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ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
Ročník XXV.

GRÓNSKA SE NETÝKÁ
Aleš Nebeskv

-- Snaď poruším vštěpovanou mi zásadu, že úvodník
Hlasu domova nemá mít téma lokální, že se má,
1 zabývat problémy, které se dotýkají nebo které za
jímají i toho osamoceného čtenáře v Grónsku. Píši
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER
‘‘snad”, protože chci přesto poukázat na místním,
melbournském
na problémy, které sice ne
Melbourne 26. května 197F
číslo 11. mohou mít vlivpříkladu
právě v Grónsku, ale jen s malými
obměnami jistě ano již třebas “vedle” v Kanadě
Amnestie čs. prezidenta republiky
a pak ve všech ostatních státech zeměkoule, kde se
sešla větší skupina Čechů a Slováků, politických,
uprchlíků i krajanů: na problémy účasti v našem,
veřejném životě a využití možností, které se vyskyt
nou.

Závěiem oslav rozpaky
Květnové oslavy "třicátého výročí osvobození Sovětskou armádou" měij
vyvrcholit velkolepou přehlídkou jednotek armády, SNB, vojsk ministerstva
vnitra a Lidových milic na Letenské pláni v Praze. Počítalo se pevně s tím,
že na tribuně zasedne vedle domácích pohlavárů ' především Leonid Brežněv v
čele početné sovětské delegace. Už v referátech o přípravách "velké události''
psaly pražské noviny, že se očekávají "významní hosté" a z Moskvy hlásily
zpravodajské služby ještě den před pražskou přehlídkou, že krátce po sovětské
oslavě výročí konce minulé války letí Brežněv do Prahy. Nakonec nepřiletěl a
tak se stalo, že nejvyšším představitelem SSSR na slavnostní tribuně na Let
ně byl náměstek prezídia Nejvyššího sovětu SSSR I. G. Grušeckij.

Rovněž účast přihlížejí
cího obecenstva byla ma
lá - zřejmě proto, že za-'
městnanci
jednotlivých
podniků nepochodovali na
Letnou hromadně, že účast
jednotlivců nebyla tak
kontrolována jako na 1.
máje. Pražské noviny pí
ší, že ‘‘příslušníky našich
ozbrojených sil přišly po
zdravit desetitisíce obča
nů”. (V soukromém dopi
se píše příbuznému oby
vatel Letně: ‘‘Přečkali
jsme velkou parádu, ale

při dobrém zápase na
Spartě bývá více lidí.”)
O neúčasti Brežněva v
Praze se vyskytly ve svě
tovém tisku různé komen
táře: dle některých chtěl
tím Brežněv vyjádřit svou
nespokojenost s Husáko

vou vládou, kdežto dle ji
ných je situace v Česko
slovensku už tak pod kont
rolou sovětů, že se zdála
Brežněvova cesta zbyteč
ná.- V pozdějších dnech
se vyskytly zprávy, že
Brežněv onemocněl. V

každém případě vyvolal
svou neúčastí v Praze
rozpaky, které nezmenšily
ani projevy přítomných
sovětských hcsíů. kteří
chválili "velkého syna
bratrského národa, velké
ho komunistu'" Gustava
Husáka. Ten psk se v pro
jevu po přehlídce snažil
ujišťovat snad i sám se-'
be. že do budoucnosti
‘‘přistoupíme hrdě. sebe
vědomě, s politickou jisto
tou”.
Snad nejpozoruhodnější
na
všech
květnových
(Pokračování na str. 2).

Vietnamská dráma...

Dr. Martin Kvetko, New York
Dna 29. apríla 1975 opustil posledný americký voják Indočínsky poloostrov.
Amerika ponechala nielen Kambodžu a Vietnam, ale aj celú Juhovýchodnú Áziu
na pospas komunizmu. 29. apríl bude výkričníkom v historii Spojených
státov i celého západného světa. Prezident Ford. vy
hlásil, že pre Ameriku skončila vietnamská trpká
skúsenosť a že americký národ musí na Vietnam
zabudnut', vnútorne sa zjednotiť, nájsť sám seba a
Podle zprávy z Mnichova oznámili vedoucí Rozhla sústrediť sa na iné vážné a neodkladné úlohy. Ale
su Svobodné Evropy a do Sovětského svazu vysíla dá sa na Vietnam len tak zabudnúť? Dá sa za
jícího Rozhlasu Svoboda, že nedostatek finančních budnut' na výše páťdesiať tisíc mladých obětova
prostředků nutí k sloučení obou stanic a k podstat ných životov v tomto zápolení? Dá sa zabudnúť na
nému snížení počtu zaměstnanců. Zpráva říká, že
do konce letošního roku má být propuštěno na 200 materiálně obete, ktoré sa odhadujú na nějakých sto
redakčních a 100 technických pracovníků obou sta páťdesiať miliárd doiárov? Dá sa len tak zabudnúť
nic. Kromě toho je známo, že počet zaměstnanců byl na to, že Amerika prehrala prvú vojnu vo svojej
už i bez tohoto rozhodnuti omezen, že se v posled
ních dvou letech nenahrazovali zaměstnanci, kteří historii? Dá sa len tak 1'ahko zabudnúť na obrovská
odešli do pense nebo do jiného zaměstnáni, nebo stratu prestiže a dóvery vb svete a sebadóvery do
kteří byli převedeni z vysílačky do oddělení pro sle ma, čo debakel vo Vietname přivodil?
dování a vyhodnocování zpráv z východní Evropy,
které pracuje rovněž v rámci Výboru pro Svobodnou
Prvá otázka, ktorá sa neckých zmlúv na obranu
Evropu. Rozsah omezení ve vysíláni — časový i jude historikom tláčiť do proti komunistickému; imobsahový — nebyl dosud oznámen, ale omezení je
nysle, je: kedy to vlast - perializmu. A ako sa nepři. takovém zásahu samozřejmé.
Zpráva ovšem nepřekvapila nikoho, kdo sleduje íe začalo? Aké boli motí- skoršie ukázalo, Foster
trend americké politiky a politiky západních států /y, ktoré Spojené štáty Dulles sa příliš nezaobevšeobecně. O existenci obou vysílaček se bojovalo Dri tom sledovali? Po' dru- ral s problémom, či tieto
v novinách a v americkém senátě již před dvěma íej světověj vojně Ameri zmluvy majú reálnu zá
lety, vlastně už — v zákulisí i veřejně — současně
kladnu, či ich nielen Ame
s prvními kroky, které mají končit dokonalou poho ca, vcelku nepoškodená
dou, přátelskou koexistencí, věčným mírem mezi stá íospodársky alebo finanč- rika móže splnit’, ale aj
ty demokratickými a diktaturami. My ovšem máme íe, dostala sa do čela de- či partneři sú na úrovni
své zkušenosti s mnichovanským mírem na věčné nokratického světa. Po splnit’ převzaté povinno
časy, a bojíme se, že ústupky Ameriky, jakým je i
sti.
omezení a později snad úplné zrušení vysílání Svo sríchode Trumana a neikoršie Eisenhovera do
bodné Evropy, mír v budoucnosti spíše ohrozí.
V roku 19.60 vo svojej
Čs. komunistický režim sice často tvrdil, že "štva- 3ieleho domu americkú inauguračnej řeči. prezi
vou cysílačku" nikdo v Československu neposlouchá, :ahraničnú
politiku u- dent Kennedý šiei ďalej.
ale zprávu o propuštění v Mnichově uveřejňuje se
;meráo.val
.tradičný
.ame-, Po převzati úřadu nedal
zřejmě škodolibou radostí. Rudé právo např. píše
ironicky, že se našli zahraniční komentátoři, kteří ■ický idealizmus a purita- preskúmať, do' ákej míelítostivě hodnotí toto propouštění jako "politickou lizmus. Eisenhoverov mi- ry Dullesova
stratégia •
kastraci" a dokonce jako jakýsi "mini-Vietnam" nislter Zahraničia Foster stála na reáinej základni
(15. 5.).
Pro naše lidi doma bude znamenat zpráva o ome Dulles budoval politickú doma i vo spojeneckých
zení nebo ptzději snad i zrušení vysílačky RFE ze štratégiu na týehto dvoch krajinách, lež- vyhlásil:
sílení pocitu opuštěnosti Západem. Pro nás v exilu ;radičných
hodnotách ‘‘Dáváme každému .náro
by měla vyvolat snahu tuto ztrátu vlastními pro imerického národného ži- du na vedomie a lo bez
středky, zvýšenou propagační činností, aspoň částeč
rota. Vytvořil sieť spoje (Pokračovanie na str. 2)
ně nahradit.

Zm ěny
v Rozhlasu Svobodné Evropy
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Z toho všeho, co jsem se coby novopečený emigrant
před šesti lety a osmi měsíci dozvěděl v prvém ná
razu nových dojmů a informací, utkvělo dodnes v
mě paměti jedno z vysvětlení potíží s organizová
ním české a slovenské skupiny: “To máte těžké -ta rozloha, všichni jsme rozprášeni do všech kou
tů — a rychlý a bezprostřední komunikační prostře
dek veškerý žádný.” Od té doby to skeptik pocho
pitelně označuje za jednu z mnoha báječných vý
mluv pro zachování našeho bohorovného veřejného
mlčení a nicnedělání. Optimista oproti tomu trvá
na svém a označuje to za konstatování skutečnosti
našeho života a dodává k tomu hlasem přeplněným
nadějemi, že -změní-II se tato skutečnost, změní se
i naše letargie.
Až do současnosti se náš melbournský skeptik i
optimista mohli přít až do krve, aniž jeden či dru
hý moM platnost své teorie prokázat náležitým pří
kladem. Nyní se situace změnila a otázkou je, kdo
z nich z té změny vytěží argument pro sebe. Nechci
být špatným prorokem, ale zatím vše nasvědčuje
tomu. že to hoste skeptik, který bode mocí povážli
vě pokyvovat Mavmi.
Informovaný čtenář již jistě pochopfl. že píši o
tzv. "Access rasSo” . Byte by jistě zbytečné opako
v a t oč vlastně jde — Hlas domova v několika po
sledních číslech o základních faktech __informoval
dostatečně. Rád bych jen upozornil na něco. co snad
nebylo vysloveno naplno. ABC chápe novou stanici
3ZZ jako živé pojítko tich. kdo jsou ochotni se spo
lečensky angažovat a veřejně se vyjadřovat k otáz
kám a problémům společnosti a dosud k tomu ne
měli? možnost. .-To platí pro vysiiání v angličtině, a
nikde není psáno, že v tomto vysíláni nemohou přijít
ke slovu národnostní skupiny Pokud se týká vysílání národnostních skupin v
jejich vlastním jazyce, je sice zcela možné a do
konce i pravděpodobné, že by vláda a snad i pra
covníci ABC (speciálně v případě některých národ
nostních skupin) dávali přednost programům čisté
kulturním. Zdá se mi však. že je to jen dohad, je
hož oprávněnost je třeba prakticky vyzkoušet. Mno
hokráte oficiálně vyhlášeným smyslem vysálání je
ono “živé pojítko” , přístup (access) k rozhlašovánu
vysílání těm, kteří mají co říci a chtějí to říci ve
řejně a nejen svým čtyřem stěnám. Tento "přístup” ,
je prý otevřen každému, každý má na něj právo
a domnívám se, že by bylo předčasné předpokládat,
že toto právo bude někomu bráno. Dojde-B k tomu;
a o tom se můžeme přesvědčit jen tím. že se o své
právo budeme hlásit, pak to ovšem bude něco ji
ného a bude naší povinností se bránit. Proto se také
domnívám, že by bylo chybou, kdyby ti češí a Slo
váci, kteří se zatím tvorby ujali, vytvořili z vysíláni
jen a jen kulturní záležitost. To by byla jen polo
vina toho, co ABC tvrdí, že “Access rádio’ má být.
Mám tu čest, že některé z oné hrstky lidí (třeba
říci nedostatečně malé hrstky), kteří se^ ujali pří
pravy programů, mohu nazývat svými přátelí. Proto
ani chvíli nepochybuji, že po přečtení mých slov
řeknou: “Výborně — ale kdo to bude dělat? Kdo
vůbec bude dělat ve svém volném čase práci, kterou
vysílání vyžaduje a na kterou s vypětím sil stačíme
jen v oblastech, které Jsou ^nám ^blízké? Na ostatní
nestačíme a tak — máš možnost.”
O tu možnost mi právě jde. Nikoliv om oji možnost,
ale o možnost, která se nabízí všem Čechům a Slo
vákům v Melbourne. Tato možnost, která nám _—
jak se říká — spadla do klína.^ Spadla nam do klína
tím, že se neustále mění a rozšiřuje pojetí- demokra
cie v demokratických společnostech. Každý proces
(Pokračováni na str. 2)
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Závěrem oslav rozpaky
(Pokračováni se str. 1)
oslavách v Českosloven
sku bylo množství uděle
ných řádů, medailí, pový
šení, uznání atd. S vážno
stí a velkou slávou byly
ohlašovány i docela zá
bavné pocty (např. Řád
práce byl udělen i Muzeji
V. I. Lenina). Každý praž
ský občan byl svým způ
sobem vyznamenán, pro
tože celému hlavnímu mě
stu byl udělen Řád Kle
menta Gottwalda.
K 9. květnu byla také
vyhlášena
očekávaná
amnestie prezidenta re
publiky, která chce “po
skytnout příležitost oso
bám, které nepříliš závaž
ným způsobem porušily
zákon, aby i bez uloženi
trestu svou poctivou pra
cí přispěly k budovatel
skému ú s ilí'A m n e s tie
promíjí tresty za přečiny
a trestné činy. na něž zá
kon stanoví trest odnětí
svobody nepřevyšující tří
roky a zastavuje stihání
osob za podobné spáchané
činy. Podle článku 4.
výnosu prezidenta
se
amnestie nevztahuje na
“trestné činy hanobeni
státu světové socialistické
soustavy a jeho předsta
vitele podle par. 165 tr.
zák.. ohrožení státního ta
jemství ke škodě státu
světové socialistické sou
stavy podle paragrafu
108 tr. zák. a poškozování
zájmů republiky v cizině
podle paragrafu 112 tr
zák.’’.
Amnestie se také nevzta
huje na trestné činy bo spodářské podle hlavy
druhé a trestné činy vo
jenské podle hlavy 12..
trestné činy proti výkonu
pravomoci státního orgá
nu a orgánu společenské

organizace a veřejného
činitele podle hlavy 3.
odd. 1 zvláštní části trest
ního zákona a trestné činy
spáchané se zbraní v ru
ce. Z amnestie jsou také
vyňaty trestné činy ohro
žení služebního tajemství,
nedovoleného ozbrojování,
příživniství a ohrožování
mravní výchovy mládeže.
Amnestie se výslovně
nezmiňuje o trestných či
nech neoprávněného opuš
tění republiky nebo ne
oprávněného pobytu v či
žmě. V té věci může být
zřejmě použít článek 1.
amnestie, ovšem omilost
něný by zůstal plně v ni
kou režimu- protože kaž
dého navrátilce, o něhož
by měl režim z jakéhokoli
důvodu zájem, lze obvinit
z č"oů. na které se amne
stie nevztahuje (viz člá
nek 4).
Pozoruhodnou změnou
proti dřívějším amnestiím
je stylizace ustanovení, že
jsou z amnestie vyjmuty
trestné činy “hanobení
státu světové soucialistické soustavy” a “vyzvědačství a ohrožení státní

ho tajemství ke škodě
státu světové socialistické
soustavy”, dož prakticky
také znamená, že na So
větský svaz a jeho před
stavitele se ani mírně na
dávat nesmí.
Před květnovými osla
vami a během nich byla
prováděna rozsáhlá poli
cejní razie, při níž bylo
vzato mnoho osob do vaz
by nebo byly aspoň varo
vány. šlo jak o recidivi
sty tak o osoby politicky
nespolehlivé. Na rozdíl od
dřívějších leť neprošla le
tos do čs. tisku ani krát
ká zprávička o těchto
“očistných akcích” a když
o nich referovaly rakous
ké sdělovací prostředky
a po nich některé západo
evropské, prohlásila to
ČTK za pomluvy. Rudé
právo zprávy komentova
lo v článku nadepsaném
“Zatuchlá strouha” takto“Mlýn už dávno neme
le, vantroky vyschly a vo
da v mlýnském náhonu
páchne hnilobou. Ale něktérým lidem, kteří napá
její veřejné mínění v Ra
kousku, v Německé spol

Grónska se netúká

kové republice a ve Fran
cii, se stále zdá být ještě
čirým zdrojem, a tak ‘ze
spolehlivých pramenů’ ší
ří hrůzostrašné zvěsti, že
prý právě ve dny, kdy
jsme s radostí vzpomínali
třicátého výročí osvoboze
ní Sovětskou armádou, iu’říl u nás' bezuzdný policej
ní teror. Prý se zatýka
lo, jako v nejtemnějších
dobách naší vlasti bušily
na dveře občanů temné
postavy, vytahovaly z po
stele nic netušící lidi a
odvlékali je do vězení. . .
atd.”
I z tohoto komentáře je
zřejmé špatné svědomí,
pražského režimu. Svobod
né sdělovací prostředky
totiž referovaly, že se v
Československu zatýkalo,
ale o tak “bezuzdném po
licejním teroru” se nezmi
ňovaly - i když se zdá
dost pravděpodobné, že
letošní policejní akce,
před většími oslavami,
byla důkladnější než ve
stejňé době v minulých
letech, kdy ji režim - s
vlastním
vysvětlením
rnrčom _ nřÍ7nol

Vietnamská dráma...
(Pokračovanie zo str. 1) ukázalo, bola to základna
nereálná, neodpovedajúca
ohl’adu na to, či nám praani možnostiam Ameriky
je dobré alebo zlé, že za
ani pomerom vo spojenec
platíme každu cenu, že
kých" krajinách. Po hroz
znesieme Každé břemeno,
ných skusenostiach ame
že překonáme každú' ťažrický l’ud néchcel znášať
kosť. podpoříme každého
“každé břemeno” a vo
priateťa a budeme odpo spojeneckých
krajinách
rovat’ každému nepriate- nebolo vitálneho podkladu
1'ovi. aby sme ubránili pre obranu slobody, ako
slobodu,”
jej rozumie Amerika. Po
Toto bola politická zá patnastich rokoch stal sa
kladna. na ktorej sa pat- Vietnam morálnou traunásť posledných rokov mou v mysli amerického
Amerika angažovala na národa. Vytratí sa z ameIndočínskom poloostrove. rickej mysle? Zabudne sa
Ale, bohužíal’, ako sa na dráma, tragédiu vo

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

sehraje
V NEDĚLI 1. ČERVNA 1975 VE 3 HODINY ODPOLEDNE

Stroupežnického divadelní hru
o čtyřech dějstvích
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děti vstup volný.
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Vietname? Samozřejmé,
že sa na ňu zabudne, lebo sa zabudnúť musí.
Amerika nemóže viesť
svět v duševnom rozpolo
žení vietnaniskej múry,
indočínskej príšery. Lenže na to nestačí výzva
prezidentova. Na to třeba
viac! Amerika má zlé
svedomie, hoci len sama
vietnamská tragédiu ne
zavinila. Senátor Goldwater povedal, že Amerika
přežívá pocit hanby aj
preto, že túto vojnu moh
la vyhrát’. Ale obroda
americkej zahraničnej po
litiky nemóže výjsť z nepremyslenej a naivně chápanej politiky détente, tá
sa musi zrodit’ z reálné
ho přístupu k světovým
problémom, z pochopenia,
aké sú a nie z takého
přístupu, ako by ich chcela mať idealistická kon-
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cepcia americkej demok
racie. Amerika nemóže
pokračovat’ tak, aby sa
snažila za každú cenu
přesadit’ koncept svojej
demokracie aj tam, kde
nie sú pre to základné
podmienky a pri tom opu
stit’ národy a oblasti, vy
dat’ tieto na pospach po
litiky détente tam, kde
demokracia a západná civilizácia majú svoj tra 
dičný domov. Až po tom
to reálnem přístupe k
světovým problémom móže sa Amerika zbavit’
viétnamskej drámy, vyliečiť sa z vietnamskej
príšery.

