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Týdenní internace Pavla Tigrida a dalších exulantů

Reálpolitika
Sovětský svaz nalézá
Organizace Spojených národů zažita 25. října zvláštní dávku veselí většiny
delegátů, kteří bylí přítomní Valnému shromáždění. Divoký křik, potlesk í tanec stále více pozorných po
některých gentlemanů, kteří representují státy a státečky, následoval po ohlá sluchačů na západě Evro
šení výsledku hlasování o návrhu na vyloučení Čankajškovy Národní Číny ze py, kteří ho ujišťují ocho
Spojených národů a přizvání komunistické Číny na její místo. 76 delegátů se tou zaručit trvání evrop
vyslovilo pro návrh, 35 proti a 17 se zdrželo hlasování. Téměř okamžitě byio> ského sovětského impéria
proneseno a napsáno v různých koutech světa mnoho úvah o zklamání americké v době, kdy by bylo posta
vlády nad výsledkem hlasování. Spojené státy prý se všemožně snažily prosa vení sovětů v Asii ohrože
dit řešení, dle něhož by byla Lidová Čína přijata za člena Spojených národů, no. I udělení Nobelovy ce
ny míru německému kanc
avšak Národní Čína z Formozv by v OSN zůstala.
. Nezdá se však, že Ame bavují vzpomínky na Mni dotýká zájmů Sovětského léři Brandtovi za jeho
rika vyvinula v této zá chov, není jistě nepocho svazu, který přenese dů snahy o dorozumění s ko
ležitosti velké úsilí, že je pitelné.
sledky přímo do Evropy. munistickým světem zapa
jí "tlak” na spojence pře
Vliv nové politiky v Asii
Evropa sama dala v po dají do atmosféry, která
sáhl formální pobídku. může byt dalekosáhlý. Bu sledních dnech několik v Evropě právě panuje.
Jasnější příklad dávají
Richard. Nixon vsadil svou de se dotýkat ve značné vzorných příkladů politic
prestiž a své vyhlídky v míře dosavadního téměř ké přizpůsobivosti a to ne fanfáry", s nimiž- byl -v
příštích
presidentských výsostného postavení Ja jen pro hlasy anglických a minulém týdnu přijat ve
volbách na úspěch své no ponska, ovlivní spor Indie francouzských delegátů, Francii Leonid Brežněr.
vé politiky v Asii,-na ú- s Pákistánem, zasáhne ce které se zvedly též proti Francouzská vláda se sta
spěšné jednání s kontinen lou jihovýchodní Asii. V americkému návrhu ve rala zvlášť pečlivě, . aby
tální Čínou a nějak se už ’neposlední řadě se pak Spojených národech.
(Pokračování na str. 2)
vypořádá s formálními z á 
Vzrast národne-politického upovedomenia medzi menšinami v Kanadě
vazky, které mají Spojené
státy k Čankajškově Číně.
z příležitosti Kosyginovej návštěvy
Vždyť pekingská vláda
mluví - právem nebo ne
právem - za třičtvrtě mi
liardy -lidí, kdežto čan
V minulých dňoch kráčaio po uliciach kanadského hlavného města Ottawy
kajškův režim z Formózy pod!'a odhadu miestnych časopisov 7.500 príslušníkov židovskej národnej skupi
za necelých 14 miliónů . . ny. Přišlí na autobusech z Montrealu a Toronta, aby z příležitosti návštěvy soŽe se v té souvislosti vyvietského ministerského předsedu Kosygína protesto

Etnické skupiny v Kanade

Nerozborné přátelství
V Československu byl právě zahájen Měsíc čs.-sovětského přátelství. Bude trochu jiný než v loňském
roce. Před 12 měsíci se šlo na tutéž událost jen s
bubnem: sovětští zpěváci, muzikanti, baleťáci, umě
lecké soubory zaplnili po větší část listopadu pódia
koncertních síní a divadel, sovětští vědci vynášeli,
úspěchy sovětské vědy v přednáškách spojených s
výstavami nebo výstavkami sovětských úspěchů a
ministryně kultury Jekafeřína Furcevová objížděla
čs. města a dohlížela, aby byl všude sovětský buben
dost hlasitý a účinný. V pozadí všeho byl jasný úkol:
boj proti antísovětismu v zemi.
,
Za rok se mnohé změnilo, požadavky stouply, vždyť
antísovětismus byl odstraněn současně s dokončením
normalízase ve státě. Je zcela normální, musí-lí se
lidé tvářit vděčně a bratrsky, i když si myslí pravý
opak. I letos přijedou (v menším počtu) soubory a
jednotliví umělci a bude vyslovováno mnoho frází
o bratrských vztazích. Jenže při jednání mezi bratry
už nejsou třeba dělat takové opičky, větší bratr dá
pokyn . . .
Ústřední tajemník Svazu čs.-sovětského přátelství
Kroužil ohlásil na říjnovém plenárním zasedání ústředního výboru této posvěcené organizace (která
znovu hlásí nápor žadatelů o členství, ačkoli už dnes
je prý v jeho řadách přes 900.000 čs. občanů), že le
tošní oslavy budou mít spíše ideový ráz, že se budou
konat ve znamení hesla "Hlasujeme pro socialismus,
mír a přátelství" a že to příští hlasování v čs. vol
bách koncem slavného měsíce mají mít na mysli
všichni tj, kteří připravují slávu družbě s bratry z
východu. Vedle rozvíjení čs.-sovětského přátelství má
jít o další získávání pracujících pro politiku KSČ atd.
Stalo se samozřejmostí, o níž není třeba dále usi
lovat, že lidé, kteří před třemi léty hrozili pěstí na
sovětské tanky nebo kteří tehdy bezmocně plakali,
budou nyní zvedat pěstí k soudružskému pozdravu
nebo plakat dojetím nad nerozbořným přátelstvím.

vali proti útlaku Židov v Sovíetskom zváze. Bola to
ďaíeko významnejšia demonštrácia proti Kosygino
vej návštěvě ako predchádzajúci incident před ka
nadským pariamentom, útok maďarského ubehlíka
Gejzu Mafraia na sovieiskeho oficiáineho hošťá.
Ale tieto dve demonštrá- dvoch kuitúr. Ale akonáhcie ako aj ďalšie veřejné le sa federálna vláda roz
i dosial’ nezverejnené hodla vyriešiť Státopráv
akcie, ktoré příslušníci ně postavenie francúzsky
etnických skupin z Vý- hovoriacich Kanaďanov
chodnej Europy pře tuto nielen v provincii Quebec,
příležitost’ připravili, sú kde sú vo váčšine, lež vša
dókazom
prebúdzajucej de, kde ich je aspoň desať
sa sily kanadskej národ- percení, ozvali sa aj et
nické skupiny, najma slo
nostnej mozaiky.
Už oslavy kanadskej vanské. Ich vodcom je
storočnice ukázali na mul- najváčšia slovanská nátikultúrnu zvláštnost’ ka rodná skupina, Ukrajinci,
nadskej spoločnosti, ktorá ktorých žije v Kanadě asi
sa po druhej světověj voj pol milióna.
V roku 1967 za osláv stoně představila len ako
ročnice
kanadskej konfekrajina dvóch, štátnu spoločnosť zakladajúcich ná- derácie ako dominia Brit
1rodov, anglicky a fran- ského spoločenstva nárocuzsky hovoriacich Kana- dov vyšla úradná publi
ďanov, len ako krajina . (Pokračovanie na str. 2)
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Nechci být sentimentální. Samozřejmě, moje
rodiště je blízko Prahy a celý můj život a hudba
byly, abych tak řekl, orientované na Prahu. Ale
cítím, ze když'- chci žít podle jednoduchých před
stav českého hudebníka o tom, jak má vypadat
život, musím zůstat v zahraničí. Nemohu kolabo
rovat s těmi, kteří ničí nejdražší odkaz národa —
touhu po svobodě. Náš národ vždy horlil pro svo
bodu myšlení a bil se za své kulturní poklady. To
by mí doma nedovolili, ale v cizině mohu v zájmu
té věcí něco udělat. Jsem proto nucen v sobě
potlačovat nostalgické touhy po domově. Vždycky
si říkám, že jsem sice opustil domov, ale že jsem
neopustil národ. Proto bývám smutný, ale necí
tím se nešťastný.
Rafael Kubelík (v rozhovoru s redaktorem New
York Times o své příští funkci hudebního ředitele
newyorské Metropolitní opery).

SOCIALISTICKÁ ZÁKONNOST
Alois Rozehnal
Právo se mění se společenským řadem tak, - ze
nakonec vylučuje jakékoliv srovnaní. Tak je žde
dvojí právní hodnocení — podle toho, zda jde o spo
lečenský řád individualisticky (demokratický) nebo
kolektivistický (komunistický). Co-je- v jednom spo
lečenském řádu právo a ctnost, je v druhém spole
čenském řádu zločin a zvrhlost. Proto .nebyla možná
dohoda při povstání vězňů ve Spojených státech
(Attica, New--York), neboť trestanci odsouzení pro
trestné činy proti majetku, bezpečnosti, životu a.
zdraví se považovali za politické oběti a pro státní
správu to byli prostí zločinci, lupiči a vrazi. Pravdu
měl Antonín Zápotocký, když zhodnotil úkol odborů
na' státním převratu (25. února 1948): “Když jsme
chtěli vytvořit předpoklady pro to, abychom budovali
nový společenský řád, museli jsme starou kapitali
stickou zákonitost a disciplínu úplně rozbít.” (Práce,
Praha, 1. února 1953).
' Základní 'rozdíl mezi starým právem individualistické- společnosti a novým právem kolektivistické
společnosti vymezil A. J. Vyšinskyj: Právo - sovět
ského. režimu je politickou směrnicí a úkolem soudce
není' používat práva podle buržoazni logiky, nýbrž
uplatnit právo bez váhání jako 'výraz, politiky strany
a vlády. (Andrei .Y. Vyshinski: The Law of the Soviet State, New York, 1949, s t r . -489). Na posledním
"XXIV. sjezdu KSSS byl kladen důraz na “právo á
pořádek”, což především; zaujalo na konferenci
Australského sdružení.pro studium politiky, pořádané
koncem srpna na Monashově universitě v Melboume,
marxistu prof. L. G. Churclrwarda. Další účastník
této konference prof. Petr'H rubý měl obavy, že “s
tak liberálním marxistou těžko najde důvod k potyč
kám” a na panelu se více' méně shodovali v názo
rech na trendv v Sovětech; (Hlas domova," 20. září
i97i).

A přece byl k tomu důvod, neboť právo a pořá
dek še posuzují různě podle marxistické ideologie
politické nebo podle ryzí nauky právní. Je totiž zá
kladní rozdíl mezi socialistickou zákonností v komu
nistické společnosti na Východě a právním řádem v
demokratické společnosti na Západě. Směšování těch
to pojmů patří však k nejčastějším omylům na Zá
padě, ale-nikoliv na Východě. Každý dravec chce mít
klid a pokoj ke strávení kořisti a dovolává se při
tom “nutnosti utužit disciplínu” . To je společným
znakem usnesení jak-XXTVJ sjezdu KSSS (30. IH. —
9. IV." 1971), tak XIV. sjezdu-KSČ (25. — 29. V. 1971).
Patří však k-marxismu dovolávat-se rozdílu práva: •
“V štátoch se socialistickou ekonomicko-spoločeňskou základňou má sám pojem práva v objektívnom
i subjektívnom zmysle slova iný'obsah ako v kapita
listických krajinách.” (Právny obzor. Ústav štátu a
práva SAV, Bratislava-, L-IV - 1971; č. 3, str. 246).
Zatímco právní .řád. buduje na dělení státní moci
na moc zákonodárnou, soudní a -výkonnou (Charles
Montesquieu: tripartice), socialistická zákonnost za
vrhuje toto-dělení moci a-staví-na jednotě státní mo
ci a úplném podřízení veškeré státní moci (tvorby i
aplikace práva) jednotné vůli politické. Místo objek
tivního práva byl dosazen- subjektivní třídní přístup
.a demokratický centralismus. Nezáleží na tom, kdo
je nositelem, státní moci a že podle čs. socialistické
ústavy z 11. VH. 1960 (ve znění ústavních zákonů z
27. X. 1968, č. 143 a z 17. XII. 1969, č. 155 Sb.) veške
rá moc v ČSSR patří pracujícímu lidu (čl. 2), ale
jedině rozhodné je, kdo je držitelem státní moci, ne
boť “vedoucí silou ve společnosti i ve státě je předvoj
dělnické třídy, KSČ” (čl. 4). Ústavní-zajištění zásady

(Pokračování pa straně 2}
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REÁLPOLITIKA
(Pokračování se str. 1)
ani jeho přijetí francouz
skou veřejností nebylo ni
jak rušeno možnými “pro
vokacemi” lidí, kteří mají
. s režimem kremelského
hosta své zkušenosti. Tak
se stalo, že 58 občanů z
řad politických uprchlíků
z Československa, Maďarška, Ukrajiny a Ruska,
kteří žijí ve Francii, bylo
posazeno na zvláštní letad
lo a odvezeno k týdenní
mu pobytu - po dobu Brež-
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něvovy návštěvy - na stát
ní útraty na Korsiku. Za
tím nevíme, koho si fran
couzská policie pro zmíně
ný výlet vybrala. Reuter
hlásil jediné jméno: re
daktora^ Svědectví Pavla
Tigrida.
V Londýně došlo 29. říj
na k důležitému rozhodnu
tí, když parlament vzal na
vědomí jasnou většinou,
že Velká Británie přesta
la být tak velká, aby moh
la zůstat stranou Evropy.
Vstup Anglie do Evropské
ho hospodářského spole
čenství - zbytečně opoždě
ný - může mít značný vliv
na další historii Evropy.
Tomuto rozhodnutí před
cházelo několik prohláše
ní, která dokazovala, že se

Heathova vláda
chce
úzkostlivě vyhnout opako
vání hluku, který ve ve
řejnosti způsobilo dřívěj
ší odhalení sovětské špio
nážní sítě v Británii, že
se chce soustředit na pro
sazení vstupu do EHS, vy
hnout se možným politic
kým komplikacím, které
by mohlo vyvolat další
pobouření nad důkazy o
zásazích z kontinentální
Evropy do britských zále
žitostí.
' Pro nás nejzajímavější
prohlášení se týkalo zadr
žené zásilky zbraní a
munice pro IRA - protibřitskou organizaci v Se
verním Irsku. Britský mi
nisterský předseda zdůraz
nil, že jeho vláda nemá

důkazy o tom, že by
Brněnská zbrojovka, ná
rodní podnik, odeslala ku
lomety, pušky a munici s
vědomím
českosloven
ských úředních kruhů . . .
V Brně jsou asi zdatní
obchodníci,, kteří podobné
obchody před vládou tají-.-Snad je taky náhoda, o
níž nemá . čs. vláda ani
zdání, že zásilky z Brněn
ské zbrojovky šly zatím,
vždy na “správné místo” :
do Indonésie za Sukama,
do Quatemaly za Arbense,
palestinským bojovníkům,
povstalcům, v Kurdistánu,
“Osvobozovací frontě” v
Eritrei, partizánům ve Ve
nezuele či Bolívii, že hrá
ly svou “správnou” roli v
Kongu, v Alžírsku. . . .

Etnické skupiny v Kanadě
(Pokrač. zo str. 1)
kácia o etnickom zložění
kanadskej spoločnosti pod
názvom The Canadian Fa
mily Tree. Z nej sa dozvedáme, že kanadská spoločnosť tvoří nějakých 48
národnostných skupin. Z
nich vedl’a Britov, či lepšie povedané Angličanov,
Skotov Welšov a írov a
vedl’a Frančúzov najsilnejšiu skupinu
tvoria
Němci, Ukrajinci, Taliani,
Holanďania a Poliaci. Ale
do kanadskej etnickej sku
piny patří nielen 200.000
domorodých Indiánov a
60.000 Eskymákov, lež aj
například 130.000 Maďarov, 120.000 Rusov, 58.000
Číňanov, 55.000 Slovákov,
25.000 Čechov, 30.000 Makedóncov a 18.000 Estóncov.
Samozřejmé, že ašpirácie týchto národností sa
nemanifestujú len po národnostnej linke, lež aj
podlá viaeerým nářodnostiam spoločných. politjc-

VÁNOČNÍ DVOJČÍSLO
HLASU DOMOVA
vyjde dne 20. prosince 1971. Uveřejníme v něm Vaše
BLAHOPŘÁNÍ K VÁNOCŮM A K NOVÉMU ROKU
zašlete-li nám objednávku a poplatek 60 c do 16. pro
since 1971. Sdělte laskavě, máme-li pod společné bla
hopřání uveřejnit Vaši plnou adresu (nebo adr. Vaší
firmy), telefon atd., nebo jen jméno bez bližší adresy.
V tomto čísle uveřejníme také Vaše samostatná bla
hopřání — s textem a velikostí dle přání.
Je to nejvýhodnější příležitost, jak blahopřát nej
většímu počtu krajanů. Pro mnohé čtenáře je vá
noční číslo HD po celý rok adresářem krajanských
firem.

příchod takto postihnu
tých ludi čo najviac ulahčila a urychlila- Pomáhala
im aj sociálně zakotvit” v
novem prostředí rozsiahlými podporami.
Dalo sa však očakávať,
že vplyv týchto nových
občanov, prichádzajúeich
z prostredia komunistic
kého útlaku, sa -skůr či
neskór
vnútropoliticky
prejaví. Tento proces urýchlili dve okolnosti. V
prvom řade zástoj ukra
jinské) skupiny, ktorá sa
po prvý raz vo volbách
v r. 1957 přičiněním bý
valého
ministerského
. předsedu
Diefenbackra
1 , 100 . 000 .
přesadila ako politický či
Kanada sa velmi šla- nitel, a potom v důsled
chetne zachovala vůči u- ku nového kurzu zahranič
behlíkom z výehodnej ně) politiky Trudeauovej
Europy, ktorí museli opu vlády. Ukrajinská skupi
stit’ svoju vlast po komu- na, ktorá je najvýbojnej
nistickom ovládnutí ich šía, sa dostala do otvorerodnej domoviny. V roku ného konfliktu s minister
1947 a 48 otvorila po prvý ským predsedom Tru
raz svoje prístrešie pre deauom. Vytýkala mu, že
nich. Přijala 40:000 pol neberie do ohladu jej poských veteránov a mnoho žiadavky pri rokovaniach
československých exulan- so Sovietskym zvázom.
tov. V r. 1956 po potlačení
Na vnitropolitický vý
maďarskej národnej revó- znam ukrajinské) skupiny
lúcie přijala 38.000 maďar poukazuje aj tá okolnost’,
ských ubehlíkov, o tisícku že začiatkom októbra mi
viac ako Spojené štáty. nisterský předseda Tru
Dokonca přijala celu les- deau, ktorý sa vláni za
nícku vysokú školu zo choval velm i stroho voči
Šóproné a připojila ju k Ukrajincom, prišiel tento
univerzitě v provincii Ko- raz na ich kongres do
lu m b ia ............
‘ Winnipegu. Tam oznámil,
V r. 1968 a 1969 přijala že jeho vláda přijala zá
12.000 našich ubehlíkov. sadu multikultúrneho výA ,pri týchto hromadných voja a že bude různými
akciách
suspendovala akciami podporovat’ za
předpisy o emigrácii, aby chováme kanadskej etnic-

kých záujmov. Z toho dů
vodu Sa tu vytvára silný
blok východoeuropskych
národností alebo ešte užší
blok slovanských skupin.
Táto slovanská solidarita
sa čo raz silnejšie prejavuje v posledných rokov
najma pri volbách, do
ktorých, už například
Ukrajinci zasiahli dost’ úspešne.
A tak výehodoeurópský
blok, do ktorého sa grupujú okrem Slovanov aj Ma
ďaři, Rumuni a příslušní
ci baltských štátov, rátá
asi 1,400.000 príslušníkov,
zatial’ čó Slovanov samot
ných žije v Kanadě asi
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Prvotřídní koloniální, a delikatesní obchod .

