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Srpen se doma nevmominal

Oficiální verze Husákovy vlády, sovětská verze, o událostech před pěti lety orgánu ve dnech výročí.
zní, že armády pěti států Varšavské smlouvy přišly na pozváni československé Bez nejmenších zmínek v
vlády, aby chránily zem před útokem Západního Německá a Spojených států tisku šly přípravy Bez
a před nastolením kapitalismu v zemi, čili bratrské armady vykonaly "velký pečnosti tak daleko, že
čin". Kdo však sledoval v minulých dnech čs. sdělovací prostředky, mohl se např. hrob Jana Palacha
domnívat, že zachráněné obyvatelstvo a vládnoucí režim jsou hrozně nevděční na Olšanech nebyl v mi
— nikde ani zmínka o hrdinných zachráncích, jako by před pěti lety bývalo nulých dnech vůbec pří
vůbec k ničemu pozoruhodnému nedošlo.
stupný veřejnosti “vzhle

Například ústřední or
gán strany se 21. srpna
široce rozepisuje o plnění
státního plánu, o “dob
rém počinu mládežnické
ho kolektivu ocelářů” , o
“podnětech
ústeckých
stavbářů” atd. a ve ved
lejších, článcích na 1. stra
ně náležitě hodnotí mi
mořádně dobrou úrodu
obilí, jakož i plán aktivi
ty pracujících Severočes
kých papíren ve stětí
“směřující k ■propagaci
myšlenek světového kong
resu za mír v Moskvě” .
Dvě třetiny vnitřní stra
ny pak zabírá “napína
vá” reportáž nazvaná
“Příběh opravdové brigá
dy” (uhelné), kterou do-

provází vyprávění před
sedy JZD o sklizni obilí
a výhodách kooperačního
seskupení na venkově.
Rudé právo je jako
vždy vzorem pro ostatní
deníky. Dne 21. srpna -.se
z nich dovídáme o práci
v továrnách i na venko
vě,' o radostném budová
ní, o rybaření (Svob. slo
vo), o sovětské “záruce
šťastné
budoucnosti”
(Lid. demokracie) atd.
Mladá fronta shrnuje pa
mátné události každého
dne vždy ve zkratce. Dne

21. srpna se dočítáme to
to: “Svátek má Jana. *
Den ústavy y Rumunské
socialistické republice.” ani o písmeno víc..
Jinak se v novinách to
ho dne dočítáme o armá
dě v Chile a o bratrské
pomoci lidu Kuby, ale
ani řádka o slavném vý
ročí bratrství, prokáza
ného před pěti lety. spo
jeneckými armádami.
Stydlivost režimu je
ovšem pochopitelná, stej
ně jako je pochopitelná
pohotovost bezpečnostních

dem k prováděným úpra
vám hřbitova” . Přes noc
tam byl zhotoven plot a
právě u Palachova hrobu
byl naskládán stavební
materiál.
(Návštěvníci
prý přesto kladli květiny
aspoň k plotu.)
Nervosita režimu 'byla
patrná i z chování Bez
pečnosti. V polovině srp
na byla provedena v né
kterých městech a okre
sech hromadná šťára na
“antisociální živly”, kte
rá měla zřejmě varovat
(Pokračování na str. 2)

Kontrola exportu alebo medzinárodná dohoda?

Štvrtá fáza v USA

Režim proti kamionům
Obchody v Československu jsou toho času poměrné
dobře zásobeny, snad lépe, než byly kdykoli za ko
munistické vlády a lépe než bylo zásobeno Maďar
sko v letech po revoluci, československé noviny, roz
hlas, televize a vůdcové ve svých projevech nepře
stávají rozhlašovat, že lid je spokojen, většinou nad
šen výdobytky socialismu, nadšen díky prozíravé po
litice Komunistické strany Československa a spoje
nectví s bratrem nejvěrnějším — Sovětským svazem.
Všechna hlášení a úvahy o úspěšném rozvoji, míru,
blahobytu a radosti doma provázejí zprávy ze Zá
padu, kde je nepořádek, vykořisťování člověka, bída
proletariátu, chaos, zkrátka hrůza pomyslet. Jen
že . . .
Rudé právo i ostatní denní listy uveřejnily 21.
srpna zprávičku, že se před trestním senátem okres
ního soudu v Břeclavi konalo ve dnech 16. a 17. srp
na hlavni líčení s dvěma rakouskými státními pří
slušníky, členy tajemných organizací ze Západního
Německa a Švýcarska, které připravují a provádějí
nezákonné převážení československých občanů, event.
občanů jiných socialistických států, do států kapita
listických. K tomu účelu používali zvlášť upraveného
chladírenského kamiónu.
Soud uznal obžalované vinnými podle paragrafu
109, odst. 1 a 3 trestního zákona ("podíleli se na orga
nizování nezákonného přepravování našich občanů")
a odsoudil je k nepodmíněnému frestu odnětí svobo
dy, a to Paula K. v trvání 7 let a - Antona K. na
61/2 roků.
Uvažuje-li se marx-leninsky, nejsou dlouhá léta
věznění takovou nespravedlností. Nespravedlivé je
zneuznání režimu lidem doma i v cizině. Čím to jen
je, že lid dává přednost stavbě zvláštních kamiónů,
aby uprchl z ráje, a že vykořisťovaný lid venku ss
nehrne proudem, (se vším cestovním komfortem) z
bídného, zdiskreditovaného kapitalismu do otevřené
náruče socialistické země zaslíbené? Čím to je, že
ani léta úsilovných pokusů nedokázala vygumovat
mozky poddaných tak důkladně, aby přestali samo
statně porovnávat a uvažovat?

Vo Spojených štátoch začala takzvana štvrtá fáza
hospodárskej politiky, vyznačujúca sa komplexným
kontrolným mechanizmom cien a miezd. Jej účelom
je kontrolovať- ceny priemyselných výrobkov a to
tak, aby sa zvyšujúce výrobné naklady postupne a
akosi organicky vtesnali do nových cien. To zname
ná, že sa zmrazenie cien všetkých produktov okrem
palív a hovädzieho mäsa uvolňuje a začína vládou
kontrolovaný proces tvorby nových cien.

Štvrtá fáza hospodárskej politiky sa nemá prejaviť nejakým radikálnym náskokom cien, pretože velké priemyselne
firmy sú povinné . oznámiť svoj úmysel s upravou cien Výboru pre životné náklady 33 dny
pred realizovaním cenovej úpravy. Toto opatrenie má ten účel, aby už
doteraz nepríjemná úroveň inflácie nepriniesla
novú vlnu inflačného tlaku, lež aby sa náraz infláere akosi spomalil a po
kial možno kontroloval.
Dokonca podľa vládnych
smernic producenti, ktorí
nebudú v stave ekonomieky odôvodniť zvýšenie
cien svojich výrobkov,
majú byť prinútení, aby
šli s cenami dole. Podľa
názoru odborníkov bude
takýchto' prípadov velmi

malo, hádam že najskôr
v sektore palív,
Vláda pri tom’ neurčila
ani časové vymedzenie
tejto, fázy hospodárskej
politiky ani úroveň pri
púštnej inflácie..V odborných i politických kruhoch sa na to poukazuje
a kritizuje sa to.
Časopis New York Tŕ
mes, uvítal príchod tejto
fázy v úvodnom komentári, v ktorom jú charakterizuje ako najnepodarenejší úsek vládnej mani
pulácie v hospodárstve,
Vytýka vláde, že dopustila, äby sa ceny plodín
zvyšovali tak radikálne,
ako to vraj Spojené štáty neprežívali od občian. skej vojny,
Pokiaľ sa týka cudziny;
dôležitejšia je hádam tá
okolnosť, čo asi prinesie
(Pokračovanie na str. 2)

"Odešla jsem z Československa, protože jsem
odmítala mlčet. A teď bych se tam měla vrátit,
ab’, cli mlčela? To nedává smysl!"

Odpověd jedné z účastnic rozhovoru s čs. uprch
líky ze Sydney na otázku: “Víte o amnestii čs.
vlády'? ’ z programu “Foúr Corners” na austral
ských státních televizních stanicích 24. a 25. srpna
1973.

PARADOX SVOBODY
, Karel Wendt

Místo politiku poslali herce aby řekl, že pravda
nevítězí a když, tak jenom někdy a.ne právě teď.
Zatím co mluvil, hora plakala nad městem; řeka
se kalně válela v jejích slzách; sychravá oblaka ří
kala. amen.
Pod oknem pochodovala armáda podivným krokem.
Bozi neměli čas. Padla iluze, že svět patří spravedli
vým. Hořkost vítězného násilí mísila se se sachari
dem zrady. S všemohoucností otců předčasně skon
čilo dětství, jak si nový řád vynutil cestu do pevno
stí rodin.
Ale alespoň: násilí nepředstíralo, že není násilí a
jeho vyznavači hlásili hrdě, že moc je jejich bůh.
To bydo v roce 1938 a nositelé nákazy mluvili cizí
řečí.
O deset a o třicet let později odňali lidem svobodu
a řekli vlastním jazykem, že osvobodili lid. Pohřbili
demokracii a řekli, že se právě narodila. Ubodali
samostatnost a řekli, že teprve teď jsme samostatní.
Strhli pásku s očí spravedlnosti a vyhlásili, že prá
vě začala být spravedlivá. Ani poslouchat už nesta
čilo, bylo nutné se podílet. Básník Halas o té době
napsal, že i mlčet bylo nebezpečné.
A tak třikrát v různých dobách a za .různých okol
ností všechno se válelo v prachu. Ti, co věřili v Bo
ha, viděli víru obrácenou v skepsi, naději v bez
naděj a lásku v nenávist. Ti, co v něj nevěřili, pře
stali věřit v člověka. Bylo, jako by někdo vzal ryzí
hodnoty do zasvinených rukou a rozmazal je jako
shnilé hrušky v obličejích lidí, kteří v ně věřili. A
přece, snad proto, že dobro nedává smysl bez kontra
stu zlá, z všeobecné hniloby začala probleskávat té
měř nová hodnota skromné, ale zásadní revolty, jíž
Alexandr Solžehicyn později označil za “prostý krok,
prostého, statečného člověka: neúčastnit se lži, ne
podporovat lživé jednání. To může přijít na svět i
vládnout ve světě — ale ne .skrze mne!”
Tento úkaz diamantů, které zasvítí právě ve chví
lích, kdy se všechno topí v hnoji ideologických lží,
není ovšem vlastní jenom československým situacím,
je běžný ve všech situacích útlaku. Solženicyn, Sacharov, Sinjavský a jejich sovětští druhové jsou toho
nejlepším důkazem.
Neobyčejný paradox, jedna z bezpočetných kontradikcí, které trhají na kusy každého kdo myslí, roste
právě z poznání, že člověk je schopen dosáhnout nejvyšších kvalit jenom pod akutním tlakem. Pouze v
okolnostech utrpení fysických i mentálních, ve vál
ce, v revoluci, v dobách krajní chudoby, nesvobody
a krutého politického útlaku, obětuje se člověk za
člověka a za hodnoty nepodléhající materiálním kal
kulacím. Jenom v takových dobách začne se člověx
chovat “nelidsky ušlechtile” a “MY” nahradí v jed_
nom z kulminačních bodů vlnovky života dočasně
“JÁ” .
Ve svobodě, zvláště je-li provázena materiálním
blahobytem, “JÁ” znovu ovládne pole a člověk se
ryihle vrátí k nízké úrovni, jež je v souladu s jeho
přirozenými pudy. Kde před chvílí stála úplná hni
loba vládnoucí třídy totalitní společnosti v kontrastu
s kvalitou klíčící pod kameninu stojí teď ničím ne
přerušovaná nahnilost šedé obyčejnosti. Není už obo
jí — nejhorší i nejlepší. Je jen nekonečno podprů
měru, jako bychom dovedli vyrvat svobodu z otroctví
a pak nevěděli, co s ní.
__
- ^
Relativně svobodná a relativně, blahobytná společ
nost vytváří téměř mechanicky ovzduší fádnosti, kte
ré — ačkoliv proti tomu nevydává zákony — svým
vlastním způsobem nestrpí' ústupky individualitě, tj.
čemukoliv, co se vlastním charakterem nějak vymvká předepsaným normám maloměšťácké přijatelno
sti. Tento osvobozený, ale k smrti nudný svět, jehož
největším dobrodružstvím je roční obrat,. není scho
pen rozeznat, že inteligence nemá nic společného se
(Pokračování na str. 2)
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Srpen se doma nevzpominal
(Pokračování se str. 1)
před přípravami k jakým
koli protivládním a hlav
ně prótisovětským “pro
vokacím” .
Nedošlo k nim, aspoň'
ne ve větší míře., Květiny,
kladené na místa, kde
padli v srpnu 1968 demon
stranti
proti sovětské
okupaci, k pomníku sv.
Václava v Praze a k po
dobným památným mí
stům byly okamžitě od
straňovány, “provokativ
ní” nápisy byly zamazán
vány a bdělé oko Bezpeč
nosti netrpělo ' ani malé
shlukování. občanů “v
zájmu plynulé dopravy” .
Husákův režim může
hlásit do Moskvy, žé po
měry v zemi jsou plně
SYDNEY
TOVÁRNA NA
VÝROBU PRVOTŘÍD.
DÁMSKÉ OBUVY

přijme
-

normalizované - jako byly
normalizované až do kon
ce roku 1967 -, že doba
pěti let stačila lidem k za
pomenutí. Hlásit to může.
Moskva však měla příle
žitost přesvědčit se z
tisku, rozhlasu a televize
svobodných zemí, že udá
losti v Československu ne
byly ve světě zapomenu
ty. Komentáře a výzvy k
výročí Srpna špatně za
padaly do rádoby ukolé
bávající atmosféry evrop
ského smíření, kterou se
Kreml snaží vytvořit v
době před druhou, hlav
ní, fází konference o
evropské bezpečnosti.
Vedle připomínek k vý
ročí okupace všímal si
světový tisk další událo
sti, při níž hraje Česko
: slovensko roli poslušného
satelita Sovětského svazu
Jednání
o uzavření
smlouvy o přátelství a
-spolupráci se Západním

SEŠÍVAČE

(muže nebo ženy)
jen zkušené. Stálá
místa. Dobré mzdy..
Přesčasy.
MARJOE SHOE CO.

156 Railway Pde.,
Kogarah (Sydney)
. tel. 587-4338

nostně podepsána.
Při jednání delegací
obou států v minulém mě
síci v Praze a Bonnu se
však vyskytla nečekaná
překážka: čs. delegace
odmítlá požadavek Bonnu,
aby příští .západoněmeeke
zastupitelské úřady v Čes
koslóvensku representova
ly též západní Berlín. Xa
tomto požadavku trvají i
delegace zbylých dvou
států sovětského bksku.
Maďarska a BBHsarsfcakteré jednaly rovisěž o
uzavření smlouvy s Xěmeckem (ač s a aěas ne
trvalo Polsko, Bäkesséso,
a n i SSSR). Z
W_
Brandta došla aafc přeď
uzávěrka®. BD apsásm. wě
německý faendSS- oäsoiá
cesia
PraSsy a že Zá
pad® Xecaecto- bode re-

