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FREE CZEC H O SLO V A K NEW SPAPER

Melbourne 15. listopadu 1971

Číslo 23.

Před svoláním evropské bezpečnostní konference

Jednání s Polskem a Německem

Jedním z hlavních úkolů vysokých škol je vysoce
náročná odborná příprava nových, kvalifikova
ných lidi . . . Na nepochopení někdy narážíme,
když hovoříme, že potřebujeme lidi i politicky na
úrovni, že potřebujeme dobrou politickou práci
mezi naší mládeží i mezi vysokoškoláky. Nerozu
mí základním společenským procesům, ale suve
rénně vynáší rozsudky o všem. My chceme, aby
lidé měli svůj přístup, své úsudky, aie i to je po
třeba se naučit. I když jdeš na fotbalový nebo ho
kejový zápas, musíš znát alespoň základní pravid
la, jinak še jen díváš a ničemu nerozumíš. A spo
lečenské procesy, ty jsou jednodušší? . . . Život
není zelená louka, kam si jdu s Ančou na procház
ku, i mnohé překážky v něm čekají a člověka na
ně třeba připravit . . . .
Gustáv Husák v aule Slovenské vysoké školy
technické v Bratislavě 25. 10. 1971 (RP 26. 10.)

ství polských zaměstnan
ců do průmyslových závo
dů v Československu atd.
Dosavadní vzájemné ob
chodní styky se mají zvý
šit v příštích letech nejme-1
ně o 40%. závislost česko- j
Dr. V. A. Andic:
slovenského průmyslu na j
polském uhlí a dalších ne-1
TRAGÉDIA 17. NOVEMBRA
roštech má být podobná
Z HĽADISKA ROKU 1971
jako je dnešní závislost na
Ako bývalý předseda Zvázu československých štu
sovětské naftě.
Některá z přijatých ne dentova v zahraničí, so sídlom v? New Yorku, dovolím
si upozornit’ veřejnost’, aby nezabúdala na obete
bo diskutovaných opatření 17. novembra.
by mohla být v zájmu
Písal sa rok 1939. Nacisti rozhodli, že zatvoria uni
obou států, vždyť o nutno versity, pretože ich názorom bolo, že pře Čechov a
Slovákov postačia nižšie školy, po vojně len elemen
Pod zorným úhlem vy ference, o které především a -hospodářští zástupci a sti československo-polské tárně. pretože boli deklasovaní — s radom iných —
různé komise diskutovali spolupráce se uvažovalo na druhořadé národy. 17. november 1939 bol vybraný
soké sovětské strategie jde.
Na pokyn z Kremlu za dny a týdny o zvýšení če- už dávno před nastolením k vyhláseniu tejto politiky reprezentantov vel’kej
všimneme si některých
dílčích tahů, které se tý čalo se proto letos v nebý skoslovensko-polských ho komunistických režimů v nemeckej kultúry, zaíemnenej nenávisťou proti Če
chem a Slovákom.
kají bezprostředně Česko valé míře pěstovat česko spodářských styků, o spe obou zemích. Měla by to
V roku 1942, v dňoch 2. až 5. septembra, bol vo
však
být
opatření
přijatá
slovensko-polské
přátel cializaci v některých prů
slovenska.
Washingtone usporiadaný Světový zjazd šíudenstva
ství. Gierek navštívil P ra myslových oborech (i když skutečnými zástupci lidu — podobný zjazdu, ktorý bol zvolaný do Prahy v
V sovětském plánu je
hu a Bratislavu, v říjnu bude znamenat zastavení obou států, kteří by měli roku 1945. ba aj v nasledujúce roky. V predbežnej
užší ekonomické spojení
byl Husák se štrougalem určité výroby v některém na mysli oboustranné záj poradě s americkými reprezentantmi Národného zvá
komunistických států, kte
ve Varšavě, ministři té státě, respektive její pře my a ne především zájmy zu studentstva sme boli podporovaní aj britskými a
ré by zvýšilo vzájemnou
inými europskými delegátmi, a čo najviac zavážilo,
měř všech resortů se vzá nesení do státu druhého), Sovětského svazu, pro aj pani Eleanor Rooseveltovou, kiorá se vtedv veTzávislost a tedy i upevnilo
jemně navštívili několikrát o posílám většího množ- (Pokračování na sír. 2) mi angažovala za svojho manžela. Předložený bol
politická pouta jednotli
návrh, aby Medzinárodný deň studentstva — už za
vých zemí k východnímu
K novým cenám, důchodům a podporám v ČSSR
vedený v Anglicku — bol uznaný americkým študentbloku. Současně má však
stvom a zasvátený pamiatke českých a slovenských
študentov zabitých 17. novembra 1939 na ruzyňskom
Sovětský svaz zájem na
letišti
v Prahe, vážněných nielen na Pankráci a v
úpravě poměrů k Západní
čs. vážnicích, ale aj v Nemecku. najma v Orahienmu Německu. Taková úJak nás učí Rudé právo, předvolební období v kapitalistické části světa je burgu. (Iróniou bolo, že sa len rok predtým, v roku
prava by jistě přispěla k vždy údobím tisíce velkých slibů a zároveň malých ústupků vlády, která se 1938, konali v Nemecku Olympické hry. Len po jed
zlepšení vyhlídek na brzké tak snaží lidem namluvit, že jedině ona je vládou pravou. Kupodivu jsme dnes nom krátkom roku po Olympických hrách nacisti na
značili, aký svět chcú mať v budúcnosti: do tohože
svolání bezpečnostní kon- svědky toho, že i komunistický režim v Československu dělá před volbami totéž, tábora
a týchže vaznic a mučiamí sa dostali aj štu
ačkoliv by to dělat vůbec nemusel. Kandidáti Národ denti, profesoři a intelektuáli z ostatných krajin,
ní fronty budou "zvoleni'’', to je předem rozhodnutá včítane Polska, Holandska, Francúska. atd’.)
Konfiskace pokračují
Mnohí študenti a absolventi vysokých škol z Česko
věc. Přesto režim předkládá svým poddaným za zvu
Po hluku, který vyvolalo v cizině vymáhání palmá ků předvolebních fanfár "výdobytky socialismu" slovenska sa dostali do exilu a považovali za svoju
mravnú a národnu povinnost’ informovat’ svět o útra
re za "obhajobu" při žalobách pro "neoprávněné
opuštění republiky" — vymáháné přímo od posrpno (např. zvýšení starobních důchodů a podpor v ma pách československých vzdelancov, najma prostredvých uprchlíků v cizině nebo od jejich nejbiižších teřství) a hraje si před tváří voličů na nejlaskavější níctvom Medzinárodného zvázu Studentstva. Ža vojr-v
to_ bola ustanovizeň mladých intelektuálov spojenec
příbuzných v Československu — po protestech, které systém pod sluncem.
kých národov, včítane sovietskych. Sovietskí študenti
zaslaly oficiálně i některé západní státy, upustily če
Naskýtá se tedy otázka: nou mít více dětí než jed po vojně skoro následovali Stalinovu líniu a zmocnili
skoslovenské úřady od této podivné praxe (jak jsme
sa kontroly nielen v Medzinárodnom zváze Student
proč ta maškaráda? Od no nebo žádné.
už dříve referovali).
ale aj vo zvázoch satelitnýeh krajin, včítane
pověď
je
nasnadě:
v
před
Režim si říká, že volby stva,
Soudy v nepřítomnosti s uprchlíky a úřední zabaČeskoslovenska.
vování zanechaného majetku ovšem pokračují, čte volební slávě je možné li mohou posloužit jako ví
Účast’ _Spojených štátov vo svetovom hnutí a v
nář HD dostal např. v těchto dnech zprávu od otce, du na zlacené míse podat taná zastírací rouška.
tribute čs. Studentstvu nám pomohla aj politicky.
dle níž dospělí členové uprchlé rodiny dostali v ne
Pani Eleanor Rooseveltové přijala po dva "rázy depřítomnosti po 10 měsících vězení. S oznámením roz kus chleba, který bychom Proč oficiálně doznávat,
legácie
světového Studentstva a prihovárala sa za
mu
museli
dát
tak
jako
že životní náklady stouply
sudku přišla i nezvaná návštěva z finančního odboru
spoluprácu amerických vysokoškolákov. Na 1.200 ame
okresního národního výboru. Pánové prý už měli tak.
přičiněním bratrských a r rických vysokých školách a univerzitách potom uspovšechno předem podrobně zjištěno, ale přesto se na
Ceny spotřebního zboží mád a že lidé mají hlubo riadalo Medzinárodný študentský deň a prezident *F.
mnoho podrobností dotazovali. Zařízení pokoje, v němž
i
potravin stouply v po ko do kapes? Daleko vý D. Roosevelt sám predniesoí v Bielom dome k nasej
bydlela uprchlá rodina, zabavili a nepomohly dokla
delegácii a rozhlasom k světověj mládeži posolstvo
dy ° / orn' že část nábytku rodiče ženatému synovi sledních třech letech tak hodnější je prohlásit zvý za porazeme totalitných vojsk, ba i osobné sa pekne
půjčili, když sami měli. přidělen jen malý byt. Sou nehorázně, že je třeba šení důchodů za výdoby vyjádřil o Dr. Benešovi a o našom zápase za slobodu.
druzi jednoduše prohlásili, že po odsouzení uprchlí zvýšit životní minimum tek socialismu. Lépe to Je vel ká škoda, že Moskva a ňou dirigovaná vláda
ků všechno propadá^ ve prospěch státu. K dokladu lidem na okraji společno
působí na cizinu poměrů v Prahe oslabila toto požehnané pojítko .
o tom, že rodiče půjčili dětem 3.000 Kčs na dovolenou
(Pokračovanie str. 2)
(z které se už nevrátily), prohlásili, že to je vůbec sti, tedy “nepracujícím” neznalou a není třeba
nezajímá, to že si mají vyřídit s uprchlými dětmi pří důchodcům, aby vůbec doznávat věci, které režim
mo, kompensace zanechaným nábytkem není možná. mohli být živi. Stejně tak nikterak nectí. Podobně
Published by F. Vafia,
Starý otec si ulevuje poznámkou: "Je to sprosťár je potřeba zalepit záplatou je tomu se zvýšenými pod
8 Moorhouse St., Richmond, Vie., 3121.
na, berou to jako Němci za války a to byli naší ne
přátelé. Vás taky považují za zrádce." Nakonec při díru v neustále klesající porami v mateřství a s
Printers: “Unification” Pty. Ltd.
předvolebními
pojuje: Nic mám letos na vánoce neposílejte, ne populaci. Jinak se mladí dalšími
497 Collins St., Melbourne, Vic.
mohli bychom to vyzvednout, oni by to zabavili."
| manželé nikdy nerozhod- “dary” .
(Pokr. s. 2)

Střední Evropa představovala po staletí šachovnici, která lákaia politické
přeborníky ke hře. Zdá se, že se tam právě rozehrává větší partie, než si uvě
domuje západní veřejnost, zahleděná plně k Asii či Jižní Americe, věnující se
spíše problémům západní Evropy nebo potížím amerického hospodářství. Snad
proto vystupuje Západ v nynější hře v roli jen málo zúčastněného kibice, který
by rád viděl chybné tahy Východu, aie sám ponechává hru v rukách Bonnu.
Západní Německo má na zřeteli obchodní možnosti s východními sousedy a
později snad opětné sloučení rozděleného Německa. Východ naproii tomu ro
zehrává zápas na široké frontě, útočí mnoha figurami, přičemž se netají nejbližším cílem, k němuž diplomatickým utkáním směřuje: brzkým svoláním evrop
ské bezpečnostní konference. Na takové konferenci půjde Kremlu nejen o to,
aby byly západními státy prakticky (i když snad ne formálně) přijaty Brežněvovy názory na plnou závislost nezávislých socialistických států, ale aby byly
plně zaručeny nynější hranice sovětského vlivu v Evropě i pro dobu, kdy by
nemusely být bezpečné v Asii. Tak je možno posuzovat sovětské nabídky, opako
vané znovu v minulých dnech při oslavách Říjnové revoluce.

Předvolební maškaráda
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ČSSR - Polsko - N ěmecko
(Pokračování se str. 1)
který pracují dnešní rep
resentanti skupiny sovět
ských kolaborantů.
Nynější způsob slučová
ní ekonomie a vyrovnává
ní hospodářské úrovně
souvisí s dřívějším sovět
ským plánem na vyrovná
vání životní úrovně nejen
v obou zmíněných státech,
ale postupně v celém vý
chodním bloku. To ovšem
není výhodné řešení pro
hospodářsky nejvyspělej
ší, na západ vysunutý a

P ři koupi či prodeji
domu nebo bytu
Vám odborně
a nezávazně poradí

k západu svým životem
směřující stát, jakým by
lo Československo.
V těchto dnech probíhá
i čtvrtá a zdá se že závě
rečná série schůzek zá
stupců bonnského a praž
ského ministerstva zahra
ničí, která má vyřešit stá 
vající problémy, bránící
uzavření dohody obou stá
tů (která by se podobala
dohodě Němců se Sovět
ským svazem a Polskem).
Problém je vlastně už jen
jeden: Československo žá
dá, aby západoněmecká
vláda prohlásila Mnichov
skou dohodu z roku 1938
za anulovanou, tedy ne

R. E. S. L,

(Pokračování se str. 11
Svobodné slovo přineslo
13. října článek nadepsa
ný “Jak jsme chtěli ušet
řit” . Vypráví o mladých
manželích, jimž sociální
pracovnice pomohla zjistit

578 Burwood Rd.,
HAWTHORN, Vic.

Telefon: 81-4456,
večer 81-6412

Lowy

hodinář
7. posch., místnost 8,

SPOLEČNÉ

343 Litile Collins St.
Melbourne
tel. 67-3881

do Frankfurtu a Vídně
a zpět
Zvi. (“Charter” ) $ 715
Skup. (“ Groups”) $ 730
Podrobné informace
ochotně sdělí

LETY

(původem z Morav.
Ostravy - v Austrálii
60 roků)
nabízí krajanům
z Československa
kvalitní hodiny,
hodinky a budíky,
jakož i
všechny opravy
ZA SPECIELNÍ
LEVNÉ CENY

ALMA
TRAVEL

SERVICE

330 Little Collins St.,
Melbourne, 3000
Telefon:
63-4001, 63-4002

Přesvědčte sel

ZLOBÍ

VÁS

nost oživení otázky náhra
dy za majetek v ČSSR atd.
Nakonec bude asi do
hodnuta formulace němec
kého prohlášení, kterou
si vysvětlí obě strany po
svém. Brandtova vláda
projevila hodně zájmu o
“normalizaci” ve směru
na východ již dohodou s
Polskem. Snahu po kom
promisu na čs. straně do
kazuje např., že ÚV KSČ
na svém zasedání 22. října
sice opakoval požadavek,
aby Němci prohlásili Mni
chov za anulovaný, ale
vynechal dříve zásadně
připojované “se všemi po
zdějšími důsledky” , -tp-

Předvolební maškaráda

G. GLOSS & Assoc.,

J.

platnou od samého začát
ku, protože byla uzavřena
pod hrozbou.
Brandtova vláda je
ochotna prohlásit, že Mni
chovská smlouva byla od
počátku nespravedlivá a
tím doplnit prohlášení dří
vějších západoněmeckých
vlád, že Německo nemá
žádné nároky na sudetoněmecká území, ale zdrá
há se oficielně prohlásit,
že podpisy zástupců čtyř
států v -Mnichově byly ne
platné. Tyto zdánlivě for
mální rozpory souvisejí s
názory na právní postave
ní Němců vystěhovaných z
Československa, na mož

OČI ?