CAROLINA DELICATESSEN
maj. manželé Krupkoví
Camberwell Market, Riversda'le Rd.
C a m b e r w e l l , Vic.
má velký výběr dovezených i místních lahůdek
všeho druhu za výhodné ceny.
Přesvědčte se.

Socialistická zákonnost
(Pokračování se strany 1)
socialistické zákonnosti ( čl. 17) a zásady demokra
tického centralismu (čl. 18) odpovídá ústavně .zajiště
né povinnosti soudců vykládat právní předpisy v
souladu se socialistickým právním vědomím (čl. 102),
které se vytváří politickou mocí tak, aby Oplatila zá
sada, že bez vůle KSČ ani vlas z hlavy nespadne.
A tak opět platí, že vedoucí úloha komunistické stra
ny ve společnosti vyplývá z ..podstaty socialismu a
komunismu (Pravda, Bratislava, 3. března Í971) a
že se musí obnovit plně vedoucí úloha KSČ ve všech
oblastech společenského života. (Rudé právo, 3. srp
na 1971).
Socialistická zákonnost je důležitým nástrojem v
boji za vítězství revoluce a rozdrcení zbytků pora
žených vykořisťovatelských tříd, v boji za vybudová
ní socialistické společnosti. Upevňování socialistické
zákonnosti je jeden z nejhlavnějších úkolů dneška.
(Ferd. Bourá: Socialistická zákonnost v civilním ř í 
zení; Sborník studií, Právnický ústav ministerstva
spravedlnosti, Orbis — Praha, 1953, str. 31). Třídní
spravedlnost je trvalým rysem socialistické zákonno
sti a od soudů se vyžaduje dále “třídní angažovaný
přístup k případům, které soudí” . (Rudé právo, 9.
prosince 1970)..
Ve. jménu socialistické zákonnosti byly páchány
hrdelní zločiny a socialistická revoluce požírala své
vlastní děti, jež pak posmrtně rehabilitovala. Napá
chané nespravedlnosti měly být napraveny podle re
habilitačního zákona z 25. června 1968, č. 82 Sb. O
zahájéní rehabilitačního řízení požádalo v českých
zemích 15.359 osob z 25.000, kteří byli v padesátých
letech odsouzeni státním nebo některým krajským
soudem (Práce, 26. října 1969). Náhrada škod podle
odhadu činila kolem 4.500 mil. Kčs (Rudé právo, 25.
října 1969). Podle novely zákona z 8. července 1970
č. 70 Sb., byly však naděje nespravedlivě odsouzených
zmařeny, jejich žádosti bez řízení zamítnuty a ne
spravedlnost dovršena tím, že tyto oběti jsou povin
ny nahradit útraty trestního řízení' obyčejně stano
vené paušálem 600 Kčs v celkové částce přes 9 mil.
Kčs.
Nikdo v době podání žádosti o rehabilitaci nemohl
předvídat vydání rehabilitační novely č. 70/1970 Sb.,
podle níž-jeho odůvodněná stížnost bude zamítnuta
bez řízení a s povinností k náhradě útrat trestního ří
zení. Tato- třídní msta je v rozporu i se socialistickou
zákonností, která staví na zásadě, že zákony a jiné
normy právní nabývají účinnosti po vyhlášení -(prin
cip publikace).
Proto je v rozporu se socialistickou zákonností
princip retroaktivity formální, podlé níž právní' nor
ma nabývá účinnosti přede dnem vyhlášení k urči
tému datu v minulosti. Stejně je však v rozporu se
zásadou^ publikace princip retroaktivity materiální,
podle ^něhož právní norma nabude sice účinnosti po
vyhlášení, ale obchází princip publikace tím ,' že
upravuje právní poměry v minulosti. Půjde-li o hrdel
ní zločiny se zpětnou účinností zákona, ze sboru zá
konodárců stane se sbor vrahů. '
- Právo a ^pořádek požívají sice také ochrany v
právním řádu demokratické společnosti, ale jeií
právní řád podléhá všestranné kontrole (soukromé"!
veřejné, právní a správní, politické a mravní). Na
proti'-tomu socialistická zákonnost podléhá jen jedno
stranné kontrole politické moci vládnoucí kliky (ne
však elity) komimistické strany. Socialistická zákon
nost zde slouží jen k udržení a upevnění moci a k
dosažení tohoto cíle se nezalekne žádné nezákonnosti.
kej mozaiky. Na tomto po
zadí možno pochopit’ všetko to, čo sa odhrávalo v
prostředí etnických skupin
za Kosyginovej návštěvy.
Dušan Lehotský

V SYDNEY ZEMŘEL
náhle oblíbený _“poúnoro
vý” čs. přistěhovalec,
zubní technik Josef Krejzar.
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— Čs. .jspólejčntist pra "me ho roku má přijet na No- , — Pražská Práce uyeřějr
nila-13; 10. rozhovor š Dozinárodní styky konala 20. vý Zéland.
října y Praze valné shro — Od začátku října byl nátem šajnerem, který, je
máždění, které zvolilo zahájen v Praze provoz tajemníkem přípravného
předsedou' jednomyslně nové části autobusového výboru Svazu českých spi
soudr. prof. dr. J. Parov- nádraží na Florencí. Vy sovatelů. Na otázku, kdy
ského, přednostu I. chirur jíždějí odtud spoje převáž Svaz zahájí činnost, pra
ně do jižních a západních vil soudruh šajner, že na
gické kliniky KU.
— ,čs. vláda dokončuje Čech a chodí se k nim po ustavujícím sjezdu, který
rozsáhlou akci výměny visuté lávce. Původní sta se má konat příští rok, se'
očekává účast 80 až 100
ivýčh diplomatických zá rá- budova se bourá.
stupců. V minulých dnech — Letošní Den čs. armá delegátů. Půjde ..prý o
k ní přibyla výměna F. dy se slavil pod heslem sjezd pracovní, který by
Krajčíra, uklizeného .v ob “Obrana socialismu - nej- neměl trvat déle než den.
dobí Čs. jara na velvysla vyšší čest, vlastenecká a Ani s podprůměrnými
neckém místě v NDR. Ny internacionální povinnost “spisovateli", kteří se
ní byl jmenován prvním občana ČSSR” . Oslavy by přes všechna lákání a
náměstkem ministra za ly “součástí širokého ná hrozby režimu zatím při
hraničních věcí a na jeho stupu. úsilí a iniciativy ce hlásili do svazu, není
zřejmě radno pouštět se
místo vyslán (kdysi rov lé strany” .
něž ministr) Richard Dvo — Na oslavu 2500 let trvá do sjezdových diskusí.
ní Iránu pozval šach Pah- — Waldemaru Matuškovi
řák.
— Polský rozvědčík, který láví paní Marii Rypkovou, je věnováno malé zamyš
působil též ve Svobodné vdovu po prof. Janu Ryp- lení v Rudém právu. V
Evropě, kap. Andrzej Cze- kovi, který se velmi za článku, který hodnotí Ma
chowicz vyprávěl o svých sloužil o íránskou literatu tuškovo
vystoupení
s
zkušenostech v ČSSR. Na ru a kulturu. K pozvání orchestrem Václava Hybbyly
připojeny
i
letenky,
důkaz vysoké morálnosti
še na slavnosti Rudého
svého špiónství byl v P ra vdova jich však - prý pro práva ve Stromovce, se
ze obdarován předsedou nemoc - nepoužila. Zato se praví: “Spojení Matuška ÚV SSM Jurajem Varho- oslav zúčastnili president Hybš určitě podnítí a vy
líkem čestným odznakem Svoboda, J. štrougal, J. provokuje další vtipné
Julia Fučíka. ■Při besedě Korčák a další straničtí kombinace na pomezí
s novináři v Bratislavě představitelé.
dvou odlišných žánrů,
.hovořil i - o setkání s u- — 28. října byl v celé re  folklóru a pop music. A
prchlíky ze socialistických publice pracovní den. Vol možná, že i samotné uměl
zemí. Řekl: “V čs. sekci no bylo v pátek 29. října, ce přivede k vážnějším úpracuje i český zpěvák ale to si museli pracující vahám o vlastní nemalé
odpovědno
Kryl a z .Bratislavy býva předem odsloužit: neděle společenské
lý redaktor Práce B. Šte 24. října byla rovněž nor sti.” Nenápadné soudružfan. To je člověk, jenž málním pracovním dnem ské varování Matuškovi?
pro peníze udělá všechno, bez nároků na nedělní pří — V českých a sloven
platky ke mzdě.
co se od něho žádá.”
ských lesích začala lovec
— Jeden z nejbezcharak- — Dne 13. října zemřel v ká sezóna na vysokou.
temějších, typů novinářů Brně ve věku 77 let za Počet kusů jelení zvěře
.v Novotného období F. J. sloužilý umělec František je 42.900. Několik lesních
Kolár se stal nyní ředite Šlágr, člen činohry Státní zámečků, které dosud
chátraly, bylo renovováno
lem Lidového nakladatel ho divadla v Brně.
— V Praze se konalo prv a to hlavně pro “dolaro-'
ství.
— čs. noviíiy oznámily do ní zasedám komise ÚV vé” lovce ze zahraničí.
datečně, že rozkošná po- KSČ pro zemědělství a — 15. října uplynulo 50
.stavička dětských pohá výživu. ^Nepřekvapuje, že let od založení Státního
dek, vodník Rumcajs, zí jejím předsedou není nik hřebčince v Topolčian
skal své zasloužené oceně do jiný než Alois Indra, kách. Letos byla.čs. plení. Jeho tvůrce Václava který se zemědělskými menná kniha zařazena do
otázkami nikdy nezabv - “The Arabian Horše Re
.Čtvrtka zřejmě pohnula k val.
gistry of America tur ’.
:slzám radosti nikoliv sku
tečnost, že cena obnášela
'20.000 Kčs, ale že oceně
ní vodníka bylo uděleno
u příležitosti 100. výročí
narozenin V. I. Lenina a
“ Není snadné být novinářem, tím méně dobrým
'.25. výročí osvobození Ru
ndou armádou.
novinářem", povzdychl si František Conk v Mla
— 36 členů a sólistů
dé frontě (14. 18.) a vysvětlil, že to není zbytečné
;Brněnského rozhlasového
povolání " i když, připusťme, občas o něm zaslech
'orchestru lidových nástro
neme i nelichotivé míněni". To ovšem hlavně pro
j ů odcestovalo : do USA a
‘.Kanády. Jařmila šulákoto, že novináři dokáži i škodit: "Rok 1968 ukázal,
,vá a ostatní-zpěváci a muco tisk může a zmůže, ujmou-li se ho vůdcové ne
[zikanti se zde představí na
pevní i zjevně nebo skrytě nepřátelští, podlehne-li
■60 koncertech. Zpráva uanarchizujícím živlům, zapomene-li nejen na stra
rvádí; že program žájézdu
vbyl dobře připraven (nik
nickou kázeň, ale někdy i na prostou slušnost ne
do - venku nezůstane). ■ bo taktnost a začne — vědomě nebo nevědomě, 7
— Na rodném domě ma
neznalosti I naivity — sloužit rozkladu socialistic
líře F. Kupky v Opočně
'byla k výročí umělcových
kých hodnot a jistot."
stých narozenin, odhalena,
Dva dny předtím se konal v Praze celostátní
pamětní deska.
aktiv
novinářů, kterého se zúčastnilo 638 publici
— Dirigent dr. Václav
stů z redakcí novin, ČTK, rozhlasu a televize, aby
Smetáček oslavil své pětašedesátiny. -K- -jeho -cti
znovu'veřejně přiznali svou podporu nynějšímu re
nutno dodat, že nebyl pažimů "bouřlivým potleskem" po přečtení pozdra
: nujícím režimem k tomuto
vu ; soudruha Husáka, po projevu soudruha O.
jubileu ani ověnčen řády,
Švestky, po pronesené zdravici Sovětskému svazu,
ani neposlal do éteru pro
volání k nastávajícím volpo slibu, že budou bojovat za vítězství kandidátů
’ bám .., Ostatně listopad
Národní fronty v nadcházejících volbách . . . Aktiv
stráví v Anglii, kde bude
si
dal i vizitku — společné jednomyslně přijaté
se' symfonickým orche
prohlášení. Stačí citovat kus toho slavného poví
strem Čs. rozhlasu. V
květnu až červnu příští
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Líheň stranických kádrů
Slovensko dostalo novou vysokou školu. V Bratislavě byla otevřena fakulta
Vysoké školy politické ÚV KSČ. Není jasné, zda se tak stalo v rámci uskuteč
ňováni federalizace, aby se Slováci necítili ošizeni, nebo naopak proto, že čeští
komunisté cítili, jak jím slovenští soudruzi unikají ideologicky nesprávným
směrem. Už po sjezdu strany dostalo Slovensko jako dárek ústav'marxismu-leninlsmu ÚV KSS. Nyní je tedy jeho Ideologická výzbroj zcela kompletní.
Při slavnostním oteví fakultu pro' výchovu stra
rání - fakulty se projevil nických funkcionářů, doo
první tajemník ÚV KSS ře ví, proč tak činí. Na
Jozef Lenárt. Z jeho slov Slovensku se nedostává,
vyplývá mnohé. Fakulta, zdravotnických kádrů, ne
jak pravil, je “důležitým ní příliš mnoho inženýrů,'
krokem ' v úsilí strany kteří by chtěli pracovat
východoslovenských
zkvalitnit systém marxi- ve
sticko-leninské přípravy závodech a rolnických
funkcionářů a členů stra družstvech. /. .. . :. , i
Funkcionářů je - to se'
ny". Zřejmě tedy dosavad
ní práce strany na Sloven zdá každému Slovákovi sku byla nedostatečná, ne dost, podle mínění strany
kvalitní, nedokonalá, pro j e . jich. však stále málo.
stě ve psí. Stále ještě špat Stále ještě se ve venkov
ná je, protože, jak sou ských dědinách lidé v ne
druh Lenárt pravil, proje děli scházívají na mši- sva
vů maloburžoasní a refor- té. Stále ještě se mezi ni
mistické ideologie pořád. mi řeší věci na .základě
sousedských vztahů a ni
ještě neubývá.
Jestliže
komunistická koliv na základě třídního
strana namísto lékařská boje. Proto musí býť zří
fakulty, či fakulty, která zena líheň pro nové a no
by vychovávala nové in vé stranické funkcionáře.
Základní důvody k to
ženýry. pro slovenský prů
mysl a zemědělství, otevře muto kroku jsou tedy v
podstatě dva. Zaprvé, jak
Arabové a lipicáni z To- jsme již poznamenali,
polčianek jsou světovými straně teče ideologicky do
chovateli koní vysoce ce
bot a necítí dostatečnou
něni.
oporu ani ve svých stáva
— čs. úřady vykázaly ze
jících
kádrech. A zadruzemě švédského novináře
Karla Waldena. ČTK hlá hé, což není důvod zcela
sila, že se vydával za stu pominutelný,
Slovensko
denta, ačkoli je známo, že stále ještě má zdroje, z
zastával funkci zahranič
ního korespondenta listu nichž lze nemalé náklady
Afton Bladet se sídlem v na provoz stranického žra
Mnichově. Kromě toho prý loka uhradit.
prováděl v zemi nepřátel
“Draze jsme zaplatili” ,
skou kampaň proti socia
řekl
soudruh Lenárt při
listickému zřízení. Č./HD

Argumentovanost
dání, abychom si udělali úsudek o úrovni slouží
cích novinářů:
"V uplynulém období jsme se snažili odvést kus
poctivé práce, informovat, organizovat a vycho
vávat . . . Proto z tribuny tohoto aktivu ujišťujeme pracující lid Československa, že chceme zvýšit
účinnost naší práce, její přesvědčivost, argumen
tovanost . . . Tak chápeme náš podíl na gotfwaidovské politice "čelem k masám" . . . "
Aby argumentovanost práce sloužících čs. novi
nářů byla ještě větší, vynes! krátce po aktivu
pražský soud rozsudek nad pro-dubčekoyským no
vinářem, který se nepřizpůsobil: 52letý Arnošt Vrajik, píšící pod jménem Arnošt Pražák, byl odsou
zen senátem městského soudu v Praze k desetile
tému žaláři. Žaloba ho vlní ze styků s úředníky
amerického velvyslanectví v Praze Edwardem West
Burgesem, Markem J. Garrisonem a Samuelem
Veissem, kterým prý prozradil v r. 1968 a 1969
tajná data o rozmístění sovětských posádek v Če
skoslovensku, o konaných manévrech atd. Rov
něž zahraničním novinářům prý tehdy dával různé
Informace o Československu.

otevíracím projevu, “pod
ceňování našeho ideového
působení a podléhání prakticismu, což umožňovalo
našim ideovým protivní
kům oslabovat leninský
charakter strany.”
Zdá se mi, že v tomto
bodě má první tajemník
kus -pravdyu- ideové půso
bení, tedy ře č i. a teorie
komunismu a socialismu
mohou ’- jsme toho svěd
ky i v západních zemích
- důvěřivé idealisty zlá
kat. Stranická praxe jim
může nánejvýš otevřít oči.
Proto tedy není pro komu
nismus nic prospěšnějšího
než vyrábět více teorií a
méně praktícírovat. Ko
nečně už Hitler objevil
to. co Lenárt nyní vyslovu
je jako poučku pro všech
ny straníky: stokrát opa
kovaná nepravda se na
konec zdá zcela pravdi
vou.
' -Fakulta se má vedle pe
dagogické práce ■soustře
dit na intenzivní teoretic
kou činnost v celé spole
čenskovědní oblasti. Jde
0 zalepení staré známé
bolesti komunistů: suro
vost okupace, nedostatek,
nesvobody - to všechno
musí teoretikové teprve
dodatečně zdůvodnit; oblo
žit omáčkou internaciona
lismu. proletářské souná
ležitosti a principů marxleninísmu'.
Přitom, jak soudruh Le
nárt podotýká, staře vy
školené (jak se ukázalo
špatně vyškolené) kádry
odcházejí sešlostí věkem
1 vykopnutím a je třeba
celou tu sysifovskou prá
ci začít znovu. Nakolik . e
to .soudruhům -podaří, zá
leží. teď hlavně na sloven
ských ' lidech. Z otevíra
cího ■ projevu'' soudruha
prvního tajemníka však
nezněl přílišný, optimi
smus. -■
mč
BYTY
PRO SVOBODNĚ
nebo bezdětné manžele
$ 7 týdně
($ 1 za den)
5 minut z Dity
70 Gipps Sf.,
Easf Melboume
Tel. (po 6. hod. več.ř;
41-4088
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CHCETE SI ODPOČINOUT
v době dovolené nebo o víkendu?
O všechno pohodlí a výbornou stravu je
postaráno v
PENSIONU A RESTAURACI
Y O S E M I T E, K A L O R A M A , VIC.
v Dandenong Ranges, 28 mil z Melbourne
K zpříjemnění pobytu je k dispozici kou
palištěm stolní tenis a odbíjená.
! K reservování pokojů nebo jen obědů
volejte 728-1298, po 8. hod. več. 728-1105
Jan a Štěpánka Pospíchalovi

