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názorů, hlásili pozorova
telé, že Sovětskému sva
zu jde především o pod
statné rozšíření obchodu
se Západem, včetně vy:užití západní technologie,
a o pevné uznání nyněj
ších hranic všech států
sovětského bloku. Západ
naproti tomu požaduje,
aby Sovětský svaz odvolal nebo aspoň omezil
platnost Brežněvovy dokt
ríny a aby souhlasil s
uvolněním vzájemné vý
měny lidí i idejí. Vedle
toho se ovšem očekává
mnoho problémů dílčích.
Sovětský svaz má na

litický úspěch domácím
kritikům Brežněvova ve
dení -, tak zahraničně po
litické - zajistit západní
hranice v době nejistého
dohadování s Čínou.
Západní země jsou za
tím opatrnější a, skeptič
tější. Z nedávného zase
^

Číslo 24.

dá předpokládat, že Zá
pad nebude mít vážné ná
mitky proti uznání nyněj
ších státních hranic ve
střední a východní Evro
pě, avšak východní blok
chce i záruku udržení ny
nějšího politického systé-'
mu ve státech, které k ně

"Rok 1973 bude rokom Europy"

Dialog USA a Europy

ŽIVNÁ PŮDA A CH EM IKÁ LIE V. BILAKA
Není" možné se spléhat na to, že naše úspěchy
budou věst. automaticky k úplné porážce pravi
cového oportunismu. Je to jako s plevelem, čím
více kypřím půdu, lépe obhospodařuji pole — i
když používám chemikálie na ničení plevele —
znova se objevuje, protože klíčí na úrodné půdě,
která dává život jiným plodinám. Je možné od
pustit, ale není možné zapomenoút. Na to, co se
stalo v minulých letech nemůžeme nikdy zapome
nout. Nikoho nepronásledujeme za jiný názor, ale
profisocialistickým názorím, "teoriím", které osla
bují socialismus, naše spojenectví a přátelství se
SSSR, nemůžeme poskytnout živnou půdu . . .
Vasil Biťak na plénu ÚV KSS 9. 11. 1972

JISTOTY DEMOKRACIE
Marcela Čechová

Ve Svobodném slově z 2. listopadu je tato zpráva:
“Pět let mtrev v bytě. Na otřesný případ přišli
včera odpoledne příslušníci VB, kteří násilím otevřeli
suterénní místnost v jedné rodinné vilce v Praze 6
v ulici Na čihadle. Na posteli leželo zetlelé, jakoby
mumifikované tělo muže, na několika místech po
rostlé plísní. Pravděpodobně jde o Jana F., naroze
ného 1903, který místnost dříve obýval. Naposledy
byl viděn v roce 1967, kdy také asi Umřel. Případ
se dále vyšetřuje.”
Představuji si, proč asi VB otevřela onu suterénní
kryptu, v níž léta zapomenut odpočíval jeden z če
skoslovenských důchodců. Vzpomněli si snad na něj
příbuzní? Těžko. Spíš příbuzné neměl, byl sám jako
kůl v plotě v životě i ve své poslední hodince. Ane
bo příbuzné měl a nestál o ně či oni o něho. Kdož
ví. Nejspíš jediným důvodem otevření pokoje bylo
upozorněni docela cizích lidí, takových, kteří blou
mají ulicemi města a lačnými pohledy odhadují, kde
je nevyužitá místnost, v níž by se dalo bydlet. Znám
tcu také jsme kdysi, mladí novomanželé bez vlastního
přístřeší, chodili ulicemi města a zpytavě se rozhlí
želi, zda aspoň nějaká půda není volná, kterou by
nám národní výbor přidělil. "
Jan F. si udržel posmrtný klid celých pět let. Je
to vlastně svým způsobem,, ojedinělé" štěstí. Trochu
pozdní štěstí pro člověka ovšem.
Případ důchodce Jana F. mne přiměl, abych zno
vu srovnávala osud důchodců. tady a tam, v socia
lismu a v kapitalismu. Vzpomínám, že právě před
třemi lety jsem líčila své setkání se starou paní,
důchodkyní, která v pražském automatu Koruna -sbírá_zbytky jídel, Dostalo sě mi tehdy od. mnoha čte
nářů důrazného poučení: jak mohu tvrdit, že penzi
sté^ v socialistickém státě žijí v osamění a bídě?
Cožpak se to neděje spíš v zemích, které si říkají
demokratické? Cožpak těch devatenáct — nebo kolik
to dostávají — dolaru týdně důchodu stačí starému
člověku k životu? Cožpak i zde neumírají staří lidé
v nedostatku?
Jsem maličko moudřejší v této věci po třech letech.
Stáří je vždycky trpké, pravda, ale jiná je trpkost
doma a jiná zde. Penzisté na Západě, např. v Austrá
lii, to skutečně také nemívají “lehké” . Celý život
pracovali, střádali a ukládali do banky a teď na
jednou mají prokazovat, že jsou “chudí” , aby se
kvalifikovali pro penzi. Nezbývá, než našetřené dolárky honem nějak investovat. Někteří jedou na
cesty a dopřejí si rok nákladného života, aby pak
dostali od státu byt skoro Zadarmo. Tenhle druh dů
chodců — přešmínkované babičky v- bleděmodrých
a bleděrůžových šatičkách, bíle oblečené sportovně
vyhlížející dědečky — můžeme sledovat ve všech tu
ristických centrech (spisovatelka Sedlmayerová je
nazvala piškuntálky).
A jsou jiní důchodci, jimž je líto vyhodit si takhle
z kopýtka a raději si koupí dům. Těch je méně, pro
tože v drtivé většině už jej mají z dřívějška. Nejlépe
jsou na tom- ti, kteří byli zaměstnáni dlouhou dobu u
jednoho podniku á nyní počítají se zaměstnavatelskou
penzí. Tahle skupina důchodců je nejzajímavější —
mnozí už léta dopředu počítají, kolik budou pobírat,
až odejdou do důchodu. Ani jim přitom na mysl ne^
přijde, že by se snad mohlo něco ná jejích nárocích
změnit, že by třeba stát mohl zrušit jejich zaslouženou
(Pokračování na str. 2)*i

Prezidentské vol'by a vzrušené rokovanie o prímerie vo Vietnamu akosi za
tlačili do pozádia záujem Spojených štátov o vývoj v západnej Europe. Ale je
to len zdanlivo, lebo v přípravách Nixonovej vlády pre druhé volebně obdobie
figurovali aměricko-europské problémy, najma v
oblasti ekonomickej, na poprednom mieste. Dopisovatelia americkej tlače sa dozvěděli, že prezident
V Sovětském svazu byla letos tak špatná úroda Nixon sám chce do týchfo rokovaní zasiahnut, že za
všech zemědělských produktů, že tam vznikly vaz tým cieťom plánuje svoju cestu do Europy a že sám
né obavy z mimořádných [zásobovacích potíži (a sa chce přičinit' o to, aby rokovanie, ktoré sa vedú
fo i přes velké nákupy obilí na Západě). Počátkem na nižšej úrovni a obvykle skončia vo slepej uličke,
•tohoto měsíce začaly kolovat v západním tisku zprá
vy o tom, že je neúrodou ohrožena i pozice "hlavního bol i skončené s úspechom a k obapolnej spokojnosti
plánovače", prvního muže státu, Leonida Brežněva. oboch stráň.
(Dopisovatel HD o věci psal už dříve než západní
Prezident dal tento svoj Farnsworth v tejto sútisk. Viz č. 20 z 2. 10. 1972, str. 1). Podobná katastro
fální neúroda byla jednou z hlavních příčin pádu úmysel najavo už tým, že vislosti připomíná výrok
ChruščoYa.
v poslednom ťýždni svo- prezidentovho
poradců
Kdyby záleželo jen na úrodě, pak by se naopak jej volebnej kampaně si Henry Kissingera, ktorý
musela zdát pozice Gustáva Husáka velmi pevná.
Československo, které letos nezavádělo "nové me našiel 28. októbra čas, sa o budúcej orientácii
tody" v zemědělství, ani se nepokoušelo investovat aby poslal svoje posol- americkej zahraničnej povětšinu uvolněných obnosů do neúrodných pustin, mě stvo Europskému hospo- litiky
vyjádřil v tom.
lo totiž letos úrodu mimořádně dobrou, která zvláště dárskemu spoločenstvu do zmysle, že rok 1973 bude
v českých zemích překročila očekáváni.
Bruselu, ktoré právě skon- rokom Europy, že totiž
Ústřední sklizňová komise při ministerstvu země
dělství vydala 15. listopadu celkovou zprávu o žních čilo svoju vrcholná pora- po urovnaní Vietnamského konfliktu sa vláda Spov českých zemích. Vyplývá z ní, že v Čechách a na du.
Moravě sklidily zemědělské podniky rekordní množ
V posolstve uisťoval ^ených štátov sůstredí na
ství obilí, tj. 5,852.000 tun. Této produkce bylo ovšem
dosaženo díky větším plochám, obilovin, protože prů představítefov Europské- Problémy starého kontiměrný hektarový výnos se odhaduje na 32.2 q (kdež ho hospodářského spolo- nentuto loni byl 32.9 q). Podařilo se také překročit pláno čenstva o tom, že povážuV rovnakom zameraní o
vanou produkci brambor, jejichž průměrný výnos je za mimoriadne dóleži- nutnosti europskej orienz hektaru stoupl z loňských 141.5 q na 183 q a je
jichž dodávky byly už do 6. listopadu splněny na té, aby Spojené státy a tácie americkej zahranič
hospodářské nej politiky pre najbliž109.9% (1,582.000 tun brambor). Z dodaného množ Europské
ství bylo zatím vyvezeno do Sovětského svazu 110.190 spoločenstvo úzko spolu- šiu dobu vyznievajú aj
tun. Úspěšnější než loni byla i sklizeň cukrovky, je pracovali a že vita úmy- ďalšie dva komentáre:
jíž hektarový výnos se odhaduje na 358 q (loni
sly Europy začať kon- Charlotty Saikowskej v
306 q).
PUBLISHED by F. Váňa, 8. Moortwuse St.,
Brigádníci odpracovali letos při sklizni přes 1 mi štruktívny dialog s Ame- Christian Science Monitor
a významného komentálión brigádnických týdnů, příslušníci čs. a sovětské rikou.
Richmond, Vic. 3121. — PR IN TER S: Unřftcattoc
armády 17.000 brigádnických týdnů a žáci škol dru
Dopisovatél’
časopisu ^ora Sulzbergera v New
hého cyklu a odborných učilišť odpracovali 316.000
New York Times, Clyde (PokřtíTTí í -ť
str. 2) i Pty. Ltd., 497 ColHiw SL, Meibourm Vfe TMA
brigádnických týdnů.

Neúroda v SSSR, úroda v CSSR
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Mocenská hra o Evropu
(Pekračování se str. 1)
vzešlých z druhé světové
války, bez ohledu na to,
zda se tak má stát pří
mou intervencí nebo ne
přímou cestou plíživé
kontrarevoluce, je hazar
dérstvím předem odsou
zeným k úplnému fiasku” .
RP k tomu ovšem p ři
dává
vzpomínku
na
“krach plánů na kontrarevoluční zvrat v ČSSR v
roce 1968, které byly zma
řeny díky bratrské inter
nacionální pomoci” .
Přes všechny očekáva
né potíže při dohadování
převládla na obou stra
nách rozdělené Evropy
nálada na jakousi doho
du. Roztříštěnost názorů
západních partnerů a na
proti tomu “jednota” Vý
chodu představují ovšem
nebezpečí pro svobodný
svět, avšak přesto se zdá,
že hašteření demokratic
kých zemí může vyvážit

větší potřeba Sovětů do
hodnout se. Nelze tedy
vyloučit, že se Sovětský
svaz nechá donutit k . ústupkům . pozoruhodněj
ším, než se zdá dnes prav
děpodobné.
Přitom ovšem se pro
nás dnes nezdá dost lo
gické upírat naděje např.
k tehdy dost neočekáva
nému souhlasu Kremlu s
neutralizací Rakouska a
doufat v podobné řešení,
v zemích, které patří do
sovětského bloku. Pomě
ry uvnitř východního tá
bora ani tlak Číny k ta

kovému kroku Sovětský
svaz zatím nepřinutí. Jde
jen o začátek dialogu s
neznámým výsledkem, o
příští tuhé dohadování,
které může být nyní, po
západoněmeckých
vol bách, věcnější. Mocenská
hra o Evropu se dá zvý
šit.
Pro dost blízkou dobu
se dá nyní počítat s uzav
řením smlouvy Českoslo
venska se Západním Ně
meckem, která bude po
dobná smluvě německopolské. Dosavadní for
mální rozpor - čs. poža

BUMERANG SYD N EY

pod záštitou
SVU MELBOURNE
vás srdečně zve na

davek,
aby byla ve
smlouvě klauzule o západoněmeckém uznání mni
chovského diktátu, za ne
platný “od samého za

literární večer
josefa škvoreckého
který se koná v sobotu 16. prosince 1972

v 8 hodin večer v UNION BUILDING
MONASH UNIVERSITY
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Clayton, Vic.
vstupné $ 1.-

Jistoty demokracie
(Pokračování se strany 1)
penzi, na nichž si celý život ukládali, tak jako to
udělal komunistický stát v Československu. Jistota,
s níž se tito staří lidé dívají do budoucnosti, je zaráže
jící — něco takového u důchodců v socialistickém státě
nevidíme.
Zajímalo mne, zda dostanu také penzi, když ne
hospodářské - spoločenstvo budu
mít odpracován stanovený počet let. V Česko
a vlastně celá západná slovensku- by mi nedali nic — spousta starých žen
Europa vystupovala jed žije dnes málem o hladu, protože z nejrůznějších
notné, hovořila jedným příčin nebyly v zaměstnaneckém - poměru. Podívali
se na mne, jako kdybych spadla s nebe — penzi sa
hlasom ako rovnocenný mozřejmě dostanu, rozhodující je, že budu stará,
partner Spojených štátov. nikoliv mě budovatelské a politické zásluhy.
Len tak může'byť trans
Snad by ještě někdo chtěl porovnat oněch pět sto
atlantický. dialog úspěšný. vek základního důchodu měsíčně s’ 19 dolary “kapi
týdenní penze. Ne, nemá smysl srovnávat
Pravda, tento předpo talistické”
kupní sílu dolaru a koruny. Každému z nás je jasné,
klad sa nevžije hned’. Ne že za pět stovek měsíčně nepořídíš teplé vydatné
bude sa chápat’ hned’ za obědy a k snídani mléko s namazanou houskou. I
samozřejmý ani na jednej 19 dolarů je málo, ale na jídlo pro jednu osobu to
stačí. Je zde totiž jeden základní a důleži
straně! Bude k tomu tře  bohatě
tý rozdíl mezi důchodcem socialistickým a důchod
ba jednoznačného' rozhod- cem ze země západní. Zatímco druhý jde do penze
nutia aj vo Washingtone zařízen — autem počínaje a plným šatníkem konče —
ten první nemá ve svých 65 letech obvykle víc než
aj v Europe.
Jak to napsal Karel Kryl:
Sulzberger sa dovolává peřinu. Když
vidím tyhle lidské vraky
výroku Jeana Monneta..
třesu se strachem před přízraky
84ročného
francúzskeho
že ze mne jednou bude taky
důchodce
státníka a otca europskej
nemůže být pořád mlád. Jsem však šťastna,
ekonomickéj spolupráce, žeČlověk
až jednou přijde čas a můj hlas i krok ztratí ji
ktorý vždy zdůrazňova1, stotu, budu svůj podzim života žít v zemi, která není
že je bezpodmienečne nut zemí socialistickou.
né, aby sa čo najskůr vy
tvořili také transatlantic
ké vzťahy, aby Spojené
štáty a Europa mohli spo
Vánoce se blíží! Nevíte co darovat?
lupracovat’ na báze rov i
nosti, aby Europa. hovoři Již vyšel Kalex 73, stostránkový kalendář
'exilu. Cena pro Austrálii US S 5.70 včetně
la jedným hlasom. Jean
poštovného a poplatku za přeyod šeku. Nenajde
Monnet tiež dodává, že te v něm politiku, ale zato seznamy českých a
slovenských exilových novin, organisací, restau
Europské
hospodářské
spoločenstvo nemá svoju rací, lékařů atd., kalendář s katolickými, evan
gelickými, staro- i novočeskými jmény, důležité
vlastnú nukleárnu obranu,
a zajímavé informace pro Čechy a , Slováky v
ale že v oblasti ekonomic- zahraničí. Hodnotnou literární a výtvarnou část.
kej a menovej sa už sta 'Objednávky a platy šekem posílejte na adresu:
K A LEX 73, 8 Munich 5,
lo naprosto rovnocenným
Peštalozzistr. 13, West Germany
partnerom voči Spojeným
(Jistě pochopíte, že do zámoří můžeme expedovat
štátom.
pouze proti’ platbám předem.)
New Vork Times k to
mu dodávajú, že z tohoto
důvodu si musí Europa
Velký výběr vín, lihovin a piva
zvyknut’ najprv sama na
dodáme kamkoli v Austrálii
to, aby hovořila jedným
za velkoobchodní ceny
hlasom a vystupovala ako
partner.
Ceník na požádání
Ale aj keď sa tento
předpoklad splní, bude
J.KIN D A
CO. PTY.LTD.
vzájomný dialog velmi
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
komplikovaný a ťažký
Telefon: 42-4782
Niektoré ťažkosti sa už
nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. (314-6281)
začínaju prejavovať . . .
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
Dr. M. Kvetko

