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Dr. J. Tesař 6 let, Jiří Mueller SV2 roku, R. Battek 3V2 roku

Soudy pokračuji
Před Městským soudem v Praze začal 17. července proces s 13 osobami ža
lovanými pro podvracení republiky, kterého se dopustily zvláště před loňskými
listopadovými "volbami" a to tím, že rozmnožovaly a rozšiřovaly letáky, v
nichž upozorňovaly na ty části platného volebního zákona, o nichž se předvo
lební vládní propaganda nezmiňovala — na možnost vyhnout se volbě, škrtat,
měnit pořadí, vhazovat prázdné obálky, volit tajně aj. Podvracely republiku
tím, že vyzývaly občany, aby těchto zákonných možností použili. Celkem prý
tato skupina obžalovaných zhotovila na 72.000 letáků.

Obžalovaní byli souzeni
ve třech oddělených sku
pinách a do uzávěrky HD
došla zpráva o vynesení
rozsudku nad jednou z
nich: v pátek 21. červen
ce bylo odsouzeno pro
podvratnou činnost 6 osob
do žaláře od 6 let nepod
míněně až po 1 rok pod
míněně na 3 roky.
Do soudní sině byli při
zahájení procesů vpuště
ni rodiče a manželky ob
žalovaných, avšak nikdo
ze zahraničních žurnali
stů ani domácí zájemci.
Rovněž oficiální žádost
organizace Amnesty Inter
national z Londýna, aby
k soudnímu jednání byl

povolen
vstup
jejíma
právníkovi, byla bez odů
vodnění zamítnuta.
ČTK vydala o zahájeni
procesu tuto zprávu: “J i
ří Mueller, dr. Jan Te
sař a další jsou obžalová
ni z rozšiřování ilegál
ních letáků v roce 1970 a
1971. zvláště v souvislosti
s volbami. Jejich činnost
měla za cíl zabránit kon

solidačnímu procesu v na
ší zemi.”
Za tuto
předvolební
činnost, která je v celém
svobodném světě (a v da
leko větší míře) zcela
běžná, byl vynesen po pě
tidenním přelíčení nad
jednou skupinou tento roz
sudek podle par. 98 trest
ního zákona: dr. Jan Te
sař z Historického ústavu

Čs. akademie věd byl od
souzen na 6 let žaláře,
bývalý čelný funkcionář
Svazu
vysokoškolského
studentstva Jiří Mueller
na 5% roku, sociolog a
bývalý poslanec parla
mentu dr. Rudolf Battek
na 3 V2 roku, bývalý jed
natel Svazu českých vy
sokoškolských
studentů
ing. Jaroslav Jíra na 27
měsíců (všichni nepodmí
něně) a dále bývalý dů
stojník čs. armády Stani
slav Furek na 2 roky ža
láře a kompjútrový odbor
ník Pavel Mores na 1 rok
žaláře, oba podmíněně na
3 roky.
(Pokračování na str. 2)

Frakčný zápas v ČSSR

Dr. Martin Kvetko
Kulfúma atmosféra v Československu je priamo děsivá. Režim sám hovoří
o krize v literatuře, lebo takmer nič nevydává. Pozorovatelna poznámenávajú,
že v cudzine sa vydává dnes nielen viac, ale aj hodnotnějších českých a slo
venských knih ako doma. A vydávalo by sa ich v
cudzine ešte viac, keby 1'udia nášho rodu, žijúci v
cudzine, věnovali viac pozornosti kultúre. Ale aj tak
Pohlednice Dubčekovi
je
predsa pozoruhodné, že v exile už vznikli tri či
Připomínání sovětského imperialismu a současně
skutečného postoje drtivé většiny československých štyri nové nakladatei'stvá, zatial' čo doma vládne
občanů před čtyřmi léty nezruší jistě samo o sobe úřady neboli vstave připravit' vydavarefský program
dnešní protektorát v Československu. Různé akce jednoducho preto, že niet hodnotných rukopisov a tak
podnikané v cizině nebo z ciziny snad vetsma lidi čakajú na zázrak.
v Československu ani nezaregistruje, ale přece mají
V náboženskej oblasti derníkom režimu nesmie
význam. Už snaha tamního režimu zakrývat takové
připomínky před čs. veřejností nebo jeho zlostná zúri stupidný boj. Nábo odpovedať.
reakce na ně potvrzují, jak jsou jimi pověřenci^ v ženská literatúra z cudziDo Českoslověnska priPraze a Bratislavě zneklidňováni. Není jistě milé,
připomene-li jim někdo jejich kolaboraci, kterou tak ny do Československa ne- chádzajú na konferencie
rozhodná většina národa svobodně odmítla a odmítá. smie, doma sa nič nevy sovietskí
“právníci” .
Připomínek hanebného výročí bude asi v jnzných dává, školenie nových du Mnoho súdcov z povolakoutech světa v příštím měsíci víc a nepřijdou s chovných pracovníkov sa
nia- bylo prepustených a
nimi jen čs. uprchlíci. Zatím se hlásí ze západní
Evropy, že pařížská levicová skupina, založená v zaroedzuje a podl’a zprá boli vyměňovaní noví. To
lednu 1970 pod názvem "Comité du 5 janvier", za vy rakůskej katolíckej všetko, aby sa zachová
hájila akci hromadného odesílání pozdravů Alexandru tlačovej kancelárie režim vala socialistická zákon
Dubčekovi současně s protestem proti dnešní situaci
v Československu ke dni výročí Srpna. Ve Francii připravuje opatřeme, aby nost’. iste podl’a meradiel
už vytiskla 20.000 pohlednic, na nichž je na jedné duchovní po dosáhnutí 60 konsoli dácie.
stráně zobrazen M. J. Hus a heslo "Pravda vítě rckov odišii na odpočinok.
Režim stále normalizu
zi" a na druhé text (česky a slovenský), včetně přá Chce tak. pccviazať du je či konsoliduje. Jednot
ní Dubčekovi a "čs. komunistům a vlastencům",
činnost' církvi livé vrstvy obyvatelstva
jakož i heslo ze srpna 19,68: "Jsme s vámi, buďte s chovná
námi!" Pohlednice stojí 10 franků za 10 kusů a Úpice. Zo seminárov ma sa snaží přísné obhospo
výnos prodeje má být použit k podpoře rodin nyněj s a odist’ žšao. kloví sa dařovat prostředníci vum
ších čs. politických vězňů. Podobná akce se při Eepozdávajů ream o. Ideo- zánjmových orga nizá cií.
pravuje v Itálii, Rakousku, Západním Německu aj.
a provádějí ji většinou místní komunisté nebo bý logicki pracovnici nsar- kde desadzoje nové kád
krmia ry.
valí komunisté. Iniciativa ovšem zřejmě přišla od xizmo-leainizzmi
Pelikánovy skupiny čs. uprchlíků. Je nutno připustit, verejaosť r.ezmyseteýirú
Y pozadí krizového ži
že se Pelikánovi daří ovlivňovat skupiny lidí na
vota
je frakčný boj medri
báchorkami
o
tom.
čo
je
Západě, k nimž by naši demokraté neměli přístup.
vraj
zmyslorr.
nábožen
husákovcanri
a bžTakovNedávné zlobné útoky na Pelikána a spol v Rudém
právu a dalších čs. novinách jsou vlastně pochopi stva: ale aj keď je podTa cami. Ten až skoro vy
telné. .
ústavy zaručená nábožen vrcholil v prospět* BiPozři.: "Pohlednice Dubčekovi" lze objednat (ce
zákroku
na 20c) na adrese Mme. Deroin, 7, rue Victor Hugo, ská sloboda a sloboda 1’aka. Nebyť
prejavu. nikto týmto ú- (Pokračovanie na str. 2)
92 Colombes, France.

Naši ideovi odpůrci rádi opakují, že stranickost je pojem mimoliterární, mimoumělecký, a
proto nemá místo v umělecké kritice, teorii lite
ratury a estetice. Přitom zcela opomíjejí evident
ní fakta dnes již dlouhodobého vývoje literatury
socialistického realismu, v němž právě princip
stranickosti spolu s principem historického optimismu a dalšími principy zaznamenal nejen nová
torský , přinos ve smyslu ideově politického1 hod
nocení skutečnosti a výběru témat, ale i nové
rysy uměleckého ztvárnění života, vyplývajícího
z marxisticko-ieninského procesu a místa jedince
v něm, tedy i z novátorské motivace psychiky a
.sociální aktivity hrdinů, z nových rysů konfliktnosti a syžetovosti a nových modifikací žánro
vých. — Prostředky, jimiž se stranickost v díle
realizuje, jsou rozmanité . . .
Miroslav Zahrádka, Rudé právo, 8. 7. 1972

0 TĚCH NAŠICH KŘEČCÍCH
Marcela Čechová

Došel mi dopis od přátel, kteří jsou stále mými
přáteli, ačkoliv nás dělí oceány a nepřekročitelná
hradba politického režimu. Co s vámi je? ptají se.
Proč nepíšete, jak se vám daří?
Vymlouvám se na nedostatek času a je mi trapně.
Jak se nám daří? Výborně. Rozhodně lépe než jim.
Nemám už starosti, co sehnat k večeři, jak splašit
dětem tepláky a botky, kde bydlet. Moje dnešní
starosti by se v porovnání s těmi jejich vůbec ne
měly starostmi nazývat. Proto váhám s psaním, pro
to se ptám sama sebe: je vůbec slušné pořád zdů
razňovat, že se mi vede báječně? Nezačnou mne
pokládat za náfuku nebo ještě hůře za člověka, kte
rý má oči jen pro mamon? Jednou se mi stalo, že
jsem napsala známým o úžasně levných pomeran
čích, které tady kupuji na bedny. Odpověděli, že
oni sice nemají pomeranče, zato mají Hrdost s vel
kým H, Vlast s velkým V a Statečně Vytrvávají s
velkým S. Prostě dívají se na svět socialisticky a
hojnost je pro ně pojmem skoro nemravným.
Teoreticky má sice socialismus a komunismus při
nášet blahobyt, prakticky však ještě žádné zemi, v
níž byl nebo je uskutečňován, nepřinesl jiné než
nouzi. Nezbavil círadáka existenčních starostí, na
opak, srazil i toho, jemuž se vedlo lépe, na úroveň
celkové bídy. A protože tak tomu bylo po léta a. všu
de, lidé si nakonec zvykli pokládat nedostatek za běž
nou a dokonce žádoucí věc a odsuzovat jako nemo
rálního každého, kdo se chtěl z této společné bídy
dostat. Má-li se kdo dobře v socialistické zemi, má
ještě polehčující okolnost v tom, že obvykle okrádá
nenáviděný stát, což každý hodnotí jako záslužné.
Má-li se však kdo dobře v zemi kapitalistické, pak
jistě ztratil měřítko hodnot a propadl honbě za do
larem.
Pozoruji, že podobné problémy nás nepostihují jen
ve vztahu k mateřské zemi. I v exilu na každém
kroku zakopávám o ono pokřivené hodnocení lidí,
kteří se vlastní prací rukou či mozku domohli úspě
chu. V úvahách o poslání a postavení exilu se při- •
liš často hovoří s despektem o “plných lednicích” ,
“honbě za mamonem” , “bezcitných křečcích” .
Domnívám se, že bychom si měli už jednou udělat
jasno v pojmech. Všichni či bezmála všichni jsme
přišli do hostitelské země jako chudáci. O zlatých
českých rukou se vyprávějí legendy. Nuž, po několi
ka letech mám vlastní střechu nad hlavou. Jsem
proto bezcitný křeček? Asi ano, vždyť bydlet se
dá i v cizím. Či se nemravným, odsouzeníhodným
křečkem stanu teprve tehdy, až si u toho svého do
mu postavím vlastní bazén? Mám opravdu plnou led
nici^ a moje děti tolik banánů a pomerančů, kolik
chtějí. Charakterizuje mne to snad jako člověka,
který v bakchanáliích materialismu utopil vyšší hod
noty duchovní?
-Jsou dva druhy lidí mezi našinci v kapitalistickém
světě: t i kteří se “vyšvihli” a jimž se podařilo
uplatnit se a ti, jimž se to nepodařilo. Možná, že
ti první měli víc schopností, možná že také jen o
trochu víc štěstí. Nevím a není to pro mne rozhodpjíci nedělím lidi komunisticky podle obsahu pe
něženek. Dělím je a posuzuji jejich lidskou hodnotu
podle toho. kolík ze svého já jsou ochotni obětovat
(Pokračování na str. 2)
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vysoké školy stranické dr.
Milanem Huěblein a bý
valým vedoucím krajské
ho výboru strany v Brně
Jaroslavem šabatou a po
těchto rozhovorech zařídil
odeslání rozmnožovacího
stroje z Prahy do Brna,,
kde se letáky zhotovova
ly atd.
V další skupině obžalo
vaných je dle dosud ne
potvrzené zprávy též bý
valý sekretář Měst. vý
boru KSČ v Praze Jaro
slav Littera, Jan Kašpar
z informačního oddělení
Dubčekova ÚV KSČ a dal
ší. V nepřítomnosti je prý
též souzena vdova po bý
valém
čs.
diplomatu
Angličanka Jean Rosemary Kavanová, která žije v
Londýně. (Další Angličan
čeká na soud ve věznici

uvolnění života v Česko
slovensku, vyvolává dále
zájem západní veřejnosti.
Ten zájem je, zdá se, je
diná brzda při provádění
tzv. socialistické zákon
nosti v Československu.
Právě v týdnu před
procesem, o němž se zmi
ňujeme vpředu, protesto

vala ~ veřejně
skupina
předních západních inte
lektuálů proti žalařování
a umlčování čs. vědců,
spisovatelů, herců aj.,
proti znemožňováni jejica
publikační činnosti doma
i v cizině, proti zásahům
v čs. divadelnictví atd. V
protestu, který podepsali
např. Graham Greeňe,
Peggv Ashcroft, Christopher Hill, Angus Wilsqn
a mnoho dalších, se též
praví, že tato činnost čs.
režimu je v příkrém roz
poru se zásadami, za
nichž má dojít k připra
vované
konferenci
o
evropské bezpečnosti, o
níž právě socialistické
státy tolik usilují.
Západní noviny uveřej
nily v těchto dnech též
“otevřený dopis” Angele
DavisoVé, ' zaqlaný ano
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nymní skupinou "Hnutí
za svobodu” v Praze, v
němž je americká komu
nistka žádána, aby vy
užila popularity, kterou
získala* u čs. vlády á pře
svědčila se o tom, jakým
způsobem • '--se.ý. provádějí
politické; soudy-., v ' Česko-.
Slovensku. Měla by : též
využít své autority k zí
skání' viz pro zahraniční
novináře a povolení k sle
dování . procesů. Pisatelé
pak porovnávají její soud
a všechnu publicitu s ním
spojenou s politickými
soudy v Československu s ignorováním nebo na
prostým překroucením čš.
tiskem, s popíráním zá
kladních práv k obhajobě
při přelíčeních, kde žalob
ce, soudce i obhájce jsou
všichni zaměstnanci stáj
tu.