Bolí Vás hlava?
Neste brýle od! O P T Á

OPTO
Capitol House, 113 Swanston St.

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

příčinu pláče a nepokoje
dítěte. Mladí chtěli ušetřit
a nekoupili proto děcku
ani postýlku, ani kočárek.
V noci spalo na posteli
s dospělými, ve dne na
gauči v kuchyni.
Po domluvě se tedy ro
diče vypravili nakupovat.
Zakoupili bílý koženkový
kočárek lemovaný bílým
proutím za 1.050 Kčs a ke
kočárku sedačku, kterou
použijí, až děcko povyro
ste. Stála 220 Kčs. Dále
si vybrali dřevěnou postýl
ku (bratru za 550 Kčs) s
matrací za 155 Kčs. Tatí
nek k tomu ještě přikou
pil dřevěnou hračku za 22
Kčs a jeli domů.
Článek měl vyznít jako
inzerát, sečteme-li však
všechny položky dohroma
dy, vyznívá jako obžaloba
komunismu. Na co dřív
stačilo tisíc korun, nepo
řídí se dnes ani za dva
tisíce. Navíc děťátko kro
mě postýlky a kočárku
potřebuje i oblečení, va
ničku, plenky, zavinovačky - a to vše stojí v socia
listickém státě tolik, že si
to mladá rodina může těž
ko dovolit bez újmy na své
životní úrovni.
Koncem srpna otiskla
Mladá
fronta
článek
“Kdyby nebylo té sobeckosti” , v němž za příčinu
nízké porodnosti vyhlašuje
egoismus mladých manže-

Veškeré POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Víc., 3189

lů. Ozvalo se tolik rozhoř
čených protestů z řad čte
nářů, že MF musela někte
ré otisknout. Cituji z
nich:
. . Máme čtyři děti.
Všichni obýváme dvě míst
nosti, pokoj a kuchyň.
Příslušenství máme spo
lečné se švagrovou rodi
nou. Deset let s námi byd
lela moje matka, která
musela spát vždy s jed
ním dítětem. Národní vý
bor naši situaci neřešil a
neřeší.”
“Kdyby rodina se třemi
dětmi jim mohla poskyt
nout to, co může poskyt
nout rodina jedináčkovi,
myslíte, že by se rodiče
bránili mít víc dětí?”
“Jsem tři roky vdaná.
Máme roční dcerušku.
Nechtěli jsme jedináčka.
ale víc než dvě děti si do
volit nemůžeme. Jsme jed
ni z nemála mladých, co
nemají ani zařízený byt.
Chybí nám hodné věcí a
to nejsou žádné maličké
položky.”
Také Rudé právo v člán
ku o vítání novorozeňat
dne 29. 9. píše:
“Ivana Černohorská je
nadšena svým prvoroze
ným synem Petrem. Ráda
bych i holčičku, říká, ale
hned to nejde. Bydlíme s
babičkou a družstevní byt
je příliš daleká budocnost.”
Opravdu, do podivných
poměrů se rodí občánci
státu, který v předvoleb
ním období “opětně zvy
šuje podpory v mateř
ství” .
Na dokreslení radost
ných předvolebních pomě-

15. 11. 1971

Tragédia I7. novembra
(Pokračovanie zo str. 1)
Tragédia zo 17. novembra 1939 bola pravdaže zne
uctěná už vo februári 1948 a zase 21. augusta 1968,
kedže vysoké školy v Československu boli dané pod
kuratelu komunistickej strany, študenti a profesoři
boli znovu povyhazovaní, deklasovaní’a znovu museli
hl’adať útočiště v slobodnom svete. Nemáme žiadne
ilúzie o komunistickom regulovaní kultúry, pretože
každá totalita sa bojí védy a nechce připustit’ žiadne
světlo do svojich partajných' modzgov. Uvědomujme
si však, že je lepšie byť oběťmi násilia, ako násilie
chápat’. Je čestnejšie trpeť za pravdu — najma
pravdu vedeckú — ako prevádzať zločiny na čistej
kultuře a vede a na slobodě vědeckých pracovního v
a umeleov. Nakoniec pravda predsa zvíťazí!
Pisatel’ sám študoval v Prahe (na Vysokej škole
obchodnej), ako sedem až osem sto Slovákov každo
ročně a bol aktívny v študentskom hnutí. Uvědomuje
si, že slovenská univerzita v Bratislavě nebola počas
vojny zatvorená. Otázka ovšem je, najma za terajších okolností, či nebolo lepšie zavreť vysoké školy,
ako urobit’ z nich bašty totalitnej nevedeckej a propagandistickej výučby. Produkovanie stranických
agitátorov nie je veda.
Avšak 1’udia ani za najkrutejších podmienok sa
neuspokoj a s pavědou. Bok 1968 ukázal, že mladí
vzdělanci vedia čelit’ propagandě a nedajú sa odvrátiť od hladania pravdy, samostatnosti a slobodv.
Komunisti nezískali ani mladých a najmladších, ba
naopak, vyliečili ích z iluzií o komunizme — ák malí
ilúzie; Dnes je národ zjednotený proti komunistom
a želá si, aby mohol žiť v slobodných pomeroch, aby
mohol znovu začat’ s nápravami, ktoré by vrátili
vieru člověka k člověku, aby zase “keď zavoláš Slo
van, sa ti ozval člověk” !
Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny

Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
cr. Jonas & Victoria Sfs., Richmond, Víc.

Telefon: 42-4782
nebo: 104 Miliers Rd., Nth. Altona, Vic. (314-6281)

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
JAN SNÍŽEK ZEMŘEL

Dne 26; října 1971 zemřel v New Yorku ve věku 66
let populární herec, režisér a spisovatel Jan Snížek,
DvadeM kariéru začal v Praze ve svých 17 letech.
Největší úspěch mělo jeho “Rozmarné zrcadlo” . Po
útěku v r. 1948 se věnoval opět divadlu v Paříži a
později — až do nedávné doby — v New Yorku.
rů v ČSSR stačí uvést ob
sah článku, který vyšel
dne 7. 10. v Mladé frontě
pod názvem Konflikt. Jde
v něm o případ paní A.
Vodné z obce Mcely na
Nymbursku. Matka tří dě
tí, z nichž nejstaršímu je
sedm let. Děti postupně
onemocněly infekční cho
robou a matka na pokyn
lékaře s nimi zůstala do
ma. Zatímco ošetřovala
nejmladšího Káju, vyhodi
li ji z práce v drůbežárně
státního statku. Samozřej
mě údajně nikoliv proto,
že nechodila do práce,
když měla nemocné děti,
ale pro “špatnou pracov
ní morálku” .
Důvod se v komunistic
kém zákonodárství vždyc
ky najde, ať už jde o vy
hazov mámě tří dětí nebo
třeba o odsouzení nevin
ných lidí do vězení. A re 
daktor straně podřízeného

časopisu musí svůj článek
ukončit neutrálními slovy:
“Právem čí neprávem?
Těžko vědět . . . ”
Je možné, že Českoslo
venskou předvolební maš
karádou se dají obalamu
tit socialističtí snílkové v
zahraničí. Postiženým občajgím v republice je však
její podstata zcela jasná.
M. Čechová
Malý oznamovatel
ČEŠI HLEDAJÍ

dívky dobrého charakteru
od 20 - 33 let za účelem
vážného seznámení. Pište
odkudkoliv na: F. Pokor
ný, Gen. Delivery, Belling
ham, Wash., USA. Žijeme
v krásné krajině a v pří
jemném podnebí.
45-LETÁ VDOVA,

intel., zdravá, ráda by se
vážně seznámila s pánem
přiměř, stáří z Austr.:
Pavla Nováková, Praha
I., Rytířská 22, Czechoslo
vakia.
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Kultura doma

Zdena Salívarová
— Ministr zahraničníchíS Trikota ve Vrbovém, kde lidu, na němž bylo konsta
Zprávy otištěné v tomto článku jsou doslova převzaty z československého tisku.
věcí Jan Marko měl jet vgJ se zabývají výrobou dám -. továno, že je nyní v re
listopadu na oficiální n á -i ského spodního prádla. publice téměř 20.000 těch Mnohé z nich by se zdály nasvědčovat tomu, že kultura v zneostalinizovaném Če
vštěvu do Velké Británie,! Zda Husák státnicky roz to služebníků režimu.
skoslovensku kvete. To je ovšem starý optický klam, který se snaží vzbuzovat
ale po zadržení zásilky čs.jf řešil otázku chronického — Řádem práce byli ověn
dámského čeni děkan strojní fakulty všechny diktatury. Československý tisk nepíše, kteří spisovatelé nesmějí psát,
zbraní, určené irské proti- y nedostatku
britské organizaci IRA (o i prádla v ČSSR, zpráva ne- VUT v Brně prof. Němec, kteří režiséři nesmějí točit, které rukopisy románů, básní, her a scénářů cenzu
ministr dopravy Štefan ra zakázala. Každému, kdo se jen trochu vyzná v kultuře, musí být nápadné
čemž podle ČTK čs. ú řa d y | říká.
nevěděly), byla návštěvaS — Nakladatelství Naše šutka a prof. Oldřich Ří alespoň tři věci. Za prvé: téměř naprostá absence jmen, které československé
po oboustranné dohodě od-S vojsko vydalo publikaci ha.
ložena. ČTK to pak ohlá-w Falešná demokracie, kte — V rámci předvolební současné kultuře získaly její světovou pověst. Zadruhé: přemíra klasiků, adap
sila čs. veřejnosti takto: &rá je prý užitečnou pomůc kampaně byly od 1. 11. tací, historických próz, zábavných a vyloženě ''lehkých" žánrů — prostě všech
“Vzhledem k tomu, žejg kou v předvolební kam sníženy ceny sádla a pap způsobů, jak se v umění vyhnout vážné současné tématice. Zatřetí: převaha
některá britská místa a l pani. Dokazuje se v ní, rikové a uzené slaniny. reprodukčního umění nad tvůrčím (ve smyslu vytváření nových původních děl).
sdělovací prostředky vy-8 jak prohnilé a nedemokra Zároveň byly vyhlášeny Shakespeare, Čechov a Beethoven konec konců bylí na repertoáru i nacistic
volaly přes jasné dementi! tické byly volby v Masa zimní ceny vajec. Vajíčko
ČTK neopodstatněnou pro-g rykově republice, zatím třídy A stojí 1.40 Kčs. kého Německa.
Dlouhé referáty o snížení ★ “ československá televi ské r. 1912 v díle “Mora poslední době řada veřej
tičeskoslovenskou
kam-H co . . .
paň, obviňující ČSSR zíj — Na tiskové besedě se cen sádla a slaniny zdů ze chystá pro ' podzimní vo, Moravo”, Jan Otčená ných vystoupení význač
dodávek zbraní do Irska, představil další z násilně razňují, že jde o zlevnění
novelu ných umělců, kteří se hlá
uměleckých 0 25%, ale přiznávají, že období dramatické zpraco šek dokončuje
bylo britské straně sděle-tjj utvořených
no, že za těchto okolno-i svazů - Svaz skladatelů. jde jen o snížení přechod vání díla Aloise Jiráska “Lišky, dobrou noc”, Ale sí k zásadám státní politi
stí by bylo nemožné usku-i ■Jeho předsedou je Josef né.
F. L. Věk. Scénář napsali xej Plůdek připravuje ro ky a aktivně ji podporují.
tečnit návštěvu tak, aby « Páleníček a členská zá — Jen nenápadnou notic O. Zelenka a režisér F. mán “Všechno je trochu Jak podotkl dále ministr
přinesla očekávané vý-g kladna prý čítá 160 skla kou bylo sděleno v novi
sledky.”
I datelů, interpretů a hu nách, že se rovněž od 1. Filip. Titulní roli vytvo jinak”, Ladislav Stehlík kultury CSR, v oblasti or
pracuje
na
cestopise ganizační byly na všech
—■V noci na 26. října v y -| debních kritiků. Za “zvláš 11. zvyšují poštovní poplat řil R. Brzobohatý.”
pukl velký oheň v praž-i tě potěšující fakt” označil ky za balíky do ciziny. V jt: “23. září se v Praze se “Slunce v olivách” a bá stupních vytvořeny před
ské nemocnici na Bulov-Ě J. Páleníček dopis 22 mla noticce stojí, že “přehled šel přípravný výbor Svaz a snířka Alena Vrbová na poklady pro jednotné říze
ce. Vyhořela pak všakl dých umělců, kteří se nových sazeb je na každé
českých spisovatelů. Zprá psala “Ostnaté povídky” . ní kultury a prohloubení
pouze budova, v níž jsou! spontánně hlásí ke spolu poště k nahlédnutí” .
sklady a kanceláře podni-| práci s novým svazem. — Od r. 1955 do r. 1969 vu o činnosti přednesl ve (Lidová demokracie, zá politicko-výchovné práce.
Důležitou roli zde hrají
ků, starajících se o ú-S Mezi nimi prý jsou housli stoupla v Jihomoravském doucí tajemník, spisovatel ří 1971).
držbu zdravotnického za -| sta Hudeček, dirigent Bě kraji spotřeba révového Donát Šajner. Byli přijati
Repertoár spisovatelů, zejména odbory kultury
řízení. Požár byl lokalizo-| lohlávek a klavíristé To- vína ze 2.20 litrů na 7.5-5 první členové nově se tvo zmáhajících kromě cenzu ONV. Snahou ministerstva
ván teprve po 5hodinovém[] perzer a Kratzman.
1 na hlavu, piva ze 67.3
ry i vedro, je pěknou u- kultury a všech zaintere
úsilí požárníků.
|j — V Bratislavě zasedal na 119.4 1, lihovin a desti řícího svazu. Spisovatelé kázkou
"socialistického
— Také ve Zlíně-Gottwal-1 výbor Svazu slovenských látů ze 2.95 1 na 3.08 1. (U projednali rovněž svou ú- realismu, bohatého obsa sovaných vedoucích pra
dově hořelo. Popelem leh-| spisovatelů pod vedením zprávy je poznámka, že časí v přípravě voleb. hem i formou", jak o něm covníků je podporovat
la celá centrální válcov-| svého nového předsedy spotřeba alkoholu je sku Hlavním úkolem v nejbliž- mluvil pan ministr Brů- kvalitativní růst našeho
na, kde byly umístěny 1 Andreje Plávky. Ten kon tečně vyšší, protože “hla
žek. Jeden román historic
hořlavé látky. Škoda s e | statoval, že většina členů vou” jsou míněny i hlavy ším období bude rozšíření ký, pro jistotu ze zahra umění ve všech směrech
odhaduje na 150 miliónu !■.se přihlásila k nové podo novorozeňat, hlavy ne členské základny.”
niční historie; jeden cesto a konkrétními činy zvyšo
Kčs. K zdolání vzniklých! bě svazu. U těch ostatních mocných, kteří pít nesmě
Kdo jsou "první" členo pis historický a jeden z vat úroveň naší kultury.
výrobních potíží prý na-| svaz “zhodnotil jejich ne jí atd.) Kromě toho prý vé "nově vznikajícího" cesty po cizích zemích, a Tomu budou napomáhat i
bízí mnoho zaměstnanců! správné politické postoje nejde vypočítat, kolik dal- i Svazu zpráva neříká. Asi konečně tří žánrově neur
podniku Svit - bývalých! a se zřetelem k tomu pro ■ šího vína se stočilo a vy ze skromnosti; staíinisti čená díla, jejichž tituly akce a besedy s umělci
Baťových závodů - bez vedl příslušné kádrové pilo v jihomoravských jsou přece známí tím, že snad autorům našepta! před volbami.”
platnou práci na brigá změny”.
sklepích a kolik slivovice opovrhují
sebechválou. Pánbůh, když měi zlo
Škoda že nežije Karel
— Prageváci a členové se vypálilo po domáeku. Kdo je vedoucí tajemník myslnou náladu. Nevíme, Poláček!
dách.
Napsal by jistě
— Do funkce hlavního jejich rodin - celkem 93 — V rubrice KOUPĚ uve Donát Šajner, jistě víte. o čem to bude, ale tituly nový "Žurnalistický slov
osob,
které
podepsaly
v
řejnila Lidová demokracie Jeho nejvýznamnější dílo se docela hodí na ČSSR ník". "získávat pro aktiv
arbitra ČSSR byl jmeno
ván Václav Brandejs, kte roce 1968 denunciantský i tento inzerát: “Koupím je próza "Říkali mu ulič roku 1971; lišky dávají ní . . . na budovatelském
rý dosud zastával funkci dopis Sovětskému svazu, asi 10 dýní. Zn. “Na kom ník" vydaná v roce 1962. dobrou noc, všechno je díle . . . podíl na přípra
náměstka hlavního arbit dostaly nyní ' z Moskvy pot - LD-14461” .
★ “Navzdory letním ved trochu jinak a co se člo
voleb . . . . výrazně
další odměnu: Leninovy — V Praze sněmovali stra rům pokračuje řada če věku vybaví nad slovem vách
ra.
projevuje
zvýšení anga
— Gustáv Husák podnikl medaile.
ničtí funkcionáři federál
"ostnatý" není asi třeba žovaností . . . .
zásadám
inspekční cestu po Sloven — Soudci z lidu - institu ního ministerstva vnitra. ských prozaiků ve své vysvětlovat.
státní politiky . . . a aktiv
sku. V Piešťanech prý je ce, po jejímž zrušení se S úkoly, které vyplývají práci. Norbert Frýd píše ★
Angažovanost v kultu ně jí podporují . . . na
ho první cesta nevedla do volalo v období českoslo pro Sbor národní bezpeč román “Císařovna” o ře stoupá (je název člán všech stupních vytvoře
lázní, ale do podniku Te venského jara - jsou reži nosti ze závěrů říjnového Charlottě Mexické, Vác
Čte
ku rovněž v LD ze září ny předpoklady . .
sla, kde uspořádal “nefor mem opět posvěceni. V pléna ÚV KSČ, seznámil
to skoro jako nějaký
mální a srdečnou” besedu. Praze se konal celostátní esenbáky sám Gustáv Hu lav Kaplický vzpomíná na tr.). “Základní předvoleb se
slepenec z Vla
Potom navštívil podnik aktiv zástupců soudců z sák.
Č/HD putování po zemi morav ní zásadou je získávat ne škodolibý
dimíra Párala.
jen hlasy, ale především ic “Přední čeští umělci
všechny občany pro aktiv vydali prohlášení k vol- ■
ní spolupráci na budova bám. Zdůrazňují v něm,
telském díle našeho so že považují za svou povin
cialistického státu - řekl nost pozvednout stoj hlas
Mezinárodní organizace "Amnestie" (s ústředím
V žalobě se pravilo, že Ličko dodával od r. 1968
včera v úvodu besedy
v Londýně), která si vzala za úkol snažit se o informace západním novinářům, že psal pod cina podporu společného
novináři ministr kultury provoláni ÚV KSČ a ÚV
propuštění nebo aspoň o ulehčení věznění těch, z|m jménem články pro britské časopisy The GuarČSR dr. M. Brůžek. Infor Národní fronty ČSSR. Ten
kteří trpí pro své přesvědčení, se ujala v těchto dibn, The Times a The Sunday Times, že v kavá
moval zároveň zástupce to významný politický akt
dnech dalšího případu: vězně Pavla Ličko ž Bra renských debatách odsuzoval sovětskou pomoc ze
tisku o celé činnosti kul - píší dále - se stane je
tislavy.
srpna 1968 a že studentům přehrával "profesíturní sféry a jejím podílu diným logickým a správ
songy"
utečence
Karla
Kryla.
Čs. sdělovací prostředky přestaly referovat o
na přípravách voleb do ným završením významné
Ličko
byl
do
srpna
1968
členem
KSČ
a
provi
většině soudů a rozsudků nad politickými "provi
zastupitelských sborů. Mi etapy ve vývoji naší spo
nilci", Proto se čtenáři v Československu dodnes nil se hiavně tím, že ani později — ani ve své
nistr Brůžek přitom po lečnosti. Naši umělci si
obhajobě
před
soudem
—
nenašel
pro
sovětský
zá
nedozvěděli, že slovenský novinář Pavol Ličko z
dotkl, že se výrazně proje- váží otevřeného přístupu
sah
v
srpnu
1968
jiné
pojmenování
než
"sovětská
Bratislavy byl v srpnu 1970 zatčen a po roce po
vuje-- zvýšení angažovano KSČ k národu tím více,
okupace" místo vyžadované "spojenecké bratrské
bytu ve vyšetřovací vazbě — dne 31. srpna 1971 —
sti tvůrčí inteligence, kte že v nedávné době poli
pomoci".
odsouzen na 18 měsíců žaláře. Byl souzen podle
rá ve své zdrcující vět tických zmatků a nejistot
"Amnesfy International" (v jejíž prověřovaci
par. 112 trestního zákona za "šíření falešných
šině chápe své poslání v byly ohroženy základy a
komisi zasedá též Zbyněk Zeman) se nyní stará
zpráv, které jsou škodlivé Československu, jeho i o další případ vězně čs. režimu, jehož odsou
národě a podíl našeho zří podstata socialismu v naší
socialistickému zřízení a jeho spojencům" a dále zení nebylo v ČSSR publikováno: ing. Bohumíra
zení na zajištění optimál zemi. Na umělecké frontě
ních podmínek pro tvůrci započal složitý diferenpro "nebezpečný vliv", který měl na čs. mládež.
Kuby z Moravské Ostravy.
práci. Důkazem toho. je v (Pokračovámí na str. 8)