Paradox svobody

(Pokračování se strany 1)
schopností přizpůsobovat se, že má naopak daleko
H 3e k schopnosti myslet samostatně a tím. se odrá
žet od okolí. Přijatelnost obyčejnosti je kvalita toho
to světa. Vůle k protestu dráždí jeho. zbachratělost.
Revolta ducha v něm nepředstavuje. hodnotu, ale
rušivý žrrel. zčeřený hřebínek vlny, rušící hladkost
MatSny. která má být vždycky hladká.
_ABjerí Camus kdysi napsal, že je mu směšné
všechno, co leží mezi zápasem o holou existenci a
Eejvyfším dobrodružstvím, ducha, při čemž ovšem
“holou existencí” myslel přežití. Jeho poznámka je
však stejně platná rozvedena na zápas o holou exi
stenci národa a státu nebo, ve svém nejvyšším bodě,
ň t a t . celý program spe na zápas o holou existenci minimálních svobod. Ji
topěáoc s Týcbodm Evro nými slovy, hodnotě se daří v zápase o základní nut
pan, arafojcfe-li ve věci nosti lidské existence, fysické i spirituální, jejich
odumírání začíná v zápase o věci nepodstatné a
B erfea k dohodě.
zbytečné.
A v tom právě leží velký “paradox svobody” . Její
nastolení znamená současně první impuls odumírání
hodnot, které ji umožňují dýchat. Jako život, i ona
plodí vlastní smrt. Opačný pól téhož paradoxu je
-Časopis KYT poukazuje pak v tom. že chvíle dolehnutí útlaku, tj. návrat
však - a to, že aj keby sa "zápasu o holou existenci” , dává znovu vznik hod
spíbat okolností, ktoré notám. které křísí svobodu z mrtvých.
Tento “paradox hodnot” , jehož cesta k svobodě
by šatili vládu zaviesť vede
otroctvím, z nás sice dělá zajatce nekonečného
feaccrals nad vývozom' cyklu spirituální degenerace a regenerace, současně
jpšesace. tak 'že by to me-. však také někdy pomáhá vysvětlit, co by bez něj
hala taká jednoduchá vec, zůstalo nepochopitelné. Např. to, proč -ve svobod
a blahobytné západní společnosti'kvete místo Sol530TÔ by bolo možno vy ‘né
ženicynů odnož levicových pseudoliberálů, jimž Le
baviť
administrativným nin tak vhodně říkal “užiteční idioti” . A vedle ní už
epatrenán- To jednoducho -jen sbor hlučně vokálních antimarxistů, kteří úplno
preto. že v cudzine, ktorá: stí své závislosti na materiálních hodnotách faktic
ky Marxe denně potvrzují. Je relevantní také pro
je tradičným odberáte-: naši vlastní exilní situaci, dokonce i pro debatu, kte
Tom americkej polnoho- rá snad nikdy neskončí a je společná oběma našim
spodárskej nadprodukcie, iexilním vlnám.
by toto opatrenie vyvolá-: Ta debata se točí kolem otázky, jestli.bylo v letech
1948 a 1968 správnější .zůstat nebo odejít. “Paradox
lo odpor a prípadne a j' svobody” naznačuje, že je to. chybně volená otázka,
odvetu na iných úsekoch ■že nezáleží ná tom, jestli někdo odešel a jiný zů
obchodnej
spolupráce. stal,. ale jenom na tom, jak se ti, co zůstali, chovají
Mohlo by podnietiť eko- doma 'a jak se ti, co odešli, chovají venku,
i Z hlediska exilu nemůže být pochyb, že na samém
ntaucku vojnu medzi tra jeho začátku stála hodnota protestu a z něho vy
dičnými partnermi. Časo plývající oběti. Byla to hodnota, která začínala
pis sa preto prihovára za přesně “podle předpisů” v zápachu nastolované to
medzinárodnú dohodu o tality. A jak jsme se rozhlédli kolem sebe, zaregistrovalí naposledy všechno, k čemu jsme patřili a potom
dislokácii obilných zá přesto přeťali pouto, které nás kAomu vázalo silou
sob vo svete, za takú života, jasný záblesk diamantu oběti zatřpytil se na
dislokáciu, ktorá by nie okamžik v rostoucím nánosu nové špíny. I když po
len znemožnila zhoršenie tom -rozhodnutí odejít přesadilo tuto jiskru hodnoty
z prostoru, kde se jí daří, do prostoru, v němž za
inflácie, ale zabránila aj číná chřadnout, nemusila zajít, kdybychom -udrželi
poruchám v zásobovaní a 1výjimečnost své situace a zůstali částí zápasu o ho
hladomoru v niektorých lou existenci národa a jeho minimálních svobod.
[. Nedovedli jsme to a jsme v. cyklu degeneracmm.
oblastiach svetá.
Hodnota, která z nás kdysi udělala exulanty, byla
Taká je svetová zásobo ' jako vystřižená ze Solženicyna. Říkala, že lež muže
vacia .kulisa pri nástupe přijít na svět, i vládnout ve světě — ale ne skrze
do štvrtej, fázy americkej nás!” Skončila v parafrázi Camuse “jak neschopni
, dosáhnout oblaků dobrodružství ducha, nechali jsme
hospodárskej politiky.
i za sebou boj o holé existence, a stali jsme se směs
D. Lehotský i ní!”

Štvrtá fáza v U SA
(Pokračovanie zo str. 1)
štvrtá fáza hospodárskej
politiky do obchodnej po
litiky. Ťažko totiž aj popí
sať, čo sa občas príhod:
na chicagskej plodinové]

VÝBOR ČESKOSLOVENSKÉHO KLUBU
V A D ELA ID E

zve všechny krajany bez rozdílu na první
HUDEBNÍ

Německem se vleklo po
dlouhou dobu, protože čs.
delegace trvala na poža
davku, aby byla vložena
do smlouvy klauzule o ne
platnosti
mnichovského
diktátu “od samého za
čátku”. Při návštěvě Bon
nu však Brežněv rozhodl
jinak a Československo se
okamžitě potom spokojilo
s dohodou, dle níž bude
Mnichovská smlouva po
važována oběma strana
mi za “nulitní” - což práv
ně není totéž jako nikdy
neexistující. Po této změině československého sta
noviska (že jde o změnu
ičs. sdělovací prostředky
'.nikdy nepřiznaly,. slovo
“nulitní” se nepokoušely
veřejně vysvětlit) měly
se dojednát již jen forma
lity, především pořad
'oficiálni návštěvy západo
Íněmeckého
kancléře
' Brandta v Praze, kde má
,:být smlouva 6. září slav

Dne 12. srpna zemřel v Londýně bývalý místo
předseda čs. vlády, ministr spravedlnosti a škol
ství,, prof. dr. Jaroslav Stránský. Narodil se 17.
ledna 1884 v Brně. V listopadu 1918 se stal členem
Revolučního Národního shromáždění. Později se
plně věnoval žurnalistické práci v Lidových no
vinách. Od roku 1929 byl opět poslancem Národ
ního shromáždění. Po okupaci Československa na
cisty uprchl do exilu, kde byl členem Státní rady
a ministrem spravedlnosti. Toto ministerstvo ří
dit i po návratu do vlasti. Později se stal náměst
kem ministerského předsedy a po vystřídání dr.
Zemktem ministrem školství. Po komunistickém
puči se usadil znova v Londýně, kde se věnoval
publicistické činnosti.
čs/hd

VEČÍREK,

který se koná v sobotu 15. září 1973 v 8 hod. večer
v Národním domě, 51 Coglin St,, Bromptaii
Hraje kapela Čs. klubu, pěvecký kroužek při čs
klubu zpívá čs. národní, trampské i modenu
písně. Po programu tanec. Xeneehie si ujít teu
nejveselejší večírek. Prosíme o dochvilnost.
VZHLEDEM K PROJEVENÉM U ZÁJMU STUDENTŮ

a australské veřejnosti byla výstavka čs. kultury7,
uspořádaná Čechy a Slováky z Melbourne ve vý
stavním oddělení (1. poschodí) knihovny Melbourn
ski university prodloužena o další dva týdny.
KURS ČESKÉHO JAZYKA V M ELBOURNE

Upozorňujeme čs. rodiče dětí 131etých a starších,
jakož i dospělé osoby, které se zajímají o vyučování
češtině, že kurs, pořádaný ministerstvem vyučování
vždy v sobotu od 9.15 hod. dop. v budově University
High School, Parkville, zahájí svůj třetí termín v
sobotu 15. září. Je na nás všech, .abychom zajistili
docházku takového počtu žáků, která by ■odůvodnila
nejen udržení dosavadního vyučování ve dvou třídách
(podle stupně znalosti jazyka), ale aby umožnila roz
dělení posluchačů dq dalších tříd. — Informace: tel.
37-2468 (Berka) nebo v HD. • Rodičovské sdružení
PEČIVO PO NAŠEM — PŘ ESV ĚD ČTE SE !

Brněnské dorty ★ Moravské koblihy
, Každou sobotu čerstvé máslové rohlíky (loupáčky)
a všechny běžné druhy pečivá a dortů

dostanete u firmy
CONWAYS CAKES

B. Dvořáček
192 Commercial Rd., Prahran, Vic.

(proti tržnici). — Tel. 51-2415

burze. Panika tnečň mar
kupovačmi tla č í cesty obi
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čajne o a ta m Pod iplpvom tohoto fasyriwlnjjigk éh s tlaka sp ráv* te s a y
p rip a stiá , alby sa c e sy
pšprtyp
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,. „ y

Yo verejností sa t á í
po- koeízcte exporte pseHiee. M e miešky sa p i
totn rozchádzajú podF a
ekumenických záujmov.
Producenti chleba volajú
po kontrole a obmedzení
vývozu pšenice, pretože
očakávajú, že by ceny po
klesli. Združenie produ
centov pšenice je proti a
obviňuje
producentov
chleba, že vyvolávajú pa
niku rozširovaním správ,
že domáci trh nie je dosť
zásobený. Vláda sa teda
ocitla pod tlakom1z dvoch
strán.
Minister polnohospoaárstva Butz pripomenul ve
rejnosti, že prezident Nixon zdôraznil vo svojom
vyhlásení z 18. júla, že
kontrola nad polnohospodárským vývozom nie je
permanentnou
časťou
americkej obchodnej poli
tiky a že kontrola nad vý
vozom pšenice by sa za
viedla len vtedy, keby úroda úplne sklamala ale
bo keby nároky cudzin
cov .boli neobvykle vyso
ké.

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C.
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
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— Čistý přírůstek obyva
telstva za loňský rok čiml
90.655 osob. Z toho připa
dalo na obyvatelstvo čes
ké národnosti 33.500 osob
(37%), slovenské národ
nosti 54.000 osob (59.6%)
a maďarské národnosti
4.200 (4.6%). Ukrajinců,Rusů a Poláků přibylo ne
celý tisíc. Počet německé
ho obyvatelstva se snížil
o 1.600 osob. Obyvatelé
české a slovenské národ
nosti nyní tvoří 94.3% vše
ho obyvatelstva y Česko
slovensku. Je to tak jen
díky rychlejšímu růstu
počtu občanů slovenské
národnosti, zatímco podíl
Čechů v .důsledku trvale
nižší reprodukce soustav
ně klesá.
— Delegace Kubánské re
publiky, vedená předse. dou národní kulturní rady
L. Pávónem, jednala ce
lý týden s politickými a
kulturními
představiteli
ČSSR o dalším rozšíření
kulturní a ideologické
spolupráce obou zemí.
Na východní straně Ba
raních Rohů ve Vyso
kých Tatrách se zřítil a
zahynul 361etý turista W.
.Donath z Vých. Němec
ka.
— Ve dnech 5- výročí so
větské okupace měli 'pří
slušníci VB plnou pohoto
vost, aby zamezili jakým
koli veřejným připomín
kám výročí. Zvýšená akti
vita zřejmě vyvolala do
taz čtenáře- Svob. slova,
který se ptal, “podle kte
rého zákonného ustanove
ní musí občan u sebe no
sit občanský průkaz’’. Byl
prý totiž svědkem před
vedení. Redakce odpovídá
(22. 8.) na základě infor
mací min. vnitra: “Občan
ský průkaz je povinen mít
každý občan, který do
sáhl věku 15 let . . . Ob
čan, jemuž byl obč. prů
kaz vydán, má zejména
povinnost prokazovat se
jím na vyzvání bezpeč

nostním a jiným orgánům
k tomu zmocněným (zák.
č. 75/57 Sb.). - V zákoně
o SNB (č. 70/65 Sb.) je
pak uvedeno: je-li třeba
v zájmu veřejného pořád
ku zjistit totožnost osoby,
která nechce nebo nemů
že svou totožnost hodno
věrně prokázat, jsou pří
slušníci SNB oprávněni
tuto osobu předvést. Před
vedená osoba musí být po
provedení potřebných slu
žebních úkonů propuště
na, nejpozději však do •24
hodin. - V zákoně o úko
lech národních výborů
při zajišťování socialistic
kého pořádku (zák. č.
60/61 Sb.) je. uvedeno:
“Přestupku proti veřejné
mu pořádku se dopustí
ten, kdo nemá předepsaný
osobní průkaz, nebo se
jím nemůže prokázat ane
bo nemůže jinak věrohod
ně prokázat svoji totož
nost, ač je k tomu povi
nen.” Zjišťování totožno
sti občana provádí bezpeč
nostní orgány v případech,
vyžaduje-li to Veřejný zá
jem.”
— 26. srpna vyjela z P ra 
hy do Tunisu 20členná
cykloturistická
výprava
(4 ženy). Chtějí uject za
necelých 20 dnů v klima
ticky nepříznivých pod
mínkách přes poušť a sol
ná jezera 2,400 km.
— Trestní senát městské
ho soudu v Praze odsou
dil 601etého výpravčího
pražských
Dopravních
podniků J. B. na 12 let ža
láře. žaloba mu kladla za
vinu, že při noční služ
bě ve vozcvrě Kobylisv
odborně otevíral víka ko
vových schránek peněž
ních pytlů, které obsaho
valy mince z pokladen sa
moobslužných tramvají a
odcizil obsah. Dělal to po
celých osm let a odcizil
nejméně 692.700 Kčs.
— V Sedlčanech se kona
la výstava k 30. výročí
vystěhování 60.000 obyva

Vedouef kontinentální pekárna v Melbourne

ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd.
8-10 Helen St., West Heidelberg, Víc. 3081

Telefon 459-3672
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvědčte se!
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je zárukou nejlepší kvality.
a ř

ČISTĚNÍ KOBERCU
(Dry Shampoo)
Služba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v privátních
domech, nemocnicích, kancelářích, restauracích
atd. — Mluvíme česky
W ESTFIELD SER V ICES
Tel. (MELBOURNE) 850-7395
Rovněž všechny druhy jiných čisticích služeb

tel sedlčanska, neveklovska a benešovska, když
nacisti zřizovali cvičiště
SS na území 700 km2. Dne
9. září bude v Sedlčanech
položen základní kámen k
více než dvoumetrové pla
stice zasloužilého umělce
Břetislava Bendy nazvané
“Lidé bez domova”, kte
rá bude stát na malém
náměstí (kde byla busta
Josefa Suka).
— Husinec v jižních Če
chách udělil akad. malíři
Cyrilu Chramostovi čest
né občanství k jeho pětasedesátinám.
— Západočeské lihovary
v PIzni-Božkově budou vy
rábět chodskou whisky.
T?nt<?„ chodský “národní"
nápoj” budou moci obyva
telé ochutnat koncem r.
1975.
— Z bojnického zámku
byl ukraden vzácný obraz
neznámého
holandského
malíře ze 17, století na
zvaný Posezení.
— 3. srpna zemřel v Pro
stějově ve véku 85, let plu
kovník a profesor v. v.
Florián Eliáš. V první
světové válce byl 4 roky
jako legionář 8. Slezské
ho a později 10. pluku. V
r. 1939 byl velitelem 8.
pluku a posádky v Místku, která jediná se posta
vila na odpor německým
okupantům.
— Podle zprávy statistic
kého úřadu nelze zajistit
růst ^ Prahy z vlastních
zdrojů kmenové populace.
Praha dosáhla v r. 1970
1,078.000 obyvatel. Kdyby
se měla populačně rozví
jet na základě současné
ho populačního trendu,
měla by v r. 1985 1,032.000
a v r. 1990 jen 930.000 oby
vatel.
č/HD

Sjednoceni cen
Před nedávnou dobou bylo v Československu uskutečněno sjednocení cen ve
všech restauracích a podnicích veřejného stravování. Důvodem k tomuto kro
ku bylo už příliš očividné okrádání spotřebitelů; kteří k ceně jídla museli pla
tit ještě různé příplatky a přirážky, čímž základní cena pokrmu vzrostla často
o sto i více procent. Sjednocení cen mělo tyto nešvary odstranit. Všechen tisk
se na povel začal radovat, že po moudrém opatření strany a vlády nebude již
spotřebitel šizen, ale naopak bude přesně vědět, co musí za to či ono jídlo v
restauraci zaplatit.

Uplynul měsíc a první
výsledky “moudrého stra
nického opatření” se již
projevují. Rudé právo 8.
srpna 1973 píše:
, V jiném podniku chtěli
za tři kousíčky masa v
omáčce, tuto krmi propa
govali jako guláš, 8,40 Kčs
a za rohlík korunu, "C e
na je podle nového cení
ku," odsekl uraženě vrch
ní, "a koruna není za roh
lík, těch můžete u nás
zkonzumovat zdarma, ko
lik je libo, ta koruna je
"couvert", čili za used
nutí ke stolu." Nu, pro
střený
nebyl, potřebné
nástroje a ingredience na
něj postupně nanosil ob
sluhující personál, ale tře
ba se to tak myslí.

