži v r. 1923 — jeho
téza bola “ Politické dějiny vzniku Československej
republiky” .
V Paříži študoval vlastně ešte před jeho menovaním do zahraničnej služby (od jesene 1919), keďže
úradníkom ministerstva zahraničných věcí sa stal až
v roku 1922. Právě pre toto svoje povolanie móhoi
dokončit’ svoje právnické studia v Prahe až v roku
1928. V rokoch 1925-26 pósobil na velvyslanectve v
Budapešti a v rokoch 1927 až 1931 vo Washingtone.
Potom v rokoch 1932 až 1935 bol parlamentným tajomníkom Dr. Eduarda Beneša, čs. konzulom v Pittsburghu (1935-1939), za vojny osobným zástupcem prez.
Beneša (1939-1941), splnomocneným ministrom a riaditelom Československej Informačnej Služby v New
Yorku (1943-1945), delegátom při zakladaní Spojenýcn
národov v San Franciscu. delegátom a vyslancom
ČSR u Spojených národov (1946-1948). predsedom Ho
spodářské) a Sociálnej Rady (v r. 1967), členom Ra
dy slobodného Československa (od r. 1949), členom
direktorského sboru CARE (od r. 1951) a členom vý
boru československej spoločnosti pre védy a umexna.
Je autorom stovky článkov a publikácií, ako napr.
Czechoslovakia: World of To-morrow (1945) a Cze
choslovak Question in the United Nations (1958). Ako
Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
riaditel’ Amerického Fondu na pomoc čs. uprchlíkora
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
a člen československej národnej rady v Amerike ma
důvěrou na
trvalé blízké spojenie s krajanmi v Spojených šíátoch a v Kanadě a cez úřadovně vo Viedni a v Mni
chove (v prospěch uprchlíkov) aj v Europe. Prednášal v Graduaie School v New York University v
311 Lafrobe St./ Melbourne, 3000
r. 1949-1951 (Politický zemepis a Spojené národy) a
Telefon 67-9454
prednášal na stovke iných amerických kolejí a uni
verzit.
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
Obdivujeme Iojalitu, pracovitost' a služby Dr. Jána
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
Papánka, za ktoré obaržal v r. 1919 československá
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Revolučnú Medajlu a v roku 1945 československú MeSkupinové lety (chartered)' $ 715.20
dajlu za zásluhy. Parlament buaúcebo slobodného
Hromadné lety (groups) $ 728.20
Československa iste připojí ďalšie vyznamenáme —
Zasílám dárkových balíčků — ceník zašleme na
zákon: Dr. Papánek sa zaslúžii za československú
požádání obratem.
republiku, za demokraciu a humanitu!

ODRA TRAVEL SERVICE
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HLAS DOMOVA

18. 10. 1971

Rozhovor o domovu
Zaznamenal Aleš Nebeský
K lidské přirozenosti patří, že se člověk rád vrací do míst, kde se narodil.
Nejsou z toho vyjmutí lidé, kteří tato místa opouštěli nedobrovolně, protože
jim připadalo zatěžko žít v podmínkách nesvobody. I oni se "vra ce jí", aby místa
svého dětství a mládí alespoň navštívili a to i přes jisté riziko s tím spojené.
Jejich dojmy nejsou bez zajímavosti a proto jsem jednoho z návštěvníků požá
dal o rozhovor pro HD.

V Á N O C E, V Á N O C E P Ř IC H Á Z E J Í . . .

jsi - se dívají na budouc
nost dosti černě. Jak se
na ní dívají komunisté, s
kterými jsi mluvil?

Upozorňovat na příchod vánoc v říjnu by se
mohlo zdát poněkud předčasné. Nikoliv však v
tomto případě.
V Sydney-před časem vzniklo, svobodné čs.'.roz
hlasové studio, které připravuje pořady vysílané
rozhlasovou stanicí GAMA .v Kanadě a dalšími
stanicemi, vysílajícími v české a slovenské' řeči.
jako je Svobodná Evropa, BBC, Hlas Ameriky atd.
Chcete-li tímto způsobem pozdravit u příležitosti
vánočních svátků své příbuzné či přátele'’ doma
nebo v Kanadě, napište nám přesný text, který má’
být odvysílán, spolu s poplatkem $ 2.-. •
Je na vás. abyste se rozhodli, zda vzkaz -má'
být vysílán pod vaším jménem, či šifrou, 'kterou
si předem s adresáty můžete dohodnout. Pokusíme
se prostřednictvím Hlasu domova včas oznámit,
kdy budou pořady vysílány. Pokud ale dojdou m-'
formace z rozhlasových stanic po uzávěrce vánoč
ního čísla Hlasu domova, oznámíme termíny pozdě
ji. Prosíme zájemce, aby své texty poslali do L
listopadu tr. a na obálku uvedli svoje případnéheslo. Později došlé dopisy nebudou moci být zpra
covány. Adresa studia: BUMERANG, P. .0. .Box
. 218. Kingsford, N. S. W. 2032

