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Budoucí lékař, právník, inženýr, pedagog a kaž
dý jiný vysokoškolsky kvalifikovaný odborník bu
de plnil svou společenskou funkci jen tehdy, bude-li mít vyhraněný marxistický světový názor,
uvědomělý morální profil; bude-li výrazně anga
žován v celospolečenském dění . . .
Ministr školství ČSR J . Havlín na konferenci
ministrů školství socialistických zemí v Karolinu
v Praze 7. června 1972.

Dvojí tvář československé propagandy

f

Proti

nesDiovedlnosti
—

Porotci v Jan Jose v Kalifornii zasáhli rušivě do jednoho druhu propagandy,
který byl v Československu v posledních měsících ve velké oblibě. Podle něj
byl proces s Angelou Davisovou důkazem bezpráví a útlaku, kterému jsou vy
slaveni američtí černoši a z nich především ti, kteří se hlásí k pokrokovým. Jo
je komunistickým směrům. Osvobozující rozsudek nemohl pak být předložen
veřejnosti jako opak takového tvrzení, nýbrž jen jako ústup americké justice
před Světovým veřejným míněním.
! Protože se propagační
úspěch vždy žádá, dozvě
děli jsme se z mnoha po
zdějších komentářů - ty
první byly poněkud zma
tené -, že na osvobozujítím rozsudku mají lví po
lil i milióny pracujících
locialistickýeh zemí, kte
ré se horlivě zastávaly
Davisové ve svých dopi
sech, telegramech, rezo-.
'ucíeh atd.
Jakási M. Soukupová
jíše např. v Rudém prá-

vu: “ Dopadlo to tak, jak
to dopadnout muselo, pro
tože pokrokoví lidé na ce
lém světě posílali denně
své protesty, naléhali, aby
tato mladá statečná že
na byla propuštěna na
svobodu a zproštěna lživé
.obžaloby. I u nás milióny.

Soukupová nemá asi v
úmyslu organizovat pro
testy proti věznění osob,
které nikomu nepředávaly
vražedné zbraně, které
ani veřejně nevybízely ke
krvavé revoluci proti stá
lidí protestovaly. Tlak ve vajícímu řádu, jako tomu
řejného mínění tu sehrál bylo v případě nyní osvo
,
rozhodující roli. To ale bozené Davisové.
Londýnské
Times-y
uve
neznamená, že můžeme
spokojeně složit ruce do řejnily 14. června dobře
klína. Víme, že stejně ne doložený přehled o ne
spravedlivě jsou obviňo dávných a připravova
vány a vězněny statisíce ných soudních přelíčeních
(Pokračování na str. 2)
lidí . . .”

Obavy
z ekonomického vývoja v USA
Inflácia

pokračuje, nezaměstnanost' zostáva

' Hospodárstvo Spojených štátov má veťký, niekedy
zozhodujúci vplyv na ekonomickú situáciu vačšiny
světa. Všimnime si preto podrobnejšie posledný výKrátce před uzávěrkou minulého čísla došla zprá voj v tejto hospodářsky a politicky najmocnejšej zeva o útěku 10 čs. občanů letadlem do Západního Ně mi na svefe.
mecka, jak jsme ji uveřejnili. Dnes zprávu doplňu
Vláda prezidenta NiXo- druhej polovině, roku mu
jeme několika podrobnostmi.
Předevšírhfleadlo typu L-410 bylo na cestě z Ma na si dala v tomto roku sí vláda znova nastúpiť
riánských Lázní do Prahy, ne naopak, jak jsme za ciel’ ozdravit’ poměry drastickú politiku šetře psali. Podle Č T K zastřelil pilota Jána Mičicu ze v ekonomii natoFko, aby nia vo veřejných výdavŽlliny jeden z uprchlíků, Lubomír Adamica. Kromě
koch,
obmedzovať
ich
něho požádali v Západním Německu o azyl tito mla inflácia bola pritlmená
dí lidé z Prahy; Jiří Beran, Jaromír Dvořák, Fran  na nějaké 2 či najviac 3 tam, kde toto šetrenie je
tišek Hanzlík, Jaromír Kerbl, Milan T rčka, Jiří Vo- percentá a aby nezaměst v záujme boja proti inflá
choraůrka, Alena Černá, Alena Heinzová a Olga Set- nanost’ poklesla aspoň na c i i .
nická (se svým jednoročním dítětem).
V mesiaci máji zvýšú
Čs. úřady žádaly důrazně o vydání všech uprchlí 5%. Předpokládá to nový
ků, zvláště pak Adamici. Označily uprchlíky — prý nástup dynamizmu v ho- sa totiž podFa správy m i
muzikanty a návštěvníky diskotéky na Strahově — spodárskom
podnikaní, nisterstva
práce index
za povaleče a osoby řádné práce se štítící. Někteří zvýšenie základných inve
veFkoobchodných
cien v
z nich prý už byli trestáni nebo dluhují výživné na
děti atd. Zástupce zápacjoněmecké vlády, ministr do stici! do priemyselného porovnaní s aprílom nerozvinutie obyčajne drasticky. Keby
pravy Georg Leber však oznámil 15. června, že za zariadenia,
únos .letadla a zastřelení pilota se budou pachatelé trhu a úspešnú kontrolu totiž vývoj v oblasti cien
zodpovídat německému soudu, že Československu vy osobných príjmov.
pokračoval aj v ďalších
dáni nebudou.
S ohFadom na tento mesiaccfch tak ako v má
Čs. noviny referovaly podrobně o "pirátském pří
padu", ale zdá še, že přitom jedna propagační ruka ciel’ prevádzajú odborní ji, vzrástol by index veF
nevěděla, co dělá druhá. Dovídáme se, že tři z no ci vo vládnych službách koobchodných cien, ktorý
vých uprchlíků jsou z řad navrátilců. Tak právě Ada
hospodářského je uznávaný za najspoFahmica odešel z repúbliky počátkem r. 1969 a po krát analýzu
ukazovateFa
kém pobytu v Západním Německu odejel do USA, pyocesu z mesiaca na me- livejšieho
kde však nebyl spokojen a loni se vrátil. Rovněž Mi siac a poukazujú, kde sa inflačného trendu, až o
lan Trčka a J iří Beran se asi po dvouletém pobytu docieFujú úspěchy a kde 6 % .
v cizině vrátili do Československa.
sú medzery.
P ri tom povážlivé je
Jak pak si však mohou čtenáři, krmení historkami
o bídném životě v cizině a touze uprchlíků po návra
Správy o hospodárskom najma to, že za tohoto vý
tu 'vysvitli} rozhodnost těch, kteří už ten "bídný ži vývoji za mesiac máj
voja
veFkoobchodných
vot"' okusili? Podle slov pasažéra nešťastného le
vzbudzujú určité obávy. cien nie sú zaznamenané
tadla, který se vrátil do Prahy, křičeli prý Uprchlí
ci v kritických chvílích v letadle: "Nám je všechno Inflačný tlak znova stupa želateFné změny ná prajedno, ale zpátky nás nedostanete!" Druhý pilot le a nezaměstnanost’ neklesá covnom trhu, to zname
tadla, Dominik Chrobák, který převzal řízení, když podl’a očakávania. A tak ná, že nezaměstnanost’ sa
byl Ján Mičica postřelen, vypráví, co bylo ve Weipředseda Rady preziden urputné udržuje na 5.9%.
denu (citujeme ze Svob. slova, 12.6. 1972):
"Po přistání únosči nečekali ani na vypnutí moto tových hospodářských po- Poměry ná pracovnom
rů. Otevřeli dveře, výská kafi z letadla, začali se ob radcov, profesor Herbert trhu sa teda vyvíjajú najjím at, líbat zem a dělat podobné scény . . ."
Stein prišiel s prvým va manej podFa priania vládZastřelení člověka je velmi smutná a odsouzení
rováním. Na tlačovej kon- nej politiky, a tak zotiehodná věc. Nejsou však nejvíc vinni ti, kteří brání
ferencii vyhlásil, že v (Pokračovanie na str. 2)
lidem, aby se svobodně rozhodovali, kde chtějí žít?

Navrátilci mezi uprchlíky

"Ponechávám jiným slovo jen proto, abych
sám více řekl."
»
M. Montaigne

ŘÁDKY K ZAMYŠLENÍ
(Vybírá Milan Růžička)
. . . Další bod, v němž křesťanství nemůže ustou
pit (b yť i křesťané mnohokrát ustoupili), jest právo
člověka na svobodné hledání pravdy a harmonický
rozvoj osobnosti, vzhledem k cíli přirozenému i nad
přirozenému. Je-li nejvyšším úkolem člověka roz
hodnout se svobodně pro Boha a Jeho Vůli, pak prv
ním předpokladem, který společnost nesmí narušo
vat, jest možnost svobodného rozhodování vůbec.
Svobodné rozhodování jest pak rozhodování mezi ně
kolika možnostmi, mezi argumenty pro i proti, jinak
se o svobodné volbě nedá mluvit. Aby však někdo
mohl takto volit, musí mít dostatek možností oboje
argumenty poznat a musí být dostatečně kriticky
vyspělý, aby mohl rozpoznat, jak se rozhodovat.
Společnost je mu tedy povinna zajistit svobodu in
formací a dostatečného vzdělání (nejen vědomosti,
ale schopnost samostatného kritického myšlení). Cen
zura by měla stíhat vyloženou lež vztahující se k
nějakému faktu, nikoliv protiargument a argumenty
podložený závěr, rozcházející se s vládnoucím názo
rem. Z toho všeho vyplývá nutně: svoboda projevů,
svoboda sdružování, vědeckého bádání, záruky, že ne
bude odlišně smýšlející podroben nespravedlivému
nátlaku státní moci.
Prostě demokracie!
Centralisace výrobních pro
středků a veškeré státní moci v rukou jedné a téže
skupiny představuje takovou závislost občanů na té
to skupině, jaká nebyla ani v dobách otrokářských
a umožňuje takové omezení osobních svobod, že
všechny ostatní výhody jsou vzhledem k tomu bez
cenné.
Pro křesťana jest svoboda hledání pravdy, z níž
ostatní svobody vyplývají, nadřazena všem ©státním
zájmům a hodnotám, neboť se vztahuje k samému
smyslu lidské existence. Na křesťanu jest možno
žádati, aby se dřel a žil v bídě pro blaho našich
dětí, jest možno žádati, aby se dal zabiti při obraně
těch, kdo se nemohou bránit a při obraně ostatních
občanů a státu, nemůže však spolupracovat na tom,
aby jeden jediný člověk nemohl poznat pravdu a byl
nucen žít ve lži, ani za tu cenu, ze by miliony ji
ných za tu cenu později k pravdě došly. Zde kvan
tita nerozhoduje!
Václav Štěch, nedávno v Československu zemřelý
spisovatel, filosof, pomocný dělník. ("Studie" - Řím).
-

♦

-

. . . Snad nikdy se necítil člověk tak sám jako
dnes. Starý uhlíř nebo hajný.v osamělé lesní cha
loupce bývhl sám, protože k němu nikdo nepřišel.
Měl však naději, že se přece jen někdo zastaví.
Dnešní obyvatel městského patnáctipatrového sídliš
tě je sám bez naděje, protože už nevěří, že by si
s někým mohl porozumět a od srdce pohovořit. I
vlastní děti nechají rodiče o samotě, “ aby měli
klid na stáří” . A vlastní rodiče dají děti do útulku,
“ aby jim nic nechybělo” . Muž i žena' si hledí vlast
ních zájmů: je tu snad přátelské setkání dvou roz
dílných světů, ale zřídka je to plný život v jednom
Jediném společném světě.
člověk si svou osamocenost uvědomuje a snaží se
jí uniknout. Vrhá se do světa: vlakem, autem, le
tadlem. Nosí si hrající transistor, i když jde po cestě.
Bojí se samoty, bojí se mlčení. Něco se proto musí
před jeho očima hýbat, něco se musí mluvit. Jsou
to sice hlasy nesmyslné, pomatené, prázdné, ale ;je
to přece jen hlas něčeho, co je mimo mne,, co mne
spojuje se životem. Mlčení, jak se zdá, by' nás za
bilo . . .
Thomas Mertón, "Rozjínjání v samotě"
-

♦

-

(Pokračování na str. 2)
P U B LIS H ED
by F . Váňa, 8 Moorhouse St.,
Richmond- Víc. 3121. — P R IN T E R S : Unífícation
Pty. Lfd., 497 Collins St., Melbourne, V ic. 3000
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Proti nespravedlnosti
(Pokračování se str. 1)
s mnoha osobami z řad
Dlizkych spolupracovníků
Alexandra Uuočeka a čs.
intelektuálů.
Autor David Michal uvácii v přehieau jména
řauy osou, atere čekají
na soua. z, oyvaiych předmců usoouosti Duočekovy
éi> jintuuje uyvaiého rek
tora vysolte saoiy politic
ké u v riůe Miiana íiuebla, oyvaieho tajemníka
strany v Jtirné a ólizkěho
Duočekova spolupracov
níka oarosiava saoatu,
Jiřího Literu z pražského
médis/teho vyooru strany,
televizního
komentátora
Kana Kyiicia a několik

Patří k nim osoby, o
nichž se dovídáme někte
ré podrobnosti též z P eli
kánových římských Listů
(květen 72). Např. dřívěj
ší pracovník Osvětového
ústavu v Praze dr. P ře
mysl Vondra, zaměstnaný
před zatčením v míchárně n. p. Mitas v Praze,
dr. . Ota
Křížanovský.
CSc., pracovník sociologie
VSP, před zatčením děl
ník stavebního podniku v
Rakovníku, dr. Josef Belda, dříve z Historickéhu
ústavu ČAV, před zatče
ním topič n. p. Mitas, dr.
Karel Kaplan z Historic
kého ústavu ČAV, jehož
největší provinění zřejmě
vyplynulo z funkce tajem
níka tzv. Pillerovy komi-

se, vyšetřující zločiny pa
desátých let, aj. Dne 31.
ledna byl též zatčen bý
valý pracovník Sociologic
kého ústavu dr. Jaroslav
Klofáč, po r. 1969 pomoc
ný topič n. p. Mitas, kte
rý byl dán později, po
dvou infarktech, do dů
chodu. Ten však byl po
dvou dnech propuštěn z
vazby a očekává se, že
bude při soudních přelíče
ních vystupovat jako svě
dek, protože se zúčastnil
“ tajných schůzek” v re 
stauraci Šumava a jinde,
při nichž se vedly “ proti
státní hovory” .
Londýnské Times-y po
dpisují též atmosféru, v
níž žijí v roce 1968 “ zkom
promitovaní”
intelektuá

lové, kteří nejsou zatčeni,
ale kteří čekají, že na ně
dojde později. Mnozí jsou
sledováni, jejich přátelé
se bojí styků s nimi, je
jich hovory jsou pravdě
podobně odposlouchávány
(v samotné Praze je prý
umístěno na 30.000 odpo
slouchávacích
zařízení).
Už nyní má Bezpečnost
dostatek “ průkazního ma
teriálu” proti kterémuko
li z nich. Záleží jen na
rozhodnutí politického ve
dení a na časování pro
cesů.
Dnešní Československo
je zřejmě nejvhodnější
zemí, jejíž režim může
protestovat proti porušo
vání lidských práv někde
jinde na světě.

ZLOBÍ

V AS

OČI?

