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Ke sjezdu Svazu socialistické mládeže

Historie se tvori o měni
Nemyslící, na vše kývající stádo působí trapně, pohled na vždy přikyvující
stádo mladých lidí musí být zvlášť ošklivý. Degradování mladého člověka na
úroveň němé tváře je skličující i pro toho, kdo kritizuje opačný extrém, anarchii,
hlásanou částí mládeže v demokratických zemích.
'V Praze se konal ustavující sjezd Svazu socialistické mládeže a podle uveřej
něných referátů neprojevil ani jeden z 1.285 "řádných delegátů" sjezdu za čtyř
týdenního zasedání jediný vlastní názor, který by se lišil od předem připraveného
názoru oficiálního. Celý pořad sněmování se držel úzkostlivě šablony, vyzkou
šené už při sjezdech strany, ÚRO, Společnosti československo-sovětského přá
telství, Svazu protifašistických bojovníků, tvůrčích svazů atd.: fanfáry, společ
né ^nástupy k zasedání, standarty na téma věrni straně a Sovětskému svazu
zůstaneme, potlesk, ovace a spontánní hlasování :na znamení — to vše mělo .do
kazovat, že je v komunistické zemi už plně zabezpečena "normalizace poměrů",

dvě zvláštní přílohy Zprávu o úkolech SSM a
Dokumenty I. sjezdu SSM
-V které- se mají stát trva
lou -pomůckou při zpraco
vávání mladých lidí v niž
ších organizacích. Ústřed
ní orgán strany (JRP 30.
9.) zdůraznil radost, pý
chu a nadšení 1,700.000
dětí a mládeže v úvodní
ku, v němž se mj. říká:
“To, co se u nás, postup
ně- stává skutečností, če
ho naše mládež využívá a
čeho si váží, je pro mladé
na protější straně bariká
dy jen snem, touhou . .
Sny mládeže jsou jistě
tak živé a nadšení tak
(Pokračování na str. 2)

Demokracie je v zásade dlouhodobá operace a
jeji význačná úloha, vláda se souhlasem, musí se
.pojit se strategií pravdy. Věc je Vhodně shrnuta
v poznámce, která se přisuzuje Abrahamu Lincolnovi>-'že nikdo -nemůže ohlupovat lidi po všech
ny časy. To je základní pohled na demokratické
-procedury. Jestliže úspěch vaší. vlády závisí na
-ohlupování lidí (tj. na velké lži)> pak musíte být
připraveni stínat hlavy .lidem, kteří nejsou hlu
páci. iNehodlété-li vládnout iza pomoci:, exekucí,
nýbrž-se souhlasem lidí, pak nemůžete počítal s
dím, že se ,vám bude dařit.-lohlupovat -lidi -příliš
dlouho.
Daniel sLerner ("Sykewar")

POCHYBNOSTI O DEMOKRACII

československé noviny oznámily, že ministr -zahra
ničí B. -Chňoupek odletěl .do ,New Yorku a v.hlavním
sídle Organizace -spojených národů se .setkal s jejím
generálním Tajemníkem K.' Waldheimem. V srdečném
ovzduší si prý vyměňovali názory-na-aktuální otáz
ky činnosti. OSN, Současně vyšla v západních novi
nách zpráva, že japonská vláda, oznámila -zástupci
Tajvanu -své rozhodnutí o přerušení diplomatických
styků, články sice většinou nehýří “srdečným ovzdu
ším” , .ale své konstatování, že Japonci usilují- o na
vázání kontaktů s Čínou .a že styky s Tajvanem by
byly na překážku,.tomuto úsilí,-nikterak „nekomentuji.
Podobné zprávy slyšíme denně, ze všech stran.
Už v zahajovacím pro manifestaci lásky, vděč gram, ideály a politika
•Byly-li zásadovost a morálka hodnotami včerejška,
rozhodně již nejsou hodnotami -dneška. Dokonce je
■jevu v první den sjezdu nosti a důvěry v komuni mohou nás všechny bez
-směšné se jich dovolávat. V .nejlepším -případě se
íék l dosazený (a znovu stickou stranu a její poli pečně a jistě vést sociali
člověku, .dostane .útrpného úsměvu a poučení, že již
pak zvolený), předseda tiku. Se stranou komuni stickou cestou k zářivé
starý Platón huboval nad úpadkem mravů, a trvat
;ústředního výboru SSM stů jsme spojili své mla hvězdě komunismu.“
na nějakých etických zkamenělinách znamená stát
se .sám, zkamenělinou. V hloubi duše. však-ještě vět
Juraj Varholík:
dé životy, osudy, dnešek,
Čs. noviny vycházely,po
šina z .nás cítí, že něco není v pořádku. Bylo-sice
“Máme svou jednotnou budoucnost - pouze komu čtyři dny ve znamení sjez
již mnohokrát řečeno, že OSN neplní naděje, které
a vnitřně diferencovanou nistická strana, její pro du. Mladá fronta vydala
do-ní-lidstvo vkládalo, generální tajemník-OSN by
masovou,
dobrovolnou,
-snad však .přesto neměl setrvávat v srdečném-roz.hovoru a naslouchat hlasu -bezcharakterního šaška,
hluboce vlasteneckou a
Pred podpísaním obchodnej zmluvy?
o němž je známo, že byl na trůn dosazen-okupanty,
internacionální organizaci
nezastupuje svůj národ, a příslušníci vlastního náro
mládeže a dětí, která se
da jej nenávidí a opovrhují jím. Stejně tak by ofi
řídí zásadami demokra
ciální novinové komentáře (jejichž míněním se řídí
tického centralismu a
Začína rozhodujúce štádium v americko-sovietskych obchodných a hospodár .tisíce) měly dát Japoncům jasně -na -srozuměnou,
sdružuje dnes ve svých skych rokovaniach. Na záverečné porady prichádzajú do Spojených štátov tri že není morální hodit maličký' Tajvan -přés- palubu
jen proto, že z toho kyne zisk.
řadách přes 800.000 svazá- sovietske odborné delegácie. Americká verejnosť juj« v očakávaní správy _o -Cítíme, že se něco nepěkného děje s -morálními
ků a téměř 900.000 pioný prvej obchodnej dohode s Moskvou od skončenia druhej-svetovej vojny.
hodnotami, mlčíme však u vědomí,- že by-náš -pro
rů.”
:
Dosiaľ však :neprenikli soch. Pripomenul, že aj dvoch dovodov: v prvom test stejně zapadl jako slza v--moři. Nanejvýš se .spo
A před ukončením sjez navonok o budúcej zmlu keď prvá obchodná doho rade . preto, že vláda trvá kojíme s odsouzením politiky jako špinavosti a . snažímp se vytvořit si svůj vlastní malý ohraničený
du si ve své funkci všemi, ve nijaké podrobnosti, len da sa bude časové vzťa na tom, aby sa zásadne svět. Děláme totéž v malém, co japonská -vláda ve
hlasy delegátů potvrzený minister obchodu Peter hovať len na niekoľko ro vyčistilo -ovzdušie a všet velkém. Nakonec celý náš mikrosvět je jen věrným
Peterson sa na .zasadaní kov, predsa však musí za ky sporne .problémy na odrazem, miniaturou mezinárodního kolbiště. Naše
Juraj pochvaloval:
“Právem se tento sjezd obchodnej komory v Bal chytiť či anticipovať ce-. zmluve figurovali. Potom soukromá hádáním zloba, závist, , zrady, „přátel, to vše
je ^politika v malém. .Její ,nemorálnosť. a--obludnost
.-stal-spontánní, z hloubky timore pokúsil o jej náčrt lú zložitú problematiku, preto, ..aby ■vyzval k trpez ovšem nevidíme,' pokud .není zvětšena .na- mezinárod-'
našich srdcí tryskající aspoň v zásadných obry mnoho technických' pod livosti obchodné kruhy, ní míru.
Myslím, že nejvíc ze .všeho nás tísní úpadek právě
robností, aby sa predišlo ktoré v rysujúcej sa prí
té části světa, o níž věříme, nebo. chceme věřit, že
ležitosti
vidia
neobyčajne
nedorozumeniam,
ktoré,by
Soud vyhověl žádosti. . .
je demokratická. ..Od komunistů .ovšem-nelze žádné
mohli skončiť vo vážnej priaznivú možnosť hospo spravedlivé jednání očekávat a také^-je ■-neočekává
Československá: tisková kancelář oznámila stručně, šej politickej konfrontá dárskeho úspechu.
me. Západní část světa .se však-nebezpečně zbavuje
že Obvodní soud pro Prahu 4 "vyhověl žádosti švéd
svého .čistého štítu. Dá mi čím dál větší práci pře
cii.
Nastoluje,
sa
otázka:,
čo
ských občanů K.' G. Wickenbergha a L. G. Larssona
svědčit
samu sebe, že demokracie stále zůstává de
všetko musí iniciatívna
o prominutí zbytku trestu" a vyhostil je z Česko
mokracií a že demokracie a spravedlnost jedno asou.
P r i ;tom všetkom preja
slovenska. Tím se aspoň pro oba Švédy končí "pří
americko - sovietska do
Nedávno vyšla v Hlasu domova recenze na kfcižku
pad Pořízkové", který začal před rokem. Dne. 22. vil minister Peterson veľ hoda obsahovať, aby po •Radoslava Seluckého Východ je východ. -Recenzent
září 1971 přiletěli oba Švédové vlastním letadlem ký optimizmus a povedal,
napsal: “Při čtení si opět potvrzujeme již dříve nado Brna "na veletrh". S nimi přiletěla podle před že v posledných týždňoch ložila základy ,k rozvinu : značený Seluckého talent ekonoma i spisovatele:” Je
ložených dokladů Wickenberghova manželka. Ve sku bol vykonaný taký pokrok, tiu dlhodobej spolupráce to pravda. Seluckého knížku lze hodnotit z mnoha
tečnosti však letěla na vypůjčený pas "posrpnová"
a odstránili sa nedorozu ! aspektů a literárně i: dokumentárně je vynikající.
■čs. uprchlice Anna Pořízková, která se chtěla -poku že aj prezidentom Nixo- menia, ktoré by mohli , Etické podvědomí mi však říká, že .člověk by .se měl
sit dopravit k sobě a manželovi do Švédska jejich nom stanovený termín:
I při- čtení ptát i na něco jiného. Je sice vzrušující
élefou -dcerku Pavlínu, kterou k nim nechtěly čs., rdostať pod strechu ob viesť k spomenutej váž číst zážitky a postřehy “socialistických horních
úřady pustit. Případ se prozradil a všechny tři oso chodnú dohodu niekedy nej.konfrontácii. Peterson 10.000” , Odchovanců matičky Strany, lidí povýše
by byly tehdy zatčeny. (Paní Pořízková byla později
hovoril o celom rade kom ných nad obyčejné smrtelníky. Je to něco jako fic
prozatímně propuštěna z vězení, protože byla v po pred koncom roku, bude ponentov, ktoré sa musia tion, něco, co se mně nebo tobě nikdy nemůže při
prekonaný. To znamená,
kročilém stavu těhotenství.)
s podpisom zmluvy vyba hodit. Selucký jede například do Mongolska a s na
Za několik dní po zmíněné zprávě ČTK byl i .zřej že podpis dohody môže
prostou samozřejmostí líčí svůj rozhovor s velikým
mý důvod, proč soud velkomyslně "vyhověl žádosti" prísť už v najbližšom ča viť. Jedným z týchtc Cedenbalem, jede do Jugoslávie a potřásá si r ukama
komponentov
je
vytvore
trestaných. ČTK hlásila, že čs. náměstek mini
se členy předsednictva Svazu komunistů, se .členy
stra zahraničí dr. M. Růžek navštívil Stockholm, kde se, pravdepodobne ešte nie .uspokojivého .arbitráž federálních a republikových vlád, s poslanci a čHplojednal se zástupcem vedoucího politického oddělení pred novembrovými- voľ neho. systému pre prípad maty, které my obyčejní lidé známe jen z obrázků.
švédského ministra zahraničí o přípravě celoevrop bami.
(Pokračování na str. 2)
že by došlo k nedorozu
ské bezpečnostní konference a o "aktuálních otáz
Minister Peterson sa meniu a sporom o kvali
kách vzájemných vztahů". Byl také přijat švédským
PUBLISHED by F. Váňa, 8. Moorfiouse St.,
ministrem zahraničí a zúčastnil se oficiálního otevře rozhodol oboznámiť verej te či kvantite v obchod
ní-nové budovy čs. velvyslanectví ve Stockholmu.
Richmond, Vic. 3121. — PR IN TER S: Unification
nosť so základnými obrys nom sortimente. Dosial
K usnadnění politického jednáni režimu českoslo
Pty. Ltd., '497 Collins St., Melbourne, .Vic. :390i
mi rodiacej sa zmluvy z (Pokračovanie na str. 2}
venský soud ochotně vězňům vyhoví.

Dohoda Washington-Moskva
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Historie se tvori a méni
(Pokračování se str. 1)
velike,;že ani není třeba
vysvětlit, k čemu jsou-ta
všechna omezení, hlídací
věže,a dráty s ;elektric
kým proudem na hrani
cích,, které, brání mladým
lidem; aby se sami pře. svědčili o špatných pomě
rech ...... na , pr.o,t|jší. straně
barikády*; aby pak -mohli
lépe ■kárůr1':;oéMit -svou
“skutečnost” . , , .
’ Balamucení (a nejen
mládeže) je však nezbyt
nou součástí' metod, jimiž
vládne diktatura. K usnadnění . vlády .je nutno
přetvořit nejen-přítomnost
a kreslit’budoucnost jen v
růžových barvách, ale
měnit i minulost. Stává se
■však ’zřídka, že Se o zá ’ šáhů do minulosti píše tak
Veřejně, bez,, ostychu, ja. ko jsm e.si přečetli v mi
nulých dnech (3. října) v
Rudém právu.
ŠVADLENY

Přijmeme švadleny k
běžnému šití,' dále
OBRUBOVAČKY,
' DÍRKOVÁČKY a
ZAČISŤOVAČKY.
Mohou vydělávat % 70
týdně. Dobrý,, bonus.
Moderní továrna š k lt
rnatizačním ..zařízením.
‘Jedna minuta ód
stanice South Yarra.
TEXW EAR

Rty. Ltd.

14-16 Yarra St.
South Yarra, Vic.
Telefon 24-1246

Jakýsi Václav Klicperá láni .paihátník Ferdinando
píše v dlouhém článku vi, k otvírání expozice na
“Současnost vane i do hi Českém Šternberku byli
storie” o špatném vlivu, dokonce přizváni potom
který mají na návštěvníky kové tohoto šlechtického
některé sbírky v museích, rodu a na Karlštejně do
hradech a zámcích:
šlo k nejhorší věci: “Hi
“Mnohá stálá expozice storička pämátkbviá,/pěče
je ideově závadná, stala připravila ná ..pbčést r50.
se socialistické společno výročí založení KSČ expo
sti ...třídně - nepřátelskou.' zici, v, níž emblém strany
Návštěvník se tam setká uzavřela do mříží a sou
s pragmatismem, ovlivňu druha A. Zápotockého
je ho pozjtivismuš,' je v prezentovala pouze jako
něm podporována úcta k předsedu klubu Sparta . . ’
feudálovi. . . , dějiny ja (ačkoli Zápotocký mohl,
ko by vytvářeli jedinci.’ být prezentován aspoň s
' V jiné části vypisuje pohárem . jako Bušek z
autor hříchy, k. nimž do - 1Velhartic),.
V. Klicperá popisuje ta
šlo: z Konopiště byl udě

ké, jaké zásahy je nutno
provést, co z muzeí od
stranit a co tam přidat.
Zvláštní péče bude věno
vána zámku Jemniště.
kde se začalo s budováním
“památníku spojení s nej
věrnějším přítelem naší
vlasti” , SSSR, takže se
snad uplatní i první tank,
který vjel do Prahy před
4 lety, nebo jiné důkazy
přátelství.
Nehorázné zásahy ko
munistů do historie nejsou
vlastně velkou novinkou,
jak si jistě znovu uvědo
míme v příštích týdnech,
při čtení výkladů k výro
čí 28. října 1918, jeho vý
znamu, vlivu atd.