Rudé právo dále praví:
Sjednocením cen v zá
vodech veřejného stravo
vání se zabývalo v minu
lých dnech předsednictvo
severočeského KV KSČ a
pozastavilo se nad reali
zací jinak dobře míněné
ho opatření. Ale to už tak
bývá, že jedni lidé dove
dou něco dobrého nebo
nutného vymyslet, a druzi

si to vyloží po svém tak, zornit již při koncipování
že výsledek je zcela jiný, nového návrhů sjednocení
než se zamýšlelo.
cen. Vina nikdy nemůže

Převedeno do srozumi
telné řeči: moudří stra
ničtí funkcionáři vymysle
li opět něco pro dobro li
du .nedisciplinovaný lid to
však pochopil po svém a
jejich snahu vůbec neoce
nil. Pracující si, jak Ru
dé právo říká. stěžují.
Rudé právo ovšem pře
chází mlčením, proč si
stěžují. Pracovníci restau
rací a jídelen například
proto, že ceníky jídel jsou
nyní ještě nepřehlednější
než v minulosti, takže dá
vají snadno příčinu k po
stihu. O postih a co nej
větší množství vybraných
pokut ovšem ve skutečno
sti režimu šlo. Například
sudové nápoje jsou pro
počteny v ceně za 0.33 1.
ale restaurace jsou vyba
vovány sklenicemi o obsa
hu pouze 0.30 I. Kontro
lorům stačí jer. přijít do
výčepu a ihned mohou vy
táhnout pokut cvý blok.
Rudé právo ovšem říká.
že na tento nedostatek mě
li vedoucí restauraci upo

být na straně státu a
strany, vždy jsou vinni
postižení.
Vše by se dalo pomi
nout. kdyby ovšem novým
sjednocením nebyl citelně
poškozen i zákazník. P raž
ská Práce v referátu cud
né poznamenává, že “se
zvýšily dosti podstatně
ceny minutek a specia
lit”. Ani právo hosta sníst
za jednotný příplatek 1
Kčs libovolné množství
pečiva
není
většinou
respektováno,
protože
čerstvé pečivo není. Sní
žil se i počet levných jí
del a jídel s nižší dávkou
masa. Občané prostě na
nové opatření strany a
vlády silně doplácejí.
Jak však uvádí zpravo
daj Rudého práva, v jed
né hospodě kdesi na Třebíčsku je teď po sjedno
cení malé štamprle fran
couzského koňaku Courvoisier o padesátník lev
nější.
Tedy přece jen jakýsi
úspěch!
M. Čechová

Otevřený dopis
K pátému výročí srpnové okupace měl Leonid
Brežněv počernejší korespondenci a to veřejnou.
Psaly mu rěkteré československé organizace v
cizině, ale i organizace mezinárodní a jiných ná
rodností. Obsahem veřejných dopisů byla zpra
vidla výzva, aby napravil křivdu, kterou Sovět
ský svaz spáchal na Československu v roce 1968.
Pcměrně větší pozornost mezinárodního tisku
vzbudil otevřený dopis, který podepsala skupina
čs. levicových uprchlíků, kteří zastávali význam
né funkce v Dubčekově Československu — býva
lý předseda Svazu čs. spisovatelů prof. Eduard
Goídsíuecker, bývalý ředitel Čs. rozhlasu Zdeněk
Hejzlar, bývalý redaktor Literárních listů Ant.
Liehm a bývalý generální ředitel Čs. televize J i
ří Pelikán.
Dopis se zmiňuje o tom, že Sovětská armáda
okupovala Československo pod záminkou, že je
chce chránit proti útoku Západního Německa a
Spojených států. Tento důvod — říká se v dopise
— byl od samého začátku naprosto rjepravdivý
a dnes, po pěti letech, vypadá zcela absurdní.
Jako další motiv k intervenci v Československu
se udávalo, že jé třeba chránit socialistické zří
zení v zemi, potlačit kontra revoluci a zamezit
návratu kapitalismu. Podepsaní tvrdí, že faleš

těchto argumeniů byla nejpádněji prokázána tím,
že represálie po okupaci nebyly namířeny proti
tzv. konfrarevoiucionářům nebo lidem, snažícím
se o návrat kapitalismu, ale téměř výhradně pro
ti těm, kteří stáli vždy na pozicích socialismu a
dokonce vc značné míře proti samotné komunistic
ké straně, jak dokazuje skutečnost, že bylo ze
strany vyloučeno 480.000 komunistů.
Podepsaní se pak ptají, zda — s ohledem na
události posledních pěti let — L. Brežněv dosud
věří, že byl socialismus v Československu v roce
1968 opravdu ohrožen.
V závěru veřejného dopisu je žádost o odvolání
sovětských vojsk z Československa, zrušení tzv.
Moskevských protokolů a jednostranných smluv,
uzavřených na podkladě těchto protokolů, propuš
tění všech politických vězňů a odvolání falešných
obvinění Alexandra Dubčeka a jeho spolupracov
níků.
Současná mocenská pozice Sovětského svazu
ovšem dovoluje, aby Brežněv podobné dotazy a
výzvy, i když jsou dány z vlivnějších míst, než
představují pisatelé hořejšího dopisu, jednoduše
ignoroval. Přesto však takové připomínky sovětům
příjemné nejsou.
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Vzpomínky v září
Jarka Vlčková
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Jean I. Martin: Communify and Identity. Refugee Groups in Adelaide.
Australian National University Press, Canberra, 1972> str, 143, cena .$ 5.50

— „Před 60 léty — dne 1. září 1913 — zemřel v černošicích spisovatel a básník Ladislav Quis, jenž
vstoupil do literatury s básníky almanachu Ruchu
a Almanachu českého studenstva. Jeho. Kniha vzpo
mínek je důležitým dokumentem o národním a kul
Jean Martin, profesorka na Monashově universitě v Melbourne, si stanovila mi, z hlediska asimilace
turnim dění. od padesátých do. sedmdesátých let.
— 3. září Í948 zemřel Dr. Eduard Beneš, který byl la úkol popsat 14 etnických skupin, jejichž příslušníci pocházejí ze zemí vý do nového prostředí je to
zvolen 18. prosince 1935 druhým presidentem ČSR.
chodní Evropy a usadili se po 2. světové válče v hlavním městě Jižní Austrá ovšem symtom pozitivní.
— Redaktor Lumíra Hanuš Jelínek zajímal se již lie, Adelaidě. Výsledky tohoto sociálně-antropologického výzkumu jsou shrnuty Hlas domova se tohoto
od mládí o francouzskou literaturu, psal o ní studie v knize Community and Identity — Refugee Groups in Adelaide. Autorka ve své
problému dotkl nedávno ve
a překládal z ní. Vynikajícím způsobem se zasloužil
o styky českb-francouzškě. Třídílný soubor jeho di práci hledá odpověď na otázku, zda jsou etnické skupiny v Adelaidě schopny dvou protichůdných člán
vadelních referátů, jež psal do Národní politiky, přežít v existující struktuře a jestliže ano, v jaké formě a proč. Tato sociolo cích. Nechci však daleko
vyšel pod názvem “;S prvního balkonu” .
gická analýza še ve zmíněné práci týká přistěhovalců z Bulharska, Českosloven odcházet od samotné kni
— Syn krejčího a kostelníka, Václav Kosmák, se ska, Jugoslávie, bývalých pobaltských republik, Polska a SSSR.
hy, která pak život výcho
-narodil 5. září 1843. Od roku 1862 studoval bohosloví
etnických
v Brně a po vysvěcení působil v řade jihomoravských ■ Australská imigrační po Litevee. Lotyše. Ukrajin Austrálii jako zemi nové doevropských
obcí. Téměř celé jeho dílo bylo. psáno pro noviny a rtika je odlišná od seve ce. Bělorusy. méně Polá ho usídlení. Důvody této skupin v Adelaidě popisu
časopisy a teprve dodatečně vycházely jeho práce roamerické. Spojené státy ky a Bulhary a hrstku emigrace byly kvalitativ je v několika kapitolách.
knižně (Boj .o mandát, Chrt,- Lidský zvěřinec). M.
linii pluralitní Slováků.
ně odlišné od těch, kteří Jedna pojednává o spol
Hýsek zhodnotil jeho tvorbu v .knize Literární Mo sledují
Autorka
rozebírá
důvo
struktury
společnosti
a
opustili své žerně v roce cích, sdruženích a dalších
rava.
' .
.
— “Život Julia Grégra, slavného obránce svobody respektují etnické vyhra dy této imigrace, i když 1945, i když fundamentál organizovaných skupinách
české”, vyšel z pera mladočeského poslance Karla' nění ve společenské, kul jsou evidentní: část těch ně vycházely obě skupiny (v době přípravy knihy
Tůmy, jehož .humoristické, příběhy Z českých mlýnů
jich bylo v Adelaidě 245!),
dosáhly největší čtenářské obliby. Narodil se 6. září turní i výchovné sféře. to přistěhovalců se po, za z averze ke komunisty ří další kapitola se zabývá
vlečení
do
německých
Austrálie
sleduje
spíše
zenému režimu.
1843 v Praze.
— Myslím, že .to byl Karel čapek, který kdysi cha záměr integrační (“Mel- pracovních táborů již ne
O těchto pohnutkách k kulturní, společenskou a
rakterizoval rozhovory s Otakarem Březinou (vl. jm. ting Pot”) a utvoření ho chtěla vracet do komuni emigraci se zmiňuji zde ekonomickou nadstavbou
Václav Jebavý) jako zaposlouchání se do velikého mogenní společnosti. Dru sty' ovládaných zemí, dru
proto, abych zdůraznil od těchto skupin (koordinač
varhaního preludia, jehož hráči a skladateli bylo na
há
část
těchto
přistěho
há
světová
válka
zamí
lišné motivy jednotlivých ní orgány, tisk, společen
konec jedno, ze kterého motivu svoji skladbu roze
hraje, jen když ho- ten motiv uchvátil a když mu po chala důkladně s národy valců opustila své země etnických skupin, ty ne ské domy, kluby). Autor
sloužil jako křídlo nesoucí jej do hlubokosti myšlení celé Evropy a přistěhova- kompromitována kolabo jsou v recenzované knize ka si dále všímá vyznání
a představ. — Březina viděl hlavní cíl svého živo
raci s nacisty.
bohužel
diskutovány. a náboženských organiza
ta ve službě umění. První jeho práce mají ráz kon lecká vlna, která násle
dovala
okamžitě
po
uzav
Z 80 tisíců Čechů a Slo Autorka se drží Linie so cí.
venčního realismu. Náhle však překvapil rychlým
vyzráním knihy Tajemné dálky (1895). Jaroslav Ďu- ření příměří, přinesla do váků. kteří odešli z Čes ciologické a nevnáší do
Kniha popisuje dosti
rych to vysvětluje ztrátou rodičů (r. 1890 zemřela Austrálie
z východní koslovenska po únoru 1948, své práce aspekty politic podrobně (ač snad ne zce
Březinova matka na tuberkulosu a čtyři dny za ní Evropy zejména Estonce.
si asi šestina vybrala ké, pokud se týkají zemí la přesně) i případ rozště
jeho otec). Pak následují sbírky Svítání na západě,
východoevrop pení československé kra
Větry od pólů, Stavitelé chrámu a Ruce. V Tajem - Jaroslav Kvapil, bývalý šéf'činohry ND, později původu
janské obce v Adelaidě v
ných'dálkách oslávil básní Moje matka svou zemře režisér Vinohradského divadla, dospěl v milostné ly ských přistěhovalců.
lou maminku —-a té ženě prosté a chudičké dostalo rice od radostných písní lásky (Padající hvězdy) k
roce 1964, kdy se vyhroti
se epitafu, jakého neměla nikdy nikde na světě žád melancholické resignaci (Andante). Psal hry nála • Tyto momenty nejsou ly dva názory stoupenci
ná. císařovna. Kantátu na Moji. matku složil E. Ax- dové (Oblaka) a pohádkové (Princezna Pampeliš ovšem samotnými přistě
jednoho vycházeli z ne
man, Ô. Jeremiáš Zhudebnil báseň z Rukou “Chvíle ka)
je autorem libreta k Dvořákově Rusalce. R. hovalci zapomínány ani kompromisního antikomuslávý jsém měl” , Jarní noc zhudebnil J> B. Foerster 1917 aorganisoval
manifest českých spisovatelů ä byl
a O. Ostrčil. Otakar Březina se narodil 13. září J1868 činný v MaffiL Dobové i rodinné vzpomínky obsahu po příchodu do místa no nismu, takže pro ně bylo
v Počátkách á jest jeden z největších básníků našich, je kniha O čem vím. Jeho první manželkou byla Ha vého usídlení a určují účinkování místní čs. ta 
■ale patří i k nejlepším básníkům světovým, o čemž na Kvapilová. roz.. Kubešová, jež vytvářela trpící mentalitu jednotlivce i ce
svědčí překlady jeho básní do němčiny, angličtiny, ženy Ibsenovy na prknech ND. Po její smrti se ože lé etnické skupiny, případ neční skupiny v pořadu
švédštiny aj.
nil po druhé se Zdenkou Rydlovou. roz. čížkovou. ně její rozdělení do frak Týdne čs.'kultury v Ade
—- 17. září 1873 se narodil v Kroměříži národní umě 14. září 1912 prooesl Jaroslav Kvapil smuteční řeč
laide proti přijatým zása
lec, malíř Maxmilián Švabinský. Umělecké sklony v nad hrobem J. Vrchlického, roku 1930 promluvil nad cí.
dám, protože na progra
něm podněcovaly ’ místní výtvarné památky, zvi. rakví Aloise Jiráska a roku 19-37 vycházejí jeho Tři
Čechoslovákům je z ně
soukromá obrazárna v arcibiskupském zámku a je řeči smuteční (Vrchlický — Jirásek — Masaryk). kterých, míst vytýkáno, mu bylo i vystoupení uho přírodní park. Jako osmnáctiletý odešel do P ra Roku 1946 byl jmenován národním umělcem.
mělců,- kteří přijeli na
hy, kde byl žákem Pirnerdvým.' Nejprve reproduko- — Dne 3-0. září 1S38 — před pětatřiceti léty — ozná že jejich spolčovací struk
. val v Hynkových Zábavných listech. Stal se členem mil gen. Syrový o 17. hodině čs. lidu, že čs. vláda tura daleko pokulhává za turné z ČSSR. Druha
spolku výtvarných umělců Mánes v době, kdy se byla nitcena přijmout mnichovský diktát.
Estonci, Chorváty a jiný- (Pokračování na str. 8)
jeho tvorba vyznačovala symbolickým spiritualismem.
Vplký vliv na jeho tvorbu měl podhorský Kozlov u
české Třebové. Zde vznikl větší olej Chudý kraj
(1900 — k němuž mu modelem stála jeho přímí man
/
v
želka, jež z Kozlova pocházela). Po.krátkém období
leptů (F. X. salda, Snímání z kříže) se opět vrací k
oleji, a v. krátké době vytváří dvě velká plátna: Mod
rou rajku (1907) a Žlutý slunečník (1909). jenž je
vyvrcholením Švabinského naturalistické tvorby. Ro
ku 1911 jé jmenován profesorem grafické školy na
Akademii výtvarného umění. Profesura ho přiblí
žila ke grafice
Bílá kamelie. Letní lov, V lese.
Velký dřevoryt Svatý Jan dokončuje v roce 1930, v
němž vy vrcholuje. ryze čarovný způsob Duererovskv.
a rok na to yelký list Umělec s múzou. Roku 1932
★ PRVOTŘÍDNÍ ŠUNKY, MLADÉ KRM ENÉ HUSY, KACHNY, S L E P IC E
má soubornou výstavu v Praze a téhož roku navrhujé plakát k sletu Sokolstva: Živá. inspirace básnická
★ N EJVĚTŠÍ V Ý B ĚR JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
sé pojí- v jeho. tvorbě š neúnavnou pílí ä svědomito
stí, jíž vynikají. jeho .díla původního leptu, suché
jehly, . litografie a dřevorytu, švabinský je zjév
osobitý, mistrovský a původní. Zemřel roku 1962 a
jé pochován v Slavíně na vyšehradském hřbitově.
— Před sedmdesáti léty, 19. září 1903, se narodil
spisovatel A, C. Nor (vl. jm. Josef Kaván). Nejvíc
svěžesti si z jeho děl až dodnes zachovala jeho prvo
tina Buerkental: Za války dosáhly jeho romány, jež
začly pozvolna upadat do konvenčnosti, opět'umělec
Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
ké hodnoty (Můj přítel osud, Tvář plná světla); svou
Vvorbou se vrátil opět k slezské vesnici jako ve svém
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38
debutu. O Á. C. Noroví a jeho díle psali'A. M. Pisa,
F: Gôtz, J. š. Kvapil i F. X. salda.
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Vojenská sila o hodnota pravdy
Ferdinand

Peroutka

y Americe vyšla objemná kniha, která posuzuje politické dějé s hlediska psychiatrického. Přečetli
ime ji a utvrdili jsme se v mínění, že nejlépe je posuzovat všechno s hlediska faktického. Autor uvádí
nposantní spoustu pramenů, z nichž čerpal — mimo noviny z konce srpna 1968. Přijal thesi těch na zá
jde, kdo se rozhodli dívat se lia současnou situací pokud možno bezstarostně. Formuluje jejich i svou
lesi takto: "Kennedy,. jako jeho předchůdci, nepo chopil, že jsou velké rozdíly mezi různými druhy kounismu, a že radikální reformní komunistická ideo logie nemůže být potlačena bajonety." Rozumíme-li
obře, je tu řečeno, za prvé, že komunismus přestal být nebezpečný, poněvadž se rozdrobil na různé drui a ztratil centrum; za druhé, že západ nemůže potlačit reformní ideologii bajonety. Avšak z tohoto
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Starosti
s přistěhovalci ľ