Dialog USA a Europy
(Pokrač. zo str. 1)
York Times. Sulzberger
odůvodňuje tento posun
americkej politiky na
europské záležitosti troma
důvodmi:
1) Europské hospodář
ské spoločenstvo sa po

svojom zváčšení na 9 čienov stává tak vplyvným
telesom, že si tuto ame
rická pozornost’ jednodu
cho vyňati,
2) Na programe je konferencia o Europskej bez
pečnosti, ktorej sa Spoje-

VANOČNf DVOJČÍSLO
HLASU DOMOVA

vyjde 18. prosince 1972. Uveřejníme v něm Vaše
BLAHOPŘÁNÍ K VÁNOCŮM A K NOVÉMU ROKU

zašlete-li nám objednávku a poplatek 60 C do 14. pro
since 1972. Sdělte laskavě, máme-li pod společné bla
hopřání uveřejnit Vaši plnou adresu (nebo adr. Vaší
firmy), telefon atd., nebo jen jméno bez bližší adresy.
V tomto čísle uveřejníme také Vaše samostatná bla
hopřání — s textem a velikostí dle přání.
Je to nejvýhodnější příležitost, jak blahopřát nej
většímu počtu krajanů. Pro mnohé čtenáře je vá
noční číslo HD po celý rok adresářem krajanských
firem.

Velký výběr jakostního masa a uzenin

>

najdete v českém řeznictví a uzenářství

f

U FRANTIŠKA ŘÍHY

f

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

t Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu'
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka,
frankfurtské párky, turistický salám.
('V/\y\AX\Ar\/V^AXV/VVV-VVA/\*/\A/a/\*'V\»'\/V'W'\/V'\AX\/V''
Č ESK É OCHOTNICKÉ DIVADLO V M ELBOURNE
kterou pořádá v sobotu dne 2. prosince 1972

srdečně zve všechny krajany na

M IK U LÁ ŠSK O U Z Á B A V U
v sále Kosciuskova domu, 313 La Trobe St., Melbourne
DÁRKY BUDE ROZDÁVAT SVATÝ MIKULÁŠ
K tanci hraje kontinentální kapela

Začátek v 7.30 hod! večer

Likérová licence (Přineste si vlastní nápoje)
Vstupné $ 2.50
Dárky se přijímají u pokladny
Reservování stolů: telefon 459-1992 (Haberová), 842-2230 (Grafová)

K A L E X 73

&
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Úrok na prof. A. Hoffmeistera v pražské Práci

— V Praze byla slavnost
ně zahájena celý rok při
pravovaná výstava 50 let
Sovětského svazu. Zúčast
nili se nejvyšší straničtí
a vládní představitelé,
význační hosté ze SSSR,
sovětský velvyslanec, ve
litel sovětských armád v
ČSSR atd. Zprávy z P ra
hy také hlásí, že k osla
vě slavného výročí Říjno
vé revoluce byl vypálen
nad Vltavou veliký ohňo
stroj: 780 kulatých bomb,
700 italských pum, 300 lé
tavic, 12 hvízdavých ra
ket a 10.000 signálních ná
bojů. Současně zaznělo
20 dělových výstřelů.
— V Praze zemřel po
krátké nemoci ve věku
44 let člen Svazu českých
skladatelů profesor Stát
ní konservatoře skladatel
Lubor Bárta.
— Vítězslav Vejražka, kte
rý vyslovil už krátce po
Srpnu své sympatie prosovětskému režimu, byl
jmenován národním uměl
cem.
— Ústav pro výzkum kul
tury v Praze uveřejnil vý
sledky ankety mezi mlá
deží o návštěvnosti fil
mů. Dle této ankety cho
dí mladí - navzdory všem
snahám SSM o převýcho
vu - stále ještě nejradě
ji na detektivky a veselo
hry a filmy o lásce. Fil
my s tématy “ze sou
časného života” jsou až
na posledním místě v ta
bulce zájmu.
— G. Husák přijal dele
gaci Komunistické strany
Izraele, vedenou Metrem
Vilnerem. Přijetí delega
ce málo početné strany
se zúčastnili i V. Bil’ak
a P. Auersperg.
— Bohumínský jachtař
Richard Konkolski jede
na své jachtě Niké kolem
světa, když se mu nejdří
ve nepodařilo zvítězit v

mezinárodním
jachtař
ském závodě po Atlantic
kém oceánu. Nyní míří na
Bermudy a odtud do Ti
chého oceánu. Jeho cílo
vým přístavem je britský
Plymouth.
— V Praze zemřel aka
demický malíř Richard
Wiesner.
— Novým předsedou Ústřední rady družstev byl
zvolen jednomyslně za
sloužilý soudruh dr. L.
Kovalčík
narozený
v
Ostravě, člen ÚV KSČ.
— Jeden z nových údů re
žimu, tzv. Socialistická
společnost pro vědu, kul
turu a politiku, nebyla
sice ještě řádně ustavena
(vede jí přípravný vý
bor), ale vykazuje již
velkou činnost k podpoře
režimu. Na schůzi ústřed
ního výboru 15. 11. v P ra
ze hlásila přítomným zá
stupcům ÚV KSČ a ÚV
NF, že za necelé dva ro
ky uskutečnila 175.322
přednášek a pro přípra
vu svých lektorů uspořá
dala 65 ústředních semi
nářů “o ooji proti soudo
bému antikomunismu, revizionismu a pravicovému
oportunismu v hospodář
ské praxi, problematiče
světonázorové výuky mlá
deže, socialistickému sou
těžení a prohlubování eko
nomické integrace člen
ských zemí RVHP” . Její
lektoři nemají snadný
chlebíček.
— V Ústí n. L. soudili ře 
ditele hospodářského za
řízení Svazarmu v Děčí
ně 261etého J. Peterku,
protože “využil nezkuše
nosti výboru Svazarmu v
Děčíně a nechal si schvá
lit prémie v částce přes
14.000 Kčs” a kromě toho
sám rozdával neoprávně
ně peníze organizace. Byl
odsouzen k tříletému ža
láři nepodmíněně.

Z hlediska manipulace
s kulturou . . .
\

— Krajský soud v Ústí
n. L. odsoudil bývalého
vedoucího restaurace Na
Kovárně 521etého Frant.
Vitnera na 10 let žaláře
za zpronevěry ve výši
109.000 Kčs, které chtěl
krýt založením požáru, a
k náhradě způsobené ško
dy.
— V Plzni byl slavnostně
pojmenován nový ,most.
Nese jméno Antonína Zá
potockého.
— V benešovské nemocni
ci zemřel krátce před svou
pětasedmdesátkou zaslou
žilý umělec Josef Sekera,
autor několika románů.
V 50. letech byl vedoucím
tajemníkem Svazu če
ských spisovatelů.
— Vzájemný obrat výmě
ny zboží mezi ČSSR a
SSSR má letos dosáhnout
rekordní výše 2.5 miliardy
rublů. Je to o 12% více
než činily smluvní dodáv
ky v loňském roce, do té
doby rekordním. Celkový
vzájemný obchod v této
pětiletce má překročit 13
miliard rublů, což je té
měř tolik, jako za 3 pěti
letky dřívější.

Hnus a denunciace tištěné na stránkách protektorátního Arijského boje vy
volávaly tehdy u lidí, kteří právě nebyli "poctěni" pozorností tohoto kolaborantského plátku, spíš útrpnost nad zglajchšaltovanými "novináři" než zlobu.
Přesně totéž nás napadá, čteme-li dnes některé výplody znormalizovaných "no
vinářů" v čs. tisku, který nesmí být nekolaborantský.
Všimneme-li si dále zpěvu jakéhosi Ptáčka z pražské Práce (Jan Ptáček, 11.
listopadu), nechceme se zastávat napadeného profesora, o němž lze říci, že
sklízí něco z toho, co poms hal sít. Chceme jen aspoň na jednom příkladu ukázat
hloubku, do níž klesají čs. sdělovací prostředky.

Z dlouhého- článku “So
cialistické pozice opustili
již před r. 1968” , doplně
ného
podtitulem “Oč
vlastně usilovali prof.
Hoffmeister a jemu po
dobní” se nejprve rozvláč
ně dovídáme, co byli “ka
várenští” , “sváteční” ne
bo “salonní” komunisté:
synové z buržoazních ro
din, kteří “v jakési mla
dické oponentuře na sve
rodiny, na svou sociální
skupinu i útočili. Pociťo
vali určité zahanbení, ba
i strach před dělnickou
třídou, z jejíchž mozolů
vyrostlo bohatství jejích
otců . . .”, avšak přesto
“byli poznamenáni fcuržoazní morálkou” . Dělní
ci jim pochopitelně nevě
řili, protože mj. “zpo
chybňovali politickou p ra
xi, neměli vztah k organi
zační denní práci, k den
ním revolučním úkolům
dělnické třídy . . . ”
Trochu podivně, nelo
gicky, zjišťuje Ptáček,
že strana (považovaná
všemi pravověrnými za
neomylnou) věděla o chy
bách těchto salonních ko-

27. listopad 1952
Nemohli jsme ještě číst noviny z Českosloven
ska, které vycházejí týž den jako toto číslo HD.
Mělo by v nich být zvláštní čtení: aspoň část
místa věnovaného po celý měsíc "slavným výro
čím" velkého bratra z východu by měla zabrat
vzpomínka na dvacáté výročí procesu proti
účastníkům "protistátního spikleneckého centra",
který byl zakončen 27.' listopadu 1952 rozsudkem
smrti nad 11 obžalovanými předními komunisty a
doživotním žalářem pro tři zbývající z "odporné
bandy imperialistických zaprodanců, stvůr bez ná
roda, morálky a svědomí". Těm, kteří skončili
týden po rozsudku ve smyčce provazu, vzpomín
ka nepomůže a tři, kteří přežili, vzpomínat asi
nechtějí, ale pro všechny živé doma chybí plné
vysvětlení.
Chybí stále otevřené vysvětlení komunistického
režimu, jak je možné, že v Československu došlo
k hrozivějšímu, důkladněji aranžovanému soud
nímu představení s konkurenčními soudruhy, než
jaké skýtaly Moskevské procesy. Jak je možné, že
při procesu stačila strohá otázka soudce nebo
"obhájce", aby následoval příval nabiflovaných
monotónně pronášených přiznáni i k nemožným.

nesmyslným politickým i mravním zločinům. Jak
je možné, že "lid" reagoval na propagandu re
žimu, na celé rozhlasem přenášené soudní před
stavení, tisíci rozhořčenými rezolucemi, telegra
my, podpisovými archy, protestními srazy a pro
jevy, v nichž žádal jednoznačně smrt obžalova
ným. Předcházel veřejně publikovaný hrozný do
pis léletého syna, žádajícího smrt pro svého otce,
provolání manželek, zříkajících se obžalovaných
mužů a žádajících jejich "příkladné potrestání"
— předcházelo mnoho událostí, které se zdály nám
za hranicemi až neskutečné, v našem národě
nemožné.
Vysvětlení chybí zvláště proto, že se v poslední
době navrátilo do svých pozic ve straně, vládě
a v jejich orgánech mnoho z těch zkušených, kte
ří pomáhali připravovat proces před dvaceti lety
i jiné tragické události provázející komunistickou
vládu v zemi, že je tam znova mnoho těch, kteří
velebí sovětské poradce v klíčových pozicích čs.
aparátu, kteří znovu vynášejí Gottwalda, Zápo
tockého a další "zasloužilé" soudruhy z padesá
tých let, kteří znovu volají "Věřte straně!" a
"Se sovětským svazem na věčné časy!"

munistů, ale přesto “se
jím
dostalo nemalých
možností, stávali se vyso
kými státními funkcioná
ři, čelnými funkcionáři
uměleckých svazů, praco
vali i ve vysokých stra
nických
funkcích . . .”
Strana k nim prý měla
důvěru, a oni?
“Točili se kolem peněz,
aut, žili jako buržuové,
ale tento svůj styl života
barikádovali tím, že jej
připisovali jiným.”
Práce pokračuje:
“Mnozí z nich, např.
prof. Adolf Hoffmeister,
dlouhá léta bezprostřed
ně ovládali tu nebo onu
část kulturní politiky, kte
rou zdeformovali, kterou
řídili pomocí přátel roz
místněných na nejdůleži
tějších místech. Výsled
kům své vlastní práce se
posléze vysmáli, odpověd
nost za ni hodili na jiné.
na “konzervy” , na děl
nickou třídu, na sociali
stický stát. Najednou oni
nic, oni muzikanty, že
stáli, u dirigentského pin
tu, o tom nikdo z nich
nechtěl slyšet. Dostávali
metály, po nichž toužili,
' nejvyšší umělecká oceněí ní, aby vzápětí v krizoj vých letech pošlapali
všechno, co pomáhali tvo
řit a co v nejednom pří
padě sami zglajchšaltovali. Najednou vystupovali
jako borci za demokracii,
za lidský humánní socia
lismus, za volnost a svo

bodu. Znovu provokovali,
ale tentokráte ne již bur
žoazii, nýbrž dělnickou
třídu. Útočili na Sovětský
svaz, jako pan Hoffmei
ster návrhem na známku
s portrétem Gorkého (pla
čícího v ruské krajině,
pozn.), znovu útočili na
socialismus. Zase chtěn
vystupovat jménem, náro
da, jako jeho svědomí, a
ze svých .mocenskýcn
funkcí v PEN-klubech, v
ARTCENTRECH,
DILHCH, ARTIÍCH a kdoví
kde všude. Zvykli si na
moc a když ji ztratili, tak
veřejně pláčí, stěžují si i
občas zaprovokují. . . ”
Arijský boj pak nabírá
tón všech mravokárných
udavačů:
“Ne, nepřipomněli jsme
jednoho z těchto lidí, prof.
Adolfa Hoffmeistera, pro
to, abychom snad nějak
rekriminovali, nebo úto
čili. Chtěli jsme pouze na
jeho případě doložit, jak
naše společnost velkoryse
poskytovala lidem příleži
tost.”
“Vědělo se přece, že
prof.
Hoffmeister
pochází z velmi
bohaté advokát-ské rodiny. Nebylo tajem
stvím, že za druhé svě
tové války při pobytu ve
Francii a v USA se stýkal
s , řadou lidí z buržoaz
ních kruhů předmnichov
ské republiky a že s
některými nepřerušil sty
ky ani po roce 1945 a 1948,
(Pokračováni na str. 11)