Dohoda W as h ington- Mos kva
(Pokrač. zo Str. 1)
si Moskva prisvojovalao
takýchto veciach rozhodo.vať sama.. Druhým kom
ponentom je vybudovanie
náležitých podmienok pre
prácu amerických obchod
ných spoločností v Mosk
ve. Treba pamätať aj
na také. technické podrob
nosti, , ako je.moderná te 
lefonická služba’ a doko
nalý kontakt So zákazník
mi. To nateraz v ■Moskve
neexistuje v takom rozsa
tíu, aby to americké ’fir
my uspokojilo.

HOTEL
N EPEA N HIGHWAY
MORNIMGTON
Pod vedením L. žifčákovej
* Chutná kontinentálna kuchyňa
* Mierne ceny
' ^
í * Príjemné posedenie
BRAVČOVINA KAŽDÚ SOBOTU A NEDEĽU

Jedlá sa podávajú medzi 12. a 2. hod.
Deti vítané
Telef.: (STD 059) 75-2015
.

16. 10. 1972

DR. MARK BRYCE
zahájil všeobecnou lékařskou praxi v
484 Dandenong Rd., Caulfield, Vic.

(mezi Hawthorn & Kooyong Roads)
Telefon: 50-5043
Rozumíme česky i slovensky

p iigK iB iH istsiE aaag^ ^

Pochybnosti o demokracii
(Pokračování se strany 1)
Jede do Sovětského svazu a všude si jej podávají z
ručky do ručky soudruzi funkcionáři, o nichž se ne
přestává vyjadřovat jako o přátelích a o “lidech,
které má rád ”. Nu a nyní žije Selucký na Západě a
zase (stejně jako jeho kolegům ve víře) jsou mu
otevřeny dveře universitních kateder a podobných
dobře placených míst, jež zůstaly zavřeny, když na
ně nesměle klepali jeho ne levicově smýšlející kole
gové, kteří ovšem v době, kdy on studoval v Sovět
ském svazu, kopali třebas uran v Jáchymově;
I to je prý demokracie. Nezbývá než sousto spolk
nout, ačkoliv to někdy jde zatrápeně těžko. Ale snad
je přece jen ještě demokracie demokracií, mohu-li
napsat tento nikoho nedojímající protest, aniž by
mne zavřeli nebo vstrčili do ústavu pro choromyslné.
Máme tedy stále ještě - možnost něco dělat, o cosi
usilovat, zlepšovat, i kdyby to byl jen ten náš malý
mikrosvět. Ale zdalipak právě, ten není — jak jsme
si zde připoměli — kopií velkého světa a ukázkou,
jak by to mělo či nemělo na světě vypadat?
M. Čechová

Do úvahy prichádzajú kých’ 5 miliárd dolárov
samozrejme
aj
vecné prišla cez Londýn. Podľa
problémy ako sú deklasi- tejto správy by šlo aj o
fikácia či uvoľnenie ame vybudovanie amerického
rického tovaru určeného obchodného strediska v
nä vývoz do Sovietskeho Moskve, ďalej hotelov a
zväzu, doteraz podlieha úradných obchodných do
júceho kontrole z bezpeč mov.
nostných dôvodov;'- potom
Ale' známy newyorský
HLAS DOMOVA MŮŽE VÁM DODAT
otázka doložky, o maximál časopis Wall Street Jour
IHNED TYTO KNIHY :
nych; obchodných , výho- _nal chce priviesť tento
A. Ostrý (pseudonym —P rah a): Československý
dách'a námorná doprava. optimizmus
na pravú
problém $ 4.80
Dohodu o ■námornej do mieru á preto poukazuje Radoslav Selucký: Východ je Východ $ 3.60
prave považuje minister na to, že tajomník Biele
Jiří Hochman: Jelení Brod S 3.60
Peterson za definitívnu ho domu Ronald Ziegler
G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
Andrej A. Amalrik: Udrží se Sovětský svaz do
predzvesť k celkovej' ob odmietol komentovať tú
r.
1984? $ 2.40
chodnej zmluve.
to poslednú správu a že
Karla Kryla $ 2.40
Ale, ako sme už refero aj na ministerstve obcho Kníška
J. Škvorecký: Tankový prapor $ 2.80,
vali, americko-sovietsky du boli prekvapení otáz M. Komínek: I pod oblohou je peklo $ 5.50
obchod sa rozvíja dosial kami novinárov, ktorí si J. Danius: Zrod satanova atomu. 1. a 2. díl po $ 5.50
nepoznaným tempom na chceli londýnsku správu Vilém špalek: Tam Portugués znova a znova na
priek tomu, že -obchodná overiť. Wall Street Jour-- lévá svůj jed $ 3.-,
zmluva nié je ešte pod nal vo svojom úvodníku B. Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje1
$ 1.20
strechou, časopis-Journal vyslovil pochybnosť, že J. Durych: Služebníci neužiteční (4 svazky) $ 10.of Commerce' prináša by vývoj v americko-so- J. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.-,
-podľa informácií z mini vietskych vzťahoch aj po Ivan Sviták: Kniha prezence (Dialektika pocitů
sterstva obchodu . túto podpísaní obchodnej doho 1948-56) $ 1.70
správu: Tohoročná hodno dy začal tak priaznivo, D. Pecka: člověk (3 díly) $ 10.M. Hopkins: Básně $ 1.50,
ta amerického exportu do aby sa mohlo rátať so G.
Gertrud von Le Fort: Věčná žena $ 1,Sovietskeho zväzu dosiah vzrastom obchodného ob
M. Součková: Případ poesie $ 1.50,
ne hodnotu okolo 800 mi jemu y hodnote 5 miliárd V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70,
liónov dolárov, čo je päť dolárov do roku 1977.^Sto- K. Čapek: Anglické listy $ 1.70,
krát viac ako vlani. Do . jí tomu v ceste obmedze B. Mikula: Progressive Czech (učebnice češti
. siahne sa - to ' v dôsledku ný sortiment ruskej pro ny) $ 5,veľkých nákupov obilia. dukcie, ktorý by sa dal Učebnice “Do roka dokonale anglicky” $ 2.40
Dlouhá, Zavadil: Angličtina pro jazykové ško
Začína sa už síce 'expor umiestiť na americkom
ly I. $ 2.40
tovať aj priemyselný to- trhu a ktorý by podporo Poldauf: Anglicko-český a česko-anglický slovník
; vár, ale vbez povolenia val tovarovú výmenu v (1.224 stran) $ 9.40
vládou zaručených úverov žel^telnom rozsahu. A Hais: Angl.-český a česko-anglický kapesní slov
za nákup priemyselného tak terajšie dohady iste ník $ 2.80
Ceny jsou včetně poštovného
tovaru ■sa tento úsek oo- upraví na pravú mieru
V HD můžete též objednat všechny knihy vy
chodnej - spolupráce ne prax po podpisani zmluvy.
dané CCC Books v Mnichově.
rozvinie do uspokojivých
D. L., New York
rozmerov napriek' tomu,
že vo verejnosti sa ne
Veškerá PO JIšTĚN f odborně provedou
ustále1 hovorí o mamu
tích obchodných doho
dách.
Posledná takáto správa
,
Insurancé Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
o pripravenej obchodnej
958 Nepean Highway, MOORABB1N, Vic., 3189
dohode v hodnote neja

R. C. Kugler & Associates
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-3Dnes: slabě lehkomyslň!, zítra: lehce slabomyslní

Populace
— Čs. novinářskou cenu u škole Čs. .strany lidové.; který .25. .dubna,-tr. zastře
příležitosti Dne tisku udě Tam musí být legrace! lil ve'Dvoře Králové prá
loval sám president Svo V minulých dnech v Ja porčíka VB Miroslava P i
boda. Dostal jí zástupce vorníku “besedoval s lek skora a zranil strážmistra
šéfredaktora Rudého prá tory” úřadující místo Milana šulce.
va Karel Douděra. Dále předseda . ÚV Národní — V - minulém čísle jsme
udělil ceny “Za vynikají fronty ČSR M.. Vacík.
přinesli zprávu, že pomě
cí práci” a to šéfredak — Jedině správná politi ry v českém divadelnictví
torce časopisu čs. televi ka musí ovšem provázet dozrály tak daleko, že bu
ze J. Husákové, zástupci všechno veřejné jednání. de konečně Ustaven Svaž
šéfredaktora
Zeměděl Tak se např. dovídáme,- českých
dramatických
ských novin B. Valovi, že “v ČKD Praha jednala umělců. .Stalo-se tak 2,
poradci ústředního ředite politická (!). komise ÚV října v hotelu Internatio
le Čs. rozhlasu F. Hanz KSČ pro výstavbu tran nal v Praze za účasti 230
líkovi, redaktoru ČTK R. zitního plynovodu” , která “delegátů” . Dostavila se
Novákovi a redaktoru Ži projednala “ současné vý též čtyřčlenná delegace
vota strany K. Vlčkovi in sledky na všech stavbácn ÚV KSČ, kterou vedl J.
plynovodu” . Fojtík a v níž byli ve
memoriam. - Úroveň čs. tranzitního
tisku je stále velmi ubo Zdá se, že plynovodu, kte doucí oddělení kultury
há a režim se jí snaží rý by nebyl politicky spo ÚV KSČ M. Mueller, če
zlepšit zřizováním novi lehlivý, by se sověty zdrá ský ministr kultury Brůžek a kandidátka ÚV KSČ
nářských kursů na okre haly svěřit svůj plyn.
sech a v krajích. Od 1. — Při mezinárodním auto J. švorcová. členka dele
října byla pak zřízena v mobilovém závodě o mi gace Švorcová odešla pak
Praze fakulta žurnalisti strovství republiky, který z jednání jako všemi hla
ky. Jejím .děkanem jme se konal 1. října v Haví sy zvolená předsedkyně
noval český ministr škol řově, vyjel čs. závodník nově ustaveného svazu.
ství J. Havlín prof. dr. Bobek z dráhy do řady Místopředsedy, svazu .jsou
diváků, z nichž 6 vážně Z. Mika, A. Kachlík, J.
V. Hudce.
Hužera a O. Skálová, ve
— Novou formu závazků zranil.
začal závod AZNP Mladá — Slavnostní večer ke doucím tajemníkem A.
Boleslav. Je to akce “200 Dni čs. lidové armády se Kraus. Svaz má 60členný
plus 200” , jejímž zámě konal 4. října v Domě so výbor a 21členné předsed
rem je, aby každý tech větské vědy a kultury v nictvo. Přítomní drama
nik docílil ještě v tomto Praze. K témuž dni bylo tičtí umělci “se rozhodli”
roce 200 korun úspor na povýšeno mnoho vyso • poslat ze sjezdu připiš
nákladech a stejnou část kých čs. důstojníků. Pře ÚV KSČ, v němž slibují,
ku “snížením pracnosti” . devším oba první náměst že učiní vše, co je ■od
Pravděpodobně bude do ci ministra národní obra nich očekáváno.
podniku přibráno několik ny K. Rusov a V. Valo — V Tisovci byl odhalen
dalších techniků, aby akci byli povýšeni na generál- ppmník v slánskíádě po
plukovníky.
praveného Vladimíra Glékontrolovali.
•— Dne 29. září byl v Bon — Dne 5. října se konal mentise v den 70. výročí
nu parafován protokol k v Praze ústřední seminář jeho narození. Za zvuků
dlouhodobé západoněmec- Čs. strany lidové k 55. písně Hoj vlast moja po
ko-československé dohodě výročí Říjnové revoluce ložily i-pak k pomníku
o výměně zboží a spolu a 50. výročí vzniku SSSR. věnce stranické a. vládní
práci v oblasti, hospodář Předseda ČSL A. Pospí delegace.
ství, vědy a techniky. šil na něm zdůraznil, že — V Praze, zemřel zaslou
Protokol má být pode- “ všechen náš lid i přísluš žilý umělec Antonín Zíb,
psán v listopadu v Praze. níci ČSL se chtějí aktiv jehož jméno je spojeno s
— Víte, co bych si přál? ně zapojit do těchto čs. rozhlasem, kde půso
Být tak aspoň jeden den oslav” .
bil přes 20 let. Byl znám
přítomen vyučování v “ú- — Trestní senát Krajské jako rozhlasový předsta
střední politické škole čs. ho soudu v Hradci Králo vitel velkých postav čs.
strany socialistické v J a  vé odsoudil k trestu smrti i světové klasiky.
vorníku” , nebo v podobné 231etého Jiřího Dědka,
Č/HD

Nase maminky mívaly láinamni notýsky o; rozvoji .dítěte,’ ilustrované .bucla
tými děťátky Marie Fischerové - Kvěehové. Donnich si zaznamenávaly první
krůčky/, zoubkyí a, úsměvy- nás ratolestí. V záhlaví notýsku byla slova: Dítě —
toto sladké jméno / ženě nebem daný dar.
v, Qbáy,ánvtse/.ie?'d.t*barmateřských památníčků je nenávratně pryč. Dnešní mla:dé.’rma.tky;r;netnají čas zjišťovat a zaznamenávat první úsměv, a? první zoubek.
Často .nemajrxas ani .na to> aby vůbec dítě měly. Před : nedávném otisklo Rudé
právo článek J í Havelky z Federálního statistického úřadu o. problémech popuilace a mladých rodin.:’ Očistíme-li .statistická data od socialistické omáčky,
dozvíme se,, že přítomnost ani budoucnost mladých manželství není nikterak
radostná.