TANTI HOTEL
- Neápean Highway, Morniogton, Víc.

Pod vedením L. Žifčákovej
* Chutná kontinentálna kuehyňa
* Mieme ceny
* Příjemné posedenie
BRAVČOViNA KAŽDÚ SOBOTU A NEDELU

Jedlá sa podávajú medzi 12. a 2. hod.
*Děti vítaně
Telef.: (STD~ 059) 75-2015

O těch našich křečcích

(Pokračování se strany 1)
-.
druhým, zda dokáží nesobecky rozdávat nejenem své
ho ducha a svůj čas, ale i své dolary. Říkám to
úmyslně, protože vím, že někdy je snadnější rozdá
vat velká slova, když se však má sáhnout do peně
ženky, místo piva, které bych si mohl koupit, pod
pořit národní spolek, holenku, to bolí! Kolik z nás
je ochotno vychvalovat krásy české literatury, ale
raději by si dalo vrtat koleno, než by přispělo na
exilová knižní vydavatelství! Kolik z nás bude s
nadšením řečnit o nutnosti spojit se ke krajanskému
životu, ale na výstavbu společenského střediska ne
přispěje ani centem! Ti, kteří pomáhají skutečnými
činy, jsou obvykle veřejnosti neznámí, jako by se
oni sami za svou pomoc styděli a veřejnost onu po
moc přijímá s týmiž rozpaky.
Nemám u svého domu bazén a na moři jachtu a
ještě asi dlouho mít nebudu, nikdy bych se však ne-'
odvážila nazývat bezcitnými křečky ty, kteří je ma
jí. Nemít nic z darů hmotného světa není neštěstí,
ale rozhodně to není ani zásluha. Mám opravdovou
Spor v predsedníctve radost
z toho, daří-li se našim lidem ve světě dob
strany nastal vraj pr,eto, ře. Representují. dobře svůj národ a nakonec čím
že Husák odstavil BiTa- vice budou mít oni sami, tím více mohou -věnovat
kovho najpeynejšieho spo- na společnou věc. Nikoliv, člověk nemá srdce ukryté
v peněžence-. Neměl by/je mít ani sešněrované zájeuca . v ... -konsolidácir I visti, měl bý jě volně nosit v hrudi.
Indru, ktorého dal zvolit’
za předsedu Fed^rálneho
parlamentu.
Premiestením ; zo straníckej oblasti
Stostránkový kalendář exilu vyjde v listopadu
do oblasti štátneho orga
tohoto
roku. Cena cca 10.- DM plus poštovné.
nizmu mal- stratiť vplyv
Nenajdete v něm politiku, ale zato seznamy če
na kádrová politiku, 'i
ských a slovenských exilových novin, organizací,
ked’ při tom zostal členom předsednictva stra restaurací, lékařů atd., kalendář s katolickými,
evangelickými, staro- i novočeskýmí jmény, dů
ny. Husák to vraj urobil
ležité
a zajímavé informace pro Čechy a, Slováky)
úmyselne a poradil sa o
v zahraničí. Literární a výtvarnou část.
tom len s niektorými členObjednávky posílejte na novou adresu:
mi předsednictva a níe s
KALEX
73, 8 Muenchen 5, Pestalozzistr. 13,
celým výborom.

Frakčný zápas v Č SSR
(Pokrač. zo str. 1)
Moskvy, bol by Husák
hádám už zase len tým
odsúdeniahodným
Duržoáznym nacionalistom.
BiTak do tohoto kola
frakčného zápasu dobře
nastartoval. Napísal kni
hu, na akú sa nikto z
tých. čo "pozvali” oku
pačně vojská, nezmohol.

THE INLIBRUM BOOKSELLERS

mají na skladě tyto nové knihy:
J. Janáček: České dějiny. Doba předbělohorská
$ 5.90, Vilém Mrštík: Santa ^ Lucia $ 2.50,
Ignát Herrmann: U snědeného krámu S 4.10, Dusková-Caha: Stručná mluvnice angličtiny $ 1.80, Tro
jan: české a slovenské lidové písně $ 4.80, _J. R.
Piek: Spolek pro ochranu zvířat $ 1.40, Karel čapek:
Anglické listy $ 1.90, Cesta na sever $ 2.50, Výlet do.
Španěl $ 2.- a Italské listy $ 1.50, Josef Škvorecký:
Tankový prapor $ 2.80 aj.
K uvedeným cenám se při zásilkách poštou připo
čítává 30 centů poštovné za jednu knihu. Poukazy
rasilejte laskavě při objednávce.

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Bor ISS-2
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Napísal, aby ‘‘Pravda
zostala pravdou,” publikáciu, ktorá raz bude na.iodpomejším,'- dokumentorn
o zrádném, konaní-.' Slo
venská socialistická akadémia v Bratislavě mu za
to udělila májovú cenu. A
takto posmelený BiTak si
myslel, že- nielen že je v
Československu on prvý
a že on má byť na čele
okupačpého režimu, ale
aj že jemu patří vo svetovom . komunistickom
-hnutí druhé miesto po
Brežnevovi.. Rozhodol.--.sa
prevziať úlohu odstave
ného Ulbrichta a na. taj.hom zasadaní ÚV KSČ
vláni v októbri známko
val komunistických predákov v ostatných sester
ských stranách. Vynadal
Kádárovi i Gierekovi, vvhrážal sa Živkovovi a
ostatným. Zamraštil sa
aj na Husáka.

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHRAN
Vás srdečně zve na

'

TANEČNÍ ZÁBAVU

■kterou pořádá v sobotu dne 5. srpna 1972 v místnostech

'Hawthorn Foo.tball Sociál Club-u, Linda Crescent, Hawthorn (proti hřišti)
který má plnou likérovou licénci .
K dostání jsou všechny druhy piva, vina a likérů
Začátek v 7.30 hodin večer, konec v 1 hodinu
Kontinentální orchestr ★ Bohatá tombola ★ Vstupné $ 3.00
‘
Výborná teplá i studená jídla podle objednávky
Reservování míst a předprodej vstupenek: 336-7524 (Košňar),
49-3294 (Frencl), 69-3855 (Maciboba) *
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W. Germa-ny.

BiTak sa připravoval
Máte-li zájem o inserci v kalendáři, pište na
na posledný úder proti
tutéž adresu.'
'
Husákovi a tu přišla nečakaná vec: pozvanie ž
Moskvy pre BiTaka'. BiČeské knihy v exilu
l’ak sa z Moskvy vrátil í
' Už vyšel 2. díl trilogie
poučený, že ešte nepřišiel
jeho čas a že ešte nie je
ZROD SATANOVA ATOMU a to:
druhý po Brežnevovi. Po
ZAVRAŽDĚNÍ ŽALUJÍ.
výčitkách od Brežneva
FCena celé trilogie je $ 17.'-,. jednotlivých dílů .$ 6ŤBiTak verejne všetko od
'včetně poštovného. Platí se při objednávce.šekem^
volával. Gn nikoho zo
'nebo poštovní poukázkou. .Dodává:
súdruhov
nekritizoval.
John Danius, Box 239, S 126 02,
On nemá spory s HusáHagersten 2, Swedeň.'
kom. Všetko to sú len
(Můžete
též
objednat prostřednictvím HD.;
vým ysly...
■
První a druhý díl jsou-na skladě.)Naše snah v
:-

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler
)
b

I

& Associates

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

24. 7. 1972
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Normální život v Československu

— Dne 8. července zemřel
dr. Josef Štěpánek, lite
rární historik a publici
sta, který byl řadu let
redaktorem
literárního
vysílání čs. rozhlasu.
— Dne 11. července došlo
na Dole Hlubina v závo
dě Maršál Jeremenko v
Ostravě k náhlému zá
kalu nadloží. Ze zasypa
ných 3 horníků byl jeden
téže noci vyproštěn živ,
jen z menšími zraněními.
Ústřední sklizňová ko
mise konstatovala
na
svém zasedání, že úroda
obilovin a řepky je v le
tošním roce slibná. Plán
nákupu Obilovin v českých
. zemích činí 1,320.000 tun.
což je 93.000 tun více než
se nakoupilo loni. Celko
vá osevní plocha obilovin
je ovšem o 67.295 hektarů
větší než loni. Silné bouř
ky, místy doprovázené
krupobitím a průtržemi
mračen, způsobily škody
jen .lokální. Větší starosti
působí, zda bude úroda
včas sklizena. Počátkem
července ještě nebyly vy—
orány čtyři pětiny ploch
ranných brambor a v
některých krajích, např.
v Severočeském, teprve
začala' senóseč.
— Náměstek ministra za
hraničního obchodu Ivan
Petr, který podepsal za
čs. vládu v Austrálii ob
chodní dohodu, řekl v roz
hovoru s novináři, že má
Československo snahu zú
častnit se nějakým způ
sobem dobývání austral
ských nerostů. Při jedná
ní mají pomoci australské
těžkosti s odbytem země
dělských produktů.
— Podle zpráv denních li' 'šťů" vyšetřuje pražská Ve
řejná >bezpečnost 291etěho
občana, protože se nezá
konně obohatil o 60.000
Kčs. Pracoval totiž bez
povolení od roku 1967 “na
vlastní pěst” jako zed
ník, při čemž prý měl na
zednické práce taxu 200
Kčs denně a stravu.
— Do rukou českého mi
nistra kultury M. Brůžka
složil předepsaný slib věr
nosti republice nový kapi
tulní vikář českobudějo
vické diecéze M. Trdla.
— V litovelské Tesle vy
robili prototypy přístrojů
' k vytváření světelných

ZLOBÍ

vás

efektů při reprodukované
hudbě. Zařízení se podo
bá televizní obrazovce a
má zpříjemnit poslech
stále se měnící mozaikou
červených, zelených, žlu
tých a bílých světel. Pří
stroj má přijít na trh v
příštím roce.
— Zámek v Bojnicích má
být v příštích osmi letech
opraven nákladem 12 mi
liónů Kčs.
— Během dvoudenní “šťáry ” v Severočeském kra
ji sé podařilo VB odhalit
176 trestných činů a 265
přečinů. Kromě toho by
ly zadrženy 94 osoby, na
které byla ihned uvalena
vazba.
— Jednotný systém bran
né výchovy obyvatelstva
—zní název akce, vyhláše
né stranou a vládou v le
tošním roce. Při ní má
cílevědomá a zajímavě
prováděná branná výcho
va^ být prostředkem k
“překonání přežitků nertíarxistického,
liberalistického a netřídního pří
stupu k plnění úkolů obra
ny socialistické vlasti” .
Cílem je dosáhnout, aby
každý občan republiky cí
til osóbní odpovědnost za
bezpečnost
socialistické
vlasti. Branná výchova,
ochrana hranic a hraní
na vojáky je hlavní náplní
letošních dětských letních
táborů.
— Při jízdě XV. ročníku
Ceny ČSR na okruhu u
Jičína zahynul západoně
mecký závodník Frohling,
který při pádu zabil a zra
nil devět diváků.
— Další čistka5 postihla
bratislavské Národní di
vadlo. Novým šéfem čino
hry se stál zasloužilý umělec M. Huba.
— V Ledči nad Sázavou
se nepodařil odstřel v lo
mu, těsně sousedícím s
městem. Výbuch zavalil
kameny čtvrť žižkov a
Habeš, rozbil okna a stře
chy, zničil zahrádky a
ploty. O život přitom
přišly dvě malé děti.
— V Krásné - Visalajích
byl otevřen nový hotel.
Je to první hotel daný do
provozu v této části Be
skyd od roku 1945.
— V září má začít pro
voz na prvním úseku dál
nice u Brna, i když se při

Oč i ?