"Řekněte to květinami"

Váš květinář,
spolupracující s INTERFLORA.
může zařídit dodávku
květin a yěnců
» 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 skříní
IN T ER F L O R A —
KVĚTIN Y DO CELÉH O SVĚTA
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Am erické volebne dozvuky
Petr Drienka, New York

O Dušičkách mnozí z nás alespoň ve vzpomínkách
Amerika žije vo volebných dozvukoch. Komentátoři rozoberajú medzi iným ny a po nej do Ruska.
navštívili hroby svých drahých doma. Ať již jejich
myšlénky platily těm, kteří odpočívají na malých dóvody, pre ktoré Nixon dosiahol ohromujúce víťazstvo, aké voiičia dali v mi Nixonovi bolo jasné, že
venkovských hřbitůvkách, kde ještě lze spatřit sta nulosti len máloktorému prezidentovi; a to napriek tomu, že v mnohých vnútro- cesta k čestnému-a úspěš
ré dřevěné, kříže, ať těm, kteří jsou pochováni na politických, najma hospodářských otázkách sa nálada klonila skór proti němu nému vyrovnaniu viet
velkých hřbitovech s monumentálními pomníky či
hrobkami, málokdo snad nebyl v^^tento den^ svou než za něho. Tak na příklad: aj najpriemernejší volič sa dívá na infláciu s oba namského sporu vedie cez
vami, podobné na nezaměstnanost', ktorú sa Nixonovi nepodařilo podstatné Peking a Moskvu. A jeho
myslí u těch, jichž vzomínat je naší ppvinností.
Aspoň v myšlénkách jsme procházeli vyšehrad znížiť. Pociťuje sa'a vie sa, že federálna vláda překročila rozpočet do takej cesty holi úspěšné a
ským hřbitovem, kde odpočívá K. V. Rais, zatou výšky, ako v době pokoja-nikdy predtým. Nixon bol prinútený siahnuť na pre triumfálně. Tým si při
lali jsme se ria nedaleký židovský hřbitov, kde jsou Američanov veťmi nepopulárně opatrenie — kontrolu miezd a cien. A napriek pravil základnu pre ďal
uloženy pozůstatky spisovatele F. Kafky, procházeli
šie vyjednáváme, ktoré
jsme Olšany a zastavili se u hrobu Tyrše a .Fueg- tomu takéto veťké víťazstvo.
Niektorí analysti hovo- rum strany vyšli zo zjaz bola vietnamská vojna. přišlo potom. A ked’ Kisnera, u hrobu Mánesa i Jungmanna, u hrobky dr.
K. Kramáře i rodiny Náprstkových, a naše cesta na, že Nixonovo víťazstvo du sklamané a znechute- Dá sa povedať, že sa singerove cesty do Parívedla pak na Vyšehrad, abychom se na zdejším sa zakladá na dokonale né. A pretože v Amerike americký národ vo svojej ža priviedli vyjednáváme
hřbitově poklonili památce K. čapka a Langra, za pripravenej a prevedenej
niet viazaňých kandidát- váčšine snáď . k nijakej skoro až na hranicu prímyslili se nad hrobem Máchovým a Hálkovym, pře
šli k hrobům dalším, abychom zapálili svíčičky na volebnej kampani. Iste aj ných listin a partajná vojně nestával s takou meria, americkí voiičia
hrobě Maxe Švabinského, abychom zde vzpomněli tá výdatne pomohla, ale disciplína nehrá tu pod nechuťou, ako k vietnam pochopili, že sotva by sa
veršů Nerudových čtouce prostý nápis na jeho sotva ona sama o sebe statná úlohu, veťmi mno ské j. Nixonovi oponenti dalo vyplánovať niečo dopomníku, navštívili i Bedřicha Smetanu a _ Boženu mohla ovplyvniť voličov ho demokratov hlasovalo tvrdili, že ak bude Ni konalejšie pre čestný a
Němcovou a s hlavou nepokrytou postáli před Sla
vínem, kde jsou uloženy ostatky perel našeho ná do takej miery. Všeobec na Nixona, pretože im bol xon znovu zvolený, Ame trvalý mier v Juhovýchodroda, kde odpočívá mimo dalších i Ema Destinová né sa má za to, že prvým ideove bližší ako McGo rika sa z tejto vojny za nej Ázii.
a J. Vrchlický. NeVynechali jsme ve svých vzpomín krokom k ohromujúcemu vern a pretože ho poklá ďalšie štyri roky nedosta
Nixonov oponent podce
kách ani dnes již téměř zpustošený malostranský
ne. A zatiať čo oni takto nil amerického voliča,
Nixonovmu
víťazstvu
bodali
za
súcejšieho
zastá
hřbitov, kde jsme ještě stěží našli hrob manžeiú
Duškových z Bertramky a- rodičů Jana Nerudy, za lo to, čo sa stalo v de- vat’ prezidentská funkcím argumentovali, Nixon ko ked’ vyhlásil, že pošle
jeli jsme do Lán pokloniti se T%G. Masarykovi, do mokratickej straně na jej Tým tieto voťby potvrdi nal. Najprv, dávno před svojho viceprezidenta poHronova k Jiráskovi i do Klenčí k ^J. š. Baarovi a zjazde, ktorý volil demok li, že Američanem neim ■volbami, si jeho vláda pýtať severovietnamskú
nezapomněli jsme ani na hostivařský hrob Ant.
ratického kandidáta. -Se ponuje ani 1’avý ani pra-' vzala do programu tzv. vládu o prepustenie ame
Švehly.
vietnamizaciu, to zname rických zajatcov. Voiičia
A tak bychom procestovali celou naši vlast, každý nátor McGovern bol kan- vý radikalizmus. Váčšina
ná výcvik a výzbroj juho- teraz potvrdili, že Ameri
's
a
stále
hlási
k
středu.
didátom
1
’avého
radikál
ve vzpomínkách svých vlastních, a na každém hřbi
tově bychom četli jména těch, kteří se ^zapsali do nějšieho křídla v straně.
Jednou z najhlavnej- vietnamských vojsk tak ka i naďalej ostává veťsrdcí národa či alespoň kraje a okolí. Naše vzpomín Křídlo umiernene a cent- ších otázok vo voťbách aby sa Južný Vietnam mo- mocou, ktorá nie je ochot
ky platily i těm, kteří padli v obou světových vál
hol bránit’ sám, připadne ná pokořit’ sa do takej
kách či zahynuli za druhé v německých koncentrač
s čo najmenšou americkou miery. A potvrdili aj to.
ních táborech, neopomenuli jsme ani těch, jejichž
Dne 18. 11. 1852 se narodil v Miroticích u Písku a spojeneckou účasťou. To že Amerika musí zostať
životy byly zmařeny komunistickou zvůlí — dr. M. malíř,
jenž se svým uměnim zapsal do srdcí celého
Horákové, Jana Palacha a dalších.
národa — Mikoláš Aleš. Reprodukce všech jeho 14 sa podařilo do takej mie i naďalej silnou veťmoA dnes bych chtěla připomenout alespoň jména lunet
vydala jeho žena Maryna Alšová v knize Mi ry, že Nixon mohol po cou a záštitou světového
několika, jejichž památky vzpomínáme v listopadu.
koláš Aleš — jeho život a dílo s kritickým doprovo stupně stiahnuť z Vietna pokoja, lebo neakceptova
Dne 3. 11. 1927 zemřel v Praze domažlický rodák, dem V. V. Štěcha a F. X. Jiříka. Bohatý výbor z
spisovatel K. M. Čapek-Chod, zakladatel společen jeho prací vydal SVU . Mánes ve třech svazcích a mu prevážnu časť ame li McGovernov plán na
ského českého románu, zejména pražského. V jeho menší výbory podává krásná Žakavcova “Knížka o rických branných sil; ale drastické zníženie bran
díle, jež koncipoval po způsobu Balzacově, žije sou Alšovi” a Mándlův “M. Aleš” . 7. vydání jeho “Špa súčasne zvýšil bombardo- ného rozpočtu; pokládaju
časná Praha. Zachycuje společenský přelom, jeho líčku” vyšlo roku 1971 nákladem Odeonu v Praze.
vanie na severe a dal za ho za ohroženie americsympatie jsou na straně nových lidí, vyšlých z
minovat’
- severovietnam- kej bezpečnosti a bezpeč
lidových vrstev (Antonín Vondrejc, Turbina), Ča
Před 75 léty (20. 11. 1897) se narodil autor sociál
pek-Chod čerpal svá themata i ze života uměleckého nich románů Benjamin Klička (vl. jm. MUDr. B. ské přístavy. ínými slo- nosti slobodného světa.
(pražské bohémy), průmyslových a obchodních kru Frágner). Román Divoška Jaja je teskný příběh o vami: stiahoí vojská, ale
Jeden z komentátorov
hů, i z rodin židovských. Líčí život plavecký, 'zají vykořisťování černochů v Paříži. Klička zobrazil ve nepoddal sa. Touto stra- povedal, že americké voťmá se o hudbu, všechny obory vědní a o každé lid třech románech osudy své generace, jehož mládí
ské zaměstnání (Humoreska, Větrník, Jindrové!. otrávila válka a poválečný život (trilogie: Jaro ge tégiou uspokojil aj tých, by sú korunováciou de
Osobnost spisovatelova a jeho dílo bylo zhodnoceno nerace, Jedovatý růst, Na vinici Páně). Zemřel ro  čo volali po skončení voj mokracie. Aj to teraz voF. Kovárnou v knize K. M. Čapek-Chod a A. Nová ku 1943 v Praze.
ny, aj tých, čo sa domnie- ličia potvrdili, v tom pře
kem v knize Krajané a sousedé.
Dne 21. 11. 1902 se narodil v Praze autor českýcn vali, že by sa vojna mala svědčení, že Nixon ako
Před 95 léty, 9. 11. 1877, zemřel v Praze Karel
detektivek
Eduard Fikér, jenž napsal 80 prací: hu ukončit’ velkou masovou hlava Ameriky poveclie
Sabina, jehož jméno nám dosud zachovávají Sme
tanovy opery, k nimž složil libreta (Prodaná nevě moristické, dobrodružné a fantastické romány, ně ofenzívou. A hned’ na to ich krajinu správnou ce
sta a Braniboři v Čechách). Viliému Blodkovi na kolik divadelních her a filmových scénářů (Krok do sa pustil do jedinečnej stou. Ale súčasne sa
psal libreto k opeře V studni. Zúčastnil se revoluce tmy, Třináctý revír, Akce B, Padělek). Spolu s K. diplomatickej
ofenzívy, poistili tým, že mu zvolili
r. 1848 a odpykal to 8 léty vězení. Stal se pak žur Čapkem a E. Vachkem je - zakladatelem české de
pre
ktorú
použil
služieb parlament, v ktorom má
nalistou a spisovatelem. Z bídy se zaprodal policii. tektivky. Zemřel roku 1961.
demokratická
írečitého diplomata, svoj- váčšinu
V. Martínek v románě Zrádce národa se pokusil
Dne 23. 11. 1792, tedy před 180 léty, se narodil v ho poradců pre národnú strana.
Sabinu rehabilitovat. Jeho osobu osvětluje i J. Arbes
Chlumci nad Cidlinou Václav Kliment Klicpera, pro
v Záhadných povahách.
Americký parlament má
fesor gymnasia v Hradci Králové a později ředi obranu, profesora Henry
Před 60 létý, 13. 11. 1912, zemřela v Praze spiso tel v Praze. Roku 1819 se oženil s Aninkou Švam- Kissingera.
Následoval nesmierne dóležitú úlohu.
vatelka Teréza Nováková, přední pracovnice v žen berkovou, s níž se seznámil při hraní. ochotnického
ském hnutí. Ve svých vrcholných prózách vystiho divadla, jemuž se věnoval od mládí. Hrál s ochot jeden z najúspešnejšícft Je - okrem iného - zdrodiplomatických
ťahov: jom zákonov, schvaťuřs
vala východočeský venkov (Poličsko, Litomyšlsko.
Skutečsko) a všímala si v nich náboženských a so níky a psal pro hě. Jeho dílo (Veselohra na mostě, prezidentova cesta do čí- medzinárodné zmluvy a.
ciálních proudů (Jan Jílek, Jiří šmatlán, Na Libro Rohovin čtverrohý, Hadrián z Římsu) je vrcholem
j niet temer odvetvia prevě gruntě, Drašar). Osobní bolesti autorčiny, zejmé české veselohry až do dob Jiráskových a Bozděcho! zidentovej a vykonnej mrMALÍŘ
na zoufalství matky nad ztrátou dětí (ztratila 2 syny vých. Z jeho povídek je nejzajímavější povídka
! ci, nad ktorou by nemař
a 2 dcery), vyslovilo několik svazků novel. Kromě Točník se sympaticky kreslenou postavou krále Vác
A NATĚRAČ
jejího syna, Ame Nováka, zhodnotili její osobu i lava IV. O životnosti Klicperových divadelních po který pracuje odborně kontrolu. A tak sa teda
stav svědčí novodobé úpravy některých jeho her E.
idílo Jar. Novotný, F. X. Šalda a A. M. Píša.
občania poistili, že prezi
a levně kdekoli v
Před 125 léty (14. 11. 1847 zemřel v Praze syn chu F. Burianem a J. Honzlem. Zemřel roku 1859 v Praze.
Melbourne
dentovi, jeho vládě a je
dého domkáře, ševče a kostelníka, Josef Jungmann,
Před 110 léty (30. 11. 1862) se narodil v Brodku u
Petr
PEITH
N
ER
ho straně nedali neomedpatriarcha českého obrození, tvůrce českého básnic Nezamyslic dr. Mořic Hurban, přední katolický po
8 Moorhouse St.,
zenú moc. To móže spókého, jazyka a budovatel česky psané vědy. Pova litik moravský, člen Revolučního Nár. shromáždění
Richmond, Vic.
hou byl Jungmann pracovitý idealista - “tichý ge (jehož ustavující schůze se" konala 14. 11. 1918 za
sobiť prezidentovi mnohá
Tel, 42-5980
nius , jak jej nazval J. Kollár. Společenskými a ná předsednictví F. Tomáška), dlouholetý předseda se
ťažkosti - ale tak už to v
boženskými názory byl osvícenec.
nátu ČSR. Zemřel 16. 9. 1945 v Olomouci.
demokracii bývá.
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Ladislav Mňačko: Súdruh Muenchhausen.
Kain, Index, 1972, cena DM 14.-.

Súdružská satira
FERDINAND

PEROUTKA

POUZE PRVOTŘÍDNÍ

MASO * UZENINY. VŠEHO DRUHU (včetně smetanových
* DOMÁCÍ SEKANÁ — VŠE VE VELKÉM VÝBĚRU

*

V

*

klobásů) *' UZENÁ

ŠUNKA.

v

REW CONTINENIAI BUTGHERS % lid,
íOODS Pty. M
K e w , V íc .