Bolí V ás hlava?
-

Noste brýle odl O P T Á

OPTO
Capltol House, 113 Swanston St.
Melbourne, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-8281
DODÁME L É K Y VŠECH DRUH ti
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

Řádky k zamyšleni
(Pokračování se strany 1)
Jsou tři věci, které nám umožňují vzrůstat nad
sebe samu: samota, knihy a příroda.
Petr Altenhor*
-

♦

-

Bývám překvapen, jak málo pečlivosti lidé vě
nují výběru toho, co čtou. Víme, že knih je nekoneč
né množství, a že času, který jim můžeme věnovat,
jest jen málo. A přece mnozí lidé čtou jen, co jim
skupin intelektuálů. Tyto
náhodou, padne do ruky. Seberou kdejakou knížku,
skupiny mají být souzeny
najdou-li ji u známého. Koupí si román, má-li vá
postupně a prokuratura
bivou obálku, ano, myslím, že u mnohých rozhoduje
má vyvinout snahu, aby
jen vazba. Často jsem si přával, aby někdo sesta
byla dodržována zdánlivá
(Pokrač. zo str. 1)
Tiež pracovný týždeň ako aj hodnota reálnej vil seznam aspoň jednoho sta dobrých knih. Něko
legalita, která by docílila rajú aj ten optimizmus, sa v m áji, v porovnaní s mzdy sa v máji vy ví jali lik takových seznamů od spolehlivých rádců by bylo
velice vítáno. Slýchávám často radu, že četbu svou
toho, že rozsudky nepo- ktorý by sa dal vyvodzo- aprílom skrátil. V apríli priaznivo. V americkej si každý může volit sám, ale to mně připomíná ra
bouří zahraniční veřej ■ vat” z iných daností eko- právě predTženie pracov- ekonómii
pracovalo
o du, abychom nechodili do vody, pokud neumíme pla
J- Lubbock
nost.
ného týždňa bolo posud- 200.000 sil viac ako v vat.
nomického vývoja.
zované ako najmarkant- apríli. To znamená, že honejší
symptom nového spodárstvo bolo schopné
M A LÍŘ
ekonomického
dynamiz- absorbovat’ aspoň prirodA N A T ÍR 1Č
ŠI JI
mu. V dósledku toho sa zený prírastok na pracovStátníci, politici a novináři znají typ informačního .
tiež priemerená týždenná nom trhu, keď už nebolo media, které běžně do široké veřejnosti neproniká.
mzda robotníka v prie- v stave' zasiahnúť masy Je to většinou týdně vydávaný bulletin, na jehož 4-8
stránkách menšího formátu jsou přehledně konden
mysle podstatné nezmeni- nezaměstnaných tak ako zovány důležité aktuality k rychlé informaci těch,
Petr PElTHNER
krejčová
la. V apríli priniesol do- vláda očakávala.
kteří pokládají pročítání mnohostránkových velkořor"
J - O U LEH LE
mov robotník vo výplatOpozičná Demokratická mátových novin za ztrátu času. Tyto zhuštěné zprávy
Noble Park, Víc.
„
nom sáčku priemerne $ strana sa iste pokúsi vydávají tiskové kanceláře či jiné organizace. (Vel
Tel. (po prac. době)
F ' 8> 23 Davison S t
mi známé jsou např. Fleet Street News, o kterých
547-2629
Richmond, Víc.*V
.
152.69. v máji $ 153.09. tento vývoj v ekonómii se říká, že je čtou téměř všichni presidenti a mini
Rovnako aj index cien urobit’ zase hlavným, ale- sterští předsedové.)
potravin vykazuje v má- bo aspoň jedným z hlavPřed krátkým časem začal v Londýně vycházet
ji ostré nadsadenie, za- ných bodov volebnej kam- “ Soviet Analyst — a Fortnightly Newsletter” , který
HLAS DOMOVA M ŮŽE VAM DODAT
tial’ čo v apríli bol po- pane. Připomenul to pred- chce plnit uvedené poslání — plně informovat na
malé ploše tiskových stran ty, kteří chtějí vědět
IHN ED T YT O K N IH Y :
klesol. V dósledku pod- sedá Ústredného výboru více o politické situaci v SSSR a ostatních zemích
J. škvorecký: Tankový prapor $ 2.80,
statného zvýšenia
cien Demokratickej
strany Východního bloku. Vydavatelé zdůrazňují, že sovět
^Jiří Hochman: Jelení Brod (viz recenze v HD č.
potravin celkový index Lawrence 0 ’Brien, ktorý ský systém zahraniční politiky je sice často na Zá
5/72 “ čteno jedním dechem” ) $ 3.60
spotrebného koša výkazu- optimisticky laděné sprá- padě komentován, ale málokdy analyzován. Kromě
í-G. Laub: Největší proces dějin (Recenze HD ó.
těchto aspektů Soviet Analyst přináší aktuality z
! 10 “ Satirikova abeceda” ) $ 3.30
je prírastok 3.6%, zatial vy vládnych úradov o vý- oblasti národohospodářství, vnitřního a zahraničního
{ Andrej A. Amalrik:; Udrží se Sovětský svaz do
čo v apríli držal úroveň voji hospodárstva komen- obchodu, techniky, vědy, kultury a ostatních oblastí
I r. 1984? $ 2.40
veřejného života. Jsou to informace jednak původ
predchádzajúcich
mesia- toval takto:
|,M. Komínek: I pod oblohou je peklo $ 5.50
ní a jednak kompilované ze sovětských, ostatních
cov.
“ Milióny amerických
^ J. Danius: Zrod satanova atomu. I. a II. díl po $ 6
východoevropských a jiných informačních zdrojů.
$ J. K. B.: životní symfonie A. Dvořáka $ 2,-,
poškodených
Spomenuli sme,’ že ne- občanov,
Mám při ruce květnové číslo. Úvodní článek roze
^.Dominik Pecka: člověk (3 díly) $ 10.-,
priaznivý májový vývoj v vzrastajůcimi cenami ži bírá důvody vyhoštění dopisovatele Timesů Davida
Vilém Huenermann: I dnes se platí krví $ 1.70,
cenovej oblasti a v neza- votných potrieb a neza Bonavia z Moskvy a rozšiřuje tuto tématiku na roz
G. M. Hopkins: Básně $ 1.50,
zatieňuje mestnanosťou, móžu už bor metaforické fráze “ studená válka” a končí ana
M. Součková: Případ poesie $ 1.50,
městnanosti
lýzou “ studené reality” . Další poznámky jsou ve
Vilém Špalek: Tam Portugués znova a znova na
kladné stránky ekonomic len dúfať, že prezident zmíněném čísle věnovány sovětským železnicím, pří
lévá svůj jed $ 3.-,
kého procesu na iných ú- Nixon konečne žostane buzenským vztahům mezi kremelskými diktátory
V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70,
sekoch.
Profesor Stein doma a že sa venuje na- (které vynikají většinou sňatky jejich synů a dcer),
Zakázaný dokument (Zpráva komise ÚV KSČ o
například
poukázal na to, liehavým domácím pro- 50. výročí založení známého Srbského institutu, Jevpolitických procesech a rehabilitacích 1949-68 tušenkově pobytu v USA, akčním radiu západních
úvod a doslov J. Pelikán) $ 3.80,
že celková produkeia a blémom.”
informací v SSSR a aktivitě východních diplomatů.
Tanky proti sjezdu (Protokol a dokumenty Vyso
Dušan Lehotský, USA Najdeme zde také recenzi publikace Problems of
celková
zaměstnanost’
čanského sjezdu KSČ v srpnu 1968 — úvod a zá
Communism.
věr J. Pelikán) $ 1.80,
“ Soviet Analyst” je připravován dvěma redakto
Ceny jsou včetně poštovného
D O BRÉ
ry. Robert Conquest působil deset let v britské diplo
Na cestě do Austrálie jsou tyto knihy:
matické službě a je znám svou publicistikou o SSSR,
J. Brodský: Řešení gama $ 5.-,
ZA RO BKO V E MOŽNOSTI
zejména knihou The Great Terror popisující stalin
J. Brodský: Sblution Gamma (anglic.) $ 6.80,
ské období. Conquest nyní učitelsky působí na Lon
pře mužov a ženy,
K. čapek Hovory s TGM $ 3.50,
don School of Economics na Ruském ústavu Kolum
čiastočné alebo celodenně zamestnanie.
K. Čapek: Anglické listy $ 1.70,
bijské university. Dalším redaktorem je v Rusku
J. Josten: Anno Humanitatis $ 3.50,
Volajte (Melbourne)
narozený M aďar Tibor Szamuely, který se po vy 
Učebnice “ Do roka dokonale anglicky” $ 2.20.
studování na Moskevské universitě kvalifikoval pro
medzi 5. a 7. hod. večer
V HD můžete též objednat všechny knihy vy
dlouholetý pobyt v pracovním táboře. Po propuštění
699-2677
dané CCC Books v Mnichově.
|působil na universitách v Budapešti, Ghaně a nyní
i v Readingu.
IP
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— Československo uzav šími předními sovětský- Vojtěch Dolejší, který ani
v roce vpádu bratrských
řelo dohodu s ■Austrálií,. ;mí-- soudruhy.
dle níž budou ..zahájeny
V'minulém čísle jsme hord ideologicky nezako.diplomatické styky, na á- se ..zmínili o ustavujícím lísal.
royni vyslanců (dosud zde sjezdu Svazu českých spi — Od 1. června jsou uči
byl jen gener. konsulát). sovatelů na Dobříši. Z telům, kteří převezmou
Australská vláda již jme podrobnější zprávy o prů funkci vedoucích pionýrů,
novala svého vyslance v běhu 'sjezdu dodáváme vyplácený odměny od 150
Rakousku L. Corbery-ho ještě .jednání o exkomu do 300 Kčs měsíčně. R e 
. ťež. vyslancem v českbslo-! nikaci , spisovatelů, kteří žim tím chce čelit napro
Vériskú. Jméno čs. vyslan- ‘“ sloužili buržoasii a opu stému nezájmu dospělých
řr ce v-Austrálii nebylo ještě stili svou vlast a lid a lidí o práci s dětmi v Piooznámeno.
j
emigrovah” . čtenáři čs. nýru, — Předseda
slovenské novin pak dostali poprvé — P ři zakládání zahrád
‘ vlády Cploiká předal ti ucelený seznam těchto kářské kolonie v Lovosi
tuly “ Zasloužilý umělec” “ zrádců” . Jsou to: L. cích byl při silnici na Su
spisovateli JánU- Čajáko - Aškenazy,- J. Beneš, V. lejovice odkryt kostrový
vvi -ml., sochaři F. Gibal- Blážek, A. Brousek, K. hrob ze starší doby želez
dovi, keramikovi Imriehu Míchal-Buksa,
I. Diviš, né, jehož stáří se odhadu
Bizmayčrovi a clenu'čino- I. Fleischmann, E. Gold- je na 7. století před K ri
hry Státního divadla v stuecker, A. J. Liehm, I. stem- V hrobě našli ar
^■Košicích Antonu Gýmer- .Hájek, V,. Linhartová, A cheologové 10 bohatě zdo
skému. -v.
Lustig, R. Selucký, M. bených nádob, z nichž
.- — Dne 11. června se ko Schulz, J. škvorecký, L. největší amfora je vyso
nalo v Lidicích, slavnost šněpp. líromě nich je ká přes půl metru.
ní shromáždění, kterého ovšem mnohem delší řa — S platností od 1. červ
* se- zúčastnily- desetitisíce da . známých spisovatelů na byly zvýšeny poplatky
lidí z celé republiky. doma, kteří se do norma za poštovní balíky do vět
. Předseda federální vlády lizovaného svazu nehlá šiny zemí a poplatky za
‘ Štrougal zneuctil 30. vý sí.
telegramy
do
západo
ročí hrozné tragedie dlou-,
— V Kolíně zemřela ve evropských států.
hým projevem, v ' němž věku 88 let Anna Kmocha
— Skupina čs. odborníků
hlavně , vybízel k zvýše vá,. poslední z dcer skla
vypracovala nový sociálně
n ém u ,boji ... “ proti, silám datele a kapelníka Fran
psychologický * program,
/imperialismu’’ .
,
tiška Kmocha. Zemřela 2 který prý umožní výběr
— Také Čs. strana lidová týdny ' před
jubilejním vhodného partnera pomo
konala sjezd:" První den ročníkem Kmochova Ko cí samočinného počítače.
byla podána zpráva -ú- lína, .který - byl pořádán Ve Francouzské ulicí v
.„středního.. lyybóru.- .čSk,. v k stému výročí založení Praze byla k automatizo
, níž se zdůrazňuje , “ uzná- - proslůlě kolínské muziky vanému seznamování oní vedoucího postaveni a -k- 60. výročí úmrtí F. tevřena seznamovací kan
KSČ v N F a objektivní. Kmocha. .
celář Kontakt.
■ funkce -iŇ-Fp-jejíž existen— -V Praze vyšla knížka — V: areálu krasových
-, -ce plně odpovídá historic
■o,životě malíře J. Trnky. jeskyní v Božkově u Se
kým zkušenostem,
poli
Podle vyprávění Trnkovy mil byl uspořádán večer
tickým ./a společenským
máfky' ji nápsalá Helena poesie. Za svitu táboráku
potřebám” . Druhý den
před jeskyní ^-přednášela
Chvojková.
zvolili delegáti álčlenný
■-*- Režimnímu tisku uby Julie Charvátová, milost
•ústřední, výbor. Na jeho
la, jedna z důležitých nou poesii, Halasovu, Hru;( ustavující schpzi byl gak
opor - : zemřel dlouholetý bínovu, Holanovu a -S ei
zvolen. předsedou strany
č/H/HD
redaktor Rudého, práva fertovu.
opět A. Pospíšil,''';míŠtopředsedou F. Toman a ú
středním, tajemníkem .. R.
Petera. Sjezd také. ..po
tvrdil' jmenováni, exkomi',nikovahéhO' kněze
J.
Plojhará čestným předse: dou ČSL.
.- .
Dne 21. září 1337 dal český hrabě Oldřich z
■.-j- A. Kapek, jeden z ko
Pluhů své hradní vsi Rabštejnu městské právo a
laborantů, kteří byli ,-v .po
založil tak nejmenši město Evropy. Rabštejn nad
čátcích sovětské okupace
Střelou, městečko ukryté pod skalou v údolí řeky
nejvíc nenáviděni, za No
Střely, nebývalo ovšem tak nepatrné a ubohé ja 
votného ředitel ČKD, ny
ní .-vedoucí tajemník MV
ko jé dnes. Vlastnili je páni z Pluhů, GutensteinoKSČ v Praze, byl u pří
vé, hrabata šlikové a Lažanští, a každý z nich je
ležitosti svých. padesátin,
pilně zveleboval. Postavili hrad, klášter, půvabný
dekorován Sádem repub
liky. Odevzdal mu jej sám
kostelík s cennými obrazy starých mistrů (je zde
Ludvík Svoboda: :
"
i 'origiňáj Petra Brandla), těžili zde břidlici, která
— Také v.,. Symfonickém
svou kvalitou předčila i anglickou. Však také
. orchestru hlavního města
, Prahy /(dříve., FOK) / -se, ,kr°m ě. střech rabštejnských stavení pokryla rabstejnská břidlice střechu sv. Vita i Prašnou brá
"Čistilo” . Do fůnkčě'nóvého šéfdirigenta byl- jmenu v Praze. Ve zveleboyací práci různých hra
■£ nován zasloužilý umělec
bat pokračovali i soukromí majitelé v dobách
Ladislav Slovák (který
první republiky a krátký čas po okupaci.
y působil před několika le
ty v Austrálii)... Funkce,
" Nyní je: Rabštejn nad Střelou už čtvrt století
šéfdirigenta
Slovenské
pod správou socialistického státu. Pohleďme, co
| filharmonie v Bratislavě,
z' tohoto historického klenotu udělal. Mladá fronta
kterou --zastával' dosud,:i
uveřejnila dne 20. 5. o riejmenším městečku Evro
f; mu byla též ponechána.
/- President Svoboda pro
py* článek., Citujeme z -něho:
f žíval1"svou dovotehou sa
" V bývalém klášteře je restaurace a turistic
jí mozřejmě v- SSSR. Ani 6
% dovolený oyšem politicky,
ká ubytovna, plná školních dětí".
.> nezahálel, takže se dovi
. Každý čtenář si jistě živě dovede představit,
ji dáme z novin, žě nápř. v
jak vypadají prostory kláštera ponechané ná
? Kyjevě se přátelsky pbejpospas turistům. Stěny popsané a výzdoba dávno
: mul s předsedou ' prěsig dia Nejvyššího -.1 sovětu
poničená, stropy odprýskané, podlaha poplivaná
USSR A. Ljaškem a dal