ZPRÁVY OSOBNI

Bratr
Jan TÁBORSKÝ,

bývalý příslušník
“Roty Nazdar”, člen
Čs. obce legionářské v
Queenslandu, oslavil
dne 16. května 1975
své 80. narozeniny.
Srdečně blahopřejí a
mnoho dalších spokoje
ných let přejí členové
'ČsOL z celé Austrálie.
Z W ČsOL
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(Pokračování se str. 1)
změny vědy přináší vedle kladů i jistá nebezpečí:
změn lze využít i zneužít a je-li rozšiřován přístup
(access) k společenským otázkám a k jejich řešení,
nepřináší to rozhodně čas k sedění se založenýma
rukama — mohlo by totiž dojít k takovému jejich
řešení, které by se nám třebas i nemuselo líbit. Má
me tedy možnost, vlastně i povinnost, jako poslucha
či reagovat na to, co se nám předkládá. Ještě více
ale máme možnost a povinnost dát najevo, v co vě
říme. Nemám na mysli náš anťikomunismus — o něm
všichni víme a ví o něm i australská veřejnost. Mám
na mysli vyjádření toho, pro co vlastně jsme. Být
proti něčemu již dávno nestačí a spíše to — jak víme
velmi dobře — případného posluchače odpuzuje. Tam,
kde se komunismus setkal s pouhým antikomunismem,
tam vždy vyhrál a bude vyhrávat i nadále. Pouhé
popírání něčeho, negativnost, nikdy vyhrát nemůže,
není-li provázena pozitivním programem.
To vše — zcela samozřejmě — vyžaduje práci.
Malou, drobnou a hlavně vytrvalou práci při každé
příležitosti, která se nám naskytne a jejíž výsledek
se může projevit třeba až po létech. Je třeba ale
připomenout, že absence této drobné práce se může
projevit až překvapivě a nepříjemně rychle. V pří
padě práce pro české a slovenské vysílání a pro
využití “Access radia” v angličtině (což vše samo
o sobě není cílem, ale jen prostředkem) je to práce
o. to těžší, že jen málokdo má zkušenosti s rozhlaso vou prací. Ten však, kdo poslouchal vysílání národ
nostních skupin — Poláků, Maďarů, Ukrajinců, Lotyšců, Litevců atd. — jistě zjistil, že jsou ve. stejné
situaci. Přesto je to ale neodrazuje. V tomto případě
neplatí: “Já to nikdy nedělal”, ale platí chci nebo
nechci; je mi lhostejné, či záleží mi na tom, jak se
utváří život společnosti; jejíž jsem částí: je mi lho
stejné, či záleží mi na tom, jaký bude můj vlastní
život.
Nikdo z těch, co se mají a budou podílet na vy
sílání stanice 3ZZ, nejsou rozhlasoví profesionálové
á tato stanice, jejíž provoz je prozatímně určen na
dobu tří měsíců, zanikne v okamžiku, kdy profesio
nální pracovníci ABC budou nuceni převzít pro ne
dostatek zájmu programovou náplň vysílání. I rozdě
lení vysílacího času jednotlivým skupinám je proza
tímní. Jinak řečeno, nenajdedi se dostatečně zají
mavá programová náplň, nenajde-li se dostatečné
množství lidí pro přípravu a tvorbu programů, ať
již sociálně společenských či kulturních a nebude-Ii
dostatečný ohlas z řad posluchačů, zatím přiděleny ■
čas českému a slovenskému vysílání bude prostě v y -'
hražen jiným.
Osm tisíc Čechů a Slováků v Melbourne má tedy
možnost. Jak té možnosti využijí a čím, je jen na
nich, I kritika je zdravá, ale sama nestačí.
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Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně do 9 hodin večer,
v sobotu po celý den.

Oznamuji
všem přátelům,
že moje dcera
RENATA - DANA
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ukončila úspěšně %
2 vysokoškolská studia H
H a dne 14. května 1975p
3 byla v Moorabbin Towng
g Halí promována a 2
2 získala diplom v oborug
%
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Renata Malčíková, ^
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Noble Park, Vic 2
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— Dne 15. května byly vy vštěvě v Československu Kotva s Iouzl n y m je n pro
hlášeny y Rytířském sále též vůdce Palestinců J. deji letenek.
Valdštejnského paláce v Arafat, který byl přijat — Ve Vyšném u českého
Praze, výsledky literární Husákem a dalšími před Krumlova, byla ukončena
soutěže k 30. výročí osvo ními čs. komunisty.
výstavba největší jihočes
bození. Ministr kultury — Byla zahájena stavba ké mlýnice hnojivých vá
ČSR M. Klusák při tom elektrického vedení o na penců, která má roční ka
řekl, že. “výsledky umě pětí 400.000 voltů na úse pacitu přes 82.000 tun vá
leckých soutěží znamenají ku mezi transformačními pence. Podle geologického
projev tvůrčí síly a poli stanicemi v Roehrsdorfu průzkumu jsou zásoby
tické angažovanosti v du ve Východním Německu a tamního vápence odhad
chu závěrů XIV. sjezdu v Hradci u Kadaně. Toto nuty na 11 miliónů tun.
KSČ” . Projev tvůrčí síly mezinárodní propojení má — U Tachova se zase
byl tak pozoruhodný, že umožnit vzájemnou pomoc ukončuje výstavba pře
tlačenice o ceny byla ma v zásobování elektrickou hrady Lučina. 1. července
lá, takže dva účastníci energií a vytvořit předpo se má začít napouštět usoutěže - L. Toman a B. klady pro napojení na me mělé jezero dlouhé 2%
Nohejl - dostali po dvou zinárodní
energetickou km, které zadrží 4V2 milió
cenách. První cenu za pró soustavu socialistických nu m2 vody z řeky Mže a
zu dostal J. Rybák, za zemí. Délka vedení na čs. dvou potoků.
poezií I. Skála, za diva území je 27 km a ve Vých.
— Na schůzi Slovenské
delní hru Z. Pluhař, za Německu 53 km.
národní rady uvedl před
rozhlasovou hru B. Pasto
Dne 12. května byla seda slovenské vlády Corek. B. Nohejl dostal 1. —
cenu za literaturu pro slavnostně otevřena nová lotka, že se za 4 roky ny
mládež a za filmový scé silnice 1. třídy spojující nější pětiletky zvýšil na
nář, L. Toman 1. cenu za Turnov s předměstím Li Slovensku objem průmy
scénář televizní hry a za berce - Doubím, která by slové produkce o více než
scénář pro celovečerní la vybudována nákladem 40%, což představuje pří
% miliardy Kčs. Stavbu růstek 35 miliard Kčs. Ze
film.
provedli polští stavbaři a mědělská výroba vzrostla
—- Nad Makovém na slo- to o rok dříve než bylo za minulé 4 roky o 19.1%
vensko-moravském pome plánováno.
a tržní o 34.4%. Produk
zí byl odhalen bronzový — Náměstek ministra za tivita práce vzrostla v ob
památník hrdinům 1. čs.
věcí M. Růžek dobí 1970-1974 průměrně
partyzánské brigády Ja- hraničních
jednal
v
Aténách
o mož ročně v průmyslu o 5.9%
na žižky z Trocnova.
nostech rozšíření styků a ve stavebnictví o 6.2%.
— V Jiráskových sadech mezi Řeckem a Českoslo — Z gratulace čs. vlády
v Litoměřicích byla^ zase venskem. Československo Jižnímu Vietnamu: “Čs.
odhalena pískovcová so zvýšilo počet diplomatic ■ lid má v živé paměti, jaké
cha rudoarmejce s rozvi kých zástupců v Řecku a lidské útrapy a materiál
nutým praporem a samo vystavělo v Aténách no ní oběti musel přinést
palem podle návrhu so vou budovu velvyslanec hrdinný vietnamský lid ve
válce, která mu byla vnu
chaře O. Petroše z Prahy tví.
imperialistickými
a v Levicích v Západoslo — ■Na náměstí generála cena
venském kraji odhalili pa Ludvíka Svobody ve Štern kruhy. Vítězství vietnam
mátník Klementa Gott berku byl odhalen Památ ského lidu potvrdilo histo
walda, který je dílem so ník osvobození, na jehož rickou pravdu, že lid, kte
chaře T. Bártlaya. Nový podstavci je umístěn tank rý bojuje za svou svobodu
a nezávislost a opírá se
Klement Gottwald byl t a  T 34.
přitom o mohutnou a účin
ké odhalen v Písku. Ten
— V bývalé kavárně Vlta nou podporu a pomoc ze
je dílem B. Bendy.
va v Praze bylo zřízeno mí socialistického spole
— Slavnostní přísahy no odbavovací centrum Čs. čenství a dalších antiimváčků Pohraniční stráže aerolinií. Bývalé centrum perialistických, pokrokov západních Čechách se
zúčastnila též početná de
legace sovětské armády.
— V hotelu Javorina, kte
rý je zakotven na Dunaji
y Bratislavě proti Inter
hotelu Devín, vznikly z
nezjištěných příčin požár,
Mluví a příše-li se o "Jaru " z roku 1968, ne
který si vyžádal tři_ lid
ské životy a zranění 5 měla by chybět zmínka o zásluhách, které si zí
osob.
skal nevědomky; vlastně proti své vůli, generál
— V Bojnicích byla slav Jan Šejna. Případ kdysi mocného, Novotnému věr
nostně otevřena nová lá
ného lidového generála tehdy nepochybně urychlil
zeňská léčebna “Baník”,
spád událostí v Československu, pomohl odhalit
určená pro rekreující v
praktiky starého režimu a tím přivolat snahu po
hornictví, energetice, ply
nárenství a geologii.
změně. Semínka poslance generála Šejny se uja
la rychle a vyrostla v bodláčí tak mohutné, že
_ú ro d n í podnik Feroi
- ,v. -č dostal nové jmé
pomohlo významně prorazit zábranami, které pro
r —. nyní se oficiálně jme
ti změnám stavěla Novotného strana.
•- '. Ť. p. Ferox, závoc
Uprchlík Šejna žije nyní poblíž Washingtonu v
r-nršála Rybalka.
domě, jehož nájem prý platí americká CIA. To
— Do konce letošního ro
nájemné a další příspěvky na živobytí vojenskou
ku má být rozšířena ba
hodností až dosud nejvyššího uprchlíka z komu
řevná televize tak, ze bu
de krýt více než 70% stá.
nistických států, který prý zůstal nadále pravor.íbo území.
věrným komunistou stalinského typu, se CIA asi
_ Ve dnech květnovýct
vyplatí — Šejna totiž měl kdysi přístup k mnoha
oslav byl na oficiální na
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Profesoři čs. původu v USA k 30. výročí druhé světové války

Prohlášeni a výzva
Ad hoc komitét universitních a kolejních profesorů českého a slovenského
původu ve Spojených státech vydal k 30. výročí ukončení druhé světové války ‘
prohlášení,, které zaslal prezidentu Fordovi, státnímu sekretáři Kissingerovi a
všem senátorům a poslancům amerického kongresu. Kopie byly poslány také
dalším představitelům amerického politického a odborářského života, americ
kým novinám a známým novinářům. Prohlášení zní:
'

“Profesoři českého a
slovenského původu na
universitách a kolejích
Spojených států, kteří
jsme podepsali toto pro
hlášení, jsme vytvořili ad
hoc komitét, abychom vy
slovili své hluboké znepo
kojení nad mezinárodním
vývojem všeobecně a nad
současnou situací v Čes
koslovensku zvláště. Dom
níváme se, že 30. výročí
osvobození Československa
spojenci
je
vhodným
okamžikem zamyslet se
nad uplynulými třemi de
setiletími a vyslovit náš
názor na současný vývoj
v této nešťastné zemi.
Před třiceti léty bylo
Československo osvoboze
no z nacistické okupace
spojeneckými armádami.
Češi a Slováci se domní
vali, že “pevná a perma
nentní” dohoda mezi zá
padními spojenci a Sovět
ským svazem byla zákla
dem pro uspokojení legivých a mírumilovných sil.
je nepřemožitelný . . . ”
— Novým předsedou ÚV
Svazu slovenských druž
stevních rolníků byl zvo
len Ján Blcháč, předseda
JZD Liptovský Ondřej.

timních sovětských zájmů
ve Východní Evropě. So
větská garancie českoslo
venské suverenity z roku
1943 se ■pokládala za lo
gický krok v politickém
plánu, který Českosloven
sko sledovalo vůči Sovět
skému svazu od roku 1935.
Jaltská deklarace o osvo
bozené Evropě se jevila
jako záruka, že v Praze
nebude nastolen sovětský
režim; jak pravil presi
dent Roosevelt: “Spojen
ci se sp ojí.. . aby pomoh
li národům . . . rozřešit je
jich problémy pomocí
pevně zakotvených demok
ratických procesů.” V
květnu 1945 nastoupilo
Československo cestu da
lekosáhlých reforem. Je
jich provedení však bylo
zabráněno komunistickým
pučem v únoru 1948, inspi
rovaným Sověty.
Následovalo dvacetileté
období surového útisku,
češi a Slováci ztratili dů
stojnost, svobodu a^mnozí
byli uvězněni a ztratili ži
vot. Když napětí studené
války polevilo, zdálo se,
že bude možný vnitřní vý
voj postupné změny a mo
dernizace. Sovětská inva

Šejna o Cunbalovi

ŠIJI
NA ZAKÁZKU
kostýmy, šaty atd.
Bližší informace: tel
í
(Melb.) 91-3408

zajímavým dokumentům a osobám.
Před dvěma týdny se Šejna opět ozval popisem
toho, jak se v Československu připravoval převrat
v Portugalsku. Znal totiž dobře nynějšího před
sedu Komunistické' strany Portugalska seniora
Afvaro Cunbala, který žil v letech 1960 - 1968 v
exilu v Praze (z Prahy odejel do Moskvy po srp

nové sovětské okupaci, kterou plně schvaloval).
Na podporu Komunistické strany Portugalska mě
lo např. bezpečnostní oddělení ÚV KSČ, jehož byl
Šejna členem, v rozpočtu 2 milióny Kčs, ale další
3 až 4 milióny byly vynaloženy ročně na portu
galské komunisty z jiných pramenů.
Program převratu v Portugalsku, připravovaný
už od počátku 60. let v Praze, se podle Šejny
portugalským komunistům daří plnit: využití oče-.
kávané liberalizace po smrti Salazara, která urychlí osamostatnění kolonií a rozpad impéria za
se urychlí v mateřské Zemi vývoj do leva.
Všechny plány v Praze se ovšem prováděly s
vědomím a podle instrukcí Moskvy, nebo přesně
ji podle instrukcí červoněnkova zástupce v sovět
ském velvyslanectví v Praze Udaltsova, který byl
ve skutečností nejvyšším členem KGB v Česko
slovensku. V Praze Se po léta tiskly komunistické
portugalské noviny a pamflety, zasílané tajně do
Portugalská a jeho kolonií. Šejna poznamenává,
že Cunbal sám byl považován za dobrého organi
zátora, kterého je však třeba postrkávat do spo
lupráce s vyzdědačskou službou.' Byl přesvědče
ným marxistou a nesporně i spolehlivým instru
mentem sovětských komunistů.

ze v roce 1968 bohužel
znovu zabránila českoslo
venskému lidu, aby usku
tečnil svou vlastní před
stavu o lidštější a sociál
ně spravedlivé společno
sti.
Podepsaní se domnívají,
že opravdové uvolnění me:
zi Spojenými státy a So
větským svazem by mohlo
zlepšit evropskou stabilitu
a vývoj za předpokladu,
že Západ a Východ podají
důkaz o smyslu pro zod
povědnost.
ústředním
problémem détente je za
chování míru, že lidská
práva budou uznána, prá
va na sebeurčení přijata
a tyto principy respekto
vány a uvedeny v život
nejen v bývalých kolo
niích, ale také všude ve
světě, včetně Východní
Evropy. Úsilí dosáhnout
détente nesmí být záleži
tostí jednostranou. Musí
obsahovat všechny aspek
ty lidského života a všich
ni, jichž se to týká, musí
přispět k jejímu zdaru.
Přejíce si zlepšení vzta
hů mezi Západem a Vý
chodem, podepsaní se
domnívají, že Spojené stá
ty a jejich evropští spo
jenci by m ěli. pokládat
právo na sebeurčení a re
spektování lidských práv
ve Východní Evropě za
nepostradatelnou
složku
politického úsilí o zacho
vání míru. Pokud jde o
Východní Evropu, vláda
Spojených států by mohla
pomoci uskutečnit cil trvá
ním, na následujících bo
dech :
(1) Stažení okupační
armády z Československa;
(2) Zvláštní důraz na
volný pohyb osob a myš
lenek mezi východem a
západem; a
(3) Založení hospodář
ských styků mezi Spoje
nými státy a Sovětským
svazem a jeho východo
evropskými sousedy na
vzájemnosti.
Zároveň by měla vlá
da Spojených států, v du
chu zbývajících morálních
závazků vůči osvobozené
Evropě, žádat pražskou
vládu, aby uvážila práva
Čechů a Slováků na zákla
dě tohoto postupu:
I (Pokračování na str. 12)
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MOZAMBIK NEZÁVISLÝ A "LID O VĚ
DEM OKRATICKÝ"