T e l,

86 7178

U NÁS DOSTANETE TĚŽ VÝBĚRO VÉ KUSY D R Ů B EŽE; MLADÉ KRM ENÉ HUSY;
VÝBORNÉ KACHNY A S L E P IC E

Elektrika z Gity: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48,(z Fliqdera St.. po Bridge Rd.) zastávka č. 38
)»-»-• *■«

x;): v

Ako titul knihy naznačuje, ide v : najhovšěj"' knihe
slovenského novir.ára, spisovatel’a a dramatika Mňačku o kocúrkovštinu — o satiru s ostrou hranou, vyobrazujúcu poměry v Československu po invázii vojsk ■
V-aršavskej zmluvy. Postava Muenchhausena, potom- ‘
ka známého německého barona Muenchhausena z i
18. storočia stelesňuje typ 1’avicového intelektuála,
'ktorý dostane povolenie navštívit’ Československo a
je pri svojej návštěvě sprevádzaný potomkom barů
.na Hnidu (dúfam, že táto postavu netřeba čitateFom
představovat')-, ktorý zapřel svoj - šFachtický póvod ;
'a bezvýhradné sa dává do služby režimu^ako publi
cista. a novinář, požívajpci doVery-. najyyšších funk-cionárov strany a političkých představitel’ov. Mňač-ho tu vel’mi účinné spája ideu kritiky, existujúeej .;
' skutečnosti cez zážitky cestovateFá v nepriamej pa- '
raleíe Komenského diela “Labyrint světa a Ráj srd
ce” (1. vydanie 1631; Pero). Komenský tiež písal
svoje geniálně. dielo vo vyhnanstve a jeho., prvora- ,
„dým cieFom bolo dať. útěchu^exulantom. Jeho hrdi.na — pútnik je sprevádzaný Všezvědom, Všudybudom
a Mámením, tieto alegorické postavy sa^ mu snažná
nasadit’ růžové okuliare a on len cez.. štrbinu vidí
skutočnosť v pravom svetle.
. .
... ..
, U Mnačku publicista Hnida svojou ^“dialektickou
logikou” vysveíl’uje a zdůvodňuje, všetko, čo. sa
Muenchhausenovi može ždáť; nelogické, a- proťireěivé.
Keďže váčšina textu prebieha vo formě dialogu.
Mňačko tu našiel'>hoď D ý?^ostóĚ ^':Y y l» d ^ ;.'sý®je
politické zmýšFámě a kritiku cez naivně, "otázkv
.Muenchhausena a. Hnido.ve ” výsyetfenia, fetoré.:V.,sa
najma v prvých kapitolách,nanešťastie stávaju; víacmenej ideologickými přednáškami, nabitými prázd
nou frazeológiou.
, Po úvodných kapitolách sa však Mňačko dostává d»
švihu a cez temer úplnú paletu soeiálneho a ekono
mického života krajiny krajné, satirickou a nesmierne zábavnou formou vie pobavit’ i utešiť všetkých
nás v zahraničí do takej- miery, že člověk až slzí od
ismiechu. Náměty jednotlivých kapitol premietajú
před našimi očami obraz odlišných prostředí, počínajúc návštěvou pionierskeho tábora sez závod, ktona-materiále, pretože vyrobené aparáty sa hned’ de■na materiále, pretaže vyrobené aparáty sá-hhéd^ďé-’
.montujú a použité súčiastky znovu-zápojůjú do per-'
petuum .mobile spósobu výroby, až. k obrazu Čachtíe,
známých filmováním,.pověsti o krvožíznivej- grófke
Bátory.
Zvláštny doraz je kladený na kritiku života vy
sokých stranických funkcionárov a menej zasváťený čitatel- tú najde pomoč v symbolike mien: miesto
Gottwald čítaj Gotles, Husák, sa stává Husar, Slán- •
sky Salzman atď. Mňáčko_tu využívá svoju intímnu ;
znalost’ pomerov včetne zásobovania “zaslúžilých”
pracovníkův úzkoprofilovým tovarom prostrednfetvom ’
privilégií a rozkrádania vo veFkom pre .stavbu .chát
a viliek. Taktiéž atmosféra antisemitismu je přizvu- :
kovaná na viacerých miestach, skutočnosť, ktorá ne
překvapí toho, kto pozná históriu Mňačkovho prvé
ho konfliktu s oficiálnou líniou (1967).
Svojho1vytýčeného cieFa sa Mňačko zbavil.vcelku
na výborná: kniha pobaví a zbaví mnohého čitateFa tužby vrátit’, sa domov. ■Tiež tí, 'co odišlT přeď ’
alebo tesrie po 1948 si budu mócť jasnejšie predštaviť pomeryj ktorým- sa emigrációu"vyhnuli a Budu
si dokonca mócť. domyslieť, čo by sa s. nimi stalo,
keby ostali doma.
Nenechajme sa však mýlit’. Mňačko bol, a, zdá sa,
ostává naďalej přesvědčeným komunistom a kriti
ka existujúceho poriadku v Československu sa obmedzuje na okolnosti zapříčiněné-inváziou: a: na sna
hu zobrazit’ v krivom zrkadle satiry Fudskú cham
tivost’, karierníctvo a pokřivené charaktery v skorumpovanej mašinérii policajného režimu plného udávania, nedóvery a strachu. Základné principy ,osta- :
vajú zjavne nedotknuté a logickým úzáverom. ostá-'.
va, že je 1’ahšie byť idealistickým komunistom v kapitalistickom svete, než v krajině, v ktorej komu
nizmus vládne.
; Jedna otázka ostává nezodpovedaná: nakoFko je
posledná: práca autobiografická :a ,nakol’ko sa Mňač
ko stotožňuje s Hnidom? Autobiografické prvky sa
objavili-i-v-předešlých-prácačh - “Smrť sa volá Engc-Ichen” (1959) a “Oneskorené reportáže” (1964>, v
“Oněskórených reportážach” bol Mňačko. zjavne. se
bakritický.
. Ako literárna postava Mňačko navazuje viac než
iúspešne. n a . tradíciu Tavičových novinárov — spiso-vatěF‘ov;: trádíciu, ktorá datuje spát’ ku K. Haviíčkovi-Bprovskému a cez E. E. Kischá nás vedie k J.
Fučíkovi, ktorého "Reportáž psaná na oprátce” sa
čitáteFbvf vybaví pri čítaní úvodnej a. záverečcej
kapitoly Súdruha Mueňchhauseňa.
’
D ra^fe
Knihu možno kúpiť v HD. Cena $ 4.20.

HLAS

-6-

Džetem — denně
do VÍDNĚ, FRANKFURTU nebo LONDÝNA

DOMOV* »

27.11. 1972

Široký prostor strany

(Pokračování se str. 5) lezeno, ,zní: “široký pro- Koreje. Komunistické no- podoba byla vštípena do
každý takový jédinec ne- stor.” Soudruh Klokoč viny vynechaly, že seve- mysli komunistického li-'
napravitelně aspoň poně- řekl: “Oa roku 1963, kdy rokorejská armáda vtrhla du, když tu náhle jeho kuá načichl Svobodnými naše strana odmítla těžké do jižní Koreje.
urna byla s poctami ulozvyky.
‘
' á' falešné obvinění života
Komunisté vydali sbor- žena do komunistického '
lj Clementise to bylo a díla Clementisova a vrá- ník vzpomínek na kon- Pantheonu,
ještě horší. Byl z těch tila mu jeho komunistic- centrační tábor BuchenSoudruh Okáli nyní prakdb, se kdysi přidali ke'■•koti čest; vytvořila strana wald. Tábor byl dlouho ví: “V čom spočívá teda
komunismu z té víry, že široký prostor pro správ- pod krutou vládou SSmá- jeho duchovný odkaz? ‘
je to hnutí, které konečně né zhodnocení funkce a nů, když tu náhle komu- čím sa nám prihóvárá?”
uskuteční - lidskou svobo- významu Jeho osobnosti." nisté jej osvobodili; Pra- • vskutku, jaký je jeho
du,; jak to ještě nikdo neJe to vskutku široký ví se v onom sborníku: ocjkaz? Soudruh Okáli vy
TRAVEL SERVICE
doýedl. Ač to dnes vypa- prostor - co všechno se “li. dubna v 15.03 hodin zýyá k nebezpečnému pře
dá podivné, bylo dosti ta-do něho vejde! Vejde se byl. Mezinárodním výbo- mýgjení_ y e ^ g komuni-'
330 Little Collins St.
kových. Tak, když roku
do něho vděčnost za to, rem vydán rozkaz .k usku- sy cký funkcinář schůzuje
(roh Elizabeth St.), Melbourne
1939 Stalin uzavřel pakt co Clementis vykonal pro tečnění ofensivního plánu. a nemá čas na mygleni_
Telefon 63-4001 — 63-4002
s nacistickým Německem, komunismus i falešný pro • Naše jednotka prolomila j es^ e se však v noci
Clémentis patrně věřil, ces proti němu. Clementis plot, zabrala prostor, při- probudí, jestliže je tma a
že v rámci té nebývalé- jako hrdina komunismu i souzený jí ofensivním plá- Qn je s^m
sg pak k : ■
svobody, již komunismus jako “nezjevný jeho ne nem, a dorazila v několi- běmu Clementis “ prihovápřináší, jednotlivý komu- přítel”, za kterouž nezjev- ka minutách ke. kasárnám rá -.?
nista může mít své míně- nost byl odsouzen k SS.” Tu není vynecháno
n í ; o tomto paktu. Měl smrti. Vejde se tam čer- nic více než že předtím
mínění nepříznivé a vy- né i bílé. Kdo se nad tím americké tanky dorazili'
CHARLES ANTAL
sloyil je. Takové zprávy podivuje, dostává vysvět- k Buchenwaldu,, obklíčily
N. .M. L. A.
i ža války putovaly do lení: široký prostor.
jej a SSmani se rozprchli
Pod vedením L. žifčákovej
Moskvy rychle a byly uloPo . nějakou dobu. jsme na všechny strany. Kteh
447 Collins St.
Melbourne
* Chutná kontinentálna kuchyňa
ženy do archivů, kde je nečetli podrobně komuni- zbyli, prosili o smilováni,
* Mierne ceny
telefon 62-0411
shromažďován materiál stické noviny, a snad všeClementis byl zasloužilý
po hod. 781-2141
* Příjemné posedenie
o. : každém komunistovi, licos nám ušlo. Nejsme si komunista, když tu náhle
Životné poistky
BRAVČOVINA KAŽDÚ SOBOTU A NEDELU
Potom sověty napadly ani jisti, jak na příklad komunistickým soudem a
a
Finsko, Clementis Se opět pan Husák a pan Biláu na rozkaz komunistické I
Jedlá sa podávajú medzi 12. a 2. hod.
požičky na domy
Děti vítané
domníval, že o tom může se pohybují v. “širokém strany byl odsouzen kj
Dóveme
Telef.: (STD 059) 75-2015
mít kritické mínění. Ně- prostoru”, jak. velkou ú- smrti jako špion a zrádce |
a sDolehlivo
jak mu zůstalo utajeno, část berou na nynějších komunismu. Taková jeho'
že stalinský komunismus oslavách, a jak osvědčuchce člověka celého, beze jí, že Clementis také jim
o b r ^ y a u m ě l e G < ?- r e ^ r o d u k c e ^
zbytků, bez odstínů, bez patří. Nepamatujeme, že
ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
D Á R E K K VÁNOCŮM,
vlastního mínění o té ne by jejich, jména význačně
dřevorytu staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj )
na
který se celý rok nezapomíná:
figurovala při této příle
bo oné věci.
RÁMOVANÍ obrazů a POZLACOVÁNÍ rámů
PŘEDPLATNÉ
HLASU DOMOVA!
žitosti.
Přehlédli
jsme
to
Dozvěděl se to teprve;
i nábytku odborně provádí
F
ředplatíte-li
příští
ročník,
přidáme zdann* již
nebo
snad
široký
prostor
když byl za války vylou
první pozlacovačská firma v Austrálii
letošní v á n o č n í číslo se zvláštním listem, na
čen z komunistické stra není ještě pokládán za němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
ny. Nejhorším způsobem zcela jistý, a dvě hlavni
vánoční .a novoroční blahopřání.
J. KOŠŇAR PTY. LTD.
postavy slovenského ko
Zasíláme
do celého ' svobodného světa
se
to
dozvěděl
v
prosinci
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Víc.
munismu
přenechávají
roku
1952.
Telefon: 37-3109
Po válce bylo Clemen- horlivost nižším sloven
jakož i v č. 42 Howard St., North Melboun*
tisovi jaksi odpuštěno, ským funkcionářům? Ani
(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
AUSTRALSKO-ČESKÁ FIRMA
komunisté se rozhlíželi, si nedovedeme vzpome
Krajanům poskytneme 15% slevu
nout,
do
jaké
míry
čeští
kde koho by mohli potře
A R C H I D O H D E S I GN S
bovat. Clementis se. stai komunisté se 'v té věci či
Vám nakreslí plány a vybaví
stavební povolení pro
zahraničním
ministrem. ní;
. ,
* obytné a průmyslové stavby
Bylo by dobře. jednou
Jakýsi soudruh dr. Klo
Provádíme veškeré práce optické
* přestavby . a .přístavby
koč pravil nyní nad Cle- pojednat o anatomii lži.
přesně, rychle a za levné ceny
* sanitární zařízení
Jak
komunismus
ji
pěstu
mentísovou umou: “Svým
* interiéry bytů a kanceláří
Pomůžeme Vám připravit rozpočet oprav
životním dílem.- moudro je, .lež se skládá z neoby
při koupi staršího domu
stí, věrností straně ,a od čejně smělého mluvení a
-Volejte: 64-1207, nebo večer 350-2653
kazem patří iClémehtls neobyčejně smělého mlče •
131 BRID G E S T R E E T , PORT MELBOURNE
celému, slovenskému ná ní. Censura je nezbytná,
bdí
nad
tím,
aby
nikdo-ne
rodu, československému
lidu a komunistickému mohl odpovídat ani: na
hnutí.” Jak smutné, lže -mluvení ani - na mlčení.
573 Hampton St.,
všém těm třem byl vzat. Bdí nad vynechávkami,
Hampton, Víc.
Pro všechno, co komu které bývají nehorázné,
Telefon: 98-5756
nisté dělají, potřebují na ‘Roku 1950 byl na Koreji
lézt slovo. Slovo bylo n a klid. Když tu náhle vojsko jižních Koreánčů ná
rt.padlo
severokorěánské
c
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
*'<
vojáky, jak komunistické
.noviny oznámily. Pohled
na mapu ukázal podivnou
(
okolnost: jižní Koreánci
S
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 '
,
napadli
severní Koreánct
S
958 Nepean Highway, MOORÁBBIN, Víc., 3189 <
hluboko
na území jižm
),V^WW VVW W\/VMrtr»A«VW \^flrVVW VWVW VWW WV\A/\M/WWW V
můžete letět ZA POUHÝCH $ 370.Do mnoha měst v EVRO PĚ a zpět
můžete letět za $ 697.90
LETY NA VÁNOCE 1972
objednejte si již nyní
NAVŠTIVTE NÁS
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje
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Kniha Alfréda Kanfora. (McGraw-Hill Book Company, New York, 1971)

Pilpomiiiko koncentrokd
Ó- nacistických koncentrácích bylo napsáno už mnoho knih. Pravdivých a nepřikrášlených, i vypočítaných na efekt, sentimentálních i hrůzyplných. Byl jsem
přítomen po několik dní procesu s esesáckými šéfy osvětimského lágru, s Bogerem a jeho "spolupracovníky". Vím z vlastní zkušenosti, jak se za ostnatými
dráty, za hradbou elektřiny žilo. A přece zážitky neustále blednou a někdy to
vypadá, jako bych byl mezi dva ačtyřicátým a pětačtyřieátým žil v klidném,
hezkém prostředí, jako by knihy přeháněly, jako by svědci ve frankfurtském
procesu vypovídali falešně. Děs pomalu mizí a zůstávají jen vzpomínky na ra
dost z balíčků, na rozmarná vyprávění za tmy po večerce ve šláfsále, na kou
zelně barevná časná rána na dachauských plantážích . . . Psychologové tvrdí,
že je to normální pochod a zdravý, protože prý s hrůzou nelze žít neustále;
člověk ji podvědomě zatlačuje. Mám však zato, že v tomto případě je zapomí
nání na škodu. Koncentráky dodnes existuji, jinde, v jiných zemích, ale vo
stejné podobě.