Soudruzi mezi sebou
Vzájemná řevnivost i nenávist vedoucích soudruhů v komunistických státech
není tajemstvím, stejně jako okolnost, že to Kremlu nejen nevadí, ale naopak
pomáhá udržovat kontrolu a disciplinu. Pod kremelskou clonou vytvořila se
tak džungle Se všemi jejím i typickými zákony — boj dravců skrytý za kulisou
stále ždůražňované jednoty.
V minulých dnech se
vynořila zpráva, která
snad
poodhrnuje jednu
záhadu a která dává do
datečně vysvětlení, proč
polský šéf strany Gierek
nedodržel plný program
letošní oficiální návštěvy
Československa.
Před třemi měsíci byl
v Polsku zavražděn 501etý Jan Gerhard. Za války
to byl uprchlík před na
cisty, který spolupracoval
s francouzskými maquis.
Po válce se vrátil do Pol
ska a jako člen strapy se
plně “ zapojil” . Stal se po
slancem, redaktorem tý
deníku Fórum a napsal
několik knih, včetně kni
hy, která pojednávala o
poválečných bojích polské
armády s ukrajinskými
partyzány - Banderovci,
kteří se snažili dostat na
západ. V poslední době
byl znám svou podporou
Gierekova režimu. Krátce
po vraždě prohlásil polský
ministr vnitra, že se k ní
pojí “ protistátní motiv",
ale blíže věc nevysvětlil.
Až v tomto měsíci byii
postaveni před varšavský

soud dva Poláci, obvinění
z loupežné vraždy Jana
Gerharda. Jeden z nich,
261etý student varšavské
techniky ' Zygmund Garbacki, byl prý snouben
cem Gerhardovy dcery.
Polský tisk o procesu re
feruje, ale o politickém
motivu vraždy není vůbec
zmínka. V kapse- zavraž
děného bylo tehdy naleze
no 12.000 zlotých v hoto
vosti, kterých se vrah ne
bo vrahové nedotkly, ale
zmizely prý nějaké doku
menty a cestovní šeky. A
právě ty šeky prý přived
ly polskou Veřejnou bez
pečnost na stopu pácháte
lů: Z. Garbackého a 271etého automechanika Wojtaskiho. Oba byli odsou
zeni 16. června k -trestu
smrti provazem.
Jiné, zdá se pravděpo
dobnější vysvětlení důvo
dů k vraždě dávají doku
menty, které popisuje západoněmecký týdeník Der
Spiegel. Dovídáme se, že
poslanec Gerhard byl ve
doučím parlamentní komi
se, , která měla za úkol
vyšetřit činnost a přehma

Nejmenši město Evropy
a politá pivními splašky, klášterní zahrada za
rostlá kopřivami a bodláčím. A to ještě Rabštejn
nepostihla pohroma v podobě státního statku ne
bo JZD , který některé z nádherných středově
kých sálů s oblibou použivá jako skladiště hnojiv nebo jako stáje pro dobytek.
Než citujeme dále Mladou frontu, kde se po
učíme o způsobu nynějšího hospodaření: "Není
zde ani škola, ačkoliv tu bývaly tři: dvě německé
a jedna česká. Téměř vše je přespolní — do školy
musí děti buď do Stvolna nebo do' Manětína.
Zmenšila se i možnost výdělků — zůstaly jen lesy
a pole, břidlice už se netěží."
Celkovému chátrání unikla jen "Úzká ulička"
s domky ze šestnáctého století. Ujali se jich totiž
jednotlivci, lidé z Plzně a z Prahy, kteří si na
národním výboru vyžebrali právo domky opra
vit a užívat k soukromé rekreaci. To je ovšem
režimu nyní dosti nepříjemné. Mladá fronta píše
pohrdlivě, že lidé si sem jezdí "vytvářet miniatur
ní muzea k obývání, jak si žádá dnešní móda".
Zatím stát velebitelskou činnost soukromníků trpí
a číhá na příhodný okamžik, jak jim jejich dílo
vzít opěť z rukou.
Dnes žije v Rabštejně pětašedesát lidí. Rabštejn
je určitě stále nejmenším městem Evropy — že!
zruinovaným rukou státu a nikoliv kvetoucím jako
před lety.
-mč-

ty polské tajné policie
Byl zavražděn před vydá
ním závěrečné zprávy i
hlavní usvědčující doku
menty se z jeho bytu ztra
tily. List popisuje podrob
ně jak ustavení vyšetřují
cí komise mělo být jed
ním z prostředků, který
mi bojoval Gierek proti
nejmocnějšímu
rivalovi
na vedoucí místo ve státě,
bývalému ministru vnitra
a tedy i šéfovi Bezpečno
sti generálu Moczarovi,
Vraždou se věc nevyře
šila, Gierek pokračoval v
čistce, zbavoval Moczaro
vi přívržence
vlivných
míst. Ti byli připravení
k protiakci
právě ve
dnech, kdy byl Gierek na
oficiální návštěvě v Če
skoslovensku.
Sovětský
člen politbyra 'šelepin.
který byl žádán o podpo
ru plánu-na výměnu ve
vedení strany v Polsku,
přípravy prozradil a Gie
rek dostal do Prahy va
rování. Proto tehdy od
řekl zbytek programu a
letěl za noci okamžitě
zpět do Varšavy.
Zdá se tedy, že dva
mladí Poláci se stali oběh
m i' vnitrostranických bo
jů.
Nějak se nám vrací
vzpomínka na studenta
Milana Choce, který “ se
přiznal” k vraždě majora
Bezpečnosti šrama a byl
rovněž oběšen. Teprve v
r. 1968 se čs. veřejnost
dovídala, že to s Chocovým
“ přiznáním” bylo
všelijaké a že
major
Šram znal víc věcí, než
bylo mnohým vedoucím
soudruhům milé.
Jeho
jméno se vyskytovalo i
při všech zmínkách o pří
činách smrti Jana Masa
ryka . . .

Pokládání keram.
DLAŽDIC
všeho druhu,
obklady koupelen a
kuchyní provádí
odborně a levně
J. HANKA
Box 214, P. O.
Springvale, Vic.
tel. v práč. době 95-5807
jindy: 544-9203
Rozpočty zdarma
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O čom sa v Moskvě nedohodil
Provádíme veškeré práce optické
přesné, rychle a xa levné ceny

Záuiem o obchodnli dohodu

Vrcholná konferencia v Moskvě na jednom úseku spoločných záujmov svoju skomplikovala celé rokoprácu neskončila. Nepriniesla výsledok, kiorý mnohí očakávali. Napriek tomu, vanie a minister Peterson
že přípravy pre rozvoj obchodu boli najdramatickejšie, prezident Nixon ne- v tom vidí vlaštný- příčinu,
573 Hampton St.
podpisai s niekým zo sovietskyeh představitelův zmluvu o nástupe do riadne prečo vrcholná, konferenHampton, Vlč.
organizovaných obchodných vzťahov.
cia nevyprodukovala v ce
Telefon: 98-5756
V oficiálnom vyhlášení, vydanom na závěr pořád, sa o tom. hovori len ioťko, le j sérii zmlúv aj obchod
že obe strany sa dohodli na opatreniach, ktoré majú- viesť k vytvoreniu naj- ná dohodu, ktorá b ý pripriaznivejších podmienok pre rozvoj obchodu a pre inu hospodársku spoluprácu. niesla do- americko-sovietZávažný je však druhý Moskvy.
S vyrovnáním to opatreniach rozvoj ob skych vzťahov tienajpododstavec časti úradného tejto pohíadávky spojuje chodu medzi. Amerikou: a statnejšie změny a najvýsledky.
vyhiásenia
o budúcich sa totiž z americkej stra Sovietským zvázom je ne konkrétnejšie
P ó d ii jeho názoru neboobchodných a hospodář ny aj časť dóvery pre myslitelný,
lo proste, dost’ času, aby
ských stykoch, v ktorom spoluprácu v budúcnosti.
Americké stanovisko- k
sa tieto otázky r přípra
sa hovori že obe strany
. Ale pod! a referátu do niektorými z týchto opat
vách pře: vrcholná konfe
budú ihned' pokračovat’
pisova teli časopisu New ření, či sovietským nárorencím vybavili. A t i k . . «
v rozhovorech, vytvoria
York Times, Heidricka kom sa už ustálilo. Platí
to přesunulo na júl-, kedy
zviáštmi
komisiu,
aby
Smitha, ktorý zreproduko- to napr. o otázké doložky
sá má zísť zase v Mo*kmohla byť podpísana v
val slovná výměnu o te j o maximálnych výhodách.
Jarka Vlčková
dotďadnom čase riadna to věci medzi preziden Tiež problém uvolňovania ve dohodnutá komisi* pre
1. června. 1942 byl po zatčení Gestapem za stanného
Obchodné rokovaniě.
práva zastřelen Vladislav Vančura, vedoucí spisova obchodná zmluva. O aké tem Nixonom a soviet- liceneií pre technologické
Ako však Sovietom zá
telské sekce ilegálního Výboru inteligence, zbraslav opatrenia teda ide?
skym ministrom zahrani- pochody : sa značné vy
ský lékař a přední spisovatel český, jenž svými sty
V prvom řade třeba čia Gromykom, by sa da jasnil. Na listině zakáza leží na tom. aby sa ob
listickými prostředky působil na většinu mladých
znova spomenúť, že ame lo usudzovať, že vec je ných licenci! z dóvodov chodné styky a s níraí -aj
prozaiků. Ukázal české próze nové dráhy ve svých
rická
viáda trvá na tom, už dohodnutá napriek to strategických je už len iné úseky ekonomickej
románech Pekař Jan Marhoul a Pole orná a váleč
čo
najskčr
ná. Jeho Obrazy z dějin národa českého zůstaly ne- aby sa staré finančně mu, že v oficiálnom vy málo technologických prí- spolupráce
uckončeny. Vančura se velmi zajímal v době před závazky medzi obidvoma
normalizovali
vidieť
aj
hlášení sa připomíná, že padov. Americký minister
válečné o film. Režíroval Marijku nevěrnici, dále
z týchto dvoch okolností:
krajinami vyrovnali před rokovaniě ' o
likvidách
obchodu Peter Peterson
pak filmy Na sluneční straně, Před maturitou a
podpisem obchodnej zmlu- pohl’adávok z akcie “ P6- však teraz znova připo tlačové kanceláři* TASS
Naši furianti.
sa obrátila na: význam
Před dvaceti léty, 2. června 1952, zemřel v Praze vy. Ide o zaplatenie so- žička a prenájom" bude
menul, že zostane i na
Bohumil Mathesius, od třicátých let vedle O. Fishe- víetskych dlhov z druhej
ných
představitelův ame
pokračovat’ súbežne s roz tí’alej
určitá
kontrola
ra, J. Zaorálka a J. Hory náš nejvýznanmější pře světověj vojny za časť
rického
hospodářského
hovořím o nedokončených nad vývozonr tovaru a ukladatel. Překládal jak z ruštiny, tak i z němčiny,
života s otázkou, čo myfrancouzštiny a latiny. Vlastní poesie (Verše o ma materiálu, ktorý Amerika obchodných problémoch.
delovaním -liceneií na vý
slia o americko-sovietmince, lásce a smrti) byla zastíněna jeho překlady, vtedy dodala svojmu vo
robu, ktorá sa považuje
Zmienka
o
opatreniach,
hlavně parafrázemi staré čínské poesie (Zpěvy staré jenskému
skej ekonomickej spolu
spojencovi v
ktoré majú vytvořit’ naj- za- strategicky důležitá.
> my. Nové zpěvy staré Číny).
práci a ich odpovede před
rámci povestnej
akcie
priaznivejšie
podmienky Spomenul tiež, že vláda vrcholnou
Spisovatel Lišky Bystroušky, Rudolf Těsnoblídek,
konferenciou
“ P&žička' a prenájom” . Z
se narodil 7. června 1882 v Čáslavi. Byl veřejně
zahrnuje v prvom řade musí m ať za sebou celý
velmi činný á to ják v Sokole, tak při objevování americkej strany sa oča- tieto otázky: úverovanie kongres a americká ve vysielala. Americké- odpovedě boli kladné. Potom,
Damenovských jéskyň — dal i podnět k stavění kávalo, že dohoda o vy
nákupov v řejnost’ , aby mohla ude- na posledný deii Nixonovvánočních stromů na náměstích, při nichž se vybí rovnaní tohoto dlhu bude sovietskyeh
ralo na chudé. Jeho vrcholným básnickým dflem je vypracovaná do příchodu Spojených štátoch, udele- l iť Sovietom doložku o ho pobytu ▼ Moskvě si
lyrická sbírka Den, jež je předznamenáním jeho
nie doložky o maximál- maximálnych obchodných podpredseda
sovie takej
prezidenta
NIxona
do
tragického skonu v lednu 1928.
nych obchodných výho výhodách a poskytnúť plánovače! komisie M i
7. června 1847 zemřel v Praze Šebestián Hněvkovdách, uvolnenie americ áver na sovietske nákupy chal: Misnik pozval pří
ský, jenž zasáhl významně do theoretických sporů
kej technologie pře so- amerického tovaru.
tomných amerických, noo podobu a charakter české poesie svými Zlomky
CHARLES A N TA L
vietske potřeby, záruky
o českém básnictví, kde obhajoval přízračnou proSovieti vznášajú však vinárov a povedal im, aby
tel. (2-9411, 53-9981
sodii. Jeho sentimentální baladu Vnislav a Beka
na americké kapitálové také nároky, najma v ú- .0 budúcich amerieko-sobylo slyšet ještě donedávna na českém venkově.
po hod. 781-2141
investície pri využívaní verovej
oblasti,
ktoré vietskych ekonomických
Význačným moravským literárním historikem je
N. M. L. A.
sibiřského prírodného bo Amerika jednoducho ne stykoch, nemysleli v pojOldřich Králík, jenž se narodil 9. června 1907 v
447 CnSHna St.
hatstva a konečne úprava může přijat’ , lebo sa prie: moch výlučné
Kroměříži. Svoje příspěvky o Dobrovském, Jungobchod
Melboume
mannovi, Klicperovi, zvláště pak o Březinovi a Bezpoplatkov
v
námornej čia tomu, čo americko-so ných, lež aby malí na
Životné
pcáetky
ručovi publikoval především v Listech filologic
nákladnej dopravě. Sú to vietske vyhlásenie ozna mysli spoluprácu v no
a
kých. Důležité je zvláště jeho dílo Otokar Březina.
teda problémy, o ktorých čuje ako “ realistické pod vých formách a s ďalekoLcgika jeho díla, jíž se habilitoval na Palackého
požičky s a áam j
sa v Spojených štátoch mienky” , alebo ako med siahlymi dósledkami. Ale
i-niversitě v Olomouci.
Dóveme
dlho diskutuje: Z americ zínárodne
A. M. Tilschová zemřela 18. června 1957. Napsala
uznávaná
i o^tom ’ sa dožvieme viac
* spolehlivé
několik povídkových knih o ženách zhořklých sa
kej strany sa totiž uzná zavedená prax v obchod až po júlovom zasadaní
motou a utrpením, pak romány o hmotném a cito
vá, že bez dohody o tých- ných
stykoch.
Takte novej komisie pre obchod
vém rozkladu bohatých měšťanských pražských ro
vznikla
situácia, ktori né rokovaniě.
din. Osudy “ největšího českého impresionisty” (Sla
víčka) a jeho rodiny vypravuje v románě Vykou
pení. Z prostředí medicínské pražské fakulty vytěži- ností redaktorskou, překladatelskou a hledáním vzo
rů v anglické poesii byl kosmopolita, ale národnímu
"omán Alma mater. Románová biografie o J.
"jtek ň iíe fe kvěHnemf*
Mánesovi a jeho rodině je nazvána Orlí hnízdo. O směru se blíží volbou themat vlasteneckých a sel
jejím díle napsal pozoruhodnou studii F. Gotz v ských. Mnoho jeho básní bylo zhudebněno našimi
Vtó květinář,
skladateli.
Básnickém dnešku (1931).
spolupracující s rNTlBITuORA,
Sensualista
S.
K.
Neumann
zemřel
28.
června
1947
ftádný profesor české literatury na pražské uni
může M fi& t dodávka
versitě Josef Hanuš se narodil 27. června 1862. Je v Praze. Jako člen Omladiny byl žalářován. Původ
mu patří vedle Jakubce a Máchala významné místo ně byl dekadent a anarchista, který hlásal sociál
květin « v in e t
•v literární škole Vlčkově. Z jeho prací, jež se týkaly ní revoluci. Tvořil však verše úpřímně národní (Če
1 Československu nebo v jln ťcá etáteOk
ské
zpěvy).
Ještě
před
válkou
se
orientoval
silné
vývoje českého literárního obrození, vyniká nad ostat
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, t ý r e íí aftaifcU'
ní Národní museum a naše obrození, jejímž rozbo do leva. V roce 1945 byl jmenován národním uměl
rem se podrobně zabýval náš přední historik prof. cem.
nebe: rvláštni odáloet, obraťte te na whŘal