Oni nevědí. To je také
jeden poznatek - v Česko
Byl jsi v Československu že Československo se mi vali, i když skepticky, s slovensku se žije ze dne
¥ květnu 1968, v době tzv. nezdálo zemí, ale parkerri jistou nadějí do budoucno na den. Členy strany ne
'Čs. jara ". Po třech !e- - a pak prostředí, kde ži sti. Současné názory jsou vyjímaje.
Docházeli a docházejí
lech jsi se tam vypravil jí lidé. Ve většině přípa ale úměrné stavu infor
znovu. Jaký byl tvůj obec- dech - jak před třemi le movanosti, a ta je různá. sem zprávy o čistkách, vy
ty, tak i nyní - bych to Na příklad informovanost hazování ze zaměstnání
mý dojem tehdy a nyní?
Těšíš-li se na něco dva- popsal jako monotónní běžného člověka je menší atd. Setkal jsi se s něčím
■3et let, tak se na věci dí šeď. Obzvláště v Praze, než příslušníka inteligen podobným?
Jistě, dokonce s několi
váš - řekl bych emocionál která je navíc neuvěřitel ce. Ale i ta je na úrovni
ně. Proto jsem se před ně špinavá. Nyní mě to čtenáře Heraldu - abych ka případy. Na příklad
třemi roky spíše zabýval ale již tak nepřekvapilo, to přirovnal k zdejším mluvil jsem s taxikářem,
poměrům. To nemluvím u kterého mě překvapilo,
3vými osobními vztahy ke protože jsem to očekával.
Pamatuji se ale, že po jen o informacích o svě že je hladce oholen, což
staré vlasti a lidem tam.
Možná, že jsem vše viděl slední léta před mým od tě. Zjistil jsem, že já sám je jev dosti vzácný. Také
růžověji. Ale i tak - tady chodem byly pražské do vím o situaci v Českoslo se ke mně choval přiroze
jsem sledoval politický vý my opravovány a natírá vensku více, než normální ně - většinou lidé buď
voj celých dvacet let - ny. Jak vypadá situace člověk tam žijící. To vše obdivovali nebo záviděli
strana nemá dostatek vůd zanechala dosti depresiv
přináší zkreslené názory mé "dolary” , což mě ofco
překvapilo mě, že lidé pří nyní?
čích kádrů.
ní dojem. Nejvíce snad
Obecně bych řekl, že a - samozřejmě i nereál je skutečně deprimovalo.
liš “ jaru” - jak ty říkáš
Znamená to, že i pro proto, že ' lidské vztahy
tento
taxikář,
•nevěřili a říkali: “ Tako stavební ruch je mnohem né iluze. Slyšel jsem Navie.
věření členové strany od tam během těch tří let
“ Tak teď ten když zjistil, že jsem "ci
vých reforem jsme tu už větší, než před třemi ro např.:
mítají funkce?
velmi ochladly. Druhá věc
měli.” . Tehdy, tak jako ny- ky. I pražské ulice jsou Brandt jede na Krym. on zinec” . mě požádal, abych
Jistě, a když již nemo
je, že když se mě - vel
: pí, jsem ■však mluvil s méně rozkopány a v uli tam možná vyjedná, aby na něj mluvil ■'austral
hou jinak, pak chodí a
nu zřídka - někdo zeptal
■obyčejnými lidmi a mel cích je mnohem větší do chom byly my a Maďar skou” angličtinou, tu že
omlouvají se lidem, že to
'na situaci v zahraničí, po
jsem jen malou příležitost pravní ruch. Pražské vo sko neutrální,” nebo /'T a prý ještě 'nikdy neslyšel.
vzít museli. Musí totiž me
mluvit s intelekuály. Fak zovky isou ale stále špat Čína to těm Kusákům spo Během “ anglické” konzi lidmi žít a fakt je. že mé odpovědi se na mně ne
tem . ale je, že lidé byji né. Oproti tomu jsem si čítá” . Zkrátka - ona tra versace - jeho ^angličtina funkcionáři režimu'jsou důvěřivě díval a .měl jsem
daleko hovornější, sdílněj Všiml na venkovských sil diční víra v Blanické ry byla skutečně dobrá- vy
nenávidění více než kdy dojem, že si myslí, že nadší, těšilo je, že mě vidí a nicích spousty asfaltových tíře. Charakteristický je i plynulo. že navíc mluví koliv předtím.
,sazuji. I to je důsledek
hodně se vyptávali na ži strojů a i povrch venkov názor na exil. Nedomní německy a francouzský a
A poslední otázka. V propagandy a nedostatku
vot venku. Oproti tomu ských silnic byl mnohem vám se. že lidé doma si že je strojní inženýr, kte roce 1968 jsi jel do země, informací.
Na druhou
nyní je většina lidí uzav lepší. Co se oprav praž myslí, že tu děláme s-eco rý má navie doktorát eko kde jsi se narodil. Nyní stranu, je to moje rodná
řena do sebe.a neměla ani ských domů týče, řekl politického - spíše sí my nomie. Překvapilo mě. že jsi tam jel proto, abys zem a její příroda pro
příliš zájem se mnou po bych, že zhruba ze 70% slí. že si tu jen "mastíme nebyl ani příliš zatrpklý zjistil na vlastní oči, jak mne nikdy neztratí svůj
jsou opravovány historic kapsy” a nic jiného. nad svoji situací. Říkal,
hovořit.
situace vypadá.
Myslíš, půvab. Jen velmi těžko
Neměli zájem mluvit o ké památky, což z mého Ovšem to jsou názory že áocřá. že se vše přeže
že se tam ještě někdy po . mohu odpovědět na tvoji
ne a pak že se téměř
’ hlediska - zahraničního prostých lidi.
politice, nebo i obecně?
otázku jednoznačně ano.
díváš?
Měl jsi možnost ro!«vn všichni zase vrátí zpátky,
I obecně. Připadalo mi. Čecha - je potěšitelné.
Těžko říci. Pravda je, či ne.
že jsem něco jako živá Doplácejí na to ale lidé. s někým, kdo patří k pod režim je bode potřebovat. že moje návštěva ve mně
Děkuji ti za rozhovor.
připomínka svobodného ži kteří stále žiji v bytové porovatelům režimu?
Byl členem sírany?
Ano. Mluvil jsem s ně
vota - něco, co oni nemají. krizi.
To nevím. Prověrky
Řekl si, že lidé o poli kolika komunisty na růz c-všeis nepostihly jen stra
Přivítali mě sice velmi
Velký výběr jakostního masa a uzenin
i
laskavě, ale nikdo se tice nechtějí mluvit. Pře ném stupni stranického níky. Pravda ale je. že i
najdete v českém řeznictví a uzenářsíví
i
mne příliš nevyptával na sto jsi ale jistě s někým žebříčku, '»lůj dojem byi. členové strany byly ten- ■
život venku. Většinou se mluvil. Jak bys klasifiko že nevědí kudy kam. Při tokráte postiženi nejvíce. ■
mě ptali, co tam tomu val názory a myšlení nor tom ani o*d nich jsem ne To-vede k tomu. že všich
73 Mclnfyre Rd., Nfh. Sunshine, Vic„ tel. 311-2019i
slyšel slova o ''bratrsko ni ti. kteří byli vyhozeni
říkám a sami na tuto o- málního člověka?
Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu (
tázku hned odpovídali:
Nejprve bych snad měl pomoci” . Spiše označova koncem padesátých let a
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka
,
“ To jsme to dopracovali, ■říci, že vlastně až při té li okupaci jako něco. co později pro neschopnost,
frankfurtské párky, turistický salám.
(
to návštěvě jsem sí po se nemělo stát. Jeden sku jsou zase zpátky, protože
co?”
V roce 1968 jsi si jistě prvé uvědomil důsledek tečně vysoce postavený
všiml, jak vypadá životní dvacetileté izolace. Pama komunista mi řekl. že ti
SPO R T O V N Í K L U B SLAVÍ A M E L B O U R N E
prostředí,
krajina
atd. tuji Československo jako Rusové by tu být neměli.
Zaznamenal jsi nyní něja zemi, kde přístup k infor Typické bylo. že do jed
Vás srdečně zve na
noho si stěžovali, že nik
macím byl neomezený.
ký rozdíl?
Třeba říci, že první do
V roce 1968 jsi sl toho do nechce dělat. To je
jem v roce 1968 byl dosti to důsledku Izolace ne pravda, jenže - proč by
lidé měli pracovat, že
' depresivní. Rozděluji jej všiml?
kterou pořádá v sobotu dne 6. listopadu 1971 v místnostech
ovšem na dvě části. Pří
To byla jiná situace - ano?
Hawthorn Football Sociál Club-u, Linda Crescent, Hawthorn. (proti hřišti)
Normální lidé - řekl
roda - a tady bych řekl, navíc lidé se většinou dí
který má plnou likérovou licenci
K dostání jsou všechny druhy piva, vína a likérů
Veškerá P O J IŠ T Ě N Í odborně provedou
Začátek v 8 hodin večer, konec ve 2 hodiny
Čs. orchestr ★ Bohatá tombola ★ Vstupné S 3.00