Nepublikované věznění
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Nová Nixonova hospodářská politika

Dopad v ostatnom svete

Holandská restaurace

u
Z id erzee
751-1120

s licencí
v krásném okolí
Mt. Dandenon

Podťa správy amerického ministerstva obchodu bol prírastok na americkom
národnom produkte v tretom štvrťroku v hodnotě 16 miliard doiárov. Vládne
kruhy i tlač to kvalifikujú ako mierny úspěch novej hospodárskej politiky. Před
stavuje to prírastok takmer 3% v reálnej hodnotě dolára. Aie je to prírastok
nižší ako sa docielil v druhom štvrťroku. Odborníci sa však zhodujú v názore,
že ak nová hospodářská politika má priniesť očakávané výsledky aj na pracovnom trhu a znížiť nezaměstnanost', musí byť reálny prírastok na národnom
produkte aspoň 4%. A kongres by k tomu mal dať podnět urýchieným uzákoně
ním prezidentových návrhov o daňových úťavách.

roh Main & Coonara Rds.
OLINDA,
Víc.

* smorgasbort * menu a la carte * (na tel.
objednávku) speciality připravované u stolu
Každý pátek, sobota a neděle ČESKÁ HUDBA
Lehké obědy podáváme denně —
Slevy pro větší společnost
1

Prvotřídní a levná

,

;

ŠVADLENA A DÁMSKÁ KREJČOVÁ

\
>

s bohátými zkušenostmi v Československu
i v Austrálii

I

HANA NISTIKO-LOMOVÁ

>

otevřela vlastní závod v

\

804 Glenferrie Rd., Hawthorn, Vic.

.

[
£

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

Čs. cestovatelé v Austrálii
V 19. století navštívilo Austrálii jen velmi málo
Čechů a Slováků. Jedním z nich byl český cestovatel
čeněk Paclt, který přijel do Austrálie v období “zla
té horečky” v roce 1856 a prožil tam šest let. (D svých
poznatcích z cestování po Austrálii se zmiňuje v
knize Cesty světem.
'Zkušenosti a poznatky z cesty po Austrálii zpraco
val v několika knihách také známý český cestovatel
a spisovatel Josef Kořenský,- který navštívil Austrá
lii v roce 1900.
V roce 1909 se vydal na studijní cesta do Austrálie
mladý český vědec, geomorfolog dr. Jiří Daneš. Pů
sobil především v Queenslandu a za své vynikající
výsledky ve výzkumech z oboru geomorfologie a
hydrologie byl jmenován čestným členem Královské
vědecké společnosti v Brisbane. Jeho fotografie je
vystavena v muzeu Queenslandské university, s uve
dením stručné charakteristiky a významu jeho vě
decké práce. V roce 1920 byl dr. Daneš jmenován
prvním československým konzulem v Sydney. Poznat
ky ze svého působení publikoval v dílech vědeckých
i cestopisných.
V roce 1934 navštívil Austrálii pražský novinář
Egon Ervín Kisch a na základě svého krátkého po
bytu pak napsal knihu Přistání v Austrálii. Tehdejší
australské úřady mu nepovolily vzhledem k jeho
moskevskému propagandismu vstup na australskou
půdu, Kisch se o to pokusil skokem z paluby parní
ku, na kterém připlul, při čemž si zlomil nohu a byl
na australské půdě ošetřován.
V roce 1963 se připravovali na putování Austrálií
i Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, z cesty pak
sešlo.
V roce 1968 projela Austrálií výprava čs. akade
mie věd s cílem etnografického výzkumu v Aroheimské zemi.
Ředitel pražské zoo dr. Zdeněk Veselovský vydal
v roce 1969 knihu Výlet do třetihor, ve které popisu
je své zoologické poznatky ze studijní cesty po Austrá
lii.
. ip
Provádíme veškeři: práce optické
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voznej taxy s požiadavkom obchodných koncesií
alebo s úpravou rozdelenia
vojenských nákladov na
obranu.
Zo strany americkej zo
pakoval zástupca minister
stva zahraničia americké
stanovisko: americká vlá
da, ako to minister finan
ci! John Connelly niekol’krát zdóraznil, je ochotná
uvažovat’ o zrušení svojho
opatrenia, ale viaže to
rovnako závázne na dve
podmínky: na uspokojivé
vyriešenie měnového pro
blému a na získanie lepšieho přístupu amerického
tovaru
na zahraničně
trhy. To znamená, že
Amerika žiada, aby Europske hospodářské spo
ločenstvo napřed zrušilo
svoje netarifné předpisy
na obmedzenie dovozu
niektorých výrobkov, naj
ma amerických pol’nohospodárských produktov.
Dušan Lehotský

Ďaleko pozitívnejšie sa ekonomický vývoj v ostat- k objasneniu stanovísk.
Predstavitelia EHS zno
však v odborných kruhoch nom svete. V analýze o
oceňuje pohyb v oblasti tom, ako nová dovozná va žiadali odvolanie docenovej, kde index kon- taxa zasahuje do hospo voznej taxy a zdóraznili,
zumentských cien vzrástol dářského procesu najvác- že Spoločenstvo bude mulen o 2.4% proti takmer ších obchodných partne- sieť uvažovat’ o protiopat5% zvýšeniu cien v dru- rov Spojených štátov, píše reniach, ak americká vlá
hom štvrťroku. To zname dopisovatel’ Gerd Wicke. da nezruší v dohladnom
ná, že nová hospodářská že v Taliansku očákávajú čase svoje rozhodnutie.
hospodársku
politika v oblasti cien za najváčšiu
Podpredseda Spoločenbrala a ciel’ vlády přiškr krízu od skončenia druhej stva Sicco Mansholt infor
tit’ inflačný dopad na ži světověj vojny, v Argen - moval novinárov, že ako
votná úroveň na 2 či 3% tine hovoria o totálnej prvý krok k riešeniu súsa v podstatě už dosiahol. stagnácii domáceho hospo- časnej měno vej a hospoPodl’a správy ministerstva dárstva, v Nemecku sa dárskej krízv třeba do
práce uspokojivý boj naj vraj rozšířili obavy o bu- hodnut’ notní valutová pa
ma vývoj v oblasti potra dúcnosť súkromného pod- ritu a zároveň zrušit’ avinářských cien, ktorých nikania, v Japonsku začí merickú dovozná taxu.
index poklesol o 0,3%. To ná hospodářská recesia a Amerika by nemala spo
představuje najváčší po v Kanadě sa rozšiřuje ne jovat’ otázku zrušenia do’
kles potravinářských cien zaměstnanost’.
od r. 1967.
Ale aj keď sa například
CESTOVNÍ RUCH V ČSSR
Ale výsledky novej ho- za rozpravy v kanadskom
V roce 1970 navštívilo Československo celkem
spodárskej politiky mohli parlamente ozvali hlasy, 3,545.420 zahraničních občanů, z toho 387,5 tisíc bylo
byť v oblasti cenovej ešte ktoré varujú před tým, na služební cestě, ostatní trávili v republice svůj
lepšie. V niektorých sekto- aby sa všetky ťažkosti v volný čas. Ze socialistických zemí přijelo 2,814.825
cestujících (z toho 2,536 tisíc soukromě) a ze západ
roch došlo k zdraženiu súčasnom vývoji světové ních států 730.595 (z toho 516.000 na dovolenou). Z
tovaru a vláda to kvalifi ho hospodárstva pripísali Československa vyjelo vloni do zahraničí celkem
kuje ako porušenie vlád- len na vrub novej americ- 2,060.451 občanů, z toho do socialistických států
nych opatření. Bude to vy kej dovuznej taxe, predsa 1,872.000 (v tom 61.000 služebních cest) a 188.000 do
západních států. Nejvíce cestujících odjelo v roce
šetřovat’.
len sa celé medzinárodne 1970 de Maďarska (880.000), následují Polsko
Očakáva sa, že takto do- rokovanie točí okolo toho (237.000), NDR (233.00), Bulharsko (190.000. Rumun
sko (142.000), Jugoslávie (98.000) a SSSR' (87.000).
cielený stupeň cenovej to opatrenia.
stability ul’ahci aj rokovaVo Washingtone skonči Výjezdyr z Čech a Moravy jsou poměrně rovnoměrné,
naproti tomu ze Slovenska vyjela většina cestujících
nie v medzinárodnej obla li ďalšie porady s pred- do Maďarska, do ostatních socialistických zemí již
sti. časopis New York Ti stavitelmi Europského ho mnohem méně. Ze západních států byla nejnavštěvo
mes venuje značnú pozor spodářského spoločenstva, vanější NSR (51.300 cest, z toho 20.000 soukromých),
nost’ dopadu Nixonovej ktoré nepriniesli želatel’- dále Rakousko (46.400 — 16.900 soukromých), Itálie
(20.600 — 12.900 soukromých); následují Francie,
hospodárskej politiky na ný výsledok, ale přispěli Švýcarsko a Velká Británie.