Proto - podle mého ná
zoru - vyšla Kniha Alfré
da Kantora v pravý čas.
kdy nelidské podmínky v
lágrech přecházejí poma
lu ale jistě do říše pohá
dek, kterými se lidé stra
ší, které však jsou, zdá
se, více méně vymyšlené.
Těch 126 prostých, nevyumělkovaných
kreseb,
někdy vymalovaných vo
dovkami, které jsou v
knize shromážděny, jsou
svědectvím, že nelidskost
skutečně existovala, že
nyrií změnila pouze pobyt.
Jejich autor se narodil
1923 v Praze a začal cho
dit právě do Uměleckoprůmyslové školy, když
Hitler v ohlodaném Československu zřídil Pro-

tektorát. Pro Kantora,
právě tak jako pro jeho
souvěrce, to byl počátek
křížové cesty. Roku 1941
ho transportovali do ghet
ta v Terezíně, kde žilo
časem až 15 tisíc osob.
O rok později přišla do
Terezína také Kantorova
matka, ta však brzo od
jela s transportem a po
slala svému synovi lístek
z Birkenau, z jednoho z
osvětimských
táborů,
kde roku 1944 zahynula v
plynu.
V terezínském ghettu
byly “doby, kdy život na
býval zdání normálnosti” .
Byl tam čilý “kulturní život s přednáškami, deklamacemi, divadlem a jazzovou hudbou, při nichž

Jde o podobnost ryze náhodnou . . . -

Za ideové
uvědomění občanů
Jaroslav Kujeba

Když mě soudruzi požádali, abych se stal Senem
Sboru pro občanské záležitosti, ani jsem se dlouho
nerozmýšlel. Jsi poctivý, starý komunista, říkám si.
v krizových letech ses nedal pomýlit, s církví jsi
na kordy od té doby, co tě za kapitalistické republi
ky nachytal farář ve své zahradě na hruškách;
teď máš možnost zatnout jeho temným obchodům
s lidskou důvěřivostí tipec tím, že pomůžeš omezit
výnosnou činnost církve v kostele. Tak jsem výzvě
rád- vyhověl.
No tak, nejdříve jsem byl nasazen jako obřadník
při svatbách. K tomu bylo zapotřebí zajistit oddávací místnost. Až dosud še sňatky ..uzavíraly v
jedné ze soudružsky strohých kanceláří strany
mezi akty, razítky a stranickými vyhláškami. Je
nutno připustit: lidé tohle příliš nemilují a dost
neradi sem chodili, to raději končívali ve farářově
náručí v kostele. Tohle prostředí, říkám si, nemůže
prohloubit socialistické vědomí občanů, chybí mu
poezie Viléma Závady. A nanesl jsem na jedné
schůzi návrh, aby se svatební obřady konaly v pří
rodě, jednak proto, že poslední volnou místnost ve
městě zabral SČSP, aby bylo kde pořádat rozverné
večírky na počest našeho zázračného zachránění ze
spárů kontrarevoluce, jednak proto, že pohled na
pilné včelky, opylující květinky, mohl vnuknout so
cialistickým manželům dobrou idéu do budoucího ži
vota. No tak, návrh jsem prosadil teprve poukazem
na soudruha Rousseaua, který měl týž názor na vliv
přírody jako já.
Hned z počátku se však začaly objevovat objek
tivní potíže. No tak, říkám si, v tom má prsty fa 

účinkovali známí uměl
ci” . Když roku 1942 na
vštívila ghetto komise
švýcarského
červeného
kříže, byla dokonce otev
řena kavárna, na námě
stí hrál orchestr a děti
se směly houpat na hou
pačce. To je jeden z nej
působivějších
obrázků
umělce, který začal ma
lovat své zážitky už v te
rezínském ghettu. Tam
taková činnost nebyla
spojena s nebezpečím.
Když však byl Kantor v
zimě 1943 určen na tran
sport do Osvětimi, ode
vzdal své skicy kamará
du, který válku přežil
právě tak jako malíř. Na
transport se přihlásil dob
rovolně, když měla odjet

Eva GlaubneroVá, s níž se
v Terezíně spřátelil a kte
rou, netuše kam transport
jede, nechtěl nechat sa
motnou.
V Osvětimi začal opět
malovat, i když mu za do
padení hrozil těžký trest.
“Přišlo to na mne jako
posedlost,” vypráví, “cí
til jsem nepřekonatelné
nutkání zachytit podrob
nost tohoto nevýslovného
místa.” Jeden židovský
lékař,
který ošetřoval
Evu, mu daroval vodové
barvy. Kantor ' maloval
jen v noci a sotva si kaž
dou čáru kresby vtiskl do
paměti, papír zničil.
Peklo poznával postup
ně: “První má myšlenka,
když jsme. po dvaapůldenní jízdě dorazili za noci
do Osvětimi, byla: Proč
tu je tolik reflektorů, bu
dou točit film? Potom
jsem byl každou další ho
dinu v lágru zmatenější.
Příští den jsem pozoroval
dlouhou kolonu nákladních
aut, která jela po hlavní
silnici k budově z červe
ných cihel, vzdálené tři
sta metrů. Někdo mi řekl.
že transportují židy z Ho
landska. Mladí i staří
lidé stáli n a náklaďácích,

rář. “Háj manželského socialistického štěstí” , jak
jsem. nazval átataé zákoutí parku, obsazené dříve
ženami, praeapdrni. abych tak řekl, v noční směně,
jsem velice moderně upravil, vyzdobil portréty čle
nů ÚV, namalovanými tak, že hleděli na novoman
žele vážně v každé pozici. Avšak ani tyto konsoli
dováné tváře nezmařily zločinné machinace církve.
Ráno oddávacího dne svítívalo třebas slunce ostošest.
Sotva jsme však sehnali různými pohrůžkami páry.
aby uprostřed cvrlikání ptáčků a zurčení potůčku
městské kanalisace uzavřely socialistický svazek
manželský, sotva jsem zahájil proslov k novoman
želům, v němž jsem poukazoval na vzorková man
želství Lenina a Stalina, nebe se náhle zatáhlo a už
lilo jako z konve. Když se to pravidelně opakovalo,
překládal jsem den -oddavek ze soboty na jiné dny'
v týdnu. Ale ať jsem zvolil kterýkoli den, dráteníci
začali padat, jakmile jsem vyřkl: “Drazí soudružští
novomanželé . .
Ženiši a nevěsty zvedali urychle
ně kotvy a rovnou do kostela, kde farář dokončil,
co jsem já tak slibně započal. Já toho faráře, říkám
si, musím dát zavřít, dřív pokoj nebude. To nedalo,
jak si umíte představit, moc práce, ale jeho tmáčské kouzlo působilo i z kriminálu. Nakonec jsem proti
leninskému zvyku ustoupil a začal jsem oddávat v
obecní pastoušce. Zpytavé zraky členů ÚV sledují
v někdejším “Háji manželského socialistického ště
stí” z obrazů zase bývalé osazenkyně; také' v každé
posici. Pastouška se Však hned při prvních občan
ských obřadech pod mým patosem zřítila a pochovala
ve svých_ sutináčh čtyři páry nadějných novomanže
lů. F arář byl za tento zločin odsouzen k desetile
tému žaláři. Tak málo dostal jen proto, že se mu
nic nemohlo dokázat. Já však jsem převzal jiný obor
občanských záležitostí: přijímání novorozeňat do
zkonsolidované společnosti.
No tak, nesnáze jsem měl i tu. Podmaluješ tuto
slavnost hudbou, říkám si, zvýšíš tak ideovou hod
notu: obřadu. A nahrál jsem ná zvukový pás Inter
nacionálu,. Píseň práce a. A když teď máme, co jsme
chtěli a jiné revolucí zakalené písně. No tak, ro

Balada o dámách
někdejší doby
F. Villon
Kdeže, ba kde je — kdo as ví —
ta Flóra, co kdys v Římě žila;
kde Alkipas, kde Thais dlí,
jež rodnou sestřenkou jí byla;
kde Echo je, ta horská víla,
jíž slova sladce se rtů jdou,
kde bohyně ta přespanilá?
Ach, kdeže loňské sněhy jsou!
Kde učenci ze St. Denis:
kde Abelardova je milá —
byl ztrestán za svou lásku k ní,
vzali mu úd, v němž mužská síla —,
dál: Marguerite, jež přivábila
v svou věž sta žáků choutkou Isfnou,
aby je v Seině utopila —?
Ach, kdeže loňské sněhy jsou!
Kde se svou písni slaviči
královna Blanka, iilje bila,
kdé Alis, kde se Berta skví,
kde ta, jež v Anjou vévodila?
Kde Jana, jež se s Brity bila,
a pak šla na smrt hrdinskou?
Kde jsou, ó Panno bohumilá?
Ach, kdeže loňské sněhy jsou!
Zanechte zbytečného díla,
je po nich pátrat marnou hrou;
jen vůně refrénu vám zbyla:
Ach, kdeže loňské sněhy jsou!

pokrytých
plachtami.
Vzpomínám
si zvláště
dobře na jedno děvče s
dlouhými světlými vlasy
v hubertusu. “Brzo uvi
díš kouř. S těmi je amen,”
řekl muž vedle mne.”

Přes den Kantor v osvětimském táboře pracoval
jako čistič latrín, na stav
bě kanálu a v kamenolo
mu. V červnu 1944 byl s
ostatními vězni převezen
(Pokračování na str. 10)

dičům bylo celkem jedno, co se hraje, ale novoro
zeňata při prvních tónech našich starých bojových
melodií spustila takový nářek a vřískot, že s nimi
maminky houfně opouštěly místnost, takže jsem na
konec promlouval k dřímajícím otcům, kteří byli
zvyklí spát na pracovištích za většího randálu.
' No tak jsem to zkusil v jiném odvětví, v organizo
vání pohřbů. Tam jsem zprvu slavil dost veliké úspěchy. Dům smutku jsem udělal na hřbitově z
márnice. Trochu tam foukalo, to je pravda, protože
komunální sklenář neměl pro samé melouchy pokdy
zasklít okna, ale to celkem nevadilo. Nebožtíkům to
bylo jen na.prospěch. V zimě sice tuhly pozůstalým
n a' tvářích slzy v rampouchy a choulostivější si
stěžovali na omrzliny druhého stupně, ale lékař je
nemocnými neuznal, protože roční kontingent nemoc
ných měl splněný na roky dopředu, takže bylo všech
no v pořádku. Proslovy jsem pečlivě opisoval z pří
ručky, vydané sekretariátem strany, a tak funusy
probíhaly k obecné spokojenosti. Až do onoho osud
ného dne, kdy jsem ' si ve spěchu zapomněl list se
smuteční řečí doma. No tak, říkám si, pouštět se do
něčeho improvizovaného sám, to by mohlo blbě do
padnout. A tak jsem spustil o tom, jak jsme ;v osma
šedesátém s pomocí bratrských vojsk vyrazili reak
ci z ruky zbraň kontrarevoluce. To jsem znal zpa
měti; protože to opakovali už čtvrtý rok všichni
možní řečníci. Po chvilce, pozůstalí zpozorněli a
přestali pošňnupávat.. Já to přičítal zajímavosti ne
otřelého témátu. Pozůstalí zneklidněli a já to při
suzoval síle slov soudruha Husáka, jež jsem právě
citoval. Pozůstalí vstávali, a já jsem myslil, že je
zvedá se židle zanícení, které jsem do projevu vklá
dal. Pozůstalí po mně začali házet kyticemi a já
to měl za známku nadšeného souhlasu. Teprve když
nebožtík prorazil víko rakve, posadil se a začal mi
spílai, trochu jsem se vylekal, No tak, přivedlo mě
to; z míry tak, že jsem skončil, v Bohnicích. Ale jen
co mě odtud propustí, slíbili mi soudruzi, že se stanu
šéfem <óřádů" pro" církevní záležitosti'. Á'"pák to všem
černokabátníkům ukážu.
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A VSISALIi iŽ SA KOSÍC SVĚTA

Pokračování
čit, přesněji zdržet jen půlhodinku. Zámožný farV Minneapolisu jsem se sešel s návštěvníkem z\ íriář je narozen už v Americe, ale mluví stále poměrKanady a v debatě padla i řěě na to, že název No- jaě dobře česky. Měl; jsem také možnost Se přesvěd
vpaustralan, používaný'pro-přistěhovalce v Austrálu, čit, že i pro několik zaměstnaných, černochů, je. češ
není u mnoha lidí oblíben. Sdělil mi, že v Kanadě; tina druhým přijatým jazykem, kterému rozumějí a
rríají podobné zkušenosti. Dříve doporučovaný název® kterým dovedou hovořit. Z cizího pramene opakuji
Npvokanaďan jé ůž docela na ústupu. Tvrdil také, zprávu, že prý se š některými černochy nedomlu
žd až do druhé světové války se v některých částech víte tak snadno, protože přijali-zá svůj jazyk: f a r 
Khnady ujal pro nové přistěhovalce název “bohunk” , máře, který mluvil ryze hanáckým nářečím.
ale ten už je prý prakticky zapomenut;
>
■ --- ★ — ; , -.
Zašel jsem pro nějakou maličkost do místní lé
-Je zajímavé, že název “bohunk” se používal také
ve Spojených státech, hlavně v Novém Yorku a to kárny a protože jsem byl právě jediným zákazní
k; označení přistěhovalých . Čechů. (Chicagský farář kem, dal • se se mnou pan lékárník do řeči. Brzy
Dudek ve své historické knížce, vysvětluje ten název přišla nezbytná, otázka, jak se mi. líbí .Amerika a.
jako odvozeninu z anglického slova Bohemians, odkud jsem. Když.se dozvěděl, že. jsem přijel z. Austrá
jak nazývali ČeChy až do dvacátých let;) Naši kra lie, zmizela z jeho tváře ulízaná obchodní zdvořilost
janští předchůdci, v Americe museli být statní ju a vloudil Se na ní jas a úsměv; Po zjištění, že jsem
náci, když se jejich sláva nebo aspoň, pojmenování z, Melbourne mne chlapík samou vroucností málem
přetáhl přes apatykářský pult, aby mne snad mohl
rožšířily z Noyého Yorku až do kanadských prérií!
políbit. Dozvěděl jsem se, že' byl v Melbourne za
světové války. S' philadelphškým vojenským
Při podrobnějším studiu mapy Minnesoty zjišťuji minulé
zdravotním sbbrém sloužil v nynější Královské melvedle spousty skandinávských názvů i značné množ |>ournské nemocnici, která byla tehdy jednou z hlav
ství českých jmen měst, a osad. Objevil jsem Be ních amerických .vojenských nemocnic v těchto kon
roun, je tam Homolka, Komenský, Tábor, New Pra- činách. Proud jeho řeči, vzpomínky na pobyt v Austrá:
gue, Mora via a snad i jiná jména, která známe z lii, dosvědčovaly, žě se mu zde líbilo. Zval' mne na
domova. Podobně je tomu i v jiných částech Spoje Oběd, nebo na večeří, nebo půjde se mnou kamkoli,
ných států, kam jsem .se bohužel nedostal.
v obchodě, mohou zůstat zaměstnanci,.... Za film. do
Austrálii tento přistěhovalecký proces, pojmeno aparátu nechtěl nejprve, nic, potom však přece při
vávání zakládaných osad podle rodiště převážné čá jal poloviční normální cenu.
sti-; nových osadníků,' nezanechal'tak trvalý vliv. Na
—★ —
příklad v polovině minulého století se usadilo v seve : Ojetá auta se prodávají
stejně dobře
rovýchodní části , australského státu Victoria větší jako v-Austrálii.. Jsou všakv Americe
také místa,, kde. auta
množství českobratrských rodin, které přišly hlav jsnom kupují.. Zastavil jsem se u jednoho a ptal
ně: z moravského Slezska á z Kladska. Ty /založily jsem se- ramenatého zřízence na ceny. Řekl m i' rov
nedaleko Dimbooly dvě obce, které pojmenovaly Tá nou, žé nejsou na prodej. Na mou udivenou-otázku,
bor a Fulneck. V rámci dřívější usilovné snahy Angli proč jen kupují a-neprodávají a proč mají zájem —
čanů udržet anglický ráz celé kolonie byly obě osa ják hlásá velká-tabule u vjezdů — jen o americká
dy během první světové války přejmenovány, dosta auta, ne. o vozy. cizích-značek, vysvětlil, že jeho fir
ly domorodá jména. .
' v ' "
ma vyv.áží . všechna .koupená ojetá vozidla do cizi
Zajímavý-je název Morava. Kromě Minnesoty najde ny,'hlávně do Afriky, kde prý pro domorodce, znav
te obec Moravia také v americké Iowě a Wiseon- mená auto — i když třebas tak dobře nejezdí —
sinu a. na jejich pojmenování měli-nepochybně vliv větší úctu mezi soukmenovči. Se smíchem pak dodal;
přistěhovalci z m arkrabství moravského. V .Západní “a protože jsou,-naše vozy větší, vejde--se do nich
Austrálii -však máme také nyní dost čilé městečko víc burských oříšků a kokosových ořechů!”
Morawa a je hodně krajanů, kteří přisuzují jeho
(Dokončení příště)
pojmenování vlivu českých bratří, známých tehdy
v Austrálii pod jménem Moravian Brethren.. Přítel z i i i i i i i H i n i i i i n i i i i a n i R H » t o . f h
Perthu (resp. dříve z Kojetína) mi před. časem, na
psaly že- se o - pojmenování Určitě postarali 'agenti
Velkomoravské říše, kteří do těch míst dorazili dávno
před Holanďany a kapitánem Gookem. škoda, žé
jsem ho pak musel v dopise zklamat. ZápadoaustřalPřijmeme ŠVADLENY k běžnému šití,
ská Morawa totiž dostala jméno podle domorodého
jen plně zapracované, dále
názvu, vačice, velké jako naše veverka, která se
přesně tak jmenuje a v tamním kraji se hojně vy
OBRUBOVAČKY-LEMOVAČKY jen plně
skytuje.
zapracované, k S tí prvotřídních dámských šatů a
—★ —
MLADÉ D ÍV KY k vyučení řemeslu
ytip o tom, jak se baví dva američtí černoši “po
-Týden
4íí dne. Dobré mzdy a podmínky.
našem”, ale na rozdíl od prvního z nich se ten
druhý ohrazuje, že není Čech, protože je Moravák!
ER LICH & GROSZ PT Y . LTD.
jsem ovšem také slyšel. Tím víc jsem uvita! pozvání
- 60 Wentworíh Ave., Sydney, tel. 212-1400
na výstavnou “staročeskou” farmu. Neočekávané
u n m t
zdržení při cestě a další už stanovený program však
způsobily, že jsem se mohl na farmě skoro jen oto
i