U FR AN TIŠ K A ŘÍHY

TANEČNÍ

R. C. Kurier & Associates

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , Vic., 3189

zábavu

Výborná teplá i studená jídla podle objednávky
Reservování míst a předprodej vstupenek: 336-7524 (Košňar).
306-4202 (Křepčík), 69-3855 (Maciboba)

!

18. 10. 1971

ZLO BÍ

-11-

H LA S DOMOVA

VÁS

OČI ?

Bolí V ás hlava?
Noste brýle od! O P T Á

OP TO

Capitol House, 113 Swanston St.

Melbourne, (vedle kina Capitol)
8. poschodí'
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHČT
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
;
v nutných případech i telegraficky
S P O R T O V N Í K L U B S L A V IA M E L B O U R N E

koná řádnou valnou hromadu v sobotu dne 13. listo
padu 1971 ve 3 hodiny odpoledne v klubovně Hawthorn Football Club-u, Linda Cresc., Hawthorn. Nedo^staví-li se ve stanovenou dobu aspoň polovina členů
klubu, koná se dle stanov klubu valná hromada o
jednu' hodinu později za každého počtu přítomných
členů.
Ná programu je čtení a schválení zápisu z minulé
valné hromady, zpráva odstupujícího výboru, zpráva
révisorů účtů a volba nového výboru, tj. volba presi
denta, vicepresidenta,' předsedy, sekretáře, pokladní
ka, členů výboru a révisorů účtů. Návrhy na jednot
livé funkcionáře mají být podány písemně a tak, aby
došly sekretáři nejpozději 24 hodiny před zahájením
valné hromady. Návrhy mají obsahovat písemný sou
hlas navrhovaného, že v případě zvolení příjme na
vrhovanou funkci. Všechnu korespondenci řiďte na:
Miss R. Robinson, 13 Rattraý St., Montmorepcy, Vic.
3094. Protože má dojít i k důležitému jednání o dal
ším vedení klubu, vyzýváme všechny členy a přátele
S. K. Slavia Melbourne, aby se valné hromady zú
častnili. *
" . . . A ČO JE
S IN T E R -W IL L IA M S T O W N ( M E L B O U R N E ) ? "