Listopadový kalendář
Jarka Vlčková

Nezapomenutelným dojmem na nás jistě působil
Zdeněk Štěpánek v úloze Mikuláše Dačického z Heslova-Ve filmu Čech pannen kutnohorských. Pan Mi
kuláš ¡nebyl však jen velkým ctitelem krásného žen
ského pohlaví a milovníkem dobrého vína, nebyl jen
spravedlivým ochráncem utiskovaných v době vlády
Rudolfa II. u nás, byl i kronikářem své doby a básní
kem:- Tento kutnohorský erbovní měšťan, utrakvista,
nabyl latinského vzdělání u tolerantního kladrubské
ho opata a využil je k napsání Paměti, jež navazuji
na starší zápisky předků z matčiny strany, jež byly
vedeny od poslední čtvrti 15. století. Dačický zde
věnuje pozornost nejen událostem v Kutné _ Hoře.
ale i událostem doma a v zahraničí. V básnické
sbírce Prostopravda se soustředil na společenskou
kritiku, jíž mířil do řad svých spoluobčanů,^ na du
chovenstvo církevní, na nešvary ve statní správě. Po
stavu Mikuláše- Dačického z Heslová vykreslil La
dislav Stroupežnický v aktovkách Paní mincmistro
vá a Zvíkovský rarášek. Letos vzpomínáme 345. vý
ročí od jeho narození.
4; listopadu uplyne 170 let od narození Jana Jindři
cha Marka, faráře v Královicích. Přispíval do Krameriových Vlasteneckých novin, čechoslava, Poutní
ka slovanského, Časopisu Českého musea a jiných
obrozeneckých časopisů. Psal pod pseudonymem Jan
■z Hvězdy. V rané tvorbě preromantik (jeho Píseň
česká byla zhudebněna B. Smetanou) pokouší se ^v
čtyřicátých létech o psaní novel ze současného ži
vota (Harfenice, Volšanský zámek). Jeho_ povídky
Jarohněv z Hrádku (z doby Jiřího z Poděbrad) a
Mastičkář (z časů Jindřicha Korutanského) si vzaly
za. námět zápas o uchování národní^ existence a usi
lovaly o věrné zobrazení minulého českého života.
Při pohřbu Petra Voka z Rožmberka do třeboňské
brobky byl zlomen nad jeho rakví erb pánů z Růže,
neboť jím vymřel po meči nejmocnější rod, jenž
panoval v jižních Čechách, rod, jehož se pro jeho
moc obávali sami čeští králové. Osud slavného rožm
berského domu, jemuž obrovské bohatství vyrostlo
staletým úsilím mnoha generací, je jedním z nejza
jímavějších osudů české význačné šlechty a to od
rozkvětu až po pád rožmberského dominia, jež se
poslední z jeho potomků snažil zachránit sňatkem,
s mladičkou Kateřinou z Ludanic, jež však 22. června
1601 opustila tento svět, aniž dala rodu dědice. Hlav
ním sídlem Posledního Voka byla Bechyně, kde uží
val života plnými doušky, ale finanční krise vylé
čila Petra Voka z lehkomyslnosti a začal se velmi
starat o své hospodářství; v rybníkářství se. proje
vil jako pravý Rožmberk. O jeho osudech nám vy
práví románově Jiří Mařánek v Barbaru Vokovi a
V. Břežan ve své historické práci život Petra Voka.
6. listopadu 1611 krátce po půlnoci poslední Rožm
berk zemřel. Jeho smrtí zanikl nejpřednější český
rod, který po několik století výrazně ovlivňoval po
litické dění celého království a podstatně rozmnožil
kulturní a hospodářské bohatství země a národa. Od
chodem “barbara” Voka se uzavřela významná ka
pitola národních dějin a především svérázného vý
voje jižních Čech.
V lednu 1918, za první světové války, byl Kon
stantin Biebl, pocházející z lékařské rodiny lounské
ho kraje, raněn, zajat komity a odsouzen k smrti.
Útěkem ze zajetí se vyhnul jisté smrti — aby si před
20 lety, 12. listopadu 1951, život sám vzal. Konstan
tin Biebl, jeden ze zakladatelů “Devětsilu” , důvěr
ný přítel Jiřího Wolkera, básník "Lodí, které dová
žejí čaj a kávu”, “Zlatých řetězů” , “Zrcadla noci”
a režimní poúnorové sbírky “Bez obav”, předváleč
ný zanícený komunista, začal mít počátkem padesá-
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Kuba do Organizácie amerických štátov?

O kubánských ubehlikoch
V Latinskej Amerike pribúda hiasov, ktoré doporučujú změnu v postoji ku
Castrovmu režimu, prihovárajú sa za návrat Kuby do Organizácie amerických
štátov, v ktorej jej členstvo boio suspendované uznesením o hospodářských
sankciách v roku 1962. Dopisovatel* časopisu Christian Science Monitor Goodsell upozornil právě na řeč generáineho tajomníka Organizácie amerických
štátov Galo Plaza Lascu v Paname, ktorý doporučil, aby sa skončilo s ekono
mickými a diplomatickými sankciami proti Kube. Vo svojej správě Goodseii
uvádza, že okrem tých republik, ktoré sa už dávnejšie vyslovili za změnu, ako
například Koiumbia, Kostarika, Eguador, Peru, Uruguay, Venezuela a Boli
via (za bývalého režimu gen. Torresa), ochotu k liberálnejšiemu postojů ku
Casfrovi už vraj naznačili aj dve najváčšie latinské republiky: Brazília a
Argentina.
Napriek tomu sa neoča- ml návrat Kuby do pan- né štáty, že vraj podporukáva, že k tejto zrnene americkej rodiny. Minulé jú ilegálny odchod nespo
dojde ešte tohoto roku. týždne grimesli o tom kla kojných Kubáncov, ktorí
Lebo okrem toho, že stále sický příklad. Americká sa nemóžu dočkat’ legálplatia tie důvody, pře kto tlač píše o novej úrovni neho leteckého transportu
ré bolo členstvo Kuby v Castrovej nezodpovedno- a tak. sa vy dáváju po mo
panameriekej organizácií stL
ři na Floridu v malých
suspendované. Kuba je
Vo štvorhodinovej řeči člnoch, ba dokonca v kastále a v poslednom
Castro sa bránil proti ob- jakoch. Riskujú život. Ca
ešte pod silnéjsou sovifií- viseníB. že by jeho režim stro obvinil Ameriku, že
skou kontrolou a podporu boř zavinil prerušenie le zveřejňováním správ o
je teroristické skupiny teckého mostu, ktorým sa týchto útekoch a posky
proti legMumym
prřražaja Kubánci s po továním azylu týmto ubehamerickým režžmoca.
velením režimu do Spoje líkom podporujú ilegálně
Castro sám sa o to při- ných. štátov, V tejto sú- akcie kubánských občačiňuje. aby sa nesskiásč- v iste ti zaútočil na Spoje- nov, a preto on bude pod
porovat’ ilegálně vzdušné
pirátstvo.
Potřebajele oprava » to ?

zatial’ čo piráti leteckej
dopravy ohrožuj ú životy
všetkých cestujúcich. Po
rovnávat’ niečo ta k é . a
podporovat’ letecké pirátstvo, proti ktorému boju
je celý svět, hodnotí ame
rická tlač ake přejav naprostej nezodpovědnosti.
Castro je zrejme podráž
děný správami o vzrastajúcej nespokojenosti oby
vatelstva na Kube. Od
roku 1959 takto za nasadenia života opustilo Kubu
výše 12.000 osob. O týchto nespokojencov Castro
nestál, nazýval ich červíkmi, ktorých sa ochot
né zbaví. Teraz však obracia a hrozí, že použije le
tecké pirátstvo proti tým,
čo týmto “červiačikom”
poskytnu azyl.
Dušan Lehotský

SPOLEČNÉ
LETY

Ministerstvo zahranič- do Frankfurtu a Vídně
a zpět
ných věcí vo Washingtone
Zvi.
(“Charter”)
$ 715
na
tuto
hrozbu
promptně
ROBERTA ŠTEBCLA
reagovalo. Odmietlo obvi Skup. (“Groups”) $ 730
3# Regent Sfc, Hostii K kteaccd. f ie .
Podrobné informace
neme, že by podporovalo
(proti nádraží ?íth_ B á d sa ca č)
ochotně sdělí
ilegálně útěky z Kuby a
Odborně — rychle — levsě
upozornilo, že vzdušné pi
ALMA
rátstvo představuje veTké
Rovněž opravy sekaček trávy,
riziko, ohrožuje medzináTRAVEL SERVICE
praček, ledniček aftf
rodnú letecká dopravu a
330 Little Collins St„
životy cestujúcich. Keď
Melbourne, 3000
Telefon:
tých let obavy, nedokázal se srovná s koraumstickoa sa kubánsky občan vydá
v malom činu na rozbúrepraxí.
63-4001, 63-4002
Přerovan Jan Blahoslav, biskup jeAsoty bratrské, né more za slobodou,
se za svých studijí seznámil s Lutberem a Filipem ohrožuje jen svoj život.
Melanchonem, jenž zbožnost opíral o učenost takže
Blahoslav, jenž jednotě bratrské prospěl jako tóstorik-vědéc při obnovení- a doplnění b ra trá é iao ardfiVelký výběr vín, lihovin a piva
vu, kráčel v jeho stopách. Nebezpečnou tefkieoci
dodáme kamkoli v Austrálií
biskupa Jana Augusty proti vzdělání Bratří oAnítl
rázně ve Filipice proti misomusům důkazy, že vzdělá
za velkoobchodní ceny
ním se zbožnost prohloubí. Humanistická učenost, pé
če o jazyk, umělecký vkus a zbožnost spojuje jeho
Ceník na požádání
hlavní díla: 1) Kancionál s názvem Pisoě chval
božských, zvaný šamotulský, jelikož vyšel v nádher
J. KINDA & CO. PTY.LTD.
né úpravě v polských šamotulách, 2) M usea pouču
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
je o tom, jak zpívati a skládati. duchovní písně, z
nichž mnohé v Kancionálu pocházejí přímo z pera
Telefon: 42-4782
Blahoslavova. 3) Gramatika česká byla příručkou nebo: 184 Miilers Rd„ Nfh. AHona, Vic. (314-6281)
správné a ozdobné češtiny. V osobě Blahoslavově
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
nejdokonaleji splývá humanismus s domácí protire
formací. Jednotu, jež ho nazývá “drahým klínotem”
povznesl kulturně. Zemřel 24. listopadu 1571.
60 roků se dožije 28. listopadu Václav Renč, význač
Prvotřídní a levná
ný český katolický spisovatel a dramaturg. Jeho po
ŠVADLENA
A DÁMSKÁ KREJČOVÁ
čáteční lyrika byla ovlivněna tvorbou O. Březiny
s bohátými zkušenostmi v Československu
a R. M. Rilkeho. Ve .svých básnických sbírkách usi
loval o tvarovou čistotu, právě tak jako ve svých
i v Austrálii
dramatech, jež se zdají být životnější jeho tvorby
HANA N iSTJ KO-LOMOVÁ
básnické. Jeho Marnotratný syn byl uveden na scé
otevřela vlastní závod v
nu v roce 1942, Císařův mim a Barbora Celská v ro
804 Glenferrie Rd., Hawthorn, Vic.
ce 1944. Důrazem na formální stránku díla se vyzna
čují i Renčovy překlady z němčiny, francouzštiny,
(poblíž hřiště Hawthorn Football Club-u)
italštiny a vlámštíny i úpravy a modemlsace dra
Telefon (ve dne i večer): 81-8418
mat Hebbelových, Schillerových, Goethových, Hauptšijeme na míra z přinesených i našich látek.
mannových a Nestroyových. Dílo Renčovo, jež bylo
Prodáváme též hotové šaty, kalhotové obleky,
za komunistického režimu na indexu, zhodnotil K.
Bundálek v Listu Sdružení moravských spisovatelů
kostýmy, hoťpants, minis i maxis.
pod názvem: Od Barbory Celské k Černému milenci.
Obraťte -se s džrěuju na,
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HLAS

Kult mládeže
FERDINAND

- 5-

DOMOVA

Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
■ -■ .:
- * i: dúyěrou na

ODRA TRAVEL SERVICE

PEROUTKA

S tou trémou, s jakou člověk se chystá blíže zkoumat, snad krltisovat převládající náladu doby, polo
311 Latrobe St., Melbourne, 3000
žíme jednu nebo dvě otázky o mládeži. Jestliže člověk má před sebou mládež na jednom určitém místě
Telefon 67-9454
a v jednom určitém čase, může se domnívat, že ví, co jsou ideje mládeže. Kdyby váhal, hluk a křik
Poradíme Vám, opatříme cestovní'doklady a zpro
z; ulice ho poučí. Jestliže však to člověk srovná s mládeží na jiném určitém místě nebo v jiném určitém
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
čase— co mu vyjde, jaký je pak celkový obraz mlá deže? Mladý muž v Rusku, komsomolec, žádá dívku,
Skupinové lety (chartered) $ 715.20
také komsomolku, která pojede na hromadnou výpravu na západ: "Přines mi košili z Bruselu a jinou ze
Hromadné lety (groups)
728.20
Švédská, také portrét nějakého cizího spisovatele, čím modernější, tím lépe." Ale svobodný a sytý mla Zasílání dárkových balíčků — ceník zašleme na
dý muž v Americe, uprostřed košil a kravat ze všech zemí a uprostřed nejmodernějších spisovatelů, pra
požádání obratem.
ví: "Chci Mao-Ce-Tungovu červenou knížku."
Josef Brinke: . . .A znali jen kámen. Novinář,
"Mládež jde za novými ideami". To je asi pravda, ale nepomáhá to mnoho k poznání, které ideje jsou
Praha, 1971, 224 str., fotografie, kresby, map
mládeži společné. V různých dobách různé ideje byly nové. Fašismus, nacismus byly ve své době nové
ky, 32 Kčs.
o
ideje. Mussolini, Hitler, Stalin jistě přinesli některé nové ideje. V 18. století rozum byl v Evropě nová
Miloslav Stingl: Ostrovy lidojedu. Svoboda,
idea a byl pak dlouho všemi uctíván, ale nyní leckte ří mladí lidé touží sednout k nohám orientálního mysti
Praha, 1970, 234 str., 56 str. černobílých a
40 str. barevných fotografií, mapky v tex
ka nebo pěstují astrologii, čtou knihy o "protikultu ře", v níž role rozumu prý bude omezena, ira c io 
tu, 41 Kčs.
nalismus je nová idea — ačkoli po pravdě tito mladí lidé jdou za některými starými německými filo
sofy nebo některými jinými německými romantiky. Říkají jeden druhému, že rozum člověka ochuzuje,
CESTOPISY
brání mu v plném životě a že to nemá být.
V Československu vyšly v poslední^ době dva cesto
Před čtyřiceti-lety mla pisy, které nás mohou tématicky zajímat. Je logické,
Existuje rozšířená chuť šest studentu a jeden pro a “ideje mládeže” . Snad,
věřit, že role mládeže vždy fesor. Byli mezi ostatní ve světle toho, co se stalo dí lidé z několika evrop že s. některými pasážemi nebudeme souhlasit, zejmé
je pokroková a humanit německou mládeží tak iso v Německu, střízlivá prav ských národů utvořili legie na pokud še týkají popisu společnosti a sociálních
jevů, autoři museli (či chtěli) splatit desátek za mož
ní, ale před čtyřiceti lety lováni a ztraceni, jako je da spíše je ta, že na urči a bojovali vedle nacistů nost publikovat za tiskového dozoru. Jména^ obou auto
mladí Němci přilnuli k no několik lidí ztraceno v tém místě ve světě a v za to, aby nacismus ovládl rů jsou snad některým čtenářům HD známá. Josef
vým ideám, jež na neště mraze a sněhové bouři za určitém čase mládež boju Evropu. Za Dreyfusovy Brinke, geograf, který před lety' studoval v Austrálii,
stí vymyslel Adoíf Hitler. polárním kruhem.
je za některé ideje, na ji aféry ve Francii aktivní byl vedoucím čs. zeměpisné výpravy 'Moravského
muzea, která v roce 1969 projela australským konti
Enthusiasmus . německé
Když nacisté roku 1939 ném místě, v jiném čase část mládeže stála na stra nentem a 'setkala se s -mnohými- krajany, z nichž
mládeže dal nacismu jeho vtrhli do Československa, á v jiných podmínkách, ně reakce a vyhrožovala někteří pak byli výpravě velmi nápomocní při míst
sílu, nejdříve v Německu ňá Gestapu v Praze ně ■ ža jiné, někdy lepší někdy židům a Zolovi, který se ním výzkumu, ubytování apod. Brinke si je této
zastával Dreyfusovy ne okolnosti vědom, ať je to skutečnost jakkoliv- nepří
rozhodl zápas mezi demok mečtí universitní studenti lorší ideje.
jemná čs. úřadům, které byly tak štědré, že vyba
racií a Hitlerem, potom. sloužili jako písaři na Ge
Odvažujeme se myšlen- vinnosti.
vily expedici gulášovými konzervami, aby- se neutrá
po nějakou dobu ohrožo stapu a polemisovali proti iy, že ve světě mladých
A je newyorská a praž cely devizy za jídlo při mnohaměsíčním putování.
val svět. Mladí enthusia- komisaři, když chtěl pro je právě tolik různosti a ská mládež. Mladý Ame Import evropských masných výrobku bez zvláštní
•stičtí Němci vybojovávali pustit vězně. A když naci .nejistoty jako ve světě do ričan chtěl obejmout mla kontroly však .Austrálie nepovoluje^ a .tak .si .cestova
telé museli utáhnout .opasek a byíi.^rádi, ^že jě sem
nacismu jeho počáteční: vo stický ministr propagandy spělých,
pravděpodobně. dého návštěvníka z Prahy tam někdo pozval na barbečuě. 'Knížka je napsaná
jenská vítězstvi nad méně Goebbels poručil pálit kni Stejné procento kritických jako svědka, který přichá-’ svižně, obsahuje zajímavé cestopisné p a s á ž e a j e
enthusiastickými mladými hy, němečtí studenti divo ja lehkověrných a, je-li zí ze země sociálních di- zaměřena -zejména na zeměpisné, etnografické, pří
lidmi západními. Tento ce tančili kolem ohňů, v jdovoleno na to . myslet, vů. Řekl mladý Pražan: rodovědecké a sociální výzkumy kmene Rembaranků
v Arnheimské zemi v Severním teritoriu. Čs. kritika
enthusiasmus přenesl ně nichž knihy hořely. Pálit ¡stejné procento, chytrých “Dej mt pokoj.”
pokládá tuto knihu za jeden z nejlepších ^cestopisů, ■
meckou armádu přes dva knihy byla jedna z nových a hloupých.
Mladí lidé jsou sebevě který v Československu v poslední době vyšel.
Před časem uveřejňoval - pražský týdeník Květytisíce mil až ke Stalingra- ideí. .
Na západě v tomto de domí jako ještě nikdy a.
du. Když pak později bylo
To, ovšem, je katastro sítiletí mladí lidé bojují o jestliže pozorujeme dobře, cestopisné vyprávění M. Stingla, ve kterém popisoval-,
zážitky z jihopacifických ostrovů. Tyto repor
už všechno ztraceno, v fa pro tu představu, že svobodu téměř bezmeznou. sami jsou nejhorlivější svoje
táže nyní -autor-shrnul' do knihy nazvané V. zemi lido
Berlíně hoši od třinácti do existuje jakési charakteri V Číně v téže době Rudé podporovatelé kultu mlá jedů. Je to barvité líčení cest po Fídži, Nových Heoosmnácti let skoro beze stické. společné a nezbyt gardy, organisované tlupy deže. Poněvadž spravedli ridách. Nové' Kaledónu-Šalomounových a Bisma-rczbraní poslední odporova ně ušlechtilé přesvědčeni mladých lidí táhly z města vě nemohou být považo kových ostrovech i po Nové Guineji. Tento, cestopis’
obsahuje kromě docela zajímavých cestovatelských
li ruským tankům.
mladých lidí a že člověk do města, z ulice do uli váni za hlavní sídlo vědo postřehů i některá vlastní etnografická pozorování:
Na začátku roku 1943 musí s naprostou uctivo ce. aby dobily poslední mostí, kult mládeže se mu Kniha je obrazově pěkně'upravena.
'
IR
bylo v Mnichově odhaleno stí naslouchat, když jsou zbytky volnosti a nastoli sí zakládat na něčem jispiknutí proti Hitlerovi - pronášena slova “mládež” ly bezmeznou nesvobodu.
CPokračování na str. 6)
. ČTYŘI Z O S M N Á C T I ,
knih edičního plánu 1971/72 zajišťují člěnstVí v KLÍT?
BU ČTENÁŘŮ nakladatelství CCC BOOKS; členové
klubu mají slevu při nákupu kvalitních knih a nárok
na každoroční prémií.
V Y B E R T E SI
aspoň čtyři tituly z letos nabízených titulů: ;
Aškenazy: Dětské etudy;- Čapek:"Povídky z jedné
kapsy;.Čapek:- Povídky-z- druhé kapsy i-Sterlingová':
.Případ Masaryk; škutina: Presidentův vězeň; Třebízský: Povídky karlštejnského havrana;- ErbeňrK yíice; Flker: Ochránce nebohých; Friedrich;' Cvokár:na; Golombek-Valenta: Eskymo- WelzI; Jirásek; V
■jcizích službách; Kučera: Pražský srpen; Šrámek:
¡Stříbrný vítr; ÁťorchiiLoýci; mamutů; Schneider: Sa
lónek dočasně uzavřen: Polaček: Bylo nás" pět: Těsnó¡hlídek:-Liška Bystrouška;.- Zosěenko-r Svérázná spo
lečnost. — Členská prémie zdarma; -Diviš: Teorie
-spolehlivosti.
KNIHY CCC BOOKS vycházejí v jednotném formá
tu 15 x 21 cm. většina z nich je vázaná v plátně, ceny
Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. NAŠE SPECIALITA: uzená šanka i
se- pohybují v rozmezí- od -9,- DM'- <2-,7Ö US S) do
19.- DM (5,50 US $).
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
1 • Staňte se členy Klubu čtenářů exilového nakladaDOMÁCÍ JATERNICE, JELÍTKA A SMETANOVÉ I VINNÉ KLOBÁSY
1 telství české'a-slovenské'literatury! Přihlášky posí
m
lejte na adresu.:
Elektrika z CXýtí číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka, c. 38
• CCC BOOKS, GmbH, 8, Muenchen 86,
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.), .¿stárka i 38
: :
,
‘
Postfach 860207, B R D