Měl jsem možnost sledovat po několik týdnů ži
vot v Mozambiku,, kde, jak víte, jsem dříve bydlel
trvale. Za necelé dva měsíce tam bude vyhlášena
nezávislost a zavedeno levicové státní zřízený s
jedinou politickou stranou a s jinými podobnými
vymoženostmi. Už nyní platí, že kdo není pro vlád
noucí stranu, je nepřítelem státu a reakcionářem.
Na plakátech, kterými je polepeno celé město Lourence Margues, se např. píše: “Soudruhu (již ne
pane), reakcionář je nepřítelem lidu a každého_ ta
kového udej!” K tomu je připojeno telefonní číslo,
kam se má takové udání volat. Nyní je také dost
lidí ve vězení za tzv. ekonomickou sabotáž, to je
třebas proto, že zavřeli svou továrnu nebo dílnu,
měli u sebe cizí valuty nebo předražovah zboží. No
viny a rozhlas štvou proti Západu, s nímž spojuji
vesměs fašismus, imperialismus a vykořisťování. Za
portugalské tzv. fašistické diktatury psaly noviny
v Mozambiku neutrálně a objektivně, ale nyní se
můžete dočíst třeba na sportovní stránce, že fašisté;
z Chile se utkají s rasisty z Jjžní Afriky. Zdejší;
propaganda operuje také velmi často slůvkem “lid”
podobně jako v “lidově-demokratických zemích” .
Lid,- který dostane plnou nezávislost, se však musí
ještě hodně civilizovat, i když tam žijí lidé potUe
mého názoru z celé Afriky poměrně nejcivilizovaněj
ší. V době mého pobytu tam také přistálo první so
větské letadlo s vládní delegací z Moskvy. Východ
ní Německo, Rumunsko, Bulharsko ^a SSSR tam po
sílají ve velkém množství technické síly, ale Česko
slovensko — pokud vím — zatím nic. Závody,^ které
majitelé z jakýchkoli důvodů zavřeli, přebírá stát
a dává do nich “dělnické vedení” .
V. K. Malagasy
PROHLÁŠENI IN D EXU K VÝROKŮM PANA T.
ŘEZÁČE PO JEHO NÁVRATU DO ČESKOSLOVEN
SKA

Do Prahy se před několika dny vrátil pan To
máš Řezáč alias A. Lidin, jehož knihu “Trpaslík na
houpačce” Index před dvěma lety vydal.
Nezajímají nás důvody Řezáčova návratu a ne
hodláme hledat příčinné souvislosti mezi alkoho
lismem, nezaměstnaností, manželským rozvratem, du
ševní krizi, atd. Nezajímají nás ani odsudlivé vý
roky pana Řezáče o emigraci, o životě na západě
a pod. Podobné výroky se u návratů tohoto druhu
předpokládají a veřejnost v Československu je si
toho stejně tak vědoma jako my v cizině. Zajímá
nás však to, co říká navrátilec o své knize a o
Indexu.
Vytýká nám totiž, ať to zní sebeneuvěřitelněji, cen
zuru! Říká: “redakce v emigrantském tisku, v je
jich nakladatelstvích, mění bez vědomí autora smysl
a význam jeho textu úplně podle toho, jak s e . jim
to v momentě hodí . . . snad jenom ve Francově
Španělsku je tak ostrá a nekompromisní censuza
jako v emigrantských časopisech . . . (rádio Praha.
17. 3. 75).
Přes absurdnost tohoto tvrzení považuje Index za
potřebné výslovně prohlásit, že na rukopisu pana
Řezáče “Trpaslík na houpačce” nezměnila redakce
Indexu ani jediné slovo. Vrátili jsme sice ^ autorovi
prvou versi jeho rukopisu s tím, že “bude třeba zvý
šit uměleckou ambiciósnost této práce” a přiložili
jsme názory lektorů. Řezáč reagoval ve svém dopise
(z 11. 2. 72) slovy: “Váš dopis mne příjemně pře
kvapil. Děkuji Vám. Podmínky pro vydání^ mého
rukopisu považuji za korektní. Chtěl bych ještě po
dotknout: za veškeré rozumné lektorské připomín
ky jsem nesmírně vděčen. Rukopis přepracuji.” A
v dalším dopise (z 23. 3. 72) dodává: “ohromně mi
ten list (výtahy z lektorských posudků: Index) po
mohl a s lektory naprosto souhlasím.” Ostatně: lek
torské. posudky se zabývají pouze literární stránkou
rukopisu. Jedinou politickou připomínkou, která byla
panu Řezáčovi tlumočena, bylo toto: “Rusové vychá
zejí v této versi rukopisu trochu jako blbci. To je
snad zbytečné.”
Pan Řezáč tedy zmírnil v rukopisu své antiruské
výlevy, prohloubil charakteristiku postav, upravil
rukopis i jazykově a vznikla tak kniha, o niž kriti
kové soudí, že je to zvláštní a objevný druh špio
nážního románu. Kniha, na jejíž vydáni se prý autor
těšil, jak “malej kluk” (dopis z 30. 4. 73). Kniha, o
jejíž — přinejmenším — zajímavosti svědčí mimo
řádný počet nadšených i. rozhořčených čtenářských
dopisů. Kniha, která se stává svého druhu raritou:
Index ji totiž nehodlá “stahovat z trhu” jen proto,
že autor již není emigrant a že se své vlastní práce
zříká či zříkat musí.
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Priatelia
československej demokracie
V knihe Světová revolúcia sa T. G. Masaryk zaoberá bolesťami, v ktorých
sa rodila Československá republika. Píše: "Za svoje politické osamostatněme
ďakujeme v hlavnej miere Francii, Anglii, Amerike, Itálii — Západu . . . Rusko
nás oslobodiť nemohlo, ako neoslobodilo ani Srbov a balkánské národy, hoci
sa na počiatku vojny slávnostne přehlásilo za ích protektorá . . . Ako my, aj
Srbovia a Juhoslovania všetci museli svoje osudy užšie spojit' so spojencami
západnými . . . "
Je dobré si dnes připomenut', že ako v prvej, tak aj v druhej vojně nemalí
západní spojenci žiadne poiiické či územné nároky voči nášmu státu. Aký to
rozdiel v postupe Západu a v postupe Sovietov v druhej světověj vojně a
hlavně po roku 1945! Na západe si Československo udržovalo mnoho oddaných
priateťov, ktorí si obťúbili l'ud oboch národov a jeho zmysl pre demokratický
život. Je jen na nás, aby sme ten záujem o nás a našu vec udržavali a prehlbovali.

Je len prirodzené, že
každý Slovák a Čech, fetorý žil v demokratickej
československej republike
a teraz je v slobodnom
svete, je neoficiálnym vyslancom Československa v
krajině, v ktorej žije. Vo
váčšine prípadov sú naši
ťudia čestnými reprezentantmi svojich národov.
Možno povedať, že všetci,
ktorí žijeme v zahraničí,
či už exulanti či trvalí
vysťahovalci, sme mostom do budúcnosti. Vich
řice hněvu sa preženú vo
vnútornej poliťíke ako aj
v medzinárodných vzťahoch a nastane doba spo

lupráce a pokojného spolunažívania.
často překvapuje ozaj.
koťko lojálnosti sa najde
v generáciách odchova
ných už v adoptovaných
krajinách, ba aj v gene
ráciách potomkov z tretieho a štvrtého pokolenia.
Príkladom tejto skutečno
sti je rodina Tomáša Čap ka, autora spisov o ame
rických Čechov a Slovákov (autora knihy The
Slovaks of Hungary - 1910
a The Slovaks in America
- 1921) a o nespočetných
rodinách Slovákov v ame
rickej Pennsylvanii a Če
chov v Texase, Nebrasce.

Autorovi přejeme jen to, co si p rý — podle pražského rozhlasu — přál až dosud stále sám: “nežít
s pocitem, že se válí v blátě” .
Za Index A. Mueller
Z NÁVŠTĚVY VE VLASTI
Byl jsem se podívat u rodičů a tam, aniž jsem si
to pořádně uvědomil, jsem se prohřešil proti některým zákonům — neohlásil jsem se na policii a nebydlel jsem stále u matky, jak jsem předem udal.
Tak se stalo, že se. k mé matce dostavili dva SNB
a ptali se, zda jsem právě u ní. Když se'dozvěděli.
že ano, řekli, že bude vše v pořádku, že se mi nic
nestane, ale abych s nimi šel. V prvním poschodí
domu v Děčíně 'mne zavedli do místnosti zvnitřku
izolované vycpávanou kůží, aby nebylo ven slyšet.
co se mluví- nebo křičí uvnitř. Nejprve se ke mne
do místnosti dostavil jeden muž a po něm druhý a
během zjišťování mých nacionálií se dostavil třetí
a čtvrtý muž. Někteří chodili kolem mne a dávali
otázky: kdo byl vedoucím lágru v Německu, když
jsem tam byl, kdo tam vařil, kdo byl v Regensburku,
kdo, co, proč . . . Říkal jsem, že nevím, vždyť už je
to tolik let. Křičeli na mne, že lžu, skoro na všech
no, co jsem jim řekl, odpovídali, že to není pravda.
Pak spustili otázky, koho znám v Austrálii, jak se
jmenuje, kde bydlí, co dělá. Když jsem řekl, že skoro nikoho neznám, zase křičeli, že lžu a že vidí, že
jim nechci nijak pomoct, že pracuji, pro australskou
vládu a že uvidím. Legrace to žádná nebyla, byle
mi horko, že jsem se začal potit. Když jsem po chvíli žádal o vodu, abych se napil, odmítli. Tak to šlo
přes čtyři hodiny. Nakonec mne propustili. Když
jsem šel kolem druhých dveří, slyšel jsem ženský
pláč. Tentýž den nad doručili rozhodnutí, že musím
opustit do 24 hodin Československo. Neměl jsem ani
čas obstarat si vizum do Maďarska a tak mne zase
chytli v Komárně, odvezli zpět do Bratislavy, vyslýchali na policii, kde jsem se musel svléknout a
šaty i všechny moje věci mi důkladně prohlédli —
hledali špionážní materiál. Když našli malou Bibli.
ptali se, zda vím, že je zakázáno nosit ji do republiky. Nakonec mne pustili přes hranice. Tak bych se
chtěl optat, jestli se tohle stává více lidem nebo
iest.li mám ien iá takovou smůlu?
K M Pra hra r,

Iowe, atď. V týchto generáciách Čechov a Slovákov nachádzame veťký
národný a mravný kapitál
pre budúce časy, pretože
toto sú ťudia, ktorí sa budú vracať k svojmu póvodu, to sú priatelia Čes
koslovenska v tom demokratickom pojatí, ktorým sme sa preslávili
před celým svetom.
V takmer každej kraji
ně, kde žijú naši ťudia,
sa nájdu priatelia česko
slovenské j
demokracie.
Sme vďační veťkému
básníkovi, Norovi Bjornsonovi a anglickému učen
covi Scotus Viatorovi, že
vyniesli postavenie Slovákcv
na světové fórum v
1
cobdobí prvej vojny, keď
ssa rodila demokratická
Československá
republika,
c
žako aj francúzskému hi
storikovi
Aristidovi Brian£
cdovi, spisovateťovi a hi
c
storikovi
Wickham Steedoyi
v
Anglicku,
americ
c
1kému prezidentovi Woodirov Wilsonovi, ako aj pre
2zidentovi F. D. Roosevel
tovi
v druhej vojně, a
1
:mnoho iným oddaným
jpriateťom demokracie v
(
Československu
medzi
.
štátnikmi,
diplomatmi,
nos
vinármi,
akademikami,
1
í
atď.
Zmienim sa dnes o jed
inom z týchto oddaných
jpriateťov: je to Brackett
,
Lewis,
autor knížky Democracy
in Czechoslova
1
1kia, povodně vydanej v
]Prahe v roku 1937, so
;
štyrmi
ďalšími vydania'
mi
1 v Prahe, v New Yorku
aí Londýne v rokoch 1938
t
až
1944, redaktora dvoj(
týždenníka
News from
Czechoslovakia po dobu
sedem
rokov (1939. až
:
;
1946).
Brackett Lewis sa naro
dil
< 18. júla 1894 v Berk-

shire Center v štáte Vermont, vychodil obecnú
školu v čínskom Šanghaji, pokračoval na vyššej
škole v Clevelande, Ohio
a v tomže štáte dosiahol
tiež hodnosti bakalára
vied na vysokej škole
(kde medzi inými našimi .
vedcami pósobil aj Dr. J.
Kozák, profesor filosofic
ké j fakulty UK, keď žil
počas druhej světověj
vojny v Spojených štá
toch). V svojich štúdiách
pokračoval B. Lewis na
vysokej škole Western Reserve University v Cleve
lande a na Columbijskej
univerzitě v New Yorku.
V r. 1923 navštívil znovu
Šanghaj, kedže sa právě
vracal z Ruska, kde bol
zapojený do akcie americ
kéj YMCY v rokoch 1917
až 1923. Od roku 1924 do
1927 zotrváva Lewis zno
vu s humanitárnym poslá
ním v Lotyšsku a od roku
1928 do 1938 pósobí v Čes
koslovensku ako riaditeť
americkej YMCY a Ame
rického ústavu v Prahe.
Americký ústav bol v tých
rokoch populárny ako kultúrne středisko českých a
slovenských intelektuálov
a záujemcov o styky se
západom, ktoré boli veťmi intenzívně.
Vo vojnových rokoch
bol Lewis činný v Spoje
ných štátoch za obnovu
demokratickej Českoslo
venské j
republiky.
V
septembri 1938 organizo
val veťké ťudové zhromážder.ie v Madison Squa
re Garden v New Yorku
ako protest proti mni
chovskému rozhodnutiu. V
roku 1945 sa stal prednostom krátkovlnného roz
hlasu do Československa
a riadil kampaně pre po:
moc Československu a nazbieral v záujme tejto po
moci výše . trištvrte milióna dolárov. V rokoch
1945 až 1948. bol tiež vý
konným riaditéťórn óřganizácie American . Relief
for Czechoslovakia a spo
lupracoval- s pomocnými
organizáciami,- ako boli
President’s Advisory Committe on Fóreign Relief,
UNRRA, National War
Fund, ako aj s českoslo
venskými vládnymi zastupiteťmi. V tej době pre
(Pokračování na str. 12)
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Dubčektiv “ kravál ”
Ferdinand

Peroutka

Jakýmisi cestami se dostal ven dlouhý dopis, jejž poslal Alexandr Dubček před šesti měsíci českoslo
venskému Federálnímu shromáždění. Byl uveřejněn ve světovém tisku, New Yerk Times jej otiskly ve
třech pokračováních. Podrobně se v dopise rozbírá, kdo a jak se odchýlil nebo neodchýlil od "lednové
politiky" a kdo věrněji jde za Marxem, široké světové čtenářstvo, které neví, co to byla "lednová po
litika" a "lednový akční program", postrádá asi v Dubčekově dopise vzletnou rétoriku muže, který
vsadil svůj osud na velkou myšlenku nebo na vel ký pocit a prohrál. Avšak Dubčekův dopis nebyl
určen světu, nýbrž domácímu Federálnímu shromáždění, a musil se držet šedivé řeči, v niž se vedou
komunistické diskuse. Bývá to hádání o milimetry. Avšak i kdyby toho nebylo, Dubček není vynikající
rétor, který si razí cestu slovy. Koktával, když řečnil.
Přes to dopis obsahuje ma. Doma režim nastolil ví lide nachaziu odvahu da je, ze nosu lu le g iti

drama.
Když obsadili
Československo, sovětští
komunisté nutili Dubčeka,
aby na sobě provedl to,
čemu říkají sebekritika.
Nedostali to v tomto pří
padě. Dubček pět let
mlčel, pak napsal dopis
Federálnímu shromáždě
ní, aby na sobě provedli
sebekritiku ti, kdo ho od'
stranili.
Komunisté se o tento
dopis mnoho nestarali do
kud nevyšel na veřejnost.
Tu teprve režim odpově
děl. Oznámil Dubčekovi,
že může “třeba zítra sba
lit kufry”a odejít do exi
lu. Je pravda, že Stalin
by s ním zatočil jinak.
Režim však zřejmě před
pokládá, že odejít do exi
lu bude pro Dubčeka po
hroma, jako to předpoklá
daly sověty o Solženieynovi. V exilu na západě se
tlačí čím dále tím více
exulantů ze všech mož
ných národů a všichni se
snaží upozornit ná svou
věc. Režim počítá, že v
hluku tohoto exilového
mlýna Dubček upadne do
přibližně stejné bezvýz
namnosti, v jaké žil do

určité podmínky, jež na
zývá zákony, Dubček se
do nich nehodí, tedy pryč
s ním tak nebo tak.
Režim se ani neobtěžu
je, aby vypočítal jeho hří
chy. Pan Husák, který se
ujal slova, jen zběžně pra
vil, že Dubček “kravál
dělal”, a že jeho koncep
ce, “pokud byly jaké” ,
“zkrachovaly v 68. roce” .
Je známo, jak zkracho
valy. Zkrachovaly tehdy,
když se přes noc nahrnu
lo do země půl milionu
vojáků z jiných komuni
stických zemí. Čili: pše
ničné pole zkrachovalo,
když bylo pobito krupobi
tím. Strom zkrachoval,
když byl vyvrácen větr
nou smrští. Koncepce po
cestného
zkrachovaly,
když byl v lese přepaden
ozbrojenými lupiči.
Režim je odhodlán dále
hrát před vzdělanými lid
mi země své panáčkové
divadlo s dřevěnými lout
kami. Zopakujeme, z če
ho Dubčekův “kravál”
pozůstával.
Úhrnem řekl pan Husák
- jehož těžké postavení
plně chápeme - že “tako

nebo řekl bych drzost roz
dávat někomu rozumy, jak
se politika u nás má dě
lat a jak se dělat nemá” .
Téměř to váháme citovat,
abychom nepomohli něko
ho uvést do osudného
omylu, že po pádu Dub
čeka už nikdo nemá tu
odvahu nebo drzost, aby
rozdával rozumy, jak se
politika má dělat. Máme-li
věřit, před tím Českoslo
vensko zachránila dikta
tura. Ona odvrátila poli
cejní a existenční teror,
jejž demokrati zamýšleli
zavést. A kdežto demokra
ti bývají drzí, diktátoři
nikdy.
Události roku
1968,
pražského jara, byly vá
zány na Dubčeka, na lo,
že Dubček překvapil rus
ké komunisty. Když byl
zvolen generálním sekre
tářem československé ko
munistické strany a jel se
do Moskvy představit
Brežněvovi, ani ten ani
onen nevěděl, co bude.
Brežněv mohl být spoko
jen. . Režim dnes nazývá
Dubčeka “člověk, který
po jistou dobu nosil legiti
maci naší strany” . Prav

JSTE PŘISTĚHOVALEC
A CHTĚL BYSTE POSLOUCHAT Z ROZHLASU
VAŠI ŘEČ, HUDBU A ZPRÁVY ?
3ZZ ACCESS RÁDIO VYSÍLÁ NYNÍ PRO VÁS
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Kdo šili ?