Australský tisk, rozhlas i televize se poslední do
bou dosti často zabývají problémem přistěhovalectví.
Australské státní orgány si uvědomují, že musí exi
stovat nějaký důvod, proč se celá čtvrtina lidí —
hlavně Angličanů —, kteří se přistěhovali s velkými
plány o své budoucnosti do Austrálie, vrací po krat
ší době zpět do mateřských zemí — i když se mnozí
z nich po čase do Austrálie znovu natrvalo vracejí.
Zdálo by .se, že tímto si lámat hlavu nemusíme. Za
i r a z i i ie v v n e c h á n o . že s o v ě iv m o h o u .
existujících poměrů v Československu je možnost
Kniha byla vydána pět soulad se svou theorií, ských hranících. Sovětští událostech roků 1968, jak návratu pro nás prakticky nepřijatelná. To ovšem
t po sovětské invasi nerušeně maluje dále své vůdcové, kteří uchvácení se domníváme, může být neznamená, že problematika přistěhovalectví se nás
jskoslovenska, a autoro- psychiatrické panorama devíti zemí osnovali a pro jasné poučení pro toho, nedotýká.
• se nějak podařilo ne- dějin. Jak jemu vychází, vedli. nepřišli u autora kdo je ochoten je při
Vládní komise, ^která má přistěhovaleckou otázku
dt na vědomí, že jeho po třicet let západ byl do podezření z psycho- jmout.
na starosti, si stěžuje, že za nemalý podíl na vzrů
eorie byla vystavena veden státníky, kteří svým paíhologie. Byl Lenin se
Poučení je takové: čím stajících obtížích odpovídá australská veřejnost, kte
neurotickým svým vehementně nejuž- dále tím méně sověty cí rá neprojevuje o přistěhovalce zájem, ignoruje je
;oušce a neobstála. Čes- společným
a. chová_ prý_ se k ním někdy dokonce nepřátelsky.
islovensko byl klasický založením byli puzeni se ším názorem na život. tí potřebu omlouvat a za Snad, přiznejme si ale, že část viny neseme i my.
domnívat, Byl Stalin a určité neza stírat své imperialistické Jsme zahleděni _příliš do svých starostí, nezapojuje
dklad. V této zemi, be- nerealisticky
vší pochyby, vznikl je- že sovětské Rusko , je pomenutelné děje. Ale, podmínky. Ro-ku 1948 se me se do veřejných funkcí, nesnažíme se dostateč
:n z “různých druhů” schopno expanse a výbo jak. z autorovy knihy se sověty poprvé zmocnily ně protrhnout krunýř izolovanosti a společensky se
uzavíráme do česky a slovensky komunikujících okru
imunismu a socialismu, je. Po válce se sovětské musí zdát. jen na západě Československa, ale daly hu.
v ní, také beze vší po- Rusko tím nebo onim způ jsou neurotické pudy do si ještě záležet na tom,
Zmíněná komise pro přistěhovalectví má v plánu
íyby,
tento
“různý sobem zmccnilo devíti ze ísovensaby to vypadalo jako vý
0(lsi;r?l,n^ , a^esPc>ň ty nejkřiklavější disproporce, které
■uh” i “reformní ideolo- mí. Západní demokratičtí
sledek
samostatného
vni
Očvažojeme se úsudku,
stěžují přistěhovalcům integraci do australského ži
e” , prý nepotlačitelná státníci, kteří v tom vide že v citované knize je ví tropolitického českosloven vota. Komise vydala zprávu, která má zajisté své
ijonety. byly potlačeny li plánovanou expansi a ce zzsaífca než by mělo ského děje, v němž jedna opodstatnění, československý přistěhovalec však má
vaší, sovětskými bajo- chystali se jí čelit- jsc« být mezi vzdělanými lid část obyvatelstva zvítězi k ní nejednu výhradu.
:ty. Ukázalo se. že autorem podezíráni, že mi. Opostime-íi autorovi la nad druhou, a sověty
Podle této zprávy se zdá, že do Austrálie přicházejí
lentrum” není ztraceno, stoji-na pokraji psydsope- SbeoriL že jea oeiirotíko- se jen zdálky dívaly. Teh lidé- s nejnižším stupněm vzdělání, pokud vůbec s
jakým,^ a je na Austrálii, aby jejich úroveň pozved
'brž tvrdě jedná.
tologickéfao stasu. Amc- vé jsa® sriwpai věřit v dy v zastoupení sovětů I la.
Zdá se podle ní, že přistěhovalci přicházejí zce
oficielně
,
vykonala
pře’
ssvětskíSE
expaDsívDosí,
Místo aby se autor po- rova psychiatrická zviclala nekvalifikovaní a je na Austrálii, aby jim umož
isil uvést tento fakt v vcst se zastavila na sovět- p s t v óesioelovesjskýeh vrat československá ko nila odbornou kvalifikaci získat. Zdá se, že o usa
munistická strana, s ne zení v Austrálii mají zájem lidé jen občansky, psy
smírnou ovšem a rozhodu chicky a morálně narušení a po- příjezdu pák zvy:
šují sociální neklid. Zdá se, že jsou determinováni k
jící podporou sovětů. V chudobě, zanedbávání rodičovských povinností, ne
té době taktika ještě byla schopní' složit řidičskou zkoušku, mají konflikty s
pokládána za nutnou, aby policií, tvoří potencionální rezervoár kriminality, ne
se ostatní svět příliš ne- mohou pochopit principy australského práva atd. atd
pobouřil.
^Nepochybně tomu tak v mnohých případech je.
Za dvacet let se věci přesto se však domníváme, že problém- asimilace
čs. emigrantů spočívá jinde. Nepotřebujeme chari
v
mnohých
ohledech tativní ochranu, pouze plnou možnost zapojit se do
zzaemly. V srpnu 1968 so australského způsobu života. Ti poúnoroví již svoje
věty nastoupily proti ne prožili a nesnáze tohoto druhu ze Sebe setřásli. PřiALEXA A HONZA SE CŠET&ILí $ IJK3T~§ NA
závislosti Československa způsobivější posrpnoví již také, i když fázi přerodu
ještě zcela neskončili. “Produktivita práce, raciona
PARCELU A NÁRODNÍ BANKA — THE NATIONAL '
bez taktiky, jako jeden lizace, využití základních fondů, modernizace a re 
BANE — JIM PŮJČILA ZBYTEK.
stát proti druhému, sil-' konstrukce, snížení výrobní spotřeby, ekonomická
oějsá proti slabšímu. Ofi- struktura, specializace a kooperace, vědeckotech
(Kde chceš zasadit ráže. Alenko?)
cšplr.f časopis sovětských nický rozvoj, zvýšení efektivnosti jako podmínka
národního důchodu a životní úrovně” atd. atd. patři
spisovatelů k tomu cito mezi zaklínadla, kterými čs. režim tvrdošíjně inval Bismarcka:
“Kdo doktrinuje své občany a ti, kteří se náhle ocitli v
ovládá
Čechy, ovládá Austrálii, byli postaveni před naléhavou nutnost se
Evropa." Sověty prostě zbavit tohoto zatížení a orientovat se na diametrální_ politické, sociální, ekonomické a kulturní pod
poručily své infantem, mínky. A to dá nějaké úsilí a potřebuje jistý čas.
svým tankům a letadlům, Australská přistěhovalecká politika s těmito faktory
svým tajným agentům, nepočítá, zaměřuje svoji pozornost na zřizování tlu
aby se v noci začali močnické služby na úřadech, v nemocnicích apod.,
vyučování přistěhovaleckých dětí v jejich mateřském
hrnout nenadálým útokem jazyku, sociální práci v přistěhovaleckých centrech
do Československa.
a jiné podobné úkoly. Zpráva navrhuje, aby y mí
Vysvětlení je v tem, že stech větší koncentrace přistěhovalců působili učite
lé, sociologové, psychologové a lékaři, kteří jsou
sověty ztratily svého spo sami příslušníci jednotlivých etnických skupin.
MŮŽETE MÍT TOTÉŽ POMOCÍ OSOBNÍ PŮ JČKY
lehlivého partnera z roku
NÁRODNt BANKY A TO KD EKO LI V AUSTRÁLII.
Odstranění negramotnosti se ve zprávě diskutuje,
1948, komunistickou stra
Snad tomu nebudete chtít věřit, ale Národní banka
uznávání mimoaustralských kvalifikací a získání pro
nu Československa, která fesionálních registrací se však pomíjí, čerství přistě
chce půjčovat peníze — od S 300 do S 4.3C0 (a možná,
že i více) — a to se zárukou nebo bez záruky.
se zatím vyvinula v “ji hovalci by snad potřebovali několik let daňové úle
Zastavte se v kterékoli filiálce Národní banky a
ný druh” socialismu a vy. více porozumění při pořizování rodinných dom
promluvte si s námi o osobní zápůjčce — Personál
komunismu. Invase do ků. pro přistěhovalecké děti by mohl být vyhrazen
Loan. Jste-li fair, my budeme taky.
jistý počet stipendií na všech výchovných stupních,
konce
byla
namířena žádostí přistěhovalců či nových Australanů při zá
zejména proti této straně pisu na vysoké školy a b přijetí do státních služeb
a měla za hlavní cíl po by mohly být posuzovány zcela spravedlivě. Vše
trestat ji za existenci “ji obecně — akcent v angličtině “Novoaustralanů” by
ného druhu”, a za “re neměl být překážkou v jejich pracovním a společen
ském uplatnění. Přáli bychom si, aby demokratič
formní ideologii” .
nost australského politického a ekonomického života
300-P-478 B
(Pokračování na str. 6) prostoupila i sféru sociální.
V Donát

SMÁLI SE RADOSTNÉ
CELOU CESTU Z BANKY
THE NATIONAL BANK
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Očí ?

Bolí Vás hlava ?

Noste brýle od O P Ť A

OPTO
Capitol House, 113 Swansfon St.

Melbourne (vedle kina Capítol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim přibíraným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky
J^trnošt Lustig: Miláček. Nakladatelství i
Toronto, 1973, str. 368, členská cena US
3.70, nečlenská US $ 4.70.

Miláček
v polovině XX. století
Lustigův Miláček vychází v nakladatelství 68 To
ronto, které svůj ediční program plní nejen termíno
vě, ale i kvalitativně. Obě tyto okolnosti vyžadují
v exilovém nakladatelství nemalou prozíravost, zna
lost redakční, vydavatelské, výrobní i tržní proble
matiky a zejména schopnost sáhnout po literatuře
aktuální, hodnotné a přitom čtivé, aby nakladatel
ství získalo pro vydávané knihy přiměřený čtenář
ský okruh. Tato poznámka o nakladatelské práci uvá
dějící recenzi o Lustigově románu není nijak náhod
ná. Díky nakladatelství 68 se do rukou exilového
čtenáře dostává kniha, kterou pokládám za jedno
z vrcholných děl nejen exilové, ale československé
soudobé prózy. Jestliže jsem se totéž domníval o
knize Všeobecné spiknutí Egona Hosťovského, kterou
také vydalo nakladatelství 68 Toronto a která byla
recenzována v jednom' z minulých čísel HD (č 13.
p. r.), pak to svědčí o promyšleném a kritickém
programu tohoto nakladatelství.
Lustigův Miláček nepatří do provincionální litera
tury, jestliže si najde kongeniální překladatele, má
otevřený svět. Pravda tohoto románu je stejně drsná
jako Lustigovy literární práce dřívější, zabývající'
se převážně apokalypsou židů, kterou tak ďábelsky
zosnoval Hitler a spol. Lustig zasadil děj Miláčka
do první arabsko-izraelské války v roce 1948. Psy
chóza románových postav je navíc provázena remi
niscencemi na nacistické vyhlazovací tábory, větši
na aktérů Miláčka pochází ze střední Evropy a nese
těžká stigmata těchto pogromů. Ústřední postavou
románu, je mladý pražský žid. Místo původu vtiskuje
člověku nesmazatelné stopy, nezabraňuje mu ale po
stavit se do služeb myšlenky, která sama má neohra
ničenou a všelidskou kategorii — prostor pro svobod
ný život.
Lustig sevřel děj románu do několika dnů milost
né romance rušené kanonádou, přesuny armádních
jednotek a vojenskou službou obou milenců. Hrstka
osob, která se v románě objevuje, se nevyhýbá ko
mentovat tehdejší politickou atmosféru a to nejen
v Palestině a rodícím se Izraeli, ale i v zemi pů
vodu několika románových postav, v Českosloven
sku. Jsou to spíše sarkastické glosy přerušující mi
lostný příběh dvou lidí, kteří se o svůj čas k milo
vání a lásce dělí s mocným konkurentem — povin
ností k životu, který si sami zvojili.
Nakladatelství srovnává ve svých edičních infor
macích Lustigova Miláčka s Hemingwayovým romá
nem Komu zvoní hrana. Mně zase při čtení vyta
nula paralela s knihami K. M. Remarqua. Ale ani
jedno přirovnání není vhodné. Lustigův Miláček nic
takového nepotřebuje, je to silný a plnokrevný ro
mán. O Maupassantově Miláčku se říkalo, že po jeho
přečtení víme o tomto strašlivém světě všechno. Po
přečtení Lustigova Miláčka víme ještě více.
. IP
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Vojenská sila a pravda
(Pokračování se str. 5) síla sovětského svazu ne
Může být otázka, do ja obyčejně vzrostla, a ten
ké míry sovětům působilo fakt sám snížil meziná
rozpaky, že jejich podnik rodní hodnotu pravdy.
byl tentokráte částečně, Rudá armáda chránila
nezakrývané vojenský, a důstojnost sovětů, i když
jako takový jasně vysta ony mluví nepravdu. Ro
ven mezinárodnímu od stoucí sovětská armáda,
souzení. Je třeba říci, že loďstvo, letectvo, atomiesověty necítily velké roz ký arsenál zjednaly na
paky, snad žádné. Insti diplomatických schůzkách
tuce Spojených národů touž zdvořilost k neprav
projevila jen nejmírnější dě jako k pravdě. Diplo
ochotu zabývat se touto maté zvykli naslouchat s
aférou, a sovětský zástup kamennou tváří neprav
ce, jist si svou silnou po dám, o nichž vědí, že jsou
sicí v tomto shromáždění, to nepravdy. Konec kon
na tomto fóru prohlásil, ců kdo by pro nepravdu
že sověty byly o invasi vyhlásil válku mohutné
požádány československou mu státu?
vládou. Nijak ho nepři
Jestliže můžeme nahléd
vedlo z míry, když zástup nout do budoucnosti, vidí
ce československé vlády me snad toto: čím více so
ihned na to přednesl jmé větská vojenská moc po
nem téže vlády protest roste, tím méně se budou
proti invasi. Tak se odha sověty vymlouvat a před
lilo, že sovětský repre stírat; snad lež, že sově
sentant lhal. Ale byl jen ty byly k invasi vyzvány
chladně zvědav, co sí československou vládou,
Spojené národy počnou s byl. jeden z posledních útím, že lhal.
stupků. jež sověty učinily
Od roku 1948 vojenská*i předsudkům doby; příště

Velký výběr vin, lihovin a piva

dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

J. KINBA & CO. PTY. LTD
cr. Jonas & Victorů Sís., Richmond, Vic.

Telefon: 42-4782
nebo: 104 Miilers Rd-, Nth. Aitona, Vic. 314-6281)

Máme na skladě též crig. Plzeňský Prazdroj

budou mluvit o invasi a
okupaci jako o samozřejných, nekritisovatelných
výkonech své imperiálni
moci.i*
Uvnitř Československa
inva.se způsobila sovětům
líce obtíží než na fóru
Spojených národů. P ře
padli v noci zemí, která
byla celá proti nim. Co
dále? Brzy shledali, že si
nemohou vážit lidského
materiálu, který se nabí
zel, že bude vládnout v
zemi pod jejich záštitou.
Očekávali, že v den invase aspoň poněkud ucházen
jící skupina Čechů a Slo
váků vystoupí a vyhlásí
novou vládu. Nestalo se
tak, ačkoli to beze vší po
chyby bylo sovětskému
vyslanci v Praze slibová
no,. V připravených kola
borantech byla horlivost
i opatrnost zároveň. Co
kdyby sovětské tanky z
nějakého důvodu zase od
jely, a :oni zůstali sami s
rozhněvaných lidem? Stá
le, podle jejich vlastního
svědectví, vracela se jim
myšlenka, že by byli po
věšeni. To nemohlo impo
novat sovětským generá
lům, kteří referovali do
Moskvy, že ti, kdo se na
bízejí, jsou uzavřený a
nestatečný kroužek bez
jakékoli podpory a vážno
sti v obyvatelstvu. Sovět
ské vedení začalo mít po
cit, že ukousli sousto, kte
ré jim zůstávalo ležet v
ústech, a které budou mu

sit rozžvýkat, než je polk
nou.
Jak je jejich zvykem,
sověty žádaly, aby Dub
ček provedl sebekritiku.
Sověty vždy postupovaly
ideově kupředu tím, že
poražení a bezmocní pro
váděli na sobě poníženou
sebekritiku. Avšak Dub
ček a jiní odmítli kritisovat sebe, zůstala v nich
chuť kritisovat sověty.
Sousto zůstávalo tvrdé v
ústech. A byl jiný černý
bod, patrně pro sověty
nejdůležitější. Přišly, aby
dělníkům nabídly dělnic
kou vládu, ale shledaly,
že dělníci hlídali tajný 14.
sjezd československé ko
munistické strany před
sovětskými vojáky a vy
dávají prohlášení ve pro
spěch svobody tisku a
přesvědčení.
V sovětech převládlo
mínění, že je třeba poma
lu přeměnit psychickou
strukturu země, rozměl
nit přesvědčení obyvatel
stva, je-li to možno. Věci
zůstávaly
nerozhodnuty
až do časného jara 1969.
Řekl nám někdo, kdo to
vše prožil: “Ne, nejkrás
nější nebylo Pražské ja
ro, nejkrásnější byl Praž
ský podzim. Byli jsme
opuštěni, .ale drželi jsme
spolu, rozuměli' jsme si,
mohli jsme spoléhat jeden
na druhého. To bylo krás
né.. V Pražském jaru by
lo více zmatku.”
(Pokračování příště)

Moskevský srpen 1988
Jiří Sýkora

Dnes opět vzpomínáme hanebné okupace Sovětské
ho svazu armádami Československa. Východního Ně
mecka, Maďarska. Polska. Bulharska, Rumunska a
Jugoslávie.
Široce otevřená sovětská země neměla šanci proti
moderně vyzbrojeným silám, proti převaze materielní
i početní. Moskva byla pokořena hned prvního dne,
vlastně noci, protože uchvatitelé přišli v noci, jakoby
se styděli za svůj čin. Proradnost a hanebnost dozna
ly vítězství.
Představitelé liberalismu v SSSR, tak zvaní_ muži
Března, soudruzi Brežněv. Kcsygin, Grečko a Červoněnko' byli uneseni v letadlech Sokol a Vážka do praž
ské zoo, kde byli podrobeni hrubému nátlaku a poní
žení. Ruský lid však přesto setrval v jednotě a dá
val jasně najevo, že stojí pevně za svými řádně zvo
Pozn.: Knihu můžete zakoupit v HD. Cena $ 3.70. lenými vůdci a že se nehodlá vzdát 'a že rozhodně
nehodlá sejít z cesty, kterou v onom nádherném ja 
ru nastoupil. Z.cesty, která si vysloužila název “kokomunismus s lidským obličejem” .
Velký' výběr jakostního masa a. uzenin
Ano, sovětský lid, se nevzdal. Pracovníci hromad
najdete v českém řeznictví a uzenářství
ných komunikačních prostředků, rozhlasu, televize a
tisku se skrývali, ale vysílalo se a vycházely noviny,
U FRANTIŠKA ŘÍHY
z kterých se národ mohl dovědět pravdu. Trvalo
>73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-2019) dlouho než pracovníci československé státní tajné
bezpečnosti objevili svobodný sovětský vysílač ukrytý
í Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu.
na veřejném záchodku v městečku na Dálném vý
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka,
chodě.' Okupanti skládající se ^z podsaditých Čechů,
frankfurtské párky, turistický salám.
| širokolících Moravanů a divokých Slováků brzy ztra
tili jistotu.

