HLAS DOMOVA

Register?« at the G.P.O. Melbourne for posting as a Periodical — Category " B "

ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY

Ročník XXVI.

Price 40c

CZECHOSLOVAK NEWSPAPER

Melbourne 6. září 1976

Číslo 18.

Připravované zdražování denních potřeb v Československu?

TICHO V SRPNU
Pokyny pražského politbyra se zdají zřejmé: k výročí okupace ani slovo,
které by mohlo připomínat tehdejší události, dokonce ani jinak obvyklá kritika
revizionistů a pravičáků se nedovoluje, nic, co by mohlo vést myši lidí k 21.
srpnu 1968. I z nezávadných komentářů a zpráv zmizela slova jako obsazení,
ani např. pomoc východních JZD k dokončení žní v západních a horských oblástech nebyla "bratrská", protože bratrská pomoc dostala u lidu nevhodnou pří
chuť. Sobotní a tedy rozšířená čísla novin z 21. srpna se zamýšlela nad dovo
lenými pracujících, psala o zajištěném míru, který takové dovolené umožňuje,
trochu o sněmování Třetího světa na Ceytónu a pak o potížích kapitalismu. Ve
všech novinách vévodil prvním stránkám obrázek "nejvyšších představitelů",
jak podpisují Novou stockholmskou výzvu k míru.
Typický
komentář
zobrazující současnou se
lanku, kterou smí šťastný
československý lid proží
vat, zní takto (citujeme
P r á c i):
“ Vzdáváme díky létu a
mírové pohodě, v níž jsme
letošní dovolenou prožilí.
Ano, již třetinu století se
radujeme z míru, z toho.
že naše mladé pokolení vy
růstá bez traumat války,
bez strachu o svoji exi
stenci, že má před sebou
perspektivy, které umož
ňují všestranný rozvoj je 
ho talentu a schopností.

Ale založili bychom svou
budoucnost na
flazích,
kdybychom se domnívali,
že nejde®, období míru v
historii Evropy přišlo jen

tak samo sebou. Ani dnes,
odpočatí, plni optimismu
a nové energie do práce
nesmíme zapomínat, že v
dnešním světě stále ještě

existuji lide a sily, jejichž,
zájmy a cíle jsou v pří
krém rozporu s pohodou
našich dovolených a váž
ně ohrožují nejcennější
statek lidstva - mír . . . ”
Následuje
zmínka
o
“ velkém byznysu” , a o
“ míliardových částkách z
rozpočtu Spojených států
a dalších kapitalistických
zraní prostřednictvím Pen
tagonu a generálů ve štá
bech NATO ” (zatímco kra
tičká zmínka o manévrech
(Pokračováni na str. 2)
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Husák - symbol minulosti

REKVIEM
Nebylo zapotřebí dlouho rozmýšlet, celoodpolední po
řad české a slovenské hudby zařazený do programu
ABC na FM stanici několik dnů před letošním 21.
srpnem, byl vysílán k této příležitosti, i když nebyla
zmíněna. Pokud vím, australské sdělovací prostřed
ky jinak výročí Srpna opominuly, kromě tohoto po
řadu s celoaustralským dopadem a čs. půlhodinky
na melbournské etnické rozhlasové stanici ZZ.
Na FM programu dominovalo Dvořákovo Requiem
— smuteční obřad za zemřelé, uvozující a prostupu
jící v nesčetných proměnách tísnivou otázku posled
ních záhad člověka a světa. Dvořák není ale mor
bidní, nenechává smutek nízko při zemi a myšlenka
na cosi jasného, co zůstane navždy, pomáhá překo
nat lítost nad odchodem. Linie programu pak .šla dá
le zařazeným smyčcovým kvartetem Josefa Suka Me
ditace na chorál sv. Václava — Nedej zahynout! nám
ni budoucím!
K naší škodě se ale život vždy neřídí záměrem
tvůrců rozhlasových pořadů. Přesto vidím ve spoje
ní Requia a Svatováclavské meditace strategický
plán jak přežít. Nemám na mysli čs. exil, ale český
a slovenský národ. Pochybuji, že můžeme zvolit ji
nou perspektivu než záměr zůstat Čechy a ■Slováky
a respektovat — ne, to by bylo málo — zmnohoná
sobit smysl pro demokracii.
To je ovšem široký pojem a každý jej může vy
ložit podle svého. Víte na co myslím. Nejkřiklavější
hlas slibuje dnešnímu světu, že spásu přinese pou
ze komunismus. Ale jaký? Bezprostředně po Říjnové
revoluci nezněla v takové propagandě ani stopa roz
paků. Kominterna byla svátá církev blahoslavených
Marxe a Lenina. Co ale dnes zůstalo z tohoto nerozbomého společenství stovky komunistických stran v
různých zemích?
Kremelský veleehrám ztratil a ztrácí své ještě ne
dávno věrně obžemé mnichy a jejich řády. A má
kacíře i uvnitř, myslím-li na Rumunsko. Potrestal
odbojné M aďary. Poláky a Čechoslováky a rozhřešil
přísným pokáním. Exkomumkoval a znovu požehnal
a opět pohrozil nevyzpytatelným Jugoslávcům. Dal
do
i klatby Číňany a Albánce. Arabské země a Latin
jská Amerika se nejeví jako příliš poslušní novici.
Biskupové eurokíHnunismu kuji kompaktáta s ďáb
^
lem kapitalismu a jsou dokonce i ochotni se s nint
,3EB2ZS& T je d n a JaSOL
Moskevské empmnm tonu může říkat vývojový
jpraces a taktické manévrováni k ovládnutí dalších
poaac. ve sfa feč»Ma>lí to ale znamená rozpad svaté
1
m k x í h ĚEské aliance. Z tohoto pozorování vyplývá
3
zajbsavé z jStěaá. Tam, kde komunistická strana zí

Napriek už zvyšajnej apatii, s kterou přijímá Západ události z minulosti, ktoré
sa ho vraj priamo, alebo aspoň palcivo, nedotýfcafi, vraesrii sa predsa popředně
európské časopisy ku. osem rakev starej události, která vhrdy pauMhb presvedčil mnohých iseveriacich o bezobVadecsti metod, ktoré používají Sonetu k udržanio swopte impéria — spomeasaG na okupácia Československa. Heřk# lápaihme
mecký denník Franktfurter AflgemeÍJie Zeítuag ptípumerud
výneSe zelástnym spósobocn: v svojej r k e a t e e j prilolie uverejm ť v soboto .21- aaqpteta takmer celostránkový článek o Gestavovt Husákovi.
číaasak má nadpis "Slo je Ba JŽparfe .afea. m m ňf- skává sfistý nebo dokonce i rozhodující počet hlasů
vák: na Pražskem hrade” rasL Hasák však s i K s a a tán. pocEL nebo většinu ve vládě, dochází k roztrž
což může
ji 'i"*AAlmu IroaAa .j e ^gce3$- ce se sovětským systémem komunismu,
a. je l ig žrovaný veTkým
vyŠBížt i vzájemným nepřátelstvím, které by mělo být
Progagovat Sovětský svaz je pro vedoucí fcMMoi- portrétům terajšieiio preabsolutně cizí dutíiu mezinárodního proletarismu.
sty a pro čs. sdělovací prostředky samozřejmou po- zadeota repdbliky- ZaSna generákiym tajsBaritoai To jia t í vlastně i 'pro východní blok s výjimkou Bul
vinností. Je také samozřejmé, že je třeba propagovat sa fitátora z knihy Pavla KSČ. m m pjSmw eBteFm t harska a Východního Německa. Srpen nám připomstavbu trasy plynovodu z Orenburgu k sovětské zá
branaý cži sS. jxeásesáosB oS. že se i Československo pokusilo o vlastní cestu.
padni hranici, která "byla svěřena" čs. děfoilcSm a Kaheeta “Denník kostraTento fenomén nemůže být vysvětlen pouhou implan
čs. strojům. Aby byl zájem o práci v SSSR, sraaS se resviísdíKára”. v k teej Háxafaého tesáte a r^ S e - tací nacionalismu do komunistické- ideologie. Místní
Padat j v h
miňrn. podmínky nepochybně hrají větší či menší úlohu v
ji i Rudé právo zpopularizovat a uveřejnilo na pokra aster popisuje, a is prí se- I'«m
čování (20. a 21. 8.) reportáž o tamní části země za be síoja na terase feaja Týcfeto 5 ^ jv y S ž e ii feok- některých ^nových frakcích (sinokomunismus, jugoslíbené. Jak asi může být podobná propagace práce
m im
kterých odsadil v r 5 x m £ v »«■* £«•». rrim Ť .kto - komunismus, eurokomunismus), projevují se v hepřijata, i když je mimořádně dobře placena (k běž
retíekých hnutích i jinde — včetně samotného Sovět
SStytíi
raskoch. na «HaÉ®0Č- réísQ mtBB' p e ed 2L angonému platu v ČSSR zvláštní přídavky)? Citujeme
ského svazu. Jde však bezpochyby především o prob
namátkou:
aé vássaie- Boži to vtedaj- ghn»> za Éraecam i česko- lém ideologický, i když kremelská stolice se snaží
"Namajovu mohylu jistě znáte, o gardistech Ro- M předseda
Xárodaého sšmeoska. sotva Bieku> po rozklad marx-leninismu zamaskovat tvrzením, že
dimceva, kteří ji dobyli zpět, jste taky slyšeli. Ale
jde o ojedinělé akce podvratných zrádců a nepříte
zhrtEsašlema Josef Saar- mátl ___”
tahle Leninova třída je téměř 40 km dlouhá, to
,
.Ba tumuta úvode charak- lem živených renegátů.
kovský.
podpresfeeda
vlá
koukáte, co? Tohle je slavný traktorový závod Fe
Situace však napovídá, že komunismus , jako uni
lixe Dzeržinského a tady v tomhle univermagu do dy Gostáv Hasák a před tfyizpjg Frankfurter Allgc- verzální ideologie již neexistuje. Materialistická fi
stanete koupit všechno. Ten náramný památník bu seda Zvara česfcestevea- B n e Z e i t n g Husáka ako lozofie, jak ji vyznával Marx a Lenin, je dnes spíše
dovatelům komunismu oslavuje práci stavbařů volž- ských spšscv^eTcr E_ priebojaého sólistu: “ Ne- návykem než vírou. Předsedové té stovky komuni
šké přehrady. To je fakticky poslední most přes Vol
pripastí k sebe člověka, stických stran mohou sice ještě jezdit do Moskvy,
Goldstuecker.
hu, dolů až ke Kaspickému moři už nic není a na
tak jako nejeden matrikový katolík chodí v. neděli
hoře je první most až v Saratovu. V hrázi je pro
“ Pozornjem.”
napsal jetfaať sa s ním je nemož a svátek do kostela. Přes týden se desaterem ne
iba úlohy,” řídí. Marx-leninská filozofie zakouší trpké ovoce svých
slulá Volžská hydroelektrárna XXII. sjezdu KSSS . .
Kohout, “ ako Husák po né. dává
Pak se píše o cestování po asfaltkách, ale většinou francúzsky odchádza. Po tvrdla bývalí funkcionáři, teorií — vývoj skokem s dopadem mimo kremelské
po "gruntovkách", na nichž jsou místa, kde lze
ktorí sa o to pokúsili. Ten doskočiště. Sovětský režim ztrácí důvěru i u nedávno
beznadějně zapadnout do bláta. V takovém případě celý čas máme dojeni, že
věrných pro potlačování osobních svobod, což bylo
se ovšem vždy objeví odkudsi ze stepi zdatní sovět sa v spolocnosti drtích, to Slovák . . . bol vždy po desítiletí ospravedlňováno revoluční zákonitostí,
vlastně
iba
spolupútniští pionýři, kteří se v podobné práci vyznají a auto ostatných necítí dobře, hodnešnímu stupni vývoje je již však irelevantní. A
za den vyprostí. Je lépe objíždět — sto, pětset ki ci dlhé roky bojovali za kom: promovaný právník toto zklamání je ještě znásobováno ekonomickým a
lometrů navíc, to níčévo. Zato v zimě, po zamrzlém
jeho rehabilitáciu. Dnes po a advokát z Bratislavy bol technologickým zpátečnictvím a stále nízkou životní
Donu, to se to jezdí! Avšak "zásadou jízdy po Donu
(Pokračování na str. 2)
v robotníckej straně vždy
je mít otevřená dvířka, a když to začne praskat, tak 8 rokoch Smrkovský leH
akýmsi
cudzím
telesom.”
hned vyskočit", informuje RP a dodává, že se po pochovaný. Smrťou tohto
Ďalšiu časť článku vě
řece jezdí obyčejně do chvíle, než se někdo propad tribúna 1’udu, ktorého zba
PUBLISHED by F. Váňa,
8 Moorhouse St.,
ne, "pak milice provoz po Donu zakáže".
nuje
denník osudom slo
vili po roku 1968 všetkých
Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Unification
Kolik úvazků k práci na sovětském Transgazu by
přešla
strana venského národa a širšie
Pty. Ltd., 497 Collins St„ Melbourne. Vic. 309#
lo na základě těchto informací podepsáno, se nedo- funkcií,
mlčaním. Goldstuecker ži (Poitračovanie na str. 2)
vtdáme.
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TICHO V SRPNU
(Pokračování se str. 1)
východevropských armád,
konaných
pod
názvem.
štít-76 v Polsku, je ne
chána na další týden) .