Anglický překladTelefon:
knihy, 329-8038
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tajil svůj nesouhlas se sovětským popíráním Mendlova učení genetiky), stal se režimu nepohodlným a
and Roy
Medvedev:
Question
of
dokonce i Zhores
nebezpečným
svou
vědeckou Aerudicí
a tak
Madness.
Books, 1974,
str. jako
205,
byl násilně
izolován Penguin
v psychiatrické
léčebně
ř
1
9C
schizofrenik. Jeho bratr Roj, historik na výzkumném:
ústavě pedagogickém v- Moskvě, rozvinul však ši
rokou a úspěšnou , akci, která vedla, k propuštěni
Žorése ze zamřížovaného pokoje ústavu pro choro
myslné a vedla i k projednávání násilných hospitali
zací odvolávající se na psychiatrické poruchy ná
mezinárodních vědeckých sympoziích.
knizě Kdo
šílí? se střídají, kapitoly obou bratří, žorés popisuje
své pocity v izolaci a způsob vyšetřování, které s
ním vedli demoralizování sovětští psychiatři, Roj
pak naznačuje akci, kterou zachránil bratra před
dlouhodobým, uzavřením v blázinci. .
- - '
' Poznámku o této důležité a zajímavé ^publikaci ne
mohu uzavřít’ bez lítosti, že český překlad, který
před delší dobou ohlásilo nakladatelství Index v Ko
líně n. R., ještě nevyšel. Je to škoda, nakladatel
se tak připravuje o . nejednoho zájemce, který by
si knihu Medvěděvových koupil v českém překladu
a vzhledem k oddalovanému vydání a aktuálnosti
tématu si pak koupí levnější verzi jinójázýčnou. Tenlý ž osud bohužel. potká i české a stále oddalované
vydání Solženicynova Archipelágu, který připravuje
Konfrontace v Curychu, právo k překladu obdržela
jako jedno z prvních nakladatelství a zájem čtenářů
je již saturován jinak. (Kniha už v tomto měsíci
vyšla, p. r.)
Jestliže'jsem se'zmínil o Solžénicýnovi, pak ještě
dodávám, že Žorés Medvěděv napsal neobyčejnou
knihu, která nedávno.vyšla. u londýnského. Macmillana s titulem 10 Years After Ivan Denisovič, ve
které poutavě (literárně i faktograficky). popisuje
persekučrií systém, kterým ohrožuje a postihuje so
větský systém sovětské .občany, zejména vědce a
(Pokračování na str. 6): umělce.,
IP
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maci po celý svůj dospělý
život. Co více, jeho život
byl z kádrového hlediska
nejdokonalejší. Bezvadný
třídní původ a bezvadný
komunistický život potom,
žádné stýky s pochybnými
intelektuály.
Dubčekův
otec se s celou rodinou
vystěhoval před druhou
světovou válkou do Rus
ka, Dubček jako dítě měl
jen ruské školy. Po vál
ce se rodina Dubčekbva
vrátila domů, ale Ale
xandr roku 1955 znovu od
jel do. Ruska, aby tam!
studoval na nej vyšší stra
nické politické škole. Kte
rý kádrový posuzovatel si
může přát víc? Ale mů
že být otázkou, zda Dubčok šel svou známou drá
hou přes to nebo proto,
že tak velkou část svého
/ r ota strávii v Rusku a
pí i oroval.
Režim jaks- ce nemůže
n /J odnout, z čeho má
Dubčeka zejména obžalo
vat, pro jistotu ho obžalovává také z toho, že zra
dil vlast a národ. Novi
nářští mluvčí režimu ně
kdy s hrůzou vzpomínají,
jak, prý Dubčekovou vi
nou, roku 1968 českoslo
venská komunistická stra
na náhle byla jakoby sme
tena, jak bezmocně pod
lehla náporu prý jedné
skupiny -spisovatelů. Tito
vládní analytikové ani ne
tuší, co tím o straně a o
jejím umělém postavem v
zemi říkají. A opírá to
choulostivou otázku: zra:
díl Dubček marxismus? Š
tím režim musí zacházet
opatrně, poněvadž Dubček
by mohl citovat. Marx
učil, že, až bude nastolen;
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Dubčekúv "kravál"
(Pokračování se str. 51
za komunismem bude stát
“nesmírná- většina” . Dub
ček je při nejmenším obvi
ňován z bezstarostnosti,
již si řádný komunista ne
má dovolit. Může odpově
dět, že byl Marxem uve
den v omyl, když věřil,
že také v Československu
stojí za komunismem ne
smírná většina, ne ma>á
menšina, do níž stačilo
kopnout literární nožkou,
jak zejména pan Jiří Há
jek líčí, nevěda, co činí
S druhé strany, nekomunistické, někteří ne
chtějí Dubčekovi odpustit,
že byl, snad ještě je ko
munistou. Jestkže však
uznáme právo č'cvěka na
to, aby byl, čím se mu být
chce, pak případ Dubce
kův byl takový: jat kouz
lem . Marxovým, domníval
se, že za komunismem
Stojí nesmírná většina, ne
bál se většiny - dal jí pří
ležitost projevit se; zej
ména nevěřil, že by vět
šina komunistické strany,
která stála za ním, zamýš
lela rozvrátit komunismus.
Zaváděl reformy v tom
přesvědčení, že prospějí
komunismu. Měl důvody

věřit, že komunismus ne
byl navždy nalit do jedi
né formy: zažil Stalinovu
slávu i jeho pád,-rehabiíi
táce oběšených, divoké
skoky Váh komunistické
justice nahoru a dolů.
Pravděpodobně se domní
val, že komunismus je ve
varu a hledá nové cesty.
Mýlil se. V jedné věci rus
ký komunismus ve varu
nebyl: v otázce většiny.
Ruští komunisté zkorigo
vali marxismus-leninismus
a srazili ideu většiny s
podstavce, na niž ji posta
vil Marx. Přijali Lenino
vo učení, že na většině
nezáleží, že by cílům stra
ny dokonce škodilo, kdy
by se k ní přidala a ji
prolnula většina. To sou
visí s plánem světové re
voluce, který je od leni
nismu neodlúčitelný. Bylo
to jádrem sovětského ko
munismu za Lenina, za
Stalina i Chruščova, je i
za Brežněva. Jak toto
Dubčekovi ušlo. na nejvyšší stranické politické
škole v Moskvě, není zná
mo. Snad Opomenul někte
ré přednášky, snad se o
tomto nepřednáší.
Tak se stalo, že Dubček
tváří tvář sovětským ko
Opravy
munistům se dovolával
radiopřístrojů. TV,
toho, že za ním stojí vět
transist. a domácích
elektr. spotřebičů pro šina lidu, národa i strany.
vádí spolehlivě a levně
Sovětští komunisté spíše
E. HALUŠKA
se poděsili, když zjistili,
F. -58/125 Napier St ,
že je to pravda. Pro ně
Fitzrov, Víc.
nebylo radno tyto věci ve
Tel. 419-3319
řejně rozbírat, neboť Le
Velký výběr vín, lihovin a piva

dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny

Ceník na požádání

nin zanechal za sebou tro
chu nejasna, když vedle
všeho ostatního, promluvil
také o potřebě vnitrostra
nické demokracie. Tu opět
Dubček by mohl citovat.
Co chtěl, byla vnitrostra
nická demokracie. Vzhle
dem k tomu je pro režim
lépe nepouštět se do di
skusí a říci sumárně, že
Dubček “kravál dělal” .
Jaké byly další stránky
tohoto kraválu mimo to,
že to byl kravál ve jmé
nu většiny? Dubček - ne
bo směr, jemuž stál v če
le - směřoval k několiká
určitým cílům: aby byl
zaveden takový řád, v
němž by funkcionáři byli
kontrolováni těmi, kdo je
zvolili; aby uvnitř strany
byla otevřená diskuse,
aby byly “rozvíjeny de
mokratické stránky marxleninismu” . Podle jeho
představ demokratičnost
měla být zavedena také v
komunistické Internacio
nále, všechny komunistic
ké strany mají si být rov
ny. Běda, sovětská komu
nistická strana nebyla
výslovně z rovnosti vylou
čena. To nepochybně byl
kravál ze všech největ
ší.
Aniž si to, podle-všeho,
uvědomoval, Dubček se v
očích sovětských komuni
stů propadal čím dále tím
hlouběji. Asi ještě jednou
si pročetli jeho komuni
sticky dokonalý životopis,
dali mu ještě jednu Ihůtu
a potom ještě jednu, a
čekali, zda se vzpamatu
je. Pod záštitou tohoto če
kání
na _ Dubčekovo
zmoudření se po několik

mesicu rozvíjelo Frazske
jaro. Někteří už doma
Dubčeka kritisovali pro
jeho socialistické přesvěd
čení a dosud, v exilu, ho
kritisují. Je v tom značný
nevděk. Kdyby zvláštního
poměru mezi Dubčekem
a sověty nebylo, nebylo
by ani Pražského jara.
svět by se byl ani nedo
zvěděl, že tito kritikové
existovali.
Rys
určité
nevinné
naivnosti, asi neodlučitelný~ od Dubčekova charak
teru, ho po nějakou dobu
chránil před sověty, ale
jemu bránil poznat skuteč
nost. Ještě z konečného
jednání v Čierné vzkazo
val do Prahy, že vše je v
pořádku, že Rusové se ne
budou vměšovat do vnitř
ních československých zá
ležitostí, a že jde jen o
to umožnit jim důstojný
ústup. Někteří tvrdí, že
intrikáni v československá
komunistické straně si s
Dubčekem zahráli a zata
jili mu závazky, jež čes
koslovenská komunistická
strany vůči Rusku dávno
přijala.
Avšak konečný účet
Dubčekovy periody je ta
kový: za uvolnění, jehož
on byl vlídným protekto
rem, umlčená země se
zdvihla a vyjádřila svůj
skutečný obsah. Národ
dostal příležitost projevit
svou totožnost, vymanit
se na chvíli ze záhybů
ruské řízy a zase vstou
pit do historie.
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Miloslav Stingl patří zajisté mezi nejostřílenější
v té malé skupině lidí žijících v Československu,
kteří mají značné cestovatelské zkušenosti. Pracuje
pro Náprstkovo museum v Praze a navštívil řadu
zemí s posláním etnografického badatele. Těsně před
Posledním rájem vyšla v Praze Stinglova kniha Ta
jemství indiánských pyramid, která se zabývá archeo
logickými památkami, které zbyly v Mexiku pó. yucatánských a jaguářích Indiánech. Možná, že si někte
rý z čtenářů HD vzpomene na ohlas, který měla
reportáž M. Stingla uveřejněná tuším že v roce 1969
v pražském obrázkovém týdeníku Květy. Stingl teh
dy popisoval své dojmy z cesty po jihopacifických
ostrovech včetně oblasti Papua Nová Guinea a fo
tografie, které text provázely, zobrazovaly východoafrické Masáje.
V cestopise Poslední ráj již k takovému nedopatře
ní nedošlo, co před 6 lety naznačila reportáž, je
pak v této knize podrobně zpracováno. Pro čs. obča
ny je jižní Tichomoří oblast nadmíru vzdálená a
exotická, nikoliv již tak pro nás, mnozí z nás tam
žili či alespoň některé z těchto ostrovů navštívili.
Stingl byl v .Polynésii čtyřikrát, podrobně studoval
tamnější geografu, antropologii, etnografii a kultu
ru, jeho kniha je tedy solidně poučená a zpracovaná.
Popisuje Havaj, Tahiti, Samou, Velikonoční ostrov,
Tongu, Nový Zéland a jiné.
českých knih zabývajících se zeměpisnými a pří
rodopisnými tématy jihopacifické pánve nevychází
mnoho, vzpomínám ještě na dvě publikace o Austrá
lii (jedna byla přeložena z angličtiny, převzatá z
knižnice Life-Time, druhou napsal demograf Břin
kej, takže Stinglův cestopis může zajímat i nás,
při čemž máme výhodu, že můžeme posoudit autoro
vu serióznost, která je leckdy poplatná čs. režimu
a neodpustí si všelijaká srovnání, jak se vede lidem
Pokračování komentáře v Československu a jak třeba na ostrově Tutuila.
Ferdinanda
Peroutky Zejména v této souvislosti je pak titul knihy — Po
"Česko-německé vztahy" slední ráj — povedený. Ráj bývá v čs. socialistické
literatuře téměř bez výjimky lokalizován mezi Che
uveřejníme příště.
bem a Košicemi.
IP
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MOTEL GUEST HOUSE
R ES TA U R A N T

KALORAMA
Krásná dovolená v Dandenongách. v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajed te ru* oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalov'
Barbers Rd., Kalorama, Vic., tel. 728-1298
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Miloslav Stingl: Poslední ráj. Polynésie me
zi včerejškem a zítřkem. Svoboda, 1974.
544 str., 211 autorových fotoarafií. 59 Kře

cr. Jonas 4 Victoria Sts., Richmond, Vic.

1 Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
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Elektrika i City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Vde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38
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Sheila Ochová: Sůl země a blbá ovce (68 Publishers, Toronto, 1975)

MÁJ

Šílený íivol s dědečkem
Třetí letošní publikací exilového nakladatelství Škvoreckých v Torontě je
útlá novela autorky, která je známá dosud asi jen ve filmovém světě. Naro
dila se — jak se praví na zadní stránce obálky — roku 1940 v Anglii jako
dcera politických exulantů, vystudovala filmovou dramaturgii na pražském
FÁMU a dějiny na Karlově universitě. Do literatury vstoupila detektivkou
SNAD NE VRAŽDA UPROSTŘED SEZÓNY, která vyšla v Českých Budějovi
cích, a dvěma filmovými scénáři, které byly roku 1965 odměněny na benát
ském festivalu filmů pro mládež: MÁTE DOMA LVA? první cenou, ÚTĚK DO
VĚTRU druhou. Ochová žije nyní v Německé spolkové republice a pracuje v
archivu německé Sociální demokracie.

síleny život s d ě 
dečkem” hlásá obsah no
vely její podtitul a o nic
jiného na těch sto strán
kách vlastně nejde. Dospí
vající dívka Jana, která
žije s potrhlým, ale svým
způsobem náramně moud
rým dědečkem, prožívá
svou první schůzku, svou
první lásku a vypráví o
tom velíce střízlivě. Pře
devším však IISí originál
ní nápady svého dědy; ne
ní dívu. že je přebírá, že
si vymýšlí podobné legrác
ky". že se řídí jeho moud
rostmi, které jí a okolní
mu světu děda ochotné
sděluje.
Jeho filosofie je ovšem
trochu přeházená: vzniká
tak. v “jakých vlnách vy
hazovali lidé knihy do
sběru” , který on odváží
do sběrny na kočárku. Dě
da Vaněk přivádí do roz
paků nejen svou vnučku
- ta je málokdy překva
pená, za ta léta si zvykla
-. ale hlavně cizí lidi. Poš
ťáka (který Vaňkům nese
731 korun, obnos, skláda
jící se ze sirotčích peněz,
z penze a stipendia, ob
nos. ze kterého musí děda
s vnučkou měsíc vyžít)
vyděsí tím, že předstírá,
že se oběsil, zamilované
m uj

ho přítele Jany tím, ze
si lehne do čerstvě kou
pené rakve, sociální pra
covnice tím, že je uvítá
jakoby napíchnutý na ků
lu; když očekávají tajem
níka MNV, vyřízne děda
otvor vé stole, aby mohl
prostrčit
hlavu, která
“tak vypadá jako useklá” .
To jsou úmyslné “překvapováky” , v jejichž vyna
lézání je “děda neodbyt
ný” . Všechny zápletky,
celý příběh novely jsou
jedním proudem překvapových situací, nejen vy
myšlených ad hoc k šoko
vání úředních osob.
Začíná se koupi losu.
Myšlenku na ni vnuknou
Janě Hlasy, jakési její
druhé já. dvě ženské po
stavy' v dlouhých splýva
jících řízách. Jandu “je
diný a nezcizirelný ma
jetek a člověk přece jen
musí něco mít” . Na los
skutečně vyhrají, ale mí
sto aby děda koupil Janě
nové boty, aby si nemu
sela přilepovat u starých
podrážku, zakoupí rakev
a uspořádá pro své kole
gy ze Sběrných surovin
párty.
Vínem “značky
Hořčák, což není vzneše
né pití, zato laciné” se
opije tak, že poručí, aby

ho v kdparku, v nemz
jinak vozí odpad, vybraný
z popelnic, zavezli na ná
městí, že bude kázat. Tam
způsobí takový sběh lidí,
že musí zakročit Veřejná
bezpečnost s vodním dě
lem. Koná se soud, který
děda považuje za své
uskutečnění, za vrchol
svého života. K jeho vel
kému zklamání ho neuvrhnou do vězení, nýbrž ho
doporučí do Domu důchod
ců a Janu do internátu při
některé střední škole. Po
šlou jim na krk nejdříve
dvě sociální pracovnice,
které po bláznivém dialo
gu s dědou odejdou s ne
pořízenou, potom samot
ného tajemníka MNV.
Diskusi, která se mezi ni
mi rozpoutá, stojí zato
ocitovat, protože je pro
toto novelu příznačná:
"Když tajemník vydechl,
tak se zase nadechl a
začal: “Podívejte se. pa
ne Vaněk, sociální komise
našeho národního výboru
zjistila, že žijete v neuspo
řádaných poměrech.” Dě
da protestoval v tom smy
slu, že pokud má poměr,
tak si ho uspořádá, ale
tajemník pokračoval: “Co
si budeme zastírat, pane
Vaněk, vy jste prostě so-

ciálně slabej.” “To bude
te říkat vy baně?” rozči
lil se děda. “Máte auto?”
Tajemník zavrtěl hlavou.
“Máte garáž?” Tajemník
neměl. “Máte chatu?”
Opět negativní odpověď.
“Tak jsme si kvit,” řekl
dědeček, “protože já tohle
taky nemám. A máte ra
kev? Já mám.” Už jsem
si chtěla zamnout ruce,
když tu náhle zlý osud
či co naleptal tajemníko
vi tuhle prokletou větu.
“Tak si do tý rakve vlez
te a shnijte, když jste ta
kový srab.” “Kdo je u
vás srab?” zařval děda
raněný ve své ješitnosti.
“Bojíte se domova dů
chodců,” říkal hodně opo
vržlivě tajemník. “Já ? ”
křičel děda, “já vám ho
totálně rozvrátím.” - “To
se uvidí,” smál se hyste
ricky tajemník, “to byste
tam musel napřed bejt.”
Vylítla jsem ze skříně.
“Dědo, neleť jim na ře
čičky!” Ale děda byl v
ráži. “Nastoupím třeba
zejtra.” “Až dostanete
připiš,” řekl úředně ta
jemník a vyšel.”
Tento rozhovor je záro
veň kabinetri ukázkou vy
pravěčského umění Sbeíly
Ochové. Skurilítu hrdinu
svého příběhu konfrontu
je se strohou realitou
dnešního života v Česko
slovensku a dosahuje tak
nesmírně komického úči
nu. Není tu ani nádech
sentimentality, jak by by
lo možno při vyprávění z
prostředí nejchudších z
nejchudších očekávat, ně

Běla Vernerová
Na nebe stoupá máj
pod lesy dřímá sen
Kdo mě tě bere v zeleném jitru . . .
S kapradí s řas s listů
stéká sen v jiskrách pod mechy
Tam blízko našich lesů démon sní
o vlastním ráji v bezlásky království
Po stěně jeskyně slza mu teče
v zrcadlo na stěně dívá se světlonoš tmy
odraz mu samotu zvěstuje
Do tmy se propadá
a kdesi nad zemí kvetoucí září máj.