Nesetkali se s ničím, co by se dalo nazvat kontrarevoluce. Nikde a nikdy nekladl sovětský lid odpor
takovým způsobem, že by odpovídal na násilí nási
lím. Okupanti se setkávali jen s pohrdáním a důstoj
ným mlčením. Nemlčely však ani zdi domů a okna
výkladních skříní! Takřka přes noc se objevily tisí
ce vtipných i rozhořčených nápisů, a. nebylo nic plat
né, že je okupanti strhávali — vždy se objevily zno
vu. Obsah nápisů dával jasně najevo co si sovětský
lid myslí a jak cítí:
Od Tater k nám vjela špína
nedáme vám Kosy gina!
I kdyby Čech k pláči zhubl
nedostane ani rubl!
Vyměním brožovaného Švejka za svázaného. Hu
sáka, zn. Spěchá.
Franto, vrať .se do Prahy, Máňa ti chodí s Vaš
kem! Máma.
československý cirkus v Moskvě! Nekrmit!
Komunismus ano — okupaci ne!
Nepoleká Rusáka
hulákání Husáka!
Vy jste měli svého Rajka
a naše je balalajka!
Však on náš čas taky přijde
nedáme tě, Leonide!
Okupantům ani kapku vodky!
Ej uchněm, svály napnem
všechny zrádce lapnem!
Gottwalde, vstávej — Husák se zbláznil!

3. 9. 1973
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Manés Sperber: Jako slza v oceáně — I. díl Spálený keř (Ullstein, Frankfurt/M.)

Kominlemy

Dlouhá je řada intelektuálů, kteří se tělem i duší upsali ideám kamunismu,
víře, že pod jeho praporem dosáhne lidstvo radostnějšího zítřku, ať to stojí,
co stojí, kteří však, když byli konfrontováni s moskevskou praxí, prohlédli,
vypověděli smlouvu, psanou takřka krví; a stali se lidmi. Někteří k takovému
rozhodnutí potřebovali více nárazů (Howard Fast, Roger Garaudy, Pietro Nenni), jiným postačily moskevské procesy let třicátých (Arthuru Koestlerovi,
Ernestu Hemingwayovi, HumberťDrozovi). Mezi první, kteří rozpoznali zločin
nost pod rouškou ideálů, patří Manés Sparber. Narodil se na Ukrajině, byl žá
kem rakouského psychologa Alfréda Adléra, roku 1933 odešel z Německa přes
Jugoslávii do Francie. Od komunismu se odvrátil už v sedmatřicátém a dnes
žije v Paříži jako ředitel nakladatelství. Své zkušenosti, které ho vedly k roz
vázání "dožl/otní smlouvy" s mezinárodním komunismem, uložil v románové
trilogii, z níž si dnes všimneme jejího prvního dílu Spálený keř. K druhým dvě
ma dílům se vrátíme příležitostně.

“Je to román a sága
Komiterny. První a proto
kapitální událost. Je to
dílo. neobyčejné hloubky
a šíře. Jako v obraze,
který člověk objeví, když
se skloní nad řekou, na
jdeme ve Sperberově ro
máně odraz nejneobyčej
nějšího dobrodružství ■od
dob středověké církve
napsal o Sperberově .tri
logii
Arthur Koestler
Tím, že srovnal středově
kou církev s moderní
ideologií, vystihl už rys,
který obě hnutí spojoval,
rys, kterým se sobě podo
bala, kterým v jejich pří
vržencích zabíjel každou
úchylku; zpočátku proto,
že ji hluboká víra nepři
pustila, později ze stra
chu, z obyčejného živočiš
ného' strachu z trestu, ze
smrti, z autodafé..
Scény i osoby se střída
jí. Hlavním dějištěm je
ovšem Německo v -době.

“Po sedmadvaceti dnech
začaly výslechy. Všechno
bylo přichystáno, on po
třeboval jen podepsat. . .
Byl odjakživa
nepřítel
dělnického hnutí a Sovět
ského svazu, obé pod
maskou komunisty, ne
opatrností německé stra
ny se prošvindloval do
nej vyšších funkcí . . . ” a
tak dále, jak to známe
dostatečně z procesů se
Slánským. Hlavní svědky
kdy Hitler uchvátil moc; němeqký ■inženýr Josmar ní proti Sonneckemu je
ale i Jugoslávie v době Goeben, který jako kurýr jeho žena Irma, která se
království, Rakousko Dol- Kominterny navštíví ju však při konfrontaci sa
fussova brutálního vítěz goslávské soudruhy,, žijí ma dozná, že byla trocství. nad dělníky i Ra cí v ilegalitě pod neú kistkou.
Jiným svědkem je Brad
kousko Anschlussu, P ra prosnou královskou poli
ka
a nejsme daleko od
ha, útočiště politických cií.
uprchlíků z Německa a z . Straně věří Dojno Fa- pravdy, domníváme-li se,
Rakouska. Stockholm, kde ber, rakouský intelektuál, že v této slizké postavě,
byli ohrožení jisti před dovede omluvit každý zlo neštítící se pro svůj vze
Gestapem, nikoli však čin, každé bezpráví, kte stup žádné podlosti, zpo
před agenty Kominterny; rých se soudruzi dopustí, dobnil Sperber nedávno
a také Moskva, jak ji zná taktikou, která je v ile zesnulého Waltera Ulbme z Kcestlerovy Temno galitě nacistického Ně richta: “Bradka měl svůj
ty o polednách, ■Moskva mecka a Rakouska nutná velký den. Dokázal, že
už před mnoha lety Sonvýslechů a fantastických a proto posvěcená.
necka prokoukl: je to žludoznání, Moskva podzem
Straně věří ' Herbert ťák, který v zájmu sociál
ních chodeb, v nichž kon
Sônnecke, uznávaný vůd ní demokracie podkopával
čili k ránu svůj život bo
ce německých komunistů, stranu. Sociální demokra
jovníci za “lepší” komu
který se bez milosti sám cie je však přední hlídka
nistický zítřek, protože
nebo prostřednictvím. ji kapitalismu v dělnickém
Stalin přikázal, protože
ných soudruhů zbavuje h nutí. . . Sônnecke byl
jeho důvěrníci označili
nepohodlných spolubojov tedy
néjnebezpečnějším
toho a onoho za nebezpeč
níků, jakmile se proti nim agentem fašismu, otráve
ného zrádce veliké věci.
vyskytne sebemenší po ný šíp v srdci německé
“Strana má pravdu” , dezření. Jako věrný pes ' dělnické třídy . . . ”
Zaznívá nám známě ze odjíždí na zavolání do
Čteme-li tato slova, sly
stránek Sperberova ro Moskvy, aby" se ospra šíme argumentaci v plémánů. Straně věří mladý vedlnil. Avšak tam . ...
doajé pana Urválká a je

Byly případy, kdy jednotliví hrdinové vyjádřili
jasně city sovětského lidu a navždy se zapsali do
slavné historie oněch nezapomenutelných dnů.
Tak například Ivan Iljič Prochorenko, mladý, stat
ný a sympatický dozorce z ústavu nápravného zaří
zení “Mír” ve východosibiřské oblasti zastavil vlast
ním tělem obrněné bicykly československého vozatajstva. Provedl to vtipně: třináct hodin bez přestávky
tančil typického ruského kozáčka přímo před galuska
mi útočníků. Jeho tanec byl tak nakažlivý ve své
bujarosti, že i několik okupantských vojáků se roz
tančilo spolu s ním. Byli však svými důstojníky
okamžitě vykrákáni a někteří dostali dokonce pra
vítkem přes ruce.
. Traktoristka Naděžda Petrovičovna Krupeckaja si
lehla tak jak byla, v gumových holínkách a v gumo
vých pracovních kalhotech do středu vozovky v Don
ské oblasti. Zdržela tím postup druhého armádního
sboru polské armády nejméně o deset hodin. Vojáci,
vybavení kolečkovými bruslemi, museli Naděždu ob
jíždět anebo přeskakovat a tak ztráceli čas, kterého
však, bohužel,, měli stejně .dostatek.
Bylo dojemné, když staří členové NKVD i prostí
občané obklopili okupanty a kladli jim Otázky:
Proč jste přišli? Bratři, za co? U nás není kontrarevoluce —. jděte domů! Kdo vás volal?
Hrubí okupanti však často nerozuměli otázkám,
ačkoli naši vzdělaní a přátelští .Moskvané je kladli
v jazyku okupantů, to- jest většinou česky. Tito podiv
ní Češi byli pravděpodobně až z Dalekého Západu,
snad dokonce až od Aše, možná z Chodska a někteří
byli jistě příslušníky jihočeských divokých kmenů od
Budějc. Sovětští lidé tedy se svými jazykovým^ zna
lostmi nepochodili; - marně zkoušeli říkat celé české

věty jako třeba “Dávej chodinky” -anebo “ Kde jsou
bárišny”, domluva nebyla možná:
Většina okupantů ani pořádně nevěděla, kde jsou.
Někteří byli přesvědčeni, že je sem Husákova vláda
vyslala potlačit earismus!!!
Věci dospěly tak daleko, že se okupanti snažiíi
odpor vyprovokovat. Ostřelovali z praků Kremelskou
zeď sekanými koňskými šrouby, metali na okna pří.bytků jílové kuličky a děsili děti a pokojné občany
hlasitými výstřely z nebezpečných špuntovek. Mno
ho sovětských lidí bylo zraněno, hlavně na citech.
Snažili se lid také desorientovat vysíláním lživých
zpráv prostřednictvím radiové stanice “Volha” , kde
vysílali ve špatné . ruštině výhrůžky a výzvy ke ko
laboraci.
' Byla ještě jedna věc, kterou sovětský lid okupan
tům provedl. Bylo to totální strhávání směrových
ukazatelů a názvů ulic, zmizela také čísla domů a
štítky se jmény ze dveří. Marně hledali členové
státních tajných policií všech okupantských států pře
dáky slavné bolševické strany. Nikdo jim neprozra
dil, kde jsou ukryti. Morálka okupantů klesala den za
dnem. Lid vyhlásil heslo “Nechte českého lva řvát
hlady” a tak cizí žoldáci nedostali od nikoho ani kůr
ku chleba. Taky proto, že sovětský lid mnohdy neměl
dost chleba ani pro sebe. Sovětští lidé drželi spolu,
ať už šlo o Klub NKVD (tj. Národní klub Vyslouži
lých dozorců), Klub neangažovaných straníků, Klub
TNP, stranu menševiků či ty, kteří podepsali Manivest “200.000 slov” , jednotní byli i ti, ■kteří žádali
neutralitu. Stále kolovaly letáky s vybranými citáty
z Brežněva, Stalina, Berii a Chruščeva — a nic ne:
pomáhalo, že bulharská armáda vyškolila zvláštní
oddíly, které vypouštěly cvičené špačky a vrabce,
aby letáky našly.

UDĚL
Jiří Kovtun
Přijeli,
podívaii sě špehýrkou tanku,
jak si lenošíme v akantu,
a řekli:
Dnes k večeři si usmažíte vlastní mozky.
Neudělali jsme to.
Výsledek byl stejný,
postříleli nás ranami do spánků.
Kdybychom byli rozumní,
byli bychom je poslechli.
Ale už jsme takoví,
vždycky doufáme, že to dopadne jinak,
baví nás ptačí zpěv, .
i když je slyšet jen
v přestávkách mezi údery pracek.
Kdežto oni,
kteří likvidují, co je,
a tvoří, co není,
si v klecích chovají rovnou kočky.

ho kliky, a málem by
chom zapomněli, že Sper
ber psal tento první díl
za války ve francouzském
exilu.
Ale vraťme se ještě k
typickému případu Sonnecke. Nevzdává se, ne
chce podepsat doznání,
že byl zrádcem soudruhů,
s nimiž spolupracoval. To
přizná i druhý vyšetřo
vák:
“Mluvme vážně,
soudruhu
Sônnecke
Všechny tyto povídačky o
tom, že jste byl agentem
nacistů, jsou ovšem pito
mé a nadto nudné. Ačkoli
- budeme-li chtít, napíše
několik tisíc deníků, že
jste byl už v lůně své
matky agentem ještě ne

narozeného Hitlera a mi
káda.
Všechny buňky
všech
komunistických
stran světa vydají jedno
myslné resoluce a odsou
dí vás, nejostřeji budou
hovořit resoluce němec
ké . . . Stačí, abych stiskl
knoflík a přivedou sem
několik německých dělní
ků, ti odpřisáhnou, že jste
je přemlouval k atentátu
na - na koho, to už víte.”
Ze spousty případů, ji
ných, i docela podobných,
jsme vybrali právě jen
tento. To proto, že je v
něm zachyceno ospravedl
nění všech politických
procesů, ať je inscenovali
komunisté v Moskvě, v
(Pokračování na str. 8)