mu kariéry skoro ke vše
mu ochotní, Výmluvy, po
stranní
vysvětlování
a
omluvy mnohých angažo
vaných jsou stále běžné.
Režim, postavený na pod
poře těchto kádrů, se ne
může cítit bezpečný a ne
může si dobře dovolit uvolhění poměrů, které by
vedlo k dalšímu tlaku na
vládu. Zbývá mu Spoleh
nutí ná moc Kremlu.
V zájmu klidu je život
ní' úroveň v Českosloven

sku stále ještě vyšší než
v ostatních komunistic
kých státech, ale ha Zá
pad pronikají častěji zprá
vy o chystaných úspor
ných opatřeních, k nimž
má dojít ještě v letošním
roce. Pozice - Sovětského
svazu v Československu je
naprosto pevná, cítí se
bezpečný a přestal mít zá
jem na uspokojení obyva
telstva,
na
poměrném
hmotném zabezpečení, kte
ré by mělo hrát nadále

Jsou-li přece starosti,
tedy jen o zdar důležité
předvolební kampaně, te
dy o náležitou vyspělost
agitátorů apod., dále o
zdárné dokončení žní - zda
bude dostatek fojtíkovců,
tj. těch, kteří se přihlásí
po vzoru kolektivu Jana
Fojtíka z Otrokovic do
soutěže vyzývatelů mlá
dežnické osádky kombaj
nérů, o ještě vyšší efek
tivnost průmyslové výroby
a taky o pracující v Dán (Pokračovanie zo str. 1) sákov charakter a jehc
sku, kde vláda prosadila sa zapodieva napatím, kto- najvýraznejším znakom je
protilidová úsporná opat ré poznačilo spolunažíva- takmer chorobná ctižiaření. Pak ještě byly 21. nie Čechov a Slovákov. ■dost’. Husák chcel byť
srpna starosti s počasím, Připomíná, že komunisti vždy prvý.”
které se po celé léto ne ako jediná “ nadnárodná
Frankfurtský denník uvydařilo, bylo moc teplo, Strana” bojovali v Česko vádza na to doklady z Hu
ale to se jaksi vymyká slovensku za prvej repub sákových
študentských
liky za takzvané marxi čias. Potom připomíná Hu
každé ideologii.
Čím více se režim snaží stické riešenie národnost- sákovú činnost’ v advokát
zakrývat skutečnost, tedy nej otázky a vystupovali skej kancelárii Vlada Clenejen
zakrývat
výročí rovnako proti slovenskému mentisa a jeho ilegální
Srpna, tím více se vyklu separatizmu ako aj proti činnost’ za Slovenského
bá vají palčivé problémy. Benešovskej koncepcii če- štátu. Zmieňuje sa aj c
Osm let úsilovné normali choslovakizmu. Slovenská okolnosti, že Husák sa í
otázka sa však ani před podnětu šaňa Mácha zú
zace nedokázalo přivést
vojnou ani po vojně nerie- častnil na propagandistic
zemi na úroveň jiných
šila a přispěla k pádu No kom zájazde na Ukrajinu
soudružských států. Pocit
votného a v r. 1968 k po- obsadehú německými faši
bezmocnosti a z toho
žiadavku federalizácie štá- stárni. V ďalšej časti člá
vzniklá rezignace mas je tu. Podl’a Frankfurter
nok zhrňuje Husákovu čin
větší než jinde a budova Allgemeine Zeitung je tá
ncsť při organizovaní Slo
telský zápal proto menší. to skutočnosť kl’účom k
venského národného po
Vzpomínky na záblesky poznaniu osobnosti terajvstania a spomína najmi
volnosti z roku 1968 nezmi šieho šéfa strany. Denník jeho dohodu s občiansky
zely a často zadržují i ru- v ďalšom připomíná Hu mi stranami.
^ ce těch, kteří jsou v záj- sákovo obvineme z burZ povojnovej Husákové
žoázneho nacionalizmu a
aktivity sa zmieňuje pre
jeho odsúdenie v 50tych
dovšetkým o účasti teraj
Dům pro samostatné
rokoch a zdorazňuje, že
starší paní
šieho generálneho tajom
terajší prezident po rokoch
ADENEY PLAČE
nika strany na vysídPova
potom sám použil tzv.
64 Adeney Ave.,
ní Maďarov a v tejto spo
■ Kew, Vic.
“ slovenská otázku” ako
jitosti
uvádza
výroi
* Výhodné podmínky
zámienku a páku na doanglického historika Hug
* Domácí prostředí
siahputie svojich politic
* Dobrá strava
ha Setona-Watsona o roz
kých ciePov.
Vyžádejte si informace
hovore s Husákom v aprí
(žádejte VI. Bachlebu)
“ Tieto staré napátia” , li r. 1947: “ Slovenskí ko
Telefon 80-3312 .
píše FAZ, “ formovali Hu- munisti sa prejavujú ak(
divokejší šovinisti než slo
venskí nacionalisti, dokon
ca než tisovskí fa šisti. .
Husák mi vyhlásil, že v
Maďarsku žije 400.000 Slo
$ & Š ÍÍÍÉ É & i^
MOTEL GUEST HOUSE
vákov a že sa preto ze
RESTAURANT
Slovenska móže vypove
k alo ram a
dať 400.000 M aďarov.”

dřívější uklidňující roli.
Sověty prý kritizují otev
řeně nerozhodnost Husáko
va režimu, který se dosud
nevyrovnal s hospodářský
mi problémy vzniklými
inflací a nedostatkem ně
kterých- surovin, který se
bojí utáhnout opasky ob
čanů.
Ozdravění hospodářství
na účet poddaných může
být “ předvolebním závaz
kem’ ’ pražské vlády, da
ným Kremlu.

Husák - symbol minulosti

g^emíte

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

FAZ sa podrobné zapo
dieva aj okolnosťami, kto
ré viedli k tomu, že Husá
ka obvinili z buržoáznehc
nacionalizmu a že ho odsúdili a zmieňuje sa o Husákovom správaní sa po-

čas vyšetrovania a uváznenia. Ďalšie časť článku
sa zapodieva okolnosťami
Husákovej rehabilitácie a
jeho návratom do politic
kého života v čase obrodného procesu.
Závěr článku je věnova
ný Husákovej činnosti po
vstupe vojsk piatich kra
jin Varšavskej zmluvy do
Československa.
Denník
připomíná, že Husák sa
hlásil k Dubčekovi ešte na
zjazde KSS v auguste
1968, keď vyhlásil: “ Sto
jím pevne za koncepciou
súdruha Dubčeka . . . Budem ho plné podporovat’ .
Stojím a padám s ním,”
Husák toto stanovisko
neskór změnil. “ A nebolo
to naposledy,” píše FAZ,
“ že Husák odvolal a změ
nil svoj názor. V mešiacoch obrodného hnútia sa
■sústredil predovšetkým na
program
federalizácie
krajiny a tým si získal na
Slovensku vel’a prívržencov. ‘Slovenská otázka’ sa
znova stala účinnou pá
kou. Husák vyhlásil XIV.
pražský zjazd strany za
ilegálny, lebo sa na ňom
nemohol zúčastnit’ dosta
tečný počet slovenských
delegátov. Tohto dňa Soviěti spoznali, že Husák je
ich mužom. Druhů službu
im urobil, keď žiadal, aby
v duchu národnej propor
cionality dostal úřad před
sedu Federálneho zhromaždenia namiesto Smrkovského Slovák. Tým sa
rozbilo tvrdé jádro okolo
Dubčeka . . . ”
V závere článku sa FAZ
zapodieva úlohou, ktorú
Husák zohral počas normalizácie a konsolidácie.
keď sa prezentoval ako
“ záchranca” národa. Po

6. 9. 197t
Rekviem
(Pokračovaní se strany 1)
,
úrovní v SSSR. Jak se mohou stát tyto nedostateč
nosti modelem pro hospodářsky a kulturně vyvinuté
země? Termín “ levice” dnes spíše ignoruje sovět
ský či jiný typ komunismu. Mohutná revoluční síla
dnešního světa spočívá v demokracii a nikoliv v ko
munismu. Sovětský svaz se čím dále tím více jerí
jako podivné aluviální zvíře již proto, že představuj*
jedinou despotickou, totalitní a koloniálně imperiali
stickou vládu dnešního světa.
Bylo by naivní popírat schopnost sovětského oligarchického systému moci, jakou svět dříve nepoznal.
Trpěliví a trpící poddaní produkují obrovský poten
ciál. Rusko zůstává velmocí, ale zcela jinak než to
mu bylo před dvaceti lety. Filozofie komunismu je
dnes mrtva i v samotném Sovětském svazu, který
přežívá jako nepřirozený politický systém nehodící
se do dnešního světa, protože je manipulován krutou
svévolí hrstky mocných, ovládající kromě všeh*
ostatního i vojensko-policejní aparát. Přes veškeroumonumentálnost může být stabilita takového systé
mu křehká — tak jako Stalinův monolit na Letné!
P ři všech obtížích definovat moskevský archipelág,
můžeme již ale identifikovat proudy, které jej naIc-ptávají. Tato nová situace ovšem nemusí svět sta
bilizovat. bohužel jej může dále rozdělovat a podlar
movat. Spojení světa a jeho pozitivní vývoj mohou
vyjít jen z touhy po spravedlivé demokracii, která .
upevní sociální a politickou základnu svobodného svě
ta.
V. Donát
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Krajanům poskytneme 15% slevu

tom sa df-rnák sástreďuje
na výsledky Husákovej
.činnosti a v tejto spojito
sti píše: “ €žm cBhšie ve
dle strana, tým neprehFactaejsa je jeho koecepcia. Jej v ieryhodnost' pod
lomil sám stálým ustupo
váním před novými a no
vými tlakmL Těsto práv
ník níekoťkokrái ubezpe
čoval Pud. že v Českoslo
vensku nebudu politické
procesy, ale tri roky-' po
týchto ubezpečeoíach sa
rozběhla celá séria takýchto procesov, V r. 1970
vyhlásil, že nejestvuje ni
jaký dědičný hriech z r.
1968. ale este aj dnes, 6
rokov po tomto vyhlášení
je pre tisícky Dubčekových prívržencov uzavretá
cesta návratu do ich po
volaní. Šéf strany, kedysi
skvělý řečník, ktorý vedel
strbnúť poslucháčov, ho
voří znova únavným, par
tajným žargónom. V jeho
prejavoch je otázka o ď a l
šom vývoji Českosloven
ska nezodpovedaná. Na
miesto toho, ako ‘sólista’
sa nechává v svojej urazenej samoPubosti strhnut’
na výpady, nečakané pře

<

vedeme strany a pre sovietskveh priatel’ov, na
svojho
predchodcu,
že
"móže si zajtra pakovat’
kufre’ . Táto vulgárnost'
vtedajšieho kandidáta na
prezidentský úřad sa do
tkla dokonca přítomných
poslucháčov.”
“ Svojím príchodom na
Pražský hrad,” uzatvára
Frankfurter
Allgemeine
Zeitung, “ splnil tento Slo
vák, svojho času zatraco
vaný ako buržoázny nacionalista, dávný sen svojich
krajanov. Hrdina konsoli
dácie zobral do svojich
rúk všetku moc. Avšak tá
to moc funguje len zastra
šováním. Je proti 1’ahostajnosti l’udu bezmocná.
Gustáv Husák je už dnes
symbolom minulosti.”
FAZ/mb

National Mutual
INSURANCES
Volajte
Charles Antal
tel. (Melbourne)
699-4866
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Osmý světový kongres SVU
Uprostřed parného srpna se konal na univerzitě Georgetown ve Washingtonu
8. kongres Československé společnosti pro vědy a uměni (SVU). Jak známo,
tato společnost vznikla před 15 lety a svůj sjezd pořádá každý druhý rok. Ko
lem 70% clenu SVU žije na severoamerickém kontinentě, ostatní v řadě jiných
míst, převážně v západní Evropě a Austrálii, Letošní sjezd byl přirozeně věno
ván především přínosu Čechů a Slováků Americe, poněvadž byl pořádán v rámci
oslav 200. výročí americké nezávislosti.
.Pozdravný dopis zaslal
členům SVU u příležitosti
sjezdu také prezident Spo
jených států Gerald Ford.
Mj. v něm uvedl:
"Příspěvek Čechů a Slo
váků Americe pokrývá ce
lou historii našeho národ
ního života. Letošní oslavy
200 let. naší nezávislosti
jsou zvláště vhodnou pří
ležitostí k tomu, aby byla
vzdána pocta Američanům
československého původu,
jejichž víra ve svobodu a
nezávislost, vyvěrající už
ze země jejich předků, ne
byla nikdy zlomena. Češi
a Slováci si téhož ducha
přivezli do Ameriky a spo
lu s ním i hluboce zakoře
něnou oddanost vědeckým,
uměleckým a kulturním
hodnotám. V tomto duchu
bych chtěl Vaši společno
sti blahopřát k tomu, že
plně a otevřeně podporuje
a povzbuzuje rozvoj věd a
umění v československoamerickém společenství.
Zachováváte a rozšiřujete
vznešenou víru ve svobo
du bádání a projevu a spo
lu s nimi nekonečnou tou
hu po vynikajícím díle."
V telegramu generální
mu tajemníkovi SVU dr.
Hanuši Lexovi napsal jiný
čelný americký představi
tel, newyorský senátor Jacob Javits, mj.:
"Dvakrát v tomto sto
letí se stalo Českosloven
sko obětí agrese totalit
ních států. Je však jasné,
že touha po sebeurčení a
svobodě zůstala silná a vi
tální. Hluboce to demon
strují občané českosloven
ského původu ve Spoje
ných státech nesmírným
příspěvkem, který- přinášejí moderní * demokratické
americké společnosti. Spo

jené státy musí pokračo
vat v projevech své soli
darity s aspiracemi Čes
koslovenského lidu po svo
bodě a demokracii. Dělat
méně by bylo zradou na
ší vlastní demokratické
tradice a tragických obě
ti, které přinésli ve jmé
nu svobody mnozí skvělí
muži a ženy, žijící v Čes
koslovensku i mimo ně."
Slavnostnímu zasedáni
sjezdu SVU došlo přes 60
pozdravných přípisů členů
amerického kangresu, gu
vernérů jednotlivých států
americké Unie (z nichž
tři - z Marylandu, Connecticutu a New Jersey - vy
hlásili na počest americ
kých Čechů a Slováků čes
koslovenský den), starostů
velkých amerických měst
(včetně clevelandského R.
Perka) a jiných předsta
vitelů amerického veřejné
ho života. Mimo jiné po
zdravil sjezd i někdejší
americký generální konzul
v Bratislavě, nyní senátor
Oaiborne Pell ze státu
RJxtde Mand.
čs. společnost pro vědy
a uměni udělila u příleži
tosti1svého sjezdu jubilejní
ceny různým umělcům,
vědcům a kuiíuriiíni pracavTHktkn. pocházejícím z
čestoslwpesása.. Byli med
námi í senátor z Jíeteasky
Roman Bráška, vwíšsíbcí
pasového cěá S ecí am eric
kého našíáséBSfca za&Ksaóí PrajKŠs
bý
valý p řed á č in itfi a a e rickéfao ministerstva vafeatny plukovník Jota* Sfa žIL