I

M ájový den

|

Rainer Maria Rilke

v

Tiše! — V ítr nad krajinou

J

ní tu ani sklon
k protestu
padá tragicky nebo aspoňS
lehounce
se prohání,
dojímavé,
vykřesat jiskruv
proti řádu, proti
establišk vonným šeříkům
se vinou
mentu. Konflikty
končí vhumoru,
vlasy slunce
laskání. kterou čtenářex
humoristicky. Ochová ni převede bezpečně i přes
j
Je
ticho. Jen
chytí
nejhrozivější
propast ro)
kde nedopustí
vážnější
no žába
a břicho
dme,
mánu
pro služky. Příklad:)
tu, dovede i komára
ze situace,
jako
živý vy
smaragd
svítí
která na první
pohled
(Pokračování
na str. 8) )
vzduchem brouk, než zapadne.

Všechno už viděl — v kině.

Nevhodná slova
Milan Růžička

Nejtíže na nás dopadne obvykle to, čemu jsme
nepřikládali .žádnou váhu.
★

Kdo zná dobře směr, ten už může jít kterou
koliv cestou.
★
Je zlé. když rozumíš pouze jednomu — a ještě
špatně.
★
Nevěř, že si nevěří — nebyl by tak daleko.
★
Lidé se domnívají- že touží po pravdě a zatím
jen hledají jistotu.
★

Odvozené — ještě neznamená zcestné.

★
Moudrý šašek nejlíp pozná, které šaškárny se
nemá zúčastnit.

★
Mám úctu ke každému popelu — prošel ohněm.
★

Hlavou je třeba prorážet stropy, ne zdi do stran.
★
Tlaku se nejvíce bojí prohnilé.
★

Po kompromisech přicházejí recidivy.
★

Doma vždycky o něco šlo! Ačkoli nejčastěji —
o hubu.
★
Je pravdou, že se osvědčil, jenže — vždycky.

★
Kdo už sedí, ten nemá zájem, aby se něco na
stolovalo.

★

★

Kdo pozdrav vyžaduje, ten ho nezasluhuje.

Po kazatelích přicházeli zakazovatelé.
★

S

Čím vyšší
tímstříbrné
častěji romby
je zaháněn do pod<
Ve duch,
větvích
zemí.
snuje matka pavoučú
č

★

celý svět má hetakomby

/

Nejvíc lidí
cestě za poznáním /o
květůztroskotá
ve svém na
náručí.
hradbu z autorit.
★

(Ze sbírky OBRAZY A E LE G IE )

<

Přeložil
Vyhlídal
Lidé se raději dále
smějí iOldřich
tam, kde
už by měli\
začít přemýšlet.

★

Nemůžeš být ničím víc než nač ti stačí před
stavivost.

★
Sex tě může přivést až na hranice sebe Samé
ho, ale k překročení nestačí.

★
Je snadné dojít, když se jde k moři místo k
prameni.
★
Snad to neříká dobře, ale cítíš, že to tak cítí.
★

Není zapotřebí rozšiřovat krásu, je jí všude
-dost — je potřebí rozšiřovat člověka, aby ji lépe
vnímal.
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ČEŠI A SLOVÁCI

V Z A H R A N IČ Í
— List Washington Sta
News přinesl zprávu
soudní rehabilitaci Jan
Hvasty, odsouzeného v i
1948 v Bratislavě pro špic
náž. Rehabilitace byl
provedena loni krajskýr
soudem v Bratislavě^ n
základě
rehabilitačníh
zákona z Dubčekovy ér\
který jinak v Českoslover
sku po invazi upadl- v za
pomenutí. Jak vyplývá z
zprávy listu, zasloužil s
zřejmě o tento neobvykl;
ústupek čs. úřadů senáte
Clairborne Pell ze stát
Rhode Island v rámci jec
nání o novou konzulárn
smlouvu mezi USA a Čes
koslovenskem.
Hvast;
sloužil pod Pellem krátko:
dobu do r. 1948 na americ
kém konzulátě v Bratisla
vě jako překladatel. P<
zrušení konzulátu
by
Hvasta zatčen a po taj
něm procesu odsouzen
ale podařilo se mu uprch
nout z Leopoldova a nako
nec se dostat do USA, kdi
žije od r. 1954.
— Historické muzeum mě
sta Vídně zakoupilo port
rét Almy Mahlerové-Wer
felové, dcery rakouskéhi
krajináře E. Schindlera
manželky skladatele Gu
stava Mahlera a pak spi
sovatele Franze Werfla
Obraz namaloval dr. Jaro
slav Steyn, právník, novi
nář a malíř, rodák z<
Sedlice u Blatné, který ži
je v New Yorku.
— Rudolf Šturm, profesoj
na Skidmore College ^
Saratoga Springs, N. Y.
připravuje obsáhlou bib
liografíi knih a časopise
v angličtině, které se za
bývají převážně českým
a slovenskými záležitost
mi. Tento soupis zahrne
také vědecké publikace
bez ohledu na místo vydá
ní a anglické překlady
české a slovenské belet
rie.
— Místoředitelka cleve
landské veřejné knihovny,
literární kritička a autor
ka, dr. F. Longová byla
z rozhodnutí ohijského
Výboru pro uznávání zá
služné činnosti jmenována
“Distinguished Daughter
of Ohio” .
— Dne 19. dubna byla
slavnostně předána čs.
veřejnosti v Los Angeles
nově upravená sokolovna
na Western Avenue. Při
oslavě, které se zúčastnili
těž zástupci ostatních čs.
spolků, byla odhalena vel
ká nástěnná mapa, zná
zorňující sokolskou činnost
a ideály, kterou vytvořil
a Sokolu věnoval čs. vý
tvarník Jiří Karger, ve
doucí uměleckého odděle
ní televizní stanice CBS v
Los Angeles. Na výzdobu
sokolovny přispěli čs.
umělci, žijící v Los Ange
les a okolí: akad. malíř
Lecoque-Kohout, výtvarní
ci Jiří Zavřel, O. Kovařík,
Jar. Gebr, sochařka L.
Durďaková a M. Jelínko
vá.
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“ V roce 1973 jsme nem ěli žádné z d ra v o tn í

služby —

žádného lé k a ře , na m íle daleko žádnou nem ocnici a
počet o b yvatel přes 11.000.
P roto jsme u tv o řili občanský v ý b o r a požádali
australsko u v lá d u o pomoc.
Dostali jsme ji.”
Helen Gration, členka výboru.
Deer Park Community Health Centre Society (Víc.)

Dnes má Deer Park, Melbourne, jedno z
nejmodernějších zdravotních středisek v Austrálii
a to bylo původně vybudováno proto, že se sešli
běžní místní občané a vzájemnou spoluprací
zahájili akci.
Jsou i jiné úspěšné případy podobné tomu v
Deer Parku. Od měst Roekhampton až ke Glebe,
z Coober Pedy k Adelaide, spolupracují lidé při
zavádění zdravotní péče v místech svého pobytu.
Ve všech případech vzrostl zdar jejich svépomoci
podporou australské vlády.

Tato pomoc je k dispozici každému veřejnému
společenství lidí. Jakmile se lidé rozhodnou, co je
třeba udělat v jejich místě a jak mohou být jejich
plány provedeny, vláda může pomoci.
To je způsob, jak Deer Park a jiná města a
předměstí získala svá zdravotní střediska.
Přejete-li si více informací o té věci, pište na:

The Principal Executive Officer,
Hospitals and Health Services Commission,
P.O. Box 392,
WODEN, A.C.T. 2606.

Published ín the community interest by the Department of the Media tor the Australian Government.il
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{J. Škvorecký: Prima sezóna $ 4.>
kJ., škvorecký: Smutek poručíka Borůvky $ 3.90 \
Jiří Sýkora
kZ. Němeček: Ďábel mluví Španělsky $ 5.80
v
P ře j několika týdny vyzvali přední francouzští intelektuálové generálního tajemníka Leónida Brež[M. Rybáková: Útěk z rekreace $ 4.50
?
něva a státního prokurátora Romana Ruděnka, aby propustili z vězení sovětského spisovatele Vladimíra
•E. Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.80
S
Maramzina, který byl obviněn z protisovětské pro pagartdy. K této akci francouzských intelektuálů do
• Ota Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka ze S
šlo téměř současně s vydáním knihy známého sovět ského disidenta Valerije Chaiidzeho, jenž je spolu s
{Slezské Ostravy (2 díly) $ 7.40
<
fyzikem Andrejem Sacharovem zakladatelem sovětského Výboru na ochranu lidských práv. Chaiidzeho
j P. Eisner: Chrám i tvrz (2 díly) $ 10.30
>
kniha "Obrana svobod" vyšla v jednom z předních amerických nakladatelství — RANDOM HOUSE' —
kP. Tigrid: Politická emigrace v atomovém věku?
[$3.80
?
v New Yorku. Její autor je povoláním fyzik, který studoval soukromě práva a s dalšími sovětskými
[K. Pecka: štěpení $ 4.20
>
intelektuály se aktivně zúčastnil úsilí o to, aby byla v Sovětském svazu respektována sovětská ústava,
• Poesie J. Kováříčka (2 díly) $ 3.S
jež zaručuje sovětským občanům alespoň částečnou osobni svobodu. V době, kdy byl Chalidzé na před
»Ha,
ha,
ha,
ha
(kreslený
humor
—
Lit
klub
švéd-<
náškovém turné ve Spojených státech, byl zbaven so větského občanství a nebylo mu dovoleno Vrátit se
| sko) $ 4.1
do Sovětského svazu.
kZpěvníčky Lit. klubu ve'Švédsku $ 1.\
Valerij Chalidzé rozdělil svoji knihu “Obrana svo V důsledku nejasností ve formulaci sovětského prá [j. Danius: Zrod Satanova atomu — 3 díly — sní-?
bod” na dvě části. V první rozebírá sovětský práv va dochází k podivným výsledkům. Ze všeho nej • žená cena $ 8.-, jednotlivé díly po $ 4.- .
S
ní sytsém á připojuje přehled dokumentů o porušení častěji však není na právo vůbec brán zřetel a je >B. Lockhart: Britský agent $ 3.90
s
lidských práv. Většina příkladů, jež jsou v dodatku zcela opomíjeno. Valerij Chalidzé uvádí příklad z
<
uvedeny, je dobře známá, i když zatím nebyly nikde roku 1964, kdy byl Nikita Chruščov zbaven svého >J. Hochman: Jelení Brod $ 3.70
tak plně podloženy dokumenty, jako je tomu v Cha- úřadu, a předsednictvo Nejvyššího sovětu jmenovalo {J. Hochman: Kronika místodržení v Čechách $ 4.->
novým premiérem Alexeje Kosýgma. Podle sovětské kj. Beneš: Až se se mnou vyspíš $ 4.\
lidzeho knize.
Jsou zde uvedeny tragické osudy generála Grigo- ústavy má právo jmenovat předsedu Rady- ministrů k Jan Beneš: Druhý dech(váz.) $ 4.50
\
renka, Andreje Amalrika, Jurije Galensková, jenž jedině Nejvyšší sovět — nikoli jeho předsednictvo. [ J. škvorecký: Sedmiramenný svícen (váz.) $ 4.20?
zemřel v koncentračním táboře"' Viktora Feinberga, Jak tvrdí Velerij Chalidzé, k tomuto porušení zákona
?
kterého zavřeli do ústavu pro duševně choré — a nedošlo vědomě, ale jedině proto, že se na správný [H. šklíbová: Pohádky $ 1.20
[Egon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty 5
osudy mnoha dalších, jejichž názory se rozcházely proces jednoduše zapomnělo:
To vše spočívá na tom, co Chalidzé označuje za • o jeho díle a osudu. Uspořádal R. šturm $ 4.s názory komunistické strany. Chalidzé také podrob
S
ně popisuje, jak byl prohledáván a vyslýchán; a logiku dle úsloví “účel světí prostředky” — což v • Jaroslav Brodský: Řešení gama $ 5.c
do své knihy zařadil plné znění svých výzev a tomto případě znamená, že i logiku samu lze pro
<
právnických návrhů, které předložil sovětským. úřa měnit v nástroj politiky. Mnohé případy jsou přísně {o. Ulč: Malá doznání okresního soudce $ 4.{
J.
Škvorecký:
Lvíče
$
3.70
>
podřízeny
zákonu
nejasnosti,
aby
mohly
být
podle
dům v souvislosti s porušováním lidských práv, jež
logiky “účel světí prostředky” použity. Tu Chalidzé kj. škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.se děje v Sovětském svazu.
S
Stejně zajímavá jako tyto dokumenty je i Cha- cituje článek 190-1 ruského trestního zákoníku, jenž kJ. škvorecký: Zbabělci $ 3.70
i
lidzeho analýza sovětského právního systému. To, vyžaduje potrestání za “rozšiřování výmyslů škodli
?
co Chalidzé nabízí, není pouhá kritika, ale přestav vých sovětskému společenskému a státnímu systé kJ. Vejvotía: Plující andělé, letící ryby $ 4.ba té filozofie práva, jež určuje celou právní struk mu” . Co znamená v tomto případě “výmysl” , zů kK- J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 4.80?
turu v Sovětském svazu. Valerij Chalidzé podává stává nejasné. Záleží jen na soudci, aby se rozhodl [ K. J . Krušila: Jedenáctý obvod $ 4.80
?
nástin této filozofie a vede jasnou čáru mezi sta určit co je a co není “výmysl” . Chalidzé uvádí na [K. J- Krušina: Zimní bouře $ 4.80
?
linismem a údobím, jež následovalo. Stalinismus bvl tomto místě případ kněze Pavla Adelheima, jenž
S
podle něho obdobím naprosté nezákonnosti. Současný byl mezi jiným obžalován právě “z rozšiřování vý JK. J. K růsna: Druhá bouře $ 4.80
systém popisuje jako legální, kde je ovšem zákon myslů” . Obžaloba byla založena na svědecké výpo »Tri sbírky básni (J. Lederer, F. Listopad, V: s
\
nost podřízena spíše politickým měřítkům než těm. vědi, že kněz Adelheim “při obědě mluvil skepticky J Čerepková) $ 5.10
jež by zaručovala práva a povinnosti jednotlivce a o komunismu” .
jB . Štěpán: Vynálezy i 3.10
>
státu právě tak jako vztah mezi těmito dvěma stra Přes to vše si Valerij Chalidzé zachovává určitý >Ivan Sviták: Dialektika moci 5 4.30
\
optimismus. Píše, že v nedávných letech sovětský
nami.
?
Sovětský právní systém je nástrojem politiky, je režim uznal, že nelze vymýtit lidskou touhu po k Zpráva dokumentační komise K 231 $ 3.60
?
narušen omyly, nejasnostmi a možnostmi dvojího soukromém majetku. A tak sovětský režim, i když [ Kovályová-Kohák: Na vlastní kůži $ 4.5
výkladu. Chalidzé na tomto místě cituje instrukce, zůstává totalitním systémem, přestává prý ztrácet í Zpěvník národních a populárních písní $ 1.20
podle nichž se mají sovětští soudci při soudních pro komunistické rysy a začíná se přetvářet a nabývat » J. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.10.
S
cesech nechat vést nejen zákonem, ale tak zvaným nových forem — spolu s větším respektem pro lid »E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 3.80
; <
“socialistickým právním vědomím” . Definice “socia ská práva. Podle názoru Valerije Chaiidzeho tento
c
listického vědomí” neexistuje a tak nikdo neví, co pomalý proces již začal. A jak o tom říká doslova, >A. Lustig: Miláček S 3.80
“je
tu
vyhlídka,
že
tento
proces
bude
pokračovat”
{A.
Lustig:
Ulice
ztracených
$
4.20
.
,
\
vlastně “socialistické vědomí” znamená. Sovětské p rá
Valerij Chalidzé, jenž nyní žije na západě, ne- kA. Ládin: Trpaslík na houpačce ? 3.90
"
v
vo přédpisuje přísná opatření proti zastáncům “ideo
logie, jež je cizí dělnické třídě” , aniž by přesné polevd ve svém boji za lidská práva ani zde v za [G. Laob: Největší proces dějin $ 3.50
?
uvedlo, co má být z hlediska dělnické třídy pova hraničí. Ve Spojených státech založil časopis “Kro [L. Mňačko: Sůdruh Muenchhausen $ 4.30
?
nika lidských práv v Sovětském svazu”-, jenž vy
žováno za “cizí” .
>L. Grossman: Nevěsta $ 3.40
S
chází
anglicky
a
ruský
a
informuje
o
zápase
za
lid
Desátý článek sovětského zákoníku, jenž se za ská práva v Sovětském svazu. Ve svém projevu ke; »A. Amairik: Udrží se SSSR do r. 1984? $ 2.70 . . <
bývá protistátními činy, nečiní rozdílu, jestli jde
amerických vydavatelů, -jenž- uspořádaT v e' >Kníška Karla Kryla $ 2.50
w <
0 Sovětský svaz či o “jiný dělnický stát” . Není Svazu
Washingtonu konferenci o lidských právech a o po-! {Anglická publikace: The Jews of Czechoslovakla>
jasné, který stát má být považován za “dělnický” litice
Valerij Chalidzé prohlásil: “V nedáv: ! k (historie židů v Československu — 2 díly, 1.299?
a sovětský zákoník také nikde žádnou takovou de ných detante,
letech se mnoho lidí vyjádřilo nadějně o poli ? stran) cena $ 16.50
?
finici neuvádí.
tice detante mezi Spojenými státy a Sovětským sva-,
■ . -„
5
zem. Mám dojem, že tyto naděje mohou být na čas i ?K_ čapek: Anglické listy $ 1.70
ztlumeny, až se vyskytnou potíže vyplývající z obo- >A. Ostrý (pseudonym — Praha): Československým
jakosti diplomacie založené jen na ústních jedná-i c problém $ 5.<
nich. Věřím však, že detante bude pokračovat. . . ” j > Sborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina.?
“
DARUJTE
% Chalidzé nevěří v úspěch protisovětské ilegální čin - i
| Z. Hejzlar, prof. Kosta, dr. A Kusák, A. J. Liehm,\
nosti. Je přesvědčen, že taková činnost by byla tra ? dr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a d r ?
gická, hlavně proto, že by měla jistě jen krátké
?
trvání, protože všechny okolnosti a podmínky života ? 0 . Šik)- cena $ 3.30
S
v Sovětském svazu jsou proti jakékoli podobné čin SR. Selucký: Východ je východ $ 3.70
nosti. Uvádí mezi jiným takové skutečnosti, jako je 5 Tanky proti sjezdu (Vysočanský sjezd) $ 2.10 <
nutné povolení, jež musí sovětští občané mít třeba ^ Motáky z Ruzyně $ 2.10
£
jen k tomu, aby cestovali z města do města, zmi
°
.
°
“
86 Nicholson Str., Abbotsfard, Vic.
% ňuje se o systému pracovního nasazení, o silně roz V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.80m
šířené síti udavačů — což vše dává režimu téměř B. Mikula: Progessive Czech (učebnice češtiny) S
S 4.50 + poštovné.
<
“
Telefon 4 1 - 6 9 7 3
o absolutní kontrolu nad sovětskými občany.
Valerij Chalidzé je ale přesvědčen, že hnutí za
.
1.
II i
* lidská práva se nedá v Sovětském svazu zastavit:
Říká o tom:
“Nebudou-li v budoucnosti žádné zprávy o hnuti
i
Sdělíte-li nám adresy Čechů a Slováků,
1 za obranu lidských práv v Sovětském svazu, ne
bude to znamenat, že tato činnost ustala. Toto hnutí
l kteří by mohli mít zájem o odběr Hlasu domova,)
vždy, existovalo a bude tomu tak i nadále, při nej
,1
rádi jim zašleme ukázková čísla
i horším alespoň v koncentračních táborech, kde po
f 1 a budeme Vám vděčni za spolupráci.
HD < litičtí vězni, kteří protestovali soukromé, se učí, jak
protestovat ták, aby se o tom veřejnost dověděla.”
Dlouhá, Zavadil: Angličtina pro jazykové ško-<
Iv $ 3.70
S
Z. Němeček: Bloudění v exilu $ 1.50
?