HRPA

Optical Service

Červen
ve vzpomínkách

(

Fr. Pekař. J. Hanuš éi získal velkou vědeckou záslu
hu bojem proti uznání RKZ.
K nejlepším našim lyrikům patří J. V. Sládek,
jehož 60. výročí úmrtí vzpomínáme 28. června. Jeho
intimní lyrika je hluboce procítěna a v reflexivní
lyrice dospěl k mužnému vyrovnání. Po vzoru Vrch’ "kého pěstoval načas cizí formy, zůstával však
ě '" " svému stručnému a hutnému slohu, pokračuje tak v tradici čelakovského a Nerudově. Svou čin-

Josef Ďurdík, řádný profesor filosofie na pražské
universitě, zemřel 30. června 1902 v Praze. Kritic
kou a překladatelskou činností působil na rozšiřování obzoru českého obecenstva. Význačně zasáhl do
přelomu 60. a 70. let jako kritik podporující soudobé
úsilí o širší kulturní rozhled a světovost českého
filosofického slohu. Jeho dílo zhodnotil O. Hostinský
v Almanachu České akademie věd a umění a v Ča
ské mysli.
...
,

kvétinéřství IN T T O ItO R A ,
Praná te je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni
I NTErttFLOttA —
K V ÉT1N Y DO C K L tH O S V IT A
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Jinak v Moskvě, jinak v Prme
g P ||$ IIP 3 ^
_
FERD IN A N D
PER O U TK A
Cesty presidenta Nixona do Pekingu a Moskvy znamenaly, mimo jiné, že po dlouhé době iniciativa
v- mezinárodní politice přešla do rukou západu. Déle než dvě desítiletí svět se zabýval problémy, jež
komunisté nalézali nebo vynalézali. Nyní president Nixon přidržel sověty a řekl: Amerika a Rusko
jsou odpovědny za mír, nikdo jiný nemá tolik moci; je.třeba, aby Amerika a. sověty zkusily, nemohou-li
se. aspoň trochu dohodnout. Tím hlavní aktéři; byli stanoveni, a otázka míru se poněkud vynořila z
oblaků, Apel byl vznesen ve chvíli dramatické. Z důvodů, jež jednou snad budou jasnější, sověty
neodolaly apelu. Tak došlo k moskevskému jednání. Jeho výsledek světové míněni uznalo za krok, krů
ček k lepšímu.
President Nixon má tolik kritiků, jako snad ještě nikdo neměl, a vždy pohorší toho nebo onoho kri
tika. Ačkoli většina jeho kritiků je na levici, má ta ké konservativní kritiky. Ti málo berou na vědomí
vzrůst sovětské, moci, hlavně vojenské a nukleární. Mezinárodní počínání zdá se jim ještě tak jedno
duché;. jako bylo> dokud Amerika měla absolutní nukleární převahu. Odpovědný západní státník ne
může1tolik' ignorovat; kolik by oni rádi- ignorovali. Jé jeho povinnosti trpělivě zkoumat, je-li možná
dohoda, malá nebo velká. Může se odvážit daleko, ví-li, po jakénvferénu kráčí, a ; nezapomene-li na to.
Terén je marx-leninistický. Pokud toho se týká, je třeba dvojího: aby experti vyzkoumali, co snad
marx-leninismus sovětským vůdcům ukládá, jak velkou povinnost znepokojovat ostatní svět. Za druhé
je třeba, aby někdo vyzkoumal, jak přimět některé významné politiky, aby vzali na vědomí, co odbor
níci vyzkoumají. Je toužebným snem sovětských vůdců vyjednávat se západními politiky, kteří se upsaii
liberální představě, že svět je dobromyslný.
Z důvodů, jež vysvětií- vlastní vláda neumí dát.
me,- připomeneme nyní Až
sovětská
vojenská
Československo.
Sověty akce vrátí Čechoslovákům
iavasi svým způsobem vy sebeurčení, oni svobodně
světlily a vysvětlují. Za- se rozhodnou ne pro jaké
.halují ji* dó spousty ab si
sebeurčení
vůbec,
straktních slov, je ž ,. jak nýbrž pro sebeurčení in
se.-říkalo, nemají ani tělo ternacionální.
“ třídní",
ké kopnutí ani duši k za ‘ ^socialistické” . “ revoluč
tracení. Smyslem všech ní” .
sovětských vysvětlení je • Podle mínění Pravdy
tolik- aby Československo stačí uvolnit českGsknrenbyh» samostatné, bylo tře skc*i porazesost. zbavit
ba zbavit- Československo j i ÍBtrOcásské vlády,
a
samostatnosti, uložit nm československý Sd :íbaed
omezenou sovereaitE-poctapL že bb& sebesačsKdyž sovětská letadla s i a být ťáwaiž samfesfe^na
teprve - přistávala na če
Je- jeássa a tá l
skoslovenských letištích a věc, a. že isysBi a dfiS
a risk
sovětské, tanky teprve se po. stém a
rozjížděly pres bránice, po sovětská -Je- také jaámoskevská Pravda -už hlá Bs- a táž věc. f* s » všecir
sila v připraveném ko a y ídípecy áaůala, 5‘Sar
mentáři, že sověty se roz da, že každý jistý “ piíhodly k vojenské akci. stup."
česka^esegsÉaoH
aby zachránily českoslo lidu. k- ccá.zszám
venským lidem právo se- ností a sebesrěesš by 'byl
beurčení, které jim jejich velmi nevhodný a. taz® žpc-

K IW

to lid snad osudný. Když
sověty takto k Čechoslo
vákům a za ně promlu
vily, ponechaly jim. aby
se s divý sovětské poli
tické filosofie poradili,
jak umějí.
Když okupace jíž po
nějakou dobu trvala, urči
té okolnosti přiměly- Břez
neva. aby o XHosoěíi oku
pace znova pmaigvgPravšL že se vyskytaji-

vil Brežněv. je povahy
subjektívní. Češi a Slová
ci příliš subjektivně po
suzují “ určité proidéiiíy”
sovětského vývoje. Tžra
Brežněv mínil že Češi a
Slováci nepříznivě vzp >
Htmayt na stalimstzckojí
ret lodtL. její v r š ily , fa
lešné procesy,
teror a
rozvrat
jtssátce.
Pošle BDežaěvwva Masé
ř i sgfirafeis: ^ihjgá rP. TiP jikbUťtí
a» jmiKž; :saalby 4«:itvvsé s e 1í@-

“ sntžze , část
cétčfí ja.it BSeÉSĚS" m V32ĚL
je -scJektřEts p— i g v Je Češi s. S k n A d pcssr.-j-j:
íasEKtckýrsL . l B 6 g^jejaitraě.. ácS-se
p eeaa ei® ** a japanií SsSt- jnbft, ce vž53L jak txnky
ÉSEy7". Ifiat- Ifepžmfrff' —5- ae TKáSSy s. .éB8rty- jak
aňĚ. še č a s a Sfeváei ae& ranění gsssdisU jaiWĚKh UĚ gnaý S9WSI viaMŽn ňmnSicŤ gn S ž t a ý. v poo'M é m
«faa«t.nS wfcwdfať Sgfe; Í 5 S. ečvážeiá. Podle
traash a iriBhac -zžasintii
pfessaéÉinm * W jpfcř eSiwiagágg n asaji být ani
přskáát mnam alw;1aš—p a  aažtiefcřra asm objektivsa- SK; tiáBht.
11 L
Dfcadgft řám mMSS p a - ‘ f^alcEaMODv^sni
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Jí&oáiráme pouze prvotřídní maso, uzeniny a" drůbež.

V
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NAŠE. h£fECJAIJÍJ.A:

uzena ronin

domácí sekaná. * V še v e Trikem , Tybrn,..
d o m á c í j a t e r n ic e , j e l ít k a a
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Elektrika-z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.). zastávka č. 31
1
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge R d .).rzastávka č. 3S
T iizícsa : 56-7178
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LYŽE

Všechny potřeby-; pro- lyžaře

Velký výběr importovaném® zboží.
Půjčovaní l •opravy lyži. vyzněna
B R U Č E B R ET H ER T O N SKI SHOP
majitelé rodina Blahovcova
TOORONGA

V IL L A G E

Shopping

Centre,

(roh Toorak & Tooronga Roads) — obchod 21
Telefon: 20-7437
Odborné porady a všechny informace
o -lyžaření v Austrálii ochotně a zdarma.
Obchod je otevřen vždy v pondělí, úterý
a v e středu od 40 hod. dop,. do 5.30 hod. odp.,
[ ve. čtvrtek a v pátek od .10 hod. dop. do 9 hod. večer,
v sobotu od 9 hod. dop. do 1 hod. odp.
(event. dle předběž. telef. ujednání)

O knize Artura Londona Doznání (Gallimard,
Paříž) i o stejnojmenném Gavrasově filmu
jsme už v HD referovali. Vracíme se ke knize
po více než třech letech (viz HD č. 5/1969) pro
je jí aktuálnost. Recense Doznání též; doplňuje
úvodní sloupek Exile, sjednoť se! z minulého
čísla HD.
Red-

Ditě revoluce,
málem sežrané
Kraba sama nevzbudila valný rozruch. Až když
zfilmoval řecký režisér Gavras, když přišla jeho
fSasonfá verse do kin. zvedla se bouře. Neboť film
— nešidil jsem. ho — (viz HD č. 11/1970, p. r.) byl
prý stejné otřásající jako kniha. Svět poznal komusšssiBS v celé je li) perversní obludnosti. - Komunistic
ký řhrih samozřejmě, se snažil snížit Londonovu
výpověď na, “ štěkání kapitalistických zaprodanců” ,
CT»»nrt3 oba hlavní představitele, Y v e s . Montanda a
Kjnampg. SignsoreiovxHi, dávné příslušníky komunistic
ké strany Francie, a Londona přifařil k houfu poszpsových exulantů, ačkoliv komunistou zůstal, ačko
liv byt rehabilitován a ačkoliv zpráva Pillerovy ko
naly odhalila středověkost soudnictví stalinské éry.
Londonova zpověď zabírá časový úsek od jeho
zatčeni 28. ledna 1951 až do jeho rehabilitace 2. úno
ra 1957. Ve skutečnosti se však z ní dovídáme o
mnohem delším časovém intervalu, protože autor za
bíhá velice často a podrobně až do španělské občan
ské války, do gestapáckých kriminálů, ba do počát
ků své příslušnosti ke straně.
Na vzpomínky měl dost času. Byl víc než měsíc
ve zvláštním vězení v Kolodějích, až do procesu v
ruzyňské věznici, za procesu na Pankráci, po_ od
souzení v leopoldovské káznici. Referenti, kteří ho
.vyslýchali, zprvu Smola v Ruzyni, později Kohoutek,
mu "jeho minulost neustále připomínali.^ Zprvu _se
Londonovu zdálo, že to bude proces proti španělským,
dobrovolníkům. Všechny osoby, na něž se ho v prv
ních měsících výslechů ptali, se rekrutovaly z řad
španělákú. A tak čtenář vidí před sebou defilovat
boje u Teruelu, v Madridu, v Albacete, setkává se
s politrukem André Martym; kterého,-tak dobře pro
hlédl Hemingvvay v románu Komu zvoní hrana; slyší
g tvrdých podmínkách ve Francii po konci boje ve
Španělsku, o odboji proti Hitlerovým okupantům
(Francie, o věznění, o věznění, o věznění. To gestapáeké není o nic horší než to, které prožívá London
v Kolodějích: a v Ruzyni:
“ Při každém přerušení výslechu musím změnit
místnost. Obvykle mne odvedou do sklepa, aby si
mne .připravili na pokračování. Když se dostanu do
místnosti se suchou podlahou a se slamníkem v ro
hu. není to výhoda. Musím spoutanýma rukama roz
balit slamník a při odchodu jej musím znovu svinout,
a to stále s pouty. Bolest způsobuje, že se mi stýská
po vlhkém sklepení, kde jsem byl ušetřen alespoň
tohoto utrpení! Eten za dnem se mi zdá, že mě pou
ta stále více svírají; zápěstí mám -nateklá k prasknu
tí a pouta se hluboce zařezávají do masa.”
Výslechy se-dějí ve stoje, za umělého osvětlení,
takže výšetřo-ranec zapomene, jak vypadá denní
světlo, konají se neustále, ve dne v noci, téměř bez
přestávky, referenti se střídají, jen vyslýchaný zů
stává týž. Když omdlívá, poleji ho vodou nebo ho
(Pokračování na straně 6)
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DOMOVA

Jinak v Moskvé, jinak v Praze
(Pokračování se

str. 5)

Poradil, co Čechoslová
ci mají dělat: nemají my
slit n ato, co prožili a
snad ještě prožívají, ne
mají se držet přítomnosti,
jakoby nic jiného nebylo.
Více než na to, co sově
ty zatím dělají, Češi a
Slováci mají 'myslit na
“ potenciality” sovětského
systému,
na možnosti,
které jsou v něm skryty,
na to, co by mohlo být,
kdyby . . . Už padesát let
se lidem praví, aby dba
li více potencionality než
toho, co prožívají. Od spivatelů se žádá, aby ne
popisovali, co vidí, nýbrž
aby popisovali potencio
nality.
t
Okupace trvá čtyři rodost času, aby se po
tencionality aspoň poně
kud projevily, aby češi
a Slováci mohli s prospě
chem užívat sebeurčení,
jež jim sověty prý vybo
jovaly.
Zahraniční komentátoři
a korespondenti cítí nad
nynějším
Českosloven
skem určité rozpaky: jak
dlouho, kolikrát mohou
popisovat stále týž děj,
stále touž nesnášenlivost
vlády, týž silniční válec,
který se valí a drtí všech
no, co vyčnívá? I když
je to smutné, časté opa
kování by mohlo probudit
v čtenáři nepřítele všeho
žurnalismu - nudu.
V Československu vláda
S
Kdykoli můžete