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZENAŘSTVÍ

KEW CONTINENTAL BIITCHCRS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOOBS Pty. M
326 High Street, Kew, Vic.

Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. NAŠE SPECIALITA: uzená šunka t
- iA ’! «¡-§3
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
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Elektrika z Gvty: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka ž. 38
_
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H L A S

D O M O V A

Předvolební projev Kandidáta
FERDINAND

PEROUTKA

Vážení občané a občanky, poradili jsme se mezi sebou, marx-ienlnista s marx-ieninistou, generální
sekretář československé komunistické strany s generálním sekretářem sovětské komunistické strany, náš
ministr justice se sovětským ministrem justice, naše tajná policie se sovětskou. Usnesli jsme se, co má
být teď a co v budoucnosti, na kterou dosáhneme. Je to definitivní. A nyni, vážení občané a občanky,
upíráme svůj zrak na vás. Připadl na mne čestný úkol, abych k vám promluvil, žádám váš souhlas.
Pó pravdě řečeno, nezáleží mnoho na vašem souhlasu, je to více méně jen ozdoba. Obejdeme se bez ní.
Ale chtěli bychom ji mít, tuto ozdobu. Dobré účty dělají dobré přátele. Nežádáme od vás, abyste se
Stali marx-leninisty. Sovětští soudruzi řekli, že nikdy se nevměšují do záležitostí jiných států. Nám je cizí
vnucovat někomu přesvědčení. Občané a občanky, nežádáme od vás více než abyste ve volbách, které
pořádáme, odevzdali své hlasy pro to, co děláme. Jestliže se vám snad zdá, že nemůžete souhlasit, ne
dávejte to najevo.

Miloslav Zlámal: The Pariisan Captaln. Vy
dáno v roce 1970 v Kanadě. Sir. 320, cena
C $ 5,50.

KAPITÁN PARTYZÁNŮ

Slovenské národní povstání sehrálo důležitou úlo
hu při formování morálního profilu slovenského i
českého národa a zajisté i strategicky a vojensky
v ovlivnění průběhu druhé světové války na území
střední Evropy. Většina z nás je s touto dobou nějak
spjata, buď přímo anebo alespoň pod vlivem lite
ratury, filmu či návštěvy míst, která se pokládají
za klíčová při akcích samotných. Slovenské národní
povstání žije v povědomí většiny Čechů
Slováků
jako doba heroismu, odvahy, odříkání, obětí, boje za
svobodu, bohužel také i zrady a porážky.
Literatura s povstaleckou a partyzánskou tématikou
je bohatá zejména na povídky, _romány i básně. Mé
Myslím však, že nepře ší? Politikové a sekretáři kteří říkají, že je to málo Kajetán Tyl, Alois Jirá ně jsou již známa seriozní díla _historická,^ jednak
háním, jestliže řeknu, že jsou bezpeční před kriti pravděpodobné, nepochyb sek, Jan Neruda, Karel jich není mnoho a ta, která v ČSSR oficiálně vy
jisté skutečnosti zamlčují či zkreslují, aby
ideové základy k naší spo kou a mohou jít klidně za ně mají nedovolené styky čapek. Prý kteří nejiepši cházejí,
vyhovovala mocenské politice a pravdě diktované z
spisovatelé žijící? Nemohu Moskvy. Mnoho historických faktů, často i klíčových,
lupráci byly již položeny. svou prací pro vás. Je se západem.
Nikdo nemůže o nás říci. veselo, hraje kapela mini
Soudruh Roháček, co si okamžitě vzpomenout ještě čeká na objektivní zhodnocení, které bude s
přibývajícími roky stále obtížnější — žijících účast
že bychom odmítali vaši sterstva vnitra.
mluví do rozhlasu, je také na jejich jména, ale je níků ubývá, písemné či jiné materiály nejsou nebo
jich
mnoho.
práci. Nejsme tak zatvrze
Řekněme si upřímně, že vědecký socialista. Jako
jsou nepřístupné. Některé aspekty se léta zamlčo
lí. Jsou tisíce dokladů, že lidé dlouho neměli dost vědecký socialista, který
Jistě jste slyšeli, že zde vály, některá jména opomíjela. Jména generálu^ Govás vyzýváme, abyste pro odvahy, aby řekli, že chtě proniká mysl lidí, shledal sídlící zástupci sovětské liána a Viesta mladší generaci jíž neříkají nic,^ Šmenás pracovali svýma ruka jí žít klidně. Nikdo nepo jsem záhy, že svobodné armády říkají: “Je milo ral se odbývá poznámkou o jeho smrti vysílením na
svahu Chabence, o Slánském se od jeho popravy
ma a svými mozky.
vstal a nezvolal: Zadržte, zřízení je těžko snesitelné pohledět na změny, které nemluví atd. atd. Podíl těch účastníků povstání, kte
Občané a občanky, mlu ustaňte, což nevidíte, že těm, jimž vnitřní vnuknu se v Československu staly ří se neztotožňovali s komunistickým hnutím anebo
vím k vám jménem vlády, by to mohlo končit v so tí praví, ze jsou předurče od roku 1968.” Povězte s jeho vůdci, se zamlčuje zcela.
Povídková či románová tvorba popisující povstání
která vám dala klid. Ve cialismu s lidskou tváří? ni k trvalé vládě. Když poctivě: nehřeje to u srd
své řeči na prvního máje
Učitelé a profesoři ne jsem pozoroval, jak věci ce, není to lepší? Sovětská sí často dopřává tolerované básnické licence buď z
důvodů cenzury anebo i neznalosti a zpravidla pouze
náš generální tajemník měli odvahu říci, že chtějí se neblaze vyvíjejí, na zá armáda už nemanévruje heroizuje,
jakoby povstání bylo bez '-chyb a jeho
analysoval situaci a správ soudruha Havlína za mini kladě vědeckého poznání na našich hranieích a ne účastníci byii vzory komunistické morálky. A zrádci
ně konstatoval, že kdežto stra školství. Dělníci ne jsem prohlásil, že raději rozčiluje nás tím, sedí a zbabělci komunisté být nesměli.
v několika minulých letech měli odvahu, aby řekli, že nebudu kandidovat na klidně uvnitř naší země.
Zlámalova kniha The Partisan Captain na některé
počasí bylo ohavné, nyní nechtějí dělnické rady. žádné místo, k němuž by Vědecky zjištěný smysl zamlčované otázky odpoví. Zlámalovu práci nemů
se zlepšilo, méně prší. slu Spisovatelé a novináři se bylo třeba, abych byl vo našich dějin byl splněn, žeme ovšem označit za dílo historické, spíše za re
portážní novelu z doby povstání podloženou osobní
níčko svítí a zahřívá nás. báli přiznat, že touží mít len. Prožil jsem pak něja konečně Rusové obsadili mi znalostmi mnoha událostí. Kniha popisuje osudy
Je to symbol změněných censora nad sebou. Histo kou dobu opuštěně, vlast naše západní hranice. Ve kapitána Milkova od doby jeho věznění Němci v Ilapoměrů. Nikdo nemůže rikové tajili, že jejich vě mi byla macechou, zamýš srovnáni s tím, fantasie vě, přes jeho odvážnou bojovou a organizační činnost
popřít, že sluníčko nás decký ideál je vzdát se lel jsem odjet do Bulhar a ctižádost carů byla ome na partyzánské frontě až po jeho uvězněni čs. orgá
ny na jaře 1945. Kniha je koncipována na osobních
ozařuje. A naše noviny bádání v dokumentech. ska a tam čekat, co bude. zena. Molodci, naši sovět zážitcích, nese mnoho autobiografických prvků, kte
jdou na odbyt.
ré .-potvrzují, že ústřední postava, kapitán Milfcov
Lidé neměli dost odvahy, Teprve když vědecký so ští soudruhové.
Klid se snesl na tuto aby prohlásili, jak já tu cialismus zvítězil, zase
A nyní. češi a Slováci byl autor knihy sám.
Zlámalova kniha je vzrušující čtení. Autor měl ne
zemi, je čím dát tím více teď činím. Manifest dvou jsem se přihlásil mezi kan v harmonii s Rusy se v
popiratelnou výhodu jednak v tom, že psal osobně
klidu. Už dávno jste ne tisíc slov za špinavou zá didáty. Vítězná věda od Moskvě domlouvají o tom, prožitou reportáž bez závislosti na popisu jiných a
četli v novinách nebo ne ležitost. ačkoli se v něm stranila mnohé předsudky který funkcionář má u nás jednak že ji psal bez Damoklova meče autocenzury
slyšeli v rozhlase rozčilu zcela otevřeně žádalo, aby o volbách.
sedět na kterém místě a a cenzurních úřadů samotných. Musel ale spoléhat
jící polemiku - mimo když funkcionáři byii pod kont
Nejlepší'naši spisovatelé' ' který na- žádném. A kdo jen na svoji paměť a imaginaci. Tyto okolnosti snad
i trochu poznamenaly objektivitu knihy, či lépe ře
my z povinnosti poiemisu- rolou voličů.
jdou s námi v jednom ši je vlastenec a kdo zrádce. čeno znásobily její děsivost zejména při popisu kru
jeme, což děláme stále.
Dovolte- abych řekl ně ku. no přece Karel Havlí Představte sí, že místo to tosti a bezohlednosti sovětských komisařů a bohu
Žádné enervující protestní kolik slov o sobě. Jsem ček. Karel Hynek Mácha, ho by byly mohly téct žel i zbabělosti některých partyzánů.
schůze. Není to krásněj vědecký socialista, a ti. Božena Němcová, Josef proudy krve a tisíce lidí;-' Zvěrstva, která páchali Němci na partyzánech a
pobity, kdyby smysl rsa-' obyvatelích slovenských vesnic a samot, jsou známá,
a již jaksi otupená, ale zločinnost podstaty stále zů
šich dějin nebyl býval stává. Děsivě působí pasáže, ve kterých se popisuje
rychle- splněn. Prý kdo by bestialita páchaná ve jménu spravedlnosti a svobo
Nestojí o nic víc
krev proléval a lidi po: dy, stalinské spravedlnosti a stalinské svobody. P ar
bil? Nerušte nesnadno zí tyzánská válka ovlivní psychózu a jednání člověka,
cena lidského života se dostává do jakýchsi jiných
použít všestrannou
skanou harmonii.
dimenzí, přesto však odsuzujeme zbytečné exekuce.
Chceme klid a děláme Zlámal v tomto směru čtenáře nijak nešetří, sdělu
bankovní službu v National
pro klid, co můžeme. Jsme je mu svoje zážitky i těch nejotřesnějších událostí.
věrní leninisté, ale pro po Uvažuji nad tím. jak knihu přijme anglo-americký
* Šekové účty
* Vkladní knBIcy
čtenář, pro kterého je určena a který nemá k téma
koj vaši mysli část Leni tice Slovenského povstání faktografickou, národnost
* Osobní zápůjčky
* Cestovní leky
nova odkazu uchováváme ní a citovou vazbu. Zlámal popisuje partyzánskou
in camera caritatis. jen válku na slovenských horách, nezmiňuje se o jiných
* B ankovní šeky
* Z ařizování ¿m astíc
pro svou vlastní potřebu. souvislostech, mocenském boji či jiných evropských
* Poukazy všeho druhu do zámoří
frontách. Nenechává se odvádět od svého tématu
Necitujeme nic z Lenina, což ovsem neinformovaného čtenáře může svést k
* Vklady s výpovědní Lhůtou na vyšší úrok
co by vás mohlo razčífit. názoru, že Slovenské národní povstání proběhlo v
naprosté izolovanosti. Knížka mohla být doplněna
* P ra v id e ln é pou k azy a inkasa
CPokrabování na sir. 6)
alespoň jednoduchou mapkou.
* Uschová cenin
Kniha Partyzánský kapitán prozrazuje, že autor
má solidní spisovatelskou zkušenost, obsah udržuje
* Služba pro zahraniční obchod
čtenáře v napětí od první do poslední stránky. To
PŘEKLADY
z češtiny do angličtiny je známka dobře vyvážené koncepce, gradace, for
my i slovesná» vyjádření. Přesto, že Zlámal napsal
a oěsiičiny nebo opačně
životopisnou novelu, osvětlil mnohé historické sku
RUDOLF KELLER
tečnosti a přispěl tak k poznání lidí a doby Slovenské ho národního povstání.
IP
1 Norbert St„
Balwyn, Vic. 3103
V SYDNEY můžete kupovat jednotlivá čísla Hlasu
Telefon: 80-4044
domova též v restauraci Mamsell, 82A Darlinghurst
Rd., Kings Cross.
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HLAS D O M O V A

Předvolební projev
Ptáte se, k čemu jsou
(Pofcračování se str. 6)
ani jak Lenin smýšlel o 'tyto volby. Na to můžeme
tom, co je to spravedlnost, jasně odpovědět. Tyto vol
ani jak o tom, kdo má do by jsou k tomu, abychom
stat jíst a kdo ne, ani jak ukázali, že pravice nemá
pravý leninista má zachá v lidu žádnou oporu. A
zet s nespokojeností oby ¡my to ukážeme. Jak sou
vatelstva a na jak vyso druh Indra říkává: nemúké místo v státní moudro 'že být žádné pochyby, že
sti má postavit teror. Je se to podaří. Opravdu, po
to k vůli vám, že se cho volbách se podívejte, ko
váme někdy jako tajní le- lik pravice dostala hlasů,
ninisti. Nepřejeme si, aby hahaha.
ste snad byli svedeni k to
Námitka, že pravice ne
mu, že byste s leninisty mohla dostat žádné hlasy
nechtěli mít nic společné snad proto, že nesměla
ho a že byste je nechtěli kandidovat, je čistě forvolit. To by v této chvíli malistieká. Na to bych
bylo nevhodné.
zřejmě mohl odpovědět
A neobávejte se, že v té  ’poněkud v polemickém tá
to zemi, již nám odkázali nu. žijeme v době nových
naši předkové, se rozmůže ideí, nová idea je tato: já
nelegální teror. Udělali budu kandidovat a moje
jsme si zásadou, že nikdy jméno bude na všech ro
neuděláme nic teroristic zích, ty budeš kandidovat,
kého, aniž bychom si dří a tvoje jméno nesmí být
ve na to udělali zákon. Bu vysloveno. Potom se po
de jen legální teror.
dívej, kam jsi to přivedl.
Některé naše soudní roz Sami uvidíte, že nikdo ne
sudky snad vzbuzují váš hlasoval pro kandidáty
podiv. Máme zákon na ta pravice. Námitka, že ni
kové rozsudky. Máme kdo pro ně ani nemohl hla
mnoho práce s házením sovat, poněvadž jejich
ideí a lidí na smetiště dě jména nebyla na žádné
jin, je toho spousta. Je •kandidátní listině, je opět
vskutku zvláštní, jak rych čirý formalismus.
Je tu dotaz soudruha
le si historie udělala nový
úsudek a nové smetiště, Hudečka z Prahy. Ptá se,
když ruské tanky přijely. :jak může jít o demokratic
Dobří soudruzi Bilák, V. ké volby, když bude jen
Nový, švestka, F. J. Ko jeden kandidát. Tato otáz
lár mohou si být jisti, že ka se vyskytuje často.
nepatří na žádné smetiště. 'Domnívám se, že tu ve
vědomí našich občanů pře
Je na to zákon.