Tak- napísali mnohí do HD. Ešte aj hen až z Canady. Iste boli to futbalisti od kosti. — Tým aj iným
INTERN hlásí toto: Věru sme nespali. Spalo len pero
dopisovatel’a. S napátím všetkých sil hráli sme celú
sezónu 1971 v Premier Division.-Angličania, Taliáni,
Gréci, Makedonci, Poliaci a iní bez milosrdenstva
trhali sa s námi o body. Ba, Taliáni jednému nášmu
hráčovi aj nohu zlomili. Po ztrátě pár cenných hráčov naša situácia bola neraz kritická. Tak je to vo
všetkých kluboch. Napríek všetkému výsledok je
tento: Skončili sme na 8. mieste (miest je 12). Budúci rok pokračujeme v Premier Division. Třeba
nám, niekol’ko nových, ozaj kvalitných hráčov. Záujemci nech sa hlásia u prezidenta klubu, p. Micha
la Dziana (tel. 397-56-11).
Posledný zápas sezóny bol 10. okt.' s ARDEER-om
(Poliaci). Hoci INTER kombinačně bol lepší, zápas
na súperovom ihrisku skončil remizou 1 : 1. Všetko
sa zakončilo výbornou večerou u prezidenta klubu v
Qriental Hotel — Williamstown.
Záverom sezóny, v sobotu 6. novembra o 7.30 p. m ,
usporiada INTER dobru TANEČNÚ ZÁBAVU v DEER
PARK HALL-e (na Station St., Deer Park). Ozdo
bou zábavy bude ROZDELENIE ODMIEN HRÁČOM
ako. aj VOLBA “ MISS INTER WILLIAMSTOWN” .
Tak bude tam. aj “ výstava dievčej krásy” . (Pozor!
Kto hl’adá-. . . nájde!) Vstupné: Dámy $ 1.00, páni
$ 2.00, Večera, tombola, likérová licencia, ako je
zvykom. Hovoří sa, že sa tam bude spievať aj
‘ Nepojdeme domov až ráno . . .”

LETOVISKO
“ŠUMAVA”
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečné zve všechny krajany na

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli 14. listopadu 1971

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K disposici' budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o . 12. hodině
Hrají se tam těž kuželky, odbíjená a stolní tenis