3

i. letět luxusním džetems
H
h
H do FRANKFURTU £
nebo do VIDNÉ a zpětc
za pouhých
g
$ 697.90
|
Rovněž levné lety j?
ve skupinách
prostřednictvím

Zde, na této výspě, jíž
sověty ovládly, se ukazu
je jejich nesmiřitelnost.
Političtí odborníci by se
měli pokusit odhadnout,
je-li to nesmiřitelnost ve
věcech vedlejších nebo
hlavních, a zda sovětská
politika zřetelněji se pro
jevuje při zdvořilém a z
obecného hlediska víta
ném vyjednávání v Mosk
vě nebo v Českosloven
sku, kde sověty za zády
světa od základů zařizují
věci podle své vůle. Po
litičtí odborníci by měli
posoudit, nevychází-li ně
jaké poučení z toho, co se
v Československu děje.
V Německu sověty vy
jednávají se sociálně de
mokratickým
kancléřem
Brandtem a dávají ho za'
příklad jiným. Vedle v
Československu byl zave
den politický pořádek, v
němž sociálně demokra
tické tendence jsou po
kládány
za
protistátní
trestal čin. Která z těch
to dvou sovětských poli
tik je pravdivější?
V Moskvě a v Bonnu

P Ř E K L A D Y

ALM A
TRAVEL
S E R V IC E
330 Little Collins S t ,
Melbourne, 3000
Telefon:
63-4001, 63-4002

nepřestává držet nad oby
vatelstvem trvalý výji
mečný stav. V .Moskvě
došlo k prvnímu tápání,
vyjednávalo se o skrom
né začátky mírového sna
žení, Nixon a Brežněv
vlídně spolu pohovořili.
Ale
v
Československu
vláda,
podrobená Sově
tům, nepřestává vést ob
čanskou válku. Poměry
v mnohých ohledech se
vrátily do let padesátých.
Nejsou, ovšem, už stalin
ské vraždy, ale lež se
nezmírnila, a občanské
svobody jsou v horším
stavu než byly za presi
denta Novotného,
jenž
byl všemi velmi pomlou
ván.

£
js
-i
*1

z češtiny do angličtiny
a němčiny nebo opačně
RU D O LF H E L L E R
1 Norbert St.,
Balwyn, Vic. 3103
Telefon: 80-4944

bylo vyjednáno uvolnění
styků mezi východem' a
západem. V Českosloven
sku byl nastolen režim,
který pro občana osobní
styk se západním člově
kem činí velmi riskant
ním. Proč existují vedle
sebe tyto dva směry so
větské politiky, v jakém
myšlení mají původ tyto
kontradikce?
Když Brežněv mluvil o
invasi, řekl, že sebeurče
ní lidu a svrchovanost
socialistického státu mu
sí mít “ revoluční základ
nu” . Jakou revoluci má
na mysli? .
Skutečný mír existuje
v mysli lidí, dva mírumi
lovné státy vedle sebe ne
potřebují zvláštních míro
vých úmluv. Prostě je ne 
napadne vést spolu vál
ku. Jsou v Českosloven
sku pod sovětskou svrpho
vaností lidé vychovávám
k mírovému smýšlení ne
bo jsou vedeni k tomu,
aby vše západní jim při
padalo na hony cizí a po
dezřelé?
Kdo i jen letmo si všim
ne československých po
měrů, pozná, že režim tam
si položil za cíl duchovní
mobilisaci s nejpřísnější
disciplinou. K jakému účelu? Je třeba vědět, ja
ké přísahy učitelé a pro
fesoři musejí skládat, ja 
kým písním jsou děti ve
škoiách vyučovány. Na
západě a v Asii sověty
vítají každou atc-misaci.
rozdělení existujících stá
tů na dva nebo i oa tři
kusy. Samy za sehou vy
tvářejí nejdlsciplii»vaísiějM Mok. jaký kdy existo
val. Kdyby Ho podle
nich. stál by jejich abnor
málně jednotný kolos pro
ti tříšti, národů a národků.

může sledovat jeho vze stup nebo pokles.
V e státě diktátorském
síla nového směru někdy
ujde i tomu, kdo by mohl
být nejlépe informován.
Všemocný, jak se zdálo,
Nikita Chruščov odjel na
dovolenou, za několik dní
mu bylo telefonicky ozná
meno, že je sesazen.
V komunistickém státe
výlučně rozhoduje abso
lutistické
předsednictvo
vládnoucí strany, to jest
několik osob, z nichž dvě
nebo tři mohou změnit
svůj názor. To se děje
rychleji než když v de
mokracii mění svůj názor
celé voličstvo.
V Číně i v Rusku už
několikrát se politická li
nie změnila přes noc. Do
hody, jež president Nixon
uzavřel v Číně a v Rusku,
závisí zatím na tom, zůstane-li u vlády ču-en-laj
a Brežněv. Oba musili
překonat silnou oposici, v
Číně dokonce, jak se zdá.
bylo třeba zabít ministra
vojenství a vyhlédnutého
nástupce Maova. V Rusku
oposice byla v předsed
nictvu přehlasována, ale
ne vyhlazena, může se po
kusit znovu, může, kdo ví,
zvítězit za nějaký čas no
vým hlasováním v před
sednictvu. Tu pak nyněj
ší dohody by mohly být
odvolány a radikálnější
směr nastolen. Brežněv
neudělal nic. čím by ná
stroje raifikáM sovětské
Pofitihy oslaML I v R ivfei
í v saíeSíecfa. zejména
ů fia v českoslovHisfaí.
nové vedení by j» a n
všechny nástroje studená
války nedotfaaay a při
p r a v i v k okamžité čin
ností.

Určitá perspektiva se
Džetem 707
vynořuje. A ť jakkoli se
do E V R O P Y od
snad budou rozvíjet nyní
smluvené positivní ame- <' $ 370.ricko-sovětské styky, ne I do V ID N Í
budou zabezpečeny před
zvratem. V demokracii
prostřednictvím
nový směr vystupuje ve.řejně, dlouho se projevuje
hlasováním ve volbách a
TRAVEL SERVICE
v parlamentech, každv

ALMA

330 Little ColHns St.
Veškerá P O JIŠT ĚN Í odborně provedou

R. C. K ugler & Associates
>

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, V ic., 3189

Melbourne, 3000
i (roh Elizabeth St.)
Telefon:
63-4001, 63-4002
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Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádáni

J. KINDA & CO. PTY.LTD.
cr. Jonas & Vlctoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. (314-628U,
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

Vedoucí kontinentální pekárna

v Melbourne

ATLANTIC BAKERY Pty. Ltd.
8-10 Helen St., West Heidelberg, VIo.
Telefon 459-3672
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvědčte se!
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je zárukou nejlepší kvality.

Ditě revoluce, málem sežrané
(Pokračování se strany 5)
probudí ranou. Ani když je v cele, nesmí^si lehnout,
nýbrž musí chodit, stále chodit, chodit. P ři tom Lon
don nepřestává věřit, že jde o omyl, že se věc musí
vyjasnit, že ho propustí. Ale ještě víc než tohle
utrpení ho bolí zjištění: “ Není snad nejhorší pro čle
na strany, když si musí myslet, že jeho strana už
v něj nevěří?”
,
Teprve koncem července 1952 se v Londonových
výsleších objevuje jméno Slánského. London přestá
vá být hlavním obžalovaným, stává se pouze po
mocníkem původce všeho zla, generálního tajemníka
partaje. Zůstává ovšem obvinění z trockismu, ze
sionismu, ze špionážní čmnosb ve spolupráci s Noelem Fieldem a Cosi zaiiacem a všechny ty nesmysly,
které jsou ještě sdostatek v paměti. London tvrdl,
že se přiroai teprve tehdy, když ho usvědčili jiní,
jeho íramanrádi z lEterbrigády, kteří se_ z trockistické
řřnwvsH referentovi Bezpečnosti poměrně brzo vy 
zpovídali; Mavně Závodský, který jako pracovník
tajná, poiicie včas poznal, že každý odpor je zbyteč
ný* A jak se to dělalo? Takto třeba:
“ Obkličuje mě svými sylogismy: “ Kdo peče chle
ba. je pekař. Jako člověk, stojící v čele skupiny lidí,
kteří se nřiznávajL že se provinili trockistickou čin
ností, co jste objektivně vy? Vedoucí trockistické
stahány! A co je vedoucí trockistické skupiny? Je
sám trcckista!”
Některá obviněni nechali režiséři procesu padnout.
“ Obviněni, které mě tíží nejvíce je, že jsem za vál
ky poslal do Československa Klecana s úkolem, aby
vydal Gestapu ilegální ÚV, Fučíka a Černého. Lze
si představit, jak těžce na mne toto obvinění dolé
halo. Když mi Kohoutek oznamuje, že ho proti mně
nepoužijí, dodá: “ Vzal to na sebe Reicin!”
Za celým procesem stála ovšem Moskva. Poradci,
povolaní* ze Sovětského svazu, řídili linii procesu,
měnili j i podle současné politické situace. Sovětský
svaz se — podle Londonova názoru — obával, aby
se neopakovala v jiných satelitních státech' Titova
úchylka k vlastní cestě k socialismu, proto přikázal
inscenovat procesy s Rájkem v Budapešti, s Kostovem v Sofii, se Slánským v Praze. Postup přípravy
procesu vyzradil London v motáku, který poslal z
Leopoldova své ženě:
“ Zatčení patří do kategorie lidí, které chtějí vy
řadit z politického a hospodářského života (Židi,
londýnští emigranti, dobrovolníci mezinárodních bri
gád atd.). Z těch pak vyberou ty, kteří mají tvořit
skupinu. Potom se určí politická koncepce procesu,
který bude veden proti této skupině. Tato koncepce
je závislá na okamžité politické situaci a zamýšle
ných politických cílech. Pak je vybrán za vedoucí
ho skupiny ten z obviněných, jehož původ, minu
lost atd. nejlépe vyhovují danému p o jetí. . . ”
Není důvodu Londonovi nevěřit, tu praxi někteří
z nás prožili na vlastní kůži. O jednu starost jsme
měli ovšem méně: strana nám nikdy nevěřila, ne
mohli jsme tedy její důvěru ztratit. Jaká úleva!
Dr. Jaroslav Strnad

36. 6. 1972

fíLAS

RÓMOVA

Vladimír Neff: Trampoty pana Humbla (Langen-Mueller, Mnichov, 1972)

Romance o vine
Jaroslav Seifert
Pod tímto obecným a mnoho napovídajícím termínem vysel v Německu" v
těchto dnech Neffův román, který českoslovenští čtenáři dostali do rukou už
1967;, tedy v době začínajícího tání. Nevím, zda Neff znal vyprávění Rakušanů
Karla Merze a Helmuta Qualfingera, které proslavil posléze jmenovaný výborným Jevištním přednesem. Jejich Herr K ari, v Quaitingerově podání "H err
K oa l" jo; rakouská varianta pana Karla Humbla, prototyp človíčka, který dovedl bez úhony a bez výčitek svědomí proplout všemi politickými změnami,
ktorý z nich pokaždé vytěžil prospěch, byť jakkoli malý. Pan Karel Humbl
provádí své přemety ze zlomyslné zbabělosti, kdežto Herr Koal ze zbabělé lhoStejnosti, které nepřipustí jakoukoli angažovanost. Jedno však mají stejné:
"Člevěka nedělá krev, nedělá ho národ, člověka dělá situace." To je deviza
obou hrdinů, jejíchž příbuzní běhají po světě ve větším množství, než by se

vě odvrátil,
Když
přijdou Němci,
presidenta hned zatknou,
ale ani Humbl nepobude
v bance mnohem déle, doslova ho z ní vykopne její nacistický tráuhander.
Pracuje pak jako balič,
ale přesto si žije dobře,
protože se mu pohrůžkami vždycky podaří vymámit na otci peníze.

USr-prvnl pohled zdálo.
Karel Humbl vlastně za diu -ho otec pošle na zku
nic nemůže: “ Vždycky šenou do Brém. Tam se
jsem, snaživě a co nejlépe poprvé stává “ věcí, pro
konal vše, co společnost tože se nechtěl dostat do
ode mne žádala, á sklízel konfliktu se svými němec
jsem za to pochvaly svých kými kamarády” a “ pře
nadřízených, ale kromě je si být od nich přijat
toho za tytéž výkony a za vlastního” . Chtěje tak
sa- tatáž přičinění jsem “ uskutečnit sama sebe”
býval, znevažován a tupen přemalovává s mladými
výsměchem,”
stěžuje si nacisty anglické a fran
čtenářům, protože celá couzské nápisy nad obcho
knížka je vlastně písem dy, ale je chycen a otec
nou. zpovědí a hledáním si ho spěšně z brémské
příčin, proč neměl takové policie odváží zpět do Po
úspěchy,, jaké by byl za břežní ulice.
své činy zasluhoval.
Karel Humbl nastupuje
Vždycky dělá jen to, co v bance a aby se vyšplhal
od něho vyžaduje doba. výše než ostatní jeho spoAž dos třetí- třídy- zpívá “ z luzaměstnanci, začne eho
plných plic”
Zachovej dít do kostela k Jindří
námv HbSpodine;. ale hned chu, protože do něho
po založení českosloven chodí také president ban
ské republiky zanotuje ve ky. Pan Humbl si namlu
škole “ nejsilněji a nejhor ví, že pojme za manželku
li věji’ ' Kde domov můj?, jednu z ošklivých dcer pa
přesně tak, že pan učitel na presidenta a proto roz
měl z, něho radost, a prá mlouvá otci jeho milostný
vě tak, jako; zpívával ra poměr s jednou nájemni
cí ve svém domě. Paní
kouskou hymnu.
Chbdí do Obchodní aka Smolová mu totiž připa
demie v Karlině a po stu dá nevhodnou partií pro

Kdvž však Němci začA pak jsem sedal u škarp při silnici,
nou ustupovat, narůstá
oblak mě mamě vábil, abych šei.
starému Humblovi hřebí
Marně mě vzbouzel skřivan zpívající
nek a je stále nesnadněj
a koník marně vrzal na čepici,
ší z něho “ vyrazit” pení
já jsem je vůbec neslyšel.
ze. Karel Humbl přijímá
A tak mi rychle prchala mé léta,
proto rád místo, které mu,
až uteklo mi mládi spanilé.
nabídne německý příbuz
Nakonec zbyla jenem hořká věta:
ný paní Smolové:
dělá,
Já nepoznal jsem mnohé krácy světa,
“ parťáka” skupině inte
vyhnuly se mi tehdy na míle.
lektuálů, kteří byli nasa
Ted' říkám s i: Můj bože, je to škoda,
zeni do výroby, kteří
ta léta prošla jaksi bez kouzla
však - hlavně pro nedo
a dneska čas už na mém srdci hlodá.
statek surovin - n em ají,
Tenkrát mi jako mezi prsty veda
co dělat a proto celou
přemnohá z lásek uklouzla.
pracovní dobu diskutují.
Humbl
má
podávat
A teď, když se mi z dálky připozdívá
zprávy “ o jejich morálce
a když mě občas píchne u srdce,
a hlavně o tom, jaké ře
vzdychá si smutně starý piják piva:
či mezi sebou vedou” .
Už nikdy! Víno! Víno odjakživa
Ačkoliv odhadne, že ně
je pro krále a mudrce.
kteří z devítky,- jemu svě
řené k dohledu, jsou ko
munisté, píše raporty ne protiněmeckého
dopisu, kterému se prohlásí za
závadné a pouze v jed které napsal v morální soudruha, a když do vě
nom se zmíní, že tajnůst kocovině z pohrdání ostat zení začnou padat bomby,
kářskému herci docháze ních podřízených intelek vytáhne ho v pravý čas
jí do podniku často mi tuálů, ale potom přece, z cely, protože si domy
lostné
dopisy.
Herce ze samé hrůzy nad svou slil, že mu může být v
budoucnu prospěšný. Sku
zatknou, ale Humbl se odvahou, neodeslal.
dostane na Pankrác také,
Na cele ošetřuje mladé tečně : po dobrodružném
protože se ;gestapu dosta ho inženýra Krále, zbité útěku z vězení dostane
(Pokračování na str. 8)
ne do ruky jeden z náčrtů ho do krve, komunistu,