Tak to šlo stále dokola v těch horečných prvních
dnech. Všechny body ve vzájemných vztazích byly
vzaty v úvahu, jak bylo zřejmé z nápisů:
Uran ano — okupaci ne!
Prodali jste nevěstu, ale nás si nekoupíte!
Široká je.naše strana — nikdy nezazní jí hrana!
Hus ano, ale ne Husák!
I ten malý Rusáček zatančí vám kozáček!
Hus možná — ale ne Žižka!
Koukejte už ať jste venku — nedáme vám Červoněnku!
Okupanti se samozřejmě mstili. Tak několik holek
komsomolek bylo nelítostně popatláno pod nosem
prudkými českými povidly, jindy byla skupina sovět
ských důstojníků přinucena pít slovenskou slivovici
a duše všech vlastenců byla - zarmoucena, když
emblém kladiva a srpu byl,zničen ponižujícím způ
sobem: kladivu bylo uraženo topůrko a srp byl si
lou otočen na druhou stranu. Bylo hrdinství, ale jak
vidět, byly příhody i docela smutné.
Bohužel, navzdory veškerému hrdinství a stateč
nosti, nakonec přece jen došlo k tomu, že byla podepsána potupná dohoda o dočasném pobytu česko
slovenských a jiných vojsk na území SSSR. Byli jsme
svědky toho, jak násilí opět vepsalo jednu kapitolu
do smutné historie totalitních států. My. nebohé to 
talitní státy, však neklesáme na mysli! A je jen správ
né, že zde za polárním kruhem, kam jsme uprchli
do emigrace před zbabělostí husákovců a českou
brutální silou, si toto datum připomínáme.
Nikdy nezapomeneme. A nikdy nepřestaneme 'bo
jovat za ideály moskevského srpna, za ideál “ko
munismu s lidským obličejem” ! K tomu nám dopo
máhej Lenin, Trockij a Brežněv!!!
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Exilový výtvarník
Ota Nalezinek (1930), vzděláním učitel výtvarného
umění, působil řadu let v severních Čechách, kde
jítřil vyznavače socialistického realismu a politickoosvětového polopatismu nejen jako pedagog, ale
zejména jako výtvarník. Kromě.své záslužné práce
mezi dětmi, které učil chápat moderní umění, inten
zivně pracoval jako kreslíř, malíř, grafik a ilustrá
tor/D ilem a svého konfliktu učitele (státního zaměst
nance) a výtvarníka (odmítajícího akceptovat socia
listický realismus a direktivy okresních orgánů) vy
řešil po srpnu 1968. Po kratším pobytu ve Vídni se
usadil v Lucembursku, kde nyní žije, pokud se netoulá po světě. Nalezinek pilně využívá možnosti svo
bodného pohybu a dohání to, po čem léta toužil,
jako každý malíř. Procestoval Západní Německo,
Švýcarsko, Francii, Itálii a před nedávném se ozval
ze Spojených států. Necestuje jako dobře situovaný
soukromník, naopak, jako malíř často bez groše v
kapse, aby vytěžil podněty pro svoji výtvarnou p rá
ci a snad také aby našel zájemce o svoje obrazy,
kresby a grafiku. Nalezinek vystavoval na několika
samostatných výstavách nebo: ve spojem s dalšími
čs. exilovými výtvarníky. Čtenáře Hlasu domova se
znamujeme s dvěmi drobnými litografiemi, které
prozrazují Nalezinkovu schopnost bezprostředního ma 
" T
u&U
lířského záznamu, který perfektně vystihuje charak
teristiku zobrazeného. Nalezinek je svrchovaně srozu
Grafický list Oty Nalezinka (Lucembursko)
mitelný i když jeho výtvarný rukopis se nezabývá
detaily, je zaměřen na postižení atmpsféry třebas i
jednoduchého objektu. Obě reprodukované litografie tívnom zaradení Kuby do nizme. Teraz obrátil o 180
prozrazují sqhopnost vyjádřit motiv virtuozni čá sovietského tábora sám percent a oznámil, že ku
rou, která akcentuje Nalezinkovu výtvarnou poten
Grafický list Oty Nalezinka (Lucembursko)
ci.
- o Castro vo svojej, oslavnej bánske hospodárstvo-, kto
reči v Santiagu. V nej sa ré bude organizované úK dvadsiatemu výročí Castrove] revolúcie
vyporiadal s ideologický plne podľa sovietského
mi i odbornými chybami, modelu, zavádza princip
s idealizmom v ekonomic hmotnej zainteresovanosti
kej politike, ktorý privie do svojej mzdovej politi
Nedávno oslavoval Castrov režim na Kubě dvadsiate výročie svojej revolú ehybný najmä pretoľ lebo dol - podla jeho vlastného- ky. Zaujímavá pri tom
cie, ktoré sa viaže 5na prvý organizovaný útok jeho partizánskej armády na vo so sovietskymi zbraňami doznania -- kubánske ho je aj tá okolnosť, že Ca
jenské baraky v Santiagu. Len hádam Z novinárskej povinnosti je na mieste bc-jovali takmer všetky spodárstvo do totálneho stro až teraz prišiel na to,
pri tejto príležitosti poznamenať, že muž, ktorý pred Castrom ovládal 20 rokov tzv. národne-oslobodzova- krachu. Rozhodol sa pri že aj socialistické hospo
hnutia. Castrov jať sovietský ekonomický dárstvo musí viesť neja
Kubu a ktorého Castro odstranil, aby jeho brutálnu diktatúru nahradil svojou, telske
rovnako neľudskou, Fuľgencia Bätísta, zomrel pred pár týždňami v exile vo diplomat upozorňuje tretí model- do všetkých dôsled kú'evidenciu o výrobných
nákladoch a o iných eko
svet na to. že počiatok re kov.
Španielsku.
V prvom rade upustil od nomických indikátoroch.
Castrova oslava priná politiky je po ruke tento konkretnejši. Ten v pre volučného vývoja aj v tzv.
Pokial sa týka sociali
ša v určitom zmysle zrne-' zjavný dôkaz: V jednaj javu k novinárom akredi treťom svete treba vidieť svojho svojrázneho názo
stickej.
výstavby na Ku
v
ruskej
Októbrovej
revo
ru,
podľä
ktorého
pri
bu:
nu, novú éru v kubánskej svojej reči ria manifestá tovaným pri Spojených
komunistickej , diktatúre. cii v Havane sa Fidél národoch odmietol názor lúcii a že. dekolonizácia dování socializmu netre be, Castro prekvapil, ked
Lebo Castro - po určitých Castro rozhodol vziať do vládcov Pekingu o tom. mohla vraj prísť len pre ba dbať nh tzv. hmetnú povedal, že pre toto de
pokusoch v prvej polovič ochrany Moskvu proti ne že Moskva predstavuje to. že existuje tzv. socia zainteresovanosť pracujú saťročie si kubanska eko
ke. minulého desaťročia o ustále sa opakujúcim: a. imperialistickú mocnosť, listický. tábor. - Rovnako cich. Proti sovietskému nómia nenaplánovala ne
samostatnú cestu kubán stále: radikálnejším obvi ktorá sa vraj dohodla so obhajuje poslednú americ- názoru a proti sovietskej jaké ambiciózne ciele.
ského socializmu - sa te neniam z . imperializmu Spojenými štátmi. Takéto ko-sovietsku vrcholnú kon praxi zastával dlho názor, Všetko má vraj isť skrom
raz predstavuje 1 ako po čínskou delegáciou na pô názory označil za. nespráv ferenciu vo Washingtone, že k tomu, aby výstavba nejšie a s väčším ohladom
slušný a komformný člen de. Spojených národov.
ne a neodpovedajúce sku pretože podľa jeho názo socializmu úspešne pokra na potreby ľudu. Pochvá
sovietskeho tábora. Defi
Ale Castro pri, tom ho točnosti. Tvrdil, že čínsky ru je to víťazstvo socia čovala, stačí morálna uve lil systém kolektívneho
nitívne opúšťa cestu mie voril ■ešte len všeobecne koncept postaviť tzv. tre lizmu preto, že americký domelosť pracujúcich. V vedenia a kolektívneho
šať karty medzi soviet- bez toho, že by bol meno tí svet neutrálnych krajín imperializmus musel vraj tom čase považoval názo riadenia hospodárstva, v
caudillizmus a
ským a čínským modelom val Peking (hoci zo zmy proti Sovietom je totálne akceptovať existenciu so ry, že robotníkov treba ktorom
-nemajú
cialistického sveta.
hmotne zainteresovať na personalizmus
socializmu a prikláňa sa slu reči nemožno pochy pochybený.
miesta.
Y
oblasti
domácej
poli
výsledku
produkcie,
za
aj v domácej aj v zahra bovať o tom i koho my
Kubánsky diplomat ho
Dušan Lehotský
ničnej politike definitívne slel). Jeho stály delegát voril o tejto veci v súvi tiky podal dôkaz o defini zradu na marxizme-lenik Moskve., ktorá ho mate pri Spojených národoch, slosti s prípravami na
riálne udržuje, nad. vodo u.. velvyslanec Ricardo Alar kongres tzv. neutrálnych
V oblasti í zahraničnej con Quesada, bol však už štátov, ktorý bude v tom
ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ V E VIKTORII
Vás srdečně zve na
to mesiaci y Alžíru. Oča
OBRAZY A U M ĚLEC K É REPRO DUKCE
káva sa totiž, že čínski
ve velkém výběru ňa skladě (včetně reprodukcí
komunisti sa budu snažiť
dřevorytů staré Prahy Hóllar, Kozel, Gustav aj.j
použiť toto medzinárodné
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVAXÍ rámů
který pořádá v sobotu 13. října 1973
forum proti Moskve, že sa
i-i nábytku odborně, provádí
VE
WINDSOR
REGES, 29 CHAPEL STREET, WINDSOR.
tam
budú
snažiť
predať
' první pozlacovačšká firma v Austrálii
Začátek v 8 hodin večer, konec v 1.30
svoj koncept o sovietskom
imperializme, ktorý . si
K tanci i poslechu hrají Melody Makers
i . KOŠŇAR PTY. L ID ,
vraj rozdelil sféry vo sve
112 Maribyrnong Rd., Moónee Ponds, Vic.
Společenský oblek ýr Likérová licence (přineste si vlastní nápoje)
te s americkým imperia
' ‘
Telefon: 37-3109
Vstupné včetně výborné večeře $ 7.00
lizmom.
jakož i v č. 42 Htíwárd St., North Melbourrie
' Čistý výtěžek ve prospěch fondu na postavení Čs. národ, domu v Melbourne
Velvyslanec Alarcon u- 'Předprodej vstupenek a reservování stolů: tel. 651-7398 (pí. Jensen - ve dne).
(pokračování William St.j Tel..: 329-8038
pozornil
na to, že čínsky
Krajanům poskytneme 15% slevy
850-1542 (pí. Jelínková), 232-3999 (p. Janeček)
postoj proti Moskve je

Kuba v sovietskom tabore
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Poesie Michale Racka

Džetem — denně
do VÍDNĚ, FRANKFURTU nebo LONDÝNA
můžete letět ZA POUHÝCH $ 370.Do mnoha mést v EVRO PĚ a zpět

Pozornější čtenáři naší literární rubriky si vzpomenou, že jsme v jednom z nedávných čísel HD (č.
14) otiskli báseň Michala Racka, žijícího ve Spojených státech, a připojili poznámku o jeho básnické
sbírce Udivené oči, která vyšla ténto rok v nakladatelství Hlas v Novém Yorku. Recense se také zmínila
o nedostatku informací o básníku, který byl mezi exilovými čtenáři v Austrálii dosud neznám. Michal
Racek pohotově reagoval a k dopisu připojil další dvě básně. Jednu z nich, kterou věnoval Hlasu do
mova, otiskujeme spolu s výňatky básníkova dopisu. Domníváme se, že je zajímavý a leccos osvětlí
z Rackovy básnické dílny.

. . . Svou. první básničku jsem uveřejnil jako stu některých autorech v exilu, ale proto jsem své řád
'
,
dent r. 1945 před vánocemi ve Svobodných novinách, ky psát nechtěl.
Při kompozici básní jsem se stavebně zaměřil na
pak jsem porůznu otiskoval maličkosti až do r. 1948,
ale už před únorovým pučem mě za verše ve Svobod metaforu, poněkud samoúčelnou, čehož si kritikové'
ných novinách neobyčejně surově napadl redaktor povšimli a" správně mi to — někteří — vytkli. Vě
Jiří Pilař v tehdejší komunistické Tvorbě. Nepřestal řím moc ve formalismus, ve zmodernění sonetu, ale
jsem psát a tu a tam jsem se snažil i tisknout. věřím ještě v jinou stránku formalismu, a toho si
Ale po celý čas ovládali naši kulturu stalinisté a po zatím málikdo povšiml, ač jsem se tím směrem za
jejich odchodu rozhodovali stoupenci směrm který měřoval stále častěji: Věřím ve zvukomalebnost. Vě
sice už tolik nevoněl politikou, ale stále ještě velmi řím. že verše při přednášení mají znít jako hudba
zdůrazňoval jakýsi tvrdý a přízemní realismus, poe i když obsahem mnoho neznamenají. V tomto smě
sii tak zvaně životní a programovou, očištěnou ode ru se poněkud rozcházím s velkým a vlivným básní
kem exilu Pavlem Javorem, já totiž dám víc než on
všeho sentimentu atd.
Já jsem vědomým přívržencem sentimentu v poesii na Máchu a na jeho revoluci zvukomalebnosti v
i próze a,tak jsem se ovšem mnoho neuplatnil. Zkou české poesii. Pod zdánlivě klidnou hladinou veršů
šel jsem to, ale nikoli s vírou v úspěch, nýbrž proto, se může odehrávat víc bojů a dohořívat víc trpkosti
aby mi jednou někdo nemohl namítnout, že' troška než pod řádkami psanými s plamenným pathosem.
té svobody byla i v komunistickém Československu A nikdy nezapomenu na Nezvalova Edisona, myslím,
a že jsem to jednoduše měl zkusit. Tedy: svoboda v že v jakémsi jeho zakletí zůstanu, i když proti poli
publikování nebyla, zkusil jsem to mnohokrát a vím tickým názorům Nezvalovým jsem měl velké výhra
to. Rozdíl mezi stalinskou, a postálinskou dobou byl dy.
Sbírky jsem zatím vydal tři, všechny v newyorák?
snad především v tom, že po dozněný stalinismu se
diktát stal méně patrným, navenek zdánlivě připouš edici HLÁS v New Yorku: Poztrácené šlépěje (1968.
těl jakousi “avantgardu” , a když si někdo-našel zná rozebráno), Formy, vzdechy a touhy (1970, rozebrá
mého a vlivného kritika, mohl se opatrně^ a zdvoři no) a nedávno Udivené oči. Rád bych zde uvedl, že
le po jeho zádech došplhat k jakési slávě. Podotý; můj nakladatel,- sám autor poesie i hudby.' tradiční
kám, že takto došli k úspěchům i někteří z autorů ho ladění, pan J. V. Tománek mi tak vydatně pomohl,
dnes doma pro zdánlivý liberalismus proskribovaní, že bych jinak býval jaktěživ v exilu tisknout nemohl:
Á teď už jen stručně: Moje povolání je klinická
ač o nich osobně vím, s jakou horlivostí _donášeli
informace “rodné komunistické straně” a jak ostré psychologie a psychoanalysa. Filosoficky jsem na
lokty měli vůči každému, kdo jim připadal jako kon • straně nemarxistické a definitivně protimaterialistickurence. A trochu ústnatě podotknu, žě^ bych tak le- ké; ale ne programově duchovní, do takové hloubky
(Pokračování na straně 10)
daco mohl říci a právnicky i morálně prokázat o
Z pohádek okresního tajemníka

Strašidla
a normalisace
Jaroslav Kujeba

Jednoho krásného večera doručila pošťačka Bílé
paní, která byla v poslední době hlášena k trvalému
pobytu na Krumlovském hradě, úřední list MNV,
v němž se pravilo: ‘-‘Vyzýváme vás, abyste chodila
po chodbách, zdejšího hradu jen od 9 - 12 dopoledne
a od 2 - 7 odpoledne. V té době provádí správce za
hraniční. turisty budovou a vy svým objevením bu;
dete ilustrovat vhodně jeho výklad. Váš zjev nesmí
být strašlivý a také se vám zakazuje zjevovat se
na cimbuří v hodinách nočních, protože tím rušíte
zasloužený spánek pracujících.”
Bílé paní tenhle strohý list dodal. Věděla, že ne
má cenu se odvolávat. Co lid rozhodne, to plat:.
Měla s tím už své zkušenosti z časů, kdy chtěla ob
novit blahý zvyk rozdělování 'sladké kaše. Tehdy si
podala supliku na MNV, ale tam ji zamítli, protože
1) teď dostává každý podle svých zásluh, a 2) chy
bějí všechny ingredience, které žadatelka požadova
la. Suplika vynesla Bílé paní vyšetřování a málem
kriminál, kdyby nebyl v poslední chvíli zakročil její
vzdálený příbuzný Bezhlavý rytíř, který úřadoval v
Praze na ministerstvu kultury, nemohl z pochopi
telných důvodů přijít při žádné čistce o hlavu a měl
teď v české kultuře veliké slovo — jak bylo patrno
z konsolidace uměleckých svazů. Ale ani on rozdá
vání sladké kaše ne vymohl, protože skutečně pšenič
né krupice še v. pátém roce vlády Gustáva I. nedo
stávalo.
.
Hned po1přečtení zdeúředního listu začala Bílá pa
ní balit. Ano, odejde za hranice, na západ, kde jí
nikdo nebude předpisqvat, kdy smí a kdy nesmí
strašit. Dostat se přes hranice nebylo pro ní problé
mém. Vyděsila k smrti hlídku pohraničníků; staršina
vida, jak se přes zátarasy a elektrické překážky
vznáší bílá' postava, dostal psotník a tretí den umřel,
kdežto jeho kolega využil uvolnění ostrahy a odebral
se klidně na druhou stranu hranic, aniž si uvědo
mil, že se provinil priti socialismu.

můžete letět za $ 697.90
Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
do VIDNĚ stojí
$ 346.45

Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

ALM A
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.

(roh Elizabeth St.), Melbourne
Telefon 63-4001 — 63-4002

Provádíme veškeré prápe optické
přesně, rychle a za levné ceny

j

Optical Service

Hampton, Vic.

í

i

Hned ze Železné Rudy poslala Bílá paní telegram to jen kvůli Vatikánu, jinak by byl skončil mnohem
Polednici, která se zdržovala v Mnichově. Utekla to hůř. ^Červenou Karkulku zachránil před Pankráci jen
tiž hned po únoru, protože jí v česicých rolích ne- poměr š jejím někdejším úhlavním nepřítelem Vlkem,
kvetlo žito ani oves. Poledne se nedrželo * družstev který se teď jmenuje Volkov a je vysokým zvířetem
níci, nadšení rozoráním mezí, makali i přes poledne, na sovětské ambasádě. Babička vede Socialistický
pleskot mariášových karet a chrápání rušilo dříve svaz mládeže: Udatný krejčík, co zabil sedm jednou
tak velebný klid. V takovém randálu se objevení ranou, je vedoucí silou na ministerstvu informací,
Polednice stávalo neúčinným, někde ji dokonce pova nebo jak se to teď jmenuje.”
žovali za opožděnou brigádnici-. Polednice uvítala Bí _ “Dobře, žes zvolila ■svobodu,” řekla Polednice.
lou paní, svou dávnou družku, v záchytném táboře “Holka, Perchto, tady na západě jsou nepřeberné
v Zirndorfu. Objaly se ty dvě dámy, zaštkaly doje možnosti. Já už mám třetí kožich, do práce jezdím
tím. A pak si samosebou sedly k turku a povídali mercedeskou . . . ” — “To ti tak vynáší strašení?”
si. Až do noci. Nejdříve spustila paní Perchta:
-- “Upřímně řečeno, Perchtičko, já už nestraším.
“Život strašidel, která zůstala doma, není závi- No, tobě to mohu říct, ty jsi byla vždycky- spíš
déníhodný. Pozbyly jsme jako stav, milá Poldo, vý mlčenlivější než hluchý duch. Já jsem už doma zá
sadní postavení, které bývalo kdysi naší pýchou. Teď viděla ségře Klekánici její pracovní dobu. Vždycky
v zemích koruny české a na bratrské Slováci straší jsem měla pocit, že se večer hřeší jaksi radostněji
kdekdo. Akty nových strašidel jsou bez. konkurence. a proto víc než o polednách. Protože jsem věděla,
Straší diletantský, leč veřejně a pořád, takže každý že_ségra strašení nechala a stala se desítkářkou,
to pokládá za úplnou normálku. Kam se hrabe tvoje začala jsem se hned po přechodu hranic vydávat za
sbíráni neposluchů. kteří nešli při zvonění k obědu. ní. Ale, prosím^ tě, o tom nikomu ani slovo. Jako
Nová strašidla, říká se jim orgáni,. sbírají dospělé. Klekánice tu mám široké pole působnosti. Nesbírám
Vsazují je do šatlavy jen třeba proto, že ve vpádu ovšem y pozdní večer děti. Lákám do svého Vejváku
cizích vojsk do země vidí vpád a nikoli bratrskou pány všech věků a za malý obnos je jaksi lépe utěpomoc. Já jsem byla nějaký čas nasazena d \ ústřed šuju. Nechceš mi, Perchto, pomoci? Skoro ani ne
ního sekretariátu strany, abych tam soudruhům stra stačím uspokojit poptávku.”
šila na cimbuří. Dobrá, přijala jsem. Ale to si, Poldo,
“Já zůstanu u strašidláckého kopyta. Jeho důle
neumíš představit, to rozsáhlé pole působnosti. To žitost jsem si znovu ověřila zde v exilu. Jen se po
byla fuška. Měla jsem na starosti dobrých padesát dívej, kolika lidem tu dosud straší myšlenkv získané
hlav. Znáš mě, Poldo, nejsem líná, vstávávala jsem z doby mého působení na ÚV strany! A potom mám
k Petru Vokovi po nocích, ale strašit ve straně, to na programu jinou exilovou práci: doufám, že mi
vyžaduje dobrý žaludek. Nakonec jsem se nervove pravnuk mého nebožtíka muže Jana z Lichíenštejna
zhroutila. Zjistila jsem totiž, že jim to bez mé po poskytne asyl ve svém knížectvíčku a že snad budu
moci straší mnohem lip. Takovou urážku stavovské mít možnost dopomoci tamním ženám jako posled
cti jsem nesnesla. A . já nejsem sama, koho z nás ním Evropankám k volebnímu právu.” — “A myslíš,
soudruzi zneužívají. Vezmi si například osud Ote že se tam uplatníš se svým nejoblíbenějším trikem?” !
sánka. Když si uvědomili jeho žravou schopnost, zeptala ■se Polednice. — “Kdepak, tam samosebou
změnili mu jméno. Nazvali ho Rada vzájemné hospo není nikdo zvědav na sladkou kaší z pšeničné kru
dářské pomoci a musel pozřít tolik produktů české pice, teplým pivem a medem zavařenou a makovým
ho a slovenského hospodářství, že nestačil, a tak olejem maštěnou. Jako pokroková Bílá paní v exilu
mu dali k ruce Bumbrlíčka a nakonec ještě Široké budu poddaným pannám pana pravnuka rozdávat za
ho, ne Wiliama, nýbrž druha Dlouhého a Bystro darmo antikoncepční prostředky.” — “Jo, to má. bu
zrakého. Krakonoše povolali z hor. šel rád, protože doucnost!”, schválila Polednice exilový 'plán paní
říkal, že mu jé Husák pořád ještě milejší než Ho- Perchty.
necker. který ho chtěl mermomocí zapojit do VOPO.
Z toho vidíte, milé děti, že co z naší vlasti pod ve
Ale strašlivě se zmýlil. Musel vystupovat jako Děda dením naší strany pochází, všude ve světě se uplat
Mráz z Čukotky a nahrazovat tak - svátého Mikuláše, ní. A taky nikdy nezapomeňte, že jsme vždycky inkterý byl vypovězen jako pašerák opia lidstva. A ternacionalisti!
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A.B.C. K 21. SRPNU 1968
"Řekněte to květinami"