Běli Vás hlava?
Noste brýle od! O P T Á

OPTO
Capitel Hanse, 113 Swanston St.

i

Melbourne, (vedle kina Capitol)
8. pssehodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vaátm příbuzným i bez lékařského předpisu,
v Butný-eb případech i telegraficky

závěrečných pracích obje
vují “nečekané drobné
potíže a problémy” .
— 621etý dr. Benjamin
Eichler byl zbaven funkce
předsedy Svazu židov
ských náboženských obcí
na Slovensku, kterou za
stával od roku 1955. Dů
vodem je zřejmě, že je
ho dva synové odešli po
roce 1968 z ČSSR a žijí v
Kanadě. List KSČ Tribina obviňuje dr. Eichlera
mj., že v letech 1968/69
organizoval “v sionistickém duchu” letní kursy
pro mladé židy na Jadra
nu a v Israeli, na nichž
bylo útočeno na Českoslo
vensko a Sovětský svaz
a mladí Čechoslováci by
li rekrutováni do izrael
ské armády. Jedním z in
struktorů v letních tábo
rech byl prý 611etý Erich
Kulka - Schoen, narozeny
ve Vsetíně, který nyní
pracuje na Hebrejské uni
versitě v Izraeli. Tribuna
píše, že Kulka byl za vál
ky “konfidentem gestapa
ve Vsetíně” . Tribuna úto
čí také na bývalého člena
Čs. akademie věd prof.
Hanuše Steinera.
— Přes 400 delegátů val
ného shromáždění Matice
slovenské v Martině zvo
lilo 8. července 46členný
výbor v čele opět s ná
rodním umělcem dr. Laco
Novomeským.
— Socialistická společnost
pro vědu, kulturu a poli
tiku založila v Jablonci
nad Nisou pedagogickou,
poradnu pro rodiče, kteří
se zde mohou učit, jak
vychovávat děti po socialisticku.
Č/CJC/HD

Ideální žena
Nikdy se mi nelíbil způsob, jakým se v západním světě vybírají královny
krásy. Pohotoví škodolibci hned poznamenají, že je to pochopitelné, neboť mi
příroda nedala nohy laňky, poprsí Lolobrigidy ani tvář-anděla, o štíhlost! pásu
raději pomlčet. Dobře, dobře, nechrne škodolibé vtipálky, nechť říkají, co |ím
libo, stejně mi žádný nevysvětlí, proč je kolem takové sexbomby třeba' .dělat
tolik cirátů. Proč nestačí, že smí v odvážné póze vystavovat hoíou kůži objekti
vům kamer? Proč se svět musí ještě dovídat, co si superslečny se správným5
mírami myslí o mini a o maxi, o požívání drog, volné lásce/ známých/sportov
cích atd. Reportéři snaživě vytvářejí v naivním čtenáři dojem, že kvalita a
obsah hrudníku zaručuje i kvalitu a obsah mozkových závitů a ono to zajím
vůbec není pravda, i když se to tu a tam může přihodit. Častěji však ony hezké
slečny nestydatě využijí své popularity a ubohé obdivovatele zanesou takovou
snůškou nésmyslů, že je to až na pováženou. A vůbec — jak k tomu přijdeme
my ostatní? Hrom do hezkých slečen!

Na tohle jsem tedy my
slela, když jsem se dozvě
děla, že bratislavský ča
sopis Móda vyhlásil sou
těž o Ideální ženu roku
1972. Cílem zde nebyly je
nom tělesné proporce, cí
lem bylo, cituji: “nalézt
typ, který by nejvíce od
povídal představám o
tom, jak má vypadat mo
derní žena.” Ideální žena
měla v sobě sladit hodno
ty ducha s hodnotami tě
lesnými, přičemž hlavní
váha měla být přikládá
na duchu. Zajásala jsem:
hle, šance pro všechny,
takový idol můžeme ná
sledovat a snažit se podle
jeho příkladu nejen líčit
a česat, ale i myslet a žít.
Báječný nápad, báječný
cíl!
Ted’ mám v ruce repor
táž o výherkyni soutěže.

Nebudu vás dlouho napí
nat, Ideální ženou Česko
slovenska 1972 byla zvo
lena lékařka MUDr. Ma
rie Boháčová, žijící a pra
cující ve Frydlantě v se
verních Čechách. Palmu
vítězství si odnesla z
tvrdé konkurence více než
tří set soutěžících.
Raduji se. Zvítězila te
dy nikoliv jen kráska či
jen zasloužilá dojička ne
bo tkadlena, ale žena
vzdělaná. A ještě navíc
taková, která ve svém
povolání vrací lidem zdra
ví! To jsou opravdu dů
ležité věci, přednější než
objem v bocích a v lýt
kách.
Čtu o ideální, ženě dál
Reportér prozrazuje, na
jaké otázky musela dr.
Boháčová odpovědět než
byla zvolena ideálem če

skoslovenských paní a dí
vek. Například: “Vyjád
řete se o problémech žen
na svém pracovišti”, ne
bo: “Jmenujte alespoň
tři účastnice revolučního
dělnického hnutí!” “Jaká
je organizace volného ča
su u vás v rodině?”
MUDr. Boháčová odpo
vídala ideálně. Dovedla
vyjmenovat tři .účastnice
dělnického
revolučního
hnutí, věděla, jak. zorga
nizovat volný,čas v. rodi
ně, aby se z jejího- Vítka
stal dobrý budovatel so
cialismu, .vyjádřila ;.sé po
liticky dobře k problé
mům žen na . svém. praco-.
višti. Při přípravě na sou
těž prý sáh/a po lecjaké
knížce, od výtvarného umění až po politickou li
teraturu a ekonomii.
(Pokračování na štr. 6)

Nábor a rodina
KSČ chce být znovu stranou nejen věrnou marxismu-ieninismu, ale i stranou početnou. No počtu
členů sice nezávisí její moc, fa přichází shůry
nebo z východu, ale počet dělá dobrý dojem v
různých výkazech a hlášeních, a vůbec je příjem
nější pro vůdce, upíše-li se více duší a je nějak
bezpečnější pro pod-vůdce, obklopují-li je desítky
těch, kteří z nějakých důvodů také kolaborují.
Jsme proto svědky loverií duší, které mají zaplnit
místa soudruhů a soudružek, kteří zjistili, že do
strany nepatří nebo b nichž to zjistila strana šama. Lov se pořádá ovšem především v řadách
mladých lidí — nezatížených, říká strana, nezku
šených nebo naopak zkušených, kteří se domní
vají, že nadešla doba, kdy se dá dělat pomocí
strany kariéra., říkají pozorovatelé.
O takovém lovu poučuje např. Rudé právo (4.
7.) v dlouhém vyprávění J. Vaňka z Partizánského. Píše o elánu stranických funkcionářů, o ideo
logické práci v závodě, o "mravenčí pili", kte
rou je třeba k získání mladého člověka a o koneč
ných úspěších: v poslední době bylo vydáno mla
dým do 25 let 11 kandidátských průkazů. Vysky
tují se však i potíže:
"19ietá dívčina. Šikovná dělnice z obuvnického
závodu. Není divu, že si jí povšimla stranická
organizace. Soudruzi s děvčetem promluvili, dali
jí přihlášku do komunistické strany. Vypsala.

Ale nepodepsala. Rozmýšlela se tak dlouho, do
kud se nekonala beseda s mladými. Tam přišla
za s. Dominem. — Nemějte mi to za zlé, soudru
hu, ale já vám přihlášku vracím. Víte, budu se
vdávat a měla bych problémy se svatbou v ko
stele, povídá se, že komunisty nesmějí v kostele
oddávat. — Někdo tu fámu pustil a běžela. Mí
stopředseda děvčeti vyložil; že se může bez prů
tahů vdát na národním výboru, ale to už věděl,
jak se věci asi mají, jaká atmosféra ve vesnic
kém prostředí vládne, nejít do kostela se v očích
mnohých spoluobčanů rovná nejen hříchu, ale i
mravnímu poklesku. Což u chlapců je to něco
jiného, ale děvčatům se mnohdy předstírá bezvěrectví jako pohana, kdo by si tě potom vzal!"
To s 20Ietou Zlaticí Habereitovou, předsedkyní
svazácké organizace, byla jinčí práce: "Můj otec
v osmašedesátém nám řekl: Určitě nepřišli jen
tak pro nic za nic. A já mu věřila. Nejednou
jsme doma o straně a její politice mluvili. A tak
když mi s. Domin nabídl přihlášku, nezaváhala
jsem."
Soudruh Vaněk se pak zamýšlí nad tím> jak je
důležitá "správná rodinná výchova", protože "ne
stačí být komunistou jen na pracovišti". A prá
vě s tou rodinnou výchovou má strana nejvíc
potíží, odtud pochází nejvíc rušivých vlivů při
lovu "nezatížených duší" — je příliš málo rodin
HabereitoYých.
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

• 573 Hampton St.,
Hampton, Víc.
Telefon: 98-5756

14. 7. 1972
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Zodpovědnost1 tlače
Peter Račkovský
Jeden z vedúcich deníkov Spojených štátov, The New York Times, prinesol
nedávno na redakčnej straně obhajobu dvoch plátěných celostránkových inzerátov, ktoré vyvolali vo veřejnosti rozhořčenu kritiku. Prvý inzerát zaplatila

sty čitatel’oty v ktorých
sa pováčšine kritizujú
články a úvahy, čo sa nedávno objavili v časopise.

Optical Service
Červencový
kalendář
Jarka Vlčková

Za napoleonských válek a dlouho po- nich byla
česká divadelní představení zanedbávána a jen Ma
těj Kopecký, od jehož úmrtí uplynulo 3. července
125 let, udržoval na venkově svými hrami a loutka
mi lásku k českému divadlu a konal buditelskou prá
ci Je jednou z nejkrásnějších postav našeho ná povinnost’, aby dali čo
rodního obrození a želbohu jsou jeho zásluhy o najširšiu příležitost’ veřej hranice pre prijatie tačeské loutkové divadlo a o české_znovuzrozeni dost. nosti povedať si Svoje, kýchto oznamov. Redak
často neprávem opomíjeny. Matěj Kopecký, který nech by to bolo akokol’- cia by vraj vědomě ne
se vrátil z napoleonských válek jako invalida, žil v
Miroticích, městě Alšově, kde přišel při požáru ro vek v protivé s názorom přijala plátěný oznam, v
ku 1811 o celý svůj majetek. — Jeho divadelní hry časopisu, a to v najrdz- ktorom je priama výzva
jsou psány V duchu vlasteneckém (Oldřich a Bo nejšej' formě, včítane za- k násilnostiam, , alebo
žena)-, humoristickém (Kopecký objevil figurku Kaš platených inzerátov. č a  iným nezákonným akpárka) a protifeudalistickém (Pan Franc ze zámku).
Jan Bartoš se zabýval postavou Matěje Kopeckého sopis zdůrazňuje, že je to ciám, pdtažhe v ktorej
v kpíze Loutkářské hry českého obrození a v Loutkářské kronice.
.....................
4 .. července se dožil 60 let česky básník Kamil
Všechny potřeby pro lyžaře
LYŽE
Bednář, jenž nás .okouzlil v roce 1939 svou básnic
Velký výběr importované!® zboží.
kou, sbírkou Milenka modř, v níž vyjádřil své oba
vy z blížící se války a tísnivou tehdejší situaci. V
Půjčován £ opravy lyži.-. výměna
poslední' době se těžiště jeho tvorby přeneslo do
BRUČE BRETHERTON SKI SHOP
překladu (Goethe, Camoes, staročeská poesie) .a do
poesie pro dětí (čas kočárů a lamp), jíž se vy
majitelé rodina Blahovcova
hnul pochlebování nastoupivšímu režimu po roce
1948.
TOORONGA VILLAGE Shopping Centre,
5. července 1957 zemřel v Mnichově spisovatel Zde
(roh
Toorak & Tooronga Roads) — obchod 21
něk Němeček,-jenž do roku 1948 byl čs. vyslancem,
v Kodani. Odtud se již do -vlasti nevrátil a až do
Telefon: 20-7437
své smrti zůstal v exilu. Jeho literární činnost je
. Odborné porady a všechny informace
těžena hlavně z jeho vlastních zážitků a-z poznáni
života v cizině (New York — ‘zamlženo, Na zápao
ó lyžaření v Austrálii ochotně a zdarma.
od .Panonie). Psal cestopisné causerie (Islandské
Obchod je otevřen vždy v pondělí, úterý
dopisy, Vějíř z poledníku) a zabýval se i románo
a ve středu od 10 hod, dop. do 5.30 hod. odp.,
vým řešením některých souvislostí celosvětového dě
ní (Ďábel mluví Španělsky — ze španělské občanské ; ve, čtvrtek a v pátek od 10 hod. dop. do 9 hod. večer,!
války). Jeho divadelní hra Penězokaz měla premiéru
v sobotu od 9 hod. dop. do 1 hod. odp.
v D 46,.
(event. dle předběž.. telef. ujednání)
Další význačnou postavou našeho národního obro
zení, jíž vzpomínáme tento měsíc, je P. Josef Li-,
• boslav Ziegler, narozený 10. července 1782 v Hradpi Králové, vychovatel.. synů Krameriových. Kapla
V roce 1940 vyšla Neklidná hranice od Miloslava
noval v Dobrušce a roku 1825 se stal děkanem v Fábery, jenž še narodil 15. července 1912. Podnět
Chrudimi. Přispíval do mnoha obrozeneckých ča k napsání tohoto románu dal spisovateli několika
sopisů a novin, z nichž některé sám redigoval; vy letý pobyt jeho rodičů na Sibiři. Jeho román Sedm
dával pedagogické sborníky. Jeho velký vliv půso mongolských koní je čerpán z Džingischánovy doby
bil na organisaci tehdejšího literárního života a shro a Fábera se v. něm ukázal jako dovedný vypravěč
mažďoval kolem sebe všechny význačnější spiso-l východních bájí. Tímto románem se kriticky zabý
' vatele z východních Čech (M. Z. Poláka, M. S. Pa-j val v KM V. Černý. brčku, F. V. Heká, V. K. Khcperu). Jeho význam - Velký- přítel akademické malířky Zdenky Braunepro českou literaturu v době. národního obrozeni rové,. jež také ilustrovala a graficky upravovala té
zhodnotil A. Rybička v knize Přední křisitelé náro měř všechny jeho romány, Miloš Marťen, zemřel 23.
da českého.
července 1917. Byl předním moravským literárním
Jiří Žák, český spisovatel, v roce 1952-1954 dělník kritikem a spisovatelem a stal se významným před
na- stavbě Slapské přehrady, se narodil 11. července stavitelem Moderní revue v době, kdy v ní nastal
1917 v Českých Budějovicích. Za války byl vězněn odklon od dekadence a příklon k dekorativnímu nov Buchenwaldu. Psal romány z prostředí tohoto kon voromantismu a katolicismu. Pod vlivem katolických
centračního tábora, a další, které jsou naplněny autorů francouzských a italských přiklonil se M.
'protifašistickým pathosem (Brána je znovu otevře Marten (vl. jménem Miloš šebesta). k ideálům la
na, Hitlerovi dědici, Konec komisaře Gaslera).
tinského ťradicíónálismu; tuto přeměnu doprovázela
, Václav Hollar, narozený 13. 7., 1607, odešel v roce názorová konverse ke katolicismu. Velmi výstižné
1635 do Anglie, kde se proslavil jako rytec. V roce jsou jeho charakteristiky francouzských literátů v
1640 vzniká jeho dílo Omáťus Muliebris Anglica- Knize silných a velmi působivé pak jeho studie o
■nus, pó Van Dykovi pak v roce 1641 Karel I. s krá českých básnících (O. Březina a pod.). Korespon
lovnou. Ilustroval Dugdalesovu Historii katedrály sv. denci M. Martena se Zdenkou Braunerovou vydal v
Pavla a po požáru Londýna v roce 1666 zhotovil no roce 1932 J. Portman; kritikem a jeho dílem se
vý plán města. Zemřel roku 1677.
zabýval K. H. Hilar v díle Odložené masky.