Váleční pole kultury
Jiří Sýkora
Jak již víme, jsou potíže s divadlem. Respektive
8 texty, které je možno v divadle slyšet. Respektive
s reakcemi diváků. Ve tmě hlediště se při jakékoii
možné příležitosti ozývá výsměšné pochechtávání,
pískot, potlesk na nepravých místech, poťouchlé
výkřiky, které — jak se potom v novinách říká —
přicházejí z řad buržoasních elementů a nepřátelil
pracující třídy. Některé hry byly právem zakázány,
r jiných ,byly ty věty, které by mohly dát příleži
tost k nepravostem, samozřejmě vyškrtány.
Domnívám se však, že je to málo, že by se mělo v
celé té nešťastné žáležitoští postupovat důsledné,
cílevědomě a zásadně. Začít od pramene. Nikdo
snad, nebude pochybovat o tom, že tím základním
pramenem je národní píseň, tato klenotnice českého
jazyka. Ale i tam se dostaly klenoty z kočičího
ílata! Jen se podívejme blíže!
Zdánlivě nevinná píseň vypadá docela jinak, když
se na ni podíváme rudýma očima. Například:
Pod tíin náším okénečkem / bývá v noci mráz
;a v té naší studénečke / není vody z a s : . . atd.
Píseň začíná chytře, že prý pod okénečkem —
tédý příjemně znějící zdrobnělinou. Ale hned druhý
řádek objasní zcela jasně úmysl autora: Bývá v
noci m rá z!!! Píseň s tímto textem, zpívaná n a.ve
řejnosti v létě-naprosto zesměšňuje heslo naší stra
ny, které nám zaznívá v mládežnické písni “ Poručí
me větru, dešti!” . Baně, nepřátelská centrálo, ne
podaří se ti voČkovat, pochybnosti o naší moci- nad
počasím!
. ' "M

účetního vážené pražské
firm y a také škodlivou
pro vlastní budoucí sňa
tek. Z obou plánů však
sejde. Z Humblovy svat
by pro jeho antisemitský
projev na schůzi presiden
tovy strany, z otcovy ve
selky s paní Smolovou
proto, že když jí tatínek
napíše dopis na rozchod*1
nou, ukáže se, že paní
Smolová je členkou Vlaj
ky a že je s to v příhodný
okamžik
zveřejnit,
že
Humbl starší “ fizíroval”
bilance židovským podni
kům a že se sám stal,
když přihořívalo, spolu,
majitelem židovské fir 
my, v níž byl vrchním
účetním. A protože se syn
bojí o jeho (své) peníze
a o jeho (svou) bezpeč
nost, dodá této vzácné ž e 
ně několik udání, celkem
vymyšlených: první na
bankovního presidenta to ze msty za to, že se
od něho po jeho antise
mitském projevu v Representačním domě pohrdli-

Už lehkou nohou prošel jsem kraj mnohý,
hůl na rameni, na kabátě kvěf,
a viděl kvěsti jabloně i hlohy,
'
když mě pak večer holívaly nohy,
pod věnec chmelový jsem znaven sed.
A .by* jsem mlád a šťasten, šťasten?
Kdo ví?
Dost často na to člověk vzpomene.
Leč vzpomínání — to jen mílo poví,
na rameni jsem spával šenkýřovi,
mdlou pachuť na rtech maje z ječmene.

Ale pokračujme! Že prý v naší studénečke není ková podstata porušení zákona podle par. 95, odsta
vody — dokonce zas. To je už přímo nehorázná po vec 5 trestního zákona. Jedinou polehčující okolností
mluva, jak je to ostatně typické pro západní pro by bylo to, že nebe a andělé neexistují. Ale — zde
hnilou žurnalistiku. V naší studénečke je voda vždyc by nám mohl soudruh prokurátor krásně a správně
ky. Co se zásob vody týče, jsme první na světě. namítnout, že- šlo o šíření náboženských bludů.
Máme vodu všude. I záplavy a povodně jsou u nás
Dále. Opět píseň národní, a to píseň toho nejhrub
největší.
1
šího zrna:
Na tom našem dvoře / všechno to krákore
Podívejme se však na další podstrčený falešný
i ten kohout. . .
klenot: píseň “ Já mám svou panenku v Roudnici,
I obyčejný intelektuál pochopí, o jakého kohouta
chodějí tam za ní myslivci . . . ”
Víme dobře o jaké myslivce zde běží! Chodějí tam v této vulgární písni běží! O Kohouta Pavla. Jenom
za ní samozřejmě západní turisti přestrojení za my že, aby nebylo mýlky, nejde o našeho starého komslivce — a my je stejně odhalíme!!! Nehledě k somolského Pávku Kohouta z let padesátých, těch
krásných let plných mladistvého elánu a veselých
tomu, že ničí panenka v Roudnici být nemusí. Když
monstrprocesů, ale o toho proměněného a naši věc
už ale v Roudnici je, pak tam může být on s ní, pro
zradivšího pana Kohouta, který krákorá buržoasně.
tože stejně -potřebujeme posílit naše zemědělství.
Jenže krákorá sám! Nikdo jiný u nás nekrákorá. A
A zde je další píseň — had, kterého jsme hřáli na
kdo by krákorat chtěl, třebas jenom i v prosté ná
svých prsou:
rodní písni, ten a ť se raději třikrát rozmyslí,- pro
Jede, jéde poštovský panáček,
tože v opačném případě na něho vztáhneme svoji
jede, jede poštovský pán . . . atd., atd.
umělou ruku, tedy, lépe řečeno: ruku socialistické
Tak tentokrát rovnou a přímo: S pány jsme skon ho zákona!
Náš vztah k těmto všelijakým špionážím, které se
covali! U nás si nikdo na pána hrát nebude! K to
muto případu, jak se správně domnívám, netřeba vetřely do národních písní, je vyjádřen jasně v písni
jiného druhu, v písni vojenské, veselé, jednoduché
říci více.
— leč prosté . . . Pozor, zpívat — tři čtyři, teď!
Ale co tato píseň?
M y jsme ta armáda lidová
Letěla bělounká holubička,
ve jménu Jana žižky z Trócnova
potkala božího andělíčka.
Ve jménu Jana žižky
Duše z těla — kam jsi chtěla?
češi jsou lišky — lišky
Chtěla jsem doletět do nebíčka . . .
kupředu ná — hrr — nepřítele
ve jménu Jana Husí
Vezměme-to krátce: Chtěla samozřejmě doletět —
střílejme těžké kusy
jenže ne do nebíčka, ale s největší pravděpodobností
střílejme ná — nepřítele . . . ! ! !
do Vatikánu, čímž by ovšem byla naplněna skut
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V ÝV O J Č ES K O S LO V EN S K É
. Redakční kruh měsíčníku Čéskoslovéňí,^.. šátral-ti
P O V Á LEČ N Ě EKO N O M IKY
'
, skeho sdružení v Canbeře BESEDA pořádá v0
Dne 16. června 1972 se konala druhá přednáška
i sobotu 8. července 1972 od 8. hod. večerní v sále 0 organisovaná Přípravným výborem SVU' v Sydney
(Pokračování se str. 7) la svých nejvyšších met,
\Domu bývalých polských vojáků, 15 Moore St.,č na aktuální a zajímavé thema “ Czechoslovak Expemísto v továrně, jejímž a bylo-li až dosud v mi
j Canberra
B rience with Socialist Systems 1945-1972” přednesená
v angličtině dr. M. Bernáškem z Macquarie Univer vedoucím se po květnu nulosti . yšéehno špatné,
S
RED AKTO RSKÝ P LES
^ sity. Jak napovídá název přednášky, šlo o ekono Král stal. Jenže nepočítá nyní,, ach, nyní je všech£ Hraje Kuldanova “ česká muzika” ze Sydney. Mo-Í) mický rozbor poválečné historie Československa, kte s alibistickým bachařem .n o. dobré, správné a ne
ť ravskou besedu předvede Taneční skupina Sokola g rý byl rozdělen do základních etap: 1945-1948 pová z Pankráce, který se z dotknutelně . svaté. Neboť
lečné období rekonstrukce, 1948-1965 aplikače sovět
? Sydney. Reservování stolů: tel. (Canberra) 48-9085.^
že vždycky je žene; pokorná
ského systému plánování a řízení, 1966-1968 ekono jeho aktů dozvěděl,
mická reforma s uplatněním prvků tržního hospo byl vlastně donašečem služba ..principům, které
dářství, 1969-1972 současné období charakterisované
Vilém Špalek: Tam Pořtugués znova a znova návratem k centrálnímu plánování a řízení. V úvo gestapa a vydírá ho tak, přesahují rámec jednot
nalévá svůj jed. Vydala edice knih a hudeb du dr. Bernášek vyložil základní ekonomické pojmv že mu Humbl opatří ve livce . „dobrodružná: „vý
nin Hlas-Voice, New York, 1971, str. 121.
prava za nalezpním sebe
a vztahy, které platí jak pro kapitalistickou tak so fabrice místo.
samého.”
.
cialistickou hospodářskou soustavu a uplatnil je
Bachař však udělá pod
rozboru každého vývojového období poválečné hi
“ V tomto ohledu “ jsem
storie Československa. V tomto objektivním á věc vod, Humbl, ačkoli je in
Jméno Viléma špalka je českým exilovým čtená ném pohledu je i bez zdůrazňování přímých politic formován, svede všechnu vždy mravně převyšoval
řům snámé, v posledním desítiletí vydává ji čtvrtou kých zásahů zjevné, že čs. ekonomika se ve skuteč
vinu na Krále, který skon své sobecké, prospěchář
knihu. Rnes téměř sedmdesátiletý Vilém Špalek, ži nosti nemohla až na krátké období, tří poválečných
jící po léta ve Venezuele, pochází ze staré pražské let vyvíjet podle potřeb společnosti, že jí byly vnu čí ve vězení; umře a ské a vrtkavé vrstevníky,
rodiny sazečů a tiskařů, kde, se řemeslo dědilo / covány formy, které nevyhovují její struktuře a 1 Humbl si vezme za man chameleony, kteří střídali
otce na syná. Vilém špalek se též vyučil tomuto obo ukládána orientace, která slouží více zájmům So želku vdovu po něm a barvu, z -jednoho dne na
ru, po válce působil na Typografické škole v Praze větského svazu než země samotné. Výsledkem toho
jeho syna Dana adoptu druhý a nic se za ťo ne
a po odchodu z ČSSR v roce 1948 se již k tiskařské může být jenom zaostávání za ostatním světem v
styděli,” prohlašuje -sám
kase nevrací. Svůj tvořivý cit transformuje do psa technologii, v soutěžeschopnosti a v celkovém poma je.
sobě Karel -Humbl. ; ného slova.
lém růstu národního důchodu, který se nakonec pro
Všechno jde dobře až
Sbírka povídek Tam Pořtugués znová a znova na jevuje v nižší životní úrovni v porovnání s jinými
Jsem přesvědčen, *- že
lévá svůj jed; se vyznačuje zvláštním koloritem. Ne zeměmi. Ekonomická reforma byla proto a zůstává do destalinisace, kdy Da nyní s lidmi,-kteří smýšle
ní snadné se podělit p. čtenářský zážitek. Špalek na i nadále nutností, pokud je ovšem vůbec myslitelná novi jeden Králův propuš
jí jako on, veselé-norma
psal knížku, která překvapuje z jedné stránky na v daném politickém rámci. V tomto smyslu jde o těný spoluvězeň prozradí,
druhou. Špalkův akt tvoření je smyslový, prozrazu \širší problém než československý, neboť vývoj celé že za smrt jeho otce je lizuje a^ konsoliduje.
je bystrost zachytit prchavou náladu okamžiku, ve .východní Evropy závisí především na vývoji v So
J.-S.
odpovědný jeho nynější
Které se děj odehrává. Je současně dokladem auto větském svazu, v jehož zájmové sféře se tamní stá
rovy originality. Povídky jsou budovány na kostrách ty nalézají. Československá politická a ekonomická otčím, Karel Humbl. Ka
Prohlédněte si velkou
zcela všedních příběhů. Špalek se této motivické nesamostatnost se pak mezi ostatními zeměmi vý tastrofa je dokonalá: Syn
'řádu nejnovějšída;
všednosti nebojí, spíše se zdá, že ji vyhledává, zev chodní Evropy projevuje po roce 1968 výrazněji než uteče, matka se otráví a
ní dramatičnost a vyhrocování děje je-m u cizí, po u kterékoli jiné země východního bloku.
VOLTA
ekonom národního podni
vídky poznamenává svým způsobem podání. Je zce
vysavačů
Přednáška byla pouze výňatkem z širší vědecké pub ku Tunstav osamí v bytě,
la nenapodobitelné a vtiskuje pečeť celé špalkově
a všeholikace. na které dr. Bernášek pracuje a která bude
práci. Slovesný projev mne i trochu podráždil a
kde je vlastně cizincem.
zveřejněna tiskem. Dala podnět k řadě dotazů, kte
elektrotech. zboží
snad díky tomu, povídky utkví dlouho v paměti, špa
ré přednášející ^zodpovídal a současně dokázala, že Utěšuje ho, že “ Humblú
lek není pevný v gramatice a stylistice českého ja
podobné ekonomické thema má dobrou odezvu v po- je mnoho a mnoho a že
zyka, s oblibou používá zastaralé a vyvětralé větné
sluchačstyu bez rozdílu, zda jde o starousedlíky, kte jejich existence je blaho
vazby, mnoho českých slov substituuje latinskoameří mají zájem_ doplnit svou znalost o Československu,
dárná a žádoucí, neboť
rickými výrazy, neuvažuje nad vyjadřovací formou.
nebo o příslušníky nové emigrační vlny. kteří mají
To vše vytváří při čtení neobvyklou amtosféru, pro
s touto stále živou historií přímou zkušenost.
J. J. dělají dějiny: nepolevujístoduché naivnosti se střídají s výrazovými rafino
ce ve své horlivosti a ve
vanostmi, banality s vnímavostí, klišé s neotřelými
své lásce k nadosobním
metaforami, nanicovaté vyprávění se silným příbě
DISCOUNT HOUSE
hem. Celý tento styl mi připomíná do literatury při g Přípravný výbor Společnosti pro vědy a umění
principům,
institucím,
241A Oxford Street
v Sydney
nesené insitní.umění, výtvarný projev tzv. nedělních r?
idejím a dogmatům, upořádá v červenci další přednášku a to
BONDI JUNCTION
malířů, kteří se bez jakékoliv přípravy a zkušenosti 0
možňují lidské společno
Ing. V. Němce na thema
(proti kinu Metro) ;
výtvarně projevují jen proto, že pociťují k této čin 2
sti, aby v každokaždém
"PR A H A A J E J Í A R C H IT E K T U R A "
nosti mučivou touhu a nutnost. Výsledky pak nesou 2
Tel. 389-1222
údobí svého neklidného
znaky bezprostředního a upřímného sdělení lidí, kte n Přednáška se koná v pátek dne 21. července 1972
POZOR: Náš. obchod
g
(budou
vždy
třetí
pátek
v
měsíci)
v
7.30
hod.
ří dokonale znají život, zejména z té drsné strany,
vývoje mohla vždy a stá
je POUZE na uvedené
a nedávají se ničím odradit, aby svá poselství ne g večer na Law School, University or Sydney.
adrese!
le
nanovo prohlašovat, že
3
Common Purposes Room, 6th Level"
sdělili těm, kteří máji otevřené oči a srdce.
173 Phillip Street, Sydney.
g nyní, v této chvíli, dosáhTák tvoří i Viléni Špalek a nelituji, že jsem si H
Těšíme se na Vaši účast 5
jeho^ knížku přečetl. Dala mi nahlédnout nejen - do §
zvláštního světa, ale i do nitra nevšedního člověka.
IP
UBYTOVÁNÍ
Knihu možno objednat u autora: V. špalek, AparChcete se v příjemném prostředí
plná pense od $ 15.50, nocleh a snídaně .$ 13.50
tado 2895, (101 Carm elitas), Caracas, Venezuela.
3 min.-na pláž — Autobusové spojení-— Dobrá
Na 5. kontinentě též v Hlasu domova. Cena $ 3.-.
DOBRÉ A LEVNĚ NAJÍST ?
kuchyně (další kuchyně k používání pro hosty)
Poslechnout si českou hudbu?
— Domácí přátelské prostředí —• Jakákoli ná
Vše
je
pro
Vás
připraveno
v
české
restauraci
Přijmeme
Přijmeme
rodnost vítána — Výborná příležitost k lacipé
Š V A D LEN Y
ŠVAD LEN U
ZLATÁ PRAHA
a příjemné dovolené u moře pro rodiny s dětmi;
znalé
šití
dámských
k Š IT Í VZORKŮ
235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney
MANŽELÉ J. a M. MAJEROVI,
šatů a obleků.
zkušenou v šití
Srdečně
Vás
zvou
manželé
Růžičkovi
9
B
C arr St., Coogee (Sydney), 2034
dámských šatů
Výtečné pracovní
Telefon 665-6985
a obleků.
1
podmínky,
Výtečné mzdy a
vysoké mzdy.
pracovní podmínky.
ANDRÉ
Přijmeme
ANDRÉ
Z L A T N ÍK
M A STER D RESS
PRODAVAČKU
M A STER D RESS
HODINÁŘ
do
řeznictví
a
449/A
Pitt
St.,
Sydney
449/A Pitt St., Sydney
česká restaurace
uzenářství —
(blízko Cent. Railway)
(blízko Cent. Railway)
STEVEN VARDY
Contin. "G O U R M ET "
POUZE pro
Tel. (Syd.) 211-1814
. Tel. (Syd.) 211-1814
oddělení uzenin.
590 George St.
Restaurant "LA B U Ž N ÍK "
Mzda vyšší než je
129 Bayswáter Rd.
p
Sydney
stanovená. Výborné
iRushcutters Bay
(proti
Troeaderu)
pracovní
podmínky.
Vaša lekáreň: FORDOVA L E K A R E Ň
Sydney, tel. 317393
Pracovní hodiny
Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
Velký sklad zlatých aj.
dle ujednání.
, šperků, hodinek atd.
Ph. C., M. P. S. (Sydney)
Otevřeno denně:
H A N D LER 'S
Lieky, francovka, kozmetické a fotografické
pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2 h. odp.
Opravy se zárukou.
KINGS CROSS
potřeby. — Zasielame lieky do cudziny.
a od 5 do 9 hod. večer, v neděli po celý den.
Mluvíme česky
66/A Darlinghurst Rd.,
FO RD 'S PHARiyiACY
Přijď te určitě, budete spokojeni!
a
slovenský.
Kings Cross
133 Marrickville Rd., Marrickville
Na Vaši návštěvu se těší rodina Novotných
Telefon: 61-8579
Těl. (Sydney) 35-6228
Telefon (Sydney): 56- 6956