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZENAŘSTVI
m

c o u r a m i , butchers pty. w .
KOPECH SiALLGOODS Pty. lid.

3 2 6 High Street, Kew, Vic.

,

Telefoa: 86-7178
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Kult mládeže
(Fotaačovámf se str.6)
ném. Více méně se nám
praví, že mladí lidé mají
intuici genia, která bez
nadměrného nebo i bez do
statečného množství vědo
mostí proniká ke kořenům
věcí.
Za druhé, kult mládeže
klade důraz na čilé a ne
pokojné vlastnosti mla
dých lidí. Těch je třeba,
aby společnost neustrnula
Pokud intuice se týká: in
tuice ' mladých Němců a
Italů, kteří také byli faši
sti, byla jiná než intuice
mladých Francouzů a
Angličanů, a do velké mí
ry následkem toho vznikla
druhá světová válka.
Většina nových věcí je
stará, už středověká mě
sta se bála universit, a
otcové už dávno byli obvi
ňováni.
Revolta proti
otcům je jedna z nejoby
čejnějších věcí na světě.
Vynořuje se v paměti de
bata s mládeží krátce
předtírň, než druhá svě
tová válka vypukla. Mla

dí lidé: “Otcové nám dali
světovou válku." Starší
člověk: “Ta byla nic proti
té válce, kterou synové
povedou.”

předvedeno, jak Hitler
řečnil, jak hrozil pěstí.
Mladí- Francouzi slyšeli
héslo, jež vydali francouz
ští učitelé:, “Raději otroc
tví, než válku” , a nebyli
tomu daleko. Ale válka
přišla, Francie byla poražéna .a obsazena, a mladí
Fřancouzi po tisících šli
do resistence a riskovali
své životy..

Pokud se týká nepokoj
ných vlastností mladých
lidí, jichž je třeba, aby
společnost neustrnula . . .
Ačkoli mladé lidi nudí to
mu naslouchat, zralá spo
lečnost dává místo pokoji
a nepokoji, varuje se uSpisovatel Kipling byl
strnutí, ale i toho, aby se neobyčejné- uctíván
v
nerozplynula ve varu bez Anglii, celá generace vy
oddychu.
rostla pod jeho vlivem.
Je tvořivý nepokoj, ale Pak přišla doba, kdy po
je i vratkost a rychlé stří hrdat Kiplingem se stalo
dáni, a nové ideje bývají vysvědčením pravé moder
opouštěny a vyměňovány nosti, a anglické universi
za jiné. Tolstoj a Čechov ty byly plny tohoto po si stěžovali, že ruští stu hrdání a ještě jiného po
denti jsou radikální, ale hrdání. anglickou tradicí.
brzo se z nich stávají ne Když nacisté si podrobili
citelní carští úředníci. Po evropský kontinent a při
válce uplynuly jen dva ro. pravovali invasi do Anglie,
ky, a německá mládež, angličtí studenti, kteří po
která dříve trnula posvát hrdali Kiplingem, bojovali
nou úctou, už propukla v ve vzdušných bitvách tak.
bouřlivý smích, když na že Kipling by si to lépe
filmu nebo v televisi bylo nemohl přát. A angličtí
studenti se vychovali v
socialistické náladě a by
li ochotni se pro to rvát s
HLÍDANÍ DĚTÍ V MELBOURNE
kýmkoli. Když začátky so
¡provádíme po celý děn í noc, včetně víkendů, t
cialismu v Anglii přišly,
¡po1 dobu školních prázdnin nebo dlouhodobí,
studenti se odvrátili, sté
¡příjemném prostředí, s výtečným jídlem a
žovali si na nudu a na to.
¡stálého dozoru. Informujte se.
že socialismus jim nedává
IRENA KOPÁČKOVA
příležitosx.
1a Beatrice Ave., Surrey Hills, Víc. 3127
Telefon: »8-136«
Před deseti lety v Ame
rice spisovatel Salmggr
ovládal literární scésB.
Nebyio kritika, aby dfanse
OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE
nerozbíral jeho ťfiša. Od
ve velkém výběru na skladě
Marka Tvraina nebylo ta
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVANÍ rámů
kového miláčka americké
i nábytku odborně provádí
mládeže. Saiinge-rova kni
první pozlacovačská firma v Austrálii
ha “Chytač v S tě” se sta
la biblí mladých lidi. Kaž
J. KOŠŇAR PTY. LTD.
dý chtěl být jako hlavní
112 Marlbyrnong Rd., Moonee Pends, Víc.
Salingerův hrdina. mStý
Telefon: 37-3109
hoch Holden. mluvit jel»
[jakéž i v č. 42 Howard 5t., North Meibeurne řečí. osvojit si jeho atítudy. Nyní. tak brzo, nikdo
(pokračování William St.). Tel.: 323 8638
Salingerovi neprokazuje
Krajanům poskytneme 15% slevu
aspoň tu čest, aby s ním
polemisoval. Prostě se o
něm mlčí. Jeho ^pravděpo
Velký výběr jakostního masa a uzenin
dobná chyba: neměl čer
najdete v českém řesnictví a uzenárství
ný humor, neinformoval o
detailech tělesné lásky,
U FRANTIŠKA ŘÍHY
jeho
hrdina Holden byl
78 Mclnfyre Rd., Nfh. Sunshine, Víc., tel. 311-2019
příliš
mírný, citový' a neKvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
bojovný a litoval i jepti
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka
šek.
frankfurtské párky, turistický salám.
V Indonésii byl také
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Rugier & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Hlghway, MOORABBIN, Vic., 3189

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
rychlý zvrat. Tu studenti
se chystali zabít generály.
Za nedlouho meetingy stu
dentů žádaly, aby byli za
biti ti, kdo chtěli zabít ge
nerály.
Vracíme se k tomu, že
je vlivný rozdíl místa a
času. Anglický dramatik
Osborne byl heroldem no
vých časů a snad první
podal souvisle filosofii
‘‘mladých, rozhněvaných
mužů”. Hrdina jeho dra
matu praví: “Doufám, že
ani na okamžik nepropad
nete omylo, že jsem gent
leman.”
Každý jistě z vlastní
zkušenosti poznal na zá
padě mladého člověka,
který vědomě pěstuje hru
bost. Soad v Ruska něco
jiného se vaří. Tu také
dlmám byla v ofcübê a i
žádána
partísánská
drsaost. V RjEku je také
“novatorstvo” , žádost no
vých věci. ale “novatorstvo” ta někdy vypadá ji
nak než na západě. Čte
me. že mladé ruské ženy
se shánějí po b ábách o
etiketě, aby poznaly, co
se v jejich světě ztratilo
a co by saaá zasloužilo
rehabilitace- OsBnjí do
zvědět se, co je zdvořilé,
slušné, ct feilaph é . co dě
lá Ětověka takovým, aby
bylo
s ním po
být. Byl by to paradox,
nebo. jak Angličané a Američané spíše říkají,
“trocie” dějin, kdyby
představa gentlemana a
lady. pána a paní se do
světa vracela oklikou přes
Rusko.
Je neoddisputovaný fakt.
že v demokratické česko
slovenské republice syno
vé demokratů bývali ko
munisté, kdežto v komu
nistickém Československu
synové komunistů se zaní
tili pro demokracii. Jaké
si váhy kolísají. . .

M . C HRPA

537 Hampton St.
Hampton, Vte.
Triefen: ÏI-Ï75S

Optical Service

Listy
S velkým zpožděním jsem dostal do rukou tri čísla
dvouměsíčníku Listy. První číslo vyšlo v lednu, druhé
v březnu a třetí v7 květnu 1971. Časopis je vydáván
v Itálii (adresa redakce: c/- MPL, Via Terra Argen
tina 21, 00186 Roma) a roční předplatné pro čtenáře
mimo ČSSR stojí DM 10.-. žádné z čísel neuvádí
složení redakce či redakční rady, víme ale, že za
kladatelem a vůdčím duchem časopisu je Jiří Pelikán,
kdysi mládežnický funkcionář, ředitel pražské tele
vize a nakonec kulturní atašé v diplomatických služ
bách. Listy se nazývají “časopisem československé
socialistické opozice” a jsou určeny čtenářům přede
vším v Československu. Tímto sdělením otvírá redak
ce svoje karty a upřímně dává najevo, přesto že
působí v exilu, že se nezříká svého marxistického
světového názoru. Koncem října 1970 se sešli v Praze
zástupci občanů z Čech a Moravy a vyjádřili své po
city a názory v ustanoveném hnutí, které se hlásí'
z c á a manžfestačně za myšlenky československého
jara. Toto hnutí údajně trvá dodnes třebas v pozmě
něné podobě a přes tvrzení oficiální propagandy, že
I d myšlenky československého jara odvrhl, a bez
ohledu oa to, jak se kdo tváří na svém pracovišti,
listy se považují za tiskový orgán tohoto hnutí, pro
tože takový by v samotném Československu nemohl
být vydáván. Listy tedy napomáhají “politickému
boji za socialistické, demokratické, nezávislé a svo
bodné Československo”, jak se proklamuje v -prohlá
šení Socialistického hnutí čs. občanů.
,
Tuto aktivitu přijímá čs. exil se smíšenými pocity.
Jak již ale bylo formulováno jinde (P. Tigrid, Svě
dectví 42, 579), demokratický exil zahrnuje všechny,
kteří mají dobrou vůli a otevřenou mysl, ať již jsou
marxisté či nejsou.
Obsah tří čísel Listů je dosti pestrý (jedno číslo
má vždy 40 stran formátu 17 x 24 cm) -a nemohu říci,
že nezajímavý. Pro informaci uvádím tématiku klí
čových příspěvků třetího čísla: mlýny politických pro
cesů, příprava internačních táborů, vysočanský XIV.
sjezd KSČ, sjezd nového absolutismu (XXIVl sjezd
KSSS), jak se Dubček “připojil” k delegaci v Moskvě
atd. Věřím, že pro občana žijícího v ČSSR má čteni
Listů vzrušující chuť zakázaného ovoce a předsta
vuje zdroj zpráv, které jsou jinak tajeny. Jiná je
jíž otázka, jak tyto informace přijímá Čech a Slo
vák v exilu, který se socialismem (ať již v jakékoliv ■
formě) nesympatizuje. Já nemám představu, kolik
krajanů žijících v exilu se socialismem koketuje a
dává přednost Maovi před Masarykem, buďme a le .
tolerantní. Uznávám ale, i když s koncepcí Listů ne- ■
souhlasím, že časopis odvádí práci s dohrou úrovní
jak ve smyslu kritičnosti proti dnešnímu čs. režimu
tak i vlastní publicistiky.
pp *

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
Vás srdečně zve na

TANEČNÍ

ZÁBAVU

kterou pořádá v sobotu dne 6. listopadu 1971 v místnostech
Hawthom Football Sociál Club-u, Linda Crescent, Hawthorn (proti hřišti)
který má plnou likérovou licenci
K dostání jsou všechny druhy piva, vína a likérů
Začátek v 8 hodin večer, konec ve 2 hodiny
Čs. orchestr
Bohatá tombola ★ Vstupné $ 3.00
Výborná teplá i studená jídla podle objednávky
Reservování míst a předprodej vstupenek: 336-7524 (Košňar),
306-4202 (Křepčík), 69-3855 (Maciboba)
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LITTLE BIG MAN (Film Arthura Penna podle románu Thomase Bergera)

Švejk na Divokém západě
Filmy a knížky z Divokého západu nebývají humorné. Už proto ne, že v nich
jde, pokud jsou na scéně indiáni, o genocidu, o vraždění, mordování, skalpo
vání, mučení; prostě jde tak do tuhého, že na humor nezbude jaksi pokdy a
jestliže se vyskytne v indiánce veselejší postava, je spíš k smíchu skuriinosfi,
bizardností, podivínstvím. Hrdina musí být buď padouch, kterému na lidském
životě pramálo záleží, anebo ušlechtilý hrdina, který ochraňuje slabé, pošetilé,
utlačované a nakonec slavně zvítězí. Thomas Berger si ve svém románě z Di
vokého západu vybral za hrdinu bázlivce, šizuňka, dobráka a podfukáře,
všechno v jedné osobě, kterému jde o to, aby si mezi oběma protivníky, modrokabáfníky generála Cusfera a Indiány kmene Sioux, zachránil život, aby se měl
co nejlíp; i když přitom musí zradit své zásady, pokud vůbec nějaké má, i když
přitom musí měnit stranu podle toho, odkud mu hrozí větší nebezpečí. Ne, není
to Švejk, jak ho chtě! miř Hašek, — ten by nikdy nehandrkovai o svůj život —,
ale má bezpochyby, mnoho jeho rysů, tenhle Little Big Man, neboli Jack Crabb.
Film začíná v starobinci. Mladý reportér, vy
zbrojený magnetofonem,
přemluví jediného víc než
stoletého pamětníka bitvy
u Little Big Hornu 26.
července 1876, aby mu vy
právěl, jak' to tehdy vlast
ně bylo, jak přišlo k tomu,
že 264. vojáků americké,
armády bylo pobito Indiá
ny.
Je to rámcový příběh, a
když veterán dá svolení,
aby reportér zapjal nahrávačku, a .začíná vyprávět,
rozvíjí se před divákem
pravá, nefalšovaná indián
ka, napínavá a krvavá,
jenomže přece jen jiná..
Indiáni pobijí karavanu
pionýrů až na dva souro
zence, které si vezmou k
sobě, ale když poznají, že
jeden z nich je děvče, po
nechají si jen chlapce.
Vychovají ho po indián-

sku, přijmou ho mezi sebe; nejdřív je jim k po
směchu, ale když zachrá
ní život jednomu Indiáno
vi, dají mu jméno Little
Big Man po strašlivém
náčelníkovi, který děsil
bělochy tím, že po své
smrti objížděl krajem s.
krvavou hlavou na svém
kopí.
Tak se Jack stane jed
ním z nich, ale nikoli
uvnitř. To se ukáže, když
při přepadu tábora ame
rickými vojáky mu jde o
krk a on se zachrání jen
tím, že zavolá: “Ať žije
George Washington!” , což
by - podle jeho vlastního
ujišťování - žádný Indián
nikdy nezvolal.
Jack se dostane zpět
mezi bílou “civilizaci” ,
žije v rodině pastora, za
miluje se tak trochu do
paní pastorové, ale když

Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

Případ vedoucí
listárny redakce
Jaroslav Kujeba
V časopisé Mladý svět vede listárnu redakce sou
družka Sally a na tuto moudrou děvu se obracejí
čtenáři s otázkami, s nimiž si nevědí rady. 21. září
rozmluvila jednomu zoufalému esenbákovi obavu, že
s ním děvčata nechtějí chodit proto, že nosí unifor
mu VB, s takovou vervou, že jsem zahořel touhou
být — jak se říká — účasten jejích zkušeností. _I
napsal jsem do redakce listu Mladý svět několik
dotazů, samosebou (ó, jaká hanba!) každý pod jiným
jménem a zanedlouho jsem měl od soudružky' Sally
rady a odpovědi. Jak jsem- nakoupil, tak vám pro
dám, snad ani vám nebyly jasné problémy, s nimiž
jsem se já utíkal k této ženě:
“Milý Přemku, ptáš se, co bych Ti doporučila z
Tuzexu, jehož lákavou reklamu jsi četl v 7. čísle
československého světa. Tedy: objednej si zvláště
najlonové prádlo, to tam v západním Německu ne
máte. Jako dárek pro bratra, kterému se pořád
stýská po Vikmanově, navrhuji koupit vkusně prove
dená pouta, která jsem nedávná objevila v pražské
prodejně. Je možno je mít: ve dvojím provedení: v
normálním, které vřele vtiskávají na ruce estébáci.
a v luxusním, s vkusnými přívěsky podob Slánského
a jeho kumpánů na šibenici. Při nákupu aspoň půl
tuctu Ti poskytnou záviděníhodnou výhodu: ajnclík.”
“Vašíku, i ty jeden filuto, ty si ze mne děláš legra
ci. Vždyť i ty víš předobře, že je něco shnilého ve

zjistí, že je svému muži
nevěrná, dá se na pití.
Pomáhá mastičkáři, ztro
skotá s ním, v nejvyšší
nouzi ho pozná sestra,, kte
rá se rovněž zachránila;
ale žije ze dne na den i
potom, pije, až v něm v
jednom salonu najde za
líbení legendární Bili Hic
kock, dá mu peníze, aby
se kloudně oblékl - a Jack
Crabb honí v modrém
cowboyském obleku v mě
stečku “vodu” .

nimi projde onou tragic

kou bitvou u Little Big.
Homu a zachrání se pou
ze tím, že se pod ním spla
ší kůň.
To je zhruba historka
filmu i knihy, ozdobená
veselými episodami a. vů
bec velice zábavná. Zabijí
se tu o sto šest, ale i v
nejvážnějších situacích se
divák ani čtenář neubrání
úsměvu. Je to bezpochyby
zásluhou .představitele ti
tulní úlohy Dustina Hoffmanna, který je filmové
veřejnosti znám už ze
snímku “Asfaltový cowboy” a jehož výkon je i
tu výtečný. Jemu přihrává neméně bravurně Faye
Dunnawayová - jako paní
pastorová, která Jacka
myje v neckách za zpěvu
žalmů, jejíž oči však pro
zrazují jasně, kam míří
její mysl. Jack se s ní
setká později v nevěstinci,
kam jí jde odevzdat pe
níze, jež mu svěřil pro ni
Bili Hickock, zasažen
smrtelně kulkou z revol
veru. Vůbec je obsazení
všech úloh ve filmu výteč
né.