“Tieto zásady” ,', konči
Times přihodil i v súvise
s Dacey-ho inzerátom. článok Timesov, “sú esenktorý vraj mnohých čita- ciou slobody a zodpověd
telov urážal ani nie tak nosti tlače.” '
jednotlivými • tvrdeniami
ako1skór celkovým tónom,
kťorým sa niesla celá je 
CHARLES ANTAL
ho . ínvektíva.
tel. 62-0411, 53-6981
Redakčný článok New
po hod. 781-3141
yorských Times nepríznáN. M. L. A.
v,a takéto opomenutie pri
447 Collins St.
Melboume
reklame,
dovolávajúcej
Životné poistký
sa súdu nad Nixonom pre
a
jeho vietnamskú politiku.
požičky na domy
To, pravda, neznamená,
Dóverne
že by sa časopis stotožňoa spolehlivo
val s obsahom oznámenia.
Times prinášajú denne li-

HLAS DOMOVA MŮŽE VÁM DODAT
IHNED TYTO KNIHY :

J.^škvorecký; Tankový. prapor $ 2.80,
Jiří Hochman: Jelení Brod $ 3.60.
G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
M. Komínek: I pod oblohou je peklo $- 5.50
Andrej A. Amálrik: Udrží se Sovětský svaz do
r. 1984? $ 2.40
*
J. K. B.: životní symfonie A. Dvořáka $ 2.-,
Dominik Pecka: Člověk (3 díly) $ 10.-,
G. M. Hopkins: Básně $ 1.50,
M. Součková: Případ poesie $ 1.50,
Vilém-Špalek: Tam Portuguéš znova a znova na
lévá svůj jed $ 3.-,
V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70.
K. čapek Hovory s TGM $ 3,50,
K. čapek: Anglické listy $ 1.70,
B. Mikula: Progressive Czech (učébnice češti-,
ny) $ 5.Zakázaný dokument (Zpráva komise ÚV KSČ o
politických procesech a rehabilitacích 1949-68 —
úvod a doslov J. Pelikán) $ 3.80,
Tanky proti sjezdu (Protokol a dokumenty Vyso
čanského sjezdu KSČ v srpnu 1968 — úvod a zá
věr J. Pelikán) $ 1.80,
Ceny jsou včetně poštovného
Na cestě do Austrálie jsou tyto knihy:

J. Brodský: Řešení gama $ 5.-, ■•
J. Brodský: Solution Gamma (anglic.) $ 6.80,
Kníška Karla Kryla $ 2.40
J. Danius: Zrod satanova atomu. I. a n. díl po $ 6.Qčebnice “Do roka dokonale anglicky” $ 2.30.
V HD můžete též objednat všechny knihy vy
dané CCC Books v Mnichově.
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Arne Falk-Ronne: Dobrodružství u kanibalů. Orbis Praha, 1972, str. 180. — Leopold Pospíšil: The
Kapauku Papuans of West New Guinea. Holí, Rinehart & Winston, New York, str. 102.

Nová Guinea

nazývají kuru. Nemocní
.. jsou odsouzeni ná smrt a
umírají za příznaků konvulzivních křečí. Austra
lané tyto příznaky nazva
li “laughing .death” .
.český překlad dánské
' knihy uvádí kmen Fóre
ppuze pod názvem kmen
Vrásčitých a nakladatel
ství Orbis nesleduje pou-

ván. Papua-Nová Guinea
se zajisté od roku 1966
hodně změnila, civilizace
se neodbytně dere i do
těch nejzapomenutějších
koutů a vyvstávají nová
dilemata. Ty však rychlonozí cestovatelé a pražští
nakladatelé snad ani znát
nechtějí.
život lidí kmene Fóre

Dušan Jasánek se zamyslil. A ihned dospěl k ná
zoru, že tu je vlastně v bojové linií. Na přední výspě!
Bude politicky působit a nedopustí, aby se heduživí
vojáci stali obětí klerikálů. Neboť tam, kde se ostra
žitě nebdí, roztahuje své černé pařáty nepřátelská
ideologie.
—★ —
Slavný a pověstmi opředený zámek na Zelené Ho
ře u Nepomuku byl proměněn v půvabná kasárna.
V místnosti, kde byl kdysi nalezen Lindův falzifikát
Libušin soud, chlemtali nováčci za dozoru svobodníka Hálíka segedínský guláš.
“Baštím a nebavím se,” kvičel svobodník a loupal
kolem sebe očima.
Dušani Jasánek se naklonil ke Keíalinovi, v civilu
asistentovi režie, a řekl: “Zde byl nalezen Rukopis
zelenohorský, česká buržoazie se chtěla vyrovnat
buržoazii německé, a proto se dopustila podvodu.
Proletáři s' tím ovšem nesouhlasili.”
' ' “Po tom guláši se asi pobliju,” odvětil Kefalíri.
“Nekecám a cpu se!” vřískl svobodník: “Jestli si
někdo myslí, že je v hotelu, tak ať si to nemyslí!
Za pět minut je nástup!”
“Buržoazie se vždycky snažila podvádět dělníky,’'
šeptal Jasánek, “ což se jí dařilo za vydatné pomoci
sociální demokracie. Sociálfašistické bojůvky byly
vždy hlavním nebezpečím.”
“Kdó to hodil ten knedlik?” pištěl svobodník. “Ne
chám vás zavřít, až zčernáte. Tady jste na, vojně,
milánkové. Já s vámi zatočím!”
A jelikož vrhač knedlíkem nejevil ochotu přiznat

véna moderní nemocnice,
kde lékařský tým podporovaný severoamerickou
nadací studuje toto ojedinělé onemocnění. Vysvěť
lívka o kuru mohla být
v knize docela autentická, protože výzkum řídí
americký virolog slovenského původu dr. Gajdušek.

Gertruda Goepfertová:

Osvětlené město
Druhá část knihy dán
ského spisovatele sezna
muje čtenáře s lidmi, kte
ří jsou nazýváni Velcí
Nambové a sídlí v těžko
přístupné oblasti ostrova
Molekula v souostroví No
vých Hebrid.
X X X
Jinak než Falk-Ronne
si všímá exotické a těžko
přístupné oblasti západní
Nové Guineje, dnešního
Irianu, profesor Leopold
Pospíšil v knize The Kau
páku Papuans of West
New Guinea. Zatím co
knížka dánského spisova
tele má ráz cestopisný s
přídechem dobrodružnosti.
Pospíšilova kniha
představuje vědeckou prá
ci popisující danou územ
ní jednotku z hlediska so
ciálního antropologa.
Leopold J. Pospíšil vy
studoval práva na Karlo
vě universitě, jako práv
ník však působil v Praze
necelý rok a po únoru
1948 opustil Českosloven
sko.- Studoval pak krátce
filosofii na Masarykově
universitě v Ludwigsburku, pokračoval v USA, vě
noval se antropologii a
získal doktorát na Yalské
universitě, na které dnes
působí jako profesor. Po
spíšil napsal několik vě
deckých prací těžících z
antropologických
studií
mezi etnickýmPskupinami
na Nové Guineji, Aljašce,
Jižní Americe i v Tyrol-

se ke svému hanebnému činu, zapískal Holík nástup.
První rota pomocného technického praporu naklu
sala do prostorné místnosti, jejíž stěny byly poma
lovány husitskými vojsky s cepy a sudlicemi. Auto
rem byl patrně nedoučený malíř pokojů.
Před dosud přežvykující rotu předstoupil poručili
Hamáček a pravil: “Soudruzi vojíni! Teď je každý
z vás voják a voják musí být co? Voják musí být
zdravej! Jedině zdravej voják odolá nepříteli! Proto
nyní dostanete co? Proto nyní dostanete injekci!
Doufám, že mi tu nikdo nebude omdlívat a nebude
tak neuvědomělý, aby dostal horečku! To by byl
padavka a padavkové nemám rád. Tak tedy svlék
nout do půli těla a jde se na věc!”
Nováčci se nepříliš ochotně svlékali a za pobízení
svobodníka Halíka předstupovali před dva podmračené lapiduchy. První jim pomazal hruď jakýmsi
hnědým neřádem a druhý jim vetknul pod pravou
prsní bradavku injekční stříkačku. Nebylo to nic pří
jemného, ale málokdo v této konstelaci něco příjem
ného očekával. Vojíni bledli, zavírali oči, zatínali
zuby a snažili se tento kus života těžkého přijmout
jak se na obránce vlasti sluší. Až na jednoho.
Když se dostalo na Jasánka, zkřížil redaktor ruce
na prsou a hystericky zaštkal: “Ne! Ne! Mne nebodejte! Mne nesmíte bodat!”
“Jak se jmenujete?” zahřměl poručík Hamáček.
“Jasánek,” vzlykl nešťastník.
“Víte, Jasánek, že to je vzpoura?” řval velitel.
To zapůsobilo. “Ne, ne,” bolestně šeptal redaktor,
“já jsem choulostivý na prsa.”

ve vývojce zatemnění
vypovídají potápěči
stožáry taxikáři
až nás rozpozná
rybář odpověď
zasvítí žárovky
naše duše
zasvětélkují stehy
za strojem lásky
nicotě patří výrobky
co nedrží za drátky
loutkář milující
ulicí fičí do očí
drť elektronická zvučící
z podušky velkoměsta
v němž jedinci jehly ztracené
se napřahují mrakodrapy
za přáními nebetyčnými
otěží okolí jařmení
nenasytní chudí
umlčovaní v tlačenici
nenáročnými bohatci
veslujícími o záchranu
po povodni jmění
jak o slavnosti
vzhůru vlajky
se nesou z těch srdcí
které krájeli
a na sekanou mleli
reflektory

sku.
Dr„ Pospíšil se dostal
na území kmene Kapau
ku v západní Nové Gui
neji v roce 1954 a byl
prvním bělochem, který
mezi ně pronikl. Naučil
se jejich jazyku a mél
neopakovatelnou možnost
nesmírného antropologic
kého významu studovat
jejich' život a zvyky za
podmínek
nedotčených

západní civilizací. Pobyl
tehdy mezi lidmi Kapau
ku celý rok a -znovu se
mezi ně vrátil v letech
1959 a 1962. Mohl tak za
chytit změny, které na
staly v údolí Kamu (kde
žije kolem 45 tisíc Kapau
ku) v prvním desetiletí
jejich . kontaktu s bílým
člověkem. Tato okolnost
(Pokračování na str. 9)

“Už jste viděli takové číslo!” zeptal se poručík a
rozhlédl se po polonahých vojínech. "Přej je chou
lostivěj ná prsa!”
<
“My mu to můžem klidně vrazit do zadnice,” řekl
jeden z lapiduchů, “to je dovolený.”
“Tak, Jasánek, svléknout kalhoty!” vyzval redak
tora poručík. “A žádné odmlouvání!” Několik vteřin
nato se dostalo Dušanu Jasánkovi první výsady v
jeho vojenském životě. Byl bodnut jinam než ostatní.
Zaúpěl a. klesl k zemi. Ve stavu hlubokého bezvě
domí byl dopraven na ošetřovnu.
Když se jakž takž vzpamatoval, vyžádal si papír
a tužku. Krátce poté vznikla báseň, otištěná za něko
lik dní v okruhovém vojenském časopise Rudá zá
stava.
Spi, děťátko kučeravé,
spánkem bez přeryvu.
Zadržíme vrahy dravé
holdující pivu,
ty, co hledí přes hranici
s rozšklebenou tváří.
Jak hráz jsme tu všici, všici
y lednu jako v září.
Hněv z našeho oka sálá.
srdce teple bije.
Píšem, pevní jako skála,
knihu historie.
(Z první kapitoly knihy •“ černí baroni aneb
Válčili jsme za čepičky". Vydalo v roce 1939
nakladatelství Vysočina v Havlíčkově Brodě.)
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PŘÍPRAVNÝ VÝBOR SVU V SYDNEY