účastníci zasedali po 3
v 17 vědeckých a laaSeeiýsfc seickh- P m lsišk y
se kasaly ve 4 učeheáck
ssQŽasBÉ. Návšténsáci vy~
sfecfefi přes 198 m g ě á !-

Prohlášeni SVU
Spoločnost pre védy a umenia si vždy bola a
je vědomá, aký vel'ký význam má za chováuie a
rozvijanie slovenskej a českej řeči, ako základu
a výrazu národného duchovného dedíctva a ako
nutného pojítka medzi Československom a českým
a slovenským živlom v zahraničí.
Vyučovanie slovenčiny a češtiny v zahraničí nle
je výrazom nostalgie, ale znalost' týchto jazykov
sa móře uplatnit' i v mnohých špeciálnych pracovných oboroch, vrátane niekforých vládnych úradoy a inštitúcií. Oficiálna politika kultúrnej a
etnickej plurality sledovaná vládami USA, Kanady
a Austrálie je například tiež dokladom toho, aký
význam úradné miesta připisuji otázke jazykov.
Snaha zachovat češtinu a slovenštinu jako živý

úkoly státního plánu první
ho roku pětiletky,. jakož i
Zvelebovali a zkrášlovali
životní prostředí v místě
bydliště” .
— K České Třebové bylo
připojeno několik obcí a
vybudovalo se v ní nové
sídliště Na slunečné, takže
město má už 17.000 oby
vatel.
— ^Dne 1. září odjela z
Hradce Králové čs. horo
lezecká expedice “ Himalaya” , která chce vystou
pit na 7.135 m vysokou ho
ru Nun, která byla zatím
jen třikrát překonána a
vrátit se zpět dne 10. pro
since tr. Horolezci před
odjezdem zdůraznili, že se
expedice koná “ na počést
XV. sjezdu KSČ” .
— Volby do zastupitel
ských sborů, které se ko
naly v dřívějších obdobích
v listopadu, byly letos sta
noveny na pátek 22. a so
botu 23. října.
— Nejstarší občankou ČSR
je Antonie Graciasová z
Nových Hvězdic u Vyško
va, která slavila 105. na
rozeniny.
— Od května do 20. srpna
tr. bylo uspořádáno v Čes
koslovensku 48 mírových
— Svazarm oznámil, že se slavností, které jsou sou
letectví a parašutismu vě časně “ manifestací čs. nuje již delší dobu jen v sovětské družby” . Očeká
českých zemích přes 8.000 vá se, že do listopadu se
jejích členů.
počet takových slavností — Počet cestujících na že více než zdvojnásobí.
leznici také v Českoslo — Neukáznění a “ nene
vensku klesá - z 643 milió chán” cestující způsobili
nů v roce 1967 poklesl na na drahách jen v českých
zemích v loňském roce
486.6 miliónu loni.
— V Brně zemřela ve vě škody za odcizené a poško
ku 90 let zasloužilá uměl zené předměty v částce
kyně Z. Grafová, bývalá přes 6 miliónů Kčs. V prv
členka Státního divadla v ním pololetí tr. to bylo o
% miliónu více než loni. Z
Brně.
— .V 2® ře se konala ce železničních vozů mizí nej
lostátní Tjpmpdpjská výsta častěji záclony, zrcadla,
va. "Agrokcmplex-76” . P ři hasící přístroje, žárovky a
zahájeni řekl P . Colotka. elektrické příslušenství ja 
že výstava má “ pomáhat ko voltometry, ampérmetprogresivnější ry apod.
ťir TImhiS. h&- fosmevat
výrobní základnu sociali — V Praze zemřela ve vě
ku 63 let filmová, a diva
stického zemědělství” .
a -redaktorem — Od 9. do 16. září se bu delní herečka Věra FerbaěbT dr. J m škvor. dou konat v prostoru Byd- sová.
— Hrad Zvíkov v jižních
(Peňxzčírrám áa sír. 8) hošť - Štětin - Vratislav v Čechách byl letos uzavřen
Polsku vojenské manévry
pod názvem “ Štít - 76” . pro turisty. Provádějí se
Zúčastní se také jednotky v něm rozsáhlé úpravy, po
čs. armády (vedle sovět jejichž dokončení tam bu
ských, polských a výeho de zřízeno muzeum čs.
státnosti.
doněmeckých).

— Dne 23. srpna bylo za
hájeno automatické tele
fonní spojení Prahy se západoněmeekými
městy.
Později má být umožněn
automatický telefonní styk
z Bratislavy, Brna a ně
kterých dalších měst. Tří:
bývalý náměstek ministra minutový hovor stojí 54
obchodu John Tábor, po Kčs.
slanec Charles Vaník z — V Rytířském sále Vald
Ohia, známý průmyslník štejnského paláce v Pra :
Tomáš Baťa, univerzitní ze byla premiéra drobné
písně Bohuslava Martinů
profesor Jaroslav Jan P e
“ Přání mamince’ \ napsa
likán (který se na univer né o vánocích 1939 v Pařízitě v Yale zabývá histo
rií katolické církve), uni
verzitní profesor
René níeh přednášek. Na sym
Wellek (který má velkou póziích aktivně vystoupilo
zásluhu na současné úrov přes 200 příslušníků akani srovnávací literatury v iemického švéta z různých
Americe), in memoriam kontinentů. Zabývali se
byzaňtolog,
univerzitní nejrůznějšími obory - od
profesor František Dvor- historie přes biologii, me
ník, nositel Nobelovy ceny dicínu, ekonomiku, hudbu,
v oboru medicíny a fyzio literaturu, filozofii, žurna
logie Carl Ferdinand Cori, listiku až po sociologii.
astronaut Eugene
Čer Připomeňme alespoň Me
nán, hudebníci Rudolf Fir- zinárodní sympózium o díkušný, Rudolf Serkin, R a le a době Františka Palacfael Kubelík a zpěvačka kého k stému výročí jeho
Jarmila Novotná, malíř a úmrtí, přednášky' k čes
filmový režisér Andy War- kým a slovenským otáz
hol a jeden z nejlepších kám v historii i současno
amerických a světových sti Spojených států a vy
hráčů basketbalu John stoupení předního americ
Havlíček. Účastníci sjezdu kého publicisty slovenské
také vzdali poctu jednomu ho původu Michaela Nová
ze zakladatelů americké ka, který se zabývá prob
antropologie
dr.
Aleši lémy etnické struktury
Hrdličkovi. U jeho wash americké společnosti.
Předsedou SVU byl zno
ingtonského
hrobu byl
při této příležitosti odha vu zvolen dr. Miloslav
len reliéf pražského socha Recheígl z Washingtonu,
místopředsedy jsou dr.
ře Milana Knobiocha.
8. sjezd SVU však m 8 Alexej Bařkevee. issg- Ján
samozřejmě velmi obsáh Gavara. dr. Miloš šetwr.
lou pracovní náplň- Ježe dr. Josef šžrresresáý a dr.

sxSám sMn»ě£kí s kulturním životem v Českoslo
vensku Je povinnosti nejen SVU a krajanských órgastžaó, ale především rodičů. Rodiče by měli
ve větši míře než dosud posílat své děti do čes
kých a slovenských doplňovacích škol a hovořit s
mmi i doma česky nebo slovenský;
Stejně nutné je věnovat větší pozornost české
mu a slovenskému tisku i dobrým českým a slo
venským knihám vydávaným v zahraničí a vše
stranně je podporovat.
SVU je si vědoma, že udržení a soustavné roz
víjení češtiny a slovenštiny je jedním z hlavních
předpokladů a cílů její činnosti a bude proto i
nadále usilovat o zajištění naší mateřštiny v za
hraničí, jako "pramene vody živé".

ži. Píseň objevila vdova
po B. Martinů, (která1se
zúčastnila premiéry. Zpí
vala sopranistka M. Bohá
čové, na klavír hrál J. Po
korný.
— Na návrh předsednictva
ÚV KSČ propůjčil prezi
dent republiky vyzname
nání úspěšným čs. olym
pionikům: Vítězslav Má
cha a Anton Tkáč dostáli
Rád práce “ Za dlouhole
tou. příkladnou reprezen
tací ČSSR” , J. Panáček
ftád práce “ Za příkladnou
a- úspěšnou reprezentaci
ČSSR” , Vyznamenání za
zásluhy o výstavbu Oldřich
Svojanovský a Pavel Svojanovský, Vyznamenání za
vynikající
práci
Jiří
Adam, Jan Bártů, H. Fibingerová, J. Hellebrand,
V. Lacina, Z. Fecka, B.
Starnovský a V. Vochoska.
Kromě toho jim odevzdal
předseda ÚV čs. svazu tě
lesné výchovy A. Himl vy
soká tělovýchovná vyzna
menání.
— V Knihovně Rudého
práva vyšlo dlouhé povídá
ní o špiónu z RSE “ Svě
dectví kapitána Minaříka” .

— V Praze zemřel na ná
sledky úrazu ve věku 71
let malíř Otis Novák.
— Pražské Černé divadle
je na turné v Austrálii
nyní v Sydney, později i
Melbourne, Brisbane, Ade
laide a v Perthu.
— V mnoha městech, ob
cích a závodech se koňak
oslavy 32. výročí Sloven
škého národního povstání
o němž tvrdí už sna<
všechna oficiální oznáme
ní, že se událo “ pod vede
ním KSČ a za bratrské po
moci SSSR” . Oslavy vy
vrcholily pořádáním mimo
řádných pracovních směn
při nichž občané “ plni i

. Žádejte nový .
SEZNAM KNIH i
Máme mnoho románů,
např. od Balzaca, Cronina,
Dostojevského,
Raise, Baara aj., dobrodruž. knih - Heyerdahl, Cooper, Curwood
aj., filozof.-polit. - Solženicyn, Preisner atd.
Též nový SEZNAMO
VACÍ VĚSTNÍK, jed
notí. č. $ 2.-. Pište na
CENTRUM,
Box 3458 STA C,
Hamilton, Oni., CANADA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —
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Jarka Vlčková
• Dne 8. 9. 1921 umřel v Horních Černošicích Ján
Janský,, profesor neurologie a psychiatrie na Kar
lově universitě, který byl objevitelem krevních sku
pin a označil je I, II, III, IV (později dostaly mezi
národní názvy O, A, B, AB) — a 9. 9. téhož roku
zemřel v Uherském Hradišti spisovatel Alois Zábran
ský (vl. jm. František červinek), jehož hanácká tri
logie Břehule čili Poslední hastrman na Hané je jeho
prací nejzdařilejší.
• V Libuni ,u Turnova žil, tvořil a zemřel známý
český malíř František Kaván. Připomíná to pamětní
deska na domě čp. 117 a zejména pak Kavánova
síň v budově staré libuňské fary, která byla kdysi
nazývána měkkou národních buditelů. M alíř Fr. Ka
ván se narodil 10. září 1866.
• Malíř Bartoloměj Hlavín se narodil 12. 9. 1846 a
13. 9. 1871 spatřil světlo světa dřevorytec, grafik a
nakladatel výtvarné literatury Jan Štenc, zaklada
tel šteneova grafického kabinetu. Vydával a redi
goval měsíčník Umění a vydal šestisvazkový Ma~
tějčkův Dějepis umění.
• 13. 9. 1881 se narodil profesor Karlovy university,
psychiatr Zdeněk Mysliveček, tvůrce moderní české
psychiatrie.
• Malířka a grafičká, krajinářka a portrétistka Zdeň
ka Heritesdvá-Červinková se narodila 13. 9. 1896.
• 13. 9. 1916 se narodila a 17. 1. 1966 zemřela slo
venská herečka, režisérka a dramatická autorka Mag
da Lokvencová, jež inscenovala po založení Nově
scény Radúze a Mahulénu, Deník Anny Frankové
a ze slovenské dramatické tvorby Drotára od Boiárika.
• Sir Bruče Lockhart vzpomíná ve svých kníbárá
Cesta ke slávě a Ústup ze slávy syna TGM Jaša
Masaryka, který se narodil 14. záři 188-6. V exlla vy
šly po Únoru a znovu po Srpnu Hovory s Jamem Ma
sarykem Viktora Fischla.
• 14. 9. 1891 se narodila operní pěvkyně sogEaiasíífa
Ada Nordenová, členka opery ND, jež vysfa^jevala
též koncertně a vyučovala na divadelní fa fa iíě A IK I.
• 14. 9. 1901 se narodil rozhlasový ktwaetíažar. r e 
portér a novinář František Kocourek, kbesý w dňbě
nacistické okupace rozvinul na venkově r e a s i i i *
přednáškovou činnost zaměřenou k prtíšascšstacké resistenci, za což byl r. 1942 popraven. TělnE-doe a
roku se narodil slovenský opená pěvec Jaška Raba,
jenž v době svých pražských s t a f i paseisi v pěvec
kém spolku Hlahol. A konečné v sfejs# deá a nik.
se narodila filmová a divadelní herečka Ifarae Be»žová. A téhož dne roku 1941 zemřel maffir Josef Sfir.
• 16. 9. 1811 se narodil svatovítský re gessek sí Jas
Nepomuk Škroup, sbormistr a kapeliáik Savcvskéžo
a Stógrova divadla, u něhož se kůr a divadešná p k s a
dobře snesly.
• Kutnohorský rodák, dkwboietý šJecbíáeký vychová
tel. Jan Erazim Vocel. který zem ití 16. zá S 1S71.
se stal nakonec profesorem archeologie na pražské
universitě. Byl především věštec (Pravěk zesaě čes
ké) , ale i básník. Napsal epos Labyrint slávy s ideou,
že slávy, dobude si národ osvětou, nikoliv vojenskými
výboji.
• O sto let později zemřel v týž den malíř a iiastrá
tor Vojtěch Tittelbach. jeaž Je atíoresa nástropní
malby v býv. Pražské spořitelně Boj na pražských
barikádách.
• Lékař-chirurg, prof. UK František Burian se na
rodil 17. 9. 1881. Byl přednostou kliniky plastické chi
rurgie a za svou vědeckou činnost byl vyznamenán
řádem J. E. Purkvně Za zásluhy o vědu a lidstvo.
• František Gel, který se narodil 18. 9. 1§Q1. začal
literárně jako soudměkář v pražském čtrnáctideníku
Soudní síň a jeho novinářská činnost je j přivedla
po létech emigrace ztrávené. za druhé světové války
v Anglii až do Norimberka, kde byl zpravodajem u
Mezinárodního vojenského soudu.
• Syn hudebního skladatele Václava Vačkáře Da
libor C. Faltis (vl. jm. Dalibor C. Vačkář) je auto
rem hudebních děl komorních, symfonických i balet
ních (švandá dudák). Jako dramatik debutoval di
vadelní hrou Veronika. D. C. Faltis se narodil 19.
9. 1906.
•
19. 9. 1956 zemřel universitní profesor Albert
'Pražák, autor knihy Národ se bránil, v níž dokazo
val a dokládal mohutnou sílu českého národního boje
od nejstarších dob.
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Návrat
do slovenské! pospolitosti
Pohl'ad na amerických Šlová kov