1
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Sílený živ o t
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s dědečkem
(Pokračování se str. 7)
Děda, jak byl předpově
děl,
skutečně rozvrátí
Dům důchodců: pálí ve
svém pokoji kořalku a
prodává ji ostatním cho
vancům domova, který se
stane postrachem okolí.
Ani neutěšené poměry
v internátě, kde se octne
Jana, nejsou Ochově pod
nětem ke smutku a k pro
testu. I tu se dovedně po
hybuje na hranici vážno
sti a legrace a raději
sklouzne do veselí, do bi
zarnosti, než aby své
hrdiny dala na pospas
trudné skutečnosti. Děde
ček s pomocí svých kum
pánů unese nešťastnou
Janu z internátu a život
ve dvou, šílený život Janin s dědečkem, začíná
znovu.

“ Zoufale jsme zde ve
'A ■
Fitzroy potřebovali opatrovnu W'\
pro děti a proto jsme se sesli
a něco jsme pro to udělali.
Požádali jsme australskou vládu ! ^
o podporu a dostali jsme ji.”

i»«..
v- --

Sue M arin o , občanka z F itzro y (V ic.)
Jak potřeba veřejnosti spolu s činností veřejnosti
a s podporou australské vlády pomáhá budovat
lepší Austrálii.

Dnes.se provádí po celé' Austrálii rozsáhlý
program, který má zajistit opatrovny a potřebné
služby dětem před dosažením školního věku a pro
starší děti v době mimoškolní.
Tyto služby organizují a provádějí občané z
místní veřejnosti, lidé, kteří se rozhodli vyhledat —
za pomoci veřejných pracovníků — m ísta,. kde by
byla zajištěna péče o jejich děti a kde by se děti
mohly zabavit tvůrčí činností — místa, kam by
mohli rodiče a jiní dospělí přijít a zúčastnit se.

:------- ------------------ — -------- — ---------------

(Odpovědnost za správný překlad prebira vydavatel.)

2&
'

_.

d?m,ec.h * školácfh ~ kdekoliv, kde se vyskytnou
vnoane místnosti.
Místní občané obyčejně udělají v té věci první
krok * australská vláda pomůže v mnoha směrech
vybavením místnosti, pridelemm zacvičených
osob, penezm podporou atd.
Potřebujete-li zřídit opatrovnu dětí ve svém okolí
a chcete-li v té věci nělo udělat, vyžádejte si
informace na adrese:

,

T n 6 DlFGCtOr,

ChíldretVs CommÍSSÍOn,
BOX E326, CANBERRA, A.C.T.

®

2S00.Im
rMSffl
/feg??

Snad nejvážnější pasáží
celé knihy je okamžik
před únosem, když se Ja 
na dozví, že děda není je
jí příbuzný, že se ji jen
jako sirotka ujal.'Tehdy
si Jana uvědomuje, že je
jich “souvislosti jsou hlub
ší než nahodilé sourozenectví či dědění barvy
očí”, že jsou totiž “jako
by základní články jedné
jediné teorie. Teorie, kte
rou vyslovil už Steinbeck
v kouzelné férii Tortilla
fiat. Danny, Pilon a Jesus Maria jsou titíž dar
mošlapové jako děda Va
něk, žijí ve své chudobě
spokojeně,
překonávají
překážky trochou improvi
zace,
bezstarostností.
Jsou, jak říká děda Va
něk “sůl téhle země” ,
musí však dát pozor, aby
je “nějaká blbá ovce ne
slízla” . Ale proti takovým
tvorům se dovedou ubrá
nit nezkalenou náladou a
potrhlými nápady, jejichž
zdrojem je vrozená inte
ligence a smysl pro své
rázný humor.
J. s.

MELBOURNE
i SYDNEY
PROŠÍVANÉ
P Ř IK R Ý VK Y ,
POVLAKY

ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. Q U ILTIN G

Anna Mendanová
Melbourne:

175 Brougham St..
Kew, Víc., tel. 86-8427
Sydney:

Published in the community interest by the Department of the Media tor the Australian Government. H
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Telefon: 632-2453
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POVÍDKA NA POKRAČOVANÍ
i"---.'- h V.vKRÁLOVSKÁ KOMISE
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O ZPRAVODAJSKÝCH A
BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽBÁCH

V hlavě mi hučelo, ale pak jsem si uvědomil, že
právě tak to mohl být jen hukot vody ve spršel
Dolehla na mne jakási nedefinovatelná tíha, která
mě umrtvovala, nebyl jsem schopný nejen pohybu,
ale i jakékoliv souvislé myšlenky, částečně jsem še
vzpamatoval, když Eva vyšla z koupelny již plně
oblečená a bez jediného pohledu a slova šla ke
dveřím. Jakobych musel překonávat něco, čemu
jsem vůbec nerozuměl a co jsem nechápal, poda
řilo se mi jen s nadlidskou námahou vyrazit ze
sebe její jméno. U dveří se zastavila a podívala se"
na mne.
.. :
Evo . . . copak to nechápeš? . . . Já tě nechci ztra
tit .. . Slyšel jsem svůj hlas přicházející z nesmír-;
né dálky a znějící k nepoznání cize.
Váhavě stiskla kliku u dveří, pootevřela je a zase
je váhavě zavřela.
Snad chápu, řekla, ale i její hlas zněl cize a
vzdáleně, jako by nás nedělilo pár metrů pokoje, ale
dlouhá, ozvěnou se chvějící hala.
Snad skutečně chápu — copak ale ty nechápeš,
že jsi mě ztratil již dávno? Že jsi mě ztratil v té
chvíli, kdy jsi ztratil naději? A nejen mne, ale mno
hem a mnohem víc. Máš za to něco jinýho — možná
lepšího, možná horšího, to jen ty. můžeš vědět. A
také jen ty můžeš vědět, zda ti ta výměna stála ža
to.
Znovu tiše stiskla kliku a právě tak tiše za sebou
dveře zavřela.
Seděl jsem dál, neschopen pohybu, a protože jsem
ztratil pojem času, nedovedu odhadnout, jak dlouho
trvalo, než mě cosi přimělo, abych automaticky, bez
vlastní vůle, jako robot, vstal a roztáhl těžké záclo
ny zakrývající okna s výhledem na letištní plochu.
Po startovací dráze se pomalu rozjíždělo letadlo
s nápisem Československé aerolinie, pomalu nabí
ralo výšku a ztrácelo se v čistě modré obloze vý
chodního nebe. Nesmyslně mě napadlo, že je v tom
hloupě laciný symbolismus: Moje letadlo mělo od
letět směrem na západ. Moje letadlo . . .
To byla první myšlenka, která mě pomalu začala
vracet k realitě.
— ★ —Ted’ již tady. v hale letiště, jen čekám, až se
ozve z reproduktoru hlášení, že moje letadlo - je
připaveno k odletu.
Z křesla, v kterém jsem seděl, byl skutečné pěk
ný pohled na letištní plochu — pohled, který mi
včera večer zakrývala mlha. Bylo to ale včera ve
čer? Včera večer jsem přece flámoval se zástupcem
firmy a teprve až tam, v baru jsme sí po celoden
ním únavném vyjednávání plácli. . . Nebo to bylo |
předevčírem? Nu jistě, muselo to být — včera ve
čer byla mlha, letadla nelátala a já tady v hale uvi
děl Evu . . . Nebo. . . •
Napadlo mne, že na tom vlastně nezáleží. Poslední
Evina věta mě bude tak či onak strašit až do smrti.
Až do smrti, nebo do doby, kdy ztratím schopnost
myšlení, se budu ptát, zda mi ta výměna skutečně
stála za to. A již teď jsem začal tušit, že budu-li
| sám k sobě upřímný, odpověď patrně nikdy nena
I ( leznu.
Konec

Asi nevíš, řekla, jakobych ji nesmírně pobavil,
že já čas od času narazím na ten tak zvaný exilový
tisk. ^Mimo několika málo čestných výjimek se mi
nezdá, že tuhle tvoji teorii emigranti masově vyzná
vají.
Připustíš-li svobodu pro jednoho, zamumlal jsem.
musíš jí připustit i druhému. Jinak to nedává smysl.
Tohle ji pobavilo ještě více.
Těch druhých je nějak setsakramentsky moc. Ale,
mávla rukou, to nemá smysl.
Asi máš pravdu, řekl jsem, skutečně to nemá smysl.
Cokoliv řeknu nemá smysl, protože ty jsi si zřejmě
už dávno na všechno udělala názor předem.
Ne, řekla rychle a až omluvně na moje ne příliš
spravedlivé obvinění. To ne, to vážně ne. Od té
doby, co jsem se u tebe v práci dozvěděla, že jsi
odjel, je pro mne tvůj odjezd záhadou. Proč? Do
dnes tomu ^nerozumím. Právě ty — ty, od kterého
jsem neslyšela nic jiného, než jen že je na nás, aby
chom se snažili o lepší, že nám nikdo nic nedá a že
emigrace není řešení.
To ano,_ připustil jsem, to jsem říkal. Jenže to
by to předtím, než začalo to údobí všeobecně pošetilý
naděje. Právě při něm jsem si uvědomil, že pro
nás za daných okolností naděje neexistuje. Když
pak mi to tanky potvrdily, zbyto mi jen jedno —
zda chci žít podle svýho nebo podle vůle druhých.
Jsi tedy spokojený, spíše konstatovala, než aby
se ptala.
Co je spokojenost? — zeptal jsem se. Hned mi
ale připadlo, že je to odpověď příliš laciná.
Proč bych nebyl?, pokračoval jsem z jiného koň
ce. žiju ve společnosti, která mi dovoluje, abych
četl -a poslouchal co se mi chce, abych myslel jak
chci a mluvil co chci.
K čemu ti to je? — Tentokrát to již byla otázka,
ale řekla jí tak tiše, že jsem ji jen těžko slyšel. Jak to — k čemu? — podivil jsem še. To nestačí,
že žiju jako člověk? Jak normální člověk má žít?
Tobě tedy nejde o nic jiného než o tebe — řekla
opět tak tiše jakoby mluvila jen sama pro sebe.
Sobecky jsi odešel bez ohledů na cokoliv. Bez ohle
dů na mne. Stejně sobecky tady žiješ dál. TY čteš
co chceš. TÝ žiješ podle svého TVŮJ “normální"
život, žiješ sobecky a bez naděje. To já bych ne
mohla. To já nemohu.
Chtěl jsem vyskočit a říci, že to tak není, že
já přece . . . Zůstal jsem ale sedět a neřekl jsem
nic. Opět na mne spadla tíživá únava. Dokonce mi
najednou připadalo, jako by sé Eva přede mnou
začala rozplývat. Byl to samozřejmě nesmysl. Ona
jen se sebe odhodila prostěradlo a tak jak byla,
nahá, začala pomalu sbírat jednotlivé části svého
oblečení. Pak, jako bych tam vůbec nebyl, aniž by
pohledem o mne zavadila, odešla do koupelny.

!
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Capiiol House, 113 Swanson St.,

j

Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 - - Mluvíme česky a slovenský
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
1 Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
|i
v nutných případech i telegraficky.
i
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
i
ale v robotu je zavřeno.

,

PŘIPRAVUJETE-LI
SVATBU, PLES, ZÁBAVU, SCHŮZI,
JAKOUKOLI OSLAVU
pro 50 až 200 osob
...ROZUM

1
1
1
i
i

POVÍ:

ZAVOLEJTE TOMEČKOVI !

DAWN’S RECEPTIONS,
316 Church St., Richmond, Vic.
Tel.: 42-2823 nebo soukr. 85-8572