V roce íym bylo v Ce- nehubuje na to, jak se ná úroveň, jejich úroveň
skoslovensku
přibližné mladé maminky štvou a kulturní však zůstala na
900.000 .rodin,- vnichž oba namáhají, Rudé právo si stejném stupni. Už v ob
manželé-, jsou mladší 35 naopak stýská, že. zapojen dobí -československého ja
let. Statistikové zjistili, že ní žen do pracovního pro-: ra ,.k d y novináři byli ví
asi .šestina (150.000) z cesu je už tak vysoké, ce, všeteční, a také si moh
nich je ' bezdětná, zhruba že je nelze efektivně roz li víc dovolit, zjistili, , že
víc než třetina cikánské
čtyři desetiny ".(3600000) šiřovat.
Statistikové zjišťují,, že populace je . duševně za
mají jedno ‘dítě, třetina
'(SOO.éoO) má dvě -děti a v socialistické >zemi. třicet , ostalá, a ť :jiživlivem alko
teprve .zbývající (901000) let po válce každá sdruhá holismu rodičů nebo dege
mají tři a více^ dětí. Zna nově vzniklá rodina nemá nerace. i-A^právě ::tyto-.*mémená 'to,: že dtíešní mladá kde ■'bydlet. Z „úhrnu. něcenné -rodiny. mají . nej
československá rodina se 900.00Q.: rodin.: bydlí samo větší.,počet -.dětí. Repor
omezuje ponejvíce na jed statně:': pouze -.277.000. U:. tér telidy. poznamenal,- že
no dítě. U rodin, kde muž 12 až 15 procent - manžel- ’- budeme-li k . této ■-Věci i
je ve věku 30-34 let, je ství se problém bytu ne jen slabě lehkomyslní,, bu
situace ještě vyhraněněj podařilo rozřešit ,ani..za 5 deme., jako .národ co nej
ší: plná čtvrtina -těchto leti-.po-svatbě.-Není-, divu, dříve -lehce-.-slabomyslní.
rodin m á jen jediné děcko že rozvody a ■ bezdětná Od chvíle, Jidy bylo toto
a víc už vzhledem ke- své manželství, jsou na den vyřčeno, „uplynulo již.pět
let a proces .pokračuje.
ním pořádku.
mu věku mít nehodlají.
Varovná čísla populace: Žel, v.i oficiálních; iátátistiO příčinách tohoto sta
vu statistiky-hovoří zcela se -. však netýkají jedne kách, uveřejňovaných v
jasně. Ze stovky mladých skupiny "obyvatel
Ciká-' Rudém právu, o tom zmín
M. Čechová
žen plných 6-8 pracuje. V nů. Zvýšila se jejich hmot ky není.
bezdětných mladých rodi
nách dosahuje zaměstna
i
nost žen 90-94%,- matek s 1 Z L O B I V Á S O Č I ?
jedním dítětem je zaměst
■
•‘Bělí Váš-hlava ?
náno 79% a matek se dvě
Noste brýle od O P T Á
ma dětmi téměř 71%. |
Je- zajímavé, jak na to
to: statistické zjištění rea
guje režim: v článku se

Družstevní desatero
Ústřední sklizňové komise v českých zemích i
na Slovensku hlásily, že letošní úroda Obilovin
byla všeobecně dobrá. Při sklizni pomáhaly ve
zvýšené míře nedobrovolně dobrovolné brigády,
‘které jsou nyní opět nasazovány při sklizni bram
bor a cukrovky. Počátkem října byla sice sklizena
v českých zemích jen asi polovina brambor ^ zpoz
dilo se i setí ozimů, ale "nahoře" zakročili: "Mi
nistr zemědělství J. Nágr uložil ředitelům kraj
ských-zemědělských správ postarat se především
o to, aby ozimé obiloviny byly zasety do 10. října
a aby se urychlila sklizeň brambor", hlásily praž
ské noviny a hned přidaly zprávu o tom, kolik kde
nastoupilo brigádníků, aby pomohli dohonit za
meškané. Do bramborářských krajů přišlo také
na výpomoc "dalších 800 příslušníků armády a
250 vojáků-traktoristů".
Mnohé zprávy čs. novin musí vyvolávat dojem,
že o členy Jednotných zemědělských družstev je
výborně postaráno — práci udělají brigádníci a
družstevníci shrábnou tučné platy za zemědělské
výrobky. Je proto asi nepochopitelné, proč členo

vé JZD z venkova utíkají, proč Chtějí dělat raději
v továrnách. Důvody? Uveřejníme raději’ "Desa
tero družstevních přikázání", které koluje po če
ských vesnicích a které bylo právě importováno
na 5. kontinent:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.)

OP TO

Capifol House, 113 Swansfon St

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

Velký .výběr, jakostního, masa -a-‘ uzenin

najdete v českém řeznictví ai uzeriářství

;
) V jedno zemědělské družstvo věřiti budeš a •
s celým majetkem-tam půjdeš!
U FRANTIŠKA 'ŘÍHY
) Nevezmeš jména J. Z. D. nadarmo i když
budeš pracovat zadarmo!
>‘73,-Mc!ntyré- Rd.pNthí Sunshine, Vic., tel.311-2019í
) Pomni, abys den sváteční pracoval a tím
t Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho ňnihu J
družstvo zveleboval!
) Cti otce svého i matku svou i když majetek' Naše specialita: domácí jaternice a jelítka,
-.frankfurtské, párky, turistický“-salám.
v družstvu pozbudou!
) Nezabiješ prase, husu ani slípku, věřiti budeš
jen v družstevní naturálie a sýpku!
) Nesesmilniš s brigádnicí ■ani soukromnicí,
milovat budeš-jen svou udřenou družstevnici!.
Vyrábíme už léta zlatou, a- stříbrnou
:
) Nepokradeš brambor, mléka ani pšenice i
OPÁLOVOU
B
IŽU
TER
II
když ti bída poleze do světnice!
) Nepromluvíš křivého svědectví proti' družstev á 'nyní jsme otevřeli ve středu městacprodéjnu
TH E JE W E L CAGE
níkům, svědčit takto můžeš jen proti soukrom
Elizabeth Arcade,
níkům!
) Nepožádáš manželky předsedy svého. ale ta roh . Elizabeth St,-a Lt. Collins’ St., Melbourne
í Prohlédněte si naši- opálovou kolekci, různou jinoi
tvoje může být i jeho!
,
. bižuterii,. jakož i .zásnubní a svatební-prsteny.
Aniž požádáš záhumenku jeho, , protože v
Z prodejních cen-- dostanete 10% slevy
J. Z. D. nesmí být nic tvého!
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DOMOVA
. X . “ vt'-zr.

Polarizácia života v čile

Džetem — denně,: ;

vy-vr

do VÍDNĚ, FRANKFURTU nebo LONDÝNA

- ' fnůžete letět ZA POUHÝCH $ 370.Do mnoha měst v EVRO PĚ a zpět
můžete letět za $ 697.90

Kríza sa prehlbuje

riteľmi v Paríži, ale po
trebuje nové úvery. Obrá
tila sa na Medzinárodný
menový fond vo Washing
LETY NA VÁNOCE 1972
-•
tone o pôžičku 43 milió
K
objednejte si již nyní
nov dolárov, pretože ame
’ 1 NAVŠTIVTE NÁS
rické, banky odmietli úver
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje
rovou službu,, dokiaľ sa
V hlavnom meste San- parlament značne obmed soch sa objavujú úvahy čílska vláda definitívne
iagu bol veľký sprievod zil vládu v otázke ďalšie 0 tom, ako táto polarizá nedohodne s americkými
cia ohrožuje aj súkromný firmami o náhrade za zná
.4. septembra. Zástupy ho znárodňovania.
rodnené bane na meď.
■> TRAVEL SERVICE
íespokojného
obyvateľ
Nebezpečie, že sa situá a rodinný život. Priatelia
Nový spor vlády s firmou
sa
vzájomne
odsudzujú,
ova
protestovali
proti
roz330 Little Collins St.
cia vymkne spod kontroly
Kennecott zblížil síce opo
rodiny,
sa
rozpadávajú.
•astajúcej
sa
inflácii,
nevlády, bolo tak veľké, že
(roh Elizabeth St.), Melbourne
zíciu
s vládou, v čílskom
lostatkom v zásobovaní a podľa určitých správ pre A minister Chonchol sa
Telefon 63-4001 — 634002
parlamente
všetky strany
obrátil
priamo
na
Kře
proti obmedzovaniu ob zident Allende požiadal aj
odmietli pokus americkej
sťansko
demokratickú
čianskych slobôd.
hlavu katolíckej hierar
Prezident Allende varo chie, kardinála Raula Sil stranu. Pripomenul jej, firmy o vynútenie náhra
val opozíciu, hovoril, že vu Henrigueza, aby ma že keď je taká istá o svo dy za znárodnený maje
srajina sa nachádza na pomohol ukľudnit verej jom postavení vo veřeje tok, ale z medzinárodné
Jarka Vlčková
ho hľadiska ani. táto poli
Zdá se mi, že je obzvláště dnes třeba připomínat pokraji občianskej vojny. nosť a odvrátiť hroziace nom živote a očakáva, že
si jména těch, kteří nejen proslavili sami sebe, ale Apeloval na rozvahu a nebezpečenstvo občian vyhrá voľby, tak sa vraj tická solidarita nepomoh
i'celý náš národ. Jejich činy vždy směřovaly k to oznámil, že on sám je roz skeho konfliktu. Kardinál nemá uchylovat’ k demon la.
mu, aby ukázali celému světu, že náš národ -lze
Medzinárodný menový
štráciám, ktorými nemôže
právem považovat- za jeden z nejvyspělejších, jenž hodnutý urobiť všetko na Raul prehovoril a apelo
fond
síce poslal svoju od
nič
získať.
se může rovnat svými kulturními hodnotami ostatním odvrátenie bratovražed val na občanov, aby uvá
bornú delegáciu do San
předním národům světa. Bylo by však zbytečné jen nej vojny, potlačiť všetky žili, čo by sa stalo, keby
Zdá sa, že hrozná pred tiaga, ale tá neprišla s
pšát o těchto význačných příslušnících našeho náro sily, ktoré nechcú uzná prepukla hrozná tragédia
stava z možnej občianskej pozitívnym postojom k
da, kdybychom si sami z nich nebrali příklady a kdy
bychom je sami neumělí prosazovat u národů ostat vať autoritu jeho vlády. bratovražedného boja.
vojnj7 zapôsobila. Politic
V rovnakom zmysle pre ké napätie, sa zmiernilo, udeleniu pôžičky.- To jed
ních, poukazujíce tak na naši slavnou kulturní minu Ale zároveň dodal, že ak
by prišlo k tomuto národ hovoril aj minister poľno ale neodstránili sa jeho noduchú preto nie, že
lost i přítomnost.
— Dne 1. října 1852 se narodil v Bavorově u Vodňan nému nešťastiu, jeho tá. hospodárstva
Jacgues príčiny. Tie väzia v podľa ustálených pravi
romantický spisovatel Bohumil Havlasa, z jehož nej
bor
by
vraj
zvíťazil.
Vy
Chonchol,
ktorý
opustil
tá prvom rade v neustále sa diel Medzinárodný menový
čtenějších románů byly Tiché vody.
:— 2.. října jsme vzpomínali 105. výročí narozenin slo zval. predstaviteľov Kře bor Kresťansko-demokra- zhoršujúcej ekonomickej -fond musi získať určité
venské spisovatelky Timravy (vl. jm. Božena Slán- sťansko - demokratickej tičkej strany len pred situácii. Allendov režim záruky a dostať právo
ovplyvňovať z hľadiska
čikováj, jenž napsala několik knih povídek ze života strany, aby obnovili roz štyrmi rokmi. Minister
naznačil, že uvažuje o za výlučne
na-Slovensku.
ekonomického
hovory
s
vládnou
koalí
Chonchol pripustil, že po vedení lístkov na potra
— 3. 10. 1762 se narodil Antonín Bernolák, jenž pro
hospodársky vývoj kraji
ciou
na
urovnanie
spor
litická
polarizácia
sa
pre
vedl první, pokus o založení vlastní slovenské, -řeči.
viny, aby odvrátil totál ny, ktorej udeľuje pôžič
ŕ—"4. l0.~ié'67 še narodil v české Třebové F. V. Krej ných problémov, menovi hlbuje a ochromuje celý ny krach v zásobovaní.
ku. A samozrejme, že
čí, redaktor a senátor,' jenž nejvíce vynikl z žáků te sporu o zákon, ktorým národný život. V časooi
Šaldových. Vydal několik essayů literárně estetiC;
Lenže hospodárske ťaž Allendov režim na nič ta
kých, literárně sociologických a monografií (o Sme^
kosti nie sú len domácej ké nepristúpi. A tak mož
ťanovi, Máchovi, Nerudovi aj.).
povahy. Pre radikálne zá no očakávať, že ekono
Téhož .dne -jsme vzpomínali 75. výročí narozenin
sahy do hospodárstva u- mická kríza bude pokra
Českého malíře.-'(krajináře): a grafika. Miloslava Hdíého; člena spolku výtvarných umělců' Mánes, i
í
padla domáca produkcia čovať a dávať nové a
~ Dne 5. 10. uplynulo 75" let od narozéní šlóvenské
aj v priemyselnom aj v ďalšie impulzy aj ku krí
STAFFORD
ELLINSON
PTY.
LTD.
fhalířky Zuzky Medveďové.
.
;
1
poľnohospodárskom
sek- ze politickej, k prehlbova
4- 7. 10. 1847 se narodil Emil Holub, český badatel
mají volná místa pro dívky a ženy ve stáří j tore a režim už spotreboniu polarizácie národného
$ přírodovědec. Roku 1872-3 navštívil Jižní Afriku,
16 až 30 roků, k zaučení jako ŠVADLENY.
kde se zabýval přírodovědeckým bádáním. V posled
\ val všetky valutové rezer života.
Protože je stálé ’nedostatek odborných švadlen
cích svých vědeckých výpravách se zabýval průzku
vy. Dokonca vyčerpal aj
Dušan Lehotský
mném velké části Afriky od Kapského města až po
— tj. po zapracování — skýtá se možnost velmi
svoje rezervy v Medziná
Egypt.
'
dobrých výdělků.- Nabízíme výtečné podmínky,
rodnom menovom fonde%
f - Dne 10. 10. 1942 zemřela slovenská spisovatelka
. . stálou práci a vysoké sazby od kusu.
MALÍŘ
čílske medzinárodné po
1'erezie Yansoyá, choť evangelického faráře,.-jejíž
A NATĚRAČ .
řbmáhylnám'připomínají tvorbu K. V. Raise v Če
V pátek- se vždy končí práce ve 3.30 odpoledne
dlžnosti sa odhadujú na
chách.
"
Hlaste se laskavě u:
3 miliardy dolárov. Ale v který pracuje, odborne
a levně kdekoli v
4~ 13. 10. 1837 se narodil český básník a spisovatel
dôsledku domácej ekono
COMMONWEALTH EM PLOYMENT SER V IC E
Melbourne
Rudolf Mayer, z jehož terza básní je dnes známa hlav
mickej, krízy vláda nielen
ně sociální balada V poledne. Jeho dílo zhodnotil J.
Petr PEITH N ER
99
Queen
Street
Hora v knize. jPpesie a život.
že nie je v stave platiť
8 Moorhouse St.,
j - 17. 10. Uplyriulb již 80 let od narození českého huM ELBOURNE
splátky, na ktoré dostala
Richmond, Vic.
‘ debního skadatele a dirigenta předních čs. hudeb
už určité úľavy na nedáv
Tel. 42-5980
ních těles, národního umělce Otakara Jeremiáše.
nej porade so svojimi ve
— 20. října před 25 lety zemřel v Roztokách u Prahy
Jaroslav Zaórálek, jazykovědec a překladatel. Vyšlo stavu jsme viděli jak na předních scénách našeho di
200 ýeho překladů, v nichž krásná, čistá, svěží a bo vadla, tak i ve filmu.
Velký výběr vín, lihovin a piva
hatá čeština otvírá hluboký pohled do moderního Svě — Dne 25. 10. se dožívá 75 let slovenský skladatel,,
tového literárního umění..
dodáme kamkoli v Austrálii
zasloužilý umělec Ján Matuška.
— 23. 10, bude 5.- výročí smrti národního umělce — 26. října vzpomínáme 80. výročí české herečky,
za velkoobchodní ceny
Jindřicha Jindřicha, jenž skonal nedaleko svého ro národní umělkyně, Jarmily Urbánkové.
diště Klenci u Domažlic. Hudební skladatel, klaví —oPřed 20. léty, 27. 10. 1952, zemřel Jiří Frejka,
Ceník na požádání
'
rista (doprovázel - Emu Deštinovoú a Karla Buria . tvůrce . moderního stylu českého režisérství, na je
na), etnograf a folklorista, skládal sbory, písně na hož inscenace- na ND do dneška vzpomínáme.
J. KINDA & CO. PTY. LTD.
texty lidové i básnické. Vydal devítidílný Chodský — Před 95. léty, dne 31. 10. 1877, se narodila spiso
zpěvník.
cr. Jonas Ä. Vicforía Sts., Richmond,.Vic. ,
vatelka Helena Malířová (vl. jménem Nosková),
— 140. výročí narozenin vzpomínáme 25. října u slo sestra herečky Růženy Noskové, jež o své sestře psa
Telefon: 42-4782 venského básníka Jozefa B. Belly.
la v autobiografických vzpomínkách Jak šel život.
nebo: Í04 Millers Rd., Níh. Altona, Vic. (3144281! ’
5-_Před ,90. léty, 25. 10. 1882, se narodila Otylie Be- Dílo^ Heleny Malířové obsahuje většinou povídky a
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
níšková, česká herečka, národní umělkyně, jejíž po- romány, jež vyvrcholily dílem Deset životů.
Juhoamerická republika Čile prežila tri búrlivé týždne: obdobie dusnej poli
tickej. atmosféry- a napätia z príležitosti druhého výročia nastolenia vlády mar
xistickej koalície na čele s prezidentom Allendom. Politická polarizácia sa pre
javila búrlivými demonštráciami a zrážkami medzi príslušníkmi vládnej koa
lície a demokratickej opozície. Prezident Aliende verejne obvinil opozíciu, že
pripravila tzv. septembrový plán — plán organizovaného násilia vo všetkých
väčších mestách s konečným úmyslom zvrhnúť vládu a znemožniť ďalšiu
cestu k socializmu. Za týchto búrlivých akcií prišlo o život nejakých 32 osôb.
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Cas nezastavíš