0BRA2Y A UMĚLECKÉ REPRODUKCE

ve velkém výběru na skladě
RÁMOVÁNI obrazů a POZLACOVANI rámů

i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

J. KOSŇAR PTY. LTD.

Jiřina Zacpalová

Telefon: 37-3109
jakož I v č. 42 Howard St., North Melbourne

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

CHCETE Sl ODPOČINOUT

v době dovolené nebo o víkendu?
O všechno pohodlí a výbornou stravu je
postaráno v
PENSIONU A RESTAURACI
YOSEMITE,

KALORAMA,

VIC.

,

v Dandenong Ranges, 28 mil z Melbourne

K zpříjemnění pobytu je k dispozici kou
paliště, stolní tenis a odbíjená.
K reservování pokojů nebo jen obědů
volejte 728-1298, po 8. hod. več. 728-1105
Jan a Štěpánka Pospíchalovi

¡2.500 čsl. oblíbených nahrávek od nejslarších po
nejnovější nabízíme pro všechny typy magnetofonů;

kazet. CC v individuelním záznamu dle výběru:
žívají představy o demok ní kandidátů. Tu občan ne az našich
seznamů (zdarma); hudba vážná, operet-'
ratičnosti voleb v první navrhuje sám, více lidí. ní, lidová, dechová, taneční, jazzová, písně staro
republice. Demokratičnost zejména funkcionáři stra české, kabaretní, trampské, humor, kompl. opery,;
ta údajně spočívala v tom, ny, mu do toho mluví a hry, pohádky, poesie, jazykové kursy a další.;
1 hod. stereo/mono záznamu pouze 8.- až
že sí volič mohl vybrat dávají pozor, aby občan Cena
11.- DM. Pište česky, slovenský:
mezi několika kandidáty •neupadl do subjektivismu.
Hí Fí STUDIO WERTFEIN,
nebo mezi několika kandi To je ovšem demokratič
Klagenfurterstr. 1/028
dátkami různých politic tější než kdyby občan na
8000 Muenchen 80 — WEST GERMANY
j
kých stran.
vrhoval sám.
Abych příliš nezdržoval,
Může se ovšem stát, že
protože dotazů se nashro funkcionáři naší strany
Prvotřídní koloniální a delikatesní obchod
máždilo hodně, odpovím nebudou s občanovým ná
krátce: jezte a pijte, bav vrhem souhlasit. Je třeba
CAROLINA DELICATESSEN
te se, sportujte, jezděte říci zásadně, že v takovém ;
maj. mánželé Krupkoví
po lodičkách po našich případě je po ptákách,
Camberwell Market, Riversdale Rd.
krásných řekách, ale o abych se tak vyjádřil, je i
C a m b e r w e l l , Vic..
tomto už nikoli. Takové to konec občanova návrhu.
má velký výběr dovezených i místnich lahůdek
volby by byly cizí sociali Občane, jdi domů a neob
všeho druhu za výhodné ceny.
stickému zřízení, jsou těžuj.
'
Přesvědčte se.
však známy z arsenálu
Vážení občané, vážené
buržoasní demokracie ja  občanky, člověku je třeba
A, vážení občané, váže
ko nástroj ovládání. My víry, v tomto případě vel rech, jaké jsou od druhé
ho
čtrnáctého
sjezdu
naší
né
občanky, žádné triky
nechceme nikoho ovládat. mi specielní víry v nás.
při volbách, žádné zbyteč
Další otázka od Jarosla- Jako vlahý déšť spadají komunistické strany.
Když Brežněv přijel do né naděje. Poněvadž vám
vá Ptáčka z Prahy, který na tuto zemi slova našich
Prahy
a pronesl na letišti nedůvěřujeme úplně, zaří
se ptá: Může občan sám novin.
ruskou
řeč, ani jsme fo dili jsme vše potřebné ve
navrhnout kandidáta a
Co myslíte, že je ve vaší nepřekládali do češtiny,
volebním řádu. Vzpouzení
kam se má obrátit, je vů duši? Je tam původní
bec naděje, že se tím ná prázdno. Je theorie, že člo nebylo toho třeba, jako v by vám nebylo nic platné,
kostele nebývalo třeba vě 'svět by se stejně o tom
vrhem bude někdo zabý věk věří tomu, co se mu
řícímu lidu překládat lati nic nedozvěděl. Nezapomí
vat? Ovšem že se tím třikrát řekne. Zkuste ten
nu. Zjistili jsme, že P ra nejte, že my počítáme
někdo bude zabývat, v to experiment: seďte klid
žané rozumněli Brežněvo- hlasy. S tímto vědomím,
krajních případech poli ně, bez pohybu, hleďte
vi srdcem. Ne, nechceme občané a občanky, jděte
cie. Je třeba říci zásadně, před sebe bez libosti a ne
více, než abyste rozumě ve stanovený den k vol
že každý občan může na libosti, a nechte do sebe
li srdcem.
bám.
vrhovat kandidáta pro - vstupovat určitá slova n a
střednictvím naší politic šich novin. Za nějakou do
ké strany a nemůže jinak. bu pocítíte jakési příjem Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
To je široká demokratic né trnutí. Napětí, je-li ve pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte ss s
důvěrou na
ká základna pro navrhová vás, ustane.
Jeden středověký mystik
ODRA TRAYEL SERVICE
BYTY
se přerodil, když se delší
311 Latrobe St., Melbourne, 3000
PRO SVOBODNÉ
dobu díval na lesklou hoTelefon 67-9454
nebo bezdětné manžele
ličskou misku. Opravdu,
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
$ 7 týdně
zkuste to. Je naděje, že středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
($ 1 za den)
naslouchání určitým slo
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
5 minut z City
Skupinové lety (chartered) $ 715.20
vům
brzy
přejde
v
mimo70 Gipps St.,
Hromadné lety (groups) $ 728.20
voiné opakování oněch
East Melbourne
Zasílání dárkových balíčků — ceník zašleme na
Tel. (po 6. hod. več,>;
určitých slov. Ulehčí vám
požádání obratem.
41-4088
to život v nových pomě

Povídání královské

112 Marlbyrnong Rd., Moonee P«nds, Víc.

15. 11. 1971

Nevím, jakým nedopatřením se stalo, ze jsem byia
požádána zasednout v porotě oceňující ženské půva
by. Byla to jen místní událost, žádná volba královny
Austrálie, ale odsoudit jednu dívku ve prospěch dru
hé, je stejně těžké ať sedíte v přepychovém hotelu
v září broušených lustrů či v malé, omšelé hale.
Nepatřím k hnutí pro osvobození žen, ale tyhle volby
krásek mně byly vždycky jaksi proti srsti. Snad__to
byla nejprve závist, že sama jsem nikdy nepatřila
k těm, které by se dostaly aspoň do prvního kola,
snad, později, skutečnost, že jsem neměla dceru, s
níž bych se mohla vyslunit ve svitu jejího úspěchu.
Naopak — obdařena jen syny — mám spíše tendenci
dívat se na dívky jako na zloděje.
A když jsem nedávno četla oznámení v novinách,
že se známým narodila dcera, “budoucí královna
krásy Austrálie” , zalomcoval mnou opravdu vztek
nad rodičovskou pošetilostí. Nemohlo mě tedy pozvá
ní zastihnout v lepší náladě.
Sedělo nás za stolem pět, dvě ženy a tři muži.
Správný poměr, protože žena prokoukne druhou v
kratičké chvíli, zatímco • muž ztrácí zbytečně čas
odhadováním jen určitých půvabů. Děvy se před ná
mi vykračovaly v odpoledních šatech, ve večerních
toaletách a k radosti mužů-porotců měly předvádět

své půvaby i v plavkách. Ale na zákrok jisté matró
ny, manželky jednoho z nich, z tohoto čísla sešlo.
Jak tak přede mnou promenovala ta ženská stvo
ření, musela jsem si přiznat, že jsou hezká a půvab
ná, že o mnoho a mnoho předčí krásky mých mla
dých let. Ale ani to přiznání mě nedovedlo zbavit
zaujatosti. ,
Zastavila se přede mnou tmavovláska s modrýma
očima, taková, kterou považuji za nejhezčí výtvor
ženskosti, a přece mne nenadchla. Rozčilil mě na
učený křečovitý úsměv měnící hezký obličej v při
hlouplou masku. “Přestaň se- tak nepřirozeně smát” ,
řekla jsem dívce. “Chci vidět, jak vypadáš, když ne
ukazuješ zuby. A život konec konců není vždycky k
smíchu.” Dívka splašeně spustila koutky úst, které
se povážlivě chvěly. Ostatní sudí se po mně zle po
dívali. Cítila jsem, že jsem provedla cosi neod
pustitelného.
Pak se nade mnou zastavila blondýnka. Podívala se
na mne téměř bojovně, bez úsměvu. Byla hezká, dob
ře stavěná, s dlouhýma štíhlýma nohama. Ty jsem
přenechala k ocenění kolegům, sama jsem se soustře
dila na dívčiny ruce. Byly kostnaté, s krátkými prsty,
bez půvabu, který by vzbudil touhu po laskání. A
až je po čase poznamená práce, ani drahocennost
prstenů jim népropůjčí kouzlo ženské ruky. Nemohla
jsem odolat. Nadzvedla jsem naleštěný dlouhý nehet
nepřirozeně ukončující tlustý prstík, byla jsem si ji
sta, že pod tím umělým lupenem najdu ukousanou
paličku. Ale tentokrát to porotou už hrozivě zašu
mělo, nemohla jsem dokončit své dílo odhalení.

15. 11. 1971
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Ludvík Vaculík: Morčata (Bucher, Lucern)

Cesta na dno lidské duše
Nedávno (č. 15, p. r.) jsme si položili otázku, zda čeští a slovenští spisovatelé
najdou v sobě tolik odvahy a vynalézavosti ''založit”
podle vzoru svých so
větských kolegů — obdobu samizdatu a tamizdatu, to je, zda budou vydávat
své knížky, které by nesměly vyjít oficiálně v ČSSR, rozmnožované ilegálně nebo
zda je budou pašovat na západ, aby tam našli okruh čtenářů, pro něž vlastně
jsou určeny až v druhé řadě. Zdá se, že začátek českého tamizdatu byl uči
něn, a to právě nejodvážnějším z odvážných, Ludvíkem Vaculíkem, autorem
Manifestu 2000 slov, člověkem, který odhaloval po chruščovovsku bídu česko
slovenské komunistické diktatury už v době, kdy Pavel Kohout v otevřených
listech západoněmeckému spisovateli Grassovi z Hamburku dokazoval, že je
doma všechno v pořádku a že má více strachu z hamburské policie než z esíébáků. Jeho román Sekyra (kterému dávám přednost před poněkud lehčím i když
snad právě proto úspěšnějším Žertem Milana Kundery) vyšel r. 1969 a je obrazem
vystřízlivění a zklamání idealistického novináře, přesvědčeného komunisty. "Sku
tečně neexistuje žádný druhý český básník, který by byl mezi lidem známější
a populárnější než Vaculík," tvrdil v témže roce literární kritik Milan Jungmann. Potom však propukla normalizace a Vaculík dostal pečeť pravicového
oportunisty, byl vyloučen ze strany a nyní prý žije v Praze a straní se veřej
ného života. Ale píše, jak o tom svědčí román Morčata, který se jako rukopis
dostal na západ, protože doma nesmí z Vaculíkova díla nic vyjít.

Morčata vyšla tedy na mředník slouží dál a mož-«idlouhé a svízelné pokusy.
západě a je to příběh tak ná, že už příští den se mul ¡Vaculík je popisuje do
všední, že by snad ani ne podaří stráže přelstít a | ¡nejmenších podrobností.
stál za vyprávění, kdyby vylepšit si s ukradeným' A tak se dovídáme, že do
ba, kterou potřebuje mor
nebylo Vaculíkova umění. jednotvárný život.
On má s morčaty spon če na rozmyšlení k pohy
Bankovní úředníček si
chová se svou rodinou, k tánní soucit, uvědomuje b u v neznámém prostře
níž patří jeho žena Eva si, že jsou odkázána na dí je patnáct minut, že
a dva kluci, starší Vašek něj, na jeho péči, na to. v zrcadle nereaguje vůbec
a mladší Pavel, morčata. aby nezapomněl v parku na svůj obraz, že nemůže
Do všech podrobností líčí natrhat zaprášenou trávu, vystát, když se mu nanadšení mladšího kluka, umýt ji, usušit a předho parfémuje hlavička, že v
pohrdání staršího, který dit jim ji k žrádlu. Touží uzavřeném pytlíku vydrží
by měl raději kočku, lho hned zpočátku po tom, bez hnutí několik hodin, a
stejnost ženy Evy, ale aby mu důvěřovala, aby podobné zajímavosti, k
hlavně své pocity, pocity mu vylezla jako jeho ved nimž je návod podáván v
■dospělého muže, který je le sedícímu kolegovi v první osobě nebo i takto
v úřadě v podřízené pozi bance po rukávě na rame neosobně:
“Z papírové lepící pásky
ci, počítání si bere často no a dívala se mu do ru
domů a tráví nad ním vel ky, sčítající za tiché no zhotovíme kruh, který se
ci čísla pro bankovní vý dá docela lehce navléci
kou část noci.
kaz.
i přes hlavu morčete, na
V bance se krade, ni
Ale zviřátka jsou pla vléci, čekat. Když se mor
komu se to nemá za zlé,
nikdo není uvězněn, když chá a velkému člověku če poprvé pohne, tedy po
u něho stráže najdou ban nedůvěřují. Ten si musí patnácti minutách, cítí.
kovky: seberou mu je i jejich příchylnost teprve že má pravděpodobně ně
s jeho vlastními penězi a vysloužit. To vyžaduje co na krku. Potřásá hla-

vou, pokouší se zbavit to
ho škrtivého pocitu, pak
se škrábe packou na ruši
vém místě, při čemž pás
ku náhodou roztrhne a je
volné . .
Takových pokusů je po
psáno na desítky a úřed
ník je konečně šťasten,
když mu jedno z obou mor
čat, však je to sameček
Ruprecht, vleze po ruce
až na rameno a hledí mu
do práce. Až do té doby,
než je svědkem, jak podi
vínský kolega z banky,
inženýr Chlebeček, před
hazuje morčata kuně v
kleci jen proto, že člověk,
který mu jich přinese
plnou krabici, “by to rád
viděl” , jsou to jenom po
kusy k rozpoznání reakcí
zvířat, jichž je pánem.
Po tom zážitku, však v
něm začne doutnat sadismus a jedné krásné no
ci. když zase všechno spí,
dá Ruprechta do vany
a napustí vodu. Odejde
ke svým číslům a teprve
za chvíli se vrátí do kou
pelny. Morče plave z po
sledních sil. A tu přechá
zí autor, či vlastně úřed
níček sám, zapisující si
až dosud pečlivě výsledky
pokusů a pozorování, do
třetí osoby a zaznamená
vá:
“Když morče kolem ně
ho plulo, zmáčkl mu hla
vu pod vodu. Morče zacu
kalo prudce nožičkami a
uklouzlo mu. Když se jeho
hlava zase objevila nad