Váš květinář,
spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávku
květin a věnců
) Československu nebo v jiných státech
Cheete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebe zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářstyí INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni
I N T E R F L O R A —
KV ĚTIN Y DO CELÉH O SVĚTA

L«

|
§

Poesie M. Racka
(Pokračování se str. 9)
se nedostanu, ani k tak formální kázni. V exilu si
vážím všech nakladatelských a tiskových akcí kro
mě těch, které jsou marxisticky zahroeeny . (i když
zdánlivě protisovětsky), osobně kromě svého příte
le pana J. V. Tománka, majitele edice HLAS, velmi
cením nakladatelství CCC Books, a ujišťuji čtenáře,
že je tomu tak nejen proto, že právě v tomto nakla
datelství se má brzy narodit moje čtvrtá knížka,
tentokrát drobné prózy (Zelená pastelka). Do exilu
jsem přišel r. 1966, ještě před velkou exilovou vlnou,
osamoceně přes Rakousko.
Pod vlastním jménem, které zde však prozrazovat
nemusím, jsem napsal řadu psychologických i poli
tických článků. Za ty politické, jsem často dostal
vynadáno od těch povolanějších, ať již byli povola
nější doopravdy,, nebo si to jen myslili. V próze mne
nesmírně upoutal a jako ubohého epigona skoro až
do svých pout zajal Franz Kafka. Ale myslím, že to
bude patrno až v mé další knížce drobné prózy, na
které ještě pracuji.
A ještě něco: jeden z mých čtenářů mi jednou
napsaL “Nerozlišuji poesii staromódní a moderní,
nýbrž špatnou a dobrou.” Existuje sice vývoj umění
ve všech oblastech, ale myslím, že měřítko moder
nosti či nemodernosti nemá být, jediným. Jde hodné
o to, co knížka dá exilu. Do jaké míry promluví za
ty, kteří sami trpí, ale neumějí to vyslovit. To snad
je víc než sama modernost, ač některé nakladatelské
skupiny se zřejmě zaměřují hodně stylo-vě. Je to je
jich právo, ale kdybych byl sám nakladatelem, byl
bych eklektik. Třeba se mýlím.
Srdečně a s přáním zdaru: Michal Racek, USA.

Stanice australského rozhlasu vysílaly v pořadu
“Ccntact” v neděli 19. srpna 30mir.utový program vě
novaný ' pátému výročí srpnových událostí' v Česko
slovensku, či spíše lidem, kteří v té době, Českoslo
vensko opustili a usadili se v Austrálii. O .pořad se
autorsky i jako komentátor zasloužil Jaroslav Ková
říček, zbavil jej stereotypnosti, která obyčejně vy
sílání “Contact” provází a udržel posluchače po ce
lou dobu vysílání,v napjaté pozornosti. Asi s tuctem
posrpnových emigrantů (mluvících velmi solidní
angličtinou) natočil řadu aktuálních otázek, jejich
odpovědí pak sestavil do lapidárně stručného sledu,
který vyhovoval časovému limitu pořadu a dovolil
posluchači srovnání názorů jednotlivých účastníků, a
tak i získání globálního dojmu. Podobné otázky 'o
důvodu volby přistěhování do Austrálie a názoru na
nové prostředí pak zodpověděli poúnorový a posrp
nový emigranti, kteří měli na odpovědi více ^času
než skupina předchozí. Z natočených rozhovorů^ ne
byly pozásluze vystříhány kritické hlasy ať se již tý
kaly Československa nebo Austrálie. Pořad byl pro
ložen sekvencemi dobře volené hudby a skončil slo
vy: V Austrálii jsem proto, abych mohl před svými
dětmi mluvit otevřeně a pravdivě o zemi, ve které
žiji.
Jaroslav kováříček připravil pořad zcela profe
sionálně a přáli bychom si, aby svoje schopnosti
mohl v A.B.C. projevit pravidelně.
SÁGA KOM INTERN Y

(Pokračování se str. 7)
Praze, v Budapešti nebo
v Sofii: “Strana se do
pouští chyb, mnoha, těž
kých chyb. Následky se
dostavují, nemohou se za
krýt, protože nelze zakrýt
hlad, zimu, nedostatek
osiva, tažného zvířectva,
traktorů, protože nelze za
krýt porážky. Smí strana
dělat chyby, smí být po
kryta špínou porážek?
Ne,
strana musí mít
vždycky, pravdu, je všim:
svátou trojicí, církví, svá

tými i zázraky. Tím vším
musí být, jinak jsme ztra
ceni. K očištění je zapo
třebí čiré vody, dobrého
mýdla - Sonnecků. Potom
je voda špinavá, ale stra
na je čistá. Je úplně bez
významu, pod jakým jmé
nem člověk umře.”
Ten první díl Sperberovy trilogie doporučujeme
všem. kteří se dodnes
domnívají, že je krásné
a nezbytné, dulce et de
eorum. zemřít pro ideu
komunismu, být mýdlem.
J. S.
!■■■■■>

S Y D N E Y

SPO LEK SV. VÁCLAVA V SYDNEY

Očima sociologa
(Pokračování se str. 4)
skupina naproti tomu ob
hajovala účinkování míst
ních krajanů s odůvodně
ním, že jde o podnik orga
nizovaný tamní universi
tou a že vystoupení, kona
né v jiný den a bez pří
tomnosti umělců z Česko
slovenska, .nelze považo
vat za snahu o- kolaboraci
s čs. komunistickým reži
mem nebo za přiklánění
se ke koexistenci západ
ního a východního bloku.
Vzniklé rozpory v místním
čs. táboře se časem zmír
nily, podle autorky však
dosud zcela nezmizely. Na
čs. případu demonstruje
též prof. Martinová, jak.
prý jsou někteří mluvčí
etnických skupin či spíše
jejich frakcí zatíženi poli
tickým
partajnictvím
předválečné Evropy.
Kapitola nazvaná The
Australian Context si vší
má sportovních organiza
cí, katolické církve a hnu

tí Good Neighbour. Kniha
pak končí zajímavým
rozborem zapojení emig
rantů z Východní Evropy
do pracovní a sociální
struktury města Adelaide
a shrnuje globální rysy
menšinového života.
Studie J. I. Martinové
se dotýká neobyčejně zá
važných
sociologických
problémů
australského
veřejného života, do kte
rého přistěhovalci nemálo
zasáhli během uplynulých
25 let. Kniha naznačuje,
jak potřebný by byl další
detailní rozbor zaměřený
pouzé na čs. etnickou sku
pinu v Austrálii.
Přestože kniha byla vy
dána koncem loňského
roku, vůbec se nezmiňuje
o emigrační vlně po srpnu
1968, která jistě pozna
menala čs. etnickou sku
pinu v Austrálii a tedy i
v Adelaidě téměř ve
všech sociologických kri
tériích.
IP

Vzhledem k onemocně
ní prodám ihned
zavedený podnik
s dobrým okolím lehké občerstvení,
karbanátky,
jídlo k odnášení.

Vše nově zařízeno.
Volejte (Sydney) tel.
94-1750 nebo 94-1415
1 nebo pište na:
M. Zverko,
459 Sydney Rd.,
Balgowlah, NSW. 2093

Nová plně automatická
pračka značky
HOOVER
a sušička šíře 23”

Vás srdečně zve na

Kdo to je ľ

VÁCLAVSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU,,
která se koná v sobotu dne 22. záři 1973

(Věnováno Hlasu domova)

v sále Bondi Golf Club-u,
4 Military Rd.. North Bondi
Hraje Kuldanova česká kapela
Začátek v 8 hod. večer, jc Bohatá tombola
Vstupné S 4,- včetně večeře.
Reservování míst: tel. 72-9671 (Kolařík),
387-3501 (Mestek)

Někdo k nám chce
Držte dveře Opírá se o ně
Nežebrá Chce dovnitř
Udeřte ho fialkou
Právě rozkvetla
Ale sotva jsme ji
v květináči našli
a hlasem ostrým jako nůžky
nešetrně odstřihli
Ten někdo odešel

Společnost pro vědy a umění v Sydney

zve zájemce na literární pásmo věnované
památce nedávno zesnulého spisovatele.

Tak rychle na dvorek
Aby neobešel zahradu a srdce
Zatnuli jsme ústa
ale stačí šlápnout
do prodřených očí

HODINÁŘ *
ZLATNÍK *
ŠTEVEN VARDY

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

"Vzpomínkový večer na Egona Hostovského"
ve středu dne 19. září 1973 v 7.30 hod.

DISCOUNT HOUSE
241A Oxford Street

BONDI JUNCTION
(proti kinu Metro)
Tel. 389-1222
POZOR: Náš obchod
je POUZE na uvedené
adrese!
Jen “Naše ceny
jsou nejnižší!”

A tak jsme se obezdili
tvrdou korou tíhy
Nikdo neprojde A nekape už ani
ten vodovod A ještě vypnout
telefon Sem riikdo nesmí

na University of NSW, School of Drama,
Anzac Parade. Kensington
(vjezd z Barker Street)
Pořad připravil Jan Jirásek ve spolupráci s Lud
milou Knórlesovou a Milošem Bittmanem, kteří
přednesou ukázky z tvorby Egona Hostovského.
Těšíme se na Vaši účast
Pozvete své známé

Confin. "GOURM ET"
Restaurant "LABUŽNÍK
129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bay

Jenže už je pczdě
Zvoní Zvoní Zvoní
Vezmeš sluchátko Kdo tanv
To volá poesie
je už uvnitř Chceš či nechceš
Michal Racek

Nejbližší program připravovaný SVU v Sydney:
— úterý 23. října 1973 přednáška' Jana Nováka
na námět “Sibiřská anabase československých'
legií”

Sydney, tel. 31-7393
Otevřeno denně:
pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2 h. odp.
a od 5 do 9 hod. večer, v neděli po celý den.
Přijďte určitě, budete spokojeni !
Na vaši návštěvu se těší-rodina Novotných

i

Česká restaurace
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HLAS
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

MUDr. Růženu Švehlovou, která žije od r. 1966/67
se svoji rodinou někde na N. Zélandu, hledá .býv.
spolupracovnice, tč. ze Sydney.
Zjistíme-li adresu hledaných, oznámíme jim, kde
se na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD

NÁRODNÍ POUŤ

na Šumavě u Belgrave, při níž oslavíme
tisící výročí založení biskupství v Praze,
se bude konat v neděli 30. září 1973

. Pořad pouti:
Ve 2.30 bude sloužena
mše sv. za domov.
- Po mši sv. procesí ke
kapličce Pražského Jezulátka, kde budou litanie
, k našim patronům a mod
litby za domov.
Prosím všechny, kdo
přistoupí k sv. přijímání,
aby je obětovali za domov.
Doma nejsou povoleny
celostátní oslavy tak vý
znamného jubilea, jako je
tisíciletí biskupství, proto
je 'na nás ve svobodném
světě, abychom je důstoj
ně oslavili.
Kdo máte možnost, pro.sím, přijďte v národních
krojích. Za zdejší církevní
hodnostáře sé pouti zú'častní vikář Mgr. L. M.
Clarke.
iPo náboženských obřa
dech položí členové zdejší
legionářské obce věnec k
pomníku pádlých.
P. J. Peksa

NARODNI POUT
ZA DOM OV

-

MUŽ E
PRO KERAMICKOU PRÁCI přijmeme.

Zkušenost v oboru není podmínkou.
Zaučíme. Výhodné podmínky. Mluvíme česky.
E L L IS CERAMICS

86 Nicholson St.,
Abbotsford, Vic. 3d67
Telefon 41-6973

TISÍC L E T PRAŽSKÉHO' BISKUPSTVÍ
m — 1973

SVATOVÁCLAVSKÁ

DOMOVA

ZPRÁVY S. K. SLAVIA M ELBOURNE

Zápas prvního mužstva s týmem Box Hill-u byl
pro špatné počasí a rozmoklé hřiště odložen. Druhé
mužstvo vvhrálo 1: 0.
SOUTH M ELBOURNE HELLAS — SLAVIA 3 : 0

Pro fanoušky Slavie to byla smutná sobota, když
po prohře reservy 1 : 4 prohrálo i “jejich” první
mužstvo vysoko 0 : 3. Slávisté začali velmi slibně,
prvních 25 minut hráli téměř výhradně na protivní
kově půli. dobře kombinovali, a zdálo se, že snadno
zvítězí. Pak nastal náhle 'fzvrat v.e hře, útočníci^ Sla
vie začali ztrácet míče,'iniciativu převzala záloha
Hellasu. Po prvním gólu, který dostali, ztráceli hrá
či Slavie nejen míče, ale i hlavu, takže Ivanoff mu
sel ještě dvakrát vybírat míč ze sítě.
Příští zápas se hraje v sobotu 8. září a to s Melbournem na stadiónu Aughti Drive v Middle Park-u.
Datum sehrání odloženého zápasu s Box Hill-em
nebylo dosud stanoveno.
J- K
SLAVIA V O LLEY B A LL

S K. Slavia Melbourne hledá hráče a mladé zá
jemce o závodní volejbal. Trénujeme každou středu
večer od 8 do 10.30 v “Parish Halí” , St. Margarits
Church, Ripley St., Caulfield,’ Vic. 3162. Informace
tel. 729-3195.
____
Malý oznamovatel
Opravy

SVATY VACLAVE
N E D E J ZAHYNOUII

*

"ŠU M A V A "
BELGRAVE.

AUSTRÁLIE
*

Po skončení odpoledních oslav se koná
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
na níž hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Pouťové koláče a různá jídla a pití
(K dispozici budou pouze nealkoholické nápoje,
Na farmě již můžete obědvat.

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

ODRA TRAVEL SERVICE
311 La Tróbe St., Melbourne, tel. 67-9454
647 George St., Sydney, tel. 211-5655

Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem
— kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Letenky do Evropy a zpět
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90

radiopřístrojů, TV,
transist. a domácích
elekt. spotřebičů pro
vádí spolehlivě a levně

Přijmeme
ŽENY A DÍVKY

E. HALUŠKA

F. 58/125 Napier St.,
Fitzroy, Vic.
Tel. 419-3319

k lehké tovární práci.
Zajímavá a dobře
' placená místa.
Hlaste se v

BYTY

1 - 5 Cato St.,

PRO SVOBODNÉ

East Hawthorn, Vic.

od $ 10 týdně

nebo volejte tel.