ZEN Y
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HLAS
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Bei pódiu honby
FERDINAND

vybráni. Někteří spisova
telé se v novinách posmí
vali obžalovaným, jak se
před soudem potí, jak cu
kají obličejem. Z továren
a úřadů přicházely koše
resolucí, které žádaiv
trest smrti. Zkrátka
nikdo z veřejných činitelů
nescházel. Cizí zastupitel
stva byla zastoupena ja
ko nyní, ale tenkrát se
nepřišla poklonit. Maďar
ské zastupitelstva žádalo,
aby v Československu by
ly stejné politické proce
sy se 'smrtelným. koncem,
jako byly v Maďarsku.
Sovětští zástupci v zemi
se aktivně podíleli na pří
pravě procesu.
Avšak - jakoby této hi
storie nebylo. Na jakém
si trakaři komunistické
strany vozí své oběti čt>
Pantheonu, ves z Pantheo
nu a snad zase zpět oa
Pantheonu, x hrobu za
zdi neznámých i rodžisásico památkových síní kre
matorií.
Dáváme si nad tím
myšlenky do pořádku.
Československá komuni
stická strana se koří ny
ní před mužem, jejž za
bila. Činí tak. jak se mu
sí zdát. bez n-ejmenších
rozpaků, bez n-ejmenšihú
pocitu hanby. Ovšem,
hanba je stav mysli, a
všechny stavy mysli ne
jsou každému dostupný.

PEROUTKA

Jiní věří, že jsou nad
některé normální stavy
mysli povzneseni z vyšší
ho zájmu, ze zájmu "stra
ny, ze zájmu marx-leninismu. prý ze zájmu dě
jin. Tak z úst téže strany
mohou vycházet dva pro
tichůdné úsudky o téže
věci. o témž člověka.
Buďto Clemerrtis byl za
sloužilý člen komunistic
kého hnutí, jak je dnes
anebo byl jeho hanebný
zrádce, jak byl tenkrát
Ale v průběhu dvaceti iet
takové buď a nebo pro
stranu neexistuje, strana
si osvojuje obojí. Je za
tím nějaká smělost, po
vznesená nad vysvětlová
ní. nějaká lhostejnost a
chladnost, povýšená tbm|
normální lidské vztahy i
pravdě.

V jednom z minulých čísel, jsme přinesli informaci
0 edičním programu společnosti , pro československou
literaturo v zahraničí Index, která v období 1972-73
vydá v Kolíně nad Rýnem dalších 12 původních
autorských prácí a začíná publikovat měsíčník Do
ba. ,Se svými edičními plány 1972J73: ;.se .ozvala další
dvě exilová nakladatelství.
Škvoreckěho Tankový prapor, který yyšel jako
první kniha nakladatelství 68 Publishers Toronto
(Box 695, P. S. A. Toronto, Ontario, Canada), vzbu
dil neobyčejnou'pozornost, jak konečně pozorní čte
náři HD- vědí. Nakladatelství si chce tuto, pozornost
udržet, nabízí atraktivní výběr a — což stojí za zdů
raznění — členské ceny za knihu se budou pohybo
vat mezi třemi - čtyřmi americkými dolary. To je
velmi přijatelná relace a představuje na knihu 'ob
nos “menší než rodinné vstupné na jedno filmové
představení. Podmínka členství je objednávka alespoň
tří knih za rok. jinak kniha „přijde- o dolar či dva
dráže.
První knihou letošního..programu nakladatelství 68
..Publishers Toronto je Škvoreckěho Mirákl, popisu
jící panoráma dvaceti le t v ČSSR" viděné-.satirickým
■pohledem. 'V -této knize se ■opět--sétkáme- s -Dannym
"Srmřickým a jinými, které známe ze Zbabělců;a: Tan
kového praporu. (HD uveřejnil ukázku z Miráklu. v
č. 16 — 19 toč . 1971.)
Autorem další knihy je -Ja m Beneš, -poslední'-politický vězeň -Antonína Novotného. :V soUboruu'-povídek
nazvaných “Na- místě” popisuje své- zkušenosti .'-na
čerpané v čs. nápravných zařízeních.'Známý ■český
spisovatel Amosť Lustig vydává v tomto naklada
telství knihu Miláček — příběh o válce a lásce. „'Zde
na Salivarová je- autorkou románu s titulem- fflouzlová fprotestsong)---- o zpěvačce se -špatným .-kádrov ý n rpůvodem. Poslední knihou tohoto ročníkubude
“ SSžn svobody’' Jiřího Voskovce. -Je to ■autobiografie
s mnoha dosud nezveřejněnými podrobnostmi o éře
V —-W pronteteaá. úvalšm i o hereckém životě doma

vyzvány . .českoslov.enskotivládou,.aby na ijejí .pomoc;
vtrhly do:;země. Pak po
čtyři roky chladně ne
předkládaly nic, co by se
aspoň přibližně podobali)
důkazům, ani se, ačkoli k
tomu bylo tolik času, ne
zmínily, ' že něco takové
ho snad existuje. Sověty
vyslovily nepravdu, o m |
každému bylo jasno, že j4
to nepravda, ale . poně
vadž mají veíkcu. aimáe
cta. hýly a jisty, že dip
lomati se jich oetodof
pěffiš vyptávat, áe k l Stillín žeeě Tj i w p - "Sgsíš r r t i s . strana muže ž k i
že jste náiyia. žeaoe i 4
JHDOWO.”
I
1 v- e m a . Mimo ten to program nabízí 68 P ublishers
Přes aagiii mBČgBSQ^- '“i& e rá z m dnfarodr a žství českého spisovatele v ;dzi1o jxSSb& e í i přes Toasňk * ě~ x p e ra Egona Hcstovského a Škvm eckého A1I
V řasap jBfenitagy se ***»J»; T b e "BaS^Ěí Y neng H e n .Aad-ARomor pojednávající • o
žéstei.II českého f i t a .
podobají v rihfaritařm
M ä id lw a h é w a š ia ib tä sb ň CCC B o č te (8 M oenehsn
Saský spÉsosaää.&äe- - sfe. s aáaaž -synieaap svá m . -PlKíaaefe w m z ._ m s 3 ) sz íx zj p ro o b d o b í 1572^73

sáč?® se asepafapl -,«b*§í

tím
že fepgirt gmmre.
däsúBosti särTír? jak se
mu zdá. naezináHídQÍ .6spěchy a -že svět proti, to
mu "nenalézá nic -sež “ústupky a úsměvy". Vydal
proti tomu soukromý ma
nifest.

Snad ve své isolovanos ti.nechápe všechny obtí
že demokratických vlád.
Tyto vlády jsou svému
obyvatelstvu povinny dbát
'toho, aby mezinárodní
vývoj nesměřoval k defi
nitivnímu. zlému rozště
pení světa na dvě zásad
ně nepřátelské poloviny
: světa. Na konci'"této ce
sty by byla asi nukleár
ní válka.
i Zdvořilost je diplomaj tů r nástroj, a s velkou
smělostí sovětv toho vy! uzrraji. S kamenným obli
čejem Brežněv nebo Kosygin prati, že sověty se
nikdy" nevměšují do vnitř
ních záležitostí jiných ze
pomáhá vašim nemocnicím, dobročinným
mí, s kamenným obliče
ústavům a zařízením, útulkům pro slepé
jem
tomu naslouchají
a hluché a dětským domovům
diplomati, kteří mají se
Dary v částce S 2 a vyšší jsou daňově odčitatelné
sověty vyjednávat o ji
POTŘEBA JE VELKÁ. '
ných věcech, a považují
PROTO LASKAVĚ POMOZTE
za prospěšné začít dobrou
Dary prosíme zaslat na:
náladou.
LORD MAYOR'S 1972 A PPEAL
Po invasi sověty chlad
Appeal Office, Town Hall,
ně prohlásily na fóru Spo
Melbourne, Vic. 3000
jených národů, že byly
a a iis a s a

APPEAL1972

•

Exilové kluby čtenářů

Réžimní noviny referovaly, že na Slovensku byla slavnost. ''Vyjádřením úcty a vděčnosti Vladimíru i
Clementisovi byl pietni akt uložení jeho urny v bratislavském krematoriu", psaly noviny. Jak dále i
jsme -četli, "památku tohoto předního činitele našeho komunistického a dělnického hnutí, bojovníka za !
sociální a národní Osvobození pracujících přišli ..uctít členové předsednictva - ústředního výboru Komuni- ;
stické strany Slovenska J Pietního aktu se dále zúčastnili místopředsedové Slovenské národní rady, sloven- i
ské vlády a další představitelé politického a veřejného života. Poklonit -se přišli také členové brati
slavských konsulárních zastoupení. Soudruh Ján Ja nik ve svém projevu zdůraznil, že .životní osud sou-i
druha Clementise je "hluboce zakořeněn v dějinném vývoji naší strany."
I

Jak by nebyl. Piety je
dnes velké množství a
pietni ovzduší, slavnosti v
Bratislavě:nepochybně; by
se nesnášelo s vysvětlo
váním, proč a jak nyní
tak -drahý Vladimír Cler
me-ntis se před dvaceti
lety dostal do urny.
Každý však musí uznat
pravdu toho, co pan Ja
ník zdůraznil ve všeobec
ných termínech: dějinný
vývoj komunistické stra
ny skosil Clementise v
rozkvětu jeho mužného
věku. Tak se stalo, když
vývoj dospěl k stalinismu,
k falešným procesům, k
justičním vraždám. V
tom osud Clementisův
vskutku byl hluboce zako
řeněn. Tehdy Komunistic
ká strana Československa
se zbavila tohoto svého
“předního činitele našeho
komunistického
hnuti".
Účast představitelů poli
tického a veřejného života na tom byla tenkrát
mnohem větší než při ny
nější pietni oslavě.
Tehdy československá
vláda nic nepřeoeefaaia
náhodě a sama předepsa
la soudu, jaký ortel má
vyslovit. Politbyro o tom
schůzovalo. ministerský
předseda Gottwald o tom
korespondoval se Stali
nem. Novináři žádali nej
těžší trest pro Clementi
se a ty, kteří byli s ním

3

Z a ytaTrfg&a

Tstfaamžrč

viáda cvaiäa asa Čechy
stav ofaleí&aí. p ra ž n é tgístocirlittHstvi konfiskovalo
noviny podle paragrafu 52
tiskového zákona. Redak
toři še tomu podivovali,
poněvadž .tiskový zákon
měl jen 44 paragrafů.
Vznikla otázka, odkud se
vzal paragraf 52. Místodřžitel v debatě připustil,
•že tento paragraf neexi
stuje, ale dále podle něho
konfiskoval.
Tak diktatury soudí buď
podle paragrafů, které
•neexistují, nebo nedbají
(Pokračování na str. 6)

g r a p a m , s . iŽEteř. xAr-ggaw>ml tig á y . a ti. k te ří siv jb jjňwarjgjiOr' wpaffi.-^Styri' •ažnafanan-adaiTOi*-. kňažku- k resle
n ý ch Tstgaá bxiki-vých ^ t e r i k t e iristŽL. D ese t zm íněných
i n á h \pm asr vtjtLaesap. více: s e čtenář dozví v letáevrih
v y d áv á č ty ř ik r á t 'd o T ika
(zájem ci z jjfclasfi. .Acsteoásže s -mohou ihto zjedno
d ušeni ráijed n áv a t. kuäsy u js e b M arcely Čechové,
„Bot 8. Stxmzpy .-GaSy R d_ SfeHHoodac. Víc. 3933.
A n strah a. podobni zástu p ci e ils u ý i í n a jiných svě
tadílech a v někcCka evropských, 'státec h ). CCC
Books ta k é v ydávají čtrrfiefiB k :p ro B e r a l u m . sm ěni
a politiku -Okno .d r te ř á n . l ^ n í si. m a žeme objednat
tyto knihy: A. Čížek. J . P . Morris. — Humor n a n é i.
Jo se f Jedlička — N esentim entáiní c e sta .. J m - K o v tu n — P ra ž sk á ekioga- M ichal R acek —r.Zelená: p a 
ste lk a , J a n Schneider — P ře su n u té hodiny m ytho
lo g ie, Jozef Špetko — Únik (slovenský). V iktor ELscfci
— H ovory s . Ja n em M asarykem . J . Fishnaan. J . B .
H utton — Soukromý život Jo sefa- S talina. -Anbmír.
K ratochvíl — Žalují, Zikmund W inter— - M istr Kampanus, dva díly.. P ro členy K lubu p ak je š tě vyjde
.zm íněná .prémie. Mimo tento program s i také mů
lžeme v CCC Books koupit dva díly -souboru Črnke
pohádky. (K. J . E rben, B . Němcová. V. Tilie. J . Š.
K ubín, J.' M ahen atd .).
• IP

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ VE VIKTORII SPOLU S
OSTATNÍMI ČS. DEMOKRATICKÝMI ORGANISACEMľ V W EĽBOURNE

Vás srdečně zvou na

V Z P O M ÍN K O V Ý ¥ E Č E R
spojený s oslavou výročí založení československé republiky, s pro gramema taneční zábavou,; který se bude: konat vrsobotu dne:38. října ?1972 ^ V nových moderních místnostech “Chaucer’š”
„I
.190 Canterbury 'Rd„ 'Canterbury
J)
Začátek v 7 hodin večer
Vstupné $ .10.-, pensisté a studenti S 650 r
Ve vstupném je též zahrnúť plat za prvotřídní kontinentální teplou -večeři
(table ďhotel) včetněiflápojů, v 11- hod. “supper” a za ďva losy: do tomtciy v
Další nápoje možno zakoupit n a místě nebo si je donést
h
Pro svobodnou řdládež jsou reservovány zvláštní:-stoly
\i
Večerní.; úbor nebo ■-národní .kroje vítány.
Závazné reservování>míst: po celý den:1tel. 58-7361 -(Sihran;
69-3855 (Maciboba), mezi 6: a 9. hod. věč.: 52-1311 (Čapková), .95-6048 (Tůmová),)
850-1542 (Jelínek), v Geelongu: tel. 21-3021 (Slabik)
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Bez pocitu hanby