OZNÁM ENÍ O SLYŠENÍ V A DELAIDE

Soudní -rada 'Hope povede veřejfié slyšení dne
27. května JL975, které ^apne, v JO .hodin dopoledne
ná adrese:
9th Floor,
......A.M.P. Building,
.
1 King William Street,
ADELAIDE, S.A.
Toto slyšení je veřejné a kterákoli Osoba můžej
být přítomna. Každý, kdo ještě neprojevil zájem
vypovídat před Komisí a přeje si to, nechť se
ohlásí co nejdříve osobně - nebo telefonicky na
adrese uvedené dole.
Byla také provedena opatření, aby některé vý
povědi mohly být slyšeny v soukromí.
■ V některých státech se již slyšení konalo.
Výzvy k předložení podání a k jejich přijetí byly
inzerovány, v září loňského roku. Text našeho
inzerátu zněl:
Soudní rada Hope byl jmenován předsedou Krá
lovské komise k vedení vyšetřování o věcech a
okolnostech vztahujících se k zpravodajským a
bezpečnostním službám australské vlády.
* O sdělení úplného druhu a způsobu vyšetřováni
pište na dolejší adresu.
Jednotlivé osoby nebo organizace se vybízejí,
aby vypracovaly písemná podání Komisi o jaké
koli záležitostí spadající do podmínek vyšetřová
ní. Chcete-li vypracovat podání, pište laskavě co
nejdříve, ale ne později než 31. prosince 1974
a udejte ■
* čeho se bude podání týkat,
* kdy bude hotovo.
* přejete-li si dodat k Vašemu písemnému podání
osobní výpověď před Komisí a pokud ano, zda
to má být při veřejném nebo soukromém slyšení.
Předseda komise je v zásadě připraven vést
jednání ve vhodných střediscích po celé Austrálii.
O tom. které osoby mají být slyšeny a podmínky,
za nichž mají být slyšeny, včetně toho, zda to má
být ve veřejném nebo neveřejném slyšení, rozhod
ne předseda komise.
Kdokoli, kdo se chce ve svém podání odvolat na
informace, které má a jejichž uchování v tajnosti
jje jeho povinností, musí to sdělit sekretáři komise
předem. Zaměstnanci a bývalí zaměstnanci austral
ské vlády se zvláště žádají, aby tento důležitý
požadavek vzali n a vědomí.
Každý, kdo podává infořmace o činnosti zpra; vodajských a bezpečnostních služeb, by měl před
pokládat. že k přešetření toho, co sdělil, bude
třeba dát jeho informace na vědomí organizaci,
které se týká,. Nepřejete-li si, aby se tak stalo, je
třeba, abyste to sdělil jasně ve svém podání.
žádost předložit podání, které má být podáním
pouze ústním, bude brát předseda komise .v úvahu,
ale musíte o to písemně požádat, aby mohl po
soudit, zda jsou skutečně zvláštní okolnosti oprav
ňující jeho souhlas k příznivému vyřízení žádosti.
Dotazy a informace mají být adresovány na:
The Secretary,
Royal Commission on Inteligence and Security.
P.O. Box E391,
CANBERRA, A.C.T. 2600.
Telefon: 733766.
* Podmínky jednání Královské komise obsahují
též vyšetření způsobů, jak přezkoumat rozhodnutí,
týkající se občanů, přistěhovalců a návštěvníků,
které by mohlo být založeno na nepříznivé zprávě
zpravodajských a bezpečnostních služeb.
(G. M. Brownbill)
Secretary
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ČESKOSLOVENSKEJ DEMOKRACIE
připravuje koncert předních členů Australské opery
na neděli 6.. července 1975 ve 3 hodiny odp. v audi
(Pokračovanie zo str. 4) uniformě a pověda 1, m m
toriu Santa Sabina Dominican Convent, 90 The Bou- Československo zakúpil a
protinacistickí pracovnafl
J spolupracující s INTERFLORA, i levarde, Strathfield. Výtěžek koncertu bude věno
odoslal nemocničného za- požiadali Londýn o takal
ván
fondu
na
postavení
“Sokolského
národního
domu”
může zařídit dodávku
riadenia a pomocných to- bombardov.anie,
v Sydney.
prt-taóe 1
yarov- v hodnotě 1,640.000 sa tam vyrabali súčiastiy
S. -Rovnako odovzdaňe pre nemecké výzbroje,
v Československu nebo v jiných státech
j
pracoval v r. 1946' až 1949 najma pre V-l a V-2, kloPRŮVOD BOŽÍHO TĚLA
Chv ite-li 'uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
pre pomocnú organizáciu ré bolí užívané proti Lon
bude
letos
na
pěti
místech
v
Sydney
dne
1.
června
nei o zvláštní událost, obraťte se na místní
0 půl třetí odpoledne. Prosím Vás, krajané, přijďte CARE a pre American dýnu.
květinářství INTERFLORA.
1 vyznat víru svou účastí. Naše skupina s korouhví Council of Volunteer Re
, Toho času žije Brackett
sv. Václava a Pražského Jezutótka-se sejde v. Man- liéf Agehcies.
Poznáte je; podle obrázku Merkura
Lewis na odpočinku v.:
1
Ve výkladní skříni.
1 ly na rohu Vivian Št., a Fairy Bower Rd. o 2. hod.
V rámci svojej činnosti Betlissdje, Marylaride, v
odpoledne.
O. Vladimír Ondrášek S.D.B.
I N T E R F L O R A —
1
cestoval Brackett Lewis předměstí Washingtonu,
J
K V Ě T IN Y DO CELÉHO SVĚTA
'
v Československu, kde mal so švojou manželkou Mí
přednášky v róznych me- lou Vegrovou-Lewisovou,
Společnost pro vědy a umění v Sydney
stách a kde ochotné disku autorkou knížky o Charizve zájemce na přednášku
toval pomocné a nepolitic lotte Masarykovej “ Cze;
P. Vladimíra Ondráška, M.A., B.T., S.D.B.,
!i
na
thema
ké problémy. Z tej doby choslovakia’s First La
J ř í Voskovec: relativně v z a t o ...
1
vzpomenam na jednu hi dy” ,
"Bůh a náboženství v měnícím se světě"
LP gramodeska, délka: 1 hodina.
1
ktorá
obsahuje
storku: Keď sa ho v okrem iného výměnu dopo níž bude následovat diskuze.
■ Přednáška se koná v pátek dne 13. června 1975
Ostravě spytovali na ve- pisov medzi Dr. Alicoú
!
v 7.30 h. večer ve School of Drama,
rejnej sehódzi, prečo ame Masarykovou a jej m at
1 University of NSW, Anzae Parade, Kensington
ričtí letci bombardovali kou.
.!
(vjezd z Barker Street).
isté části města, odpovedal, že nevie prečo, ale
že by to možno vedel nieNové instalace,
Cena: $ 6.- plus poštovné a expedice $ 2.- i
kto z ■přítomných. V tom
opravy a údržby
Zap!aťte mezinár. poštovní poukázkou.
■>
Manželé Ludmila a Jirka Sergejevovi
povstal podplukovník v
ELEKTRICKÉHO
ObjednejteA u:VÝZVA
“
si Vás dovolují pozvat na
PROHLÁŠENÍ
ZA Ř ÍZE N Í
KAMPA DISC PRODUCTIONS,
1 !
TANEČNÍ ZÁBAVU
všeho druhu
(Pokračování
se str.
63 W 89 St„
New3)York, N. Y. 10024, USA
4 : ; pořádanou dne 14. června 1975 v Jubilee Halí,
jakož i
komitétu profeso
Poukaz mus'
objednávku.
j - !i
Kingsland Rd., Regents Park, NSW.
(1) Propuštění
všech provázet
po ad hoc
VEŠKERÉ OPRAVY
rů
českého
a
slovenského
HODINÁŘ
*
j
Nezapomeňte
poštovné
a
expedici.
1
*
“
t
od
7,
hod.
več.
do
2.
hod.
ranní.
litických vězňů;
BYTŮ A DOMŮ :
původu na amerických ko !,
'
Hraje-česká kapela.
ZLA TNÍK *
|
(2) Konec všem policej lejích a universitách by■
malování, pokládání
’ i'
Vstupné včetně večeře $ 5.-.
ním šikanám, útisku a si přáli, abyste se s nimii '!
tapet, truhlářské práce
Nápoje k dostání za mírné ceny.
STEVEN VARDY
apod. provádějí spoleh
persekuci těch Čechů a zamyslel nad tímto výro- o
čistý výtěžek zábavy ve prospěch
590
George
St,,
livě spojené firmy
'!
Czechoslovakian Country Club-u.
.Slováků, kteří byli zbave čím.
Sydney
- j
V poslední době nás stáUsnadníte
nám
organizování
tohoto
podniku,
TATRA
ELECTRÍCS,
ni občanských práv pro le více znepokojovalo, že
(proti Trocaderu)
: “ reservujeté-li si místa předem: tel. 605-4128 (SerLicensed Contractors
svou oposici vůči nepře ponaučení minulých dese- i gejev), 587-9691 (Trhlík) nebo 604-4267 (Rutar)
a
Velký sklad zlatých a j. I
stávajícímu
porušování tiletí byla rychle zapome
šperků, hodinek atd.
GEORGES
základních lidských svo nuta a prohlášena za ne
SERVICES CO.
Opravy se zárukou. !
— --------------------------platná. Češi a Slováci si[ ----------------------— i---------- ■
24hodinová služba
bod:
Mluvíme česky
vybudovali zvláštní citli•I
Telefon (Sydney)
a slovenský.
j
(3) Navrácení plných vost vůči nebezpečným
387-3381 nebo po běžné
Telefon:
61-8579
1
lidských práv desetitisí směrům v mezinárodních
prac. době 30-8874.
• , ' česká restaurace
^
cům občanů, kteří utrpěli záležitostech na základě
dějin své země a svých1 l Contin. "G O U R M E T"
■
bezpráví a nadto byli zba vlastních
zkušeností. Do
veni zaměstnání;
.
i
Restaurant
"L
A
B
U
ŽN
ÍK
"
■ n iiiiiiiiiiiiiin n iiiiin m n in i
volte nám, abychom vy
(4) Vrácení odstraně slovili jasně a upřímně na- < 129 Bayswater Rd.
p ‘ <*f \ j f c t
S Y D N E Y
ných knih do knihoven a še předtuchy. Nechť slou 1 Rushcutters Bay
ží
jako
skromný
příspěvek,
zrušení černé listiny auto
k nepsanému avšak pev
rů, která obsahuje téměř nému svazku našich lidí
všechny známější spisova v Československu a v Spo\ iOtevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer, ( I
.....
*“■'
... .....
_ --- jených státech.
' tv neděli oo 12. hod. polední do 9 hodin večer, (
tele doma i v cizině.
.
Tyto činy pražské vlá Pozorujeme se smutkemt 1 |V pondělí zavřeno.
Přesvědčte se o jakosti našich jídel.
HEIDELBERG
dy by byly vážným pří v srdci pokračující erosí1 1
amerických a západních
spěvkem k oslavě 30. vý posic ve světě. S údivemi \ Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných. (
ročí osvobození Českoslo sledujeme růst oněch ne
|
TAYERN
1
venska z nacistické oku uvěřitelných pochyb nad
í|
M EZINÁRODNÍ RESTAURANT
I
pace a k politickému úsi legitimností zásad, na
nichž Spojené státy byly
lí o opravdové uvolnění.” vybudovány. Domníváme
|
|
s
plnou
licencí
a
klimatizačním
zařízením
|
ENCYCLOPAEDIA
FOR SÁLE
Pod tímto prohlášením se, že změna tohoto smě
|
|
3828
Pitt
St.ř
Sydney
|
BRITANICA
ENCYCLOPAED1A
je podepsáno 68 členů vý ru je vrcholným impera
(mezi Goulburn & Liverpool Sts.)
|
BRITANICA
vydání 1973, v prvo- | |
boru profesorů čs. půvo tivem. Nestane-li se tak,
třdním stavu, s výroč 1|
1973
edition
perfect
bývalá
“Taban
Tavern”
|
další ústup nakonec zaže condition with 1974
ní knihou za r. 1974
du.
Pod novým vedením
■1
ne Spojené státy do situa Year Book, $ 298 eash
prodáme za $ 298 ho | |
K prohlášení, zaslané ce hraniční únosnosti. Po
|1
"Zpívajícího šéfa" EDDY D'HORY
|
tově
nebo
na
splátky.’
or
terms
can
be
aram
mu na adresu prezidenta tom válka, které se všich
Volejte (Sydney) tel. | | Specializuje se v českých, maďarských, němec-|
ni hrozíme, by se mohla ged. Ring (Sydney)
389-3914 Office hours,
Forda, připojil organizá stát reálnou možností.
389-3914 v obch. -době Hkých a rakouských pokrmech. K dostání Plzeňské
nebo 44-7277 po 7. hod.
tor komitétu, profesor hi
Toto není místo, aby or 44-7277 after 7 p. m.
any evening. Reverse
večer. Z oblasti mimo | | i německá piva a všechny speciální kontinentální
storie na Tulane Univer chom podrobně uvedli své
charges will be accepSydney
převezmeme | | druhy vín.
názory
na
všechny
krisosity dr. Radomír Luza do
placení telefonu (Re | | Kromě toho výtečné studené bufet s denně
vé body. či abychom vy ted outside of Sydney
pis, v němž se praví:
area.
verse charges).
početli žádoucí cesty, jak
11čerstvými saláty.
: “Před třiceti léty Váš každý z nich řešit. Zde
HOtevřeno v pondělí až sobotu od 11 hod. dopl do
předchůdce ve funkci, kte- postačí, abychom vyslovi
||půlnoci, v neděli od 5. hod. odpoledne.
. rou zastáváte nyní Vy, li své přesvědčení, že Va
pravděpodobně oslavoval še pevnost, Vaše důvěra nejlepší zárukou míru. bám, tato země, která je ||H udba a zábava každý pátek, sobotu a neděli večer
konec války v Evropě, v konstruktivní úlohu Spo Navzdor všem snahám o Vaší i náší, nese hlavní
Reservování: tel. 61-3028
války, která skončila to, jených států a Vaše pod očernění Spojených států, část zodpovědnosti celého | |
co se počalo nazývat pora nezávislosti a svobo navzdor všem neúspě- lidstva za jeho budouc- | |
Parkování v blízkém autoparku.
“osvobozením
Českoslo- dy všude ve světě jsou chům a taktickým chy- nost.”
RSč
"Řekněte to květinami"

I

|

HLAS

26. 5. 1975
ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE

Mužstvo Slavie se stále. nemůže dostat, do formy,
takže se mezi příznivci klubu přestalo mluvit o ví
tězství v letošní lize a začíná se uvažovat o tom, zda
se klub v lize udrží.
ALEXANDER — SLAVIA 1 : 1 (1 : 0)

Proti vedoucímu klubu ligové tabulky podala Slavia s novými, dosud nesehranými borci ze South Listřelecká nemohoucnost se opět projevila. Ve 30.
minutě nařídil soudce proti Slavii desítku za provi
nění, které označily i australské listy za dovolený
zákrok v trestném území a domácí se ujali vedení. Po
změně stran Slavia mocně útočila, ale podařilo se
jí jen vyrovnat, když Hughes umístil přesně míč
přihraný Humblem. Domácí hráli ostře, takže dva
hráči Slavie byli zraněni a .museli být vystřídáni.
SLAVIA — HAKOAH 3 : 5 ( 0 : 1 )

Vzhledem k zranění v předcházejícím zápase a s
náhradním brankářem J. Pinakosem nastoupila Sla
via s novými, dosudn esehranými borci ze South Li
verpoolu a podala podprůměrný výkon. V první půli
se útoky obou mužstev střídaly, hra byla vyrovna
ná a Hakoah se ujala vedení po hrubé chybě slavi
stické obrany až 3 minuty před koncem poločasu.
Krátce po změně stran Slavia vyrovnala z desítky
a v 60. minutě se dokonce ujala vedení Webbem na
2 : 1. Pak pro změnu hosté vyrovnali z desítky a v
73. minutě se ujali vedení 3 : 2. Tři minuty na to
Webb pěknou ranou vyrovnal na 3 : 3, avšak to bylo
vše, co Slavisté dokázali. Především obrana přestala
od té doby existovat a Hakoah střílela ještě dvě
branky.
Také druhé mužstvo Slavie prohrálo 1 : 2 (1 : 0).
V sobotu 31. května hraje Slavia proti Mooroolbarku v Olympic Parku a v neděli 8. června tamtéž
proti Hellasu.
ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ V E V IK T O R II

svolává jubilejní řádnou valnou hromadu na čtvrtek
5. června 1975 v 8 hodin večer do sálu Good Neighbour Council, 1. poschodí, 575 Elizabeth St., Melbourne. Na programu je celková zpráva za dobu 251etébo
trvání Sdružení a podrobnější zpráva za minulé
funkční období. Po udělení absolutoria bude se ko
nat volba předsedy a členů výboru. Po projednání
programu činnosti budou volné návrhy a debata.
Další zájemci o členství ve Sdružení, jakož i hosté
srdečně vítáni.
Za odstupující výbor:
J. Vondruška, předseda
J. Viola, jednatel

VÝSTAVA

/

UMĚNÍ

?

Výstava evropských uměleckých gobelínů
se bude konat v

J
5

THE CRAFT CENTRE

|

309 Toorak Road, Sth. Y arra, Vic.

S

od 2. do 15. června
denně od 9.30 hod. dop. do 5 hodin odp.,
v neděli od 2 do 5 hod. odp.
Telefon do galerie: 24-7381

5
<

V RÁMCI "FES TIV A LU VŠECH

NÁRODŮ"

]>

i

f
ve Fitzroy
J
( se koná v neděli I. června 1975 od 2.15 hod. odp. J
(
v sále VACS, 2 Napier St., Fitzroy
t
?

KAVALKÁDA

j

( filmů, písní a tanců a to tentokrát ze Švýcarska, J
? Rakouska, Norska a ostrova Báli. Dále: Lidové)
/ umění v Maďarsku a film o dobývání opálů v j
/ Andamooka. Baritonista W. Adami za doprovodu '
/ pianistky M. Pieroni zazpívá italské a španělské (
> písně. K pobavení dětí vystoupí kouzelník a budou (
S pro ně připraveny hry a soutěže.
<
v
Vstupné 20c včetně kávy a limonády.
<
v
Všichni srdečně vítáni.
<

DOMOVA

& & & & & & & & & )

, ,

Malý oznamovatel

l
Československé vysílání v Melbourne
' (1
I Pravidelné čtvrteční pořady 8 — 8.30 hod večer
(
i
na stanici 3ZZ-1220
I

Přijmeme

I 29. 5.: česká literatura posledních let, s ukáz-( 1
ikami (A. Nebeský, produkce S. Kodym a K. Ko-( !
inečný).
'
.
(!