Korouhvička

GRAN EM B U STERO

|
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P » Á tfiL É

H LE DAJÍ

Karla nebo Jana Tille-ho, který emigroval v r.
1948 do Austrálie (hledá strýc), Františka Bursika,
který se přistěhoval po srpnu 1968 do Austr. a byd
lel v Matraville (Sydney), hledá nutně matka. Kdo
by o hledaném něco věděl, nechť dá laskavě zprá
vu advokátní kanceláři Grinston, Sudek & Co, 229
Castlereagh St., Sydney, NSW. 2000, tel. 26-2906. —
Dr. Slávek Kulich má dopis v redakci. Dáte se hle
dá Paul Mellan (dř. Miroslav Pavel), který odešel
před 24 léty do Austrálie (neb jakoukoli zprávu o
něm — hledá teta).
Hledá se za účelem pokračování ve spolupráci
býv. redaktor' “ Hudební výchovy” Radko Rajmon,
hudební pedagog. Kdo zná jeho adresu nebo může
dát informace o jeho rodině a příbuzných (PrahaBm o) — i nepatrná zpráva z minulosti může pomo
ci nalézt stopu. Sdělení prosíme na adresu: “ Skli
zeň” , A. Vlach, 2 Hamburg 15, Postfach 2700, .West
Germany.
NÁHRADA ZA V ĚZ N Ě N Í N A CISTY V
V r. 1956 vydala vláda Německé spolkové republi
ky zákon o náhradách (Bundesentschaedigungsgesetz, Bundesgesetzblatt, Bonn 1956, I., str. 562), podle
kterého mají osoby uvězněné z politických a rasových
důvodů v době okupace Československa v druhé svě
tové válce nárok na finanční odškodnění za dobu strá
venou v německých věznicích nebo koncentračnícn
táborech. Podle uvedeného zákona obdržely osoby
přes ^60 let věku 150 DM náhrady za každý měsíc
věznění a osoby mladší 112.50 DM za .každý měsíc.
Lhůta k přihláškám o tuto náhradu sice už prošla,
ale podle posledních informací jedná západoněmecká vláda též o vyřizování dodatečných žádostí. Ná
hrada by mohla přijít v úvahu např. pro osoby, které
odešly z Československa později a o možnosti ná
hrady nebyly informovány, žádosti o náhrady psané
německy nebo anglicky se zasílají na adresu: Bundešverwaltungsamt, 5 Koeln, Hobsburgerring 9, West
Germany.

České knihy v exilu
Právě vyšel 2. díl trilogie
ZROD SATANOVA ATOMU a to:
ZAVRAŽDĚN Í

Ž A LU JÍ.

Cena celé trilogie je $ 17.-, jednotlivých dílů $ 6.
včetně poštovného. Platí , se při objednávce šekemi
nebo poštovní poukázkou. Dodává:
John Danius, Box 239, S 126 02,
HSgersten 2, Sweden.
(Můžete též objednat prostřednictvím HD.
První a druhý díl jsou na skladě.)

Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
důvěrou na

ODRA TRAYEL SERVICE
311 Letrobe St., Melbourne, 3000
Telefon 67-9454
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem -r
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Letenky do Evropy a zpět
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
Zasílání dárkevých balíčků — ceník zašleme na
požádání obratem.

OBRA ZY A U M Ě L E C K É R E P R O D U K C E
ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
RÁMOVANÍ obrazů a POZLACQVÁNÍ rámů
i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

J. KOŠNAR PTY. LTD.
112 Marlbyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
Telefon: 37-3109
jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne
(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevu

DOMOVA

VYU ČO VÁN Í Č E Š T IN Ě A S LO V EN ŠT IN Ě
V M ELB O U R N E
Pracovní skupina Společnosti pro vědy a umění v
Melbourne po dohodě s dalšími místními čs. organi
zacemi požádala ministerstvo školství státu Viktoria
o zavedení vyučování českému a slovenskému ja
zyku v Melbourne. Ministerstvo zadosti vyhovělo, s
tím, že při dostatečném zájmu o tyto kursy bude
vyučování zahájeno ve školním roce 1973. Kursy bu
dou zařazeny^ do programu vyučování evropským a
asijským jazykům, které nejsou v normálním učeb
ním programu jednotlivých škol a konají se vždy v
sobotu dopoledne od 9.15 do 11.15 hodin (mimo škol
ních prázdnin).
Vyučování češtině a slovenštině pro začátečníky
začne na úrovni třetího ročníku střední školy (Form
HD a přijmutí budou žáci od třetího ročníku střední
školy. Kursy jsou přístupné i dospělým. Dalšími roč
níky budou Form IV a Form V. Oba jazyky budou
uznány jako volitelné předměty v “ Leaving Certificate” . V případě, že čeština a slovenština budou
zavedeny na připravované fakultě slovanských ja
zyků na zdejší Monashově universitě, budou uznány
oba jazyky jako maturitní předměty.
Dozor nad vyučováním bude mít ministerstvo škol
ství, které přidělí učitele a vyučovací místnosti. Je
pravděpodobné, že se vyučování bude konat v bu
dově University High School, Story Street, Parkville.
Protože je nutné vědět do konce července tr. při
bližný počet zájemců o tyto kursy, sdělte písemně
(česky, slovenský nebo anglicky), zda Vaše děti ne
bo přátelé budou mít zájem o kursy a to na adresuLanguage Course, T. T. C., 442 Auburn Rd., Hawthorn, Víc. 3122.

Z P R Á V Y S. K. SLA V IA PRAHRAN
Nešťastnou prohrou 1 : 2 s Keilor City ztratila
Slavia na krátko vedení tabulky I. divize. V první
půli tohoto zápasu převyšovala soupeře a svou pře
vahu vyjádřila brankou, kterou vstřelil Pat McElhinny po několikerém bombardování branky Keiloru.
Krátce po změně stran byl přísně vyloučen kanonýr
McElhinny a obraz hry se změnil. Zbylých deset
hráčů podalo i potom dobrý výkon. Byla však chyba,
že se snažili udržet nadáte otevřenou hru, což se
proti silnému soupeři nevyplatilo. Když obrana Sla
vie ke konci zápasu polevila, podařilo se Keiloru
dvakrát skórovat.
Týden poté začalo druhé kolo mistrovství a Slavia
měla náhodou příležitost oplatit Keiloru porážku.
Slavistický útok od počátku zápasu útočil, ale vý 
sledkem celé půle bylo jen několik ran do tyče. Po
změně stran se valila vlna za vlnou na branku Kei
loru, ale jedině George Trámoví se podařilo skóro
vat. Do konce zápasu se obraz hry nezměnil: Sla
via byla v jasné převaze, kterou však nedokázala
proměnit v další branky. Tímto vítězstvím 1 : 0 se
Slavia dostala znova do čela tabulky s 18 body před
Frankstonem, který má 17 bodů.
Dne 1. července bude hrát Slavia v Yallournu a
8. července proti Springvale na domácím hřišti v
Como Park-u.
Noví útočníci Slavie se dobře uvádějí, takže se
.zdá, že přestavěné mužstvo bude mít po větším sehrá
ní dobrou možnost nejen vyhrát mistrovství I. divi
ze, ale hrát v příštím roce znovu dobrou roli v T.
lize. Přijďte hráče povzbudit!
J. K.
|
O D B ÍJEN A V M ELB O U R N E
; V tichosti, bez větší publicity získává čs. odbíjená
] v ^Melbourne opět dobré jméno. Odchod několika hrá
čů do jiných mužstev před začátkem sezóny způso
bil, že byl zmeškán termín přihlášek a jen díky od
Velký výběr jakostního masa a uzenin
stoupení ^jiného mužstva se stalo, že byl čs. tým
najdete v českém řeznictví a uzenářství
Slavia ^přijat do druhé nejvyšší mistrovské soutěže.
Největší zásluhu o znovuzrození mužstva má J.
Knob, který se stará jak o své “ Old Bovs” , tak i
o hladký průběh celé soutěže.
73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, V ic., tel. 311-2019
čs. mužstvo hraje pod vedením zkušeného kapitána.
Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
Pavla Kelesiho v sestavě: Josef Knob, René Vostrčil,
Naše specialita: domácí jaternice a jdlítka
Saša Činátl, Bob Kuna, Vláďa Trpák, střídají Vojta
Kubizniak a Václav žídek, a jeden zápas před polo
frankfurtské párky, turistický salám.
vinou mistrovství je v čele tabulky bez jediné po
rážky.

U FRANTIŠKA ŘÍHY

Hledáme
STA RŠÍ

PANÍ,

která by dohlédla na
děti (13, 12 a 2 roky)
o víkendech.
Výhodné podmínky
dle ujednání.
East Malvern, Víc.,
tel. 50-3859.

Investice, která
se vyplácí !

MALOVANÍ —
TA P ETO V A N Í —
D EK O R A C E
všeho druhu
provádí odborně a
se zárukou
J IŘ Í ZEMAN
137 Argyle St.,
St. Kilda, Vic.
Volejte laskavě
po 5. hod. odp.
94-4635

Malý oznamovatel

POZEMKY
v Melbourne a okolí
spolehlivě koupíte
á nezávazné
informace obdržíte
prostřednictvím
IVA N K Y NOVOTNÉ
u firmy
RALSTO N, _
G R A Y & CO.
67 Queens Rd.
Melbourne
Telefon: 51-1561
po hod. (česky)
878-4568
Např. právě je
na prodej:
parcela 90’ x 153’
v nejlepším prostředí
v Nth. Croydon
za $ 5.200.
Možnost výhodných
splátek
a mnoho jiných parcel
od $ 1.800 výše
v různých
předměstích

MUŽ 47/165 nekuřák,
abstinent, slušného zev
nějšku by se rád sezná
mil s důvěryhodnou že
nou přiměřeného věku a
stejných
vlastností
se
\ smyslem pro rodinný ži
vot. Jsem nově přišlý, ži
jící v Sydney. Jen vážná
nab. do HD na zn. •''Už
nechci být sám ".

Zbývá dodat zájemcům o hlavně rekreační odbí
jenou, že se hraje a trénuje každou středu od 8. hod.
več. v hale v Ripley Cresc., Caulfield (blízko rad
nice).
e.

s.

Nově otevřený moderní bruslařský stadión

(

O LY M P IC ICE-SK A TIN G C E N T R E

,

_____ 1080 Centre Rd., South Oakleigh, V ic.
(poblíž Warrigal Road)
telefon 579-3755
umožňuje prvotřídní bruslení 7 dní v týdnu za
výhodné ceny
Skupinám bruslařů zvláštní sleva
K dispozici jsou profesionální instruktoři
včetně paní Magdy Kučerové-Hofmanové,
která byla dorosteneckou mistryní Československa
v krasobruslení
Každou neděli večer se hrají na stadiónu
mistrovské hokejové zápasy. V předních zdejších
klubech hraje několik vynikajících čs. hokejistů.
Přijďte je povzbudit.
V tomto bruslařském středisku je též výborný
LICENCOVANÝ RESTAURANT
z něhož můžet pozorovat lední plochu.