OBRAZY A U M ĚLEC K É REPRO DU KCE

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

J. KOSŇAR PTY. LTD.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.

Telefon: 37-3109
jakož i v. č. 42 Howard Si., North Melbourne

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

V příštím roce
Karel Schwarzenberg

Už letos je všude znát ohlas příštího roku. češi
doma — Češi na svobodě — čeští Němci — u těch
všech prostředí duchovního, a nejen snad církevního
života se zabývá tím, že v roce 1973 bude tisíc let
od založení pražského biskupství. Ustavením vlast
ního zemského biskupství před 1.000 lety _byly ce
chy uznány jakožto svébytný, ač ovšem ještě ne sa
mostatný činitel ve vzdělané Evropě; bylo to něco
takového, jako když pak po 400 letech dostaly Cechy
■vlastní universitu. Rozumí se ovšem, že katolíkům
z Čech znamená toto výročí mnohem více; biskup' styí, které pák bylo povýšeno za Karla IV. na arci
biskupství, bylo a je pramenem živé vody, pramenem
^duševního prospěchu a požehnání. Svatí a pobožní
mužové, kteří sloužili katolické pravdě buď přímo na
stolci sv. Vojtěcha anebo v kruhu svatovítských
kanovníků, jso u ' živé, příklané postavy, které musí
být při této příležitosti představeny českému lidu v
; náležitém osvětlení; á tak je přirozené, že se letos
a napřesrok rozvine horlivá činnost kazatelská, bo
hoslužebná a' poutnická. Kdežto však druhý biskup
a pražský světec na pražském stolci svátý Vojtěch
zápasil se zbytky starého, národního pohanství, je
ho nedávno zvěčnělý nástupce měl co dělat s nástu
pem nového, internacionálního pohanství. A toto po
hanství přináší tu obtíž, že při oslavách tohoto tisí
ciletí nebudou patrně moci Češi doma návštívit řím
ské velechrámy a dvorany Svatého Otce, a naopak
Svobodní Češi nebudou moci navštívit hroby sv. Voj
těcha, sv. Jana, biskupa Podlahy, kanovníka Ďohalského . . : Ale v nebi splynou modlitby nás všech.
Zatím co se tedy zejména též v emigraci bude k ra
janské duchovenstvo namáhat, aby oživilo, rozehřálo
. to duchovní ohnisko, kterým je náboženství, bude
’ nastávající doba zase pro dějepisce příležijtostí.
výzvou ku zvláště pečlivé, horlivé práci jiného dru
hu.;
Tak jako je činnost východních věrozvěstů, svátých
.solunských bratří, zahalena podnes mnohonásobnou
mlhou, tak je i kolem vzniku pražského biskupství
a kolem života prvních velepastýřů, plno otázek.
Vždyť se v Čechách rozsvítila “Záře nad pohan
stvem” — jak Linda nazval své citově poetické lí
čení oněch časů — v takových dobách, kdy ani v
okolí právě nevzkvétalo písemnictví; a proto je sou
časných zpráv z těch časů málo. V obojím případě,
při založení velehradského í pražského stolce, je
. nadto příběh sám tak složitý, že bychom asi mu: sili mnoho uhádnout a domyslit, i kdybychom roěh
zachováno třikrát tolik kronikárskych zpráv, nežú
-jich máme. To proto, že v obojím případě se kolem
; zamýšleného založení odehrál pravý čarodějníckv
; rej mocenských, zájmových nátlaků, ve kterých by- lo i současníkům těžko se vyznat, natož nám poi tomkům!
: Ale .právě proto obojí událost láká, vábí dějepisce
, asi tak, -jako nějaký strmý šesttisícimetrovy horský
' vrcholek, vábí ctižádostivé horolezce. Proto se kolem
; činnosti. solunských svátých bratří u příležitosti jedenáctištého výročí v roce 1963 rozpoutala živá de;bata v přednáškách, článcích a celých knihách; a
;celá ta dějepisná činnost nezůstala bez úctyhodných
'plodů, vědeckých výsledků. Vidíme dnes na jedné
straně zřetelně celou genialitu těch jedinečných ja' zykotvorců, kteří udělali z makedonského nářečí cír
kevní spisovnou slovanštinu; vidíme však také tehdejší bavorské biskupy ve světle o mnoho příznivěj
ším, než by se bylo zdálo možným za dob Dobrov
ského a Palackého. Proč se bavorští biskupové brá
nili tak vášnivě činnosti řeckých věrozvěstů, proč
..se dali strhnout k tak nezkrocenému hněvu, že pa
pežem potvrzeného arcibiskupa Metoděje ztloukli?
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str. 5) operace byl tak rozptýlit
atomy, z nichž tito lidé se
paragrafů, které existu
skládali, aby atomy už
jí. Československý režim
nikdy se nemohly sejít,
pořádá politické - procesy
znovu se spojit a ještě
a chladně praví, že poli
jednou působit nepříjem
tické procesy nepořádá.
nosti sovětskému komu
Obžalovaní ä jiní. občané
nismu.. Urna s Clementi
se někdy dovolávají ústa
sovým jménem, která by
vy. Tu pak režim praví,
la uložena v bratislav-i
že už má toho dost, aby
ském krematoriu, je buď
lidé mu pořád do očí šer
prázdná nebo byl do ní
movali ústavou.
nasypán popel někoho ne
ítekli jsme, že by bylo bo něčeho jiného, jak v
zajímavé vědět, jak vlast koncentračních ‘ táborech
ně se Vladimír Clémentis se dělo.
dostal do urny, která slav
Sovětský
komunismus
nostně byla uložena v b ra vystoupil kdysi s náro
tislavském
krematoriu. kem, že on je ten jediný
Daleko jsmě tím nevyjád směr, který je schopen
řili celý rozsah hry, kte
rá se hraje, a její gro
teskní okolnosti. Podle
cffÄŔLES ANTAL
vší pravděpodobnosti Vla
tel. 62-0411, 53-6981
dimír Clementis v té urně
po hod. 781-2141
není, nemůže být. Po po
N. M. L. A.
pravě Clementise a jeho
447 Collins St.
druhů bylo známo a nikdy
Melbourne
později nebylo popřeno,
Životné poistky
že mrtvoly jejich byly
a
spáleny a popel se stře
pôžičky na domy
dověkým pathosem rozhá
Dôverne
zen po silnicích nebo ho
a snolehlivo
zen do řeky. účel této
(pokračování se

Nestačí to. stručné vysvětlení, kterým současný řec
ký pisatel vykládá jejich surovost: ‘‘Nemicoi gar
esan, .— byli totiž Němci! Důvod byl spíše ten, že
se, cítili vpádem řeckého misionáře zkráceni ve svých
poctivě získaných právech. Už po řadu let poctivé
pracovali, na šíření víry ve slovanských krajích —
pracovali, jak nejlépe dovedli; dávali své misionáře
učit slovanštině, překládali těm Slovanům hlavní
modlitby do jejich těžko vyslovitelné řeči — proč a
nac jim sem papež posílal nějaké Reky? Chápeme
nynp lépe stanovisko té i oné strany.
Již začala — se strany toho bohatšího, se strany
katolických Němců —, a bezpochyby bude i se stra
ny ČecMp svobodných a nesvobodných zahájena w činnost, která nám lépe vysvětlí ten rei
c?. ych, zlických, bavorských, saských, římských
zajmu, tu souhru osobností světsky významných a
cirkevne svátých, z čeho konečně se zrodilo a za
všech obtíží obstálo pražské biskupství.

přinést osvobození lidské
osobnosti. Někdy ještě,
ačkoli mnohem tišeji,
opakuje tento nárok, kte
rý/patří k jiným jeho smě
lostem. Tu záleží na tom.
s kým o tom debatujeme,
zda s někým, kdo jako
poslanec
australského
parlamentu zná sovětsky
komunismus jen z knih,
nebo s lidmi, kteří žijí
tam, kam sovětský komu
nismus dosáhl. Ti nejspo
lehlivěji posoudí, jak je 
jich osobnost je osvobozo
vána. žijí pod režimem,
který v hlavní své zásadě
se denně utvrzuje a stále
i v novinách si ji opaku
je, aby na ní nezapomněl:
“V kádrové práci soustav
ně pokračujme.” Kádry
mu nahradily všechnu fi
losofii.
Svět je rozštěpen. Na
západě člověk je čím dál
tím svobodnější, někdy
nebezpečně svobodnější.
Kde však je soustavná
kádrová práce, tam život
se vrací do dob Gogola
a Dostojevského, kdy byl
car a lidé byli ‘‘tišší než
voda, nižší než tráva” . Tu

člověk je trestán ne za
to, co je trestné podle ústavy, nýbrž za to, že je
hrdý, že na chvíli zdvihl
hlavu a měl své mínění.
Na začátku tohoto sto
letí napsal anglický spi
sovatel: ‘‘Jednou búde
třeba tasit meče pro tu
pravdu, že tráva je zele
ná.”
Jedna myšlenka, jeden
cit se v nás přemílají:
svět není v dobré situaci,
jestliže nepravda, ať z
jakýchkoli důvodů, má tak
respektované postavení,
že je možno chladně ji
říkat do očí těch, kdo vě
dí, že je to nepravda.
Snad víme, jak polemisovat s menšími nepravda
mi, jak sebrat argumenty
a přesvědčovat. Ale vel
ká diktátorská nepravda
je nedotknutelná argu
menty a polemikami. Ona
všechno o sobě dobře ví,
ona ví, že je nepravda
Ona nechce přesvědčovat,
chce jen, aby lidé mlče
li. Její jejdiný a nevy
slovený argument je moc.
Svět se s tím musí umět
poradit.

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

ODRA TRAYEL SERVICE
311 Latrobe St., Melbourne, 3000

Telefon 67-9454
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
kamkoli. Za-hotově nebo na splátky.
Letenky do Evropy a zpět
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
Obstaráme zaslání dárkových poukazů kamkoli

PRAVE ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZENARSTVÍ
KÍW CONTINENTAL BUICHERS Pty. Lti
MICKO SMÁLI,fiOOIIS Pty. Lni.
326 High Street Kew, Vic.
Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. N A ŠE SPECIALITA:
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.

uzená šunk«

DOMÁCÍ JATERNICE. IELÍTKA A SMETANOVÉ I VINNÉ KLOBÁSY
Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.), zastávka č. 38
Telefon: 86-7178
•■C?2^**%
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Walter C. Langer: "Nitro Adolfa Hitlera" (Basic Sooks, New York, 1972)

Návrat Adolfa Hitlera
Langrova kniha je Jen jednou součástkou záplavy prací, jejichž hrdinou je
nebožtík Adolf, zakladatel a funebrák německé Třetí říše. Autor, který je zná
mým psychoanalytikem v americkém městě Cambridge ve státě Massachusetts,
napsal tuto knihu skoro před třiceti lety. A nezamýšlel ji vydat. Jeho práci
objednala totiž americká tajná služba OSS, a měl to být rozbor duševního ži
vota a traumat, která z Hitlera udělala to, čím nakonec byl: postrach civilizo
vaného světa. Úkol, na kterém Langer pracoval šest měsíců, byl tajný a výsle
dek nrůzkumu zůstal až do letoška v seifech americké armády.

Nemocný trpěl - podle
posudku dr. Langera - ne
spavostí, hrůznými sny a
strachem z rakoviny. Kro
mě toho se bál, že by
mohl vážit víc, než je
zdrávo, a také ženy mu
byly zdrojem strachu.
“Těžký neurotik na hrani
ci schizofrenie,” Zněl Lan
gerův posudek. Rovněž
vyhlídky nemocného do
budoucna byly temné: pa
cient se stane porážkami
ještě neurotičtějším a ko
nečně' si sáhne na život.
Langerův psychoanalytický posudek z roku 1943 se
ukázal naprosto správ
ným. Hitler se zastřelil
30. dubna 1945 ve vůdeovském bunkru. Sovětská
armáda ukořistila jeho
spálenou mrtvolu, avšak
tajemství Hitlerovy duše
znali Američané z Lange
rovy zprávy už mnohem
dříve.
■Dr. Langer našel už v
mladém Hitlerovi dospě •
lého diktátora, v plachém

mladíčkovi náčrt dospělé
obludy. Neopíral se o po
zdější zločiny velkoněmeckého vůdce z rakouského
městečka Braunau, nýbrž
o hříšky z jeho mládí, o
duševní nemoralnost a
zranění dítěte, které svou
matku zbožňovalo a svého
otce nenávidělo,- což se
prý u nemanželských dě
tí často přiházívá. Jako
novorozeně byl Hitler vel
mi slaboučký a tak o něj
také později pečovala je
ho matka. Naproti tomu
jeho nemanželský otec,
hlučný celník, neustále v
nebezpečí, že se upije k
smrti, ho vychovával prá
vě opačně. Kladl na něj
nejvyšší požadavky, ne
ustále ho peskoval. Dítěti
se vtiskl nedostatek jeho
schopností tak ostře do
vědomí, že tuto chybu
sám před sebou popíral.
Protože čtyři z jeho sou
rozenců zemřeli v raném
mládí, cítil se Adolf jako
jediný* který přežil, vy

jde o podobnost ryze náhodnou ■■.

Kajeme se
Jaroslav Kujeba

■Z’ dopisu, který napsal neznámý politický^ vězeň
soudruhu Václavu Lauroví, bývalému náčelníku tá
bora na dole Ležnice:
Velevážený pane veliteli, píšu vám jménem všech
muklů, kteří v padesátých letech těžili uranovou
rudu. na Jáchymovsku nebo Příbramsku a kteří nyní,
po přečtení článku nadporučíka SNB B. Kašpara ze
Znojma y Tribuně, jdou do sebe. Proč píšu právě
vám, zeptáte se s vrozenou bystrostí a já slyším
vaše hrdelní “r ” , kterým jste se nám stal zvláště
blízkým. Odpověď je snadná jako pár facek, které
jste mi při mém příchodu na Ležnici velkomyslně
uštědřil: Jedině vás známe poctivým jménem, ostat
ní vaše soudruhy ve zbrani jenom podle přezdívky,
kterou jsme jim my, muklové, ve svém reakcionářském záští přiřkli; prosíme, abyste jim všem obsah
našeho upřímného listu tlumočil.
Proč vám píšu, už jsem naznačil. Soudruh Kašpar
— a snad smím tohoto vzácného oslovení použít i já,
který ^jsem se svým zatraeeníhodným smýšlením
vyřadil ze společnosti pracantů, budujících českoslo
venský socialismus — tedy soudruh Kašpar nám otev
řel oči. V době, kdy jsme kutali uran, považovali
jsme dozorce, správněji velitele (my jsme jim ří
kali — vina padniž na naši hlavu — bachaři) za sa
disty, kteří si odreagovávali své mindráky na věz
ních. Myslili jsme, že se to, co jim příroda ubrala
na rozumu, snaží dohnat činností, pro níž jsm e,ra
zili pohrdlivý název “buzerace” . Já vím, je to nesalonní slovo; jeho význam neznáte a já vám jej
nevysvětlím, protože nechci mít na svědomí poskvrněnost vaší duše. Omlouvá nás trochu to, že jsme
tehdy nevěděli,^_co nám tuhle prozradil pan velitel

volencem osudu. Z toho
pocitu, že ho Prozřetel
nost vybrala k velkým
činům, těžil i později; na
posledy na to poukázal po
atentátu v červnu 1944,
kdy řekl: “Vidím v tom
prst Prozřetelnosti, že ve
svém díle musím pokračo
vat a proto v něm také
pokračovat budu!”
Hitlerův psychologický
proces se přiostřil, když
ho jeho matka zklamala.
Domníval se, že ho zra
dila tím, že dala život je 
ho bratru, v němž spatřo
val soupeře, nebo tím, že
byla 'po vůli nenáviděné
mu otci. Přeš tuto zradu
se Hitler nepřenesl. Začal
nenávidět ženy vůbec a
sám se zahnal do “ma
sochistické
impotence” .
Langerův úsudek o Hitle
rově sexuálním životě :
“Je pravděpodobné, že
není impotentní. Není
však ani normálním způ
sobem homosexuální. Je
ho perverse ie iiného dru-

hu. Je to extrémní forma
masochismu, při němž in
dividuum -je pohlavně ukojeno tím, když na ně
žena vykoná malou nebo
velkou potřebu.”
Hitler ztroskotal i jako
výrostek. V říjnu 1907 se
podrobil přijímací zkoužce na vídeňské Umělecké
akademii. První den n a 
kreslil potopu světa, dru
hý vyhnání z ráje. Za tý
den dost&T devatenáctile
tý Adolf vyrozumění, žě
není na Akademii přijat,
protože nemá talent.
Že se mu podařilo po
zději uspořádat vlastno
ručně potopu světa, to
jde na vrub osudovému
zpříznění Německa a Hit
lera. V raných třicátých
letech se cítilo i Německo
zrazeno (legenda o dýce
do zad), pokořeno (mír
versailleský ) a ošizeno
(inflace a nezaměstna
nost). čím horlivěji se
Hitler identifikoval s Ně
meckem, tím ochotněji se
Německo ztotožňovalo s
ním.
Hitler si nikdy nepřiz
nal, že má nedostatky
jako málokdo. Viděl se
jako superman a jen ne
kolik málo nejbližších
spolupracovníků, kteři za