Pak byla přestávka. Dívky se převlékaly. Porotci ského lékaře, došlo k mele. Lázeňský orchestr sice
vzrušeně šeptali nad šálky s čajem. Jako vítězku spustil _tuš, ale ten byl přehlušen dupáním, pískáním
předurčili dcerku místního lékaře, hezkou, ne hlou a pokřiky jinak způsobných lázeňských hostů. Tak
pou a vyzbrojenou důležitostí své rodiny. Se mnou si myslím, že jsem se tehdy zúčastnila své první de
nikdo nemluvil, zřejmě jsem se příliš provinila b ě monstrace. Brněnský tatíček hrozil srovnat Luhačo
hem aukce na ženskou krásu a nevědomky porušila vice se zemí, zatratit ředitele hotelu, zardousit diri
genta, dceruška posmrkávala, mamička omdlévala,
všechny tradice.
A tak jsem se zavzpomínala. Na léta předválečná, lidé hlučeli a barrandovská cháska se báječně bavi
na Luhačovice, kde se tehdy také zrovna volila Miss la. Zbědovaný pořadatel se konečně znovu objevil na
Luhačovice. Seděla jsem tam otrávená na kolonádě, scéně. Už se nezubil, jen pot si stíral s čela a druhou
znuděná, ale nedalo se nic dělat. Každé tři týdny na rukou mával do vzduchu, aby si zjednal klid. Pak
dětském táboře jsem si musela povinně vykoupit šalomounsky prohlásil, že královnami se staly obě
týdnem v Luhačovicích s matkou a babičkou. Tehdy dívky, herečka i ta z Brna. Výsadní prvenství ne
se tam ukazovaly děvy, všechny stejné jak mně se mohly být přiřčeno herečce, protože nebyla řádně
zdálo, s patkami načesanými hluboko přes pravé oko, přihlášena a byla jaksi vůbec mimo kategorii. Lidem
cupající po Jevišti v černých lakových střevíčkách. to stačilo, měli svou zábavu, utichli a Luhačovice
Vyhráno měla předem slečna z Brna, jejíž tatíček- dodnes stojí.
šoupání mě vyrušilo ze vzpomínek. Porota se vradoktor pomáhal udržovat lázně peněžními injekcemi.
Pak to najednou zašumělo, mezi hosty vzrušením. Na cela^ do_ sálu. Dívky kolem nás procházely v poslední
pódium ^ vtančila mladičká herečka. Natáčeli tehdy části přehlídky, kdy nám bylo dovoleno dát jim dvě
v blízkém Vlčnově “Maryšu” a herci se přijeli na otázky. Prý zjistit inteligenci a názor na současné
neděli povyrazit. Dívka se zatočila v odvážné piruetě, události. Jakoby se to dalo usoudit ze dvou odpovědí'
až se jí dlouhé vlasy rozvlnily a sukně odkryla pů Inteligence dívek _ mě ani moc nezajímala, byla
vabné nohy. Pak přešla tanečním krokem od jednoho jsem spíše zaujata jejich hlasy. Jak protichůdné mo
konce pódia ke druhému a s dlaní rozfukovala obe hou být se zjevem a půvabem. Když na mne promlu
censtvu polibky. Herečku přivítal i vyprovodil nad vila ona tmavovláska, favorit soutěže, zhrozila jsem
šený potlesk za to, že vnesla do nudy trochu jiné se, jaký to hlas může vyjít z tak něžného hrdla a
pěkných rtů. Skřípavý, dotěrně vysoký, — oh, díven
krásy a čtveračivosti.
ko, ty jednou budeš metlou. Rozkazy, příkazy, věčné
Když později vklusal na pódium žoviální pořada pobídky, láni, chudák manžel ani nejdokonalejším
tel a vyhlásil za královnu Luhačovic dcerušku brněn stereofonním záznamem nepřehluší tvé crescendo.

Tvůrci
FRANTIŠEK HRUBÍN
Ať vidim pohár ze skla spanilý,
anebo závratnou věž katedrály,
vím, že se lidské ruce spojily
a myšlence tvar dokonalý daly.
Co tvůrců stále dřímá v myšlenkách
a co je v lidských rukou tvořit chuti.
Až rozpadnou se v popel nebo v prach,
dál bude žiti jejich každé hnutí.
Co však je děl, jež celá staletí
se tvoří, a my ruce, mysl k dílu
klademe v gigantickém sepětí,
z těch šťastných po nás čerpajíce sílu.
My nespatříme konečný ten tvar.
Ti, kteří tváří v tvář mu stanou jednou,
dnů našich pohyb, běd, jež nese zmar,
a drobných starostí se nedohlédnou.
Za to však nad slunce se zaskvějí
v tom díle, za smrt naši vyvedeném,
dny našich velkých snů a nadějí
a jen v nich se jim živí přípomenem.*i

hladinou, zmáčkl ji ban
kovní úředník znovu pod
vodu a držel ji pevně, po
kud vystupovaly bublinky
nahoru, a když divoké po
hyby tam dole přešly po
znenáhlu v ztrnulost, vy
táhl zvíře rychle z vody.”
“Položil jsem Ruprech-ta na židli, zabalil jsem ho
celého do ručníku . . . ” a
zase se vrací k vyprávění
v první osobě, jako by byl
předtím referoval o ně
kom jiném, nikoli o sobě.
Ale sadismus je jednou
probuzen a už se nedá
utlumit. Náhodně se obje
vivšímu kocourovi dá jed
no morče sezřat a sám
odejde do chatrče inžený
ra Chlebečka na pražské
periferii, kde ho dostihne
smrt.

Scény jakoby z pokusné
zoopsychologické laborato
ře jsou beze švů spojeny s
rodinnými záběry a se
snímky ze státní banky,
kde každý krade a nikdo
není trestán. Pro jasnozři
vou západní kritiku a ji
stě i pro režim je smysl
Vaculíkova vyprávění o
morčatech vlastně parale
la. “Hra s mechanismy
moci v manéži jeho domá
cích zvířátek je přesný
obraz toho, jak žije on
sám jako morče na svém
pracovišti.” Možná, že to
byl dokonce Vaculíkův zá
měr. Mně však spíše při
padá, jako by Morčaty
chtěl zachytit, že se v kaž
dém z nás skrývá sadista
(Pokračování na str. 8)

A ta světlovlasá dívka, nesoucí se jako mladá Dia
na, jak ta kňourala a fňukala. Promítla jsem si ji
za takových deset let, až ztratí něco ze svého mla
dého zdraví, jak věčně bude naříkat, vyžadovat sou
cit a nenajde-li ho, propadne kletbě prášků a pilulek.
Pak se nade mnou zastavila další tmavovláska.
Všimla jsem si ji už dříve. Byla o něco křehčí než
ostatní dívky a její oči měly v sobě hloubku, snad
stopy prožitků a utrpení mnoha předchozích generací.
Neznala jsem její jméno, byla pro mne číslem. Když
na mne promluvila, téměř mě pohladil její hlas. Vnu
coval smích, radost, chtělo se s ním zpívat pops i
ukolébavky. Té dívce, za ten její hlas, jsem 'při
řkla nejvyšší počet bodů.
Ale nejen já — jediný hlas nemohl smést favorit
ku — musela se ta dívka s kouzelným hlasem zalíbit
i ostatním členům — zkrátka ta to vyhrála, ta bvla
vyhlášena královnou krásy čehosi a kdesi. Kdvž' jí
položili nemožně velikou korunu na její malou' hla
vu, byl ^potlesk všeobecný. Nic takového jako tehdy
v Luhačovicích, skoro nic takového. Ovšem tatíčko
vé a mamičky byli, jsou a budou stejní všude na svě
te .^Zkrátka, když jsem tak postávala mezi hosty, štípla
mě najednou do ucha dobře mířená poznámka: “Není
divu,^ že to vyhrála cizinka, když v porotě zasedají
přistěhovalci. Musím se postarat, aby Dríště volba
nemohla^být ovlivněna národnostními sympatiemi.”
Nesnažila jsem se nikoho přesvědčit, že ta dívka
co u mně vyhrála jen pro ten svůj hlas. Věděla jsem,
ze stejně už- nikdy víc nebudu přizvána k volbám
místních krásek.
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NÁRODNÍ CENTRUM, organisace svob. Čechoslo
váků (A-1010 Wien, Dominikanerbastei 21/29, Austria),
píše, že po otištění zprávy v HD (č. 19/71) o připra
vované stavbě bytů pro Čechy a Slováky^ v Rakousku
došlo nečekané množství dotazů od našich čtenářů
a sděluje mnoho dalších informací o celém plánu.
Všechny tyto informace uveřejnit nemůžeme, ale
event. zájemcům můžeme zaslat fotokopie. (Přiložte
zpáteční frankovanou obálku a 10 c známku za 2
fotokopie).
HD

Národní divadlo uvede
V-klubu
řené vody a začal také bratislavském
šolochovy
slovenských dramatizaci
spolupracovat s Hanou He přehlídka
beatových skupin. Mimo Rozrušené země, jíž di
gerovou.”
“Velké turné po Sovět vystoupení předních do vadlu přispěl jako drama
ském svazu absolvovala v mácích souborů Collegia turg M. Stehlík.
červnu se svým souborem Musica a Prúdú zúčastnili
Činoherní klub chystá
CESTA NA DNO LIDSKÉ DUŠE
se přehlídky Fořty Three dvě nové aktovky Ladisla (Pokračování se str. 7) Kniha bez tajemství, bez
Helena Vondráčková.”
“Do Sovětského svazu a Pop Jazz Trio. Jediným va Smočka, Gorkého Na a brutální člověk a je pou experimentů a přece až
zavítala ostravská skupi zahraničním hostem byla dně v režii Jana Kačera ze otázka času a příležito přetéká experimenty a ta
na Flamingo s Marií špičková maďarská skupi a zájezd do 15 měst NSR. sti, kdy jiskra pod pope jemstvími. jedno z nich:
Rottrovou, Petrem Něm na Omega.
Užívá Vaculík v originá
Městská divadla pražská lem všednosti vzplane.
Nic, pranic Vaculík ne le výrazu “facka” nebo
cem a Jaroslavem Wyk- ir V říjnu měl v pražské - divadlo ABC uvede v li
rentem. Vystoupili v Tal- Kotvě premiéru pořad stopadu komedii N. Si vynechá, i mnohá cizí slo “pohlavek” ? Němečtí pře
linu, Rize, Soci a dalších “Písně žáků darebáků” v mona Apartmá 719, dále va vysvětlí dětem, pro něž kladatelé, ostatně velmi
produkci Parkcentra. V hudební úpravu Maheno- zápisky pořizuje: “Pito obratní, se spokojují s
městech.”
“Po své druhé LP roli Mistra Magistra vy vy lyrické komedie Ulič reskní znamená asi maleb překladem “Kopfnuss” .
desce, která vyšla v Pan- stoupil Miroslav Horníček, ka odvahy, novou komedii ný, fantaskní - nevím.”
J. S.
tonu, připravuje Hana He v roli pedela architekta Zdeňka Mahlera Lásko
Nasfanou-Ii. . okolnosti, gerová další album, ten Adolf Vondra; žáky dare máš voskový nos, polskou
CHCETE SE VĚNOVAT OBCHODU ?
které spisovatelovi zne tokrát pro Gramofonový báky představovali Heda hru s písničkami J. TuwiMáte
jedinečnou příležitost ověřit si své schop
možní publikovat prav klub Supraphonu. Jeho ná Hošková, Petr a Jiří ma podle bří Schonthanů
nosti bez jakéhokoli rizika.
du . . . má psát a nepubli zev je "'Recitál 1972” a Traxlerové a Petr Kozel
MINIMÁLNÍ ZISK 35% !
Únos Sabínek, americký
kovat. Nemůže-li se uživit,
Zpočátku vhodné vedle zaměstnání — s příjmem
aniž publikuje, může se ži jsou v něm zařazeny vět - tedy skupina český muzikál Toulavý kapelník ;
$ 50 až $ 400 měsíčně
vit něčím jiným. A jestli šinou skladby, které budou skiffle. Film se stejným aj. Divadlo komedie při
Možnost vytvořit si a řídit vlastní organizaci s
že vůbec někdy napíše ně obsahem jejího celovečer názvem natočili také pro pravuje komedii Bruno
příjmem mnohonásobně vyšším.
co, o čem v nejhlubší ního pořadu, připravova čs. televizi. Pořad je ur
Dokonalá znalost angličtiny není nutná. Zájemci
Franka
Bouře
ve
sklenici
hloubi duše ví, že to není
: o nezávazný interview pište na adresu: Box 144,
pravda, i kdyby to napsal ného v Divadle Na zábrad čen i pro zájezdy do všech vody, novou komedii Otto . P. O., Kingsgrove, NS.W. 2208.
se sebevlastenečtějšími ú- lí. LP deska vyjde Haně krajů republiky.
Zelenky Košilka, Labiehomysly, pak je vyřízen . . . Hegerové také v Západ •fa Letos v létě koncerto vu frašku Nejšťastnějsí
lidé o něm nebudou chtít ním Německu.”
val v Praze významný ze tří a novou komedii JerMalý oznamovatel
ani slyšet, protože on. Je
Přijmeme
“Nejvíce prodávané francouzský šansoniér Gil zyho Jurandota. Komorní
hož povinností je říkat ★
mladého zapracov.
TRAMPSKÁ SLEZINA,
jim pravdu, jim lhal. A desky v SSSR v květnu le bert Bécaud. Na letišti v divadlo nastuduje BarnePEKAŘE
na kterou se zvou všichni
on sám nikdy nedojde tošního roku: SP: Beatles Praze ho uvítal také něko- sovu hru Čtrnáctý hrabě
Výtečné mzdy a
nepaďouři, se koná na Sil
vnitřního klidu, protože - Come Together - Some- likasetčlenný zástup škol
podmínky.
vestra 31. 12. 1971 v Blue ■
Gurney,
Shakespearova
zradil svou jedinou zásad
Mountains, NSW. Bližší
thing (Balkanton); EP: ních dětí. Jejich učitelky Richarda II., Ostrovského
SOOS BAKERY P/L.
ní povinnost.
informace: Tomáš Skákal,
Nancy
Holloway
Light
se
prý
na
Becauda
houfně
I chytrák se spálí, drama 445 Old South Head Rd. 7/50 Hunter St., Lewis
Ernest Hemingway
★ “21. ročník známého My Fire (Balkanton); LP: vrhaly s žádostmi a auto Gerharta
Hauptmanna
Rose Bay (Sydney)
ham, NSW. 2049.
curyšského Mezinárodního Karel Duba - The Parado gramy/
Před západem slunce, hru
Tel. 371-8421, 371-7341
jazzového festivalu byl le of Aces (Supraphon).”
Topol, Smoček a Mah- polského básníka RymkiePOTŘEBUJETE
tos pro československý
Zajímavý doklad o tom, Ier (viz následující zprá wicze na motivy z CaldeRYCHLE OPRAVIT
Jazz Q Praha (pod vede jak výrazně se v SSSR vu) jsou jediní významní róna Princezna na ruby, do konce srdečně chechta
socialisticko- současní dramatici, je
lo, a náš milý Kanaďan
AUTO?
ním Martina Kratochvíla) projevuje
hru
Roberta
Anderson
a
realistický vkus, bohatý jíchž nová díla jsou ohla
se nám svěřil s kulturní
významným
úspěchem. obsahem i formou,
šována pro příští sezónu. Nikdy jsem otci nezazpí neznalostí: domníval prý Veškeré opravy i ge
Naši umělci byli spolu s ýkr Jazzový průkopník Ka Je zase symptomatícké, že val a maďarské psycholo se, že Gorkého "Na dně" nerálky celého vozí:
provádím se zárukou
dánským orchestrem od rel Vlach oslavil 8. října Mahler, autor protidiktá- gické drama Károly Sza- je tragédie. Vysvětlili a nejméně o třetinu
torského
Mlýna,
je
zastou
jsme mu, že v zemi, kde
měněni zlatou medailí za 1971 své šedesáté naroze
levněji než v ostatních
pen veselohrou o lásce a konyiho Ďábelská hora.
z národní opery "Prodaná
první místo v soutěži. Po niny.
autoopravnách
Divadlo
S.
K.
Neuman
Topol, autor Konce masonevěsta" museli vyškrt
festivalu odjeli členové ★ Waldemar Matuška se pustu, rovněž komedií na zahajuje veselohrou C. nout zmínku o "smlouvě,
SPECIALISTA VW S
Jazz Q do Francie natočit letos v červnu spolu s (zpráva neříká, jde-Ii o Goidoniho Sluha dvou pá kterou roztrháme" je, jak
PRAXÍ V NĚMECKU
autor
Plůdek
A ŠVÝCARSKU
pořad pro pařížskou tele kapelou Václava Hýble původní dílo nebo o adap nů, dále chystají novou praví
tací, druhá část titulu
večer) tel. 685-5156
vizi. Po návratu vystoupí stal členem Státního sou "aneb jak okrást zloděje", inscenaci Brechtovy Žeb "všechno trochu jinak".
Kdož ví, co říkají dnes
v pražské Lucerně, pak je boru písní a tanců. Nastu by nasvědčovala tomu rácké opery, polskou no Gorkého slova namířená Volejte (po 5.30 hod.
čeká další koncertní tur duje dva typy koncertů. druhému).
vinku Hodina H od J. proti různým nespravedli
né v Beneluxu a koncem Jeden s Václavem Hýb ★ Pražská divadla v nové Stawinského, Suchovo-Ko- vostem, našim lidem doma
ZLATNÍK *
října budou vystupovat na lem, dívčím sborem a. sezóně.
bylína Svatba Krečinské- v dnešním našem domá
Divadlo za branou vstu ho, H. Zinnerové Ďábelský cím kontextu.
HODINÁŘ *
pražském Jazzovém festi eventuálními hosty z obla
valu.”
sti pop music. Druhý po puje do nové sezóny s no kruh, Schillerovu Marii
"Ruská výprava, režie a
STEVEN VARDY
★
“ Čelný představitel řad s cimbálovou muzikou vým ředitelem Ladisla Stuartovnu, Millerovo dra herectví jsou často nád
590 George S ť
mladé básnické generace primáše Miroslava Krátě vem Boháčem. Uvede dvě ma Smrt obchodního cestu herné. Ale to Je slepá
Sydney
Pavel šrůt přeložil písňo bude založen na Matuško premiéry. Otomar Krejča jícího a Nestroyovy Lum ulička. Jestliže hlavními
(proti
Trocaderu)
talenty
jsou
režiséři,
her
vé texty pro připravova vě dovednosti interpreto nastuduje ve spolupráci s pačí vagabundus.
ci
a
jevištní
výtvarníci
Velký
sklad
zlatých aj.
nou desku Gramofonové vat české, moravské a slo H. Glancovou Čechovova
Semafor chystá drama to je slepá ulička v di šperků, hodinek atd.
Racka,
Josef
Topol
bude
ho klubu Simon a Gar- venské lidové písně.
tizaci Erbenovy Kytice od vadle. Hezky se na to dí
Opravy se zárukou.
funkel: Most přes rozbou ★ Koncem června byla v režírovat svou novou hru Jiřího Suchého a další je vá, ale k ničemu to neve
Mluvíme česky
Dvě noci s dívkou aneb ho novinku, komorní mu de. Musíte produkovat
a Slovensky.
Jak okrást zloděje ve spo zikál Elektrická puma.
dobré nové spisovatele."
Telefon: 61-8579
lupráci s režisérem F. VoChcete se v příjemném prostředí
Divadlo Járy (da) Cimr
Lillian Hellmanová
sáhlem. Na repertoáru di mana uvede svou novinku
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
vadla zůstává sedm z do Němý Bobeš.
Vaša iekáreň: FORDOVA LEKÁREŇ
Poslechnout si českou hudbu?
Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
savadních
deseti inscena
Vše je pro Vás připraveno
Jeden Kanaďan z To
Ph. C., M. P. S. (Sydney)
cí, především pak čtyři ronta se právě vrátil z
V NOVÉ ČESKÉ RESTAURACI
Lieky, francovka, kozmetické a fotografické
inscenace nejnovější Lo- Prahy, kde na doporučení
potřeby. — Zasielame liekv do cudziny.
235 Oxford Street
renzaccio, Ivanov, Marné českých přátel shlédl Gor
FORD'S PHARMACY
133 Marrickvilíe Rd., Marrickville
lásky snaha a Oidipus- kého "Na dně" v inscena
DARLINGHURST — SYDNEY
ci Činoherního klubu. Obe
Telefon (Sydney): 56- 6956
Antigone.
censtvo se prý od začátku