Píše -mb-

I A U S T R Á LIE A Ž JSA K O M U SVĚTA
Pokračování
posvětit. “Je to pro naše staré příbuzné,” zdůraz
Za svého ročního pobytu v Anglii jsem tuto zěmi ňoval. Tak se stalo, že jsem při audienci držel v ru-,
dost dobře poznal a přiznám se, že ji mám — po kou asi tucet růženců. Za další tři dny jsem se šezúánašem starém Československu — že všech evrop mik blíže s ředitelem z Československa a před jeho
ských zemí nejradši, že se na ni dívám jako ' na odjezdem jsme se loučili několika lahvemi, vino roso.
svůj druhý domov. Nasel jsem tam mnoho dobrých Rozpovídal se, postěžoval si,. jak není snadné žít na.
přátel a mnoho důkažů o dodržování zásad “fa ir zdánlivém výsluní, v němž on žije v Československu
play” . Když jsem např. nastoupil místo v Cardiffu, á nakonec povídal důvěrně: “Víte, tý dva růžence,
ptal se mne osobní referent, zda jsem sloužil v arp á- co jste vzal k audienci s papežem, nebyly pro moji
dě. Odpovídám, že myslí-li britskou, tedy n e .' Po tetu a babičku, jak jsem vám říkal. Jsou pro nás,,
sdělení, že jsem sloužil v čs. armádě až po válce, pro moji ženu a pro mne. Divíte se, co? Komunista a
povídal, že to nevadí. Když zjistil, jak dlouho jšém růženec! Víte, je to snad to poslední, na co ještě
sloužil, listoval v .jakési příručce a pak mi sdělil, věříme, v čem může být nějaká naděje!” Než se
že za mou vojenskou službu budu dostávat přídavek odvrátil a skočil do auta, kterým odjížděl směrem
k Bologni, zahlédl jsem neskrývanou slzu -v jeho
18 šilinků týdně.
oku.
—★ —
'
—
★
—
.
Po desetiměsíčhím pobytu jsem koupil v liverpooiMáte-li tužku po ruce, pak adresa římského čs.
ském obchodu stan/ třf lůžka a- tři spací pytle a za
čátkem července vyjelo naše plně naložené auto z střediska je: Velehrad, via delle Fornaci, 00165 Ro
útrob parníku v Le Hávre. Francouzský celník ne ma, telefon 636256. Za mramorem vykládaný pokoj s
měl vůbec žádný zájem c pas, jenom si zjišťoval, třemi lůžky s teplou a studenou vodou jsme platili
zda je naše puto pojištěno proti úrazu ve Francii. $ 5,- za noc. Dorozumívacím jazykem je kromě češti
Když zahlédl naši zelenou pojišťovací kartu, mávl ny a slovenštiny také angličtina a ovšem italština.
rukou a šel k dalšímu vozů. Po zastávkách v Roue- Není podmínkou být katolíkem, každý je vítán.
nu a jiných městečkách jsme dojeli do Versaillés a
—★ —
rozbili stan na pěkném místě, označeném “Camping
Jedeme přes Foligno. Jako bývalému příslušníku
Ground” (nové to ' francouzské slovo, které — jako 35. pěšího pluku mi srdce radostí poskočilo: tak vi-'
mnoho jiných anglických výrazů — tolik zlobilo; ne da, tady se ten můj památný regiment proslavil!
božtíka de Gaulleho).
'
žena s dcerou se dívaly trochu nechápavě, když
jsem si začal náhle prozpěvovat regimentální pocho■
"1
Ve francouzském vinařském , středisku Chablis dovku “Pětatřicátníci. . .” . Vzpomínal jsem v těch
jsem si popletl silnice a tak nezbylo nic jiného, !než chvílích na vousaté italské legionáře s péry za klo
se zeptat prvního domorodce, kterého jsem potkal. boukem a zvlášť pak na štábního rotmistra Klubše
Asi sedmdesátiletý stařík byl velmi ochotný a 1na a na jeho fistulí zpívané “O so}e mio” pokaždé, když
konec mne doprovodil až k našemu autu. Když si se opil v hospodě proti plzeňským kasárnám.
všiml nápisu “Australiá” ' ná našich dokladech; ř í 
Pokud jste prožili léta 1948 a 1949 v italských
ká, že jsme přijeli' z hodně daleké země, daleko
vzdálenější, než on je původem -r- pochází totiž z uprchlických táborech v Senigallii. a Anconě na bře
Československa. Pak jsem se dozvěděl, že sloužil v zích Adriatiku,' nepoznali byste je dnes. Jejich za
čs. legiích a jako voják se seznámil s francouzskou padlý, provinciální vzhled se docela změnil. Obě
dívkou,, kterou si po propuštění z armády vzal za města se stala středisky chemického a olejářskébo
ženu. V .Československu byl za těch padesát let jen průmyslu, takže siluetě obou míst dominují obrovské
jeďnbu. český žna! už dost málo, bavili jsme se fran rafinérie. “Venderácké” plácky jsou nahraženy vel
couzský.
kými obchodními domy, z kterých by měl radost je
den z tehdejších hejzdatnějších “venderáků” , který
—★ —
' “
Navštívíte-li někoho ve Švýcarsku, nemusíte mít se jmenoval Stanislav. Nynější obchodní domy se
obavu, že pro vás nebude mít ubytování. Podle švý- jmenují STANDA..
corškých předpisů musí mít každý větší, dům nebo
činžák protiletecké kryty, v nichž jsou lpžkn, kuchy
Projíždíme Terstem a pokračujeme směrem k ju
ně, koupelna a zásoba potravin. A tak jsem strávil goslávským hranícím. Z a . necelou hodinu spatříme
několik teplých letních nocí v betonovém bunkru.
na ■horizontu Vlajky: na jedné straně italskou a na
druhé vlajku s “crvenou zvezdou” . Italský financ
—- ★ — ■ •
Zásluhou Dubčeka žije ve Švýcarsku téměř 12.000 jen mávl rukou, když viděl vůz se značkou GB. J u 
nových čs. přistěhovalců. V některých městech, např. goslávskému pohraničníkovi povídám, že jsme z
v Basileji, nastěhovali větší počet do nově postave Austrálie a nemáme , víza. “To nevadí” , řekl pěk
ného bloku čoinžáků, v němž bydlí tém ěř'80% osob nou angličtinou, “půjčte mi své pasy, viza vám dá
' čs. původu. Švýcaři tomu bloku-říkají “Dubcekstádt” .' me okamžitě a bezplatně!” Za tři minuty jsme odjeli
: —v Někteří- noví přistěhovalci si stěžovali na švý směrem na Lublaň. - .
carské zákony, dle nichž se musí čekat až 12 let
★ —
na udělení švýcarského občanství. Avšak ani tato doJugoslávie je pro turistu ze Západu snad nej vý
y ba není jedinou podmínkou k vydání občanského hodnější zemí, pokud jde o nákupní sílu západních
průkazu. Tamní .úřady žádají, aby cizinec žil prv- valuty Letoviska jsou proto . plná" hlavně Němců a
t, nich 12 let v jednom městě, Chce-li se pak. přestěho Rakušanů. V celé Jugoslávii se pak člověk snadno
vat např. z francouzský mluvícího kantonu do ně dorozumí slovánsko-českou srbocfaorvatstínou, promí
meckého, musí začít znova svou čekací lhůtu.
chanou známými moravskými výrazy jako “leh bio
Brňák . . . ” — Obchody ve velkých městech jsou
■
—
★ —
Zavítáte-lí do Říma, doporučuji každému vatikán otevřeny od časného rána až do desáté hodiny noční,
ský Velehrad — pohostinný dům, který nese jméno takže tato města budí zdání aktivity a čilého spole
kardinála Berana a je vzdálen jen asi pět minut čenského života. Často bývám tázán na tamnejší ce
chůze od chrámu sv. Petra. Za našeho pobytu byl ny. .Jako příklad uvedu aspoň cenu dobrého koňaku,
pod. dozorem dvou jeptišek z Ameriky — jedné če vyráběného v Lublani: platili jsme jeden, dolar za
ského a druhé slovenského původu — a byl zřejmě láhev. Výdělky domácích Udí jsou ovšem v porovnám
dostaveníčkem Čechů a Slováků, ať již přijeli do se Západemvvelmi nízké.
(Pokračování příště)
Říma ze Západu nebo z Východu.
Protože jsme přijeli až z Austrálie, vzbudili jsme
trochu větší pozornost a snad proto mi jednou ráno
nabídla slovenská sestra tři vstupenky k audienci ’‘ Chcete se v příjemném prostředí
s papežem v jeho letním paláci v Castelgandolfo.
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
Asi polovina osazenstva Velehradu v době našeho
pobytu byli krajané z Československa, kterým režim 1 Poslechnout si českou hudbu?
povolil cestu na .dovolenou pod podmínkou, že někte
Vše je pro Vás připraveno v české restauraci
ří členové rodiny zůstanou doma. Když se krajané
dozvěděli o našem “ternu” , přišlo za mnou do po
ZLATÁ PRAHA
koje nenápadně několik návštěvníků z ČSSR a do
235
Oxford Sf., Darlinghursi — Sydney
tazovali se, jak jsem ty vstupenky získal. Jeden z
nich, ředitel velkého podniku, žádal, abychom pro
Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi
něho koupili dva růženečky a nechali je papežem
-ury

1

proponuje pro nejbližší období: •
— na 18. srpna kulturní večer věnovaný české a
slovenské písni, které přednese pí. M. Šimková,
— 15. září bude na programu thema “Moderní hud
ba”. o kterém pojedná a ukázkami doprovodí p. J.
Kováříček.
Upozorňujeme všechny přátele divadla, že 13. zá
ří bude v Independent,Theatře v Sydney premiéra
divadelní hry bratří Čapků “Ze života hmyzu” v
anglickém překladu. Vedení má český režisér dr.
O. Fiala a Scénu navrhuje čs.'výtvarník p. P. Bucek.
Podrobnosti ke všem těmto programům, které sto
jí za poznámku do kalendáře, budou včas oznámeny.
V SYDNEY můžete kupovat jednotlivé

výtisky Hlasu domova, též. v
REED’S NEWSAGENCY, 134
Bondi Beach, NSW.

CampbelFs Pde..
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UBYTOVÁNÍ

plná pense od $ 15.50, nocleh a snídaně $ 13.50
F3 min. na pláž — Autobusové spojení — Dobrá I
..kuchyně (další kuchyně k používání pro hosty)
— Domácí přátelské prostředí — Jakákoli ná
rodnost vítána — Výborná příležitost k laciné
a příjemné dovolené u moře pro rodiny s dětmi
MANŽELÉ J. a M. MAJEROVI,
9 B Carr St., Coogee (Sydney), 2034

Telefon 665-6985
Vaše lekáreň: FORDOVA LEKÁREŇ

Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
Ph. C., M. P. S. (Sydney)
Lieky, francovka, kozmetické a fotografické
potřeby. — Zasielame heky do cudziny.
FORD^ PHARMACY
133 Marrickville Rd., Marrickville

Telefon (Sydney): 56- 6956

česká restaurace
Contin. "GOURMET"
Restaurant "LABUŽNÍK"
129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bay
££

Sydney, tel. 317393

*

.S

Otevřeno denně:
pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2, h. odp.
a od 5 do 9 hod. večer, v neděli po celý den.
Přijďte určitě, budete spokojeni!
f Ns Vaši návštěvu se téší rodům N-svotrých

}--------------------------!
{

ZLATNÍK *
HODINÁŘ *
STEVEN VARDY

j>90 George St.
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a Slovensky.
Telefon: 61-8579

| : Prohlédněte si velkou
|:
řadu nejnovějších
VOLTA
vysavačů
a všeho
elektrotech. zboží

Sdělte nám laskavě

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

DISCOUŇT HOUSE
241A Oxford Street

BONDI JUNCTION
(proti kinu Metro)
Těl. 389-1222
POZOR: Náš obchod
je POUZE na uvedené
adrese!
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HLAS

DOMOVA

Poroto s tendenci pohladit
FERDINAND

VAŠE DAŇOVÁ PŘIZNANÍ

zhotoví
VEDENÍ VAŠICH OBCHODNÍCH KNIH

PER O U TKA

obstarají

Mimo jiné Amerika se zabývá tím, že nedemokratům dokazuje, že je demokratickou zemí. A těm,
kteří mají třídní justici a trvají na tom, že ji budou mít, Amerika dokazuje, že třídní justici nemá. Ame
rická porota osvobodila Angelu Davis ze všech bodů obžaloby. Po dlouhé měsíce dobře organisovaná me
zinárodní akce bouřila, že v Americe černoch nebo komunista nemůže dostat spravedlnost. Angela Da
vis je zároveň černoch i komunista. Vypadá to, jakoby Amerika dokázala svou věc. Ale ona dobře
organisovaná mezinárodní akce ihned zaujala nové útočné posice. Angelu, praví nyní, neosvobodila ame
rická porota, nýbrž ji osvobodil lid světa; americký státní návladní si počínal drže. Na příklad: Ange
la nakoupila zbraně, jimiž obžalovaní černoši stříleli, státní návladní to rasisticky označil za podezře
lou okolnost a šel s tím před soud; pudy amerického státního návladního musily být zkroceny lidem svě
ta. Angela byla zbytečně obtěžována. Jedině spravedlivé by bylo, kdyby vůbec žádný proces nebyl
konán. Toto mínění bylo autoritativně potvrzeno samotnou Angelou Davis a jejími advokáty. Když osvo
bozená Angela opouštěla soudní budovu, řekla: "Správný proces by byl vůbec žádný proces". Tak
tedy Amerika se nemá čím honosit. Pražský rozhlas se s osvobozujícím rozsudkem nedá přivést z
míry a dále odříkává: "Klasická ukázka třídně rasistické kapitalistické americké justice," — "jedna
z nejtemnějších stránek americké společnosti."