Tenkrát jsi snila o lásce
Pavel Javor
Ténkráť" jsi snftá o lásce, ■- '
- b hvězdách, o moři —
Dňes někdo cizí, neznámý
tvým hlasem hovoří —
Co vy vzdoruješ ná čase?
Kdo z nás dvou zvítězil?
Tvou úzkost poznám po hlase,
neptej se, jak jsem žil.‘
Neptej se, dnes už neptej se,
co nemělo se stát,
(Musifi bychom odpouštět,
musili bychom lhát —)
Někdo mi křídla přerazil
a připjal okovy.
Když ptám se, jenom cizí hlas
mi cize odpoví —
Řekni mi — jak si říkám já —
že to byl všechno sen.
Suchá větvička jasmínu
mi ťuká do oken —
(Ze sbírky Země křižovaná)

Tato "pohoda” netrvá
dlouho, Jack se zase do
stane k Indiánům, a ani
mu nedá moc práce a pře
máhání, aby se z něho
opět stal Little Big Man.
Hůře je tomu se svévo
Žije se čtyřmi Indiánka- lí, s níž režisér zacházel
mi, jimž padl v bitvě muž, s románovou předlohou. U
a zase se cítí po švejkov- Bergera má generál Cusku “doma”, dokud se ho ster přece jen tu a tam
nešťastnou náhodou ne lidský rys, má ksosei: » >
zmocní modrokabátníci, S zumu v hlavě, zdobené

plavým vlasem a vousem;
“Ne, ale vidím do nich.
u Penna je to domýšlivec, Už je nepokládám za bláz
pitomý nadutec, který ne ny ani šílence. Ted’ vím,
má za mák vojenských že nezahánějí buvoly z
schopností a k hodnosti .nedopatření nebo že zabí
se dostal bůhvíjak.
její lidi z nedorozumění.
Berger líčí Indiány jako Ne, oni. to všechno plánu
lidi od bělochů docela od jí, . a taky se jim to pove
lišné: boj je neodmyslitel de. Lidské bytosti (rozu
nou. nezbytnou součásti měj: Indiáni) věří, že
jejich života, zabijí s ra všechno žije: nejen lidé a
dostí, s rozkoší, ale jejich zvířata, ale i voda, země,
vlastní smrt pro ně pra kameny i ' mrtví. Avšak
nic neznamená. Starý ná . běloši věří, že je všechno'
čelník, který je Jackovi mrtvé: kameny, země, zví
dědečkem, odpoví .na jeho řata a lidé', dokonce jejich
otázku, zda -nenávidí A- vlastní národ. A jestliže
meričany:
(Pokračování na str. 8)

státě Švýcarském, když se tam v listopadových vol
bách uchází o 193 poslanecké mandáty 1.690 kandi
dátů. Koho si ubohý Švýcar má mezi tou spoustou
vybrat? Tohle se u nás stát nemůže. Tu se už dokon
ce teď, měsíc před volbami, ví, kdo bude zvolen.
Např. soudruh Zuska, pražský primátor, rozptýlil ne
jistotu už 23. září a oznámil, že v nových zastupitel
ských sborech v Praze bude 40% dělníků, 30% žen
a z^ mladých poslanců do 35 let že bude 25%. Připadají-li Ti tato čísla poněkud jako proroctví mága z
východu, pak Tě mohu ujistit, že soudruh Zuska je
nanejvýš východní mág.”
“Soudružko Zdislavo, neumíš číst mezi řádky. Jestli
že Václav Doležal napsal v RP o interview se Smrkovským, že se “revoluční hnutí vždy chovalo ke svým
renegátům spravedlivě” , že se “k nim obrátilo zá
dy” , nesmíš to brát doslova. Revoluční hnutí nezavrhlo
nikdy pobloudilou ovci. jen tak; pokud ji už postavilo
zády k něčemu, pak jen ke zdi. Viz Radek, Zinověv,
Kameněv a jiní.”
_ “Milý Břeňku, nevíš si rady s výrokem Jiřiny
Ženíškové, vedoucí brigády socialistické práce z praž
ského závodil .Aritma, která se o 14. sjezdu dala sly
šet: “I když si žijeme nějak dobře a v klidu, takže
bysme chtěli žít jako moje celá rodina, takže v celém
světě aby měli už lidi klid a mír a pak že i ten
14.. sjezd se na tohleto všechno zaměří a prostě tuhlectu duševní a vůbec takóvej klid že nám přinese” ..
Žasnu, Břeňku, nad Tvou neznalostí marxistických
autorů, jako je třebas s. Novotný. Trochu cviku ve
čtení projevů našich velikánu a hned Ti svitne, že
paní ženíšková neočekávala od sjezdu pranic, že jí
byl celkem “fuk", ale že cosi musela pronést. Vě
děla to, co^Ti na školení asi uniklo: že čím je projev
konkrétnější, tím větší je nebezpečí zmýlení.”
“Milá Bolemíro, stěžuješ si, že Ti selhal motor u

Tvého milého ZETORU. Kdybys sledovala náš stra
nický tisk, dočetla by ses v RP z 19. srpna z pera
Miloslava Hájka, že “pohonným motorem” každého
komunisty jsou stanovy strany. Nečekej tedy na ná
hradní součástky — to by mohlo trvat do příštího
roku — zarecituj na polí základní myšlenky stanov
a ZETOR se dá do takového běhu, že zoře celou
republiku, jak se to nám, soudruhům, nepodařilo za
celých 23 let.”
“Dvojčata z Podkrkonoší, zajímalo by Vás, zda se
už našel vagón sýra značky Istanbul, který se po
vypravení z Nového Města nad Váhom záhadně na
cestě do Domažlic ztratil. Ze zoufalství nad touto
národohospodářskou ztrátou prý nevycházíte z domu.
Nezoufejte! Nám tuhle utekl do zahraničí šéfredak
tor a taky jsme nepřestali vycházet.. Jen neztrácet
hlavu, jsme na nejlepší cestě k socialismu se sýrem
nebo bez sýra.”
“Chtěla'bys, Jasnuško z Líšně, vědět, zda továryše
Tolstoj, jeden z vedoucích firmy United Machinery
Organisation. Ltd., zabývající se v Anglii půjčováním
sovětských stavebních a zemědělských strojů, který
byl nedávno vypovězen s ostatními 104 sovětskými
občany z Británie, chtěl psát opravdu pokračování
Vojny a míru. Toto jeho tvrzení odpovídá pravdě,
proto si také vybral byt, jehož okna hleděla přímo
do britských elektronických laboratoří v Baldocku. K
literární'tvorbě ho totiž neinspiruje venkovská poho
da, která působila tak blahodárně na jeho jmenovce,
nýbrž právě elektrotechnický ruch a shon. Ostatně
považoval zmíněný titul za příliš dlouhý. Zamýšlel
svou budoucí epopej nazvat prostě “Vojna” . Nyní.
když ho britští imperialisté neprávem vypověděli,
bude si musit vypomoci fotografickými snímky, kte
ré si předvídavě naštěstí velice pilně pořizováL Leč
věrohodnost románu tím značně utrpí.”
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Vedeni KSČ dalo Československo v šanc sovětům