AUTOMECHANIKA

do moderní dílny po
blíž City'. Zkušený, za
pracovaný muž získá
1 5. 6.: Ukázky z cyklu Svatopluka Čecha “Vei
a dobře placené
lstínu lípy” s hudebním doprovodem (J. Vaněk).( 1 stálé
místo. K obsluze a
(Místní zprávy.
( 1 opravě většinou impor
tovaná auta. Hlaste se
u: Mr. Grimwood, 100
Leicester St., Carlt.on,
Vic. Tel. 347-2899.
POZNÁMKA K AUSTRALSKÉ
"JEJÍ
P A S T O R K Y Ň I"

Před lety, při první návštěvě Janáčkova kvarteta
v Melbourne, oznámil pořadatel soukromého koncer
tu zděšeným posluchačům chmurným hlasem, že, bo
hužel, s ohledem na jméno tohoto komorního tělesa,
bylo nutno dáti souhlas k provedení druhého smyčco
vého kvartetu zmíněné skladatelské nuly.
Před daleko kratší dobou mi bylo ozná
meno čerstvě příchozím z Československa, že “národ
nezná Janáčka” .
Dneska, o nějaký ten rok později, napsal austral
ský hudební kritik, že Janáček je “Dostojevskij hud
by” a provedení Janáčkovy “Její pastorkyně” do
sud nejvýznamnější mezník ve vývoji australské
operní produkce.
“Její pastorkyně”, kterou slyšelo napřed Sydney
a potom Melbourne, ovšem nebyla přes veškerou
snahu úplně Janáčkova, což není myšleno tak ne
gativně, jak to zní.
Janáček je ve svých nejlepších skladbách, nesnad
ný, někdy až krkolomný komponista, na němž si
lámou zuby i ti nejzkušenější hudebníci. Zemitá sy
rovost “Janáčkova zvuku”, která se zmocní člověka
zvláštním vzrušením a dotkne se samotného morku
kostí, zazní jenom málokdy v úplném naplnění jinde
než v místech, která obývají hudebníci jeho rodné
země. Navíc, .Janáčkovy vokální skladby těžko po
psat výstižněji než jako slovo prolnuté hudbou. Je
ho hudba je neoddělitelná od jazyka, do něhož ja
koby kouzlem vstoupila. Není možné přeložit Janáč
kovu operu a něco při tom neztratit. “Apple-blossom
cheeks” nenahradí “jablůčkový líce” , “so he is
dead, my little son is dead” , zní jinak, chladněji než
“tož umřel; můj chlapčok radostný” . A ve chvíli
dějového i hudebního vrcholení, zoufalství výkřiku
“vidíte, jeho poviják, jeho čepčáček!” , je jenom ne
dostatečně nahrazeno slovy “do you see, his wrappings, his little cap!”
Vezme-li tedy člověk v úvahu tyto základní potíže,
jimž se nevyhne žádný zahraniční operní soubor
při provádění Janáčka, australská “Její pastorkyně”
byla celkem uspokojivá. Chvílemi bylo dokonce zřej
mé, že dirigent Titner ví, co hledá, a z orchestru
opravdu zazněla řezavá obnaženost Janáčkova hu
debního nervu. Bohužel nebylo to dost často. Nejblíže
komponistovým představám bylo, myslím, druhé jed
nání, které posluchači dovolilo věřit, že neposlouchá,
odvar ale pravou věc. První a třetí jednání vyzněla
ve srovnání s ním ploše. Z dobrého průměru obsa
zení (které já jsem slyšel) vynikla hlasovou vřelostí
Jenůfa Jihoslovanky Pihové. Nepříjemně rušivým
kazem byl Láca R. Stevense, který zněl jako zblou
dilec z “Lazebníka Sevilského” a zřejmě ani v nejmenším nepochopil rozdíl mezi Janáčkem a tím,
co Dvořák označoval za “italský flašinet” .
Úspěch “Její pastorkyně” (a ještě před ním “Vý
letů Pana Broučka”) na hudebním konci světa patří
k dalším triumfům komponisty, jehož zápas o plné
uznání neskončil ani 47 let po jeho smrti. Jestli ie
pravda, jak mi bylo řečeno, že “národ muzikantů”
pořád ještě nezná jednoho ze svých největších uměl
ců, tím smutnější pro tento národ ve chvíli, kdy hu
dební svět začíná Janáčka nejen poznávat, ale také
po zásluze ctít.
- kw -

Dámské, pánské a hlavně dětské oblečení
za velmi výhodné velkoobchodní ceny_

dodá kamkoli v Melbourne

k výrobě vestavěného
nábytku, kuchyň, skří
ní apod. Výborné pod
mínky. Přesčasy k
dispozici.
Advance
Cabinet Works,

184 Noone St.,
Clifton Hill, Vic.
Tel. (Melb.) 489-1288

Na výborné
kontinentání jídlo

za levné ceny
zveme Vás do
Časopis ROZHLEDY á
SEZNAMOV. VĚSTNÍK
přináší přehled svět.
dění, kulturní a knižní
přehled, román Hrbáč
na pokrač., Kafkovu
Exper. psych. Svítání
v duši, humor, Seznam.
Věstník a mnoho j.
Jednotí, č. $ 2.-, roč.
předplat. $ 9.- zámoří

GIPSY TAVERN
28 Tooronga Vlllage

Tooronga, Vic.
Reserv, tel. 20-6013
B. Y. O.
Hotová jídla
k odnesení.

CENTRUM,

P. O. Box 1067,
Glendale Hgts. 111.,
60137, USA.

HŘE NA PIANO

vyučuje v Melbourne
bývalý
pražský pianista
J IŘ Í RICHTER

DNE 18.

DUBNA

1975

zemřel v Cairris v Queenslandu ve věku 43 let na
srdeční
infarkt Karel
Řezníček, který pochází z
Brna. Zanechal zde man
želku a 5 dětí.

Fl&t 8
361 Royal Parade,
Parkville, Vic. 3052
Telefon: 347-8248
Může učit též základy
hry na harmoniku.

Rada porobených národů
střední a východní Evropy ve Viktorii

pořádá v pátek 30.. května 1975 v 8 hod. večer v
melbournské radnici v City politický seminář
na téma
JALTSKÁ DOHODA A JE JÍ NÁSLEDKY
Mezi význačnými řečníky budou: profesor Melb.
university Dr. E. Dunsdorfs, Dr. A. Endrey a
B. A. Santamaria. Vstup je volný (i bez pozvánky
— pokud vystačí místo). -Přijďte včas a přiveďte
též anglicky mluvící přátele a známé. Jalta, stu
dená válka, koexistence, détente — to jsou otázky,
na nichž závisí osud naších doma i osud nás zde.
J. A. F.

iw a iB n B n w
'

Í

LETOVISKO
"ŠUMAVA"
Loeke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

1

A N T O N í N SK O U

,

; TANEČNÍ ZÁBAVU
1

též sportovní obleky a prádlo, importované,

Přijmeme
TRUHLÁŘE

!

(

'

která se koná v neděli 15. června 1975

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo — pití

PETR HORYNA, 8 Moira Grove, Glen Waverley,

Vic. 3150. — Telefon: 232-8474
(volejte po 6. hod. večerní)

(K dispozici jsou pouzie nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině,
i 'Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

-14 -
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J. POWELL DISKEM 69,10 M

Karel

Janovský

Pražané viděli konečně fotbalovou pochoutku
'V J T '

Československo - Portugalsko 5:0
I přes loňský debakl 0 : 3 s Angličany v Londýně se čs. fotbalovému národnímu mužstvu naskýtá zno
vu příležitost přece jen se ještě prosadit v 1. kvalifikační skupině evropského šampionátu. Proč? Fot
balisté Portugalska, kteří dokázali hrát na Wembley stadiónu v Londýně s mistry světa z r. 1966 Angli
čany , bez branek — 0 : 0 , prohráli nyní v Praze s Čechoslováky senzačně vysoko 0 : 5. A tak vše na
svědčuje tomu, že rozhodnutí o vítězi skupiny a tím i účastníku čtvrtfinále padne mezi Angličany a čs.
fotbalisty 29. října v Praze.

rro za.uuu aivauu. kteří pnsii na hřiště pražsk* rodní mužstvo potřebuje. Útok pak tentokrát dobře
Sparty na Letně na utkání ČSR — Portugalsko střílel, poprvé po dlouhých letech nezahodil snad
byla první půlhodinka zápasu úplným šokem. Yždyt jedinou gólovou příležitost.
takovou exhibici, takový tlak. takový uragan, jakj
Branky ČSR: Bičovský (12. a 24. minuta) a Ne
spustili Čechoslováci v nástupu, od ■svých fotbalisti hoda (26. a 46. minuta) po 2; autorem pátého gólu
už dlouhá léta neviděli. A výsledkem drtivé převa byl v 52. minutě Petráš.
hy byly už v 26. minutě prvé půle tři branky v síta
Tabulka I. skupiny mistrovství Evropy:
Portugalců. Pak se už čs. fotbalisté soustředili na
1. Anglie 3 utkání, 5 bodů (skóre 8: 0) ; 2. ČSR
ukázkovou kcpanou a tak v hledišti musel být i ter 3. utkání, 4 b. (9 :3 ); 3. Portugalsko 2 utk., 1 bod
největší fotbalový labužník spokojen. V 62. minuti (0 : 5); 4. Kypr 2 utk. bez bodu (0 :,9).
to bylo už 5 : 0 a škoda jen. že se čs. hráči nesnažili
Příští utkání ČSR; 29. října v Praze s Anglií, .12,
ještě a zvýšení brankového poměru. Ten totiž může listopadu s Portugalskem odveta venku a 23. listopa
být nakonec ve skupině rozhodující.
du na Kypru.
V čs. reprezentačním týmu nebylo tentokrát slabin.
Spolehlivě hrála obrana, která držela útočník}7 sou Tenisová senzace: Austrálie — Československo 0 : 3
peře v šachu, a tak brankář Viktor neměl příliš
mnoho práce. V záloze vynikal Ostravák Knapp.
Pohár federace
který se představí! jako velký bojovník, jakého ná |
Ve francouzském Aix En Provence vyvrcholily dru
hou májovou neděli boje nejlepších světových teni
GYMNASTICKÁ SENZACE
Dámská sportovní gymnastika má novou hvězdu. sových reprezentačních družstev žen o tzv. Pohár
•Je jí 133etá (14. 11. jí bude 14 let) Rumunka Naaia tenisové federace, který je vlastně neoficiálním mi
Comaneciová. která se na mistrovství Evropy v nor strovstvím světa týmů (tedy něco podobného jako
ském městečku Skies postarala snad o největší sen Davisův~pohár mužů). Nečekanými, ale naprosto
zaci gymnastické historie. když porazila vysoce fa zaslouženými vítězkami soutěže se staly čs. repre
vorizované sovětské reprezentantky a získala zde zentantky. které zdolaly-ve finále Australanky 3 : 0.
4 z 5 zlatých medailí Tato 1.55 m vysoká a 40 kg Základ k tomuto naprosto nečekanému triumfu nad
vážící rumunská školačka vyhrála gymnastický čtyř- Austrálií položila Renáta Tomanová, která v prvním
boj. stala se pak i mistryní Evropy v přeskoku přes střetnutí finálového dne porazila po vynikající ,hře
koně. ve cvičení na bradtech a ve cvičení na kladině. Australanku Helen Gourlayovou ve dvou sadách 6 : 4
Byla poražena Rnsfara Esnovmi pouze v prostných. a 6 : 2. A pak si diváci přišli skutečně na tenisovou
kde se musela spokojit "pouze” se stříbrnou medailí. pochoutku. Zásluhu na ní má nejlepší čs. tenistka
Comaneciová předvedla na všech nářadích vynika Martina Navrátilová, která vyhrála nad wimbledon
jící výkony, plné půvabe a elegance, a potvrdila, skou přebornicí Australankou Evonne Goolagongože má všechny předpoklady zasáhnout v příštím vou 6 : 3 a 6 : 4 a zajistila tak Československu prvé
prvenství ve 13!eté h;storii Poháru mezinárodní te
roce i do bojů o olympijské zlato v Montrealu.
Jak obstály čs. sportovní gymnastky? V gymnastic nisové federace, čistě formální záležitostí byla už
kém čtyřboji byla Králová sedmá a Smolíková de závěrečná čtyřhra, ve které čs. pár Navrátilová —
vátá. Králová se dostala do dvou finálových zápo Tomanová porazil australskou dvojici. Austrálie, kte-.,
lení: ve cričert ca bradlech byla celkově pátá a na rá vyhrála Pohár federace sedmkrát, trofej obhajo
kladině šestá. Pořadí ve čtyřboji: 1. XatEa Comane- vala.
ciová. 2. Neliy Kiroová (SSSR). 3. Annelore Zin
keová (V. Německo!. 4. - 5. Ršcarfa Scfcmeisterová
STŘELCI BEZ ZBRANÍ
(V. Německo) a Ludmila Taiišěevová (SSSR). 6. Go
Sportovní střelci, kteří nadské bezpečnostní úrareacová (Rumunsko).
přijedou \ r. 1976 do Mont- dy. které uschovají zbrarealu na XXL olympijské ně a vydají je olympioni-;
Kladno podruhé mistrem Československa
letaí hry. musí ihned po kům až na olympijské
svém příletu do Montrealu střelnici před tréninkem,
H okejová Bga
odevzdat své zbraně, což. Po tréninku nebo po Mav“ Černé Kladno’ dostalo k prvnímu máji krásný se stane poprvé v historii ní soutěži musí olympiodárek: Jeho hokejisté se pět kol před závěrem se atympišád- Místopředseda nik zbraně zase odevzdat;
výboru poficti. která mu je vydá
zóny 1974-75 (po 39. kole) stali podruhé v kfožxrré orgammčrafM
historii (poprvé v r. 1959) přeborníky republiky. Muž Pšerro QjaAoiaseaa k to- ca letišti až těsně před
stvo SONP Kladno v čele se svým kapitánem F rázi. ' eso řekl.: “ Vyžadují to ka odletem do vlasti."
Pospíšilem, obráncem Kabrlem, útočníky 'Milanem
Novým (střelecký král ligy) a Eduardem Novákem
vyhrálo mistrovské utkání 39. kola doma nad jíhlavHLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
skou Dukloiu 4 : 2 a nemůže už být bodově dosti
ženo/Rozhodnuto je i o stestupujícim. Je jím muž
Řídi redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
stvo TJ Gottwaldov, které utrpělo debakl (2 :7 ) i v
8 Moorfaouse St.. Ríchmond, Vic. 3121.
Litvínově.
Telefon: 42-5980
Tabulka 1. hokejové ligy po 39. kole: 1. Kladno
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
V AUSTRÁLII $ 7. ,
57 bodů, skóre 184 : 89; 2. Tesla Pardubice 46 b.:
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 8.-, US $ 10.-.
3. Dukla Jihlava 44 b.; 4. Sparta Praha. 5. Motor Č.
Budějovice, 6. Litvínov (po 43 b.); 7. ZKL Brno, S.
Can. S 10.-. £stg. 6.-, DM 24.-, Rand 8.-, nebo
Slovan Bratislava (po 39 b.);. 9. Plzeň 34 b.: 10.
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
Košice. 11. Vítkovice (po 33 b.); 12. TJ Gottwaldov
19 bodů.
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
Střelecká tabulka: L M. Nový (Kladno) 43 branek.
obratem.
2. M. Šťastný (Slovan Bratislava) 33 branek, 3.
Ulrych 30 branek, atd.

Kde jsou hranice lidských možností v hodu diskem?
luto otázku si v minulých dnech kladly tisíce lehko
atletických odborníků na celém světě.. Příčina byla
jasná. Na mítinku ve svém rodném městě Long Beach
v Kalifornii vytvořil 271etý Američan John Powell
nový světový rekord, když ga ideálních podmínek s
protivětrem o síle 5 metrů ve vteřině hodil diskem
69,10 m, — tedy už pouhých 90 cm ho dělilo od sedmdesátimetrové hranice — hranice, o které ještě před
léty diskaři jen snili. 188 cm vysoký a 107 kg vá
žící John ^Powell, čtvrtý nejlepší diskař posledních
olympijských her v Mnichově,1zlepšil- tak nyní o
62 cm dosavadní světový primát Jihoafričana Johna
van Reenena vytvořený 14. března letošního roku v
jihoafrickém Stellenboschu. — Policejní úředník John
Powell startoval den předtím v San Jose, kde do
sáhl 66,62 m, v Long Beach se však s ním nepočí
talo. Měl mít službu, nakonec však přece jen — na
poslední chvíli — dostal volno a k závodu nastoupil.
' Velkým překvapením' byl týž den výkon černého
amerického trojskokana Tommy Haynese, který v
kalifornském San Jose skočil fantastických 17,89 m.
což by byl býval skok o 45 cm delší než je oficiální
světový rekord olympijského vitěze Viktora Sanějeva ze SSSR. Jelikož však vál vítr o síle 3 m ve
vteřině — povolen je vítr v zádecn o síle 2 m ve
vteřině — nemůže být tento Haynesův výkon uznán
za světový rekord. Odborníci, kteří však měli mož
nost sledovat poslední starty tohoto 221etého americ
kého trojskokana, zastávají názor, že není daleko do
ba, kdy Tommy Haynes se zařadí mezi světové re
kordmany.
Přímo fantastický světový rekord je hlášen z tá
bora profesionálních lehkých atletů. V americkém
El, Paso vyhrál 291etý Američan Brian Oldfield vrh
koulí senzačním vrhem 22,86 m, což je výkon o 1,04
m lepší než je světový rekord amatérských koulařů.
Oldfield použil nové techniky: jednaapůl otočky ko
lem osv. I další dva vrhy měl lepší než je světový
rekord amatérů:. 21,94 m a 22,25 m.

- - Ve zkratce - — Čs. stolní tenis slavil v prvé polovině května dva
velké úspěchy. V hale “století” ve Frankfurtu nad
Mohanem vyhráli jak muži tak i ženy pražské Spar
ty evropské trofeje klubových celků: muži porazili
ve finále Poháru mistrů evropských zemí obhájce
trofeje družstvo Jesnik Záhřeb 5 : 3, Sparťanky pak
týmž výsledkem 5 : 3 zvítězily nad tabletenistkami
družstva Vabergs BTK Stockholm.
— V západoněmeckém Garmisch-Partenkirchenu
zemřel ve věku 87 let Američan Avery Brundage,
který byl plných 20 let (1952 - 1972) předsedou me
zinárodního olympijského výboru.
— 181etý americký student Houston Mctear zaběhl
ve Winter Parku na Floridě 100 yd za rovných de
vět vteřin, čímž vyrovnal rok starý světový rekord
svého krajana Ivory Crocketta.
— Olympijský vítěz a mistr světa v řeckořímském
zápase Vítězslav Mácha z Ostravy na mistrovství
Evropy v Ludwigshafenu (NSR) trochu zklamal,
když obsadil ve své váhové kategorii do 74 kg až
třetí místo. Ovšem je třeba říci, že Mácha už před
odjezdem do NSR pociťoval staré bolesti žebra.
Lépe v Ludwigshafenu obstál nadějný čs. junior
D. Karabin, který v bojích volnostylařů rovněž weíterové váhy obsadil druhé místo a odvezl si domů
stříbrnou medaili. .
KODEJŠKA TŘ E TÍ

Redakce tzv. “Mezinárodní sportovní koresponden
ce” ISK ve Stuttgartu sestavila (stejně jako po skon
čení kažlé lyžařské sezóny od r. 1963) pořadí nejlep
ších světových lyžařských skokanů, sestavený na
základě výsledků v letošní předolympijské sezóně.
Od loňského roku. kdy byl v čele dvojnásobný mistr
světa východní Němec Hans Georg Aschenbach před
Švýcarem Walterem Steinerem, nastaly v žebříčku
obrovské změny. Nejlepším skokanem sezóny 1974-76
byl 211etý Rakušan Karl Schnabl, který si po celé
období udržel výbornou formu, vyhrál tři závody
Intersprortturné (němeeko-rakouské skokanské soutě
že tři můstků) a celou řadu dalších mezinárodních
závodů. Mistr světa v letu na lyžích Čechoslovák Ka
rel Kodejška se umístil třetí, za “překvapením se
zóny” západním Němcem Groschem. Nejlepší světová " ‘desítka *
1. Karl Schnabl (Rakousko) 36 bodů, 2. Alfred
Grosche (NSR) 16 b„ 3. - 4. K. Kodejška (ČSR) a
W. Steiner (Švýcarsko) 15 b., 5. Tonni Innauer (Ra
kousko) 14 b., 6. - 7. Puerstl a Federer (Rak.) 13 b..
8. R.-Bachler (Rak.) 9 b., 9. - 10. Itagaki (Japonsko)
a Satre (Norsko) 8 bodů.