Australské státní rozhlasové stanice vysílají příští
čs. vysílání v neděli 31. října 1971 od 1. hod. bdp. na
stanicíchProtože uplynul další (třetí) rok od doby, kdy fond
NSW: 2FC, 2NA, 2CY a NSW krajové stanice
začal pomocnou akci pro nové čs. uprchlíky,; podá
Victoria: 3AR a Víc., krajové stanicevají správcové, fondu - celkové veřejné vyúčtování
. Queensland: 4QG a Qld. krajové stanice
■majetku fondu, jakož i' (odděleně věděných) peněz
Záp. Austr.: 6WN a WA'krajové stanice
přijatých,pro pí. M. Zenáhlíkovou' v Rakousku.
1
, Tasmania: 7ZL a Tas. krajové stanice
Stanice 8DR přinese toto vysílání už v 9.15 hod.
Za minulý rok se činnost fondu zmenšila/ úměrně
ráno.
ABC se zmenšením počtu nových přistěhovalců. dó-Auštrá-.
lie. V té době přijal fond na příspěvcích S 108.- a
dále zůstatek konta likvidovaného Čs. klubu $ 35.05.
dohromady $ 143..Ó5. V téže době vyplatil potřebným
novým přistěhovalcům $ 157.- a na pohřeb nového
— Profesor umění na Ore- 'nem nové americké jazzo přistěhovalce $ 60.-, dohromady $ 217.-.
gonské státní universitě vé skupiny WEATHER
Od počátku činnosti přijal fond:
Jan Zach se věnuje s ú- REPORT. Dalšími členy
Zakládající obnos od p. J. Kopeckého $ 1.000.-, pře
spěchem tvorbě kinetic jsou Rakušan Zawinul a vzatý fond Střelec a zůst. Čs. klubu S 169.05, došlé
kých sochařských experi Američani Shorter a Mi dary S 3..425.71, výnos zábav S 542.37, vrácené přisp,
mentů, při kterých použí les Davis. Jejich první nových příst. $ 305.-, výnos prodeje nerozděl, šatstva
vá jako materiál hlazené LP, kde Vitouš působí i ! S 6.12. prodej učebnic angličtiny S 29.50, úroky ná
plechy z nerezavějící oce jako skladatel, byla kriť i vkl. knížce S 123.22, celkový příjem S 5.600.97.
le. Fotografie jedné z je  kou velmi kladně přijata.
Vydání fondu:
'
,
ho sochařských prací byla — IX. sjezd čs. svazu
V r. 1968 zasláno pro čs. uprchlíky v Rakousk i
uveřejněna
na
titulní sportovců v zahraničí, kte S 500.-. na podporách v Austrálii vyplaceno S3.961.60,
stránce časopisu Republic rý se konal v minulém mě pohřební výlohy $ 160.-, za papír na učebnice angličSteel (letní číslo Enduro síci v Chicagu, měl i přes : dny S 96.25. poštovné za učebnice $ 24.72, bankovní
era).
nepříznivé počasí velký ú- poplatky S 8.30, celkové vydání $ 4.750.87.
— Švýcarská
tisková spěch. Přes 300 sportovců
Hotovost fondu: na vkladní knížce S 757.22, na běž
agentura oznámila, že od z USA .a Kanady zápolilo ném účte S 92.88. celková hotovost t 850.10.
srpnové invaze z roku v plování, lehké atletice,
Pro paní Zenáhlíkovou přijal fond v letošním rode
1968 do 31. 12. 1970 po volejbalu kopané, tenisu,
skytlo
švýcarsko
asyl stolním. tenisu a golfu. S 681.50. z nichž pí. Z. dosud odeslal $ 500.00, takže
’
14.215 Čechům a Slová Společného banketu se zú pro ni zbývá S 181.50.
kům.
častnil i starosta města
Správcové fondu děkují všem, kteří umožnili, aby
— Podle informace ra Berwyn Emil Vacín (kte for.d mohl plnit převzaté úkoly.
Dr. Milan Kantor.
F. Váňa,:
kouských úřadů požádalo rý převzal záštitu nad tím
v první polovině letošního to sjezdem), bývalý slav c a d v o k á t n í -kancelář
c./- Hlas domova
roku v Rakousku o asyl ný hráč hokeje a trenér Smith & Emmerton
čs. národního mužstva Ma
201 čs. občanů.
těj -Buckna, který přijel z
— Rafael Kubelík, který
Britské Kolumbie, aby se — Časopis TELEGRAM,
byl nedávno jmenován hu
sešel s bývalými spolu
DOPORUČTE
debním ředitelem Metro hráči Zdeňkem Jirotkou ? vydávaný Vladimírem Va
V T T. O V Y
T I S K
politan ' Opery- v- New Zbyňkem Petersem. dále lentou v Edmontonu v zá
padní
Kanadě
(na
který
Yorku, věnoval izraelské motocyklový závodník z
Moder, domácnost v
vládě 7.000 dolarů. Izrael Toronta Franta Mrázek, jsme čtenáře už dříve uTooraku přijme . .
ský ministr obrany gen. akrobat na visuté hrazdě pozomili). vychází nyní v
P A N Í NA PO SLU H U
Dayan potvrdil osobním pod letounem a autor kni rozšířeném vydání. - roz
několik hodin denně. .
dopisem Rafaelovi Kubelí- hy “ I pod oblohou je pek šířeném především o kul
turní a literární přílohu
Výtečná mzda -a pod
kovi, že bude jeho dar po lo” Milo Komínek aj.
“ Parabola” . Tuto přílohu
mínky. Jsou třeba,.re
užit ve prospěch vdov a
ference.
sirotků po padlých v bo — Ve Washingtonu zemře redigují Zdena a Josef
Škvorecký. V příloze k čí
Tel. 24-9008 (po hod.)
jových akcích.
la ve věku 74 let L. Sza— Miroslav Vitouš, který latnayová, bývalá úředni slu z 15. 9. je např. rozho
vor s Jiřím Voskovcem,1
se svým bratrem a Ham- ce čs. ministerstva zahra
úvahy, výňatky z románu P. O. Box 636, Edmonton,
rem ml. tvořili-, doma JU ničních věcí (naposled a mnoho kulturních zpráv. Alberta, CANADA.
NIOR TRIO, se stal čle- do února 1948 - na čs. vy
. SVU/CJC/Fajkús-Ný
slanectví v Oslo). Po re- Adresa listu: Telegram,
signaci v Norsku se od
Poděkování.
stěhovala do USA a pozdě
Jiří Šebek, 231etý- posrp ji se stala členkou redak
nový krajan byl pohřben ce' čs. oddělení Hlasu Adne 27. 9. 71 na hřbitově meriky.
v Carltonu za účasti jedné — Dirigent Karel AnčerI
byt, dům, podnik —' kdekoliv v Melbounu*?
krajanky a dvou kněží. zahájil 23. září koncertní
Obraťte se s důvěrou na vúborníka! Doko
Velkou část svého pobytu sezónu
Clevelandského
nalá znalost řemesla Umožňuje pracovatv Austrálii ztrávil v ne symfonického orchestru.
lépe a přitom za levnější ceny
mocnici pro duševně ne Na pořadu byly skladby
mocné. Pohřeb stál 180 do A. Dvořáka, B. Smetany
larů. Na úhradu přispěl a L. Janáčka.
Čs. pomocný fond 60 dola
MAJITEL J. MELIH
ry a 120 dolarů uhradili
55 W ahroonga Ave.. Nobie Park, Vic., 3174
věřící krajani. Mrtvé potelefon: 546-0503
ehovávati je skutek milo
KAŽDÝ TÝDEN
srdenství. Všem, kteří při
uspokojí každého zákazníka
můžete letět
spěli, vyslovuji tímto uPřesvědčte se o mé práci kdekoli,
přimné “ Bůh zaplať” .
do LONDÝNA
kde jsem ji již prováděl!
za $ 395.P. Josef Peksa
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma
nebo do VÍDNĚ

Čs. pomocný fond

ČECHOSLOVÁCI V ZAHRANIČÍ

Potřebujete vymalovat

Wardale Painting Service

2. L IS T O P A D U
D U Š IČ E K

—

V neděli 7. listopadu odpo
ledne bude dušičková po
božnost za všechny zemře 
lé u pomníku padlých na
Šumavě u Belgrave Sth.
Doma jsme zvláště k to
mu dni zdobili hroby na
šich drahých květy. Nemůžeme-li z Melbourne k
hrobům, uctěme jejich pa
mátku aspoň společnou
modlitbou u pomníku.
P. J. P

za $ 430.-

prostřednictvím

ALMA
TRAVELSERVICE
330 Little Collins St.
Melbourne, 3000
(roh Elizabeth St.)
Telefon:
-63-4001, 63-4002

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford^ Vic.