Pri příležitosti ostáv 2Mročného výročí a Spojených štátov amerických uveřejnil denník New York Ti
mes (6. Augusta) tiež příspěvek spisovateli a rtovinára Paula Wilkesa, o kterom NYT poznamenávajú,
že je tiež autorom dokuinefttamej televíznej série "6 amerických rodin'7, ktorá sa bude vysialať na
budúci rok. Otiskujeme vo volnom překlade.
1 $ ^ , . »...
siel som do mojej minulosti a bal som sa; zváč- som sa neprihovoril.
ša som ani nevedel. že uejakú mám.
Počul som cudziu, ale ešte stále známu reč. Moja
V New Jersey btí etnický festival — trojhodinová stará mama ma ehcela učit’ po slovenský, ale ja
cesta autom do toho,., z čoho som unikol tým, že som rozhodne povedal: “ Baba, ja chcem b yť Amesom si tohto teta pronajal v East Hamptone dom. ričanom!” Vtedy som to vedel, tak ako teraz viem,
Na tomto etnickana festivale vystupovali . . . no . .. že som nikdy nebol naozajstným Američanom. Vel’dobře, teda mo# krajama. Slováci. Tu, v East Hamp mi som .sa o to usiloval. Ale nikdy mi celkom nese
tone som nestal mmnJosť, len báječnú přítomnost'. děla upnutá košeťa a flanelové nohavice, ale bola
Som spisovatel' a mám dosť peňazí, aby som tu to uniforma mojhp útěku na druhů stranu.
býval. Jeden xo slovenských mladencov to dokázal.
Podťa ich lámanej angličtiny by som povedal,' že
Ked’ som zaparkoval pri Garden State Arts Cen niektorí z nich boli emigranti prvej generácie. Zdá
ter, mal seta. v ď m i cudný pocit, zimomriavky — lo sa mi, že okolo mňa každý každého pozná. Zrieda přeřeknutý.. Památám sa, ako dieťa, keď som kakedy som sa cítil taký osamělý v dave. Mal som '
sa zobeda m zlého sna, nevedel som, či strašidlá chuť spýtať sa: “ Z ktorej časti Slovenska ste?”
Ale keby sa to isté boli oni mňa spýtali, nebol by
zo sna sá v spálsi. alebo nie.
Medaá StaáíaHí som nebol odvtedy, čo som chodil som vedel. Nikdy ma to dosť nezaujímalo, aby. som
do kostela Svátého Benediktina v Clevelande, kde sa bol spýtal Baby, odkial’ přišla z jej starej vla
nkáesi každý bol Slovákom, ale ani si nebolo možné sti.
Volám sa Vilk, alebo Vlk; pravděpodobně ked’
predsíaviC, že by v ostatnom svete neboli sami
SovácL Stamstfivo som sledoval týchto l ’udí v Jersey. moji staří rodičia přišli k imigračnému úradníkovi,
čo Je a aký je vlastně slovenský typ? — ja som vyslovili měno po slovenský a on sa spýtal “ WilsfěsovaieF, reportér, móžem si dovolit’ tento výskům, kes?” Som přesvědčený, že sa pousmiali — niekto
nepcacejemnikami, ako mój otec a moji bratia. Som ich poznal. A mali nové měno.
ptetený. a..ten za to, aby som sa, díval, a potom na
Tanečný festival začínal veťm i neskoro — mal
pásal. čo sem videi.
som chuť odísť — podTa programu to majú byť
N a prvý pohl’ad sa zdajú ako každý iný, nič detvianske tance. V dávnej minulosti, ešte z krá
**3áStoe. Sá blond, hnědí, alebo čierni, oblečení tak lovského příkazu museli mužom na Detve odstrihisfe. ako v lete celá středná Amerika. Sedel som v núť z košiel’ , aby nemohli kradnúť, Slováci sa priasafBeátzi, ked’ mladí tanečníci skúšali. Odrazu som spósobili. Aj ked’ dnes chceli tanečníci tancovat’ v
sa z a M e d e i na temeno jedněho mladého muža. Před dlhých košeliach, aby dokázali, že majú všetkého
tý ž c & **n som videi túto hlavu: v zrkadle jedného dostatok — ako stálo ď alej v programe.
taófaeho pánského obchodu na Mádison Avenue, ja
Poddaní, — istým spósobom aj ja. Naučili sme
sám skúšai blazer, ktorý stál . . . ale to je jedno, sa,- že nie sme mocou v tejto krajině. Ale sme jej
báječný, "made in France” .
hybnou. silou, jej baníkmi, mlynármi. No nech akoOstatně známe črty sa vynořovali, ako som pozo koťvek, vždy lojálni, ochotní sa prisposobiť, byť
roval lod í na ja visku. Tělesný typ: pohrdavo vyšší dobrými americkými mužmi a ženami.
ako priemer, silný, trochu priširoký v hrudi, pleť
Odchádzal som, ked’ konferenciér oznámil, že pre
prirodzene opálená — Hromada týchto l ’udí vyzerá zident Ford sa nemóže na festivale zúčastnit’, ako
ako Ja! Nie sú to ušťachtilé nosy z East Hamptonu, sťubil, ale že poslal svojho špeciálneho asistenta.
ani len biele zuby nemajú, ani elegantně pohyby, ni Búrlivý potlesk přerušil konferenciéra v dobré ušijaké vyťahovanie sa!
tom tvamomodrom obleku, ako keby ON bol tým
Exáčal som davom, m al'som chuť natiahnuť ru špeciálnym asistentom prezidenta.
Cestou domov som počúval rádio v aute a zachytil
ka. potriasť ju niekomu a povedať: “ Som ako vy.
. . neviete, odkial’ pochádzam?’ ’ Ani
Pozrite sa na mňa. Máme spoločné kořene. Sme som pieseň:
ja neviem, odkial’ pochádzam. Nepatřil som do East
Slováci.”
Ale nikdy som na seba vo veřejnosti neupozorňo- Hamptonu, ale vracal som sa tam. Mohlo by to byť
val. a nechcel som to urobit’ ani tu. Bol som aj ne- miesto, kde by som sa spamátal. Možno na budúci
ixpeziNý, aj šťastný sám so sebou. — Paul, to je rok cez festival budem schopný oslovit’ neznámého a
už trochu priveťa, nie? Začínaš byť posadnutý svo- povedať: “ Som americký Slovák. A ty?”
jím póvodom, a máš z toho radost’ . — Ale nikomu
(Přel. B/mb)
7V

VELK Ý VÝBĚR

V ÍN , LIKÉRŮ A PIVA
IMPORTOVANÝCH Z RŮZNÝCH ZEMÍ I DOMÁCÍCH
DODÁME ZA

VELKOOBCHODNÍ CENY KAMKOLI V AUSTRÁLII

J. Kínda & Co. Pty. Ltd.
407 BLACKSHAWS RD„ NORTH ALTON A, VIC. 3025
TELEFON 314-6111, 314-6281
VYŽÁDEJTE

PIVO
SE SLEVOU:

SI

NÁŠ

CENÍK

$ 6.79 při odběru v našem velkoobch. skladu — minimum $ 30.00
(menší množství v detailní prodejně 106 Millers Rd., Nth. Altona),
nebo $ 7.10 s dodávkou kamkoli v Melbourne (od 5 tuctů výše)
nebo $ 7.45 s dodávkou kamkoli v Melbourne a v menším množství
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Masaryk a 21. století

Nevhodná slova

Ferdinand Peroutka

Milan Růžjčka

K svým "Hovorům s T. G. Masarykem" Karel ča pek připsal nakonec několik stránek; jež nazval
"Mlčení s T. G. Masarykem", čapek byl pečlivý štylista, a přirozeně pomyslil na to, jak se Masaryk
vyjadřuje.
*
"Hovorům chybí to ticho, to mlčení, z něhož se rodí slova," psal Čapek. "To mlčení bylo tu pořád,
kladlo se mezi slova, uzavíralo větu. . . Mlčení člověka, který přemítá, který potřebuje spíš myslet
na věci, než o nich mluvit. Teprve když domyslel, začíná mluvit, váhavě a pomalu jako ten, kdo pře
kládá z myšlenek do slov. Nejde to snadno, protože slova jsou někdy přiliš těsná a někdy příliš široká,
aby vyjádřila myšlenku. Proto mluví nerad a když už, tedy skoupě, pomalu, aby bylo možno hledat
slovo přesnější... Hovory jsou neúplné, nejvíc jim chybí ten kontrapunkt mlčeni . . . Masaryk rozhodně
není typ mluvný, nepatří k lidem, kteří potřebují mluvit, aby mohli myslet. U něho je vždy cosi jako
mezera mezi myšlením a slovním projevem. Vyjadřo vat se mu není úlevou, ale spíš nepohodlím, neboť
musí překročit tuto mezeru . .. Nejde to bez jisté úsilovnosti — a nejistoty. .. často nedopoví větu,
mávne rukou . . . Je tu jistá tápavost ve slovním výrazu. Jako neřád mluví, nerad i píše Jednou o sobě
řekl, že by mu stačilo poznávat a myslet . . . Pornalu, slovo za slovem vzniká mluvená v ě t a . . . Hledí
nejdříve domyslet myšlenku, výpověď musí počkat." Čapek skončil: "Tož Hovory byly asi devět let
vypravování, uvažování a — mlčení."
Měl-li Čapek pravdu, vyplývalo by z toho, že Masarykovy veřejné projevý nejsou dokonalým svědec
tvím o něm. Celé jeho sebrané spisy by nechaly něco nedopověděno. Podle Čapka jsou Masarykovy tex
ty menší a kratší než on byl. Slova dostáváme zachována, ale ne kouzlo, za nímž lidé šli. To není oje
dinělé, tak bylo i s jinými muži činu.
Doma oeni dovoleno o
Masarykovi se zmínit, vše,
co se ho týká, musí být
vykonáno v esfta- V exi
lovém nakladatelství Kon
frontace Jaroslav Dresler
vydal výběr z Masaryko
vých projevů pod titulem
“ Masarykova
abeceda” .
Celé panorama Masaryko
va myšlení je ta přehled
ně rozvinuto. Pan Dresler
nastoupil k svánu úkolu s
oddaností. Má za seboa.
jak praví, třicetiletou čet
bu Masarykových spisů.
Tato četba ho asi vycho
vala ke kritičnosti, dává
si pozor, aby neupadl do
enthusiasmu diletantismu.
Ke knize napsal předmlu
vu, v níž připouští, že Ma
saryk, jako jiní, měl také
“ hranice vlastního omeze
ní” , jim iž každého obkli
čuje doba, v které žije. A
shledává, jak nesnadno je
“ definovat”
Masaryka.
Chce se mu definovat ho
takto: “ Masaryk je Masa
ryk je Masaryk.” Mohl by

v

^

:
;
;
:
:

citovat, co o sobě řekla
jiná dějinná postava: “ Ne
jsem vyrozumovaná kniha,
jsem člověk se svými roz
pory.” Pan Dresler se za
ráží nad tím, že Masaryk
je málo čten. Přítel básník
mu řekl: “ Nemohu z Ma
saryka číst najednou více
než jednu stránku.” Tak
je také pan Dresler veden
k tomu, aby se zabýval
Masarykovým stylem, zda
snad ta není překážka.
Cítí. že nemůže vydávat
Masaryka za mistra slo
vesného umění a shledá
vá. že Masarykovi na
tomto umění ani mnoho
nezáleželo.
Konstatuje:
“ Na skutečné editování a
vybroušení svých myšle
nek. svého slabá a jazy
ka neměl zpravidla kdy.
Pravý Masaryk je na řeč
nické tribuně, v akci . . .
Jeho myšlenky a spisy
jsou zlomkovitě, telegra
fické. nejednou zůstanou
na povrchuýsou nehotově
jako improvisovaná před

náška.”
Pan Dresler zaznamená
vá také ten fakt, že ně
kdy, často, Masarykovi
texty zkorigovali a uhla
dili jiní, a on jim to jen
dodatečně schválil. Kdo
pak může za to, že mnozí
milují styl pečlivější, roz
vitější a svůdnější-? U veď 
me některé obtíže, s ni
miž Masarykovi bylo zápo
lit. Začal psát, když češ
tina ještě nebyla hotová,
teprve hledala vlastni vý
rázy pro vědecké a ab
straktní pojmy. Na pří
klad Masaryk, asi pokus
ně. psal o “ Všemstvu” .
Dále uveďme, že velká
část Masarykových textů
zní kazatelštěji než moder
ní čtenář rád snáší. K to
mu neblaze přispěli ti
úpravci jeho textů, kteří
do nich vpravili, a m sai!ťih oplývali, pnmiti% sir po
učný tón.
Existuje úkol- přeloží
Masaryka do móděná svě
tové řeči s jejím i chotě