SY DH1Y

BLUE DANUBE
Contin. "GOURM ET"
Restaurant “ LABUŽNÍK
129 Bayswater Rd.
Rushcutters. Bay

Otevřeno denně:
pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2 h. odp.
a od 5 do 9 hod. večer, v neděli po celý (fen.
Přijďte určitě,, budete spokojeni!
Na Vaši návštěvu se těší rodina Navotrých
,
Připravíme pro Vás
ŠTĚDROVEČERNÍ V EČ EŘ I
jdco doma. Reservování míst osobně nebo

telefonicky (31-7393) do 20. prosince

v restaurací: LABUŽNÍK

'

P RAH A

Srdečné Vás zvou manželé Růžičkovi

PRÁCE PRO ŠVADLENY DOMŮ

zadáváme.. Jen plně. kvalifikované, znalé šití
prvotřídních dámských.šatů. Vysoké sazby,-od;
kusu. Dodáváme materiál a odvážíme hotové..
ER U C H & GROSZ PTY. LTD.

' 60 Wentworth Ave., Sydney, tel. 212-1400.

Přijmeme

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K. E bm e r.

HOSPODYNI

spolehlivou, samostat
nou, která má dobréreference a má ^ráda
psy. Luxusní dům s
plavec, bazénem .atd.
Rodina o 4 dospělých.
Nabízíme oddělený byt
s koupelnou a TV, vy
soký plat, zvýšený ješ
tě o zvláštní bonus: dle.
ujednání. Je třeba znát
trochu anglicky. Mlu
víme .též maďarský. K
ujednání představení
volejte lask. (Sydney kdykoli): 36-3556.
Prohlédněte: si velkou
řadu nejnovějších.
VOLTA
vysavačů
a všeho
elektroteeh. zboží

19 York St.,
SYDNEY
vchoď do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 29-7543

32-LETÝ
ZUBNÍ TECHNIK

maďarské národnosti,
reprezenť. zevnějšku
hledá vážné seznámení
s. upřímnou dívkounebo paní. Možnost
sňatku. Nab. na zn.
“Summer” na adr.
časopisu: Hungarian.
Life, 146. Bourke St.,
Darlinghurst,
NSW. 2010

HODINÁŘ *
ZLATNÍK *
STEVEN VARDY

;

D1SCOUNT HOlJŠE
241A Oxford Street

BONDI JUNCTION
(proti, kinu Metra)
Tel. 389-1222
POZOR: Náš obchod
je POUZE na uvedené
adrese!

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

SPOLEČNOST PRO V ĚD Y A UMĚNÍ
V SYD N EY

Po více než půlleté činnosti Přípravného výboru
SVU v Sydney konala se 17. listopadu 1972 schůzka
20 zájemců o další práci této organisace a to v klubu
University of NSW. — Od března tr. uspořádal Pří
pravný výbor SVU několik úspěšných večerů, na
Pěkné, čisté, dvou — nebo jednolůžkové pokoje
nichž, byla uvedena celkem 4' přednášková témata,
se všínr'komfortem
dále měl velmi .dobrý ohlas písňový večer pí. M,
* Vyhřívaný plavecký bazén * Exprese
Šimkové na námět “Píseň mé vlasti” a divadelní
* Restaurace * Likérová licence
párty při uvedení hry bratří Čapků “Ze života hm y-.
zu” v režií dr. Fiály. Mimoto měl Přípravný výbor
* Místnost ke karetním hrám
SVU podíl na uskutečnění výstavy obrazů R. Macka.
0 sobotních večerech hudba, tanec, zábava
Za tak krátkou dobu je to poměrně živá činnost a
Výtečná kontinentální jídla
těšíme se, že v příštmr roce ještě vzroste, souběžně.,
se vzrůstem počtu aktivních členů Společnosti; pro..
Výhodná zahajovací cena: $ 65:- za týden
vědy. a uměni v Sydney, která se na tomto večeru
(včetně 3 jídel denně) -—též v době vánoční sezóny
ustavila jako-místní pracovní skupina. Jejím předse
Zajistěte si pobyt nyní, ať nepřijdete pozdě
dou byl zvolen dr! O.. Fiala,- místopředsedou .dr.. M.
- Volejte Sydney: v obchod, době 38-8991
Bernášek a jednatelem dr. ‘J. Jirásek. Adresa SVU:
po hodinách 328-6538
1 Czechoslovak Society of Arts & Sciences, P. O. Box.
258, Bondi Beach, NSW; 2026!
KATOOMBA
roii Xairlij^ &. THarajat' Sis.
Otevřeno od lS. prosince 1972

Sydney, iei. S1739S

ZLAŤA

235 Oxford St., Darllnghurst — Sydney

'

příjemný rodinný výletní dům
v Modrých horách' (Blue Mountains)

česká restaurace

Chcete se v příjemném prostředí
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
Poslechnout si českou hudbu?
Vše -je pro. Vás připraveno v české restauraci

HLAS

27. 11. 1972.

n■
/-

DOMOVA

VI. VĚDECKÝ SJEZD SVU

DARUJTE

Nový předseda SVU, prof. dr. František Swarzenberg z Loyolovy university v Chicagu, prohlásil na
slavnostním banketu v Kennedyho středisku múzických umění ve Washingtone, ze úkolem Českosloven
ské společnosti pro vědy a umění v Americe je podávat svědectví o československé kultuře. Tímto ban
ketem v moderním americkém kulturním středisku na břehu historického Potomaku vyvrcholil třídenní
sjezd SVU, na který se sjelo na 200 vědců, kulturních pracovníků, spisovatelů, žurnalistů a umělců z
USA, Kanady, Evropy, Austrálie a Nového Zélandu.

diplomy čestného členství jednomu ze zakladatelů
SVU. dr. Jaroslavu Němcovi z Washingtonu a prof:
srovnávací literatury na Yalově universitě, dr. Re-

moderní keramiku

EL LIS
86 Nicholson Str., Abbotsford. Víc.
Telefon

4 1 - 6 9 73

Kruh

Přijmeme HOSPODYNI do krásného domu v
Believue Hill pro 2 dospělé osoby. Plat $ 50.čistého týdně a samost. odděl, byt včetně TV.
Příjemná atmosféra,, lehké vaření. Je třeba znát
trochu anglicky a mít reference. Volejte (Sydney)
36-1747 mezi 8. a 10. hod. dop. nebo' po 8.15 večer.

Navštivte nově otevřené
Č ESK É ŘEZNICTVÍ A UZENAŘSTVÍ

ALICE BUtCHSRY
119 Avoca St., Randwick, NSW., tel. 39-1020

Objednávky přijímáme telef. v kteroukoli dobu,
včetně víkendů.
Prodáváme ‘jen prvotřídní maso a uzeniny
Srdečně Vás zvou
J. & A. Vlčkovi

CCC Books, Mnichov

1Do Austrálie právě došla větší zásilka těchto knih:
■Schneider: Saloaek dočasně uzavřen $ 4.70
. Friedrich: Cvctáiua $ 4.70
Škutina: Presidentův vězeň $ 3.30
, Kučera: Pražský srpen $ 3.90
, K. Čapek: Pováfty z jedné kapsy $ 4.55
K. Čapek: Povídky z druhé kapsy $ 4.55
Erben: Kytice $ 2J2fí
Trebízský: Povídky karlštejnského havrana $ 4.90
Zosčenko: Svérázná společnost $ 4.60
Ceny jsou včetně poštovného a možno jě objed
nat u zástupce v Austrálii:
Marcela Čechová, Lot 8, Stumpy Guliy
Moorooduc, Vic. 3933

Rd.,

V březnu-1971 jsem pro HD koncipoval poznámku
o prvním čísle nezávislého časopisu pro kulturu a
civilizaci Kruh (vydává M. Šmíd, P. O. Box 402.
Richmond, Vic. 3121, Australia) a pozastavil jsem
se nad zaměřením obsahu. Většina příspěvku mebyia
původní a obsahové jádro tohoto prvního cisla_bilancovalo s myšlenkovými krizemi tohoto_ století (Ma
saryk — Naše nynější krize, Sviták — Krize vědomi,
Kosík — Naše nynější krize, Sorokin — Krize na
šeho věku).
.
Druhé číslo Kruhu, i když obsahově zcela rozdílné,
nasazený koncept potvrzuje. Vydavatel nepochybné
sleduje redakční záměr, i když jeho vystopovaní
není snadné. Pouze okolnost, že program Kruhu ne:taví na současné tvorbě, vystupuje dostý zřetelné.
Nejsem vydavatelem dostatečně informován, abych
se této okolnosti dále dotýkal, každopádně^ Kruh za
vádí čtenáře více do minulosti než . do. přítomnosti.
Čtenáři periodik většinou očekávají, že jsou^ jim na
bídnuty čerstvé práce, ■třebas . se dotýkající nedáv
ných či starších témat. Kruh postupuje jinak, repro
dukuje to, co již bylo většinou vydáno dříve. Je to
nezvyklá praxe, která asi má své odůvodnění.
Centrálním příspěvkem je _Proměna Franze Kaf
ky. Pražský, německy píšící spisovatel, který dal
poválečnému světu uvažovat nad popitém odcizení,
napsal tuto novelu někdy v roce 1912, po roce 1925
byla přeložena do mnoha jazyků, Kruh ji přináší v
českém překladu Zbyňka Sekala. Za posledních dva
cet let vzrostl nad Kafkovým dílem takový obludný
babylón výkladů, že jsou jím přiváděni do rozpaků
sami kafkologové. Jestliže přijmeme tvrzení, že
Kafkovi je snadno rozumět jen tehdy, pokud jej ne
budeme vykládat a analyzovat, pak se s touto pre
misou mohou svést i některé další příspěvky druhé
ho čísla Kruhu. Imaginární' předmluva z roku 1955,
jejímž autorem je Rio Preisner,= konfrontuje pocitv
spisovatele při pročítám zápisků přítele, který je
uvězněn v čs. nápravném zařízení. Preisner mohl sty
lizovat úsporněji. Imaginární předmluva kondenzuje
nejen autorskou ryzost, ale také plýtvá výrazovým
balastem, který čtenář s radostí přeskočí.
Excerpta z díla Jacquese Maritaina Člověk a stá;
přípravní pro Kruh S. Hofírek. Okamžitě vycítíme
hodnotu. těchto sociologických úvah, kde není ani
jedno slovo vyřčeno naprázdno a, má svoje poslání.
Podobný dojem jsem měl při čtení výňatků z práce
Zánik revolucí, které napsal v roce 1924 Španělsky
filosof José Ortega Y Gasset.
Z prací známé exilové autorky Gertrudy Goepfertové najdeme v druhém čísle Kruhu obratně a emo
cionálně koncipovanou' povídku Cizí jazyky a básně
Matějská pouť a Cestující. Z poezie ovšem dominuje
rozsáhlý Návrat Vladimíra Holana, báseň z roku
1948 zařazená do sbírky Příběhy, která byla vydána
v roce 1963. Návrat svým laděním do Kruhu pre
cisně zapadá — Holanovy verše jsou zašifrovaným
tajemstvím, jehož klíč si musí najít čtenář sám. A
zdá se mi již samozřejmostí, že toto- zjištění platí
i pro poezii Ivana Svitáka (Dialektika cíle) a lite-,
rární esej Rio Preisnera Zdi, které jsou ještě do
Kruhu kromě několika drobnějších prací zařazeny.
Redaktor Matěj. Šmíd si evidentně nevybírá lehkou
cestu za čtenářem, snad lepší říci y souvislosti s
posláním Kruhu — za člověkem. Šmídova vyhraněnost má přirozeně své. důsledky, osobně ji přijímám
se sympatiemi i když ji' plně nerozumím, jak jsem
se již přiznal. Tento můj subjektivní pocit není vů
bec rozhodující, umělecký mechanismus je složitý ‘ a
když platí rovnice umění a života, pak platí i v zá
měru pořadatele. Šmíd se svými rozhodnutími za
pojuje do tvůrčího procesu a vystupuje jako rovný
těm, které do Kruhu programově vybírá.
. IP
Pozn.: "Kruh" si můžete objednat také v HD.
1Cena $ 1.- za číslo.
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NYNÍ
0 TISÍCE VÍCE LIDÍ
Ml PRÁVO Ná PENSE
JSTE JEDNÍM Z NICH?
Uvolnění průkazů o majetku
a příjmu (means test) zna
mená, že tisíce lidí, kteří
nikdy nedostávali pense, jsou
k nim nyní oprávněni, Můžete mít nyní
docela slušný příjem a majetek a
přesto dostávat aspoň částečnou pen
si. Chceme vyplácet pense každému,
kdo má na ně právo. Můžeme zjistit
většinu oprávnění nynějších pensistů
z našich záznamů, ale potřebujeme
vyplnit nové formuláře žádostí od

* ženatých pensistů, kteří nyní ne
dostávají příplatky na manželky
* pensistů, kteří jsou nyní opráv
něný k výpomocným, příplatkům a
kteří je ještě nedostávají
* lidí, kteří jsou nyní oprávněni k
pensi starobní, invalidní nebo
vdovské a kteří ji ještě nedostá
vají.
Zkontrolujte si podrobnosti, uvedené
níže, domníváte-li se, že byste měl
podat žádost. Pamatujte, že příjem

VDOVSKÉ PENSE

Připomínka
koncentráků

z majetku se nezapočítává a že Váš
dům-, Vaše auto, Vaše osobní věci a
řada jiných věcí se nezapočítávají
při kalkulování výše Vašeho příjmu
a majetku. Formulář žádosti můžete
dostat v kterékoli kanceláři minister
stva sociální péče nebo na poštovním
úřadě. Máte-li jakékoliv pochybnosti,
informujte se v nejbližší kanceláři
federální sociální péče (Commonwealth Sociál Services office) nebo
vyplňte a odešlete dolejší kupón. Váš
dotaz bude vítán.