Telefon-

4 1 - 69 73

H L A S
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D O M O V A

SPORT
Karel
V

evropských

ČS. ODBÍJENKÁŘI NA OLYMPIJSKÉ HRY
V MNICHOVĚ

Janovský

klubových soutěžích

všechna

čs. mužstva vyřazena

Pohroma čs. kopané
To, co asi nikdo z příznivců čs. sportu nepovažoval za možné, se stalo 29. září skutečností: ve třech
nejpopulárnějších evropských fotbalových soutěžích klubových celků mělo Československo 4 zástupce, ani
jeden však neprošel sítem bojů zahajovacího kola ročníku 1971-72. A tak jedinou nadějí čs. kopané v se
zóně, která teprve začala, zůstává čs. národní mužstvo, které však v souboji s Rumuny o postup do
čtvrtfinále evropského šampionátu reprezentačních týmů čeká 14. listopadu v Bukurešti těžký úkol.

Na palubovce ' Sportovního paláce v Miláně vy
vrcholilo 1. října v noci VIII. mistrovství. Evropy v
odbíjené mužů, které v pojetí hry nepřineslo nic no
vého. Zdá se však, že výkonnost družstev se čím
dále tím více vyrovnává, a už i týmy, které až do
sud hrály ve světovém volejbalu druhé housle, po
tvrdily stoupající úroveň. Jak se víceméně dalo oče
kávat, v obou kategoriích (mistrovství Evropy žen
probíhalo v Reggio Emilia) mužů i žen se i tentokrát
prosadili reprezentanti SSSR, sovětští muži však —
na rozdíl od suverénních žen — měli v lombardské
metropoli namále. V závěrečném střetnutí prohráli
s čs. volejbalisty jasně 10 : 15, 11 : 15 a 5 : 15, a jen
rozdílem pouhého setu před ČSR obhájili evropské
prvenství. Pro čs. muže (kteří předtím porazili ve
finálové skupině mistry světa V. Německo 3 : 0, Ma
ďarsko 3 : 0, Polsko 3 : 2 a prohráli s Rumuny 0 : 3)
znamená však toto druhé místo v Evropě účast v zá
věrečných bojích olympijského turnaje v Mnichově,
kam se předtím probojovali odbíjenkáři SSSR (obháj
ce olympijského zlata) a V. Německo (mistr světa).
Čs. družstvo mužů předvedlo v Miláně vtipnou, lí
bivou odbíjenou, se skvělými bloky, velkým přehle
dem na síti, — škoda jen toho “ extempore” s Rumu
ny: vždyť prohrát s nimi místo 0 : 3 — 1 : 3 nebo
2 : 3 a Poláky porazit místo 3 : 2 — 3 : 1 , a titul
mistra Evropy by putoval do ČSR.
Více než druhé místo mužů . překvapilo však stej
né umístění čs. žen, které v závěrečných bojích mi
strovství Evropy v Reggio Emilia nestačily pouze
na ve vrcholné formě hrající celek SSSR. Jejich hra
je založena na enormní rychlosti útoku, a zdá se,
že družstvo je schopno v budoucnu svůj výkon ještě.
. zlepšit. Má k tomu všechny předpoklady. Na OH v
’ Mnichově, kam si nyní zajistily účast, nebude hrát
určitě roli outsidera.