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V MELBOURME
Vás srdečně zve na

> SOKOLSKÝ PLES

pořádaný v sobotu 11. září í?7é
od 7. hod. večerní do L3§ hod. ranní
t
V SÁLE "EDELWE1SS",
\
\
98 Mount Street, Heidelberg, Víc.
Lx—
r
Česká hudba a česká kuchyně
J Q R p '
Plná likérová licence — Tombola
B
Večerní úbor
'• S ř '
Vstupné $ 12.00, dorost, studenti a pensisté $ 9._
včetně bohaté večere.
Vzhledem k vysokému poštovnému jednotlivé pozvánky nerozesíláme.
Prosíme, upozorněte své přátelé a známé.
Předprodej vstupenek: br. Vozábal tel. 26-5618, sestra M. Voborská tel. 20-4219,
s. A. Grafová tel. 842-2230, s. H. Petrnoušková tel 62-3340 (večer: 429-2992),
br. Petráň tel. 848-5729.

Oči se mu otevřely už v únoru 1948, ale huba
teprve v emigraci.
★
Nedalo se o něm říci nic jiného než
nak je hodný” .

‘
.. ale ji<

★
<
Nemusíš dělat všechno jinak, stačí, když děláš <
to, co jiní — jindy.
<
★
.^
Na přílišnou důvěřivost se doplácí. Přílišnou ne- /
důvěrou se ztrácí.
J

★

)

Na otázku, kterou musíš několikrát opakovat, do- j
staneš pravdivou odpověď jen málokdy.
]
★
\
Nejkousavější bývají zuby mléčné.
,)
★
)
častěji se spojuje příjemné s výhodným než s S
užitečným,
s
★
<
Když jde o někoho, jednej vždy s vědomím, že <
zítra může jít o tebe.
/
★
)
S motorovým vozidlem je možno dojet až na /
onen svět.
)
★
)
Kdo byl zvyklý jen vyhrávat, ten se těžko smi- j
řuje i s remizou.
\

mi a nechutěmi. Vyžaduje'
si to citlivých prostřední-)
ků mezi Masarykem a\
dneškem. V nejpečlivěji(
sebraných,
doslovných(
Masarykových
textech(
schází, có Čapek nazývali
“ Mlčení s Masarykem” .f
★
\
Masaryk sám cítil, že my-(
Kritické
myšleni
nemusí
být
vždycky
přesné,
ale
<
slitel
má
dvojí úkol:/
<
“ Methoda musí být věc-/ přesné myšlení je vždycky kritické.
★
č
ná, vědecká, realistická,)
I ten nejhloupější výkřik má ozvěnu.
J
ale celek, cíl, koncepce -)
★
)
to je věčná báseň.”
\
Z
někoho
se
stává
celý
člověk
teprve
tehdy,
)
Přes překážky, jež tu)
když
byl
uražen.
)
může způsobit styl jiné do-\
<
by, pan Dresler má na\ ★
Některým lidem na nás vadí nejvíc to, že j e )
myslí velký cQ. Praví o l
)
své knize citátů: “ Je tra vůbec nepotřebujeme.
★
\
pokos vydat Masaryka proí
čím lehčeji se kniha čte, tím lehčeji se zapomíná. \
2L století." Odvážný to po-í
\
kus. Přemýšínne. co rán ef ★
Myšlenku
díla
nemusíš
hned
pochopit,
ale
mu\
o 21. staletí- a umlkáme.)
sáš
poznat,
že
tam
myšlenka
je.
\
Protírám e se tán. co ví-{
★
<
me o
vlastním 28.(
Snadné napodobujeme — nesnadné závidíme.
<
století. Perioda, v níž vě (
★
č
zžnse, aera příznivá Masa-/
Vidět znamená uvěřit, ale často také — být /
lýkovým myšlenkám, ať/
zklamán.
,
<
se týkají form y demefcra-}
★
)
eše něho náboženství, role}
Náš hlas dostává platnost teprve tehdy, když u ž )
rozumu á mravnosti, se-'
)
xuážního života, mnohého' se nemusíme na nikoho odvolávat.
★
)
jiného. Bezohledný boj no-'
Lidé
často
protestují
i
proti
tomu,
co
je
v
je-j
výcfa hodnot proti starým'
]
byl vyhlášen a rozpoután,! jich silách změnit.
★
J
a pravda je, že Masaryk)
Málokterý náš nynější vzor býval vzorem táké S
je mistrem starých hod-(
svým
současníkům.
(
not. Tím ovšem není ře-|
★
ceno, že to nejsou hodnoty)
Porážka mrzí nejvíce od toho, koho jsme po*- <
a že lidé se k nim nevra-/
ceňovali.
/
tí, až prodělají určité pro-,
★
<
nikavé zkušenosti.
.
člověk
se
může
zesměšnit
i
tím,
ie
přehlédne,
Roku 1935 byl anglický
uvoaovky v textu.
romanopisec a zároveň je-'
★
<
den z předních socialistic
Nejrychleji tě zařadí mezi vyřízené.
kých myslitelů H. G.'
<
Wells návštěvou u presi-1 ★
Nejvíce
nám
lichotí
upřímná
závist.
'
denta Masaryka a popsali
★
Y
‘
své dojmý:
“ Uprostřed!
Kdo se bojí, ten považuje každou chytrou věc <
; hlučné, současné evropské!
za úskok.
<
: (Pokračování na str. 6) |
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Masaryk a 21. století
(Pokračováni sé

str. 5) škérri i úředním.” Byla to
perioda, ' v níž všechno
politiky, uprostřed násilnomohlo být postaveno na
' stí a zuření návštěva u
hlavu, jestliže ideologovi
tohoto skvělého, myslivése zachtělo. Také předělat
ho a bdělého gentlemana
panského kočího na pána.
v Praze působila chladně
Přesto prof. Nejedlý či
a osvěživě jako návštěva
chal dobře: v Masarykovi
vědecké laboratoře. Shoví
byl jakýsi aristokratismus.
vavě shlíží na kejkle driáčAristokratismus ’ myslitele,
nického imperialismu a
který nečeká, až jeho
úpadkové diplomacie, čte,
myšlenky schválí dav na
. poslouchá, mluví klidně.
náměstí nebo politická
Nikdy jsem ho neviděl na
strana, nebo vláda cizího
fotografii s tváří řečnic
státu. Šel za tím, co jeho
ky zkroucenou, nebo se
myšlení mu ukazovalo. To
zdviženou pěstí. Návštěv
ani na vlastenecké straně
ník, který se zabývá osu
nebylo vždy dobře snáše
dem
civilisace, odchází
no, odtud se kdysi ozý
neobyčejně uklidněn. Na
valo: “ Tebe zrodila saň.”
stane jednou na světě do
Téměř ihned po Masa
ba těchto klidných, vy
rykově smrti byly jeho
trvalých a svobodomysl
ideje
zakryty
několika
ných mužů, kteří nejednavrstvami katastrofálních
■ jí přenáhleně a jimž se
událostí, ohromná množ
protiví přepínat hlasiv
ství spolu zápasila, a ne
ky
..
přikládala se velká cena
Z textu, jejž máme. ne
chladné zdrženlivosti přes
dovedeme vyrozumět, udě- ného myšlení. Jaké jsou
lal-li Wells na konci tečku vyhlídky na renezanci manebo otazník. Jestliže teč
sarykovství v dnešním ši
ku, .byl špatný prorok.
rém světě? Pohyb dějin
Vláda klidných gentlema
byl asi nejlépe vystižen
nů nenastalá, přišel spíše
Jím. co napadlo Goetha:
opak, s ním odvrat «
Dějiny, jako člověk, mají
myšlenek, které .mohou být
vdech a výdech. Žijeme v
pokládány za Masarykov
době nejhlubšího vdechu
ské. Zda, kdy a jak je li
dějin. Nové vrstvy vstou
dé znovu ocení v nezná
pav s velkým a drsným
mém nám 21. století? Do
vlivem do veřejného živo
ba je od dna rozbouřena
ta ve všech zemích, barev
a miluje rozčilení a vlast
né národy. Třetí svět, pře
ně nemůžeme vědět, buvrátily dosavadní rovnová
de-li lépe nebo hůře.
hu. spousta nových hmot
V Čechách bylo několik
ných okolností tlačí na
trapných let, kdy v přemo
mysl. Svět je jiný, než
žené zemi jménem “ nové
Masaryk je j znal. Je prav
ho socialistického člově
děpodobné. že k některým
ka” mluvil prof. Zdeněk
Masarykovým ideám se už
Nejedlý. Jak se na novou
svět nevrátí.
politiku slušelo, vycítil v
Jako každý. Masaryk žil
Masarykovi jakýsi aristo
kratismus, čili Wellsova ve skutečnostech své do
“ klidného gentlemana” , a by. Znal Ameriku a mno
vyložil to s monumentální hé ze svého myšlení na
vulgárností.
“ Masaryk” , tom zakládal. Poprvé při
psal Nejedlý, “ postavením jel do Ameriky roku 1878
svého otce patřil do pan po předlouhé plavbě lodí,
ské třídy. Jeho otec, jako naposledy byl v ní 1918,
panský služebník, byl do když se po první světové
cela nesporně člověk pan válce vracel domů. Ame
ské třídy, a celá Masary rika mu imponovala jako
kova rodina byli páni. To ohromný lidový stát. v
Se projevovalo v celém je němž byla uskutečněna
jich vystupování společen- demokracie. Cítil, že od

tud se bude rozlévat' du
ševní zdraví do světa.
Když mu bylo 28 let, 'ože
nil se s Američankou:
"M ěla velký vliv na mne.
Rozuměla lépe Shakespea
rovi a Goethovi než já. Mé
manželství dovršilo mou
výchovů. Se svou ženou
jsem dostal z protestan
tismu to nejlepší: nábožen
stvu pro všední
dny.”
Zřídka kdy sé muž tak ko
ří své ženě,, jak Masaryk
se kořil ve svých vzpo
mínkách.