Evropská rada o Československu DOPISY ČTENÁŘŮM
Od 4. do 8. října probíhala ve Štrasburku 2. část XXIII. zasedání Poradního východní Evropě jsou a DVAKRÁT Z ČILE
shromáždění Evropské rady, jejímiž členy je sedmnáct svobodných evropských zůstanou- ohniska odporu, Předně jsme tu měli dost velké zemětřesení. Měli
států. Hned prvního dne zasedání byl plénu předložen referát o situaci v Česko a vzpoury proti sovětské jsme smůlu, že jsme byli v centru města v hotelu
ve čtvrtém patře a tak jsme si moc užili. Doufám,
slovensku. Od září 1868 je to už šestý referát Poradního shromáždění o vývoj! dominaci. -Jde o více než že-se to hned tak nevrátí. — Pak nám padal v San
poměrů, které byly Československu vnuceny sovětskou vojenskou okupací a tzv. 100 miliónů Evropanů, tiagu sníh, což je tu věc docela výjimečná. Jinak
"normalizací". Referentem byl znovu německý sociálnědemokratický poslanec kterým Kreml soustavné Vás snad bude zajímat, jak tu za toho režimu vlastně
Hermann Schmiďt, místopředseda Komise pro evropské nečlenské země. Jako upírá všechna základní žijeme . . . Začíná tu nedostatek textilu, protože zná
rodnili továrny. Také nedostatek různých potravin,
všechny své předcházející referáty, připravil i tento s velkou pečlivosti, takže lidská práva. Západ by hlavně masa je už patrný. Zabrali totiž velké statky,
i když je poměrně krátký, vyniká výrazným přehledem hlavních událostí a je měl projevovat více konk z nichž však bývalí majitelé dobytek ještě včas pro
rétního smyslu pro jejich dali. Maso se tu ovšem kupovalo i v dobrých časech
jích sice kritickým, ale přitom zcela objektivním posouzením.
z Argentiny, jenže dříve to -nevadilo, protože zem Tato nová zpráva o si censura, tendenční infor která je francouzskou spravedlivé národní poža měla velké příjmy z dolů. Teď to zde vše znárodnili,
tuaci v ČSSR byla Porad mace, ortodoxní kulturní státní občankou. Vzdor to davky a neměl by ničím měď je sice naše, ale chybějí nám peníze, hlavně
nímu shromáždění předlo politika, zákaz knih, pro mu, že čs. min. zahraničí přispívat k upevnění moci dolary. Abych však pravdu řekla, já ten nedostatek
necítím," protože při své bohaté zkušenosti z vál
žena po předběžném pro následování spisovatelů, se k tomu zavázalo, nebvl režimů, 'které je potlačují tak
ky a po ní umím z čehokoli něco uvařit. A pak můjpodlé
záměrů
SSSR.
Ostat
jednání a jednomyslném svévolné zatýkání, mani ani k vyhlášení rozsudku
řezník, Jugoslávec, se ke mně chová opravdu b ra tr
schválení zvláštní komisí pulování se zpolitisovaný- na 10 let vězení připuštěn ně sovětské imperialistic sky a nikdy na mné nezapomene. Kromě toho náš
pro nečlenské země v mi soudy, centralistické zástupce
francouzského ké záměry jsou namířeny blízký přítel má přítelkyni, která je sekretářkou fir
také proti celému Západu. my na produkci kuřat. Firmu sice už taky znárodnili, .
Evropské radě. Předsedou usměrňování
hospodář velvyslanectví.
ale nějaké to. kuře na černo pro mne také vybyde . .
této komise je švýcarský ství, atd.
Na konci své zprávy se Odpor evropských pod Zdá se, že tam máte někoho, kdo poměrům v čile
poslanec, univ. prof. WalZpátečnictví takové po referent zmiňuje i o tom, maněných národů proti dobře rozumí a také umí Španělsky. Přikládám tedy
B. J.. Santiago .
ter Hofer, bývalý předse litiky je zvyšováno rychle že je připravován proces sovětské dominaci je trva několik výstřižků .-. .
Po roce vlády našeho “milovaného” presidenta mo
da
zahraničně-politické postupující
sovětisací proti
spolupracovníkům lý a rozhodný. Nedostateč hu konečně napsat, co a jak to tady vypadá. Jedno
komise ve švýcarském Dnes, jako v letech pade býv. Historického ústava ný zájem západních vlád je jisté, že už jsme viděli věci daleko horši. Na po
parlamentu. Je znám jako sátých, platí v ČSSR he Československé Akademie ních míst o tento hlavní čátku tady byla veliká' panika, spousta našich lidí
Asden z nejlepších znalců slo: “Sovětský svaz, náš věd. (Není vyloučeno, že evropský problém může odjela a podle dopisů, které sem přijdou, vidíme,
že toho litují, protože jinde to není o nic lepší. Tady
komunistických režimů a vzor!” V tomto smyslu je tento proces bude jen úvo • mít za následek, že- bude zatím znárodnili hlavně měděné doly a veliké prů-^.
postupně
vzrůstat
vliv
Čí
poměrů ve střední a vý zvlášť
charakteristický dem k dalším, proti před
myslové podniky, hlavně textilní. Vláda však má ve
chodní Evropě.
projev G. Husáka ze 14. 4. ním představitelům čs. ny v oblasti středo-východ likou oposici, takže si nemůže dělat, co dělala u nás.
Řadu podniků se "vláda snaží koupit způsobem, ze
Ze zprávy o tragických tr., ve kterém vychvaloval vědy, kteří se vyslovili ní Evropy.
Politické napětí a neji se nákupem akcií stává společníkem. Právě v těch- '
ve proti sovětské okupaci,
důsledcích tříleté sovět sovětské výsledky
stotu v Evropě lze odstra to dnech se jedná o vykoupení jediné -továrny na-pa
ské okupace v Českoslo všech životních oborech a p= p.).
pír a- celulosu. — To všechno s sebou ovšem přináší
vensku - uvádíme stručné zdůrazňoval je jako skvě 'V resdluci, která byla nit. Také lze zajistit o- mnoho těžkostí hlavně se strany USA a domácí pra
lý příklad pro ČSSR jak předložena plénu Poradní pravdovou evropskou bez vice. Po znárodnění dolů na měď Amerika hodila na
Jěkteré pasáže.
pečnost. Docílit to však světový trh svoje zásoby mědi a tak srazila cena na
Hned v úvodu říká zpra ve vnitřní tak v zahranič ho shromáždění Evropské
možnost a čile teď sotva dýchá. To se hlav- může
jen taková “evrop nejnižší
ně projevuje v nedostatku dolarů a dovoz. z ciziny
vodaj, že SSSR prosazuje ní politice. Pokud se týká rady se mj. zjišťuje, že:
ská konference” - a žádná je . proto •velmi omezen. Mimoto slavná .agrární r e 
zpevnění politické, hospo kulturního života v dnešní — čs. občané jsou odsuzo
jiná
- která kladně vyřeší forma nadělala tolik kopanců, ž e ' musíme dovážet
dářské a vojenské integra ČSSR, cituje zpravodaj váni k, těžkým trestům je a zajistí právo evropských řadu věcí z celého světa, jako kuřata z Francie,
francouzského nom proto, že se snažili o
ce východní Evropy a pro známého
podmaněných národů na vejce z Polska — a vůbec se živíme mezinárodně.to je rozhodnut nutit ČSSR komunistického spisovate zavedení liberálních no svobodný život a státní V důsledku všech neúspěchů vlády se pomalu vzpa
matovala oposice a nyní skoro ve všech volbách —
do úplné poddanosti. Zdán le Louis Aragon-a, který o rem a o rozšíření indivi samostatnost.
obecních, gremiálníeh atd. — vítězí oposice a vláda
duálních
svobod
v
sociali
masakrování
českosloven
livě se to Sovětům a jejich
se velmi krotí. Mimoto se ještě vládni strady posled
ACEN,
Paříž
ní dobou štěpí na malé skupiny. Také případ Bolí
československým kolabo ské kultury prohlásil, že stickém Československu,
— tyto politické procesy j
vie velmi zarazil naše zeměpány. Tím se zhoršila
rantům podařilo. Letošní je to “Biafra ducha” .
(Pokračování na str. 11)
květnový sjezd KSČ jen
Dále se poslanec Her jsou porušením základních i
ZLATNÍK *
lidských
práv,
zaručených
•
dokreslil obraz totální so mann Schmidt zabývá řa 
HODINÁŘ ‘
ŠVEJK NA DIVOKÉM ZÁPADĚ
větské dominace nad Če dou nových politických Chartou Spojených náro j
(Pokračováni se str. 7) Indiánek: Indiáni smýšlejí
STEVEN
VARDY
dů.
j
ty věci přesto chtějí žít. docela tak jako bílé tváře,
skoslovenskem. Brežněvo • procesů. Příkladmo uvádí
590 George St.
Resoluce žádá, aby ob
bílí je vyhubl' To je roz jenomže m ají náhodou ji
va řeč, kterou proslovil novináře Vladimíra škutiSydney
27. května k dělníkům v nu, tzv. “protistátní sku čanská práva byla v ČSSR
díl mezi bílými a lidskými nou barvu pleti. Což je na
(proti Trocaderu)
továrně Praga, je skrytou pinu mladých trockistů” , ihned uplatněna a vybízí
bytostmi."
škodu filmu, i když proto
Tato moudrost se obje nestojí méně z a .shlédnutí
výhrůžkou dalších repre- generála Václava Prchli- členy Poradního shromáž Velký sklad zlatých aj.
šperků,
.
hodinek
atd.
sálíí. Na sjezdu se vedení ka, jehož zločin spočíval dění Evropské rady, aby
vuje skoro doslova i ve než Bergerův román za
Opravy se zárukou.
filmu, ale Pennův postei přečtení.
KSČ úplně podrobilo této v tom, že se ještě před dali nejširší publicitu
' J. S.
Mluvíme česky
sovětské dominaci, když invasi odvážil navrhnou- zprávám o politováníhod
(nebo postoj jeho scéná
a
slovenský.
risty), je přesně takový,
Brežněvovl slavnostně po ti reorganisaci struktury né situaci v českoslovenTelefon: 61-8579
SWISS TRAINED
jako ho známe z jiných
děkovalo za tzv. “meziná vojenského velení “Var ku, jakož i o obsahu této
WATCHMAKERS
rodní pomoc” v srpnu 1968 šavské dohody” . Cituje ta resoluce.
K. E b n e r
Zasedání
ve
Štrasburku
a tím schválilo sovětský ké proces s právníkem
19 York St.,
Naučte se rychle
MUŽE
se
účastnil
jako
pozorova
výklad, invase. a okupace. Hubertem Steinem, pře
SYDNEY
anglicky
k
dodávce
chleba
vchod do WyayarS Stu.
Husák -byl na sjezdu zvo kladatelem na holandském tel za Shromáždění evrop přijmou za dobrý plat
Učte se celodenně 10
(naproti pohyb, scho
týdnů. Informace:
len šéfem strany podle so velvyslanectví, s Milenou ských podmaněných náro
dům). Telefon: 2Í-7543
SOOS
BAKERY
P/L.
The
English
Teaching
větského způsobu. Husás Kubiášovou, tlumočnicí na dů Edmund Řehák. V roz
Laboratory,
445
Old
South
Head
Rd.
velvysla hovorech s četnými delegá
postupně přijímal poža francouzském
113-115 Oxford St.,
Rose Bay (Sydney)
ty, novináři a jinými do
nectví,
s
býv.
předsedou
davky , komunistických
Svdney, tel. 31-7589
Tel: (Sydney): 371-8421
Přijmeme
ultra-konservativců a ny Kulturní komise Národní zorovateli velkých meziná
ní už plně sleduje jejich ho shromáždění Aloisem rodních organisací zástup
PRODAVAČKU
Vaša lekáreň: FORĎOVA LEKÁREŇ
“tvrdou linii” .
Poledňákem, s prof. Ja- ce ACEN-u soustavně po
DO ŘEZNICTVÍ
Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
ukazoval
na
to,
že
politic
Tzv. “normalisace” vel roslaven Šedivým, atd. Ze
Zapracovanou,
Ph. C„ M. P. S. (Sydney)
mi připomíná situaci v soudního přelíčení byla ve ké napětí a nejistota v
týdně 4% dne.
Lieky, francovka, kozmetické a fotografické
potřeby. — Zásielame lieky do cudziny.
Dobrá mzda. Československu z let pade řejnost prakticky vylouče Evropě je jen důsledek
FORD'S PHARMACY
Volejte (Sydney-)
sátých. Svědčí o tom: mo na, hlavně pak západní no imperialistické a neokolo133 Marrickville Rd., Marrickvilie
36-2385
nopol poliKcké moci v ru vináři. Zvlášť flagrantní niální politiky a územních
Telefon (Sydney): 56- 6956
výbojů
SSSR.
Ve
středobyl
případ
M.
Kubiášové.
kou předsednictva KSČ,
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Záleží na nás všech
Dnes se budeme zabývat některými událostmi v našich řadách. Jen neradi a bez generaiizování. To
by totiž bylo stejně nesprávné jako zavírání očí předtím, co se děje už delší dobu mezí československými
přistěhovalci v Austrálii.
Jako každá větší přistěhovalecká vlna, přinesla i ta, kterou vzedmula srpnová okupace Českosloven
ska, vedle naprosté většiny slušných a schopných lidí, dělajících čest jménu Čechů a Slováků v zahra
ničí, i početně malou ale daleko hlučnější skupinku těch, kteří zneužili možností urychlené a tedy méně
prověřované emigrace do Austrálie. Tak se dostali do našich řad i osoby s kriminální minulostí a s kri
minálními sklony.
Když dost krátce po ro  týdnů dříve. Dne 15. září NA CHVÍLI ALE MY ranou tupým nástrojem a
ce. 1968 začaly docházet ráno našel 301etý posrpno JSME ZDE PORAD ME s oděrkami po drátu, kte
NEMEL rým byl svázán. “Krajan
zprávy o drobných kráde vý čs. přistěhovalec Mi SICE ROKY
žích, páchaných jednotliv chal Špaček pode dveřmi BYSTE POKOJ DO KON ští” pachatelé dosud neby
ci z řad mladých přistěho svého domku v melbour- CE VASEHA ŽIVOTA- A li vypátráni.
K tomu lze ještě dodat,
valců, nabízelo se vysvět -ském předměstí North TO BY NEMUSELO TR
že informace našeho pod
lení ve výchově za komu Balwyn dopis, sestavený VAT TAK DLOUHO
nistického, režimu, nabíze z písmen systému DIMO, OZVEME SE ZNOVU S světí v Austrálii o špač
DALŠÍMI INSTRUKCEMI kově výhře v loterii není
la se naděje, že se i lidé který zněl:
ZAD pravdivá. Vyhořelý domek
slabších charakterů při PANE ŠPAČEK NECH NEZAPOMEŇTE
PŘÁTELE byl - pokud jsme mohli zji
způsobí poměrům, že při TE NAS PŘEDSTAVIT SE NE TRIKY
stit - převzat jen po slo
jmou morální závazky JSME SKUPINA LIDI PO
Po čtyřech dnech dostal
žení depositu a se závaz
svobodné společnosti - i MAHAJICICH TEM STA
M. Špaček poštou přesné
kem odvádět splátky a
když sě tak u některých STNYM DAROVAT TEM
pokyny jak, kde a v kte
elegantní zařízení si zhoto
stane třebas pomocí sou MENE STASTNYM CHA
rou minutu peníze složit.
voval majitel - projektant
dů a žalářů. Větší obavy RITATIVNI ORGANIZA
Pak došla ještě strohá te
stavební kanceláře - zčá
začaly vyvolávat organizo CE STŘÍZLIVÉ ŘECE
lefonická pobídka, špaček
vané, krádeže tlupou kra NO JSME SKUPINA ovšem ohlásil zvláštní k ra sti sám.
Tak se jeví situace při
CHLAPÍKU
janů, která pracovala OSTRÝCH
janský zájem o něho poli
uzávěrce HD. Jaká bude
převážně v Sydney a-Mel- KTERI JSOU PRIPRAVE
cii. Vyzvednout balík s pe
dále záleží do značné míry
bourne - výnos větších NI VAS RADNE ZMAC
nězi pak nikdo nepřišel,
na nás všech. Možná, že
krádeží v Melbourne se KNOUT KDYŽ NAS NE
ale 27. září dostal týž
kdybychom nemá valí ru 
PROČ
prodával v Sydney a na POSLECHNETE
adresát další dopis:
kou nad drobnými kráde
POZORO
opak - a okolností, že me PRAVÉ VAS
ZKLAMAL JSTE NAŠI žemi, nad záhadnými zdro
zi postiženými, kteří při VÁLI JSME VAS PECLI
cházeli o cennější věci ze VE VÍME O VAS VŠECH DUVERU DOSTANETE ji, z nichž žiji mladí, zdra
svých teprve nedávno za NO I TO ZE JSTE VY MALOU LEKCI POTOM ví lidé, kteří,zásadně ne
řízených bytů začínali být HRÁL V TATTERSALU UZ NA POLICII NEPUJ pracují, kdybychom na.
ve ■velké míře rovněž naši PROTO TEN DUM A DETE A POTOM POSLED nikoho z takových jednot
“posrpnoví” . Lidé zmíně VŠECHNO OSTATNÍ NE NI ŠANCI OPRAVDU TU livců nebrali “krajanské
POSLEDNÍ
CEKEJTE ohledy” , nedošlo by už k
né skupinky se vůbec ne- BUDEME NEREÁLNI
dalšímu vydírání a k dalrozpakovali vykrást (nebo 3000 DOLARU A UZ O CEKEJTE CEKEJTE
nechat vykrást) někoho, s NAS NEUSLYŠÍTE PROČ
V sobotu 23. října se M. šmu pokusu o vraždu.
Ve vyděračském dopise,
kým se třeba dobře znali, PRAVÉ VY NEJSTE ANI Špaček vrátil proti původ
jehož pohostinství snad PRVNÍ ANI POSLEDNÍ nímu programu ve večer který vpředu -citujeme, je
sami dříve užívali. Pokus KAZDY MA SVOJI SLA ních hodinách do svého do též psáno: “Nejste ani
NĚKDO POTŘE mu a v setmělém bytě se první ani poslední.” Jsme
o bankovní loupež nebo še BINU
kové podvody celkem, za BUJE JEN DOMLUVIT setkal s nečekanými ná si asi všichni vědomi ne
POTŘEBUJE vštěvníky. Až později zji bezpečí, které hrozí, nepadly do ostatních zpráv, NĚKDO
PAR
PRES
HUBU ZNA stil, že jsou tři. Byl ze bude-li zmíněný případ
aniž vyvolaly větší pozor
nost, a žaláře, počítané ME JESTE HORŠI METO zadu napaden, na chvíli včas vyšetřen, pachatelé
■jen na měsíce, nebudily DY NEŽERTUJEME
omráčen, svázán do kozel dopadeni. Jinak by mohla
JEDNA SPLATKA A UZ ce a celý byt i jeho svá být v našich řadách vyvo
mnoho pozornosti.
. Před týdnem však došlo O NAS NEUSLYŠÍTE NE zaný majitel byli politi lána atmosféra strachu,
v Melbourne k události, ŽERTUJEME UVĚDOM benzínem. Pak škrtla sir za níž by se zločincům
která se dostala ňa první TE SI CO VŠECHNO SE ka jednoho z utíkajících lépe pracovalo, snáze vy
strany denních listů. Za VAM MUŽE PŘIHODIT pachatelů, špaček se včas díralo.
čala vlastně už o několik POLICIE VAS OCHRÁNÍ probral a nějak se vykutá
Velká většina slušných
lel z bytu na trávník. Ce lidí by se měla všemožně
JEDNOTLIVÁ ČÍSLA "HLASU DOMOVA"
lý dům vyhořel, špaček starat o to, abychom jako
můžete kupovat v těchto prodejních:
byl převezen do nemocni celek nebyli ve svém oko
ADELAIDE:
ce se třemi zlomenými lí posuzováni podle zločin|G. Pipinas,. Club, 131 Hindley St,, Adelaide, S. A.
krčními obratli, s bodnou ných jednotlivců.
-sv-

SYDNEY:

Porter &. Co., Newsagency, 1203 a Cástiereagh St.,
Sydney - City
- - ........
MALA’s Delicatessen, 203 Hay Street, Sydney-Haymarket
" . -y-"
;STEINDLEROVA restaurace, 197 Campbell Str.,
Darlinghurst
-

ohlašuje vydání románu Josefa škvore-ckěbo
TANKOVÝ PRAPOR
Předmluva: Jiří Voskovec
Tento satiristický příběh- o'čs. armádě v době
vrcholícího stalinismu byl v Československu něko
likrát zabaven censurou. Vyšel zatím pouze fran
couzský (GaEimard) a připravuje se vydání ital
ské (Garzanti). Český originál stojí kanadských
$ 2.80 a můžete si jej objednat na adrese:
68 PUBLISHERS TORONTO, Box 695, P. S. A,
Toronto, Ontario, Canada
Knihu Josefa škvoreekého “Tankový prapor” mů
žete též objednat prostřednictvím Hlasu .domova, ■
(Zásilka dosud nedošla, plaťte až' po -dodávce)
ŘÍJNOVÉ PROMĚNY
V novém čísle letošního ročníku “Proměn” — čtvrt
letníku Společnosti pro vědy a umění (SVU) — jeho
redaktor Jiří Škvor konfrontuje (u příležitosti 150.
výročí Dostojevského narozenin) jeho dílo s Havlíč
kovou a Masarykovou zásadou" “revoluce v hlavách
a v srdcích” . O Masarykově názoru na Dostojevské
ho uvažuje Vratislav Bušek, Havlíčkův pobyt v Rusku
komentují Ivan Píaff a Barbara Koháková-iUmmlová
a Rostislav Pletněv píše o příkladu a varování-Do
stojevského. Antonín Kratochvil analyzuje situaci na
čsl. kulturní frontě a Ivan Cikl hodnotí význam -slo
venských sdělovacích prostředků v údobí “ Čs. jara
1968” . Beletristická část Proměn přináší verše F. Listopada, J. Doubka. Evy Reinwaldové a Jaromíra Kost
ky. Povídkou nebo esejem přispěli G. Goepíertová,
Antonín Kratochvil. Josef Kratochvil a Jaromír Kost
ka. V “rozhovorech a polemikách” zaujmou příspěv
ky V. E. Andice, Pavla Javora (pripomínájící odkaz
Pétra Děna a básníka “věčně mladého” , Seiferta),
Zdenky Fischmannové. Libora Broma, Ivana Pfaffa,
J. Vejvody. Miloše šebora. Otakara Růžičky, Ivana
Svitáka, V. Vadima a j. Jako každé číslo Proměn i
říjnové přináší četné recenze knižních novinek, kultumě-politické aktuality atd.
Tímto číslem se končí letošní osmý ročník této vý
znamné české a slovenské revue vydávané ve svo
bodném světě. Administrace Proměn (Room 1121, 381
Park Avenue South, New York, N. Y. 10016) přijímá
již nyní přihlášky nových zájemců o devátý ročník.
Cena S 7.50. pro členy SVU $ 6.00 ročně, za více než
500 stran textu, který je trvalým svědectvím o du
chovním životě Čechů a Slováků v zahraničí.
Tisková služba SVU
PONOŽKY — PODKOLENKY
všech druhů a různých -vzorů
nylonové — vlněné — bavlněné
koupíte nejvýhodněji u výrobce
U N IT EX
J. & M. Voborsky
110 Wills Sf., Glen Iris, Vic.
Telefon: 25-6770

Potřebujete vymalovat

DARUJTE

byt, dům, podnik — kdekoliv r Melbourne?
Obraťte se s důvěrou na odborníka! Doko
nalá znalost řemesla Umožňuje pracovat
lépe a přitom za levnější ceny

moderní keramiku

Wardale Painting Service

MELBOURNE:

Novinový Stánek na Elizabeth St., poblíž rohu Flin
ders St. (proti Commonwealth Bank), City
McGill’s Newsagency, 133 Elizabeth St., City (pro
ti GPO)
'- - ;Village Belle Něwsagency, 161 Acland Street, S t
Kilda

Nové československé nakladatelství
68 PU3LISHERS TORONTO
(Klub čtenářů v zahraničí)

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.

Telefon

41 - 6 9 7 3

MAJITEL J. MELIH
55 W ah roon ga A ve., N o b le Park, VLc., 3174

telefon: 546-05OS
uspokojí každého zákazníka
Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
kde jsem ji již prováděl!
Rozpečet sdělím oebetně a zdarma

-1 0 12.500 čsl. oblíbených nahrávek od nejstarších po'
jnejnovější nabízíme pro všechny typy magnetofonů!
|a kazet. CC v individuelním záznamu dle výběru]
;z našich seznamů (zdarma); hudba vážná, operet-;
lni, lidová, dechová, taneční, jazzová, písně staro-!
¡české, kabaretní, trampské, humor, kompl, opery,!
¡hry, pohádky, poesie, jazykové kursy a další.1
¡Cena 1 hod. stereo/mono záznamu pouze 8.- až
{11.- DM. Pište česky, slovenský:
|
Hi Fí STUDIO WERTFEIN,
!
Klagenfurterstr. 1/028
í
8000 Muenchen 80 — WEST GERMANY

HLAS DOMOVA

1. 11. 1971

Jací jsme ?