Přesvědčili nás o tom hráči Dinama Bukurešť,. ¡0 : 1. “ škodováci” nastoupili k odvetě v Mnichově
kteří po bezbrankové remize doma uhráli v odvetě vp 129. září. První minuty byly dramatické, druhá půle
Trnavě proti Spartaku 'Trnava nerozhodný výsledek nudou. Už totiž v 1. minutě se FC Bayern Muenchen
2 : 2 a zásluhou více vstřelených branek na hřišti ujal vedení 1 : 0 , vé 4. minutě však Plzeň Bicanem
soupeře postoupili do 2. kola Poháru mistrů evrop vyrovnala na 1 : 1 . Plzeňští byli v této fázi hrv
ských zemí. Je to jistě pro všechny příznivce čs. Němcům rovnocennými soupeři. Dostali pak ještě do
kopané zklamání, všichni věřili, že trnavští fotbalisté poločasu nešťastně branku (FC Bayern tedy vedl
doma rozhodnou o svém dalším postupu. Vždyť po Do 2 : 1 ) , nebyla to však ještě žádná tragedie. Ta za
biášově proměněné penaltě v 70. minutě, která zna čala po změně stran. Plzeňáci otevřeli zcela hru, za
menala vedení 2 : 1, měla Trnava postup na dosah pomněli v tom útočení bránit, a tak dostávali jednu
ruky. Pouhých 90 vteřin před koncem zápasu však branku za druhou. Nakonec prohráli vysoko 1 : 6 a
Popescu (který už v 63. minutě vyrovnal náskok byli asi rádi, že už je konec utkání. Zápas se hrál
Trnavy, dosažený Kabátem, na 1 : 1 ) překonal po za téměř neregulérních podmínek, celých 90 minuv
druhé jinak dobrého golmana Geryka, a to bylo k. o. pršelo jak z konve.
v nejslavnější evropské fotbalové soutěži klubových
celků. Celé střetnutí bylo hráno velmi ostře. Rvačky
vyprovokovali však Rumuni, kteří tu chtěli za kaž
ČS. MOTOCYKLISTÉ MISTRY SVĚTA
dou cenu vyhrát. Už v 28. minutě Kuna oplácel faul
Ostrov Man v Irském moři byl ve čtvrtém zářijo
O senzaci 10. kola 1. čs. fotbalové ligy se postaral
faulem, uviděl to postranní rozhodčí, upozornil hlav
ního sudího Weylanda z NSR, který poslal tohoto nej nováček Nitra, který v Prešově v utkání s domácím vém týdnu dějištěm 46. ročníku “ Šestidenní” mezi
lepšího hráče Trnavy ze hřiště. Jeho odchodem byla Tatranem dovedl už v první čtvrthodince zápasu národní motocyklové soutěže, která je odborníky ozna
celá koncepce hry Trnavy narušena. V druhé půli. využít chyb v obraně Prešova, dvěma brankami své čována za olympiádu motoristů; je ji hlavní soutěž
v 57. minutě, byl pro změnu zase vyloučen Rumun ho. pravého křídelního útočníka Ternényie a jedním “ Světová trofej” je od minulého roku oficiálním mi
gólem Pozdecha vedl už v 16. minutě střetnutí 3 : 0 strovstvím světa v terénních závodech reprezentač
Satmareanu, a tak poměr sil na hřišti byl 10 : 10.
ních družstev. A stejně jako už před rokem ve Špa
O nic lépe není na tom čs. kopaná ani v nové sou a tento výsledek udržel pak velmi .taktickou hrou až nělsku, odehrál se i zde hlavní souboj mezi motocykli
těži, v Poháru UEFA, který je vlastně pokračová do 90. minuty. —- Další střetnutí 10. kola proběhla sty NSR a ČSR. Plných 5 dnů byli v čele hlavní sou
ním soutěže “ Veletržního poháru” . Vedoucí tým 1. čs. podle očekávání. Pražská Dukla porazila doma na těže o “Světovou trofej” západoněmečtí reprezen
fotbalové ligy VSS Košice zvítězil sice v odvetě nad Julisce Ostravu 2 : 0 a udržela krok s vedoucí dvo tanti, v šestý den, v závěrečné rychlostní zkoušce,
Spartakem Moskva 2 : 1 , celkovým brankovým po jicí tabulky. Pražská Sparta měla sice v Košicích však umění Čechoslováků a výborné stroje Jawy. sla
měrem 2 : 3 z obou utkání je však vyřazen ze sou kproti mužstvu VSS Košice převahu, prohrála však vily zasloužený triumf.
těže. škoda tedy té neproměněné penalty Štafury v trochu nešťastně 0 : 1, když její osud zpečetil v 50
Noví mistři světa jeli v tomto složení; F. Mrázek,
Moskvě, i nešťastného okamžiku v košické odvete, minutě Kišš, nejlepší hráč domácího celku. — Ne P. čemus, J. Bříza, K. Mašita, J. Fojtík a Z. Češpikdy si dal Štofčík už v 5. minutě 1. poločasu vlastni uspěla ani Slavia. “ červenobílí” prohráli doma zcela va. V konečném hodnocení byli — stejně jako týmy
branku. Kuriositou je, že autorem vyrovnávacího zbytečně se Slovanem Bratislava 1 : 3, když se jim NSR a NDR — bez trestných bodů, ČSR však s nejgólu VSS Košice byl v 50. minutě brankář švajlen, vítězství mnohokráte během utkání přímo nabízelo. menším počtem “ pomocných bodů” . Pořadí v boji
který proměnil pokutový kop. Košičtí fotbalisté měli Nedokázali proměnit ani stoprocentní brankové šan o “ Světovou trofej” : 1. ČSR, 2. NSR, 3. V. Německo,
pak velkou převahu, podařilo se jim vstřelit už jen ce. — Obhájce mistrovského titulu Spartak Trnava 4. USA, 5. Holandsko (oba po 400 trestných bodech),