6. 9. 1976

l

TISKÁRNA

|

l
MODERN PRINTING CO. PTY. LTD.
?
' tisk, obálky, krabice, kartony a papim, potřeby ?
*
34 Leicester Street, Carlton Sth., 3053
S

ignorování toho, - s čím
pionýři musili bojovat.
Pluralismus zajisté ctí
|
Telefonujte o nezávaz. nabídku: 347-3400>
me, je to základna demok
racie. Amerika, si dovolu
je pluralismus nejblahovol co je v nitru člověka. A střílení ze strojních pušek
nější. Věří, že její ideje zeptal se pádně: “ Tal do davu v čekárně na le
svobody, podnikavosti, vy dobře, člověk se nají - cc tišti, vražda 11 atletů na
nalézavosti a z toho vyplý potom?” Dnes se zdá, že Olympijských hrách, úno
vajícího blahobytu nako lidé budou brzo méně pra sy letadel a braní a za
nec spojí nejrůznější sku covat, podle některých uto- bíjení rukojmí. Masaryk
piny. Avšak Masaryk by pistů snad vůbec ne. Opět napsal “ Naše nynější kribyk první, kdo by kritiso- by se Masaryk ptal: Tak se” a odvážíme se říci, že
val, kdyby pluralismus dobře, člověk už nebude byla nepatrná proti naší
nynější krisi. Máme důvo
všechno rozdrobil a učinil pracovat - co potom?
Zajisté Masaryk nežá dy pochybovat, že odhadl
zemi néschopnou vědět, co
.
dal, aby se lidé přestali všechny černé možnosti
Ze všeho, co kdy o Ame chce.
dovolávat
svých hmotných hitlerismu.
Náboženské
argumenty,
rice řekl, vysvítalo jeho
Dva autoři “ Hovorů s
práv.
Jejich
ukojení patří
náboženská
slova
sotva
lze
mínění, že Amerika zůsta.ne anglosaská a prote dnes stavět na místo prv k základním právům lid ' T. G. Masarykem” zemřeli
stantská, snad i puritán ní. Citujme z Masaryka: ským. Ale připomínal, že krátce po sobě, předtím,
ská. Nepřál si nic jiného. “ Věřím v budoucnost ná za tím je ještě jiná říše než nová epocha ukázala
Karlu
Čapkovi
řekl: boženství. Veškerý pokrok širší rozměry lidské duše, svůj obsah. Masaryk ten
“ Amerika je národnostně i nevyváží ztrátu zbožno které třeba také nasytit. obsah neočekával pro svou
kulturně kusem Evropy.” sti.” Je to po mnohé V nich je toužení a poesie víru v člověka á Karel
Čapek pro svou vrozenou
Mnoho se stalo od té do stránce hluboká pravda, všeho druhu, věčný vzruch
ale co když zbožnost ve - i neklid a. nebezpečí. Do důvěřivost a měkkou dob
by. Amerika dodržela, co
světě snad oslábla? Jak plňoval otázku ekonomic rotu. Masaryk věřil, že v
slíbila. Je, zejména po
potom hrát na povolenou kou otázkou psychologic demokracii kolektivismus
druhé světové válce, ještě
strunu? V komunistických kou. Marxisté pravili: člo a individualismus svorně
více než dříve útulkem pro
státech je atheismus vydá věk je to, co jí. Masaryk budou žít vedle sebe, je
ty, kdo doma neuspěli, pro
ván téměř za občanskou namítal: člověk je. to, co den dá,, co nemá druhý.
chudé světa, pro ohrožené
povinnost. Když na svo cítí, a myslí; měli bychom Sám měl v sobě silný india
pronásledované
lidi
bodném- západě veřejně znát celého člověka, také vidualistický prvek, vyjád
všech národů a ras. Avšak
postavená osobnost řekne: to, co v. něm zůstane po řil jej i takto: “ že by
národy nejsou jen evrop
“ Nebudu hlasovat pro ni vítězství ekonomické spra chom po smrti. splynuli s
ské a neexistuje jen bílá
koho, kdo věří v Boha,” vedlnosti. Kam pak se nějakou božskou prapodrasa- Amerika široce otev
nevzniká nad tím žádné vrhne energie lidské duše? statou, tomu nedovedu vě
řela svou náruč, vystěhopohoršení, je to přijato ja Nebo usne? V položeni a řit; já chci být já i po
valci z Asie a Afriky sem
těchto otázek - smrti, nechci se rozplynout
ko námět k zajímavé dis řešení
směřují, a značné procento
kusi. Poprvé od stvoření je-li možno je řešit - je v nějaké metafysické ka
amerického obyvatélstva
lidského světa mnozí chtě budoucnost masarykovství. ši.” Nezdá se, že byl při
je už barevné. Jak dnes
jí, aby lidé žili bez nábo Ve 20. letech evropští ko praven na to, že v někte
můžeme s přesvědčením
ženství, aby atheismus byl munisté byli plni nadějí, rých jedincích může nabýt
říci, američtí černoši zí
vržen do davů, - nesmír zdálo se jim, že vítězství individualismus ošklivé po^
skali rovnoprávnost, to ta
ný to podnik s nedohled je blízké. Ale nebyli ještě doby, osobovat si zlá prá
ké přetváří Ameriku. Pod
ným koncem. Náboženství tak dokonale zorganisová- va, rozdmýchávat anar
pestrým přílivem nové a
ovládalo hlubiny v člově ni a mohli volně uvažovat. chii.
nové imigrace se angloMasaryk, žil v složitěj
ku. Nechceme se ted’ po Na některé z nich přichá
sasové často ocitají . v
nořit do tohoto problému. zela myšlenka: zvítězíme, ším čase než Havlíček, my
menšině, které není vždy
Děláme si zatím více mé člověk bude jíst, nebude žijeme v složitějším čase
uctivě dbáno. A jsou, kdo
ně praktické starosti těch, pracovat, čínský klid se než Masaryk. On věřil v
tak hněvivě kritisují býva
kdo chtějí zachovat - ne rozhostí. Docházeli i k nej Platona a jeho stálosti, ale
lý americký puritanismus,
bo obnovit - účinnost Ma pesimističtějším závěrům: zároveň si počínal jako
jakoby v původním zápase
Sokrates.
sarykových myšlenek. A nezaměstnaná lidská ener pochybovačný
s divočinou a při prvních
tV myslíme, že dnes je gie bude hledat, kde se Pravá jeho tradice - více
pokusech organisovat stát
sotva možno se' tak často vybít, postaví jednoho člo jnež kterákoli jednotlivá
a výrobu. na rozlehlém a ,
svobodný,
a tak přednostně dovolá věka nenávistně proti dru 'theorie - je
částečně ještě neznámém
vat náboženství, jak. Ma hému, přijde nuda a pek zkoumavý duch. Jestliže
území nebylo mohlo po
lo.. Někteří o tom napsali čemu učil důsledně, tedy
saryk-.ještě mohl.
tkat Ameriku nic horšího
tomu, že pravda nemá ni
Avšak on položil největ i knížku.
než puritánská disciplina.
Někdy přemýšlíme, zda kdy být opuštěna, a že li
ší otázku dějin, která zů
To prozrazuje téměř úplný
stane jeho slávou, až bu si Masaryk dovedl před dé mají si počínat podle
nedostatek
historického:
de plně pochopena. Říkal: stavit, tušit blízkou bu zásady “ já pán, ty pán” .
smyslu, neznalost nebo
“ Jsem vždy na straně děl doucnost, zda mu v tom, To je znamenitá tradice
níků a pracujících všeho abychom tak řekli, nepře pro národ v klidu, ale zá
druhu, často jsem pro. so káželo jeho gentlemanství, roveň ne,vždy dobrý osud
cialismus a někdy pro které o člověku nepřipouš pro ty, kdo se jí více než
i Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
5
marxismus.” Jeho zdržen tělo všechno. Snad je po jiní drží v zhrublém a telivost vůči marxismu mě kládal za pevnější než by rorisujícím světě.
Je Masaryk jako osud la původ v tom, že v něm ly koleje, po nichž svět
spatřoval systém převážně jede. Nedovedeme říci, pro ty, jež on naučil ctít
'
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 £ nebo úplně ekonomický. A zda teror, jak se dnes roz pravdu. Cosi jim přikazu
|
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Víc., 3189 f ptal se, zda ekonomie je poutal ve světě, nepřesa je, aby šli za tímto svým
hoval jeho představivost: osudem.
všechno, co je na světě,
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Gabriel Laub: Verárgerte Logik, Jeder Mensch ist eine Minderheit (Hanser 1969,
1975, Mnichov),

Enthuellungen dés nackten

Kaisers,

Ur-Laub zum

Denken

(dtv, Mnichov, 1970, 1974), Doppelfinten (rororo, Reinbek, 1975)
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Satira ve vší stručnosti
"Nacismus poslal svým severoamerickým nepřátelům spoustu učenců a uměl
ců tím, že je donutil emigrovat; a tak se Spojené státy dočkaly kulturního roz
květu. Leonid Brežněv nedopomohl západním odpůrcům likvidaci Pražského ja
ra sice k rozkvětu, ale přece aspoň — mezi jiným — k listí. Gabriel Laub žije
od roku 1968 v Hamburku. Děkujeme Leonidu Brežněvovi — nikoli za vpád do
Prahy, nýbrž za tohoto autora . . . "
Abyste zcela porozuměli vtipné hříčce, ukryté v tomto výroku rakouského
spisovatele a novináře Hanse Weigela (jehož vtipné politické poznámky smi
HD občas v překladu otiskovat), musíte vědět, že slovo "L au b" není jen jméno
pražského satirika, ale je německým výrazem pro české slovo "listí". Recen
zentova hříčka je zcela ve stylu Laubovy tvorby. Jeho aforismy a rozmarné
úvahy žijí převážně z podobných slovních kalamburů a špilců, často do jiného
jazyka nepřeložitelných nebo pochopitelných jen s dodatkovým vysvětlením. Pro
to Laub píše nyní už pouze německy, obrací se především na německého čte
náře, protože i satirik musí jíst a bydlet a čs. komunisté jaksi Lauba od osma
šedesátého netisknou (a proto ani neplatí).
Laub patří k nejúspěš kresbami německého karínějším českým a sloven ■katuristy
Hanse-Georga
ským autorům, kteří mu Raucha, to už je slušná
sí z politických důvodů žít literární žeň satirika Gab
mimo vlast. Aspoň potud, riela Lauba za osm let ži
měříme-li úspěch počtem vota v exilu. Německy
vydaných knih a jak častc mluvící čtenář se s jeho
se vyskytne jeho jméno v jménem setkává velmi
tisku. Vydal dobrých pět často v německých i švý
knížek - tu je zdrobnělina carských novinách (Die
více než na místě, ozna ZEIT, DEUTSCHE ZEIčení “ kniha” by tu byle TUNG, DIE WELTWOpřehnáním.
Dvě knížkj CHE,
NEBELSPALTER
aforismů,
“ Rozhněvaná aj.).
logika” a “ Každý člověk
“ Aforistiku”
pěstoval
je menšina” , dva svazky Laub ovšem už doma. Už
“ satir v pojmech” , “ Od v předsrpnovém Českoslo
halení nahého císaře” s vensku uveřejňoval své
“ Pra-Laub k zamyšlení” “ polopravdy, formulované
nebo chcete-li (zase slovní tak, aby zastánce druhé
hříčka) “ Dovolená k za poloviny trefil šlak” , v
myšlení” a konečně “ Dvo nejrůznějších tiskovinách
jité finty” , vtipné úvahy pražského tání. Roku 1967
doprovázené na lichýcl vyšly - bohužel jen nákla
stránkách výtečnými pero dem 5.000 výtisků - kniž

Z TVORBY GABRIELA LAUBA
NÁRODNOST
Často čtu na obalech “ Německá vejce” nebo “ Fran
couzské slepice” a pokaždé se podivím, jak pěkně
je už svět uspořádán: dokonce i slepice mají ná
rodnost.
Ještě více obdivuji lidi (neboť jsou to pravděpo
dobně přece jen lidé a nikoli slepice s právnickým
diplomem), kteří tuto národnost zjišťují. Musí to
být zapeklitý problém mezinárodního práva! Napří
klad: je vejce wyandottky, které přijde na svět v
Bavorsku, německý nebo severoamerický Indián? Ko
lik generací musí žít rod lenghornek v Německu, aby
se jeho vejce mohla stát německými občany?
Lidé mohou mnohdy ještě sami rozhodnout, k jaké
národnosti se chtějí hlásit'— poskytuje však demok
racie takovou možnost vajíčkům? Může se od tvorů,
jejichž národnost kdosi určil, aniž se jich zeptal, po
žadovat, aby plnili své národní povinnosti?
Můžete namítnout, že se ani lidí nikdo neptá, s
jakou národností se chtějí narodit. Lidé si však po
jem “ národnost” vymysleli sami, drůbež je v tom
nevinně.
Budiž — ale jak může vejce nebo slepice svému
národu sloužit? Shnilá vejce se, řekněme, mohou po
užít proti nepřátelům národa jako zbraň. V případě
nouze se může zmobilizovat několik stovek slepic a
pak se pošlou vyplenit nepřátelské zahrady; mladé
bojovné kohouty by bylo lze dokonce vyškolit pro

né v zajímavé provedene
publikaci Československé
ho spisovatele. Otevřemeli tuto knížku z jedné stra
ny,
jsou v ní aforismy
Laubovy, nazvané “ Zkuše
nosti” . Z druhé strany
jsou pak aforismy Milana
Růžičky
“ NEVHODNÁ
SLOVA” , tak oblíbené čte
náři HD. (Příště přinese
me s Milanem Růžičkou
rozhovor.) A tak ocitujme
- abychom vyvolali dojem
kontinuity (umělec totiž
zůstává, a ť žije kdekoli na
světě umělcem. - s tvorbou
je to ovšem poněkud jiné)
- kousek z doslovu, kterým
Laub svou hrst aforismů
doprovodil a v němž se
pokouší - marně, jako by
přeléval džbánkem moře
- o definici tohoto žánru.
“ Nesporné je, že mají