T H E IN LIBRU M B O O K S E L L E R S
48-LETÝ ČECH
by se rád seznámil s Češ
mají na skladě tyto nové knihy:
kou klidné a milé pova
Ignát
Herrmann:'
U snědeného krámu $ 4.10, Dušhy. Jen nad 40 tet. Zn.
ková-Caha: Stručná mluvnice angličtiny $ 1.80, Tro
“ Domov” do HD.
jan: české a slovenské lidové písně $ 4.80, J. R.
Piek: Spolek pro ochranu zvířat $ 1.40, Karel čapek:
30-LETÝ Č EC H , svob.,
Anglické listy $ 1.90, Cesta na sever $ 2.50, Výlet do
střed, postavy, maj. domu
španěl $ 2.- a Italské listy $ 1.50, Josef Škvoreeký:
v Melb., hledá vážné se
Tankový prapor $ 2.80 aj.
známení. Nab. na zn. “ Ná
K uvedeným cenám se při zásilkách poštou připo
hoda” do HD.
čítává 30 centů poštovné za jednu knihu. Poukazy
zasílejte laskavě při objednávce.
PEN ZISTA ,
ženatý, přijme místo do
movníka nebo jakoukoli
práci v Melbourne, třeba
Box 12-55 K, G P,O . Ms-feeuro?.
na několik hodin týdně.
Adresa v HD.

THE INLIBRUM BOOKSELLERS

HLAS

BGMGVA

26. 6. 1974

-- Ve zkratce --

Trnavští fotbalisté obhájili prvenství ČSR

4

Titul znovu do Trnavy
Tak dramatický závěr, jaký měla 1. čs. fotbalová liga ročníku 1971-72, už dlouho nepamatujeme. Vžyť
teprve poslední, 30. kolo, hrané ve středu 14. června, určilo nejen přeborníka republiky, ale s defini
tivní platností i oba sestupující. Husarský kousek se zdařil fotbalistům Spartaku Trnava, kteří v jarní
části soutěže dokázali vyrovnat už pětibodový náskok Slovana Bratislava, aby v posledním kole re
mizou 2 : 2 v Nitře se stali mistry Československa rozdílem 2 bodů před Slovanem. Svědčí to bezpochy
by o skvělé trenérské práci Ant. Malathiského, který po příchodu z Vídně převzal mužstvo. Dosavadní
trenér Spartaku Trnava Valerián Švec, pod Jehož „-edením Trnava triumfovala v čs. lize před rokem,
trénoval v letošní sezóně mužstvo Interu Bratislava. Neměl však štěstí, Inter — spolu s Jednotou Tren
čín — sestoupil do II. celostátní ligy. Jelikož z II. ligy do nejvyšší čs. fotbalové soutěže postupují
Hradéc Králové a Plzeň, poměr sil v 1. lize se v porovnání s právě uplynulou sezónou mění: bude v
ni 9 mužstev z Čech a Moravy a 7 týmů ze Slovenska.
27. kolo: Teplice — Dukla Praha 3 : 1, Lokomoti
va Košice — žilina 1 : 0, Slovan Bratislava — Zbro
jovka Brno 4 : 2, Trnava — Inter Bratislava 2 : 1,
Třinec — Prešov 1 : 1, Sparta Praha — Nitra 2 : 2,
Ostrava — Slavia Praha 2 : 0 a Trenčín — VSS
Košice 1: 0 .
28. kolo: VSS Košice — Trnava 0 : 0, Slovan Bra
tislava — Inter Bratislava 1 : 1, Slavia Praha — Tep
lice 1 : 0 , Prešov — Trenčín 1 : 0, Zbrojovka Brno —
Lokomotiva Košice 5 :1, Žilina — Ostrava 2 : 0/
Nitra — Třinec 1 : 0 a Dukla Praha — Sparta Pra 
ha 3 : 2.
29. kolo: Trnava —- Prešov 3 : i, Slovan Bratisla
va — VSS Košice 3 : 0, Slavia Praha — Dukla Pra
ha 2 : 1 , Trenčín — Nitra 1 : 0, Ostrava — Zbrojov
ka Brno 1 : 1 , Lokomotiva Košice — Inter Brati
slava 0 : 3, Teplice — Žilina 3 : 0 a Třinec — Spař
a Praha 3 : 0 .
H RA D ÉC Á P LZ EŇ PO 1. L IG Y
29., tedy předposlední kolo II. čs. celostátní fot
balové ligy s definitivní platností rozhodlo o prv
ních dvou týmech tabulky a tím ' i o postupujících
mužstvech do nejvyšší čs. fotbalové soutěže. Velká
sláva je v Hradci Králové a v západočeské metro
poli Plzni, jejichž fotbalisté se po zásluze kvalifi
kovali mezi fotbalovou elitu ČSR. Oporou Hradce
byl v posledních zápasech Spartou půjčený golman
Kramerius, který musel nahrazovat tragicky zemře
lého Václava Opita, v obraně Hradce Králové vy
nikala dvojice Moník — Kuchař, v záloze trojice
Plocek, Franc, Tauchen, a v útoku pak byl hvězdou
mužstva levý křídelní útočník Němeček. — Plzeň
měla i v letošní sezóně nejlepšího hráče v obránci,
internacionálovi Plassovi, z útočníků pak vynikal
nad ostatní pravé křídlo Bican.
Tabulka po 29., tedy předposledním kole: 1. Hra
dec Králové 39 bodů, skóre 35 : 18; 2.. Plzeň 38 b.,
skóre 51 : 21; 3. TJ Vítkovice 35 b.; 4. Jablonec 32
b.; 5. TJ Gottwaldov, 6. Pardubice (po 30 b .); 7.
Kladno, 8. Martin (po 29 bodech) . . .
"SHOW " BRA TR Ů
Bratři Jan a Jindřich
Pospíšilové z klubu Královopolská- Brno,
kteří
vyhráli už pětkrát mistrovství světa v kolové,
nemají zřejmě stále ještě
na světě vážnější koňkurenci. Do jejich kolekce
vítězných trofejí a zlatých
medailí iim však dosud
chvběl Evropský pohár,
neboť jednou je o prvenství v této soutěži připravili rozhodčí, jednou se
zase zranil v rozhodujících chvílích Jiindřich.
Tentokrát však v 6. vydání Evropského poháru,
o kletý se počátkem června bojovalo v západoně-

PO SPÍŠILO V ÝCH
meckém Schuettorfu. si
nenechali ujít jedinečnou
příležitost a beze ztráty
bodu strhli jasně vítězství
na svou stranu. Nejlepší
výkon podali ve finálovém
střetnutí, ve kterém po
dlouho nevídané exhibici
Porazili ^ exmistry světa,
západoněmeckou
dvojici
Wenzel - Bittendorf 10 : 2.
Předtím zvítězili: nad týmem Přerova (Přikryl
^ ; l)-_ nad Plzni
(Svoboda - Jícha 7 : 21.
nac* Lauterbachem (NSR)
®
nad Kostneímem
^ S R > 8 : 3 a nad švýcart^ým párem 11 : 3.
* * *

—- V mezinárodním vzpěračském střetnutí v Praze:
RH Praha ■*- Gdaňsko (zvítězili Pražané) vytvořil
čs. reprezentant Petr Pavlásek nový národní rekord,
když v ólympiiském trojboji supertěžké váhy do
sáhl 547,5 kg.
— V Poštupimi zlepšil východoněmecký reprezentant
Rothenburg svůj vlastní evropský rekord ve vrhu
koulí, kyž vrhl skvělých 21,32 m.
— Finálovým soupeřem čs. fotbalistů do 23 let v
soutěži evropského šampionátu budou zřejmě fotba
lové naděje SSSR, které vyhrály v Leningradě první
semifinále ME nad .Bulharskem 4 : 0 .
— Paavo Nurmi, lehkoatletický idol dvacátých- let,
muž, který v letech 1921 až 1930 překonával světově
rekordy jako na běžícím pásu, se dožil v Helsinkách
13. června' 75. narozenin. Nembcný a tak trochu zkla
maný Nurmi žije v ústraní, ve svém domečku ve
finské metropoli, přesto prý — bude-li to jen trochu
možné — přijme pozvání předsedy organizačního
výboru dr. Willi Daumeho a přijede na olympijské
hry do Mnichova jako čestný host.
Čs. rekordy v Ostravě a v Bratislavě
_ ČS^ LEH Ct_ A T L E T I V E FO RM Ě

Olympijské hry v Mnichově jsou už pomálu přede*
dveřmi a lehcí atleti na celém světě se na tuto prvo
řadou světovou událost už pochopitelně pilně při
30.
kolo: Dukla Praha — Třinec 5 : 2, VSS Košícepravují. V tréninku nezůstávají v ničem pozadu ani
— Lokomotiva Košice 0 : 1, žilina — Slavia Praha čs. atleti, kteří na posledních dvou mezinárodních
1 : 2, Nitra — Trnava 2 : 2, Prešov — Slovan Bra závodech na domácí půdě v Ostravě a v Bratislavě
tislava 2 : 1, Sparta Praha — Trenčín 3 : 1, Zbro dosáhli několika výkonů světové úrovně. Platí to
jovka Brno — Teplice 2 : 0 a Inter Bratislava — především o evropském mistru v hodu diskem.Lud
víku Daňkovi, který v Bratislavě dosáhl . druhého
Ostrava 4 : 1 .
Konečné pořadí 1. čs. fotbalové ligy: 1. Spartak nejlepšího světového výkonu sezóny a třetího nej
Trnava 44 bódů, skóre 60 : 25-; 2. Slovan Bratislava lepšího osobního hodu 66,28 m.
Na obou mítincích se zrodily nové ,.čs, rekordy.
42 b., skóre 68 :, 37; 3. Dukla Praha, 4. VSS Košice
(po 35 b.); 5. Žilina, 6. Sparta Praha (po 31 b.): Velkou vytrvaleckou nadějí je Josef Jánský, který
7. Slavia Praha, 8. Lokomotiva Košice (po 28 b.); sice na závodech “ Zlaté tretry” v Ostravě prohrál
9. Teplice, 10. Nitra, 11. Prešov (po 27 b.); 12. Ostra běh na 5.000 m s McCaffertym z Velké Británie (čas
va, 13. Třinec (po 26 b.); 14. Zbrojovka Brno 25 b.; 13:33,0 min.), ale časem 13:35,6 min. vytvořil nový
Sestupují: 15. Inter Bratislava 24 body, skóre 35 : 42; čs. rekord.
Konečně také čs. ženy “ zabraly”..' Vyznamenála*'se
16. Trenčín 24 body, skóre 30 i 51.
především koulařka Helena Fibingerová, která vrhla
Evropský šampionát v kopané vrcholí
nový čs. rekord 18,70 m, i dálkařka Šuranová z Bra
tislavy, jež posunula čs. primát na 6,58 m. — Pěkný
comebaek na lehkoatletickou dráhu slavila brati
slavská sprintérka Eva ' Glesková, která v jednom
Dne 14. června se v belgických městech Bruselu' odpoledni běžela hned třikrát rekordně. Na 100 m
a v Antverpách hrála obě semifinálová střetnutí evrop vyrovnala časem 11,3 vt. čs. rekord, na 200 m vytvo
ského- mistrovství reprezentačních mužstev, v kopa-- řila časem 23,6 vt. čs. rekord a byla i členkou čs.
né, která skončila vítězstvími favoritu. Na olympij-’ štafety na 4 x 100 m, která (ve složení: Putnová,
ském stadiónu v .Antverpách zvítězili fotbalisté Ně Olbrichová, šuranová a Glesková) zaběhla čas 45,1 vt.
mecké spolkové republiky před 60.000 diváky nad*
K nejslabším čs. disciplinám patří soutěž ve skoku
Belgií 2 : 1 (po poločasu 1 : 0 ) , když obě dvě branky o tyči, která od Tomáškovy éry (patřil mezi nej
dal nejlepší střelec posledního mistrovství světa Gerd lepší Evropany) stagnuje. Zdá se však, že čs. atle
Mueller z mužstva FC Bayérn Muenchen. Němci tika má přece jen nadějného tyčkare, který může
vyhráli zaslouženě, neboť byli rychlejší, taktičtější čs. rekord pozvednout. Je jím Karel Jelínek z Ban
a pohotovější- ve střelbě. — Jejich soupeři ve finále ské Bystrice, který skočil nyní v Bratislavě 5,02 m,
mistrovství Evropy budou na neutrální půdě v Bru čímž zlepšil o 2 cm dosavadní čs. rekord Rudolfa
selu reprezentanti SSSR. Ti vyhráli v semifinále Tomáška.
na Heysel-stadiónu v Bruselu nad M aďary trochu
Další lepší čs. výkony: Lubomír Nádeníček zaběhl
šťastně 1 : 0 . Branku dal v 53. minutě Konkov. Ma 110 m přek. za 13,9 vt., Moravec skočil do výšky
ďarsko neproměnilo penaltu. Střetnutí sledovalo jeo 2,18 m. Jaroslav Brabec vrhl koulí 20,12 m a čs.
15.000 diváků.
sprintérská štafeta zaběhla 4 x 100 m za 39,7 vt. —
Do výborné formy se dostávají i čs. výškařky. Na
ROZLOSOVÁNf O L Y M P IJ S K É K O PA N É
závodech v Bratislavě zvítězila nyní Karbanová (1,83
Už letmý pohled na rozlosování olympijského tur m) před Mračnovou (1,80 m) a Prosk!ovou (1,80 m).
naje v kopané, které bylo provedeno v Mnichově,
jasně říká, že úroveň soutěže nebude tentokrát asi
P O P R V É V H ISTO RII . . ..
příliš velká. — Soutěž obhajují fotbalisté M aď ar
V
soutěži
vrhu
koulí zaznamenali v posledních se
ska. Vylosování:
zónách největší vzestup reprezentanti V. Německa,
I.
— NSR, Malajsie. Maroko a USA
přesto “ světovou velmocí” číslo jedna zůstává —
EL — SSSR. Burma. Sedan a Mexiko .
alespoň prozatím — USA. Potvrdil to nyní lehkoatle
H L — Maďarsko. Irán, Brazílie a Dánsko
tický mítink v Los Angeles, kde poprvé v historii
IV. - V. — V. Německo. Ghana, Kolumbie a Polsko.
“ šli” tři koulaři nad 21 m. Zvítězil držitel, olympij
čs. fotbalisté se ke kvalifikačnímu turnaji o účast
ského stříbra Američan George Woods výkonem
ca OH v Mnichově nepřihlásili.
21,34 m, před. svými krajany: držitelem světového
rekordu a olympijským vítězem Randy Maťsonew
G YM N A STÉ S P L N IL I LIM IT
(21,19 m) a Ale Feurbaehem (21,12 m).
V hale na Šibeníku v Olomouci došlo k mezistátní
mu střetnutí ve sportovní gymnastice ČSR — Itálie,
ve kterém čs. gymnasté výkonem 542,65 bodu ve
HLnS
DOMOVA
vychází čtrnáctidenně.
dvanáetíbojí splnili limit, jaký jim určila čs. fede
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
race pro účast na olympijských hrách v Mnichově.
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Československo zvítězilo nad Itálií 542,65 : 527,30
b., když bylo lepší v povinných sestavách než ve
Telefon: 42-5980
volných cvicích (což není nejpotěšující). V soutěži
ROČNÍ PŘE D PLATNÉ : (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
jednotlivců obsadili Čechoslováci prvních šest míst
výtisk 25c. PŘED PLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
— zvítězil Netušil (109,15 b.) před Mudríkem —,
přibližně totéž předplatné, tj, austr. nebo NZ $ 6 .-,
nejlépší italský gymnasta Milanetto obsadil sedmě
£stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné’ měně:
místo. Celkově čs. gymnasté nenadchli a mají tak
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
do olympijských her v Mnichově hodně co dělat, aby j na požádání obratem.
uhájili svou pozici z posledních olympiád.

Finále: NSR - SSSR 1