Kašpar v orgánu ÚV KSČ. Netušili jsme, že hlav
ním 'úkolem “převážné části 1. pohotovostního pluku
SNB” nebyla buzerace vězňů, nýbrž “zajištění klidu
při těžbě uranové rudy” . Domnívali jsme se trestu
hodně, že berou na prvního pěkné balíky za facko
vání. Zatím — a to jsme pochopili teprve teď — sl
na Jáchymovsku “zakalovali své' charaktery a poli
tickou pevnost” .
A tak se kajeme, my všichni, kdo si v jáchymov
ských nebo příbramských dolech “po spravedlivém
odsouzení odpykávali v letech padesátých svůj trest” .
Už vás slyším, jak dítě: “Panstvo, tak to teda p rrr.”
Přesto, žé víme, že přicházíme s křížkem pokání po
funuse, prosím: vemte nás na milost, naše lítost je
opravdická.
I omlouváme se, že jsme jednomu' z vašich kolegů
přezděli “kohoutek” , majíce zato, že se před námi
vytahuje, že si na nás jako kohoutek na smetišti vy
skakuje. Zatracujeme nyní toho zločinného mukla,
který mu dal do zubů, až vylít z baráku, kde chtěl
smiřovat jeho brachiální spor s jedním bomzákem.
Tehdy se mu smál celý tábor, právě jako se mu
smál, když ohlašoval v' táborovém rozhlase, že se v
Kulturním domě bude “konat divadelní hra Othello'
od Williama . . . ” a pak, nevěda, jak se čte příjmení
onoho neznámého dramatika, skončil po krátké od
mlce novým dotvrzením: “ . . . od Williama” . Tenkrát
jsme netušili, že si mezi námi zakaloval charakter
a že se úmyslně ze svého partajního intelektualismu
snížil k naší, nezřídka vysokoškolské úrovni.
Byl bych rád, kdybyste vyhledal onoho uvědomě
lého komunistu, který na dole Svatopluk u Karlo
vých Var hrdinně ubránil linii strany: když jsme
jednou fárali po šichtě na světlo a doprovodili jsme
konec dne tradičním výkřikem: “Díky straně a vel
kému Stalinovi zase jeden den v p r . . .!” odpověděl
nám hlaholně a nebojácně do tmy za klecí, letící na
horu: “A mír přece jen ubráníme!”
Teď, po článku B. Kašpara v Tvorbě vím, že tenhle
pan velitel “obětoval několik nocí, nedělí a svátků” ,

Ukrižovanie
KAMIL PETER A J
Už ti prestreli na dreve . . . Tak vystúp
(i keď tvoja hruda kdesi vysoko nad hviezdami
hľadá vysvetlenie . . .) a daj sa. Hoci
mieria hrotmi pod tvoj pohyblivý sneh,
uver, bude to ľahšie, iba sa ti zazdá,
že letíš z trávy von.
Baránok . . . Vezmi svietiaci zvonček
do srdca a zvoň, zvoň, zvoň,
že je ti dobre. (Z miesta, kde sa bledne
na studenú
pamiatku.) Nechaj po sebe uzlíček dychu,
stopy do prázdna,
bezbranný úsmev a telo otvorené
do detských nocí . . .
Tak vystúp . . . Už čakajú. Tma útočí do rohov,
zatláčá naše myslenie, komusi vytrháva slzy
priamo z hrude, len stolička
zakrvavená až po bradu
na zuboch stojí, škrípe, aby sa nepominula
do seba, keď už dvíháš oči privysoko,
baránok detský, ty najčistejšia časť pomyslenia,
anjel na štyroch
kútoch hrude, hlboko zahnaný do človeka,
v ktorom sa dnes ocitneš
tichý, bezbolestný ako predmet
v stáde mlčiacich tvárí . . .
Baránok, cítim, prechádzaš sa s osudom
za tenkým plátnom čela, berieš na seba
pridrahá rúcha čistoty, a hoci
telo nevie, ktoré prižmúrenie očí bude posledné,
noc čo noc idú za tebou:
nadránom si len para, vychádzajúca z rán.

žili nerozhodného “pozemského” Hitlera, se divílo, že největší vojevůdce
všech dob neměl odvahu
propustit neschopného za-

městnance, že se pachtil
po náklonnosti a že tušil
zradu i v nejužším kruhu
přátel. Navenek vypadal
(Pokračování na str. 8)

aby se této věčné větné perle naučil, aby ji potom
uvědoměle hodil reakcionářským sviním.**1Snadno ho
najdete. Možná, že je to týž soudruh, který na Barboře-Vršku zapomněl v uniformě rozepsaný dopis s
větou neméně pravdivou, jako ona výše zmíněná:
“Mamičko, jsem velkým pánem. Poslouchá mě tisí
ce lidí.” Bylo podlé od muklů, kteří dopis našli, že
porušili listovní tajemství a rozhlásili Oprávněnou
hrdost pana velitele po táboře.
Nebude pro vás asi ani těžké sehnat soudruha ve
litele, kterého jsme původně nazývali “rajské jabl
ko” pro jeho rudé smýšlení, které se mu vyráželo
i na obličeji. Zastává dnes jistě nějakou důležitou
funkci, protože se už v padesátých jetech “nemohl
dočkat, až bude jako člen okupační armády pochodo
vat do New Yorku” . Po tomto jeho výroku jsme mu
přezděli “okupant” a není jeho vinou, že se vojen
ská procházka po Wall Streetu poněkud opozdila.
Reakce má přece jen asi tužší život, než se karlín
ským klukům zdálo.
Naši živelnou lítost oznamte též hrdinovi nudlové
stávky na vojně, Nudlpapá, a Hogofogovi, který ne
snesl utržený knoflík na hoznách, i tatíku Kaprovi,
který se domníval, že. speditér je cizí výraz pro če
ské slovo chemik, i všem ostatním pánům velitelům,
jménem neznámým, ale zapsavším se nesmrtelně do
zhýralých myslí 30 tisíc muklů, kteří zalidňovali já 
chymovský a příbramský uranový revír.
My, někdejší muklové, kteří jsme si pod jejich dozo
rem odpykávali spravedlivé tresty, dělnickou třídou
\na hlavy naše uvalené, želíme svého barbarství, jímž
jsme ohrožovali pokojnou těžbu uranu. A slibujeme,
že všechna přízviska i činy zakalených soudruhů
velitelů uchováme v čisté paměti, abychom o nich
mohli vyprávět ještě svým pravnukům se slzami
radostných vzpomínek v očích. Tak se jim nejKo
Odvděčíme. Poslušně hlásí svůj odchod za všechnv
Jeden z nich.
P. S. Ještě vám žena zahýbá tak ostře jako na
Ležnici?

■í
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NÁVRAT ADOLFA H ITLERA

(Pokračování se str. 7) Londýne. A hraje ho do
jako nadčlověk. Své nedo- všech podrobností, pije
statky promítal na židy. matové té, jako pil HitLanger o tom praví: “Žid ler, osvojil si jeho chůzi
se pro něj stal šifrou pro a gestikulaci . .-lidského
ech pro kluky, využívají této noci k letu na jih. Za- pohlaví, nemoc a všechny vraku,. kterým 1HitlerVpod
Pokračování
,Tak tohle je Kanada! Na další zemi mám mož mavé, ani jsem nemyslel. . . Ráno jsem zjistil,' Ž€ zvrácenosti; jako .maso zbořeným ■Berlínem ' byl,
nost ověřit si, jak se očekávání srovnává se Skuteč sme tábořili jen několik metrů od krocaní farmy
chista, kterým ve skuteč v posledních deseti; dnech,
ností! Prvně jsem začal uvažovat o Kanadě, když ímž jsem zase pozbyl něco z iluzí o Kanadě.
nosti je, má z utrpení ji neboť jenom o posledních
jsem s jinými..kluky honil puk po kluzišti, když jsme
—
★
—
si hráli na hokejové přeborníky. Obdivoval jsem teh
Cestou do Montrealu jedeme kolem Lavalovy uni ných potěšení, protože se . deset; dnů v Guinessově
dy, jako skoro každý kluk, slavného Kanaďana slo ersity, která je intelektuálním hlavním stanem na
nich poznává sám.”
filmu jde. Guiness se prý
venského původu Matěje Bucknu a fandil jsem i. je ionalistických francouzský mluvících Kanaďanů
Langer navrhl americ-,. pokouší “vzbudit-; určitou
ho klubu “Smoking Chimneys” — ale jen do té doby, /sude — na universitě i na soukromých domech než jsem zjistil pomocí anglicko-českého slovníku, že lály vlajky, ne však kanadské nebo dokonce brit ké tajné službě, že vypra sympatii, kterou člověk
cuje podobnou analýzu o pociťuje s dětinským-vra
to znamená “Kouřící komíny” . Tehdy jsem usoudil, ké, ale vlajky orleánské, modro-bílé.
že to nemůže být příliš slavný klub, když má takové
tehdejším spojenci Spoje hem, jako je třebas Mac
—
★
—
jméno.
Zkušení severoameričtí cestovatelé tvrdí, že Mont ných států, o Stalinovi. beth” .
—
★
—
■eal je jedno z nejkrásnějších měst tamního světadí Generál Donovan, tehdej
Peter Seller, americký
;Po přejezdu hranic Spojených států se cestování u. Francouzská architektura a kulturní vliv smíchá:
filmový
komik, hraje ve
ší
šéf
OSS,
však
jeho
ná
■změnilo. Místo výkonných amerických' dálnic byly tu i anglosaskou podnikavostí vytvořily město, jeho
jakési asfaltovky a i celkový ráz země na mne za Drostředí je daleko příjemnější než v Torontu. Je vrh rozhořčeně odmítl: filmu, v němž je v jiho
působil, a s i.tak, . jako když jste po válce přijeli ze iete-Ji Torontem, máte dojem, že jste někde v mel “Propánaboha, jen to ne,” americké džungli objeve
. středu Čech do poloopuštěného sudetského pohraničí, Dourňském předměstí: všude se staví, cesty jsou ros řekl prý. “President Roo no na devadesát Hitlerů.
í; Teprve po několikahodinové jízdě se dostáváme k ropané, předměstí rostou taky jako houby po dešt: sevelt by se zhrozil, kdy Jejich popravu obstarává
í Trans Canada Highway, která se vyrovná kterékoli Snad právě ta pracovní aktivita způsobila, že v Te
í dobré dálnici. Byla postavena za druhé světové vál rontu žije více přistěhovalců než v jiných městecl by se o tom dozvěděl.” hrdina comics, Fantom.
ky a umožňuje rychlou, nepřerušovanou jízdu z Brit A smějete-li se Australanům, když tvrdí, že Dande A tak svět šel, aniž co Motiv návratu domněle
ské Kolumbie až do Nového Skotska.
nong Ranges jsou nejkrásnější hory na světě, že sni tušil, do druhé potopy mrtvé nestvůry řadí fueh—★ —
hově podmínky v Australských Alpách jsou lepší ne světa.
rera definitivně mezi kla
Naším cílem je město Quebec na severním břehu v Alpách evropských, či že skutečně dobří léka:
Hitler je i jinde “in” . siky horror-filmů, .mezi
řeky Svatého Vavřince. Při cestě si ověřuji, proč je jsou jen v Austrálii, pak byste měli dost příležitos
King-Konga.
■javorový list v kanadském státním znaku — všude smát se i fair dinkum Kanaďanům. Nechtěl jsei Geniální britský herec Sir Golema,
v dohledu "jsou javorové lesy. Potom jsme jako zno-. se však přít to, zda jsou. opravdu budovy, ktei
Alec Guiness představuje Frankensteina, Draculu.
vu ve Francii — nápisy, plakáty, vše jen ve fran- tvoří Toronto Dominion Centre nejvyššími budován
Jiný britský snímek o
vůdce Třetí říše ve filmu,
•: couzštině. Kupujeme benzín a chlapík, který nás ob- v Britském společenství národů, ani rozbírat pra1
'■sluhuje, odpovídá francouzský, i když jsme na něj děpodobnost jiných “vlasteneckýca” tvrzení, s n který se právě natáčí v Hitlerovi zpracovává me
moáry někdejšího říšské
; spustili anglicky. Odmítá mluvit anglicky, jako prý miž jsme se v Kanadě setkali. Takové zbožňová:
většina z tamních lidí. Sleduji jeho reakci, když okolí je asi vlastností mnoha lidí v zemích, které s
Prohlédněte si velketř ho ministra zbrojení Spee' začneme i my mluvit francouzský — ihned je sdíl rychle vyvíjejí. Co vše se vykládá o vychloubání am
řadu nejnovějšíeh
ra. Známý scenárista Fonější, pozornější, jeho kyselá tvář šczměnila v úsměv rických strýčků, kteří přijeli někdy ve dvacátýc
VOLTA
reman napsal sérii 26 ho
a vyprovází nás jeho docela přátelské “Bon voyage” . letech do Evropy!
vysavačů
dinových filmů o Hitlero
—★ —
a všeho
(Pokračování příště)
Quebec je překrásné město, Vévodí mu majestátní
vě cestě k moci, dalších
elektrotech. zboží
Chateau Frontenac, který znamená pro francouzský
26 filmů bude věnováno
i mluvící Quebečany äsi tolik, jako pro Pražáky Hraď
Přípravný výbor SVU v Sydney
“vzestupu a pádu Třetí
čany. Byl postaven Kanadskými pacifickými železni
zve zájemce na přednášku
říše” . Britská rozhlasová
cemi po vzoru francouzského zámku. Vedle zámku,
p. .Jaroslava Kováříčka na téma
na strmém svahu nad řekou Svatého Vavřince je po
stanice BBC vysílala ne
AVANTGARDNÍ SM ĚRY V SOUČASNÉ HUDBĚ
stavena Dufferin Terrace — 1.400 stop dlouhá dřevě
dávno popis obsazení Bri
která
bude
doprovázena
ukázkami.
ná promenáda, která je dostaveníčkem všech návštěv
Přednáška
se
koná
v
pátek
20.
října
v
7.30
hod.
tánie německými vojsky,
níků Quebecu, neboť umožňuje jedinečný pohled na ; večer na University of NSW, Round House - Muzaložený na Hitlerových
celé široké údolí s mohutnou řekou.
Když hrozila Británii v letech 1940 a 1941 německá .sic Room, Anzac Pde., Kensington (vjezd pro auta
plánech a tento kontroverDISCOUNT HOUSE
•
Těšíme se na vaši účast.
invase, byl zámek Frontenac vyhlédnut Churchillem \z Barker St.)
sní pořad měl svého před
241A Oxford Street
k přéstěhování britské vlády a britského vojenského
chůdce v Paříži, kde pro
BONDI
JUNCTION
vedení.
(proti kinu Metro)
vedli' rozhlasovou hru o
—
★—
VZPOMÍNKA NA OTCE STANISLAVA MÍKU,
Táboříme-na druhé straně řeky Svatého Vavřince.
skutečné okupaci Francie.
Tel. 389-1222
českého duchovního správce v Sydney; který zesnul
Je konec září a od Hudsonské zátoky fouká studený v r. 1970, se bude konat v neděli dne 5. listopadu
POZOR: Náš obchod
J. S.
vítr. Zabalen do několika přikrývek slyším v tmavé 1972 o %3. hod. odpoledne na hřbitově v Rookwood. je POUZE na uvedené
noci štěbetání ptáků a třepání křídel. Zřejmě jeřábi Začne mší svátou ve hřbitovní kapli blízko železnič
adrese!
nebo jiní velcí ptáci, o nichž jsem čítával v cestopi- ní stanice Lidcombe. Potom bude požehnání pa
Přijmeme
mětní desky nad hrobem otce Miky. Krajané se vy
HOSPODYNI
zývají, aby přišli v hojném počtu.”
Přijmeme švadleny
samost, do moderního
Pravidelná mše svátá bude jako obyčejně o 11.
OBRUBOVAČKY
r česká restaurace
domu v Bellevue Hill.
hodině dopoledne v 5 Young Street.
a FINIŠÉRKY
Nabízíme oddělený byt
Confln. "GOURM ET"
pro továrnu . na zboží
s koupelnou a TV, plat
Restaurant “ LABUŽNÍK
lepší kvality. Týden.
$ 45.-' čistých týdně,
129 Bayswater Rd.
4% dne. Dobrý plat.
k dispozici plav. bazén.
Rushcutters Bay
.Hlaste se lask. v
Rodina dospělých.
místn. 29, 5. poschodí,
Sydney, tel. 317393
Kontinentální delikatesní velkoobchod
Volejte mezi 2. a 5.
184 Sussex St.
— supermarket — a řeznictví
hod. odp. (Sydney)
Otevřeho denně:
Sydney
36-5765.
pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2 h. odp.
a ód 5 do 9 hod. večer, v neděli po celý den.
BUDAPEŠŤ DELI CACIES
Přijďte určitě, budete spokojem!
Přijmeme
'
:-Nä V aši návštěvu se tě ší rodina Novotných
STŘIHAČE
MASO ★ UZENINY .★ IMPORTOVANÉ
HODINÁŘ *
nebo střihačku
DELIKATESNÍ ZBOŽÍ ★ NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
ZLATNÍK *
se zkušenostmi s
KONTINENTÁLNÍCH DRUHŮ
dámskými šaty
ŠTEVEN VARDY
střední jakosti.
Chcete se v příjemném prostředí
U nás najdete ,všé
jako kdysi doma
590 George St.Velmi dobrý plat.
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
Sydney
Týden 4% dne.
ZKUSTE NAŠE SPECIÁLNÍ
(proti Trocaderu)
Půl min. z Centrálního
Poslechnout si českou hudbu?
nádraží.
i Vše je pro Vás připraveno v české restauraci
UZENÁŘSKÉ VÝROBKY
Velký sklad zlatých aj.
C LA IR E M ILLER P/L.
šperků, hodinek atd.
ZLATÁ PRAHA
21-23 Albion St., Waverley
5. posch.,
Opravy se zárukou.
235 Oxford Sf., Darlinghurst — Sydney
2-24 Foveaux St.
Mluvíme., česky
Telefon (Sydney) 38-4743 * 38-5780
Surry Hills
a Slovensky.
S rdečně Vás zvou manželé Růžičkovi
Tel. (Sydney) 211-3368
Telefon: 61-8579