(Pokračování se str. 3)
ciační proces, jehož smy
slem je sjednotit na zákla
dě socialistického reali
smu bohatého obsahem i
formou, umělce všech pro
fesí pro aktivní spoluúčast
na tvorbě socialistických
hodnot. Provolání se obra
cí na všechny poctivé amělce, aby svými činy
vyjádřili svůj vztah k ná
rodu. Za jednotlivé svazy
provolání podepsali básník
J. Kainar, prof. J. Páleníček, národní umělec J.
Grus a zasloužilý umělec
V. Vejražka.
1
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SVOBODNÁ ČÍNA VYLOUČENA Z OSN

Hanebnost tohoto činu je možno srovnat jen s Mni
chovem. Ve Spojených národech bude mít nyní právo
veta režim, který má na svědomí více než 30 miliónů
životů a který vyhlazuje Tibeťany jako národ, který
napadl Indii a který je znám pro svou podvratnou
činnost v Asii a v Africe. Kde je svědomí svobodného
světa? Češi a Slováci, posílejte vyslanectvím a konsulátům svobodné Číny dopisy, ve kterých projevíte
solidaritu se svobodným čínským lidem na Taiwanu
a s ujařmeným lidem v komunistické Číně. Jednotlivci
i spolky, pište všichni!
S. Hofirek, ParkvUle

Oznamujeme se zármutkem, že nás dne 10. li
stopadu 1971 po krátkém utrpení navždy opusti
la naše drahá manželka, matka a babička, pani
GERTRUDA REHNOVÁ
ve věku 60 roků
Kdo jste ji znali, prosíme, vzpomínejte s námi
Tomáš Rehn, syn
Karel Rehn, manžel
s manželkou Robin
Zuzana Dillon, dcera
Dům smutku:
s manželem Tharam Dillon
6 Ross Sf.
a synkem Darsham
Kew, Vic.

TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA

ČECHŮM A SLOVÁKŮM VE FITZROY, VIC.

Na "Turnaji města Melbourne", pořádaném Austral

skou asociací stolního tenisu dne 7. listopadu v Albert
Parku, měli velký úspěch dva členové TT klubu Bo
hemians. Jak Jiří Stíbal tak Antonín Šrom se probo
jovali ve své skupině do finále. Sportovně velmi kva
litní “československé finále” pak vyhrál ve třech se
tech a.šrom.

Městská rada ve Fitzroy, Vic. se rozhodla uspořá
dat kampaň k provedení hromadné imunizace dospě
lých i dětí celého distriktu proti obrně pomocí Sabinovy očkovací metody. Pro pohodlí těch, kteří se ne
mohou dostavit během dne, zařídil zdravotní inspek
tor, aby mohli přijmout preventivní léčbu ve středa
24. listopadu v 7 hodin večer ve Fitzroy Town Halí
(roh Moor a Napier Sts.), event. některý pozdější ve
čer. Preventivní léčba proti této zhoubné nemoci spo
čivá ze tří dávek Sabinovy očkovací látky, dávané
na lžičce a chutnající jako sladký syrup. Upozorněte
ostatní tamní obyvatele na důležitost akce.
K. King, zdrav, inspektor

Velký výběr jakostního masa a uzenin

U FRANTIŠKA ŘÍHY
73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-2019

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

KAŽDÝ TÝDEN
můžete letět
do LONDÝNA
, za $ 395-

nebo do VÍDNĚ
za $ 430-

TRAVEL SERVICE

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

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

koná v úterý dne 30. listopadu 1971
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
v místnostech restaurace, 134 Carlisle St., St. Kílda,
na kterou zve všechny členy, d a li/ zájemce _ o čs.
divadlo i hosty. Valná hromada zvolí vedení ČOD a
projedná činnost na další funkcí období.
Za odstupující výbor:
Š, Bravenec, předseda
Z. Haberová, jednatelka

srdečně zve všechny krajany na

M IK U L Á Š S K O U Z Á B A V U
kterou pořádá v sobotu dne 4. prosince 1971

v sále Kosciuskova domu, 313 La Trobe St., Melbourne
ZA VÁŽENÉ ÚČASTI MIKULÁŠE A OBÁVANÉ PŘÍTOMNOSTI ČERTA
(Dárky se přijímají u pokladny)

Začátek v 7.30 hod. večer

Likérová licence (Přineste si vlastní nápoje)
Bohotá tombola

Luďka Tomana, 231etého z Prahy, který odešel po
r.^1968 do Holandska a odtud snad do Austrálie, hledá
přítel z USA a Františka Kovaříka (A„delaide?). Přá
telé z 8/100 Bland St., Ashfíeld, NSW. hledá Franta.

v á n o č n í d v o jč ísl o

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 Vaší plnou adresu (nebo adr. Vaší
firmy), telefon atd., nebo jen jméno bez bližší adresy.
V tomto čísle uveřejníme také Vaše samostatná bla
hopřání — s testem a velikostí dle přání.
^Je to nej výhodnější příležitost, jak blahopřát nej
většímu počtu krajanů. Pro mnohé čtenáře je vá
noční číslo HD po celý rok adresářem krajanských
firem.

D Á R E K K VÁNOCŮM,
na který se celý rok nezapomíná:
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
Predpiatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
letošní v á n o č n í číslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
Zasíláme do celého svobodného světa

provádíme pe celý den i noc, včetně víkendu, též’
po dobu školních prázdnin nebo dlouhodobé, ví
příjemném prostředí, s výtečným jídlem a
j
stálého dozoru. Informujte se.
\
IRENA KOPÁČKOVA
j
1a Beafrice Ave., Surrey Hiils, Víc. 3127
j
Telefon: 88-1368

“TH E T W E L W E
C H A IR S (Dvanáct křesel)

PROMÍTÁ
SE V

DENDY
CINEMA
MALVERN,
Vic., 50-3135
243 Glenferie Rd.
každý večer 7.50
sobota též 4.00
neděle 8.30 hod.

JE ÚŽASNÁ LEGRACE!
JE TO KOMEDIE, KTERÁ ZAHŘEJE U
SRDCE A ROZTŘESE BRÁNICE.”
NBC-TV
Divoká, veselá honba
za dědictvím šperků

DENDY

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

K tanci hraje kontinentální kapela

HLEDAJÍ

Podle knihy Ilfa a Petrova, která byla Stalinem zakázána, ale později
vydána, vznikla největší satira na porevoluční sovětskou byrokracii. Úžasně
zábavně popisovaná skutečnost, jak vypadá život v Sovětském svazu a
ostatních komunistických státech.

prostřednictvím

ALMA

PŘÁTELÉ

HLÍDÁNÍ DĚTÍ V MELBOURNE

najdete v českém řeznictví a uzenárstvi

UNICEF AUXILIARY

Různé vánoční dárky si můžete koupit výhodné na
15. výročním bazaru,
který se bude konat v pondělí 22. listopadu 1971 od
10.30 hod. dop. do 9 hodin večer v Lower Melbourne
Town Halí. — Na bazáru můžete koupit nejrůznější
dárkové předměty, knihy, hračky, dětské prádlo, vlně
né zboží, vánoční dekorace, bižutérii, nádobí, zákusky,
cukroví, UNICEF vánoční pohlednice atd. Během dne
budou uváděny různé zajímavé programy. Večer hud
ba. Občerstvení po celý den. Výtěžek bazáru jde ve
prospěch UNICEF (Fondu Spojených národů pro po
moc dětem). Informace: Tel. 81-3243, 89-8542.

-9-

V hlubokém žalu sklíčeni oznamujeme všem
přátelům a známým, že nás dne 31. října 1971
po krátké nemoci navždy opustil náš drahý^
manžel a tatínek, pan
GUSTAV ZAPADLO
ve věku 62 roků
Děkujeme přátelům, kteří doprovodili drahého
zesnulého na poslední cestě, za květinové dary
a všem, kteří se jinak snažili zmírnit naší bolest.
Gustav, Tomáš a Zora,
Růžena Zapadlová
děti
manželka
34 Irwín Ave.,
Alfona North, Vic. 3025

DOPISY ČTENÁŘŮM

Jsem vnučka české spisovatelky a básnířky Vla
sty Javořické. Po mém útěku z vlasti v roce 1950
poslala mi babička do tábora pro uprchlíky/ v Ra
kousku rukopis zbásněné pohádky “Tři zlaté vlasy
děda Vševěda” , kterou jsem vydala tiskem k uctění
80 let Vlasty Javořické. Ráda bych tuto roztomilou
knížku prodala a ulehčila poslední léta staré a velmi
oblíbené spisovatelce, jejíž díla nesměla být doma
vydána od roku 1939 pro jejich vlasteneckou a ná
boženskou tendenci. Tato knížka by byla i krásným
dárkem do Československa, kde se — jak známo —
staré krásné pohádky netisknou. — Cena knížky je
$ 2.75.
Jiřina Říhová,
5310 Colebrook Dr., San Antonio,
Texas 78228, USA.
Pozn. HD: Knížku si můžete též objednat prostřednistvím HD. Několik výtisků je již na cestě do Austrá
lie.