Chci připomenout, žě před třemi lety přistála V
Našinec! bude nejdříve ásř myslet na své já. Státní
Sydney a v -Melbourne první letadla s českosloven občanství pro. mne znamená australský cestovní pas.
skými “posrpňáky” . Takové kulaté výročí by se ne Mohu jet kamkoliv, aniž .bych poníženě žádal na ti
mělo přejít bez povšimnutí. . . Co jsme do sebe za sícerých formulářích o povolení výjezdu, aniž bych
ta léta načerpali zkušeností, dojmů, zážitků, radosti prostál dlouhé hodiny ve frontách u přepážek oddě
i stesků! Jak jsme si jeden každý;museli klestit ce lení Veřejné bezpečnosti, aniž bych musel předložit
stičku neznámým lesem překážek, nástrah a nebez výpis, z trestního rejstříku, aniž bych se musel dopečenství! Někomu se podařilo, brzy se vyškrabat prošovat svolení organizace ČSM a ROH a podobných
na výšinu, zachytit světýlko, jiný zakopl a rozbil si institucí. Mohu si vyjet kdy se mi zachce, kam se
nos, jeden potkal dobrou vílu nebo aspoň hodného mi zachce a na jak^ dlouho se mi zachce. Bez poní
stařečka, další se musel spokojit s vlastní pílí a ženého prošení a hrbení se. A všude budu přijat, jako
umem. A vida: přestáli jsme učednická léta a dneska svobodný člověk, nikoliv jako oušlapek, na něhož je
už můžeme těm dalším, co přistáli poněkud později, nutno dívat se bud’ s útrpností nebo s nedůvěrou.
Kdysi jsme tuto svobodu považovali za jednu z nejříkat s nadhledem: Jó to já . . .
Propagační kampaň čs. sdělovacích prostředku se
Jenomže ono to tak vůbec není. Naše osobní ne žádoucnějších a nejnedosažitelnějších, neboť kemunirozjela na plné obrátky. Vina na tom, co se stalo patrná jubilea jsou už dávno přikryta jinými jubilei, stický režim ji svým poddaným odpírá. Teď ji má
je — samozřejmě — připisována manželům Pořízko stejně tak jako se naše výročí navršilo na výročí me. Budeme ji umět dostatečně ocenit, stala-li se
vým, “zrádné” emigraci a “nepřátelsky zaměřeným minulá a než tato úvaha vyjde, už to nebude tři samozřejmostí?
kruhům” . Čs. rozhlas dokonce prohlásil, že celá akce léta, ale tři roky a nějaký ten týden navíc. Jediné,
Nu ovšem, m / toho asi moc nenacestujeme, není
byla zorganisována stejným “centrem” , které má^na co na celé věci má celoexilový význam, je skuteč jednoduché udělat si výlet přes oceán, jímž jsme
svědomí vypovězení 105 sovětských “ diplomatů” z nost, že právě v těchto dnech a právě na půdě obklopeni. A pak — máme stále co objevovat v
Anglie. Případ manželů Pořízkovýchale začal v době, Austrálie se z utečenců a bezprizorných běženců — Austrálii. K čemu tedy státní občanství? Ještě je tu
kdy se o působení sovětských špiónů sice vědělo, ale jak nám nadává komunistický režim — stávají rov nárok na penzi, lepší možnost dostat se na odborná
nemluvilo. V té době byla událostí dne invaze do Če noprávní členové demokratického státu.
a dobře placená m ísta . . . výhodných stránek by
Nevím, proč právě Austrálie se první rozhodla se jistě našlo mnoho.
skoslovenska.
',,
Základní informace o celém případu již přineslo uznat, že jsme hodni cti nosit její státní občanství,
Část
těch,
kteří
přišli
před
nám
i,.
po'
únoru 1948,
minulé číslo Hlasu domova, ale ani podrobnosti došlé proč běžnou pětiletou čekací dobu snižuje mnohým
z nás na tříletou. Nejsme přece o nic lepší, vybra nepřijala tehdy vládou nabízené státní občanství.
po uzávěrce nejsou bez zajímavosti.
z příčin výše. uvedených, ale proto, že se cí
Manželé Pořízkovi opouštěli republiku ve chvatu, nější, vyspělejší a zasloužilejší než ti, kteří se po Nikoliv
tili
Čechy
a Slováky, politickými exulanty a za svou
srpnu
1968
rozjeli
do
Kanady,
Ameriky,
Německa,
který je pochopitelný o to více, že pan Pořízek byl
vlast, kam se vrátí, měli jen tu krásnou zemi,
před časem odsouzen za činnost ve skautském hnutí. Švýcarska, Itálie či do skandinávských zemi. Někdy jedinou
V srpnu 1968 nechali tříletou Pavlínu u babičky^ a mi připadá, že jsme naopak o něco maličko nevybra- kde bory šumí po skalinách a nad Tatrou se blýská.
Zkušenosti poučily naši generací, že touhy a mož
dědečka — jednak z obavy o ní, protože se na ulicích nějši, nevyspělejší a nezasloužilejší. Naši v Kanadě
střílelo, jednak ve víře, že až se situace uklidní, dokázali za ty tři roky dát dohromady několik čiper nost jejich uskutečnění jsou skoro- vždy v příkrém
budou moci staří rodiče poslat dcerku za nimi. Zpět ně pracujících kulturních klubů a kroužků, rozhla rozporu. Měli bychom však ocenit ryzost a opravdo
ně je možné jejich tehdejší rozhodnutí označit jak sové vysílání a knižní vydavatelství. Našinci v Ně vost těchto pohnutek svých předchůdců. Zvlášť pro
koliv — zvláště připomeneme-li si všechny ty rodiny, mecku se mohou pochlubit hned dvěma- vydavatel to, že někteří z naší emigrace se také vraceli do
které riskovaly bez iluzí a odešly i s několik týdnů stvími, časopisem a informačním bulletinem. Ve Švý vlasti, ale z pohnutek poněkud rozdílných. Mluvili o
carsku stvořili pozoruhodný dětský časopis a infor tom, jak budou doma bojovat za svobodu a demokra
starými dětmi.
Skutečností však zůstává, že téměř od první chvíle mační list. Vědecké práce našinců v USA jsou obdi cii, v exilu že to nejde, jen krysy prý opustí potápě
se manželé Pořízkovi snažili dostat dcerku k sobě. vuhodné. A to hovořím jen o přínosu nové emigračri jící se loď atd. Pokud víme, většina z nich uchránila
Jednali s čs. úřady, napsali dopis presidentu repub vlny, ne o tom, co už zde existovalo dvacet. let a v rámci amnestie své chrobáčí kuličky a pro svobo
du horují v hospodě u piva. Zbytek se dal slyšet ve
liky a obraceli se na červený kříž. Vše neúspěšně na co jsme navázali.
— a tak v březnu tr. zahájili hladovku na jednom ?. Podávat podobné vyúčtování naší posrpnové čin veřejných sdělovacích prostředcích, v nichž líčil bí
centrálních stockholmských náměstí. Sebrali přitom nosti v Austrálii, asi bychom přišli do rozpaků.' Di du a prohnilost nás, kteří zůstali.
tisíce podpisů švédských občanů včetně podpisů 150 vadlo? Kulturní, sportovní či jenom debatní klub?
Slovo, realismus nemáme rádi. Příliš často a při
Čím se vlastně jako^ Čechoslováci můžeme' pochlubit velmi smutných příležitostech se vyskytuje ve slov
členů švédského říšského sněmu.
To poslední vedlo k neúsuěšnému protestu se stra hostitelské zemi? Poněkud trapné zjištěni, zvlášť níku vládců na území obehnaném ostnatým drátem.
ny čs. zastupitelského úřadu, který ale také nelenil. proto, že mnozí z nás považují stále ještě Evropu' — Ovšem to pimprlové divadélko, běžící před našimi
Manželé Pořízkovi dostali slib, že do čtrnácti dnů Československo — za nositele kultury do světa pri zraky — Vietnam, Nixon, Čína, Berlín atakdále —
obdrží “vyřízení” žádosti, jestliže svojí hladovka mitivismu.
nám jasně .naznačuje, že rok 1968 nebyl posledním
Řeknete, že australské vládě po čertech záleží na dějstvím, hra se odvíjí dále a na její konec nedoká
ukončí. Stalo se tak po jedenácti dnech — žádost
samozřejmě dodnes “vyřízena” nebyla. Zato proje tom, zda noví přistěhovalci udrží své národní cítě žeme . dohlédnout. Lidský život pro ni pravděpodob
vili pracovníci čs. velvyslanectví jinou “iniciativu” . ní, spolky a kulturní tradici. Nemyslím, že by tomu ně bude -příliš krátký — proč jej tedy zasvěcovat
Někdy i několikrát denně telefonovali manželům Po bylo docela tak. Člověk, jemuž nezáleží na jeho staré chimérám?
řízkovým, aby se vrátili domů, že tam_ se^ o svoji národní příslušnosti, nepyšní se jí, nebude patrně
-Domnívám se proto, -že bude nejlépe chápat krok
dceru budou moci řádně starat. Taktně přecházeli ani dobrým občanem své nové země. Protože ten. australské^ vlády jako gesto. Gesto dosti velkodušné,
skutečnost, že oba manželé byli v nepřítomnosti od kdo říká, aby mu vlezli na záda jeho vlastní lidé a ale hlavně přátelské. Gesto, jež můžeme přijmout
souzeni za opuštění republiky. A tak zbyla poslední jeho vlastní tradice, těžko bude otevírat svou náruč bez pocitu ponižujícího závazku, ale zároveň s vě
a srdce a namáhat svůj mozek ku prospěchu své domím odpovědnosti. Gesto, na nějž neplatí naše
zoufalá naděje — únos.
Staří rodiče nejprve odmítli vnučku vydat na pou hostitelské země.
m ěřítka.' Asi - tím nemysleli nic jiného nežAustrálie nám tedy po třech letech pobytu nabízí obvyklá
hé předložení dopisu, navíc lidem, kteří neuměli če
je v demokratickém světě zvykem: jste jednou tady,
sky. Tak se stalo, že po těžkém rozhodování — paní státní občanství. Dřív než nám je nabídla Kanada. jste svobodní lidé, musíte tedy mít stejné možnosti
Pořízková byla sedm měsíců těhotná — se vydala do Německo, Švýcarsko, Švédsko, kterákoliv jiná země a práva jako druzí. Co se od vás za to očekává? Jen
Československa se švédskými přáteli sama na cizí svobodného světa. Lze se ptát, co si Austrálie od to. že nebudete oplácet dobré zlým. Že vás váš pře
pas, a tam byli všichni za zatím neznámých okolno svého gesta slibuje a také k čemu nám nový stav dešlý . režim učil o d . malička pravému opaku? Nu,
bude a to jak ve vztahu k Československu, tak i pro několik nespravedlivých se demokracie nezhroustí zadrženi.
Příznačné je, že okamžitě potom čs. úřady ozná ve vztahu k Austrálii a konečně i ve vztahu k nám tí. A stále je tu naděje, že většina z nás se ji naučí
mily, že paní Pořízková se stará o svoji dceru. Ba samotným.
i chápat a místo aby ji bořila, bude ji pomáhat stavět.
bička malé Pavlíny to však v telefonickém hovoru
Marcela Čechová
s panem Pořízkem vyvrátila, řekla, že Pavlína mat
Všechna jídla jako doma
ku vůbec neviděla.
Celý případ vyvolal pozornost k problému rozdě
RESTAURACE
D Á R E K K VÁNOCŮM,
lených rodin posrpnových uprchlíků. Již předtím “ža
lovaly” čs. sdělovací prostředky na “nezodpovědné '
134 Carlisle St., St. Kilda, Vlc.
na který se celý rok nezapomíná;
emigranty, kteří doma zanechali své rodiny. Přibliž
(proti radnici St. Kilda)
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
ně ve stejné době, kdy manželé drželi hladovku ve
Večeře se podávají každý den, v sobotu a neděli
Předplatfte-li příští ročník, přidáme zdarma již '
švédsku, v pražském rozhlase jakýsi dr. Brabeletošní v á n o č n í číslo se zvláštním listem, na
nec z ministerstva práce a sociální péče přesvědčo též obědy. Různé české, slovenské a maďarské
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
val posluchače, že to stojí stát spoustu peněz. Ná
speciality. — Dršťková polévka
. vánoční a novoroční blahopřání.
rodní výbory prý musí vyplácet na tyto opuštěné
Srdečně zve
rodina Hrabovszká
Zasíláme do celého svobodného světa
děti 300 Kčs měsíčně, což dělalo celkově v roce 1969
6 miliónů Kčs. Byl-li jeho údaj správný, pak žije v
ČSSR přes 1600 “nezodpovědně opuštěných” — lépe
řečeno režimem držených — dětí. Podle jiného pra- iém světě, áby o totéž požádaly organizace červené
RUCNt VAZANt KNIH
: mene (z vídeňských exilových kruhů) se odhaduje, ho kříže v zemích svého pobytu. Ty pak měly bý*
dále požádány, aby žádost s doporučením byla za
že srpnová invaze rozdělila asi 4600 rodin.
České
knihařství
Je třeba připustit, že jisté procento je možné při slána na ústředí červeného kříže v Ženevě.
číst na konto “řešení” rodinných problémů emigra
O žádosti se mělo jednat hromadně koncem října
MARIA BOOKBINDING
cí jednoho člena, i tak ale zůstává většina těch, kteří na zasedání Mezinárodního. Červeného kříže v AcaIS Brnnninp St„ ST. KILDA, Vic.
o spojení se svými rodinami usilují. Ve snaze pomo pulu v Mexiku. Výsledek tohoto jednání není dosud
Telefon 91 - 4184
ci řešit tuto situaci “Národní centrum” ve Vídni se znám. Pokud se australské exilové organizace této
Otevřeno denně do 9 hodin večer,
obrátilo na Rakouský červený kříž o pomoc. Ten akce dosud nezúčastnily, měly by se o to pokusit
se žádosti ujal a doporučil, aby “Národní centrum’ aspoň dodatečně. Akce. jednotlivců, by byla asi. ne
v sobotu po eelý den.
vyzvalo československé exilové organizace na ce- účinná.
Jiří Virkoš
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V hlubokém smutku oznamujeme, že dne 24.
října 1971 náhle zemřel náš drahý manžel,
.otec a švagr
j
... p. EVŽEN LESSS
.
. ve věku 56 let .
.
_
Současně děkujeme všem přátelům á známým
za 'květinové dary, za účast -na poMba a zá jiné
projevy -soustrastí, .Zvláště-.'chceme poděkovat
p. J-. Vaňkovi -zá procítěnou řec'nadvrakví avšem představitelům místních čs. organizací.
Evžík a Petr,
Alena Leissová,
synově
- ť i - -manželka?
- Vašek a.Anhy Burianovi-..
...
19 Haverback Ave.,
'
Malvem. Víc. 3144 '■ -'