I A U SM Á LI E AŽ NA KONEC SVETA
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Dopisy redakcí:

HRŮZY A USTRÁ LIE ?

Mám dojem, že sbíráte materiály o emigrantech . . .
Je zcela na místě, abychom se dozvěděli, co vše naše
“posrpnová vlna” obsahuje. I já tedy přicházím s
troškou do mlýna k článku v HD č. 16/72.
Dle mého názoru by za termín “falešné sliby” mohli
náboroví pracovníci pisatele žalovat. Proto asi zů
stává v anonymitě. Alfou á\ omegou náboru byly, po
kud se pamatuji, informační brožúrky, vydané
australskou vládou. Mamě tápu v paměti, že by pra
covníci australského vyslanectví říkali něco jiného,
než co jsme si v těchto knížkách mohli přečíst. Pisa
tel si asi neuvědomil, že ten slibovaný slušný ži
votní standart si musí vytvořit a to ještě usilovnější
prací než tomu bylo v ČSR. Je jeho chybou, že si
nedal všechny sliby potyrdit písemně. Vinu teď ať
dává pouze sobě. Za vrchol neobjektivity považuji,
že v dopisech do ČSR píše a fotografiemi dokládá,
že v Austrálii jsou jenom děsné slumy. Jeho pozor
nosti však (asi chtěně) uniká, že staré domy pomalu
ale jistě mizí. Ostatně existence starých činžáků a
domků není zvláštností Austrálie — jsou všude na
světě. Sydney není jen Redfern a Alexandria, ale
též např. Wollstonecraft. Doufám, že i z takových
čtvrtí náš anonym z|išle pár obrázků pro čs. čtenáře.
Oni totiž i tam bydlí emigranti z ČSR, zatímco jiní
dali přednost třeba zcela novým rodinným domkům
v Lansvalle, což je také Sydney.
Pisatel také zapomíná, že v ČSR připadá na jed
noho policajta podstatně méně obyvatel a km2 než
zde a navíc mají práci zjednodušenu tím, že každý
občan je očíslován a má za povinnost strávit část
svého života při policejním přihlašování a odhlašo
vání kamkoliv se hne. Ostatně pokud jde o zločin
nost, pak snad nikde neběhá více zločinců než v ko
munistických státech, kde je to s partajní legitimací
nejlepší job. Jen nechápu, proč soudruh pisatel je
ještě zde. Dovádí mne to k závěru, že sem byl po-

ZPRÁVY S. K. SLAVIA PRAHRAN

I N T E R F L O R A —
KVĚTIN Y DO CELÉH O SVĚTA

1
Vedoucí kontinentálni pekárna v Melbourne

ATLANTIC BAKERY Pty. L td .
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.

g

Ž E H L Í Ř E

č

STAFFORD ELLINSON PTY. LTD.

v

723 Swanston Street, Carlton, Vie.
Telefon: 347-2222

b
|

|
|

Č ESK É A SLOVENSKÉ
GRAMOFONOVÉ DESKY

1
1

j?

ve velkém výběru k dostání u firmy
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CONTAL CO.,
MUTUAL ARCADE, 266 FLIN D ERS ST.
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Melbourne, tel. 63-8498, 63-7895
Staré melodie, trampské originální, v novém
vydání, Hašler, sokolské písně a pochody atd.,
vše v bohatém výběru na skladě.
Mluvíme též česky

I
h

DLAŽDIC

všeho druhu,
obklady koupelen a
kuchyní provádí
odborně a levně
J. HANKA

Box 214, P. O.
Springvale, Vic.
tel. v prac. době 95-5807
jindy: 544-9203
Rozpočty zdarma

Poslední zápas sezóny neskončil pro Slavii úspěš
ně. Ve finále o Pohár federace s Atonou City hrálo
mužstvo Slavie jako vyměněné. Celek “spal na vavří
nech”, hrál pomalu a bez zájmu, chyběla spolupráce
zvláště mezi zálohou a útokem. Konečná prohra 0 : 3
v zápase, který měla Slavia při normálním výkonu
vyhrát, je -celkem spravedlivým obrazem hry.
I přes tp, že Slavia nezískala Pohár federace, kon
čí úspěšnou sezónu a to především proto, že si vy
bojovala postup do státní ligy. Úspěch je to tím po
zoruhodnější, vezmeme-li v úvahu finanční potíže
klubu a menší podporu místní čs. veřejnosti, než by
si klub býval zasluhoval. Těm, kteří jakkoli přispěli
k zdaru letošní sezóny, výbor Slavie touto cestou
srdečně děkuje. Současně se obrací na další přátele
a celou čs. veřejnost v Melbourne a okolí, aby i oni
projevili větší zájem o klub a usnadnili tak v příštím
roce dobré hájení slavistických barev v nejvyšší
soutěži kopané ve Viktorji. Jde nejen d to, aby se
přihlásil daleko větší počet za členy klubu a podpořil
jej tak finančně, ale aby se hlásili další k spolu
práci na vedení klubu.
J. K.
INTER WIllUAMSTOWŇ” ÚSPEŠNE SKONČIL 1972

^
Přijmeme žehlíře pro výrobnu pánských
2
h
konfekčních obleků, izkušenost je žádoucí,
b
ale není podmínkou.
S
Výtečné podmínky, stálé zaměstnání.
S V pátek se vždy končí práce ve 3.30 odpoledne
Ô Hlaste se laskavě v pondělí až pátek u:
^
Mr. H. WIMMER
V

Pokládání keram.

HLEDAJf

Rudolfa Paška, který žil dva roky v Malajsku a
je snad jedním z vedoucích v některé tov. n a .pneu
matiky v Sydney a Věru Pohlovou (“1968” , Mel
bourne — vzkaz Slaný).

Váš květinář,
spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávku
květin a věnců
i Československu nebo v jiných státech
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářství INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni

MORAVŠTÍ BRATŘI A AUSTRALSKÝ GUVERN ÉR

V reportáži “Z Austrálie až na konec světa” (HD,
18. září 1972) je zmínka o guvernérovi australské
Viktorie, Charlesu J. Latrobovi, o němž autor píše,
že byl v Americe a že byl vlastně členem česko
bratrské církve známé v Anglii jako Moravian Brot
hers.
Jde ve skutečnosti o americkou církev Moravských
bratří, která má své sídlo v Bethlehemu v Pennsylvanii a jejíž zakladatelé přišli z Moravy přes saský
Herrenbut (Ochranov) po roce 1734 do tehdejších
britských kolonií v Americe. Historie této církve
(dnes má pobočky a misionáře téměř po celém zá
padním světě) je dojemná a pozoruhodná. Vyšlo o
ní několik knih v angličtině a v češtině se jí zabývá
dr. Jaroslav Drábek v knížce “Čtení o Moravských
bratřích” (Universum Press, Perth Amboy, N. J..
USA, 1962). Drábek upozorňuje, že tito potomci ^Če
ských bratří mají v Americe zásluhu o řadu věcí
Byli prakticky prvními křesťanskými misionáři mezi
americkými Indiány na atlantickém pobřeží, ve
smyslu Komenského učení byli v Americe pionýry ve
vzdělávání mládeže a založili první internátní stu
dium pro. ženy, a posléze založili americkou tradicí
klasické a to nejen kostelní hudby. Do Ameriky si
přinesli s sebou rukopisy skladeb hudebních geniů
své doby (z’ českých Vranického, Stamice, Vaňhala
a Jírovce), založili četné orchestry a organizovali
hudební archivy. Ty upadly postupem doby v zapo
menutí a právě asi před 15 lety byla v nich objevena
mimořádná díla oné doby. Moravští bratři měli i
své vlastní skadatele, mezi nimi na příklad Jana
Antese a zřejmě jeho vnuka Rev. Johna Antese
Latroba (1799-1878). Rev. Latrobe, skladatel kostel
ní hudby Moravských bratří v Americe, byl z rodi
ny anglických Latrobů, z níž pocházel i guvernér
Viktorie, Charles Joseph Latrobe.
John Antes Latrobe, důležitá osobnost v historii
hudby amerických Moravských bratří, byl podle vše
ho synem Rev. Christiana Ignatia Latroba, který se
narodil ve Fulnecku v Anglii roku 1757 a zemřel ro
ku 1836. Existuje ještě jeden Latrobe a to Benjamin
Henry (1764-1820), který se také narodil ve Fulnec
ku a roku 1796 emigroval do Ameriky, kde jako filadelfský architekt pracoval na stavbě několika hi
storických amerických, budov, na příklad jižního kříd
la washingtonského kapitolu.
Guvernér Viktorie, Charles Joseph Latrobe, zřejmé
pocházel z této pozoruhodné rodiny anglických Mo
ravských bratří. Narodil se roku 1801 v Londýně a
zemřel roku 1875. Do Ameriky přijel roku- 1832 a
o svém pobytu napsal cestopis. Bylo by snad dobré
pátrat v australské historii, zda se “českobratrský
původ” guvernéra Latroba nějak projevil v austral
ském prostředí.
V. N. Duben, Washington, D. C.

PŘÁ1ELÉ

" Řekněte to květinami"
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Malý oznamovatel
HLEDÁME
P Ř EK LA 
D A TELE, který by mohl

přeložit pravidelně měsíč
ně z angličtiny do češtiny
text s biblickým námětem
- asi 36 tiskových stran
Nabídky s uvedením ná
roků do HD na- zn. “Pře
klady” .
VDOVEC 53, z Melbour
ne, hledá seznámení se
starší rozumnou paní. Zn.
“Klidný život” do HD.

slán, aby organizoval stávky na které nadává a že
těch 65 dolarů týdně je jeho vedlejší zaměstnání,
hlavní plat že bere od zastupitelských úřadů ČSR.
Jedině tak si umím vysvětlit jeho přítomnost v ze
mi hrůzy, kde jsou samé nedostatky a žádné klady.
Já osobně největší nedostatek spatřuji v tom, že
se zde beztrestně šíří komunistická propaganda.
J. Řezáč, Lansvale

K zakončeniu 3. roku jestvovania Inter-u spome
nieme ešte dva posledné boje o pohár dištriktnej ligy.
V semifinálovom zápase diňa 24. sept. Inter na
vlastnom ihrisku vysoko porazil Nth. Dandenong v
pomere 6 : 0 ( 3: 0) . Góly nastrielali: Gešovský,
Perušič, Hrehorešin, Bartol (2) a A. Dovič. .
Dňa 1. okt. vo finále na neutrálnom ihrisku u Albion
Roveřs v Sunshine vyše 80 minút Inter bol vyrov
naným súperom Ardeer-u. Kěď však po chybe obráncov Inter dostal prvý gól, obrana tak zakolísala, že
hneď padli aj druhé 2 góly. Potom, len čo opustíi
brankár K. Ďuriška ihrisko, útok Ardeer-u nemal
viac problém streliť náhradnému brankářovi ešte
dva góly.
V súťaži o dištriktný pohár hrálo 32 klubov a Inter
takto ostal na druhom mieste. V. S. F. odmenila zato
hráčov Inter-u “striebornými” plaketami.
Hodno ešte spomenúť, že na tanečnej zábave 23.
sept. titul Miss Williamstown získala sleč. Anka Stu
pavská zo Šídu. Hráči Inter-u za svojú úspešnú čin
nosť v r. 1972 budú odmenení až na TANEČNE I
ZÁBAVE, ktorá bude dňa 11. novembra v Masonic
Hall v Newporte naproti nádražiu.
Až do budúcej sezóny Inter bude hrať veľa pria
teľských zápasov, v ktorých bude sa poznávať a re
gistrovať dobrých nových hráčov pre úspešné pokra
čovanie svojej futbalovej činnosti v r. 1973.
R. O.
AUSTRALSKO-ČESKÁ FIRMA