D O M O V A

Vstupné $ 2.50

RESERVOVÁNÍ STOLŮ: telefon 393-1340 (Skružná), 842-2230 (Gráfovi)

CINEMA
360 Pacific Hwy.
CROWS NEST
NORTH SHORE

NSW., 43-4680
každý večer 7.50
sobota též 4.00
neděle 4.30
středa 11.15 dop.
V hlavní roli
RON MOODY
(nezapomenutelný jako
“Fagin” v “Oliver-u”)

¡Plus: “THE CHRISTMAS TREE”
IHraji Virna Lisi, Bourvil, Wiliam Holden.
SIDNEY GLAZIER Production
Mel Brooks Film

Tato výtečná komedie překonala všechny rekordy počtem diváků. Je nutné
zakoupit vstupenky včas, abyste si zajistili dobrá místa.
Telefonujte: Melbourne 50-3135, Sydney 43-4680

HLAS DOMOVA
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STOLNÍ TENIS: ČSR — ŠVÉDSKO 4 : 3

SPORT
Karel

Janovský

Po 15 rohových kopech jediná branka

V PRAZE: Č S R - W A L E S

15. 11. 1371

I :0

Když několik dní před pražským střetnutím I. sku piny mistrovství Evropy ČSR — Wales přišla zpráva,
že anglické kluby neuvolní reprezentačnímu týmu Walesu své hráče, neboť je potřebují pro tzv. Anglic
ký ligový pohár, zavládla mezi čs. fotbalovými fandy dobrá nálada. Počítali s tím, že čs. národní muž
stvo si může doma udělat s Walesem score, pro pří pad, že by mělo ve skupině nakonec stejný počet
bodů jako Rumuni. Ale nestalo se tak. Nekompletní tým Walesu byl překvapivě silným soupeřem, těžko
překonatelným v obraně, a tak byli čs. fotbalisté na konec rádi, že vůbec získali oba body. To znamená,
že by nyní potřebovali udělat v Bukurešfi v utkání s Rumunskem remizu, aby postoupili do čtvrtfinále
mistrovství Evropy.

V prvním zápase Evropské tabletenisové ligy repre- :
zentačních celků, hraném v Prievidzí na Slovensko,
se podařil čs. stolním tenistům husarský kousek: zví
tězili nad Švédy, kteří přijeli s mistrem světa Sténa
ném Bengtssonem, 4 : 3. švéd Persson porazil Kollarovitse 2 : 0, Bengtsson Turaie rovněž ve dvou setech,
Voštová zvítěžíla nad švédkou Radbergovou 2 : 1 a
Orlowski s Turaiem vyhráli čtyřhru nad párem
Bengtsson — Persson 2 : 0 , čímž vyrovnali stav zá
pasu na 2 : 2 . Bengtsson pak porazil hladce Kollarovitse, ale Orlowski s Voštovou získali další 2 body
v mixu. Rozhodující bod získal mladý Turai, který
porazil Perssona 21 : 16 a 21 : 10.

POHÁR MISTRŮ EZ

První litopadovou středu se už rozhodlo o 7 z 8
čtvrtfinalistů nejslavnější evropské fotbalové soutě
že klubových celků “Poháru mistrů evropských zemí".
Mezi 8 nejlepšími kluby Evropy jsou oba holandští
účastníci: obhájce Poháru MEZ Feijenoord Rotter
dam (který vyřadil přemožitele trnavských fotbalistů
Dinamo Bukurešť 3 : 0 a 2 : 0) i letošní mistr Holand
ska Ajax Amsterodam (vyhrál nad Olympique Mar
seille 2 : 1, doma 4 : 1 ) , dále pak londýnský Arse
Už od prvního hvizdu španělského rozhodčího Igle- nal (zvítězil nad švýcarským mistrem Grasshoppers
Na hřišti pražské Sparty na Letně měli čs. fotba
listé v zápase s Walesem, hraném za umělého osvět siase se jeden útok za druhým, valil na branku V7a- Curych 2 : 0 a 3 : 0), skotský Glagow Celtic (po ví
lení, velkou převahu, téměř plných 90 minut útočili, íesu ale vvsledkem této drtivé převahy byl jen se tězství doma nad Sliema Wanderers Malta 5 : 0 vy
hráli na branku soupeře. Ten však s 8 až 9 hráči “za riál rohových kopů. Když ych v prvních 60 minutách hrál odvetu v La Valettě 2 : 1 ) , Beníica Lisabon
betonoval” svou svatyni, a jen asi třikrát se ^po napočítali fanoušci lo, přestali věřit ve vítězstvo. (vyřadila CSKA Sofia 2 : 1 a 0 : 0 ) , Dozsa Ujpešť
rychlém brejku dostal před čs. branku, ale to vždy Ale právě v 60. minutě střetnuti se dostal k míči (vyhrála nad CF Valencia 1 : 0 a 2 : 1) a Standart
bylo nebezpečné, neboť fotbalisté z Walesu^ dovedli sparťanský obránce Táborský, dvěma rychlými klič Lutyeh (po prohře 0 : 1 v Moskvě s CSKA’ vyhrál
z každé posice vystřelit. To se nedá říci o čs. muž kami obešel své protivníky, přihrál na^ značku poku doma odvetu 2 : 0 ) . O osmém účastníku se rozhodne
stvu, které chybovalo tím, že hrálo příliš do šířky, tového kopu trnavskému Kunovi, který přímo z vo mezi Inter Milánem a německým mistrem Borussia
akce nesměřovaly přímo k brance, útočným akcím leje za bouře nadšení překonal jinak vynikajícího Monchengladbach. První střetnutí v Monchengladbachyběl moment překvapení, bylo třeba vyšachovat golmana Walesu Millingtona. ČSR vedlo 1 : 0. V_87. chu, kde domácí Borussia deklasovala Inter Milano
soupeře, 32.000 diváků postrádalo střelbu z druhé minutě se levý křídelní útočník Kabát octl sám před 7 : 1, bylo disciplinární komisí UEFA anulováno, ne
linie, která byla při vysloveně obranné hře Walesu waleskou brankou, ale trefil jen. tyč. Velkou šanci mo boť v 29. minutě 1. poločasu byl nejlepší hráč Inter
li hosté minutu před koncem zápasu, kdy dva útočni Boninsegna zraněn láhví Coca-Coly. (Němci dostali
nutná. Něco se mohlo ujmout.
ci se dostali těsně k čs. brance, naštěstí stačili čs. navíc peněžitou pokutu). Druhý zápas v Miláně vy
hráli Italové 4 : 2 a odveta se bude hrát pravděpodob
zadáci v nepřehledné situaci míč odvrátit.
Debakl VSS Košice v Trnavě
ČSR hrálo v sestavě: Viktor (Dukla), — Dobiáš ně 1. prosince na neutrální půdě ve Švýcarsku. Ovšem
(Trnava), Hrivnák (Slovan Brat.), Zlocha (Slovan jen za předpokladu, že disciplinární komise nesleví
: : Fotbalová liga : :
Brat.), Táborský (Sparta), — Pollák (VSS Košice), nic ze svého rozhodnutí, proti kterému se Němci od
■Mužstvo VSS Košice, které plných 12 kol předvá Kuna (Trnava), — Bohumil Veselý (Sparta), Stratil, volali.
Do čtvrtfinále soutěže “držitelů trofejí” postupuje:
dělo velmi dobrou kopanou, našlo přemožitele. Nikdo Jokl (Slovan Brat.) a Kabát (Trnava).
Tabulka I. skupiny mistrovství Evropy
FC Bayern Muenchen (vyřadil FC Liverpool 0 : 0 a
jistě nečekal, že košičtí fotbalisté budou ve svých
1. ČSR 5 utkání, 9 bodů, score 10 : 2; 2. Rumunsko •3:1), IF Atvidáberg (vyřadil FC Chelsea Londýn
skvělých výkonech pokračovat i na hřišti obhájce
mistrovského titulu Spartaku Trnava, který se zase 4 utkání, 5 b., ( 7: 1) ; 3. Wales 5 utkání, 5 b., ( 5: 4); 0 : 0 a 1 : 1, rozhodla jedna branka švédského týmu
vstřelená na hřišti soupeře, která se počítá dvojná
dostává do dobré formy, ale nikdo také nepočítal s 4. Finsko 6 utkání, 1 bod (1 : 16).
sob), Crvena zvezda Bělehrad (se Spartou Rotterdam
tím, že VSS v Trnavě totálně zklamou. Košičtí utrpě
1 : 1 a 2: 1) , Dinamo Východní Berlín (s belgickým
li debakl, když prohráli více než rozdílem třídy 0 : 6.
AC Beersehoí 3 : 1 a 3 : 1), AC Turín (s Ausirií Ví
Hokejová liga
což je úplnou senzací. Kapitán Spartaku Trnava Jodeň 1 : 0 a 0 : 0), Dinamo Moskva (s Eskisehir spor
zef Adamec podal po dlouhých týdnech oslňující vý
Čs. hokejisté mají v letošní olympijské sezóně na — Turecko — 1 : 0 a 1 : 0), Steaua Bukurešť (vyřa
kon, vypracoval většinu gólů a sám dal. 3 (a ještě
Hráči I. ligy mají za sebou už po 16 mistrov dila FC Barcelonu 1 :0 a 2 : 1} a Glasgow Rangers
za stavu 5 : 0 neproměnil penaltu). — Do čela tabul spěch.
zápasech. Dukla Jihlava prohrála několik mi (vyřadil Sporting Lisabon 3 : 2 a 3: 4) .
ky se po 13. kole dostal Slovan Bratislava, který vy ských
zápasů a tak musela přenechat 1. místo v
hrál bratislavské derby nad Interem zcela zaslouže nulých
ně 3 : 1, když mu hrály spolehlivě zadní řady, zejmé tabulce Kladnu, jehož nejlepším hráčem je obránce
DEBAKL HRADCE V ti. LIZE
na bratři Zlochové a Hrivňák. Inter se sice už v 7. Fr. Pospíšil, který byl po první čtvrtině 1. ligy (tedy
Senzací 13. kola II. čs. celostátní fotbalové ligv
minutě ujal Petrovíčem vedení 1 : 0 a hráči Slova po 9. kole) zvolen znovu za nejlepšího hokejistu čenu na chvíli znervósněli, když však švehlík vyrovnal snoslovenska. ZKL Brno se zlepšilo (porazilo znovu byla vysoká porážka mužstva Hradce Králové, která
na 1 : 1, Slovan ovládl hru a góly čapkoviče a opět Bratislavu a vyhrálo i nad Jihlavou 3 :2), výkon v Michalovcích doplatilo na obrannou hru (prohrálo
mužstva není však stále takový, na jaký byli přízniv 0 : 4) . Jelikož slovenský nováček H. ligy» Martin u-Švehlíka strhl ještě vítězství na svou stranu.
hrál v Liberci bezbrankovou remisu, dostihl bodově
Smůlu měla pražská Slavia, která byla v Teplicích ci Komety v minulosti zvyklí.
Tabulka po 16. kole: 1. Kladno 21 bodů, score hradecké fotbalisty. Oba týmy mají po 18 bodech.
domácímu mužstvu rovnocenným soupeřem, dostala
však 45 vteřin před koncem zápasu z kopačky Meli 49 : 39; 2. Jihlava 20 b„ 3. Bratislava 18 fa., 4. P ar Hradec stále ještě lepší brankový poměr. Kdo z nich
chara hlavou branku a prohrála 0 : 1 . — Sparta hra dubice, 5. Litvínov (po 17 fa.); 6. Gottwaldov, 7. č. přezimuje ^na špičce tabulky? Jak Hradec tak i Mar
jící bez zraněného Migase vypadala v utkání s Duk Budějovice (po 15 b.); 8. ZKL Brno 14 b„ 9. Košice tin měli pres ztrátu bodu štěstí, že oba jejich největší
rivalové Vítkovice a slovenský Bardejov*prohráli (Vít
lou v prvních 45 minutách dosti trapně, vojáci hráli 12 b., 10. Sparta Praha 11 bodů, score 36 : 61.
kovice na Kladně 1 : 2 a Bardejov v Gottwaldově
stádě před sparťanskou brankou, pak se však “rudí”
0 : 3) a tak mají dvoubodový náskok před Vítkovicemi
KODEŠ NEJLEPŠÍM EVROPSKÝM
vymanili z “obležení”, aby nakonec převzali inicia
a Bardejovem. Plzeň remisovala v Děčíně 1 : 1 a
tivu a vyhráli 2 : 1. Vítěznou branku Sparty však dal
TENISTOU ROKU 1971
je s 15 body na 5. místě II. fotbalové ligy.
její bývalý hráč Dyba, hrající nyní v dresu Dukly,
Tenisová sezóna v Evro
který v 63. minutě poslal do vlastní sítě prudkou pě už pomalu doznívá. zý světovou elitu. V Evro
pak - jak napsal švý v í t ě z e m j u b i l e j n í h o 75. r o č n í k u s l a v n ý c h
přihrávku Sparťana Bohumila Veselého. — V Třinci Poprvé od slavných dob pě
carský
sportovní Běchovic, které^ bezpochyby patří k nejstarším svě
se zase radovali, domácí fotbalisté umějí vyhrát.. Ne Jaroslava Drobného obje časopis odborný
“Sport” , který ta tovým sportovním soutěžím, se stal jeden z favoritů
bylo Jo slavné, ale Třinec zvítězil had “pasivním” vuje se na evropském te ké
^zveřejnil anketu nej Pavel Pěnkava, kterému za silného protivětru stopli
nováčkem Nitrou 2 : 0 . — Dvě střely Slezáka rozhod nisovém nebi zase hráč,
Evropanů - neměl 31:48:02 min., čas o 0,2 vt. lepší, než jeho největšímu
ly v Ostravě o vítězství Žiliny nad domácím Baníkem. který dokázal po celé ob lepších
konkurenci.
rivalu Stehlíkovi.
— Cenný bod získal druhý nováček Zbrojovka Brno dobí udržet krok se světo
Žebříček nejlepších te
v Košicích, kde remizoval s domácí Lokomotivou vou špičkou. Vítězstvími nistů
Evropy vypadá tak
1J 1. — A konečně: větší důraz, lepší střelba a i nad Američany Ashem, to: 1. Jan Kodeš, 2. NastaH L A S D O M OVA
přehled Jednoty Trenčín rozhodly o domácím vítěz Lutzem a Frohlingem. se (Rumunsko), 3. Tom
Vychází čtrnáctidenně, Řídí redakční kruh.
ství nad jen stále se bránícím Tatranem Prešov 2 : 1. Australany Newcombem, Okker (Holandsko), 4,
Adresa: Hlas domova,
Tabulka po 13. kole: 1. Slovan Bratislava 22 bodů, Rodem Lavrem (kterého Franulovič (Jugoslávie;,
8. Moorhouse St., Richmond, Víc., 3121.
score 34 : 11; 2. VSS_ Košice 20 b., score 22 : 12; 3. Kodeš porazil 5. listopadu 5. Gimeno (Španělsko), 6.
Telefon: 42-5980
Dukla Praha 17 b.; 4. Spartak Trnava 16 b.; 5, ži- ve Stockholmu 4 : 6 , 6 : 4 Metreveli (SSSR), 7. Oran ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
lina 15 b.; 6. Slavia Praha 13 b.; 7. Sparta P raha: a 7 : 6), holandským pro tes (Španělsko), 8. Pilič
výtisk 25 c.
8. Nitra, 9. Prešov (po 12 b.); 10. Třinec, 11. Loko fesionálem Tomem Ok- (Jugoslávie), 9. Tiriac PŘEDPLATNĚ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
motiva Košice (po 11 to.); 12. Ostrava, 13. Teplice, krem a dalšími předními (Rumunsko), 10. Taylor předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, £stg. 3.-, US $ 7.14. Zbrojovka Brno, 15. Jednota Trenčín (po 10 b.); světovými tenisty, se Jan (Velká Británie).
nebe ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého pří
16. Inter Bratislava 7 bodů, score 13 : 24.
Kodeš dostal skutečně meplatku do různých zemí sdělíme na požádání obratem .
—
★
—