Na omluvu pražského
rozhlasu je možno uvést
lěkolik polehčujících okollostí. Komunistický rozilas nemůže se prohřešit
proti
marx-leninismu,
podle něhož v lidské spoečnosti neexistuje nic, co
oy nemělo třídní původ.
Když člověk cítí, když fi.osofuje, když soudí, po:íná si nezbytně v mezích
=vé třídnosti. Poněvadž
•narx-leninisté takto se
jsnesli. beze všeho osty
chu vyhlásili, že jejich
justice je a bude třídní,
leboť, není-Iiž pravda,
ric jiného není možno.
Také následkem toho,
že nic jiného není možno,
americké justici se nenůže vyskytnout něco, co
lení .třídně motivováno, i
isvobození Angely Davis'
je
“ukázka
americké
žídní justice” . Není-li to
la první pohled patrno,
husí být vypátráno, kde
íídnost se skrývá. Není-li
:o ještě vypátráno, musí
:o být
_A prozatím tvrzeno.
Za druhé, mnoho nyněj

Když Angela byla osvo
ších redaktorů pražského
rozhlasu se přihlásilo na bozena porotou, pražský
inserát. Vláda zdecimova- rozhlas ve své nevědomo
la spisovatelský, redak sti usoudil, že americká
torský a rozhlasový per justice byla poražena.
sonál a rozpakovala se Nelze vyzpytovat, jak mu
nad tím, co jí zbylo. Da ušlo, že právě porota je
la inserát do novin, aby . konečná instance americ
se přihlásili, kdo se chtě ké justice a co ona vy
jí věnovat duchovní práci řkne, je - americká justi
v nových poměrech. Mla ce.
dí rekruti v rozhlasu ne Není známo, kde jinde
měli žádnou příležitost se pražský rozhlas hledá je
dozvědět, co by spravedl jí sídlo. Podle amerienost měla být a jakým . kých pravidel státní ná
soudním jednáním k r.í vladní přednáší, co poklá
dospět. Vyrostli v komu dá za důkazy, a porota
nistickém režimu, a byly rozhoduje, jsou-li to vskut
jim známy jen harmonic ku důkazy. Tak v přípa
ké poměry domácí justi dě Angely Davis se uce. v níž žalobce, soudce snesla. že předložené dů
i obhájce patří k témuž kazy nestačí, a pražský
podniku a nikdy se spolu rozhlas zajásal nad tím
nesváří. Zvykli na to, že že americká justice byla
vláda obžaluje, a pak vše poražena. Tento rozhlas
už jde hladce. Jen nej ovšem povinně patří k to
zaostalejší
mezi
nimi mu směru, který vidí
snad nevědí, že vláda do hanbu Ameriky v tom. že
dává í rozsudky. Naproti k procesu vůbec došlo.
tomu demokratické soud Prav;; “Angela Davis by
ní řízeni je dramatáckv la postavena před. scud.
zápas mezi činiteli, kteří, an-7~. by p; u-ti m existo
se spolu nesmluvili
valy důkazy.”
/
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KEMENY

7 Draper St., Ormond, Vic. 3204

Volejte po 7.30 hod. večer,
v sobotu a v neděli celý den

(možno česky neb slovenský)
telefon 58-4917

£

Andrej A. Amalrik: Udrží se Sovětský svaz
do roku 1984? Přeložil Vladimír Tosek. Vy
dal Index, Společnost pro československou
literaturu v zahraničí, Koln, 1972, str. 94.

1984

Vlivem George Orwella má rok 1984 pro fdturology obzvláštní přitažlivost. Britský časopis New
Scientist uveřejňoval před časem seriál pojednání
z pera vědců faejrůznějších oborů (astronomie, pří
rodní vědy, zemědělství, výživa, komputarizace, kli
matologie, telekomunikace, doprava včetně mimoplanetární, biologie, medicína, politika, výchova, ob-,
chod, umění atd.), kteří se zamýšleli na základě
svých specializací nad otázkou, jaký bude svět v
roce 1984. Jiná skupina britských vědců vydala před
nedávném prohlášení na téma život na konci tohoto
tisíciletí, a některé komentáře srovnávají závažnost
této akce s významem Marxova Kapitálu na soudo
bé dějiny lidstva.
Andrej Alexejevič Amalrik (nar. 1938), promovaný
historik, příležitostně také kartograf, laborant, pře
kladatel, stavební dělník, povozník. listonoš, paste
vec, vězeň a vyhnanec na Sibiři, napsal v roce 1969
úvahu nazvanou Udrží se Sovětský svaz do roku 1984
a zapojil se tak do světového trendu, o kterém jsem
se zmínil úvodem. V SSSR přirozeně tato studie
nikdy veřejně publikována nebyla, cirkulovala jako
ilegální tiskovina, byla však vydána v několika zá
padních jazycích a nyní se díky exilovému naklada
telství Index dostává i k českým čtenářům.
Amalrik podotýká, že jej k tomuto pojednání vedly
tři důvody: zájem o ruské dějiny, možnost pozoro
vat vznik nezávislého společenského hnutí v SSSR a
nesouhlas s tvrzením, že sovětská společnost se libe
ralizuje. Esej není podložena výzkumem, nýbrž po
zorováním a úvahou, někomu se tedy může zdát,
že jde o prázdná slova. Amalrik ale doufá, že může
zaujat západní svět asi tak,, jako by přírodovědce
zaujala ryba. která náhle promluvila.
Knížka přináší mnoho témat k úvaze a diskuzi,
čtenář, který na základě názvu samotného by hle
dal v publikaci exaktní program, bude zklamáni
Může si však někdo dovolit v dnešním světě přeplně
ném pohybem a zvraty přesné předpovědi? Vždyť
se to nedaři ani meteorologům ze dne na, den. Amal
rik se v krátkých kapitolách zamýšlí nad nejvýznam
f Pokračování na str. 6) nějšími jevy sovětského života — kulturní opozicí,
demokratickým hnutím, reformizmem, byrokracií, na
cionalismem atd. Tyto úvahy tvoří první polovinu
knihy, druhá je věnována čínské otázce, možnostem
vzplanutí války a ozbrojených akcí, vlivu USA a
ostatní Evropy na SSSR, vývoji Ruska a variantám
rozpadu. Zvláště stať o čínsko-sovětské problemati
ce je zajímavá, i když autor někde podceňuje a- jin
de zase přeceňuje realitu. Některé pasáže zřejmě
napovídají, že Amalrikovi scházely objektivní infor
mace o okolním světě. Ale i při těchto a jiných vý
hradách je dobré, že Index knihu vydal ne snad
jako souhrn definitivních odpovědí na současné po
litické problémy či prognóz o budoucnosti Sovětské
ho svazu a tím i Československa, ale jako důkaz o
myšlenkových proudech ve východním bloku.
IP

KEW CONTINENTAL BUICHERS
KOPECKÝ SMAILGOODS Pty. Ltd.

=!

Ltd.

Knihu můžete zakoupit v HD. Cena $ 2.40.

Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii

i

3 2 6 H ig h S t r e e t , K e w , V ic .
Podáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. NAŠE bPEC IA U ^ ^ :^ uzená
■lilii
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
I™I V
D O M Á CÍ JATERNICE, JELÍTKA A SM ETANOV É I V IN N É KLOBÁSY

za velkoobchodní ceny

Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.

Telefon: 42-4782

llektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria" Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.), zastávka č. 38

\

P.

Bylo by zajímavé zvě
dět, koho, kterou instan
ci, který úřad, kterého
člověka, kterou bytost
pražský rozhlas pokládá
za povolanou, aby sama,
bez soudního řízení roz
hodla, co je nebo není dů
kaz. V mysli pražského
rozhlasu se nepochybně
vznáší nějaký diktátor,
nějaké Politbyro, které
by, jako v Českosloven
sku, vzalo na sebe všech
no, čím v demokratických
zemích se zabývá vyváže
nější justice.
Americká justice ne
má nic jiného než výrok
poroty, a v tomto případě
nejen její výrok, nýbrž i
její chování byly zcela
rozhodné. Po skončeni
procesu porotci se objí
mali s Angelou, večer s
ní v restaurací oslavova
li její osvobození, spolu
pili šampaňské. Někteří
porotci přivedli i rodinu.
To se zdá být více než
pouhý rozsudek, to vypa
dá jako manifestace. By-

PRAVÉ CESKE ŘEZNICTVÍ
UZENÁRSTVI

Telefon: 86-7178

Dr.

registrovaná daňová kancelář

iiebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. (314-6281)

i

i*

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

-a-

H U S '

Porota s tendenci pohladit

OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE

Ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
Idřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVÁNÍ rámů
i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

* KOŠŇAR PTY. LTD.
112 Marlbyrnong Rd., Moonee Ponds, Víc.

Telefon: 37-3109
jakož i v č. 42 Howara St., North Melbourne

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

|

Vědouc! kontinentální pekárna v Melbourne

ATLANTIC BAKERY Pty.

24. 7 . 1972

D O M O V A

Ltd.

8-10 Helen St., West Heidelberg, Vlc. 3081

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.

Ideální žena
(Pokračování se str. 3) dinou jen o nedělích. Nor
Vyšlo jí to, jako odmě mální je, že školka nemá
nu za snahu dostala se provoz, jaký by uhoněná
svým manželem poukaz matka potřebovala a nena zájezd do Sovětského ní-li babička, o děti se
svazu. Reportérovi stači stará ulice. Normální je.
la ještě povědět, jak žije, že žena nemá čas zajít
to znamená jaký způsob do divadla . . . To všechživota by měly českoslo .no opravdu je v sociali
venské ženy pokládat za stickém
Československu
idéální.
normální. Nyní byla tato
“Manžel dojíždí domů 'snormálnost zásluhou ča
na konec týdne,’’ říká. sopisu Móda povýšena na
“máme čtyřletého chlap ideál.
ce Vítka, pořád jsem v
Začíná se mi zdát. že
jednom kole, školka ne západní svět nemá pro
má’takový provoz, jak by volby “královen” a “ideá
zaměstnaná matka potře lů” zrovna nejhorší kri
bovala, takže to často mu teria.
M. Čechová
sí zachraňovat moji rodi
če, dó divadla se dosta
nu jen občas a na soboty
Pokládání keram.
a neděle jezdíme ven, po
DLAŽDIC
kud, nemám službu . . . ”
všeho druhu,
obklady koupelen a
Je to život docela nor
kuchyní provádí
mální; říká reportér. Nor
odborně a levně
málni je, že matka s ma
J. HANKA
lým děckem je zaměstná
na a to tak, že musí jez
Box 214, P. O.
dit po pohraničních ob
Springvale, Vic.
cích a její pracovní doba
tel. v prac. době 95-5807
jindy: 544-9203/
je vlastně neohraničená.
Rozpočty zdarma
Normální je, když man
žel se může shledat s ro

(.jroKracování se str. 5)
la to celobílá porota v
malém americkém městě
s nepatrným počtem čer
nochů - klasické podmín
ky, za nichž prý je vy
loučeno, aby se černocho
vi dostalo spravedlnosti.
Avšak stalo se, že Angela
nejen byla osvobozena*
touto bílou porotou, v
tomto malém městě. P o
rotci se s ní objímali a
připíjeli ji. Zřídka, jestli
že vůbec kdy, porota se
takto rozplývá.
: Zůstává
neobjasněno,
jak porota uznala Angelu
nevinnou, zda v mezích
zákona nebo nad meze
zákona. Zákon ukládá po
rotě vyslovit osvobozují
cí rozsudek, jestliže má
“rozumnou pochybnost”
.o vině. Ale zákon neuklá
dá objímat se s obžalova
ným a pít s ním šampaň
ské. To by bylo nevysvět
litelné, kdyby porota mě
la jen rozumnou pochyb
nost. která znamená: snad
jsi vinnen. ale cení dost
důkazů. Porota měla více.
Měla zřetelnou tendenci
pohladit.

Tu snad dvanáct ame
rických občanů pocítilo,
že mají před šebou příle
žitost prospět své zemi,
pokud na nich je, že ame
rická justice není ovládá •
na rasismem, že černoch
nalezne
spravedlivost,
snad i více než spraved
livost. že porota tímto
způsobem uvažovala, vy
plývá z výroku její před
sedkyně: “Toto byl ne
smírně důležitý proces.”
A porotá k spravedlnosti
přidala
svrchovanou
srdečnost v přesvědčení,
že tím vykonává patriotický čin.
Jak dalece .to pomůže,
o tom možno mít “rozum
nou pochybnost” . Jistě to
může přispět k tomu, aby
většina amerických čer
nochů doufala v klidný
vývoj k rovnoprávnosti.
Ale pokud zmobilisované
mezinárodní fronty se tý
ká, tu patrně naděje po
roty je laická. V této fron
tě jsou u díla -mysli po
vinně a profesionálně uzavřené.

Nemažeme nemyslet na ’***5«5fiaoass£n,
situaci, v níž se proces
konal. Po dlouhé měsíce
Džetem 707 - denně
případ Angely Bavis byl
do VÍDNĚ
středem mezinárodní po
zornosti.
organizovaná
FRANKFURTU
frcnia v nesčetných pro
nebo LONDÝNA
jevech a protestech tvrdi
za POUHÝCH S 370.la. že Amerika se chystá ~ Do mnohých měst
tím nebo oním způsoben.
v Evropě a zpět za
Angelu zahubit, poněvadž ^ $ 697.90
~
Amerika, jaká je. si ani g
prostřednictvím
nemůže počínat jinak a
nic jiného v sobě nenalez
|
ALMA
ne. Porota nemohla necí
g TRAVEL SERVICE
tit. že pa ní spočívají
330 Little Collins St.,
miliony očí. Tak bylo by
g
Melbourne, 3000
srczumítekio. kdyby po
g
Telefon:
rota byla uvažovala ne
g
63-4001, 63-4002
jen o vině. nýbrž i o mno
hém jiném.

ó

B

Džetem 707
do EVROPY od
$ 370.-

do VÍDNĚ
9 399.-

prostřednictvím

Černí baroni

I

Mi l osl av

"Řekněte to květinami"

KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA

Lidé byli násilně krmeni
své Oko za sousto chleba,
solí. Jeden vězeň nabízel
Jiný- jedl vlastní výkaly.
Vězňové musili nosit gůmové rukavice, áž jím
špičky prstů uhnívaly.”
Tyto hrůzy Kolděrova
komise popisovala na ně
kolika desítkách stránek.
Závěrem podala posuděk
o procesu s desíti komu
nistickými vůdci, kteří
byli roku 1952 oběšeni.
Posudek zněl: rozsudky
byly protizákonné, žaloba
libovolně
konstruována,
doznání násilím vynuce
na.
Po celou dobu tohoto
procesu, pražský rozhlas.,,
který nyní prý má také
“své místo ve velké lid
ské solidaritě”, denně, lo
mozil a žádal trest smrtfc
pro obžalované.
Je vždy třeba vědět,
kdo to mluví.

ALMA
“S pomocí sovětských
poradců byl vytvořen pro
TRAVEL SERVICE
myšlený systém fysické
330 Little ColRns St.
ho a psychického násilí
Melbourne, 3000
jak vyšetřovance za kaž
dou cenu zlomit a dostat j.(roh Elizabeth St.)
ho do takové apatie, abv
Telefon:
podepsal každé přiznání.
Bylo mučení horkem a
63-4001, 63-4002
zimou, hladem a žízní.