A R C H I D O M DESIGNS
Vám nakreslí plány a vybaví
stavební povolení pro
* obytné a průmyslové stavby
* přestavby a přístavby
* sanitární zařízení
* interiéry bytů a kanceláří
Pomůžeme Vám připravit rozpočet oprav
při koupi staršího domu
Volejte: 64-1207, nebo večer 350-2653
131 BRIDGE S T R E E T , PORT MELBOURNE

K A U s5T73
Stostránkový kalendář exilu vyjde v listopadu
tohoto roku. Cena pro Austrálii US $ 5.70 včetně
poštovného a poplatku za převod šeku. Nenajde
te v něm politiku, ale zato seznamy českých a 1
slovenských exilových novin, organisací, restau
rací, lékařů atd., kalendář s katolickými, evan
gelickými, staro- i novočeskými jmény, důležité
a zajímavé informace pro Čechy a Slováky v
zahraničí. Hodnotnou literární a výtvarnou část.
Objednávky a platy šekem posílejte na adresu:
KA LEX 73, 8 Munich 5,
Pestalozzistr. 13, West Germany

(Jistě pochopíte, že do zámoří můžeme expedovat
pouze proti platbám předem.)
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HLAS

DOMOVA

16. 10. 1972
ČSR V ÍTĚZÍ NEJEN NAD NORY,
A LE I NAD SSSR

Karel

Jan ovsk ý

'čtyři vteřiny dělily Československo od vítězství nad Kanadou

V Praze: C S R — Kanada 3 :3
• Všemi příznivci ledního hokeje dlouho očekávané střetnutí mistrů světa — Čechoslováků — s kanad
skými profesionály skončilo v sobotu 30. září v pražské Sportovní hale remizou 3 : 3, která je jistě úspě
chem čs. hokeje, ovšem výsledek je ve skutečnosti pro reprezentanty javorového listu lichotivý, čs. ho
kejové národní mužstvo bylo totiž celkově lepším týmem, který si zasluhoval zvítězit. Kanaďané mohou
mavíc mluvit o velkém štěstí, neboť teprve 4 vteřiny před závěrem se jim podařilo vyrovnat (několik
týdnů -předem vyprodané hlediště počítalo už s vítězstvím).
■Čechoslováci, ačkoli neměli možnost velké přípravy na první utkání s nejlepšími kanadskými profe
sionály, hráli moderní hokej s vtipnými přihráyka mi, které vyváděly Kanaďany z míry. čs. rozhodčí
■Baťa (kterého ši hráči soupeře velmi chválí) trpěl Kanaďanům hru, kterou hokejová pravidla nepři»pouštějí/ svými rozhodnutími v mnoha případech čs. mužstvo poškodil.

Utkání zahájili Čechoslováci až s příliš velkým
■respektem před zvučnými jmény slavných pofesionálů. Už sice od počátku střetnutí byli. v poli hostům
•více než rovnocennými soupeři, jakási tréma jim
však svazovala ruce při zakončení akcí. A tak se
stalo, že po prvních 20 minutách odcházeli Kanad’ané do kabin s vedením 2 : 0. V nástupu do 2. třetiny
čs. hráči jakoby najednou ze sebe setřásli jakýkoli
strach o výsledek, hráli jak vyměnění, jejich útoky
ise Valily jako lavina na kanadskou svatyni. Tomuto
Tlaku Kanaďané nedokázali čelit a výsledkem bylo,
že >ČSR dvěma brankami pardubického Šťastného
(ve 30. a 36. minutě) vyrovnali na 2 : 2. V náporu
■mistři světa pokračovali i v závěrečné třetině a
..výsledkem jejich převahy byla ve 43. minutě nád
herná vedoucí branka ( 3: 2), jejímž autorem byl po
ideální přihrávce Palečka Sparťari Kochta. 25 vteřin
před koncem utkání odvolat hlavní kanadský trenér
Sinden z ledu brankáře a Kanaďané hráli presilov
ku, se 6 hráči v poli se pokusili o vyrovnání. A měli
štěstí, neboť 4 vteřiny před konečným hvizdem roz
hodčích' dopravili Cournoyerem přece jen ještě ko
touč za záda čs. brankáře Holečka.

ČSR hrála v sestavě: Holeček — Machač, Pospí-;
šil — Bednář, Kužela — Horešovský, Bublá — Klapáč (Hlinka), Jar. Holík, Jiří Holík — Kochta, Nedomanský, Paleček — Martinec, Farda, šťastný.
Kapitánem mužstva Kanady byl Mikita z Chicaga
Black Hawks, který je slovenského původu.
Sparta a Slovan postupují, Dukla vyřazena

Evropské fotbalové soutěže

V mezinárodní kopané patří v těchto dnech prven
ství třem nejpopulárnějším evropským fotbalovým
soutěžím klubových celků, ke kterým se mohla při
hlásit také 4 čs. mužstva: v Poháru mistrů evrop
ských zemí měla Trnava štěstí, když postoupila (spo
lu s Ajaxem Amsterodam) bez boje přímo do 2. kola.
V druhé nejslavnější evropské fotbalové soutěži, v
soutěži "držitelů trofejí" vyřadila Sparta přední tým
Belgie Standart Lutych a v Poháru U EFA (bývalý
Veletržní pohár) deklasoval bratislavský Slovan ju
goslávskou Vojvodinu Novi Sad. Neuspěli pouze praž
ští vojáci, kteří ztroskotoli hned v 1. kole poháru
UEFA. — V druhém kole PMEZ hraje Spartak Trna
va s belgickým Anderlechtem, v soutěži držitelů tro
fejí se utká Sparta s Ferencvárošem Budapešť a v
2. kole poháru U EFA nastoupí Slovan Bratislava pro
Devět kol ligových bojů má čs. fotbalová extra- ti Unionu Las Paímas (španělská 1. liga).

::

Fotbalová liga

: :

'třída za sebou. K podivu fanoušků v celé republice
•■'Tatran ' Prešov “neodpadl” , jak mu to po prvních
kolech mnozí předpovídali, ale naopak hraje stále
ve velké formě a z devíti ■mistrovských utkání 8
vyhrál a pouze jednou remizoval, což je pomalu po
válečný rekord. ’Mužstvo je složeno jen z odchovan
ců klubu, nemá nějaké hvězdy, je to vyrovnaný tým,
který produkuje dobrou kopanou. — Dobře si vede
také Žilina a počáteční ztrátu bodů dohání i obhájce
mistrovského -titulu Spartak Trnava. Na prvních 4
místech jsou jen slovenská mužstva, nejlepším tý
mem z Čech a Moravy je pražská Dukla. — Další
dva pražští účastníci 1. ligy nejsou ve formě: Spar
ta je zatím 11. a Slavia dokonce s jedním vítězstvím
uzavírá tabulku.
7. kolo: Dukla Praha — Sparta Praha 1 : 1, Sla
via — Žilina 1 : 2, Nitra — Hradec Králové 5 : J,
Třinec — Prešov 0 : 2, VSS Košice — Slovan Brati
slava 4 : 0, Plzeň — Lokomotiva Košice 3 : 1 (prvé
vítězství nováčka Plzně), Teplice — Zbrojovka Brno
1 : 1 a Trnava,—.Ostrava 6 : 0.
8. kolo: VSS Košice, — Třinec 2 : 0 , Hradec Králo
vé •— Slavia Praha 2 : 0, Prešov — Nitra 4 : 1 ,
Ostrava — Plzeň 2 : 0, -Sparta — Teplice 2 : 0,
■Brno— Trnava 3 : 3, Žilina — Dukla Praha 2 : 1 á
Slovan Bratislava — Lok.. Košice 2 : 0 .
9. kolo: Nitra — VSS Košice 1 : 0, Třinec — Slo
van Bratislava 0 : 0, Teplice — Žilina 0 : 1, Trna
v a — Sparta Praha 2 : 1, Plzeň — Brno 5 : 2, Slavia
-Praha — Prešov 0 : 2, Dukla Praha — Hradec K rá
lové 0 : Q a Lok. Košice — Ostrava 3 : 1 .
Tabulka: 1. Prešov 17 bodů, skóre 17 : 3; 2. Žili
na 13 b.; 3. írn a v a 12 b.; 4. VSS Košice, 5. Dukla
Praha, 6. Nitra, 7. Hradec Králové (po 10 b .); 8.
Zbrojovka Brno, 9. Slovan-Bratislava (po 8 b.); 10.
Teplice, 11, Sparta Praha, 12. Lok. Košice, 13. Ostra
va, 14. Třinec (po 7 b.); 15. Plzeň 6 b.; 16. Slavia
Praha 5 bodů.

Kárův hattrick v Praze

Už v minulém čísle HD jsme referovali, že fot
balisté^ pražské Sparty předvedli v 1. utkání soutěže
držitelů trofejí v belgickém Lutychu proti domácí
mu Strnidařtu vynikající kopanou, měli však vel
kou smulu a tak zde podlehli 0 : 1. V odvetném utká
ni v Praze porazila Sparta Standart Lutych před
15.000 diváky 4 : 2 a to znamená účast v 2. kole. Nej
větší zásluhu na tomto výsledku má pravý křídelní
útočník Sparty Kára, který dosáhl hattricku, dal Bel
gičanům 3 za sebou jdoucí velmi pěkné branky (v
16., v 59. a v 68. minutě). Autorem čtvrtého gólu
byl v 83. minutě po hrubém faulu na Jurkanina z
pokutového kopu obránce Urban.
Slovan vyhrál i v Jugoslávii

Po triumfu 6 : 0 na Tehelnom poli v 1. utkání po
háru UEFA nad Vojvodinou Novi Sad byla jugosláv
ská odveta už jen formální záležitostí. Domácí je
denáctka podala sice snaživý výkon, na rutinované
ho soupeře však nestačila. Slovan zvítězil znovu,
tentokrát 2 : 1 , po poločasu 2 : 0 (brankami Jokla a
Módera), když se v druhých 45 minutách soustředil
už jen na exhibici. Vojvodině Novi Sad se podařilo
dát branku až 9 minut, před koncem, kdy už slovenští,
hráči vedli celkově 8 : 0 .
O FK Bělehrad — Dukla Praha 3 :1 ( 2: 0)

Je to paradox. Slovan Bratislava, kterému se v 1.
čs. Tize nedaří, si snadno poradil se svým jugosláv
ským soupeřem; naopak pražská Dukla, která v le
tošní lize dosáhla už několika pozoruhodných výsled
ků, s mnohem slabším jugoslávským celkem OFK
Bělehrad (bývalý Beográdski SK) neuspěla. Po praž
ské remize. 2 : 2 prohráli vojáci v Bělehradě 1 : 3
(poločas 0 : 2) a.museli se tak už rozloučit s účastí
v šoutěži UEFA. Jediný gól Pražanů dal v 2. poločasu
za stavu 0 : 2 Herda.

čs. lehcí atleti, kteří na olympijských hrách v
Mnichově vcelku splnili očekávání, mají velmi dob
rý závěr sezóny. Zvítězili na strahovském tartanu
v Praze nejen nad Nory 131 : 81, ale dokonce i nad
SSSR 100 : 89. V týmu SSSR sice chyběl dvojnásob
ný olympijský přeborník V. Borzov a několik dalších
posil, přesto výsledek je velkým překvapením.
Hlavními postavami mezistátního zápolení s No
ry byli v Praze za velmi chladného deštivého počasí
koulař Jaroslav Brabec, který posunul čs. rekord na
20,97 m a běžec Dušan Moravčík (pátý .na OH v
Mnichově), jenž zaběhl 3.000 m překážek-ve vynika
jícím čase za 8:23,8 min.
Daleko větší radost však mají čs. lehcí atleti z
vítězství nad SSSR. V tom se o překvapení postaral
hlavně výškař Malý (na OH v Mnichově nestarto
val), který porazil olympijského přeborníka Rusa
Tarmaka (oba zdolali 2,18 m, Malý však měl menší
počet oprav). — V dobré formě byla také čs. sprin
térská štafeta, která vyhrála závod v čase za 39,8
vt. . V utkání se prosadili olympijští vítězové. Tak
Ludvík Daněk poslal disk na značku 62,92 m, hod kla
divem vyhrál Rus Bondarčuk (74,42 m) a v trojsko
ku dominoval Rus Sanějev (16,99 m), Za . zmínku
stojí i časy čs. překážkářů na 110 m Čecha a Nádeníčka, kterým stopli 13,7 vt.
Z čs. lehkých atletek zlepšuje stále ještě svou for
mu 231etá fcoulařka Helena Fibengerová. V Praze
se zapsala už posedmé v letošním roce do seznamu
čs. rekordmanek. Dosáhla 19,18 m a zařadila se tak
mezi devět koulařek historie, které překonaly 19metrovou hranici.
STAROBNÍ DŮCHOD
A POJIŠTĚNÍ FOTBALISTŮM

Italský parlament schvá
lil zákon, podle kterého
mají profesionální fotba
listé a trenéři v celé Itá
lii nárok na starobní dů
chod. Tento zákon vstou
pil v platnost 1. října, při
premiéře nové italské se
zóny. Fotbalisté i trenéři
byli zařazeni do skupiny,
ve které jsou italští fil

moví a divadelní pracov
níci, jakož i jiní umělci z
tělevize a show. Mimo to
vstoupil v platnost zákon,
podle kterého rodinní p ří
slušníci italského fotbali
sty nebo trenéra mají
rovněž nárok na nemocen
ské pojišění, což nemá za
tím na světě obdoby.
:jí íjí :*i

— V lehké atletice padají i na závěr olympijské
sezóny světové rekordy. V Záhřebu skočila 251etá
Bulharka Jordanka Blagojevová, držitelka stříbrné
olympijské medaile, 1.94 m, čímž zlepšila dosavadní
světový rekord Rakúšanky Hony Gusenbauerové o
2 cm. — V Constantě při utkání Rumunsko — Finsko
— Švédsko hodila Rumunka Menisová nový světový
rekord v hodu diskem, když výkonem 67,32 m pře
konala o 56 cm dosavadní světový primát olympij
ské přebornice Rusky Melnikové. Světové rekordy
překonali i muži: držitel stříbra z OH v Mnichově,
.Belgičan Puttemans, zaběhl v Bruselu 5.000 m za
13:13,0 min. (překonal rekord svého přemožitele z
OH Fina Virena o 3,4 vt.) a nestárnoucí belgický
vytrvalec Gaston Roelants vytvořil světový rekord v
hodinovce — 20 km 784 m. Trať 20 km proběhl rov
něž ve světovém rekordu za 57:44,4 min.
— Ajax Amsterodam se stal vítězem Světové trofe
je v kopané: po remize v Buenos Aires s m ístním
Independiente Buenos Aires porazil Jihoameričany
v amsterodamské odvetě přesvědčivě 3 : 0. Finále,
které sledovalo 80.000 diváků, uspokojilo fotbalově
až v druhých 45 minutách, kdy si Ajax konečně po
radil s brutálními zadními řadami mužstva 'Inde
pendiente.
— Jihlavská Dukla prohrála (bez reprezentantů, kte
ří hráli s Kanadou) obě semifinálová střetnutí Po
háru mistrů evropských zemí v ledním hokeji se
švédským ^přeborníkem Brynäsem Gävle 4 : 7 a 2 : 6
a byla vyřazena ze soutěže.
H L á S . D O M O V A vychází čtrnáctidenně, j
Řídí redakční kruh. Adresa:. Hlas domova, |
8 Moorhouse St., Richmond, Víc. 3121.
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Telefon: 42r5980
ROČNÍ PREDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-,
£stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně.
Výši leteckého příplatku do různých. zemí sdělíme
na požádání obratem.