70 Gipps St.
East Melbourne

20-2531

5 minut z City
Tel. (po 6. hod. veě.)
41-4088

Přijmeme
ŠVADLENY

Zprávy

k šití lepších dám. šatů.
Zkušeným švadlenám
platíme vysoké mzdy.

osobní

PATOU ORIGINALS,

g Na valné hromadég
^československého klu-§
gbu v Jižní Austrálii,h
gkterá se konala dneg
|l9. srpna, byl zvolenS
lnovým předsedou nášy
{dirigent
BOHOUŠ P
SFLOSMAN.
g
Blahopřejeme!
g
Pěvecký kroužekg

16 Flinders Lane,
Melbourne
ENCYCLOPAEDIA
BRITANICA

vyd. 1971, docela nová.
prodám za $ 349 hoto
vě nebo lze sjednat
splátky. Tel. (Melb.)
24-6501, Mr. Albert,
nebo po hod. 547-4274.

g0síetniíe
MOTEL GUEST HOUSE

RESTAURANT
KALORAMA
Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost, bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi
Barbers Rd., Kalorama, Víc., tel. 728-1298

Česky mluvený film
(anglické titulky)
". . . UŽ ZASE SKÁČU
PŘES KALUŽE"

Režisér K. Kachyňa
UNION TH EA TR E

Melbourne University
Představení pouze týden: 10. - 15. září
denně v 8 hod. večer, v sobotu 5.30 a 8 hod.

í

I
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MANŽELÉ BEDŘICH A ELIZABETA
DVOŘÁČKOVI
oznamují, že svatba jejich dcery
ELIZ A B ET Y
s p. ing. V L A D IM ÍR EM

KEMKOU,

synem VIOL&TY KEMKOVÉ a (zesn.) ing.
G. KEMKY ze Žiliny, se konala dne 25. srpna
1973 v kostele Sv. Jana Křtitele v Ferntree
Gully.
Při svatební hostině působilo zvlášť dojemně
požehnání, které zaslal novomanželům na zvukovém pásu v anglické řeči žilinský pan biskup.
PROTEST PROTI OKUPACI

ČESKOSLOVENSKA

V neděli 19. srpna 1973 se shromáždila před budo
vou sovětského vyslanectví, v Canbeře početná kro
jovaná skupina členů Sokola Sydney, delegace k ra
janů z Brisbane a Melbourne a větší počet místních
Cechů a Slováků, aby důrazným ale důstojným způ
sobem protestovali proti trvající okupaci Českoslo
venska. Pořad protestu řídil vzdělavatel Sokola V.
Němec, hlavními řečníky byli starosta Sokola R.
Mestek a president Rady porobených národů, posla
nec státního parlamentu v NSW Darby. Za Čs. obec
legionářskou promluvil A. Slabik, za brisbanskou de
legaci V. Vávra a melbournskou J. Forester. Zástup
ci Sokola a ČSOL. položili věnce k improvizovanému
památníku J. Paiacha a národními hymnami byl
pořad ukončen. Sovětské vyslanectví bylo silně chráněr£ policii, která však němela důvod k zákrokům..
Protest proběh! důstojně a působivě na místě samém
i na televizních obrazovkách po celé Austrálii. —
Rovněž v Sydney se konala protestní demonstrace
proti okupaci Československa, která vzbudila .pozor
nost australského tisku, rozhlasu a televize.
J. F.
PRÁVNÍ PORADNA ZDARMA

V domě č. 42 Albert St.. Footscray, Vic. byla za
hájena právní poradna zdarma. Tato služba, přístup
ná komukoli, se koná každé pondělí večer od 6 do
9.30 a vykonávají jí kvalifikovaní advokáti a- so
c-iální pracovnici. K dispozici budou i tlumočníci. Dal
ší informace: tel. 689-2330 (v- pondělí 6. - 9.30 pm).
Uprchlíci z Bulharska v Melbourne a Bulharská

pravoslavná církev pořádají v neděii 9. září v 1.45
hod. odp. v kostele sv. Ivana Rilského. 176 Simpson
St. (rc-h Víctoría Pde.). East Melbourne, vzpomín
kovou pobožnost k uctění podmaněného bulhar
ského národa, na kterou srdečně zvou též všechny
čechv a Slovákv.
Valná

hromada

Čs. klubu v Jižní Austrálii

se

sídlem v Adelaidě zvolila 19. srpna na další funkční
období tento výbor: předseda Boh. Flosman, místopř
J. Gregor. J. Dvorský a P. Riess. jednatel A. Tráv
níček. pomocnice jednatele Blanka švehláková, po
kladník M. Rozeozweig. referent organizační P.
Ries. kulturni J. Gregor, soc. F. Kránský, hospodář
ský L. Macháček, sportovní Z. Šatánek, společensky
M. Veselý, další členové výboru: F. Nový, Z. Zlá
mal. B. Pánoch. S. Havrda. V. Motlík, J. Švehlák,
V. švihla. V. Honák S. Kendera. J. Tovara, Z.’ K rát
ký. pí. Vašková a pí. Vajtauerová.
A. T.
HLADAM PARTNERA

Do Austrálie som přišla po 4 rokoch pobytu v
;Záp. Nemecku. Som 26ročná. mám ukončenu
,'4-ročnú ekon. školu s maturitou. Som tu veľmi
‘sama. nemám známych ani priateľov. A v cud
zom svete je to o to ťažšie. Rada by som sa vrá■tila do Nemecka, pretože tam mám veľký okruh
;známych a priateľov, ale finančné prostriedky
mi na to nestačia. Ak by sa mi podařilo ovšem
tuna nájsť dobrého partnera, ostala by som rad
šej tu. pretože životné podmienky sú tuna výhod’né. Aké mám predstavy o mojom partnerovi?})
’Musí byť inteligentný, otvorený, úprimný, mať
-zmýsel pře krásu života, nie len pre peniaze, mu,'sí mať záujem o život a'trošku domácky. Mohol
by dobre vyzerať, pretože mám rada mužov, ktorí
'dajú aj na zovňajšok, predovšetkým však na vnú
torný vzhľad. Dobre situovaný, medzi 26 - 35 r.
'Ja som štíhlej postavy, 1.60 m vysoká, hnedé
:vlasy a oči a vyzerám (vraj) celkom dobre. Špor
to v ý typ. Mám rada hudbu, tanec, čítam rada
■knihy a som pre všetko pekné na tomto svete.
Mám rada moderný život, ale už sa mi pomaly
(i cnie za rodinným životom, dobrým otcom pre na
t e deti. Nebojím sa žiadnych prekážok v živote.
!Som ochotná pre muža, s ktorým si budem ro
zumieť, odísť až na koniec sveta. Ale musí to
byť Čech alebo Slovák. Je to podľa mňa jediná
možnosť vzájomného porozumenia. Zn. “Odvážna”
/do HD.
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i

Muži i ženy "poslední v soutěžích Evropského poháru

Krize čs. plavectví
V bratislavskéb bazénu Matadorky byl uspořádán ve dnech 18. a 19. srpna Evropský pohár
vání, kterého se zúčastnili plavci šesti států a v Ut rechtu se plaval Evropský pohár žen. Jak
žaly předcházející přebory Československa v podol ském bazénu v Praze, je československé
v současné době ve velké výkonnostní krizi. V Bra tislavě i v Utrechtu hráli českoslovenští
tanti dosti trapnou roli outsiderů.

(B) v plauž prokáplavectví
re prezent

HLAS DOMOVA MUZE VAM DODAT
*
IHNED TYTO KNIHY :

Motáky z Ruzyně, (s předmluvou Luďka Pachmana) $ 2,B. Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje $ 1.20
Z. Němeček: Bloudění v exilu $ 1.50,
J. Hochman: Kronika místodržení v Čechách $ 3.90
K. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 4.70
Z. Salivarová: Honzlová $ 3.50
J. Škvorecký: Mirákl (2 díly) $ 7,Jan Beneš: Na místě $ 3.50
Jan Beneš: Až se se mnou vyspíš . . . $ 3.90
A. Ostrý (pseudonym —Praha):'československý
problém $ 4.80
J. Hochman: Jelení Brod $ 3.60
Otakar Odložilík: Obrázky z dvou světů $ 2.00
J K. B.: životní symfonie A. Dvořáka $ 2.-,
Ladislav Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.20
Ferdinand Peroutka: Demokratický manifest $ 3.J. škvorecký: Tankový prapor $ 2.80,
G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
Kníška Karla Kryla $ 2.40
Vilém špalek: Tam Pořtugués znova a znova na
lévá svůj jed $ 3.-,
E. Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.60
R. Selucký: Východ je východ $ 3.60
J. Firt: Knihy a osudy $ 4.20
J. V. Polc a V. Ryneš: Svatý Jan Nepomucký
(historie), 2 díly $ 7.50
Anglická publikace: The Jews of Czechoslovakia
(historie židů v Československu — 2 díly, 1.290
stran) cena $ 17.J. Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly S 15.45
Sborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina,
Z. Hejzlar, prof. Kosta, dr. A. Kusák, A. J. Liehm,
dr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a dr.
O. šik) cena $ 3.10
M. Komínek: I pod oblohou je peklo $ 5.50
V. J&vařická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70,
Ivan Sviták: Kniha prezence '(Dialektika pocitů
1948-56) $ L70
L. Grosman: Nevěsta $ 3.30
B. Míkula: Progressive Czech (uč. češtiny) $ 4.50
Arnošt Lustig: Miláček S 3.70
iZ časů nedlouho zašlých (Vzpomínky dř. Mořice
lHrubana) S 3.30
Gertrud von Le Fort: Věčná žena $ 1.Petr Den: Světélko jen malé 50c
M. Součková: Případ poesie $ 1.50,
K. Čapek: Anglické listy $ 1.70,
Hais: Angl.-český a česko-anglický kapesní slov
ník, $ 2.80
a ostatní knihy vydané v exilu
Ceny jsou včetně poštovného

Ve dvoudenních plaveckých utkáních v Bratislavě se
Rovněž čs. plavkyně skončily v Utrechtu na posled
uplatnil jedině Milan Hrouda, který získal pro Čes ním místě. Muži i ženy proto sestupují do nižších
koslovensko jediné vítězství a to na 200 m kraul, skupin Evropského poháru: ženy ze Skupiny A do B
při němž dosáhl pozoruhodného času 2:00,1 min. a a muži do skupiny C, která je v evropském plavec
vytvořil nový čs. rekord. Tentýž plavec obsadil pak kém sportu nejnižší.
druhé místo v závodě na 100 m kraul (za Bulharem
ZMATEK V M ĚŘENÍ ČASU
Georgievem) á svým časem 54.2 vt. vyrovnal stáva
jící čs. rekord. Z dalších závodníků doplaval znakář
Při nedávných lehkoatletických přeborech Východ
iMerxbauer na 200 m třetí a Jaška na 200 m delfín ního Německa v Drážďanech vytvořila dvě děvčata:
rovněž třetí (oba vytvořili nové čs. rekordy). Ostatní olympijská přebornice vé sprintérských disciplinách
závodníci končili téměř pravidelně na šestém, tedy Renate Stecherová a držitelka olympijského zlata za
na posledním místě a na posledním místě skončil i vítězství na 100 m překážek Erhardtová tři nové re
celý čs. plavecký tým.
kordy (10,8 vt., 22,1 vt. respektive 12,3 vt.). Po skon
Konečné pořadí .Evropského poháru B v Bratisla čení mistrovství však vyšlo najevo, že pořadatelé
vě: 1. Itálie 104 bodů, 2. Španělsko 75 b., 3. Holand měřili časy ručně a ne elektricky, ačkoli elektrická
sko 59.5 b., 4. Rumunsko 58 b., 5. Bulharsko 53.5 b., zařízení v Drážďanech jsou. Důvod byl jasný: mezi
ručním a elektrickým měřením jsou velké rozdíly.
6. Československo 46 bodů.
Redaktor západoněmecké tiskové služby SID si pro
to
zajel do Holandska, aby se předsedy evropského
PRVNÍ FINALISTA DAVIS CUPU: USA
atletického svazu 701etého Holanďana Adriana PauV semifinálovém utkání Davisova poháru, které lena zeptal, zda budou tyto nejlepší světové časy
se konalo v kalifornském Alamu, zvítězily Spojené uznány i za světové rekordy. A zde je Paulenova
státy nad Rumunskem hladce 4 : 1 . První den střet odpověď: “Podle rozhodnutí mezinárodního lehko
nutí skončil nerozhodně, když Smith porazil Ovici atletického svazu se uznávají za světové rekordy jen
ve třech setech 7: 5, 6 : 1 a 6 : 3 a Nastase Ameri ty časy, dosažené elektrickým měřením, pochopitel
čana Riessena rovněž ve třech setech 6 : 2 , 6 : 4 a ně za předpokladu, že na stadiónu elektrická zaří
6 : 2 . Ve čtyřhře překvapil výborným výkonem van zení existují. Jestliže ne, pak platí světové rekordy
Dillen, který skvěle prohazoval rumunskou dvojici a měřené ručně!” To znamená, že všechny tři časy
spolu se Smithem získali pro USA další bod vítěz dosažené v Drážďanech, i čas 13.1 vt.. kterého do
stvím nad dvojicí Nastase — Santeiu 6: 2, 7 : 5 a sáhl 6. července v Cuxychn na 110 m přek. Ameri
6 : 2. Oba' zbývající singly pak vyhráli rovněž Ame čan Rod Miibum. nebudou uznány za světové rekor
ričané. Veterán Riessen porazil poměrně hladce Ovi- dy. Ovšem. Rod Milbnra zaběhl tento čas o necelé
ciho 6 : 1, 4 : 6, 6: 1, 7 : 5 a Smith porazil po tří 2 dny později i v italské Sieně a tak bude přece
hodinovém utkání Nastaseho 5 : 7 . 6: 2. 6 : 3 , 4 : 6 . jen novým světovým rekordmanem. Časy Stechero6 : 4. Američané se utkají ve finále Davis Cupu s í vé a Erfaardíové na 100 m a 200 m, respektive na
vítězem listopadového utkání Austrálie — Českoslo j 100 m prek., však uznány7 nebudou. Předseda evrop
vensko, které se bude konat v Melbourne. V odbor ského lehkoatletického svazu Holanďan Paulen bu
ných kruzích je málo pochyb o tom. že se finále de na zasedání federace 4. a 5. září y Edinburghu
bude hrát mezd tradičními tenisovými soupeři: USA — znovu usilovat o to. aby platily jen rekordy měřené
Austrálie.
elektricky, nebo aby byly vedeny dva různé světo
GRAND PR IX 1973
vé rekordy. Dvakrát už byly jeho návrhy zamítnuty,
Na okruhu za Semmeringem se jel další závod auto
— v Mnichově v době OH Afričany —, nyní však
doufá, že se mu přece jen podaří udělat v měření mobilového mistrovství světa, který měl napinavy
průběh. Ještě pět kol před koncem závodu byl jasně
času pořádek.
v čele loňský mistr Brazilec Fittipaldi, ale malá zá
vada — prasklý přívod benzínu — zavinila, že závod
VŠECH POTŘEB PRO LYŽA Ř E
nedokončil. Zvítězil R. Petersoň na Lotusu, před Ste
ZA VELM I SNÍŽENÉ CENY !
wartem (Tyrrell) a Brazilčanem C. Pacem (Surtees).
— Na mistrovství USA v plavání v Louisville vytvo
Využijte výhodné příležitosti !
Stav mistrovství: 1. Stewart 66 bodů, 2. Cevert 45
řila 161etá Američanka Rothamerová nový světový
SNOW
SKI
'Wr
rekord v plavání na . 400 m volný způsob časem b., 3. Fittipadli 42 b., 4. Pterson 34 bodů. Do konce
4:18,071. Překonala tím rekord Australanky Gouldo- mistrovství zbývají ještě tři Grand Prix: v Monze,
dříve Bruce Bretherton Ski Shop
vé z letních olympijských her v Mnichově (4:19,04). v Kandě a ve Watkins Glen v USA.
majitelé rodina Blahovcova
—
V kvalifikaci na mistrovství světa v kopané vy
TOORONGA V ILLA G E Shopping Centre
OMLOUVÁME SE ČTENÁŘŮM
hrála Zambie nad Keňou v prvním zápase 2 : 0 a
(roh Toorak & Tooronga Roads)
Poslední sportovní zprávy se na cestě z Evropy
v odvetném utkání remizovala v Nairobi 2 : 2 . —
někde zatoulaly, takže do uzávěrky HD nedošly.
Austrálie zvítězila v kvalifikaci v Sydney nad Irá
— obchod 25
nem 3 : 0 a v odvetném střetnutí v Tehéránu pro
Telefon 20-7437
hrála 0 : 2. Rozhodnutí o postupu na mistrovství
~r~
*_ *
HLAS
D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
padne v utkání Austrálie s Jižní Koreou.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
— Čs. lehcí atleti obsadili v semifinále Evropského
Přijravujeme prodej všech potřeb k
poháru v Nice třetí místo, když získali 76 bodů
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
TÁBOŘENÍ,
(Východní Německo 98.5 bodu, Francie 90 bodů) a
Telefon: 42-5980
importovaných i místních
do závěrečného střetnutí nejlepších družstev Evropy
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: ' (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
se proto nekvalifikovali. Jediného vítězství dosáhl
Miroslav Kodejš v závodě na 400 m překážek, kte výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
Obchod je otevřen vždy v pondělí a úterý od
rý
výborným časem 49.9 vt. vytvořil nový čs. re přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6,10 hod. dop. do 5.30 odp., ve středu, čtvrtek a
kord.
£ stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně.
pátek do 9 hod. večer, V sobotu od 9 hod. do
— Kdysi slavný hokejový turnaj o Thurn-Taxisův
1 hod. odp. (event. dle ujednání — žádejte k
pohái; vyhrálo mužstvo Slovana Bratislavy, které po-, Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání obratem.
razilo v rozhodujícím utkání ve Fuessenu obhájce
telefonu p. Josefa Blahovce).
trofeje Spartak Moskva 3 : 2.
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