Váš květinář,
spolupracující s INTERFLORA,
může
zařídit dodávku
THE VICTORIA MARKÉT
Z
květin a věnců
roh Victoria & ElizabethSts., Melbourne
£
Československu nebo v jiných státech
OTEVŘENO VŽDY:
£ g Chcere-Ii uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
i
3
v úterý a ve čtvrtek od 6. hod. rann: U jS nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
květiňářství INTERFLORA.
do 2. hod. odp.
§ 1 .
Poznáte je podle obrázku Merkura
j
v pátek od-6. hod. ranní do 6. hod.več. £>■ |j
O l§j'
ve výkladní skříni
v sobotu od 6. hod. ranní do 12. hod. po'. R
V' |
INTERFLORA—
í
"PŮVODNÍ HLAVNÍ TRŽNICE V MELBOURNE H J

Výkony pražského roz
hlasu při této příležitosti
byly jendou z těch mezi
národních smělostí, s ni
miž svět dosud neví; co si
počít, “špionáž, krádeže,
loupeže, intervence, teror,
rasismus - tak se projevu
je americká demokra
cie”, tak mluvil pražský
rozhlas. Jestliže někdo
vehementně odsuzuje ju
stici jiného státu, dalo by
se předpokládat, že s
dobrým svědomím mluví
ve jménu dokonalé justi
ce vlastní. “Velká lidská
solidarita, v níž také my
máme své místo” , vskut
ku řekl pražský rozhlas.
Roku 1963 Ústřední vý
bor československé komu
nistické strany vytvořil
zvláštní komisi, aby pro
zkoumala politické proce
sy v Československu' a po
dala mu zprávu. Podle je
jího předsedy komise by
la nazvána “komisí Kolderovou” . Ústřední výbor
zprávu dostal, zděsil se a
hned ji zavřel na mnoho
zámků. Plný text zprávy
se nyní dostal za hranice
a poprvé byl publikován.
O vyšetřovacích českoslo
venských
methodách
zpráva pravila:

\

š vand rlík

v ;

“Já jsem chemik,” představí se desátník, “ a p ř i .
jednom pokusu s třaskavinami jsem přišel o dva
prsty a boltec. Říkal jsem si, že mě aspoň neodve
dou na vojnu. No a vidíš — odvedli! Dokonce ze :
mne udělali kaprála!"
Do řeči vpadl holohlavý, silně šilhající mladík.
“Soudruhu desátníku, já šilhám a mám regma v
ramenou,” 'pochlubí se.
“Pámbu tě potěš,” ušklíbne se desátník. “Na svý
léta toho máš akorát!”
“Ale já nemohu střílet!” triumfuje šilhavec.
“Tady se taky nestřílí,” řekne desátník. “Jo,
mančafte, vám asi ještě neřekli, k jakýmu velevá- .
ženýmu útv aru . jste narukovali., Tak tedy dávejte
bacha! Právě jste vstoupili mezí černý barony nebo
též pétépáky,” a rozhlíží se, jaký to udělalo dojem.
“To není možné!” zaúpěl vychrtlý obrýlený blon
ďák. “Já jsem redaktor závodního časopisu Rudá
v a tra — Dušan Jasánek! Pétépáci jsou přece poli
ticky nespolehliví!”
“U nás jsou jednak politicky nespolehliví,” ochot
ně. vysvětloval desátník, “ale na druhé straně i spo
lehliví, kterým by činilo potíže vládnout se zbraní.
Ták se tu v jedný rotě sejdou lupiči, kulaci, amnestovaní diversantí a špióni s platfusákama, obrejlenejma, polohluchejma nebo postiženejma padoucnicí.
No a samozřejmě, je tu taky spousta farářů. Bez du
chovenstva bysme snad ani nemohli existovat."

HLAS

24. 7. 1972

DOMOVA

P ŘA1 ELĚ H L E DAJ í
Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu |
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s j
důvěrou na
I Josefa Simona z Poděbrad (který byl v r. 1969
v Bonegille), Vladimíra Jankoviče, který přijel po
r. 1968 do Austrálie a dr. Egona Foltýna z Brna (hle
ODRA TRAVEL SERVICE
dá Jiřina Frydryšková).
311 Latrobe St., Melbourne, 3000

Telefon 67-9454
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro' středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Letenky do Evropy a zpět
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
Zasílání dárkových balíčků — ceník zašleme oa
požádání obratem.

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům,
že- dne 19. července 1972 náhle dotlouklo srdce
' naší drahé manželky a maminky, paní
JANY VEVERKOVÉ
rozené Vampolové ze Studené na Moravě,
ve věku 60 let.
Za truchlící pozůstalé jménem všeho příbuzenstva
Jan Veverka s dcerou Pamelou

Brunswick, Vic.

Nová Guinea
(Pokračování se str. 7)
je z aspektu sociální a
kulturní antropologie zcela unikátní.
Pospíšilova kniha nese
všechny znaky seriózní a
fundované vědecké práce
a přináší první informace
o životních projevech a
prostředí lidí, kteří v údolí Kamu žijí. Knihu
však může číst kdokoliv
zajímající se o život primitivů, je napsána přístupným jazykem a přináší mnohé zajímavosti o
životě lidí, kteří v době
Pospíšilova příchodu žili
na úrovni lidí doby kaměnné. Kmen Kapauku
si vytvořil během staletí
pevnou strukturu sociál
ního a můžeme i říci po
litického života a která
platila jako přísně do
držovaný zákon.
Pospíšil si ve své práci
všímá všech aspektů ži
vota a životního prostře
dí kmene Kapauku. Po
drobně a zajímavě popi
suje způsob obživy, ruko
dělnou výrobu, způsob

ČESKOSLOVENSKÝ KLUB V QUEENSLANDU

sděluje, že valná hromada zvolila na funkční období
bydlení, odívání, majetko- 1972/1973 tento výbor: předseda R. Lupínek, I. mívé poměry, výměnný ob- stopř. O. Marek, 2. místopř. M. Hájek, jednatel F.
Richter, pokladník V. Husák, ručitelé klubu S. Šíma,
ch0d, společenský řád, M. Endl a F. Vávra.
příbuzenské vztahy, systém místní hierarchie a VALNÁ HROMADA ČS. SDRUŽENÍ VE VIKTORU
principy místního práva, zvolila tento výbor: předseda V. Vodička, místopř.
J. Vondruška, jednatel Z. Solch, pokladník B. Je
Tato sféra autora, původ- línek. sociální referentka I. Čapková, zábavní refe
ním vzděláním doktora rent G. Kinsey, sportovní referent J. Havránek. Repráv, velmi zajímá. Po- visory účtů jsou dr. Z. Horný a L. Blažek.
spíšil se dále v knížce věPřípravný výboi? Společnosti pro vědy a umění
nuje popisu přátelských i
v Melbourne
válečných vztahů lidí Ka- uspořádá v pondělí dne 31. července 1972 od 8. hod.
pauku k okolním kmenům, večerní přednášku p. Petra H r ub é h o z Perthu
k nejzajímavějšírrt pak (člena ústředního výboru SVU) na téma “Vývoj
událostí v Československu od roku 1948 do rok.i
p atří kapitola o ceremo- 1968” . Po přednášce diskuse. Zájemci o přednášku
niálním a spirituálním ži- nechť laskavě volají (večer) dr. O. Sitnaie tel.
Votě těchto lidí.
232-7929, který sdělí podrobnosti.
Leopold Pospíšil touto
The Society of East-European Cultural Studies
prací znovu potvrzuje vý pořádá
ve čtvrtek dne 27. července na Melbournske
sokou úroveň čs. vědy v universitě (New Arts Bld., přízemí, síň 105) před
emigraci.
IP nášku L. Chramzové na téma “První zemědělci ve
východní Evropě” .
— Dne 10. srpna pořádá v Lower Theatre, Univer
sity přednášku' ředitela Melboumského filmového
festivalu Erwina Rado na téma “Moderní film ve
PŘEKLADY
východní Evropě” .
Vstup na obě přednášky je volný. Hosté vítáni.
z češtiny do angličtiny
a němčiny nebo opačně
RUDOLF HELLER

1 Norbert St.,
Balwyn, Víc. 3103
Telefon: 80-4944

CCC Books, Mnichov
11 Do Austrálie právě došla větší zásilka těchto knih:

najdete v českém řeznictví a uzenářství

ř. Schneider: Salónek dočasně uzavřen $ 4.70
, Friedrich: Cvokáma $ 4.70
Škutina: Presidentův vězeň $ 3.30
- Kučera: Pražský srpen $ 3.90
K. čapek: Povídky z jedné kapsy $ 4.55
! K. Čapek: Povídky z druhé kapsy $ 4.55
Ceny jsou včetně poštovného a možno je objed- _
nat u zástupce v Austrálii: .

U FRANTIŠKA ŘÍHY

Marcela Čechová, Lot 8, Sfumpy Gully Rd.
Moorooduc, Vic. 3933

Velký výběr jakostního masa a uzenin

73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, Vic.ř tel. 311-2019

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

Nově otevřený moderní bruslařský stadión
1080 Centre Rd., South Oakleigh, V ic.___

LETOVISKO

“ŠUMAVA”

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se bude konat v neděli 30. července 1972

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

ZPRÁVY S. K. SLAVÍ A PRAHRAN

Ňa mokrém terénu hřiště ve Springvale se útok
Slavie nemohl dlouhou dobu rozehrát a tak první
poločas skončil bez branek. Druhou půli zahájili
však hosté mocným náporem a již ve 2. minutě
se ujali vedení. Slavia se pak rozehrála a po dlou- .
bou dobu nenechala přijít domácí k míči. Je jen s
podivem, že z mnoha střel na branku, a z mnoha"
nevyužitých příležitostí (včetně neproměněného-po-'
kutového kopu) padly celkem jen 3 branky. Šíayiá,.
vyhrála 3 : 0 (Howie 2 a Kent).
V dosud nejdůležitějším zápase letošní sezóny s
mužstvem Frankstonu měla Slavia na začátku vel
kou převahu, kterou však vyjádřil jen Jim Train,
jehož ostrá bomba do tyče se odrazlia do sítě. Krátce
po přestávce zvýšil A. Sharp skóre na 2 : 0 a zdálo
se, že jSlavia vyhraje přesvědčivě. Soudce však krát
ce potom nařídil přísně trestný kop, který Frankston
proměnil. Slavia ztratila elán, Frankston přidal a tak
došlo k vyrovnávací, brance hostí. Slavistický útok
ke konci znovu přidal, vypracoval si spousty _příle- .
žitostí, ale všechny střely šly do rukou výborného
brankáře hostí. Slavia se tak musela spokojit s ne-'
rozhodným výsledkem 2 : 2, i když byla po většinh
zápasu v jasné převaze. — Pořadí v mistrovské ta 
bulce se tímto zápasem nezměnilo: Slavia vede s 25 . body před Frankstonem (23 bodů).
Dne 29. července hraje Slavia v Como Párku proti
mužstvu Mooroolbark a 5. srpna na Kim Reserve,
Millers Rd., Altona proti klubu Altona City.
J. K.
INTER WILLIAMSTOWN ZAKOLÍSAL

9. júla Inter bol hosťom East Carlton-u. Před :
týždňom ho vysoko porazil a teraz- len s vel’kým
šťastím nad ním zvíťazil. Najlepšiemu střelcovi Bartolovi dvaja hráči boli stále v patách. Jednako je
den gól ím střelil a ten získal Inter-u 2 cenné bodv.
Hrdinom zápasu bol brankár Klement Ďuriška. Výsledok ostal 1 : 0 pre Inter, ale viacerí dokopaní
hráči Inter-u krívali ešte aj 16. júla, keď inter bol
hosťom-Ascot Utd-u. Věru, vaří ani raz v tejto se
zóně hráči Inter-u nepodali tak slabý výkon ako v
tento deň. Ešte 10 minúťpred koncom bol stav 2 : 2 . ,
Nara,z^ Inter ostal “štědrý” , lebo priam daroval.
Ascot-ú dva góly. Jedna nerozumná “malá domov”
splodila prvý a o pár minut hráč Inter-u dal s i '
vlastný gól. Jásajúci Ascot odnášal víťazstvo 4: 2.
Góly za Inter vsietili Davidovič a Gešovský. — Inter .
ešte drží 2. miesto v tabulke, ale už nie tak pevne.
Budúce zápasy: 30. júla u Nth. Sunshine a 13. aug.
v Yarraville.
V jihovýchdní části Mel
bourne můžete nyní kupo
vat jednotlivá čísla Hlasu
domova též v
Clayton Cards Shop,

336 Clayton Rd.,
Clayton, Vic.
ŠVADLENY
a žehlířky (zkus.)

- běžné dám. šaty.
Práce po celý rok.
Výdělky 50 - 100 $
za 40hod. týden.
P.

BA CO N

232 Flinders Lané,
Melbourne-City

PRODÁM AUTO

škoda Felicia.
Tel. (Melb.) 81.-8360

Investice, která
se vyplácí !

POZEMKY
v Melbourne a okolí
spolehlivě koupíte
a nezávazné
informace obdržíte
prostřednictvím
IVANKY NOVOTNÉ

OLYMPIC ICE-SKATING CENTRE______

Locke’* Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
ANENSKOU
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(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.

MALÍŘ
A NATĚRAČ,

který pracuje odborně
a levně kdekoli v
Melbourne
Petr PEITHNER

2/31 Larbert Rd.,
Noble Park, Vic.
Tel. (po prac. době)
547-2629

POKOJ E
K PRONAJMUTÍ

přímo u S. M. nádraží
a trhu.
378 Coventry St.,
South Melbourne,
tel. 81-8360

u firmy
RALSTON, ______
GRAY & CO.