STAROBNÍ A INVALIDNÍ PENSE

pro * vdovu
* rozvedenou nebo manželku opuštěnou po dobu
6 měsíců
* ženu, jejíž manžel je ve vězení 6 měsíců
* ženu, jejíž manžel je v ústavu pro choromyslné
* ženu, která žila s mužem jako jeho manželka
po dobu tří roků bezprostředně před jeho
úmrtím

pro * muže ve stáří 65 let nebo více
* ženu ve stáží 60 let nebo více
* muže nebo ženu trvale neschopné práce
* manželku pensisty
Existují některá oprávnění dle pobytu

VDOVY, K T E R É MAJÍ PŘÍJEM
MENŠÍ NEŽ $ 83.00 TÝDNĚ A JEDNO DÍTĚ

mohou nyní dostávat určitou pensi — za.předpokladu,
že jejich majetek (kromě domu, auta atd.) je poměr
ně malý. Příjem může být i větší, mají-li děti. NEBO
když manželé nemají zvláštní příjem kromě příjmu
z majetku (z nemovitostí, akcií atd.), mohou přesto
dostávat určitou pensi, jestliže jejich majetek má
cenu menší než $ 54.640.

starší 6 let nebo studující ve věku 16 až 21 let mohou
nyní dostávat určitou pensi i když mají přiměřený
majetek. NEBO tatáž vdova, která nemá příjem kro
mě příjmu z majetku, může mít majetek v ceně do
$ 37.360 a ještě dostane pensi. Jestliže má dítě mladší
6 let nebo invalidní dítě, zvyšuje se dovolená horní
hranice příjmu na $ 87.00 týdně a majetku na $ 39.440.
Na každé další dítě se zvyšuje horní hranice příjmu
o $ 15.00 týdně.
MAXIMÁLNÍ PENSE $ 28.50 TÝDN Ě

s přídavkem dalších $ 2.00 za dítě mladší 6 let nebo
invalidní. Na každé další dítě se pense zvyšuje o
$ 4.50 týdně.
VDOVY, K T E R É NEMAJÍ V E SVÉ PÉČI D ĚTI,
S PŘÍJMEM POD $ 54.50 TÝDN Ě

a které jsou starší 50 let mohou dostávat pensi, i
když mají nějaký majetek. Jinak když nemají žádný
příjém kromě příjmu z majetku, mohou dostávat
nějakou pensi, když cena tohoto majetku je menší
než $ 28.740.
MAXIMÁLNÍ PEN SE $ 17.25 TÝDN Ě

Žena' mladší 50 let může v nutných případech dostá
vat pensi $ 17.25 týdně po dobu 26 týdnů po smrti
manžela.

ŽENATÍ MANŽELÉ
S PŘÍJM EM POD S 103.50 TÝDNĚ

MAXIMÁLNÍ PENSE $ 34.50 TÝDNĚ
PRO MANŽELE (vyšší, máte-li děti).
SAMOSTATNÍ LID É
S PŘÍJMEM NIŽŠÍM NEŽ $ 60.00 TÝDNĚ

(ať už jsou svobodní, ovdovělí nebo rozvedení) mohou
nyní dostávat určitou pensi, jestliže cena jejich ma
jetku je omezená. Příjem může být vyšší, pokud
jsou děti. NEBO jestliže taková osoba nemá příjem
kromě příjmu z majetku a tento majetek je ohodno
cen pod $ 31.600, mohou ještě dostávat pensi.
MAXIMÁLNÍ PEN SE J E $ 20.00 TÝDNĚ
(vyšší máte-li děti)

VÝPOMOCNÉ PŘÍPLATKY
(ke všem druhům pensi)

Pensisté, kteří platí nájemné nebo rentu a ubytování
a mají zvláštní příjem pod $ 5 týdně (samostatní)
nebo S 10 (ženatí manželé), mohou dostávat výpo
mocné příplatky k pensím a to maximálně $ 4 týdně.
Zaškrtněte laskavě, o kterou pensi se zajímáte:

TŘI ZPŮSOBY JÁK ZJISTIT VÍC

* Podejte žádost o pensi — informační oběžníky a
formuláře dostanete zdarma ve všech 67 kancelá
řích Federální sociální péče nebo na poštovních
úřadech
* zajděte do kanceláře Federální sociální péče a
informujte se osobně
* odešlete vedlejší kupón a dostanete zdarma brožuru
s potřebným vysvětlením a formulář žádosti

COMMONWEALTH
SOCIÁL SERVICES

To fhe Director,
Comrnonweaiřh Department of Sociál Services,
Australia House,
50 Carrington Street, Sydney, N.S.W ., 2000
Pfease send a pension leaflet and appiicaíion form to:

NAME:..._........... ......................i............................................. ............
ADDRESS:................................................................... ____ __________
.............................................. ....................POSTCODE.................
Please fick the area of interest:
AG E
INVALID
W ID O W S

W IFE’S

SUPPLEMENTARY
ASSISTANCE

(Pokračování se str. 7)
do lágru ve Schwarzem
heide nedaleko Drážďan,
už bez své Evy, která ja
ko tuberkulózní musila jít
do plynu. Ani v novém
prostředí nepřestal Kan
tor zachycovat děs, kte
rý kolem sebe viděl. Krát
ce před koncem války byl
převezen zpátky do Tere
zína. “Po jednačtyriceti
měsících neustálého stra
chu jsme byli úplně vydě
šení a připadali jsme si
zvláště opuštění. Návrat
do ghetta byl silný, ci
tem přeplněný zážitek.
Bylo kolem jedenácté vnoei, když jsme šli dláždě
nými uličkami. Všechny
domy a baráky byly až
po střechu obsazeny lid
mi.”
10. května ' -1945 byl
Alfréd Kantor opět v P ra
ze. “Byl jsem šťastný,
že jsem naživu, zároveň
však jsem cítil, že už to
nebude takové, jako to
bývalo.” Sbalil své skicy
a kresby, pokud je vůbec
měl, a šel se skupinou
někdejších zajatců do tá 
bora pro “dípíky” , pro
lidi bez domova, do Doggendorfu. Tam z listů,
které sám zachránil, z
obrázků, které uchoval
jeho přítel a ze vzpomí
nek vytvořil album, která
však vyšlo teprve po
šestadvaceti letech.
A jsou to scény z den
ního lágrového života:
vydávání turínoyé polév
ky, selekce na osvětimské
nádražní rampě, kde esesáci rozhodovali o tom,
kdo má jít do plynové ko
mory a kdo ještě může
pracovat, vykládání mrt
vých heftlingů na lito
měřickém nádraží, popra
va vězně, který se poku
sil o útěk, černý, hrozivý
otvor otevřených vrat
krematoria, kupa mrtvol,
valících se z plynové ko
mory, radost z osvoboze
ní, všechno několika čara
mi, . bez detailů, protože
tehdy na podrobnostech
opravdu nezáleželo.
Kantorovo album stojí
za koupi: připomene bý
valé a varuje před nyněj
ším, ať už jsou to doly v
Jáchymově nebo Solženicynova “zaražka” . J. S.
MATE
VYROVNÁNO
PŘEDPLATNÉ ?
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Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
důvěrou na
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O. J E L ÍN E K POSLANCEM

Poprvé v historii Kanady se stal 30. října poslan
cem federálního parlamentu čs. exulant: Otto Je
Josefa Milotu z Brna (snad v Austrálii). Jan Inger línek, který se svou sestrou Marií vyhrál v r. 1952;
má v red. dopis.
v Praze mistrovství světa krasobruslařských spor
tovních dvojic. 311etý Otto Jelínek kandidoval v To
ODRA TRAVEL SERVICE
ČS. RESTAURACE V ZIMNÍ ZAHRADĚ
rontu, kde se jako sportovec těší velké popularitě,
311 Lat robe St., Melbourne, 3000
ve volebním okrsku High Park, z a .‘-‘progresivně kon7.
nad bruslařským stadiónem
Telefon 67-9454
zervativní” stranu. O'přízeň voličů se ucházeli ještě
W INTERGARDEN
2 čs. exulanti: Štefan Roman a Lubor Zink; ale ne
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
28 Whitehorse Road, Ringwood, Vic.
uspěli.
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
Otto Jelínek spolu se svou sestrou Marií byl po
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Telefon 879-1467
pražském triumfu v r; 1962 čtyři roky velkou atrakcí
Letenky do Evropy a zpět
Restauraci převzal bývalý nájemce
profesionální lední revue “Ice Capades” , kde si oba
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
Little Europe v Sydney
vydělali pěkné peníze, které investovali do pozemků.
Obstaráme zaslání dárkových poukazů kamkoli
Česká domácí kuchyně — denně knedlíky,
Marie, které je 29 let, má •v Torontu obchod se
sportovními potřebami, o dva roky starší Otto se
vepřová atd.
až dusud věnoval rovněž obchodu. Oba dva jsou
Otevřeno
7
dní
v
týdnu
od
11.
hod.
dop.
Z HLEDISKA MANIPULACE S K U L T U R O U . . .
členy čs. svazu sportovců v zahraničí a každoročně
do 11. hod. noční
se zúčastňují sjezdu tohoto sdružení exilových spor
(Pokračování se str. 3)
nikdo nebude snímat od
íu m H H iíM iiiH iim n m n iu iiH iiu im iiiim iiiiu m m tiiH i
tovců.
K. Janovsky
kdy tito lidé zradili vlast povědnost. Avšak z hle
a ostře proti ní v emigra- diska manipulace se so
Rodičovské sdružení v Melbourne
cialistickým uměním a s
ci útočili.”
srdečně zve všechny děti, rodiče
“Naše republika, socia kulturou neměli příliš mo
a jejich přátele na
listická společnost, bylá ci, tu drželi jiní kapitá
MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU
kterou pořádá v neděli dne 10. prosince 1972
velmi tolerantní i k dal-' nové a někdy i advokáti
“Na Šumavě” u Belgrave South
ším. Nedbala někdy ani umění. I zde nelze dát na
Začátek ve 2.30 hodin odpoledne
oprávněných signálů, kte kouřovou clonu, rozhodují
Děti mají vstup volný a pro všechny bude mít
ré upozorňovaly, že v kul fakta.”
Mikuláš přichystány dárky
Asistovat bude též anděl a čert
“Fakta”, jak je dnes
tuře vzniká zajímavá mo
Dětský program -&■ Hudba ★
Tombola
censká situace, že se roz různí režimní ptáčkovi
Pro všechny přítomné bude k dostání
sazují lidé, kteří mají za vidí, nemusí být příjemná
jídlo a občerstvení
jistit určité skupině mo mnohým z těch, kteří jsou
censký monopol. Dávala v moci režimu.
těmto lidem funkce a vy
Malý oznamovatel
V ĚN U JTE K VÁNOCŮM
PAMĚTNÍ POHLEDNICE*
znamenání v domnění, že
Krajané v Kanadě utvořili přípravný výbor pro
ČESKOU
A SLOVENSKOU KNIHU
V minulém čísle HD by
pochopí a budou sloužit
postavení pomníku Janu Palachoví dle návrhu, který
VYDANOU V EXILU
socialistické vlasti. Nesta lo uveřejněno chybné te
vytvořil sochař Josef Randa. Umělecké fotografie
lefonní číslo p. Jar. KAF
Nejen že tím nejvíc potěšíte obdarované, ale
modelu pomníku jsou velmi .vkusnou připomínkou
lo se tak .'. . Chtěli jen KY z Prestonu. Správné
současně usnadníte vydávání dalších knih
a můžete^ je použít jako pohlednice. 5 kusů stojí
dobýt a udržet moc. Pro číslo: 480-2737,
HLAS DOMOVA MŮŽE VÁM DODAT
$ 1.-. Možno, je objednat na adrese: 9 - 473 Burro-vs
střednictvím moci pak
Ave., Winnipeg, Man., R2W2A3, Caňada, nebo pro
IHNED TYTO KNIHY :
OPATROVÁNÍ
drželi monopol. Avšak již
střednictvím HD.
pro
svého
31etého
syna
Beneš: Na místě (68 Publíshers, Toronto) $ 3.50:
není monopolů, již nemají hledám od-pondělí do pát- J.
Připomínkou 25. výročí tragické smrti Jana Ma
Lad. Mňačko: Súdruh Muenchhausen (viz recenze saryka,
které bude v březnu 1973, jsou pohlednice
moci. Vykládají to jako ku v Melbourne, nejradě str. 5) $ 4.20
útlak, jako “Biafru du ji u paní, která má též A. Ostrý (pseudonym —Praha): Československý vydané kanadským “Klubem nových” , Box 81, Sta
tion D, Toronto 9, Ont., Canada. Text na pohlednici
cha” . . . Doba kaváren děti. Tel. (po 7. hod. ve problém $ 4.80
je anglický, hodí se tedy též k zasílání anglicky ho
'Radoslav Selucký: Východ je Východ $ 3.60
ských diskusí neskončila, čer)- 82-1770.
vořícím přátelům. Pohlednice stojí S 1.50 za 10 "kusů
Jiří Hochman: Jelení Brod $ 3.60
a můžete si je objednat též prostřednictvím HD. .
jenže už je nebereme ně
INŽENÝR, nekuřák a
G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
nepiják, skromný typ, je
jak smrtelně vážně.”
Andrej A. Amalrik: Udrží se Sovětský svaz do
Jan Ptáček
uzavírá de do Evropy a zpět. V r. 1984? $ 2.40
Z L O B Í VÁS OČI ?
Evropě auto. Rád by po
svou úvahu tímto zjiště znal interesantní společ Kníška Karla Kryla $ 2.40
Bolí Vás hlava ?
ním :
nici dobrého charakteru.
J. Škvorecký: Tankový prapor $ 2.80,
Noste
brýle o d . O P T Á
Finanční
výpomoc
na
ce
M.
Komínek:
I
pod
oblohou
je
peklo
$
5.50
“Snaží se nám vnutit,
J. Danius:. Zrod satanova atomu. 1. a 2. díl po $ 5.50
že hlavní úlohu v destruk stu k dispozici. Pište,
prosím na adr.: R. Nickel,
(Třetí díl je na cestě do Austrálie)
cích hrávali lidé jako-Va P. O. Paddington, Qld.
Vilém špalek: Tam Portugués znova a znova na
culík, Kohout atd. Z těch -4064.
lévá svůj jed $ 3.-,
B. Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje
Capitol House, 113 Swanston St.
1.20
Melbourne (vedle kina Capitol)
CO K NEDĚLNÍMU OBĚDU?
J. Durych: Služebníci neužiteční (4 svazky) $ 10
8. poschodí
Telefon 63-2231
J. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.-,
PRAVOU ČESKOU HUSU
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Ivan Sviták: Kniha prezence (Dialektika pocitů
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
Z ČESK É FARMY
1948-56) $ 1.70
v nucnycn případech i telegraficky
D. Pecka: člověk (3 díly) $ 10.OD ČECHŮ !
G. M. Hopkins: Básně $ 1.50,
Přijímáme objednávky na mladé
Gertrud von Le Fort: Věčná žena $ 1.
předvánoční husičky.
M. Součková: Případ poesie $ 1.50,
REDAKCI DOŠLO
Volejte z Melbourne: 059-788228
V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70,
Další knihy, které vydala Křesťanská akademie
K. Čapek: Anglické listy $ 1.70,
v Římě: .
J. V. Pole a V. Ryneš: SV. JAN NEPOMUCKÝ,
Karel Čapek: Hovory s T. G. Masarykem $ 3.50
Historická studie, 2 díly. (6. svazek sbírky “Sůl
Učebnice “Do roka dokonale anglicky” $ 2.40
země”) Cena 4.800 lir nebo $ 8.Dlouhá, Zavadil: Angličtina pro jazykové ško P. John Gerard: V N EB EZPEČÍ ČASTOKRÁT.
ly I. $ 2.40
je trvalá památka. Naše ilustrovaná heraldika
Autobiografie kněze pronásledovaného v době anglic
obsahuje tisíce znaků šlechtických, zemanských ^
Poldauf: Ar glicko-český a česko-anglický slovník ké reformace (36. - svazek náboženské edice). 328
a měšťanských rodů. Mezi nimi - snad i Váš.
(1.224 stran) $ 9.40
stran, cena 1.800 lir nebo $ 3.Přesvědčte se.
Hais: Angl.-český a česko-anglický kapesní slov Zpěvníček ZPĚVEM K' SRDCI obsahuje texty asi
Masivní měděné erby různých typů podle he
ník $ 2.80
200 čs. národních, lidových a duchovních písní. Cena
raldických pravidel, s odborně malovanými
'Zakázaný dokument (procesy a rehabilitace 48-68, 600 lir (1 dolar)
znaky, na štítech různých velikostí dostanete
úvod a doslov J. Pelikán) $ 3.80
BÍLÁ A ČERVENÁ.. Barevný seriál o hrdinné smrti
nejlevněji u výrobce
-Tanky proti sjezdu. (Pelikán) $ 1.80
polského kněze v nacistickém koncentračním táboře.
Cena 300 lir (50 centů).
Ceny jsou včetně poštovného
HERALDIC EMBLEMS
Knihy dodává: Velehrad, Via Coneordía i, ®8I33
V
HD
můžete
též
objednat
všechny
knihy
vyMir. Gebert
Roma, Italy.
'dané CCC Books v Mnichově.
6/18 Abbotsford St., Abbotsford, Vic., tel. 41-4540
(Můžete je také objednat prostřednicím* HD>.
P áA 1 £ L é
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Skvělé vítězství Sparty, soupeř však protestuje