Gertruda Goepfertová:
VESNICKÝ

OBRÁZEK

Vrátka čenich otvírají
skřípou psíma zubama
skoč podojit mračna
mají plná vemena
roní rosnou slzu
lebeda
k obědu má náves
rybník v talíři
chudé meze drobotina
početná rodina
i o žních
svátečně oděna

pravdu oni vážní spisova
telé, kteří nad aforismy
pohrdavě mávají rukou,
protože i kdyby jich bylo
tisíc, nevydají na tlustý
svazek do sebraných spi
sů. Jsou to takové blešky,
čtenáři je vychytávají,
hned jak otevřou časopis.
‘ ‘Myšlenky skáčou ž člo
věka na člověka jako ble
RÁNO
chy, ale ne každého kou
šou,” říká Lee. A právě
Z papíru mihy se ulice vybaluje
ti nepokousaní rukují pro
místy ještě lepí lesklé brnění
ti nim s celými tunami
z kukly sna vyklouzl spáč
DDT. Jedinou nespornou
co dělal v noci kos
vlastností tohoto žánru je
že se teď smíchem zalyká jak utíká?
jeho stručnost, tak bystře
jednu košili světla město obléká
vypozorovaná
odpůrci
SOUMRAK
stručnosti. Jinak je spor
né všechno, včetně tvrze
šála z šedé vlny cloní předměstí
ní, že jde o jeden žánr.
chodci roztroušení
Pod firmou aforismu vy
vlasatice mžikne jehlice ocas letadla
stupují družně filozofický
nebe namotává přadena
paradox a kalambur, ne
táhlá oblaka
z klubka odmotaná
obvykle formulovaná lo
gická definice a básnická
letí radost má
metafora, moralistní apo
strofa, pamflet, parodie,
mikropovídka,
mikropo- mu, jak to zjistit. Člověk je menšina” označuje za
hádka a bůhvíco ještě
se nad Laubovými afo “ syny hrůzy a analýzy” ,
Gabriel Laub provozuje rismy nesměje, zřídkakdy jsou postřehy, udivující
a
hloubkou,
vzácnou živnost satirika. usmívá, ale pociťuje ra prostotou
Nepokříkuje na čtenáře, dost. Jeho myšlenky, de opravdu vtipně a vyhroce
ani ho nebaví - není tedy stilované do nejkratší for ně vyjádřené. Nejlepší je
ani agitátor, ani humori my, jsou pochoutkou, Sa- Laub ovšem tam, kde se
sta; spíše čtenáře zasvě mosebou nemají stejně vy vyjadřuje v nejširším smy
cuje a činí podílníkem, sokou hodnotu, někdy nut slu politicky. Zřetelně se
když se se slzami v očích ně zapadají do bulvárního distancuje od nynější filo
- neboť tento svět je slza vtipu, ale většina afo zofie a praxe Východu, od
vé údolí - usmívá, protože rismů, které v předmluvě kud utekl, ale kritizuje i
našel vypointovanou for ke svazku “ Každý člověk (Pokračování na str. 8)

drobné pohraniční provokace, k tomu není zapotřebí
moc inteligence. Jednu překážku však vidím přece:
muselo by se -r- jako u lidí — počítat se ztrátami,
a slepice mají přece jen určitou hodnotu.
Z vojenského hlediska mají tato sympatická zvířa
ta velikou přednost: jejich svědomí jim nepůsobí
problémy, nemají pochybnosti. To je však prakticky
bez významu — lidé až dosud také vždycky poslech
li, když je poslali do války.
Mezi námi: ačkoli tu věc s národností vajec obdivuju, nevěřím beze zbytku, že vejce mají pravé
národní uvědomění. A dospělé slepice už vůbec ne;
především proto, že čemu se nenaučíš jako vejce,
už se nenaučíš ani jako slepice; za druhé: kdyby
měly dost rozumu, aby pochopily, jaká čest je pří
slušet k nějakému národu, pochopily by rovněž, že
je sežerou většinou příslušníci vlastního národa.

NÁHUBKY
Policejní ministr přišel s báječným nápadem: ulo
žit všem občanům nad čtrnáct, aby nosili náhubek.
“ Proč?” ptal se senilní ministr kultury. "L idé pře
ce nekoušou.”
“ Ale mluví.”
“ Tak dobrá . . . Pod podmínkou, že návrhy budou
předloženy oddělení mého ministerstva pro umělecký
průmysl. Musíme brát ohled na estetické potřeby
lidí.”
“ Podle zákona mohu uznat pouze měkké, pružné
náhubky,” připojil ministr spravedlnosti, který byl
známý jako humanista.
“ Nemáme peníze,” řekl ministr financí. “ Právě
jste dostal osm miliónů na gumové obušky, slzný

plyn a vodní děla, soudruhu policejní ministře.”
“ Vždyť jeden náhubek stojí jenom zlaťák — a
policie za něj vybere jako poplatek tři zlaťáky.”
“ Barevné a ozdobné náhubky by mohly vynést daň
z přepychu,” uvažoval ministr financí,
“ Pánové,” pravil vladař dobrotivě, “ v mé zemi
má každý rodinu, domek, nějaký majeteček. Každý
má zaměstnání a chce si to všechno zachovat. Ná
hubky jsou zcela zbytečné.”
M íR
Jedni říkali PEACE. Druzí říkali MIR. Potom vo
lali LONG LIVE THE PEACE a DA ZDRÁVSTVUJEŤ MIR. Tyto pokojné věty skandovali stále hla
sitěji, jedna strana chtěla překřičet druhou. Křik
byl tak silný, že člověk menší chóry s jejich LA
PAIX , POKÓJ, BÉKÉ, nebo PÁCE sotva zaslechl.
FRIEDEN nebylo slyšet vůbec, protože většina Něm
ců skandovala americky nebo ruský a Švýcaři a Ra
kušané zachovávali neutralitu.
Na Blízkém východě to hřmělo v příbuzných ja
zycích ŠALOM Á SALAM. Sbor Číňanů byl tak moc
ný, že prvnímu slovu nebylo rozumět, druhé však
bylo WANGSE, a to znamená AŤ ŽIJE DESET TISÍC
LET. Která strana volá po míru hlasitěji, se nedalo
zjistit, zvláště proto, že nebylo rozhodčích, neboť
neutrálové chtěli zůstat neutrální. Ohlušeni viastaíia
křikem se bojovníci za mír pustili do sebe. Ze tří
stran. Mnozí tvrdili, že z pěti, ale pět světových
stran vůbec neexistuje, takže to mohly být Base;fvýš' čtyři.
Přesně se to nikdy nedozvíme. Svědků. r&=gř
bitvu o mír přežili, je příliš málo.
(PřekacB X SJi
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The National Bank
se snaží ze všech sil
udržet hodnotu
valeho dolaru
Tato kniha, která je zdarma, to prokazuje.
Za své peníze jste musel bezpochyby těžce
pracovat. Je pro .o znepokojující pozorovat, jak sr
jejich hodnota zmenšuje. To je důvod, proč je tato
kniha “ Vaše pemze a váš život” — “ Your money
and your liře” — právě teď tak cenná
Kniha má 160 stránek (s určitým volným
místem pro pozi ;ámky) a měla by cenu pěkných
pár dolarů. Při zjištěni pak, že je tato kniha
zdarma, je doceia nezbytné ji mít.
Je to praktická domácí příručka o osobních
neněžních záležitostech, jako o kupování a
_____

kupování nového

Z. nebo použitého
— ——

■
í
P í

ť

k * V jfe d L -

ý

t

JL 1

auta- placení
daní. životních
z dědictví atd.
8 J c to též
|| zásobárna
(
|| informací
j
g o jiných peněžních
j-| Záležitostech.
L . ij
Požádejte o
i
s
^
ředitele
^ g r.ejbližší filiálky
' || Národní banky.
( ,*
Netvrdíme, že
> H známe metodu.
í .jak okamžitě
M
^iodstranit inflaci.
' iale touto knihou
iM můžeme zmírnit
m její náraz. A to
^je dobrý začátek
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ZPRÁVY ČESKOSLOVENSKÉHO KLUBU V SYDNEY
— Czechoslovakian Country Club Sydney —
Pro informaci čtenářů sdělujeme, že sídlo klubu
je na západ od Liverpoolu směrem k Waragamba
Dam, Devonshire Ave., Kemps Creek, asi 50 metrů
od křižovatky Devonshire Ave. a Lee & Glarke Rds,
(R ef.: Gregory’š Sydney Directory, mapa číslo 139
a 141).
.v ..;,.',;.:-.,"'.... .é:.;v. - N : '
V posledních měsících' byl udělán viditelný pokrok
ve výstavbě a v úpravě pětiakrového pozemku, kte
rý je určen jak pro ty nejmladší, tak pro dospíva
jící a pro ty “ méně mladé” . Dva ping-pongové stoly,
jedno volejbalové hřiště a dětská zahrádka již jsou
každý víkend plně v provozů. Každou sobotu a neděli
už mohou maminky zapomenout na' vaření a tátové
jsou zproštěni povinnosti mýt nádobí — klubová ku
chyně připravuje obědy i večeře a nescházejí ani
koláče, káva a čaj k svačinám. Žádost o likérovou
licenci se už projednává příslušnými úřady. — Do
dvou týdnů bude dokončena přístavba k stávající jí
delně, čímž získáme více místa pro další stoly a k
posezení kolem malého tanečního parketu. — Nedáv
no byla dokončena stavba sprch a toalet a buldoze
rem byla srovnána půda velikosti asi dvou teniso
vých hřišť k postavení sportovní haly — část ocelové
konstrukce je již na místě a stavba započne v do
hledné době. Hala je proponována pro kuželník, dal
ší ping-pongové stoly, basketbal, volejbal a jiné spor
ty a hry. — Rekreační a sportovní činnost je vše
obecně v duchu zábavy a pro zábavu. Všichni jsou
vítáni — klub vítá každého zájemce a doufá, že se
vzrůstem počtu členů še budou stále zlepšovat mož
nosti jeho střediska. — Všechnu korespondenci a te
lefonické dotazy vyřizuje: Toni Barak, P. O. Box
173, Fairfield, NSW. 2165, telefon 02-7244927 nebo
02-723826.
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Společnost pro vědy a umění v Sydney
J
5 pořádá v patek dne 10. září 1976 v 7.30 hodin večer S
<
přednášku redaktora Hlasu domova F. Váni
e
J
na téma
\
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EXILU,

po níž bude debata o exilové práci.
Beseda se koná na School of Drama,
University of New South Wales, Anzac Parade,
Kensington (vjezd z Barker Street).
Vstupné dobrovolné.
Pozvete své známé.
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OSMÝ SVĚTOVÝ KONGRES SVU
(Pokračování se str. 3)
Ve své zprávě konstato-J
val předseda SVU, že Spo-i;
lečnost má nyní solidní fi
nanční základnu, lacinější
a pohotovější tisk “ Zpráv
SVU” , a náklad na čtvrt
letník “ Proměny” byl sní
žen zmenšením jeho roz
sahu. SVU hodlá rozšířit
svou publikační činnost.
Mimo jiné vydá společně

s čs. národní radou ameirickou
celoživotní
dílo
Esther Jeřábkové “ Czechs
and Slovaks in North Ame
rica” . K tisku jsou při
pravovány také přednášky

na téma “ Idea čs. státu
1938-1948-1968” . Organizač
ně došlo v SVU k decent
ralizaci agendy, byla zru
šena newyorská kancelář.
Zvyšuje se snaha o živěj
ší r . ústředí SVU s míst»
|
. pinami.
MELBOURNE
J
,-gace čs. společnosti
i SYDNEY
!
vědy a umění položila
PROŠÍVANÉ
. rámci 8. sjezdu SVU
PŘIKRÝVKY,
květiny k hrobu preziden
povlaky
ze skladu nebo na mí. o
ta Woodrowa Wílsona ve
dodá firma
washingtonské katedrále.
A. Z. QUILTING
Při této příležitosti pro
Anna Menďanová
mluvil dr. Ján Papánek o
Melbourne:
17S Brougham St..
vlivu -prezidenta Wilsona
Kew Víc., tel. 86-8427 na uspořádání nové Evro
Sydney:
py po první světové válce.
Telefon: 622-2453
Delegace SVU položila i

'Otevřeno v úterý áž sobotu od 5 do 10 hodin večer,
iv neděli o ť 12. hod. polední do 9 hodin večer,!
iv pondělí z» vřeno.
’
l
I
I

Přesvědčte se o jaKosti našich jídel.
Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.

I
I
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DOBRA ČESKÁ RESTAURACE
je hlavní atrakcí, kterou poskytuje
i velmi náročným hostům

•

LIDO RESTAURANT

i
I
2 Roslyn St., Kíngs Cross, NSW, tel. 358-4844
I Večeře se podávají od 5. hod. odp. do půlnoci,
v neděli obědy a večeře od 12. hod. polední
*
do půlnoci.
I Lehké občerstvení a nápoje dostanete po celou
I noc (do 6. hod. ranní). — Plná likérová licence.
I Privátní oslavy různého druhu ve zvi. místnosti.
Srdečně zve' Jarda Vondráček
SATIRA VE VŠÍ STRUČNOSTI
(Pokračování se str. 7) otiskujeme na str. 7.)
Západ - a tu ho za to čtou
Ke knížce “ Dvojité fin
a chválí. Nemluví třeba ty ” se Laub spojil se svými
tyto záblesky o postoji přítelem Rauchem. Napsal
autora jasně: “ Svobodný krátké povídky, ' bajky,
člověk: to je ten, kdo si aforistické
fejetony,
aspoň uvědomil svou ne Rauch kreslil. Tak vznik
svobodu” ; “ Mohu proná la mnohdy shoda názoru,
sledovat koho chci,- řekl mnohdy však také ironic
policista. - To je důkaz do ký konflikt mezi textem a
konalé svobody” ; “ Já ti obrázkem. Třeba fejeton,
zakažuju vařit nudle s má nazvaný “ Náhubky” , kte
kem, - pravil soudruh X rý otiskujeme na str. 7,
Své ženě. - Pracující lid doprovází
obrázek,
na
je nejí rád” ; “ I my, - němž
sedí
buldog
v
řekl horolezec novináři, - královském hermelínu na
si můžeme zlomit vaz, trůně a naslouchá vý
uchýlíme-li se od vyzna vodům svých ministrů:
čené
cesty” ;
“ Vládce foxteriéra v policajtské
řekl; Můj národ je svo uniformě, irského setra
bodný a musí milovat svo s motýlkem' u krku a
bodu.”
snobsky vypadajícího barLaubovy satirické . feje zojé s kravatou a s katony jsou rozšířené afo valírským kapesníčkem v
rismy. I v nich si autor náprsní kapsičce. Jiný
vezme nějaký fakt, obra text, který
otiskujeme,
cí jej na všechny strany, “ Bitva o m ír” , ilustroval
naruby, postaví jej na Rauch mraveništěm mrt
hlavu a usvědčí jej z pro- vol.
tismyslu, který je v něm
Gabriel Laub je dnes
skryt. Laub myslí proti establováný německý sati
proudu, nepovolí, dokud rik. Pro čs. literaturu je
nevyzkoumá, jaké piliny to ovšem nedozírná ško
se skrývají v uctívaných da . . .
J. S.
panácích, malých, velkých
i největších. , (Ukázku z
těchto “ satir v pojmech”
Kvalitní
dorty a zákusky '
EUROPEAN
i
YUMMY CAKES
SWISS TRA1NED
9 Gray St.,
WATCHMAKERS
Bondi Juncfion, NSW.
K. Ebner
Telefon (Sydney)
19 York St.,
389-0248
SYDNEY
■ Na Vaši návštěvu
vchod do Wynyard Stn.
se těší
(naproti pohyb, scho
Eva a Věra
dům). Telefon: 29-7543