67 Queens Rd.
Melbourne
Telefon: 51-1561
po hod. (česky)
878-4568
Například právě
je na prodej:

pozemek ideální pro
terasový dům
s nádherným
výhledem - 14 mil.
vých. z města.
Deposit pouze $ 200
a mírné splátky.
Mnoho jiných parcel

od $ 1.800 výše
v různých
předměstích
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SLAS

d o m o v a

.uma.

cm -

Skvělé výkony lehkých atletů USA
SEAGREN TYČKOU 5,63 M

Cs. junioři mistry Evropy
Čs. kopaná v posledních sezónách na mezinárodním fóru neuspěla. Ať už to bylo čs. národní mužstvo
netra klubové celky, nikdo se nedokázal prosadit. Tím větší radost mají fandové ve vlasti z triumfu,
který se podařil čs. národnímu mužstvu hráčů do 23 let. čs. Ivíčata po remize 2 : 2 v Moskvě s fot
balovými nadějemi SSSR, dokázala vyhrát druhé fi nálové střetnutí v Ostravě nad tímto svým soupeřem
jasně 3 : 1 (po poločasu 2 : 0) a získala tak prvenství Evropy soutěže juniorů.

V Moskvě bylo čs. mužstvo týmu SSSR naprosto
rovnocenným soupeřem, v kombinaci a hráčském vti
pu svého rivala dokonce předčilo. Po bezbrankovém
poločase ujalo se mužstvo SSSR v 51. minutě Blochinkem vedení, ale čs. chlapci po zpřesnění hry v
67. minutě Albrechtem vyrovnali na 1 : 1. Zápas měl
pak výbornou úroveň, byla to oboustranně rychlá a
bojovná hra, při níž Gucájev získal mužstvu SSSR
vedení 2: 1, ale 3 minuty před koncem zápasu Me
lichar vstřelil vyrovnávací gól.
1. Brazílie, 2. Portugalsko, 3. Jugoslávie

Malé mistrovství světa
“Dříve jsme měli Peleho, hráče, který _sárn do
vedl rozhodnout utkání. V současné době působí
však brazilský tým kolektivnějším dojmem,^ je ^—
kromě NSR — velkým favoritem příštího světového
šampionátu v r. 1974 v západním Německu!” Podob
ně komentovali brazilští sportovní novináři triumf
mužstva trojnásobných mistrů světa v kopané — Brazilců — na tak zvaném mini-světovém šampionátu,
v- kopané, pořádaném koncem června a v prvé po
lovině července u příležitosti oslav 150. výročí ne
závislosti Brazílie. Rivelino, Tostao, Antonio, Clodoaldo a spol. po bezbrankové remize s ČSR a ví
tězství nad Jugoslávií 3 : 0 a nad Skotskem 1: 0,
porazili 9. července na stadiónu Maracana v Rio de
Janeiru před 150.000 diváky ve finále Portugalsko
1 : 0 a získali tak drahocennou trofej vítěze malého
světového šampionátu. Pravda, trojnásobní světoví
přeborníci Brazilci mohou mluvit o štěstí, neboť ^ví
těznou branku vstřelil Jairzinho teprve 30^ vteřin před
konečným hvizdem israelského rozhodčího Kleina,
přesto nutno říci, že vítězství Brazílie bylo naprosto
zasloužené. Brazilci tak dosáhli jakéhosi světového
rekordu: v 33 mezistátních utkáních nebyli poraženi.
— Třetí místo na’ mini-světovém mistrovství obsadil
reprezentační celek Jugoslávie, který porazil Argen
tinu 4: 2.
Čs. fotbalisté jeli do Brazílie s úmyslem napravit
svou v posledních sezónách pošramocenou pověst.
Ale na turnaji mini-mistrovství světa nic neukázali,
ve třech zápasech, tedy za 270 minut hry, vstřelili
jedinou branku, a to ještě jejím autorem byl zálož
ník.
Nejcennějšího výsledku dosáhlo čs. národní muž
stvo při své premiéře, ve které na stadiónu Mara
cana v Riu hrálo s Brazilci 0 : 0. 120.000 fotbalových
fanoušků bylo zde v 80. minutě zápolení u vytržení,
když se hvězda mužstva trojnásobných mistrů světa
Rivelino octl sám před brankářem ČSR Viktorem,
ten však jeho bombu z 5 metrů vyrazil nad břevno.
A takovýchto zákroků měl golman hostujícího ČSR
několik, byl beze sporu hrdinou utkání ČSR — Brazí
lie. Brazilci měli celkově více ze hry. nedokázali
však vyšachovat zadní řady mužstva ČSR, ve kte
rým vynikal košický záložník Pollák.
ČSR mělo v očích brazilských fotbalových expertů
vynikající obranu, slabší to už bylo s útokem, který
nedokázal ani v druhém utkání se Skotskem dát gól.
Zápas skónčil znovu 0 : 0, což se — na rozdíl od
utkání s Brazílií — nedá klasifikovat jako úspěch.
Po dvou bezbrankových remizách rozloučilo se čs.
fotbalové národní mužstvo s účastí na turnaji minísvětového šampionátu v Brazílii prohrou s Jugoslá
vií 1 : 2. Byl to pro Československo nešťastný zá
pas. První branku dostalo už v 19. minutě 1. poloča
su po menším náporu Jugoslávců, kteří využili Zlc-
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Ódvetné finále na Bazalech v Ostravě, hrané před
17.000 diváky, mělo vynikající úroveň a čs. chlapci
v něm zvítězili naprosto zaslouženě, hlavně díky fot
balové souhře celého mužstva, Trenér Fábera pro
hlásil po utkání, že nejméně 6 hráčů tohoto týmu
by mohlo okamžitě hrát za čs. Áčko. — Už v 10. mi
nutě “našel” Bičovský Gajdůška a ten z těžkého
úhlu tvrdou střelou získal ČSR vedení 1: 0. Sovětští
junioři se ani nestačili z tohoto. šoku vzpamatovat
a za další jednu minutu zásluhou Herdy prohrávali
0 : 2. Byl to tedy přímo “raketový nástup” , který
rozhodl o titulu mistra Evropy. Přesto nutno říci,
že si mladí Čechoslováci i nadále udržovali v poli
převahu a jejím výsledkem bylo vedení 3 : 0. Stalo
se tak v 61. minutě zápasu, kdy záložník Gajdůšex
provedl rohový kop, po kterém levé křídlo Albrecht
ze skrumáže dotlačil míč do sítě. O 6 minut později
se sice mužstvu SSSR Blochinem ' podařilo snížit
stav na 1 : 3, ale to také bylo vše, co mladí čs. fot
balisté Sovětům “dovolili” .
Je třeba připomenout, že vítězství ve finále mi
strovství Evropy fotbalistů do 23 let je v letošním
roce už čtvrtým triumfem čs. sportovců nad Sověty.
Tak hokejisté dokázali v Praze získat titul mistra
světa, když vyhráli nad Rusy 3: 2, — v Moskvě
zvítězili v posledním střetnutí evropské tdbletenisové ligy Čechoslováci nad družstvem SSSR , 5 : 2 , a
sovětským cyklistům udělal v tzv. závodě míru škrt
přes rozpočet Vlastimil Moravec, který se stal abso
lutním vítězem tohoto závodu, když porazil favorita
soutěže Rusa Neljubina.
__OLGA ZNOVU V DRESU USA

Americké lehké atletky měly kvalifikační závody
v městě Frederick ve státě Maryland, na kterých
se znovu prosadila i bývalá čs. reprezentantka Olga
roz. Fikotová, provdaná za amerického kladiváře
ITarolda Connollyho. Olga Connollyová, olympijská
přebornice z r. 1956 v Melbourne, která je držitelkou
amerického rekordu v hodu diskem, hodila nyní na
kvalifikaci ve Frederick 56,46 m a bude tutíž i na
olympiádě v Mnichově hájit barvy USA.
RESIGNACE TRENÉRŮ
ČS. NÁRODNÍHO MUŽSTVA

Po příletu čs. fotbalováho národního mužstva
z mini-světového šampionátu v Brazílii, vzdali se
oba dosavadní čs. trenéři,
bývalí čs. reprezentanti
Lad. Novák a Ladislav
Kačányi, svých funkcí,
Zdá se, že je k tomu vedl

neúspěch na turnaji v
Brazílii.
Předsednictvo
Čs. fotbalového svazu vyhovělo jejich žádosti a uvolnilo je z těchto úvazků. Novým trenérem čs.
fotbalového
národního
mužstva byl jmenován
Václav Ježek.

chovy chyby k vedoucí brance, která padla v době.
kdy čs. tým hrál o 10 hráčích (Medvid byl ošetřo
ván). Teprve po této brance “začali” čs. fotbalisté
hrát. při čemž se však plně ukázala jejich slabina:
střelba/•Měli mnohdy převahu, ale před brankou si
počínali jako začátečníci. Prakticky _celý jiruhý po
ločas čs. fotbalisté diktovali hru, výborně hrál ne
únavný Pollák. ale všechno bylo marné. Jugoslávci
nejenže se ubránili, ale v 77. minutě z náhodného
protiútoku Džajíčem zvýšili náskok na 2 : 0 . O dvě
minuty později brazilský sudí Marques neuznal vlast
ní gól jugoslávského obránce Katalinského a tak čs.
tým teprve 3 minuty před koncem střetnutí už jen
snížil porážku brankou záložníka Hrušeckého.

V Eugene ve státě Oregon probíhaly kvalifikační
závody amerických lehkých atletů pro olympijské hry
v Mnichově, které jen potvrdily, že USA jsou i nadále
světovou velmocí číslo jedna.
O světový superrekord se zde postaral 251etý Bob
Seagren, který dosáhl ve skoku o tyči na třetí po
kus 5,63 m, čímž zlepšil o 4 cm svůj vlastní rekord
a rekord švéda Kjella Issaksona, vytvořený 23. květ
na tr. v El Paso. Kromě něho pojedou na OH v
Mnichově .další dva američtí tyčkaři: Steve Smith
a Jan Johnson, kteří zdolali 5,50 m.
Jednou z nejsilnějších zbraní americké lehké atle
tiky bude zřejmě i na OH v Mnichově sprint. Ve
finálovém běhu na 100 m mužů vyrovnali v Eugene
dva sprintéři: Eddi Hart a Reynauld Robinson svě
tový rekord svých krajanů Greena, Raye a Smithi
z r. 1968, když zaběhli čas 9,9 vt. Celkem 18 ze 32
startujících amerických sprintérů zaběhlo v kvalifi
kaci 100 m za 10,2 vt. a rychleji.
Senzací v Eugene byl i 7. srpna 1950 narozeny
Dave Wottle, letošní studentský mistr USA, který
vyhrál 800 m za 1:44,3 min.. Dave Wottle (který se
kvalifikoval pro OH v Mnichově i pro závod na 1.500
m) vyrovnal tak světový rekord, který zaběhli Novozélanďan Peter Snell a Australan Ralph Doubell.
Další skvělé výkony americké kvalifikace:
200 m vyhrál Cuck Smith (za 20.4 vt.), 400 m Wayne Collett (44,1 vt.), 5.000 m Steve Prefontaine
(13:22,8 min. — nejlepší světový čas roku), 400 m
přek. Ralph Mann (48,4 vt.); výška: Stones, Jour^
dan a Dunn (všichni 2,21 m), dálka: Arnie Robinson
(8,04 m), trojskok: John Craft (17,12 m), koule: G.
Woods (21,37 m), disk: Jay Silvester (64,36 m), kla
divo: Tom Gage (70,08 m), oštěp: Bili Schmidt (82,45
m). — Ze známých amerických lehkých atletů ne
prošli sítem kvalifikace: Randy Matson (koule), Lee
Evans (světový rekordman na 400 m), Henry Hines
(letos do dálky nejlepší světový výkon 8,19 m), atd.
Bruch diskem 68,40 m
LUSIS OŠTĚPEM 93,80 M

Z evropských lehkých atletů se v posledních dvou
týdnech vyznamenali dva: švéd Ricky Bruch a Estonec J. Lusis. “Enfant terrible” švédské lehké atle
tiky Ricky Bruch vyrovnal na mezinárodním mítin
ku ve Stockholmu výkonem 68,40 m diskařský svě
tový rekord Američana Jay Silvestra (Ludvík Daněk
byl v této soutěži výkonem 65,30 m druhý) a sovětský
oštěpář Janis Lusis posunul hranici světového re
kordu na 93,80 m.
E. GLESKOVÁ ZABĚHLA SVĚTOVÝ REKORD

Na “rekortanu” Népstadiónu v Budapešti.došlo už
k tradičnímu lehkoatletickému střetnutí ČSR — Ma
ďarsko, na němž byla dosažena řada vynikajících
výkonů, čs. muži. porazili v tomto 24! vzájemném
střetnutí Maďary jasně 119 : 104, ženy podlehly Maďarkám 60 : 77. Ovšem právě zápolení žen přineslo
velkou senzaci: bratislavská sprintérka Eva Glesko
vá zaběhla jako teprve pátá sprintérka historie 100
m za rovných 11 vteřin. Nová spoludržitelka světo
vého rekordu Glesková měla fantastických posled
ních 50 metrů.
Z 21 disciplin mužů vyhráli Čechoslováci 11, Ma
ď aři 10. ČSR vyhrála: 100 m Bohman (10,3 vt.).
200 m Bohman (21,1 vt.), štafetu 4 x 100 m za 40,3
vt. — Jozef Plachý byl časem 1:46,9 min nejrych
lejším pálkařem na 800 m, Děnkava vyhrál-vytrvalecký běh na 5.000 m (14:01,2 min.) a Jánský 10.000
m (za 28:47,6 min.). V běhu na 400 m překážek do
minovali Danis (50.1 vt.) a Kárský (50,8 vt.), .závod
na 3.000 m překážek vyhrál pak Moravčík (8:26,6
min.), skok o-tyčí Jelínek před Lhotským (oba 4,80
m). V dálce ccsáhl J. Brož 7,92 m. A konečně: Lud
vík Daněk porazil znovu obávaného maďarského
diskaře Fcjéra. Hodil 65,42 m, Fejér 62,72 m.
Čs. ženy vyhrály 6 disciplin.
H L S D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Víc. 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
i výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za
I přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 8.-,
i £stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně
! Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
1 na požádáni obratem.
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