Trnava ve čtvrtfinále

Karel

Janovský

V BRATISLAVĚ: ČSR — V. NĚMECKO 1 :3 ( 0 : 1)

Vrchol neúspěchů čs. kopané
Čs. fotbalové národní mužstvo se nemůže dostat z krize. Trenér Václav Ježek postavil k poslednímu
mezistátnímu utkání roku 1972 V Bratislavě proti Východnímu Německu — alespoň podle jeho slov —
to nejlepší, co měl k disposici, ani to však nepomohlo: Čechoslováci prohráli 1 : 3 , po poločasu 0 : 1.
Je to čtvrtá porážka v letošních devíti mezistátních utkáních (3 vítězství, 2 remizy, celkové skóre
Í3 : 11). Mnozí z jeho kritiků zastávají názor, že měl sáhnout po některých hráčích mužstva do 23 let,
i které se stalo mistrem Evropy. Kritici si vynutili, že na závěr sezóny dojde ještě k vzájemnému střet
nutí čs. Áčka s týmem Ivíčat a pak teprve bude určeno 22 - 26 hráčů, kteří budou vybráni pro kvali
fikaci mistrovství světa.

Bratislavské střetnutí ČSR — V. Německo hrané
, na Tehelňom poli' za řízení rumunského rozhodčího
. Petrea diváky příliš nenadchlo, čs. národní mužstvo
mělo snad celkově více šancí než Soupeř, ale . ten
je chladnokrevně dokázal proměnit a vedl dvěma
góly Kreische (v 16. a v 60. minutě) a brankou P.
, Duckeho v 70. minuté nad ČSR Už 3 : 0. Čs. fotba} listé měli zdlouhavé a komplikované rozehrávání,
které ostře kontrastovalo s pohybem a vtipem ho
stí. Zmohli se sice v 77. minutě zásluhou Pekaříka
ze Slovanu Bratislava na “čestný gól”, ale celkové
jé nutno tuto porážku v domácím prostředí klasifi
kovat jako debakl.
Čs. národní mužstvo nenašlo po celých 90 minut
utkání systém ve hře a ukázalo se znovu, že není
Prešov vede už jen o dva body

Fotbalová liga
Obhájce mistrovského titulu Spartak Trnava a
fotbalisté Žiliny podnikli “generální útok” na ve
doucí tým 1. čs. fotbalové ligy Tatran Prešov. Po
13. kole vedou Prešovští už jen o 2 body a tak i
když to vše pro ně dobře dopadne, mohou být rádi,
že získali alespoň titul podzimního mistra ČSR. Ani
to ovšem není jisté. Tatran Prešov v utkání velmi
dobré úrovně musel ve 12. kole přenechat doma
•před 12.000 diváky velmi cenný bod Trnavě (zápas
skončil 0 : 0) a pák týden na to okusil v Plzni dru
hou porážku, když podlehl domácí Škodě Plzeň 1: 3.
Po několika týdnech se pražská Slavia dostala z
posledního místa v tabulce, když ve 13. kole dekla
sovala doma fotbalisty Slovana Bratislava 4 : 0 , a
“přenechala” 16. místo v tabulce ostravskému Ba
níku.
12. kolo: Třinec — Dukla Praha 1 : 0, AC Nitra
— Slavia Praha 1 : 0, Žilina — Lokomotiva Košice
3 : 0, VSS Košice — Teplice 1 : 0, Prešov — Trnava
0 : 0, Slovan Bratislava — Zbrojovka Brno 2 : 0,
Sparta Praha — Ostrava 2 : 1 a Hradec Králové
Plzeň 1: 0.
13. kolo: Teplice — Třinec 2 : 0, Plzeň — Prešov
3 : 1, Dukla Praha — AC Nitra 2 : 0, Lokomotiva
Košice — Hradec Králové 3 :"1, Ostrava — Žilina
0: 1, Slavia Praha — Slovan Bratislava 4 : 0 , Zbro
jovka Brno — Sparta Praha 2 : 3. Spartak Trnava
— VSS Košice 0: 0.
Tabulka po 13. kole:: 1. Prešoy 20 bodů, skóre
20 : 9, 2. Spartak Trnava 18 b., 3. žilina 17 b., 4.
VSS Košice Í5 b., 5. Slovan Bratislava, 6. Hradec
Králové (po 14 b.), 7. Dukla Praha, 8. Lokomotiva
Kóšicé, 9. AC Nitra (po 13 b.), 10. Sparta Praha 12
b., 11. Teplice, 12. Plzeň, 13. Třinec (po 11 b.). 14.
Zbrojovka Brno, 15. Slavia Praha (po 9 b.), 16.
Ostrava 8 bodů, skóre 11 : 20.
H L ň S DOMOVA
vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St„ Richmond, Vic. 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (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.

na tom nejlépe ani kondičně, čs. obrana — stejné
jako už v utkání s Poláky v Bydhošti — nestála
na pevných nohách a má na svědomí první 2 góly.
Středoví hráči Pollák i Kuna hru zpomalovali a tak.
než se čs. útok dostal do trestného území soupeře,
stačili Němci zformovat svou obranu, čs. fotbalové
umění končilo 16 metrů před svatyni soupeře; stře
ly z dálky nebyly tak důrazné a tvrdé; aby dokázaly
překonat výborného brankáře V. Německa Lihsa,
nebo minuly daleko svůj cíl Prostě: čs. národní
mužstvo- má do jara, kdy začne hrát kvalifikaci o
účast na mistrovství světa r. 1974 v NSR, co do
hánět.
Mistři světa splnili přání hlediště
ŠVÉDOVÉ INKASOVALI 10 BRANEK

Čs. hokejové národní mužstvo, které v dubnu le
tošního roku získalo v Praze titul mistra světa, to
s obhájením světového prvenství myslí vážně. V
přípravě na příští světový šampionát r. 1973 v Moskvě
má tak náročný program, jako nikdy předtím. - A
zatím v jeho uskutečňování si vede skvěle. Po nešťast
né zářijové remize 3 : 3 v Praze s kanadskými pro
fesionály absolvovalo nyní v Praze dvě tradiční
střetnutí se Švédy, nad kterými zvítězilo 10 : 4 a
3 : 2, když podalo na počátek sezóny velmi slibný
výkon.
V prvním ze dvou utkání v pražské Sportovní hale
splnili Čechoslováci před vyprodaným hledištěm ví
ce než se od nich očekávalo, když rozdrtili Švédy
10 : 4, tedy nejlepším výsledkem na domácí půdě v
historii vzájemných utkání těchto dvou věčných ri
valů. Úvodní minuty utkání charakterizovalo obou
stranně vysoké tempo, hra byla vyrovnaná, bojo
valo se tvrdě, ale vyložených brankových šancí bylo
jako šafránu. Teprve v 7. minutě přinesla první
přesilová hra čs. hokejistů úspěch, když litvínovský
Hlinka dokázal zpracovat Kochtovu přihrávku a
otevřel skóre zápasu. Už sice o 2 minuty později
Kochta z pražské Sparty zvýšil vedení na 2 : 0, pak
však. sovětský rozhodčí Karandin neuznal Českoslo
vensku branku. A místo vedení 3 : 0 to bylo ještě do
konce zahajovací třetiny nerozhodně 2 :2.
Teprve od druhé třetiny začali čs. hokejisté hrát
jako skuteční mistři světa, aby utkání zakončili
exhibičním výkonem. Útok za útokem se valil na
svatyni brankáře Tre Kronor Abrahamssona, a tak
se diváci dočkali těch svých “deset, deset” . Kromě
1. třetiny se v zápase příliš netaktizovalo, oba týmy
produkovaly otevřenou, líbivou hru.
Branky dali: šťastný (Pardubice) 3, Paleček (Par
dubice) 2, Hlinka (Litvínov) 2, Klapáč (Jihlava) 2
a Maehač (ZKL Brno) 1.
Ačkoli i tentokrát bylo utkání se Švédy hráno
faír-play, přineslo ze zápalu boje zranění. Jeden z
nejlepších hráčů zápasu Jaroslav Holík (Dukla Jih
lava) měl zežadu nastřelený loket a tak k odvetnému
zápasu, který se hrál o 24 hodin později, nenastou
pil. Trenéři doe. VI. Kostka a Jaroslav Pitner ne
chali pak odpočívat celou první útočnou formaci z
jihlavské Dukly (s bratry Holíky a Klapáčem) a dali
příležitost trojici Novák. Brunclík, Ebermann, která
nehrála špatně, ovšem ostřílené jihlavské mazáky
nemohla nahradit. V brance vystřídal Holečka par
dubický Crha. Přes všechno i v tomto utkání Čecho
slováci nad švédy zvítězili 3 : 2, vyhráli naprosto
zaslouženě, a při trochu klidnějším zakončování mohl
být výsledek přesvědčivější. Skandinávcům se ten-

Ze 3 čs. klubových celků, které zůstaly ještě vě
2. kole nejslavnějších evropských fotbalových soutěží,
byl na tom teoreticky nejlépe Slovan Bratislava.
Ten totiž dokázal se svým soupeřem v soutěži UEFA
(bývalý Pohár veletržních měst) španělským Unio
nem Las Palmas na Kanárských ostrovech remizovat
2 : 2 a tak se všeobecně věřilo, že si v odvetě doma
zajistí postup mezi 16 nejlepších mužstev poháru
UEFA. Ale nestalo se tak. Bratislavští fotbalisté si
sice po celé utkání vytvořili celý seriál brankových
šancí, ale ani jednu nedokázali proměnit. Naopak byli
to hosté, kteří v 72. minutě vyslali na branku Slo
vanu jedinou střelu a míč skončil v síti. Autorem
gólu byl středový hráč Fernandez, který svou ranou
vyřadil Slovan ze soutěže.
Mile však své příznivce překvapil čs. přeborník
Spartak Trnava i pražská Sparta. Trnavští fotbalisté
po domácím hubeném vítězství nad SC Anderlechtem 1 : 0 porazili stejným výsledkem svého soupeře
i v Bruselu a probojovali se do čtvrtfinále Poháru
mistrů evropských zemí. Rozhodnutí v Bruselu padlo
až 2 minuty před koncem utkání. Pravý křídelní útoč
ník Trnavy Masrna dostal ideální přihrávku, bran
kář proti němu vyběhl, ale Masrna ho klidně pře
hodil a skoro val. Trnava překvapila tím, že od po
čátku útočila a to, myslím, jí vyneslo účast ve
čtvrtfinále.
Ve čtvrtfinále soutěže “držitelů-trofejí” by měli
hrát i fotbalisté pražské Sparty, kterým se po po
rážce 0 : 2 v Budapešti s Ferencvárošem nedávaly
velké naděje. Sparta však předvedla doma v odvetě
velmi dobrou kopanou, zvítězila 4 : 1, a měla by být
mezi 8 nejlepšími tými soutěže. Říkám “měla by
být” proto, že necelé 2 minuty před koncem zápasí:
(už za stavu 4 : 1) fauloval záložník Ištván Juhasz,
byl za to rozhodčím vyloučen, někdo z hlediště však
na Juhasze hodil láhev. Ta ho sice netrefila, Maďa
ři však využili tohoto “incidentu” k tomu,, že 2 dny
na to podali u evropské sekce mezinárodního fotba
lového svazu UEFA protest proti regulérnosti praž
ské odvety. Buď jak buď, fotbalisté Sparty hráli
vynikající kopanou, předčili svého■soupeře ve všech
směrech. Branky: Urban a Bartoň po 2 (jedna Urba
nova byla z penalty v 79. minutě), za Ferencvároš
skóroval Mucha (ve 32.. minutě 1. poločasu na 1 :1 ).
Penaltu nařídil rozhodčí proto, že maďarský bran
kář Géozl rukama strčil do. útočníka Sparty Káry a
sudí stál opodál.

H okejová ligo
Pardubičtí hokejisté, kteří hrají už po několik se
zón v 1. čs. lize přední roli, mají v současné době
pohromadě vyzrálý celek, který může mít velké slo
vo v závěrečných bojích o titul přeborníka ČSR.
Velkými oporami “perníkářů” jsou brankář Crha,
hlavně pak útočníci, reprezentanti ČSR Martinec sa
Šťastným, kteří patří k nejlepším čs. hokejistům
vůbec. Mužstvo pardubické Tesly po vítězství v
Brně nad Kometou 4 : 2 se po 11. kole dostalo do
čela tabulky, které až dosud patřilo jihlavským vo
jákům. Ačkoli Jihlava měla velký nástup do sezóny
a vedla už několikabodovým náskokem, bylo jasné,
že tempo, s jakým začala, těžko dlouho udrží.
Brněnská “Kometa” se letos ne a ne chytit. Zřej
mě to už bude také, generační problém, který odsou
vá brněnský nokej z čs. výsluní. — Ve velké krizi
je i bratislavský Slovan. Václav Nedomanský má
sice znovu obléci dres mužstva, ale zatím to není
jasné, — trucuje, chtěl by jít do Brna.
Tabulka po 11. kole: 1. Tesla Pardubice 16 bodů,
skóre^47 : 32, 2. Dukla Jihlava 15 b.,' 3. Sparta P ra
ha, 4. Litvínov (po 12 b.), 5. Košice 11 b., €. škoda
Plzeň. 7. Motor české Budějovice (po 10 b.), 8.
Kladno 9 b., 9. ZKL Brno 8 b., 10. Slovan Bratislava
7 bodů, skóre 26 : 41.
PO suverénním vítězství 4 :1 v Písku nad Polskem

vyhrálo čs. družstvo (V. Zedník — J. Hřebec) i V
Curychu nad týmem Švýcarska 3 : 2 a postoupilo
do 3. kola neoficiálního tenisového halového mistrov
ství Evropy družstev, ve kterém “narazí” na NSR.
tokrát lépe dařilo rozbíjení čs. útoků už v zárodku,
forčekovali, sami však většinou bránili, spoléhali na
rychlé brejky a^ z jednoho z těch náhlých protiútoků
dali v první třetině také Karlssonem vedoucí góí.
Čs. hokejisté však ve 2. třetině, v rozpětí několika
minut, upravili zásluhou Ebermanna, Hlinky a Šťast
ného stav na 3 : 1, pak však se už příliš nesnažili
a tak se švédům podařilo (znovu Karlssonem) upra
vit stav na 2 : 3.