jednu další branku, jejímž autorem byl v 84. minutě uhrál v Žilině bezbrankovou remizu, kdyby však ne e. Švédsko 500 t. b „ 7. V. Británie 600 t' b., 8. Itálie
měl oporu v náhradním brankáři Keketim (který
Halas, a to bylo málo.
schytal nemožné), .vypadala by nakonec Trnava na 602 t. b.. 9. Španělsko 1.792 t. b.,.10. švýcarsko.
Ze soutěže UEFA “ vypadlo” i mužstvo Sklo Union hřišti soupeře trapně. — Inter Bratislava se stále
Aby triumf čs. motocyklistů na “ Šestidenní” byl
Teplice, které po porážce 0 : 1 na hřišti polského ještě nemůže vzpamatovat: hostil doma Třinec, s kte ; úplný, vyhráli čs. motocyklisté i' Stříbrnou vázu (čs.
týmu Zaglebie Walbrzych prohrálo s Poláky doma rým hrál jen nerozhodně 1 : 1. — V dramatickém a B tým) ve složení: Císař, Jasanský, Vytlačil a Petř
po velmi_ chabém výkonu i odvetu 2 : 3 .
bojovném střetnutí v Brně se rozešli fotbalisté domácí inami na Jawách, před A týmem ČSR (Vorlíček, Vá
Nejtěžšího soupeře dostalo mužstvo plzeňské Ško Zbrojovky s Trenčínem za remizy 2 : 2 . — Slabou lek.^ Jozíf a Jedlička), a družstvem NSR, V soutěži
d o v ý , které muselo hned v zahajovacím kole sou úroveň mělo utkání v Teplicích, kde domácí mužstvr- továrních ^týmů se na prvních místech usadily celky
těže “ držitelů trofejí” nastoupit proti přednímu tý Sklo Union Teplice hrálo s Lokomotivou Košice 0 : 0 Jawy z Týnce n. Sáz„ a patnáct ze šestnácti čs. jezd
mu NSR FC Bayern Muenchen. V západočeské metro
ců skončilo svou “ šestidenní” na zlatou medaili.
Tabulka: 1. .SS Košice 17 bodů, score 19 : 5 (do
poli propáslo velkou příležitost, když po obrovské
převaze, hře na jednu branku, prohrálo nešťastné sud neporažený); 2. Slovan Bratislava 16 b.; 3.
V PRAZE ZEMŘEL VE VĚKU 83 LET JEDEN Z
Dukla Praha 14 b.; 4. Žilina 11 b.; 5. Trnava, 6. průkopníků našeho ledního hokeje Jan A. Palouš.
Lok. Košice, 7. Prešov (po 10 b.); 8. Brno, 9. Nitra,
který hrál plných 15 let za čs. národní mužstvo a
10. Slavia Praha (po 9 b.); 11. Ostrava, 12. Třinec,
byl autorem první jeho branky. Hrál dobře i tenis.
H o k e jo v á liga
13. Teplice, 14. Sparta Praha (po 8 b .); 15. Inter
— Vítězem 41. ročníku tradičního Košického. mara
Bratislava 7 b.; 16. Trenčín 6 bodů, score 10 : 24.
tónu, který .se běžel i tentokrát na trati Košice — Se- '■
O brněnské Kometě je už poléta známo, že má vždy
ňa — Košice, še stal podruhé v historii 351etv Ma
velmi špatný start do ligy, tak slabý však jako letos
ďar Gyula Tóth v čase 2:21:43,6 hod. před Finem
vyznavači ledního hokeje v moravské metropoli ne
BRATŘI POSPÍŠILOVÉ BEZ KONKURENCE
Hakkarainenem (2:22:04,4 hod.) a Irčanem Mac
pamatují. Vždyť po 4 kolech 1. ligy nemělo ZKL
291etý Jindřich a o 3
Brno ani bod a teprve v 5. kole dokázalo s největším roky mladší Jan Pospíšil cie 7 : 1 a Švýcarska 8 : 1, Gannem (2:22:59,8 hod.). Z čs. reprezentantů byl .
vypětím sil získat doma prvé dva body, když pora z Brna nemají stále ještě porazili Pospíšilové ve fi nejlepší Václav Mládek, který časem 2:27:12,2 hod,
zilo Litvínov 3 : 2 . — Jediným týmem, který dosud v kolové na světě vážněj nále mistrovství světa zá- obsadil až 12. místo.
dvojici
v letošní sezóně neokusil hořkost porážky, je brati ší konkurenci. Od r. 1965 padoněmeckou
HLAS DOMOVA
slavský Slovan, jehož trenérem je bývalý slavný čs. získali nyní ve švýcar Flackus - Bernais 5 : 3, a
Vychází
čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh.
jak
poznamenal
redaktor
reprezentant Jáno Starší. Kdo bude mistrem? Po 5 ském Badenu už pátý ti
Adresa: Hlas domova,
tiskové
kolech je těžko říci. Liga je letos mimořádně vyrov tul mistra světa (čtvrtý západoněmecké
8. Moorhouse St., Richmond, Víc., 3121.
sportovní
služby
SID
naná, úroveň ligových zápasů velmi dobrá.
za sebou), když ani tento Klaus Angermann: “ Po
Telefon: 42-5980
Tabulka 1. čs. hokejové ligy po 5. kole: 1. Jihlava, krát nenašel nikdo ze sou rážka německých repre ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
2. Slovan Bratislava, 3. Sparta Praha (všichni po 7 peřů účinnou zbraň, jak zentantů v této výši byla
výtisk 25 c.
b.); 4. Kladno 6 b.; 5. Pardubice, 6. Litvínov (po čelit jejich skvělému těch-' hodně, hodně lichotivá.” S
PŘEDPLATNĚ
DO
ZÁMOŘÍ:
lodí za přibližně totéž
5 b.); 7. České Budějovice, 8. Košice (po 4 b .); 9 nickému umění. Po vítěz tak velkou převahou vy
TJ Gottwaldov 3 b .; 10. ZKL Brno 2 body, score ství nad párem Rakouska hráli Jan a Jindřich zno předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, £stg. 3.-, US $ T.nebo ekvivalent v jiné méně. — Výši leteckého pří
9: 22.
¿ i 111 : 2, Belgie 5 : 1, Franvu světové mistrovství.
platku do různých zemí sdělíme na požádáni obratem.
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