: Ing. Karla Poláka z Ostravy, býv. přísl. Záp. armá
— Věstník České duchovdy Zdeňka Kozelku a Ladislava Machurku z ,Plzně, — V Sydney zemřel po . ní služby v Německa
krátké
nemoci
Jan
Her
který odletěl v r.1970 z Vídně do Austrálie.
mann, který se stal ve ve .oznámil, že se jednáno
řejnosti známým krátce založení internátu pro děti
po svém přistěhování v českého a slovenského pů
Z L O B Í VÁS OČ I ?
roce 1948 jako vynikající vodu v Bavorsku. Výuka
šachista a později" též by se děla v německé ře 
. Bolí Vás hlava?
funkcionář šachových klu či, ale čeština by byla jed
Noste brýle od! O P T Á
bů, organisátor turnajů ním z maturitních před
atd. Před několika lety mětů.
byl zvolen: doživotním, —. Srpnové číslo londýn
čestným členem státní ského časopisu' Encounorganisace šachistů . v ter bylo převážně věnová
NSW.
no Československu. Kro
Capitol House, 113 Swanston ,Sf.
mě
rozhovoru s prof. Gold—
V
Bonnu
uspořádal
slo
Melboume, (vedle kina Capitol)
venský skladatel Ladislav stueckerem (přetisk ze
. 8. poschodí
Telefon 63-2231
Kupkovič velkou “hudeb Spieglu) přináší výňatky
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
ní bitvu” za účasti 150 u- ze ztracené a znovu nale-.
československá obec legionářská v zahraničí,
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
mělců, která iprobíhala v zené části “Rozhovorů s
Jednota ve Viktorii, - ^
j '
bonnských ulicích a skon Kafkou a několik kreseb
v nutných případech i telegraficky
oznamuje smutnou zprávu, že dne 24. října 1971 čila večerním koncertem. Jaroslava Bradáče, který
odešel náhle na věčnost
Jak veřejnost, tak i od je od začátku loňského ro
br. EVŽEN LEISS
ku
pravidelným
spolupra
borná kritika byly akcí
bývalý jednatel zemské jednoty -ČsOL v Austrá
slovenského umělce nad covníkem Encounteru.
(české slovo,-Hlas^ no
lii a na N. Zélandě i jednoty2*27 ve Viktorii, neúnav
šeni.
Holandská restaurace
ný pracovník i v jiných čs. organizacích.^
— “Velikáni světových dě vých, Nový život, -ný)
s licencí
Všichni, kdo poznali br. Leisse — v zahraniční
jin” je název dvanáctidílarmádě v Anglii, v padesátých letech v Japon
né edice, jejíž první sva
Z u i d erzee v krásném okolí
Malý oznamovatel
sku, ve všech pozdějších letech.v Austrálii —
Mt. Dandenong
zek vyšel ve Švýcarsku a
mu zachovají vděčnou památku.
obsahuje esej o T. G. Ma
29-LETÁ
SVOBODNÁ
roh
Main
&
Coonara
Rds.
751-11 20
sarykovi. Jejím autorem absolventka prům. školy,
O L I N D A, Víc.
je A. J. Liehm, který (ČS tč. ve Švýcarsku, se ráda
z Mnichova poznamenává, seznámí pomocí korespon
* smorgasbort * menu a la carte * (na tel.
NOVĚ ZALOŽENÝ ČS. KLUB STOLNÍHO TENISU
že patrně nedopatřením) dence s Čechem, Slová
Objednávku) speciality připravované u stolu
se zapomněl zmínit o Ma kem nebo přísl. jiné ná “Bohemia” v Melboume si vede pod taktovkou ka
Každý pátek, sobota a neděle ČESKÁ HUDBA
sarykově kritice Marxe a rodnosti žijícím v Austrá pitána Jiřího Stíbala velmi dobře. Je ve své skupině
Lehké obědy podáváme denně —
Engelse a jen okrajově je lii' (česky, anglicky, ně po čtvrtém kole mistrovství bez porážky7, takže si
Slevy pro větší společnost
zmínka o příspěvku TGM mecky). Hodlám se vystě udržuje naději na závěrečné preliminačm boje. -Dne
jako _myslitele a státníka hovat do Austrálie. Jitka 11. a 25. listopadu na domácím hřišti (St. Kilda Squash
k řešení sociální otázky. Rauchová, Luzernstr. 31, Centre, roh Fitzroy St. & Canterbury Rd.) uvítáme
— Od roku 1946 do roku 6030 Ebikon, Switzerland. hlasivky milovníků tohoto sportu. Hráči oblékají mod
1970 se přistěhovalo do Ka
rá trička s čs. trikolcrou. Podrobné informace podá
nady 39.394 Čechů a Slo
PRODÁM PARCELU sekretář Josef Bilský, tel. 615-5503.
váků. Toto množství bylo h a domek nebo chatu u ře 
(Pokračování se strany 8.)
zvětšeno v první polovině ky Yarra poblíž Warburtaké) vnitřní situace ve vládě a dvě nejsilnější strany, tr. o dalších 99 čs. přistě ton-u za $ 1.300. Cesta a
KLUB PŘÁTEL KŘESŤANSKÉ DEMOKRACIE
tj., socialisté a komunisté, se mezi sebou perou a hovalců (proti 990 ve stej elektř. zavedeny až k po ■
24. dubna 1971 byl založen v Curychu Klub přátel
každou chvilku' asi dojde k roztržce a situace se v ném období r. 1970).
zemku. Bližší inf. tel. Křesťanské demokracie, jenž dne 30. října tr. ko
Čile uklidní ještě více. — Zatím je zde svoboda tisku — Ve Stuttgartu u firmy (Melbourne) 560-0506.
nal svou první valnou hromadu. Jeho cílem je sdruží?
a slova (co tady píší noviny, to by si v Českosloven Hirth pracuje známý čs.
osoby křesťanského světového názoru a demokrati--;
sku nedovolil nikdo napsat ani dříve), takže i každý tovární pilot Jan Anderle.
BYT V RICHMONDU kého charakteru. Klub vznikl na základech původm
reakcionář si přijde na své. — Je ovšem jisté, že Přes svůj věk - 70 let (Melb.) včetně plynu a myšlenky zakladatelů křesťansko demokratické stra
až od toho vláda odejde, budeme zadlužení, jako ještě stále ještě lítá.
elektř. zdarma mohou mít ny — KSD — založené v Československu po komun:
Číte nikdy nebyla. No ale Čile má tolik bohatství, že
spolehlivá manželé, kteří stickém puči v únoru 1948.
jistě jednou zase vše zaplatí.. Jak víme z historie,
RODIČŮM !
by pečovali o domek a sta
ode dne, kdy přišel první španěl do Čile a do Jižní
Téměř všichni spoluzakladatelé KSD byli pozatýkáKancelář předsedy vlá rali se o 721etého pensistu
Ameriky vůbec, se zdě jen kradlo a-krade se .dodnes
ni, někteří popraveni či umučeni při výsleších, ostat
— a přece ještě: žádnou zem zde v Jižní Americe ne- dy ve Viktorii požádala o (Čecha) za $ 10.- týdně. ní odsouzeni k mnohaletému žaláři. Spoluzakladatelé
Vykradli až na dno. Napřed měli salitre; potom měď uveřejnění výzvy vedou Výhodné zvi. pro starší KSD, jimž se podařilo uniknout komunistické dikta
a až se ^skončí měď, jistě najdou jinou věc, která cího Ústředí pro tělesnou manžele, nebo manžele s tuře či přežít žalářování a dostat se do exilu, došli
je .zde někde v zemi. .Myslím, že totéž je tam u Vás, výchovu rodičům školních 1 dítětem, když manželka k názoru, že nejlepší formou organísování všech lidí
taky aby se^ člověk ptal, co tam nemáte. Nedávno dětí, aby své děti posílali nechodí do zaměstnání. křesťanského světového názoru jsou kluby — ne za
jsem četl několik článků o Austrálii a podle nich na lekce plavání, které Adresa a inf. v HD.
kládání politických stran, jelikož politická strana má
tám máte ještě hodně věcí k objevování.— právě tak, dávají školy zdarma a za
za úkol a cíl získat politicko-mocenské postavení ve
odborného
dozoru.
Dochá
jako tady. Tady je vlastně ještě celý jih neobdělán
státě, což není účelem exilového poslání.
zet
mají
pravidelně,
tedy
,a .potřeboval by asi tak 5 miliónů Udí, aby z toho'
Při koupi či prodeji
; Jsme přesvědčeni o tom, že v Austrálii nyní žije
byla pořádná země. Ovšem lidí, jako máte Vy tam i tehdy, když počasí není
domu nebo bytu
dosti těch, kteří se hlásí ke křesťanskému světovému
a nebo Středoevropanů; kteří jsou pracovití, discipli velmi příznivé. Je snaha
dosáhnout
.u
.všechdětí,
názoru a proto i zde se začíná 'tvořit Klub přátel Kře
Vám-odborně. ‘ .
novaní, a n ě ja k o zdejší poloindiáni, analfabeti, nesťanské demokracie. Přípravný výbor je pověřen p o 
disciplinovaní a. hlavně.lenoši. . . Tu možnost rych aby mohly v letní době
a nezávazně poradí
využít radostí spojených s
stupným zorganisovámm tohoto Klubu a veškeré in
le .opustit Čilé si ovšem stále, ještě udržujeme . . . .
G. GLOSS & Assoc.,
koupáním v moři i ve vnit
formace o něm všem zájemcům podá br. Zdenko Hor
V. Kavon, Santiago rozemských . vodách bez
R. E. S. I.,
ný, 18 Walpole Street, Kew, Victoria 3101.
nehod, k nimž stále zby
578 Burwood Rd.,
INFORMACE ČTENÁŘKY O MOŽNOSTI STUDIA
tečně dochází právě pro
HAWTHORN, Vic.
nedostatečnou znalost pla
V PERTHU (ZÁPADNÍ AUSTRÁLIE)
vání.
Telefon: 81-4456,
Na zdejší universitě je nově zaveden večerní kurz,
který- po absolvování dává možnost studovat jaký
LETOVISKO “ ŠUMAVA”
večer 81-6412
koli obor na místní universitě. Podmínka přijetí, je
2. LISTOPADU —
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
věková hranice, tj. uchazeč či uchazečka musí- být
DUŠIČEK
srdečně zve všechny krajany na
starší 22 let. Jinak nezáleží n a věku, národnosti či
předchozím vzdělání. AngUčtina. je povinný předmět,. V neděli 7. listopadu odpo
dndiý předmět je volitelný — matematika, dějepis, ledne bude dušičková po
jiný Jazyk nebo kterýkoU jiný předmět běžně vyučo- božnost za všechny zemře
PŘEKLADY
která se koná v neděli 14. listopadu 1971
vaný. Zkouška^se skládá na konci roku z obou před lé u pomníku padlých na
z češtiny do angličtiny
mětů. Následující rok mohou pak úspěšní absolventi Šumavě u Belgrave Sth.
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
zapsat na universitě předmět dle vlastní volby. Je to Doma jsme zvláště k to a němčiny nebo opačně
Hraje
Eda Zlatý se svým orchestrem
.jediná universita v Austrálii, která pořádá tento kurs mu dni zdobili hroby na
RUDOLF HELLER
ších
drahých
květy.
NeJídlo
— pití
a t dává tak velkou možnost především přistěhoval
1 Norbert St.,
c i . Myslím, že by byla-škoda jí nevyužít. Vlastně můžeme-li z Melbourne k
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoj«}
hrobům, uctěme jejich pa
už, i vysvědčení z kurzu zvyšuje kvalifikaci.
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Balwyn, Vic. 3103
mátku aspoň společnou
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis
Dáša Šimková, modlitbou u pomníku.
Telefon: 80-4044
,
131 West Pde., Mt. Lawley (Perth) WA.- 6050
P. Josef Peksa
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Souboj VSS Košice - Slovan Bratislava
Tří kola před koncem podzimní části 1. čs. foffaa (ové ligy je už téměř jisté, že i tentokrát přezimuje
na vedoucím místě tabulky některý ze slovenských týmů. Bude to s velkou pravděpodobností mužstvo
VSS Košic nebo Slovan Bratislava, které unikají soupeřům, z nichž jedině pražští vojáci udržují ještě
jakžtakž krok. Vojáci hrají letos ve srovnání s minulými sezónami o třídu lépe a v současné době ob
sazují velmi čestné třetí místo. — Sparta se Slavii mají výkonnostní výkyvy, hodně zklamalo své pří
znivce i mužstvo Teplic a v situaci velmi vážné jsou pak dvě slovenská mužstva Jednota Trenčín a Inter
Bratislava.
Střeleckou slavnost v 11. kole 1. čs. fotbalové ligy
měli fanoušci v Trnavě, kde obhájce mistrovského
titulu Spartak Trnava deklasoval nečekaně slabě
hrající tým nováčka soutěže Zbrojovku Brno 7 : 0.
"Hrdinou" zápasu byl pravý křídelní útočník Masrna,
který dal 4 branky. — V exhibičním stylu hrající
Slovan Bratislava zvítězil na Tehelnom poli nad Žilinou 5 : 1 . — Velkým překvapením bylo vítězství
pražské Slavie v Košicích, kde góly Zdeňka Jurkanina (jeho bratr Josef hraje za Spartu) a Klimeše
porazila domácí Lokomotivu 2 : 0 . — Dukla Praha
byla na hřišti nováčka 1. ligy Nitry daleko technič
tějším, taktičtějším i bojovnějším mužstvem, “za
pomněla” však střílet, a tak se musela spokojit s
remisou 2 : 2 . — V boji o poslední a předposlední
místo v tabulce, vyhrál Trenčín nad Interem Brati
slava tak trochu šťastně 2 : 1 . — V utkání promar
něných šancí remizoval Třinec s vedoucím týmem
tabulky VSS Košice 1 : 1 . — V zápolení slabé úrov
ně vyhrála Ostrava nad Teplicemi 1 : 0. A konečně:
fotbalisté pražské Sparty ukázali, že dovedou ješte
střílet branky. Doma deklasovali mužstvo Tatranu
Prešov 5 : 1, když už po 36 minutách vedli 4 : 0.
12. kolo proběhlo bez senzací. Pražská Slavia zdo
lala doma Ostravu brankou vstřelenou už v 16. mi
nutě 1. poločasu Lužou 1 : 0, velká sláva to však
na hřišti nebyla. — Sparta stačila v Nitře nováčkovi
pouze v 1. poločase (stav byl ještě 1 : 1), po změně
stran však slovenští fotbalisté udávali tempo hry a
zaslouženě vyhráli 2 : 1 . — Pražští vojáci měli v
utkání s Teplicemi dobrou mušku, a výsledek zněl
jasně pro ně: 5 : 1 . — Fotbalisté Jednoty Trenčín se
snažili na hřišti vedoucího mužstva tabulky VSS
Košice bránit, dařilo se jim to celou hodinku, nako
nec se však přece jen neubránili a prohráli 0 : 2 . —
Stejným scorem 2 : 0 vyhrála doma Žilina nad Lok.
Košice. — Slovan Bratislava dvěma góly Jokla a
jedním Jána čapkoviče vedl v 34. minutě v Bmé
nad Zbrojovkou 3 : 0 , nakonec však byli bratislavští
velmi šťastní za těsné vítězství 3 :2. — Inter Bra
tislava ztrácí body i doma a to je na pováženou
Tentokrát přenechal body Spartaku Trnava, s kte
rým prohrál 0: 2. — Třinecké mužstvo není už tím
nebezpečným týmem jako před rokem. Když pak ne-

hraje internacionál Karko (zraněn), jako tomu bylo
v Prešově, není možno nic jiného očekávat, než po
rážku. Ta se dostavila v podobě výsledku 0 : 2.
Tabulka po 12. kole: 1. VSS Košice 20 bodů, score
22 : 6 (jediné mužstvo bez porážky); 2. Slovan Bra
tislava 20 b., score 31 : 10; 3. Dukla Praha 17 b :
4. Trnava 14 b.; 5. Žilina, 6. Slavia Praha (po 13 b);
7. Nitra, 8. Prešov (po 12 b.); 9. Ostrava, 10. Sparta
Praha, 11. Lokomotiva Košice (po 10 b .); 12. Třinec,
13. Brno (po 9 b.); 14. Teplice, 15. Trenčín (po 8 b.);
16. Inter Bratislava. 7 bodů, score 12 : 21.
ZAJÍMAVÝ PRŮBĚH II. LIGY
Také v druhé celostátní fotbalové lize mají týmy
za sebou po 12 mistrovských zápasech, přesto každý
zisk bodu změní vždy hodně tabulku. V jejím čele je
mužstvo Hradce Králové, které vyhrálo doma důle
žité střetnutí nad Kladnem 2 : 0, a má nyní 18 bodů,
jednobodový náskok před nováčkem 2. ligy, sloven
ským týmem Martinem (ten porazil ve 12. kole Bo
hemians 1: 0) . Standartní výkony podávají i muž
stva Vítkovic a slovenského Bardejova, která mají
nyní shodně 16 bodů a jsou tedy vedoucí dvojici v
závěsu. Rozehrává se Plzeň, která sestoupila z nejvyšší soutěže. Tentokrát vyhráli Plzeňáci doma nad
Pardubicemi 3 : 0 . Jsou se 14 body na 5. místě.
Jihlava poražena, ale stá le vede

H okejová liga
Takovou vyrovnanost 1. čs. hokejové ligy fanoušci
snad ještě nepamatujL Velkým překvapením sezóny
je mužstvo Kladna, které je sice po 11. kole na 2.
místě, pouhý bod ho však dělí od jihlavských vojáků,
kteří měli v porovnání s ostatními týmy tu výhodu,
že mohli začít s tréninkem už v nejpamějším létě.
ZKL Brno po seriálu porážek na počátku sezóny se
už zřejmě vzpamatovalo, dokázalo dokonce vyhrát i
v Bratislavě, a tak se jeho příznivci stále ještě ne
vzdávají naděje na čestné umístění.
Tabulka po 11. kole: 1. Dukla Jihlava 16 bodů, 2.
Kladno 15 b.. 3. Slovan Bratislava, 4. Pardubice (pt12 b.), 4. Litvínov 11 b., 6. ZEL Brno 10 b„ 7. Košice.
8. Sparta Praha (po 9 b.), 9. Gottwaldov, 10. české
Budějovice (po 8 bodech).

V MINSKU BEZ MEDAILE
SPARTA — HONVED BUDAPEŠŤ 2 : 3 (1 : 2)
Když v neděli 17. října skončilo v Minsku VKL
vyřazení všech čtyř 2 : 3 a tak lze těžko věřit,
mistrovství Evropy sportovních gymnastek, museli čs.Pomužstev
z nejpopulár- že by se v budapešťské
jsme chtě nechtě přiznat, že ty tam jsou časy, kdy nějších evropských
fotba odvetě postarali ještě o
na evropském šampionátu hrála čs. děvčata důleži lových soutěží klubových
zvrat. Pražané se sice už
tou roli. (Na dvou vrcholných přeborech Evropy zí celků jsme všichni věřili, ve 2. minutě ujali Chovan
skala dokonce Věra čáslavská všechny zlaté medaile.) že alespoň v kdysi slav cem vedení, nenašli všas
Pravda, v ČSR je několik talentovaných gymnastek, ném Středoevropském po pak způsob, jak čelit rych
ale ty ještě na světovou elitu nestačí. Potvrdilo to háru zachrání pražská lé hře maďarského soupe
nyní i mistrovství Evropy v Minsku, kde čest čs. Sparta čest čs. kopané. ře, Prohrávali už 1 : 3 a
sportovní gymnastiky zachránila M etá Soňa Brázdo Ale nestalo se tak: Spar- teprve minutu před kon
vá z Gottwaldova, které jen o vlásek unikla medaile ťané prohráli ve své pre cem Uličný snížil stav na
za cvičení na kladině (byla čtvrtá). V přeskoku obsa miéře doma s Honvedein 2 : 3.
dila Brázdoví 5. a v prostných 4. místo. Druhá čs.
reprezentantka 141etá Zdena Dorňáková z yalašského
HLAS DOMOVA
Meziříčí se probojovala do finálových bojů v prost
ných, kde obsadila 6. místo. Jsou to tedy všechno
Vychází čtrnáctidenně Řídí redakční kruh.
jen paběrky ve srovnání s tím, na co jsme byli dosud
Adresa: Hlas domova,
zvyklí. — V gymnastickém čtyřboji se Brázdová dě
8. Moorhouse St„ Richmond, Vic., 3121.
lila s Maďarkou Bekisiovou o 4. místo a Dorňáková
Telefon: 42-5980
byla devátá.
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
výtisk 25 c.
Všechny tituly mistryň Evropy zůstaly v SSSR. O
absolutní prvenství ve čtyřboji se stejným počtem PŘEDPLATNĚ DO ZAMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
bodů dělily sovětské reprezentantky Turiščevová s předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, £stg. 3.-, US $ 7.
Lazakovičovou; Lazakovičová vyhrála kladinu a brad i nebo ekvivalent v jiné měně. —■Výši leteckého pří[ plátku do různých zemí sdělíme na požádání »bratem.
la, Turiščevová prostná a přeskok.

1. 11. 1971

-- Ve zkrate -— Evropská tabletenisová federace vydala oficiální
žebříček nejlepších stolních tenistů a tenistek, který
bude směrodatný pro nasazení hráčů a hráček na
turnajích sezóny 1971-72. V čele mužů je podle oče
kávání mistr světa Švéd Stellan Bengtsson, na prvním
místě nejlepších žen figuruje čs. reprezentantka Ilo
na Voštová.
— 81. ročník mezinárodních překážkových dostihů v
Pardubicích: vyhrál (už podruhé) čs. ryzák Korok s
jezdcem. Chaloupkou ze stáje Státního statku Žídlo-,
chovice. Jeho vítězství ve “Velké Pardubické” , stejné
jako druhé místo Evy Palyzové v sedle Metála, ‘bylo'
přijato téměř 50.000 diváky s velkými ovacemi.
— čs. kopaná slaví významné jubileum. 19. října to
mu bylo 70 let, kdy byl v restauraci "U zlaté váhy”
v ulici Karoliny Světlé v Praze ustaven “ Český svazrfotbalový”, kterým byl dán organizační základ fot
balovému hnutí v našich zemích.
— Jánský a Jehličková vyhráli v kodaňském parku
“přespolní běhy” , kterých se zúčastnili běžečtí vy
trvalci Dánska, švédská, Polska a NSR. Čs. rekord
man na 10.000 m Josef Jánský byl v cíli osmikilometrové tratě za 25:23,0 min., vítězný čas Jehličkové na
2 km byl 5:52,3 min.
— V texaském San Antonio se konalo 18. mistrovství
světa v moderním pětiboji, jehož vítězem se stál so
větský reprezentant Boris Onišenko před dvěma ma
ďarskými pětibojaři Villanyim a Balczem. - Pořadí
družstev: 1. SSSR, 2. Maďarsko, 3. USA.

USA - RUMUNSKO 3 :2
Davisův pohár, nejhodnotnější světová trofej repre
zentačních družstev v tenisu, zůstává i na další rok
ve Spojených státech. Družstvo USA: Stan Smith,
Frank FTohling (a druhý hráč ve čtyřhře Van Dillen) zvítězilo na antukových kurtech v Charlotte
v Severní Karolíně ve finále Davisova poháru had
vyzývatelem Rumunskem 3 : 2 a získalo tak už po
třiadvacáté (Austrálie má 22 vítězství) “Salátovou
mísu” . 'Smolařem střetnutí byl 321etý. Rumun :Ton
Tiriac, "který měl vítězství nad-Američanem Frank
Frohlingem na dosah ruky, vedl 2 : 0 na sety, v roz
hodujících fázích byl však tak nervózní, že si počí
nal jako úplný začátečník. Jeho střetnutí s Frdhlingem bylo v 5. setu za stavu 6 : 6 hlavním rozhodčím
Australanem Hopmanem přerušeno a dohráno druhý
den. A těch 7 minut druhého dne rozhodlo o celém
střetnutí: Fróhling byl klidný a v 7 minutách vyhrál
potřebné 2 gamy, které byly. rozhodující pro celé
finále Davis Cupu.
Standartní výkon v družstvu USA podal Stan Smith.
který porazil nejen Tiriaca 8 : 6 , 6 : 3 a 6 : 0, ale i
prvého hráče rumunského tenisového žebříčku Illis
Nastaseho 7 : 5, 6 : 3 a 6 : 1. Rumuni byli úspěšní ve
čtvřhře (dvojice Tiriac — Nastase porazila Smitha s
Van Dillenem 7 : 5, 6 : 4 a 8 : 6) a druhý bod získal
Nastase vítězstvím nad Frohlingem 6 : 3, 6 : 1, 1 : 6
a 6 : 4 . — Američtí tenisté vyhráli sice Davisův po
hár, ale poprvé v historii této soutěže budou muset
podle nových pravidel nastoupit v příštím ročníku k
zápasům už od 1. kola, tedy ne až proti vyzývateli,
jako tomu bylo dosud.
DEBAKL MILÁNSKÉHO INTERU
Evropské fotbalové soutěže klubových celků pro
bíhají už bez účasti ČSR. Hlavní soutěží je pocho
pitelně i tentokrát Pohár mistrů evropských zemi, v
jehož 2. kole došlo k několika nečekaným výsledkům.
0 senzaci se postaral západoněmecký přeborník Borussia Monchengladbach, který doma porazil italské
ho mistra Inter Milano 7 : 1, po poločasu 5 : 1. Nut
no však podotknout, že už v 29. minutě 1. poločasu
byl Interu zraněn lahví Coca-Coly nejlepší hráč,___in
ternacionál Boninsegna, musel -být odnesen ze hřiště,
kam se už nevrátil. Italové sice byli. ochotni v utkání
pokračovat, ale ihned podali proti regulérnosti střet
nutí protest. Jak dopadne, těžko říci. Skutečností zů
stává, že po zranění Boninsegniho nenašel už Inter
koncept ve hře.
Téměř jistým čtvrtfinalistou PMEZ je už holandský
přeborník Feyenoord Rotterdam, který vyhrál v Bukurešti nad přemožitelem trnavských fotbalistů bukureštským Dinamem 3 : 0 . — Další střetnutí 2. kola
PMEZ: Olympique Marseille — Ajax Amsterodam
1 : 2, CSKA Moskva — Standart Lutych ^(Belgie) 1 : 0,
Grasshoppers Curych — Arsenal Londýn 0 : 2, Glas
gow Celtic — Sliema Wanderers Malta 5 : 0, Valencia _ Ujpešť Budapešť 0 : 1 a Benfica Lisabon —
CSKA Sofia 2 : 1.