.itiiiiimimimmiiimmimimmuiumuiimimimumiirE
PŘIJMEME ŠVADLENY
E
ZNALÉ OBNITKOVÁNÍ, LEMOVÁNÍ
E
dámských a pánských sportovních oděvů.
E ;
,
4V2-denní týden.
E
Vysoké mzdy a k dispizici přesčasy.
E
Výtečné pracovní podmínky.
E
ELEGANT TAILORING PTY. LTD.
E
Obchodní značka MR. BOB,
S
4. posch., 60-64 Resedvoir St., Surry Hills
=
Telefon (Sydney) 211-3649

=
§
E
E
E
E
=
E
E
E

úiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiniiiiMiiiiimiimmiiiiiiiiimimirvěnec k pamětní desce T. 2400’,’ , v němž prezident
G. Masaryka, umístěné n a . Masaryk žil a pracoval v
.zdi
bývalého
“ Hotelu roce 1918.
TS SVÚ
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MELIORA KENNELS
O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny
Udělejte si
záznam včas.
L. & C. MOJŽÍŠ
Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THIRLMĚRE,
NSW. 2572.
Tol
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* HODINÁŘ 1
* ZLATNÍK *
STEVEN VARDY
590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Telefon: 61-8579

H L A S D O MO V A

i. 9. 1976

Italské “ va banque”
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Dr. Svatopluk Ježek, Řím
V červnových volbách zachránili Itálii od rudého
nebezpečí obavy o svobodu. Straně křesťanské de
mokracie (dále jen DC) dali hlasy mnozí občané,
kteří viděli nezbytí posílit tuto oslabenou stranu a če
lit komunistické straně, která dík nevědomosti, ne
informovanosti, fanatismu a zaostalosti hlavně mla
dého voličstva kritisovala a sabotovala všechny do
savadní vlády, ač má také máslo na hlavě, dokonce
celou horu másla! Voliči hlasovali pro DC sé všemi
jejím i chybami, protože rozptylovat hlasy ve prospěch
menších stran nemělo smyslu. Všichni uvažovali zřej
mě, že bude snazší očistit dosud vedoucí strany, DC
a socialisty, od nešvarů korupce a mafie, dát pod
uzávěr několik desítek ministrů a jiných veřejných
činitelů, než osvobozovat se pak od zaručené komu
nistické hegemonie, případně okupace. Ani to se ne
dá vyloučit.
Výsledky voleb se jeví takto: křesťanská demokra
cie: poslanecká sněmovna 38,7% (senát 38,9%), ko
munisti 34,4% (33,8%), socialisti 9,6% (10,2%), ná
rodní pravice 6,1% (6,6%), ostatní 11,2% (senát 10,5%).
Příslušníci DC jsou v nové vládě fatálně zavázáni
komunistům za to, že jim tito umožnih vytvoření a
schválení aspoň té nouzové, v podstatě neoblíbené,
poněkud však omlazené a regenerované jednobarev
né vlády křesťanské demokracie tím, že při hlaso
vání o důvěře v parlamentě se vzdali hlasování (tak
jako řada jiných levicových i nelevicových stran).
Nová vláda, kterou vede Guilio Andreotti, je kritisována také proto, že se předem mimo poslaneckou
půdu dohodla o obsazení křesel předsedů obou ko
mor parlamentu: předsedou poslanecké sněmovny je
komunista Ingrao a v senátě trůní křesťanský de
mokrat Fanfani.
Má-li vzdálený čtenář pochopit italský syndrom, je
třeba podat mu zhuštěný fotografický obraz stavu ze
mě a jejího politického života. Italská situace je pro
světovou demokracii velmi vážným problémem, proto
že ovládnutí poloostrova sovětskou intrikou by bylo
pro celou Evropu fatálním neštěstím.
Politická Itálie je Augiášův chlév a proto je otáz
ka, jak jej vyčistit. Uplatňují se staré přežitky z,
dob, kdy vládly stavy a třídy, cizí monarchie a malé
městské státečky. Je zde stále značná negramotnost
a nezaměstnanost. Milióny Italů musí hledat obživu
v cizině. Přes snahu církve se nedaří moralisovat
občanstvo. Jací občané, taková vláda. Jaký pán, ta
kový krám. Lid, zejména na jihu, je zamořen pově
rami, je zbídačelý, daří se tam nepoctivosti a mafii.
Před několika lety nebylo rozvodu, potrat se dosud
považuje podle fašistického zákoníka Roccova za zlo
čin. Italové nebyli v podstatě nikdy-svými plnopráv
nými pány a tak se po poslední válce vyvinul ko
loniální komplex vůči Spojeným státům. Demografic
ká explose — jen na tomto poli jsou Italové spo
lehlivě produktivní — ztěžuje situaci pokud jde o za
městnanost a ztěžuje práci ženám v zemi, kde není
práce ani pro muže, živitele četných rodin.
Vládní kasta je prolezlá mafií. Před časem vypra
covala parlamentní komise Antimafie asi osmsetstránkový raport o této metle poloostrova, ale ne
vyplynula žádná konkrétní fakta, žádná osoba z vlád
ních nebo parlamentních kruhů nebyla jmenována. Je
to tragikomedie.
Další nemocí je korupce ve všech odstínech (concussio). Poslední desetiletí převládaly vlády tzv. le
vého středu (termín je sám o sobě nesmyslný), kde
měla vrch Křesťanská demokracie a strana sociali
stická. Dalšími satelity byli sociální demokraté, od
štěpivší se od socialistů, a republikáni. Proto je ta
to koalice zodpovědná za vše, co se od poválečných
dob v Itálii děje. Především je za to zodpovědná
křesťanská demokracie. Myšlenka křesťanství a de
mokracie je jistě vznešená, ale taková aplikace kře
sťanství, k jaké došlo v Itálii, není ideálem. Nej
horší je, že se vládní kádry DC, socialistů a jiných
stran neobnovovaly. To dotvrdil americký žurnalista
Wiíliam Thomas, ředitel časopisu Los Angeles Times,
když napsal: “ Italové udělali za třicet let demokracií
vše, doslova vše, jen neuměli vytvořit vedoucí třídí

Návrhy interiérů,
truhlářské práce dle objednávky
provádí odborně
G. POSPÍŠIL
38 Boronia Gr., East Doncastei", Vic.
Telefon 842-1725

s příslušným technickým školením.” Pak na jejich
adresu dodal: “ Zato jste dovolili asi dvaceti mužům,
aby si podávali vládu z ruky do ruky. Dnes za to
platíte důsledky. . . Je mi líto, nemáte vůbec žádnou
váhu.”
Nynější odklon do leva je- také vinou dosavadní
DC. Hlavním důvodem je lavina skandálů, o kterých
se dlouho šuškalo nebo jen mluvilo a které dnes pro
pukly plnou silou. Už za předešlé vlády byli formál
ně obviněni dva bývalí ministři Gui (DC) a Tanassi
(socialista) před parlamentem. A to je konečně po
sitivní výsledek na cestě k případné obrodě, pakli
k ní bude mít Itálie ještě čas.

L. & G. Pergl
odborníci v optice
220 L Y G O N S T R E E T , C A R L T O N , 3053

Za tím účelem, aby tato obvinění nevypadala pau
Telephons: 347 5242
šálně, se zmíním konkrétné o některých případech:
skandály s petrolejáři, se společností pro stavbu dál v-------------------------------------;_______ !_____
nic ANAS, s mnohonárodními společnostmi Mobil,
Esso, United Brands, Lockheed, Northrop atd. Další
Adina Mandlová: Dneska už se tomu směju.
velkou kapitolou je podpora americké výzvědné agen
ŠiXty-Eight Publishers, Toronto, 1976, stř.
tury CIA, poskytovaná politickým stranám za úče
329, fotograf, přílohy, $ 5.80.
lem boje proti komunismu. Jenže ony strany se za
podporu špatně odvděčovaly. Provokuje se bohat
stvím u strany, která má na štítě Ježíšův kříž, bo
háči vyvážejí bilióny lir do ciziny. Navrhované refor
my se oddalují rok od roku. Statisíce lidí žijí v biNení tomu tak dávno, co jsem referoval o životo
donvilles, a ť v Římě, Neapoli či v jiných velkých pisné konfesi Luďka Pachmana Jak to bylo a přesměstech, lidé prchají z venkova, protože se zeměděl veškerou čtivost této knížky jsem se netajil svými
ství dostatečně nepodporuje a lidé jsou zvyklí praco rozpaky.. Dilema se ovšem netýká jen Pachmana, ten
vat co nejméně za poměrně vysoké platy, automo jen veřejně vyjevil důvody své konverze od komu
bilky vychrlily milióny vozů, ale zavírají brány jed
nismu k antikomunismu. Takových je v čs. exilu
na po druhé (viz Leilend-Innocenti), únosy osob za více, někteří skrytí, někteří na očích tak jako Pachúčelem vydírání se staly průmyslem, extrémní rudé man a pokud jsou upřímní, mají mezi námi místo
frakce Brigate ROsse, Lotta operaia i pravicové or — to je alespoň můj názor.
ganizace teroristického zaměření řádí velmi úspěšně
Knížka, o které se dnes zmiňuji, je ješt| spornější,
a soudy jako by jim chtěly nadržovat, hlavně těm
přinejmenším pro mne. Nemám na mysli tématiku
levým. Policie zchytá řadu zločinců noc co noc, ale knížky nebo její literární zpracování, obojí je adek
páni soudcové levicového zaměření je druhého dne
vátní autorce, která se nesnaží vniknout na Parnas,
propustí. V poslední době byli zavražděni dva soud
podává svědectví o sobě, prostředí, ve kterém žila
cové, Coco a Occorsio. K tomu přistupuje další “ prů
a epoše bohaté na nejřůznější zvraty — a to není
mysl” přepadů bank a vlaků či furgonů, převážejí málo.
cích ceniny. Policie a četnictvo jsou snad jediné'
.Předválečné generaci a těm, kteří během války
složky administrativy, jež fungují, ačkoli je zá
dospívali, je jméno filmové herečky Adiny Mandlové
kon dost nechrání. Trest smrti neexistuje a toho zlo-:
známé, utkvělo v paměti i lidem, kteří nejsou zběhli
činné vrstvy notně využívají. Stát jede stále podle
v historii čs. filmu. Zapomněli jsme nemálo větších
starého fašistického civilního a trestního kodexu, kde
či menších postav z politické, kulturní a třeba i
čteme pod mnohým zákonem podpisy “ Vittorio Ema
sportovní arény v období 1930-1945, jméno Adiny
nuele III. král a císař habešský a Benito Mussolini” .
Mandlové však stále zůstává nezapomenuté, což jí
Soudnictví je zpolitisováno a procesy s e , vlekou po
může být přes její “ up and downs” útěchou i lichot
desetiletí. Zhruba šest let se táhne proces zvaný
kou. Nebyl to jen její půvab, zejména herecký po
“ Piazza Fontaná” podle místa nesmyslného krvepro
díl na ne méně než třiceti filmech. Některé zapadly,
lití. Údajný pachatel Valpreda si poseděl řadu let v
jiné ovšem jsou dosud připomínány ve vývoji čs. ki
kriminále, ač mu nebylo nic dokázáno. Ani pacha
nematografie, připomenu jen Cech panen kutnohor
telé atentátu na rychlík Romulus u Bologne nebylí
ských, Panenství či Noční motýl.
dosud spolehlivě zjištěni.
Adina Mandlová nehrála své role jen ve filmu,
Straně DC je třeba přičíst vinu za tento komatózní
ale i v pražském společenském životě, do politiky se
stav věcí v Itálii, neboť vládla třicet let hegemonicky.
nikdy, nepletla, ale přece byla přiskřípnuta. Proč zmi
Do této situace všeobecného marasmu především
zela ze scény? Protektorát, který změnil životní běh
strany DC přišly komunistické manévry, které jsou
statisíců, bohužel připadl do doby, kdy herecké umě
všeobecně známy. Francouzští a pak italští komuni
ní Adiny Mandlové uzrávalo. Byla vtažena do okru
sté zatáhli drápky a prohlašují (ovšemže licoměrné),
hu blízkého K. H. Frankovi a dalším kulturtraegerům.
že ustupují od diktatury proletariátu a jsou pro plu
Koncem války a v květnu 1945 se Mandlová nedomní
ralismus stran. “ Nic jim nedávejte — nic jim ne
vala, že její hřích patřil mezi hlavních sedm, nena
v ěřte!" řekl náš velký člověk na adresu Rakouskoskočila do lodičky výmluv a předstírám, proud ji
Uherska, ale totéž platí i dnes. Moskva nadále po
ale strhl, zatím co nemálo jiných proplulo, aniž by
skytuje italské partaji tučné prebendý. Jsou analogii
příjmů demokratických stran od CIA, jenže kde se utonulo. Nikoliv Mandlová — obžalovaná pro spolu
Amerika snaží čelit komunistickému moru, jenž ohro práci s Němci, Malý dekret,. zákaz herecké činno
žuje také Apeninský poloostrov,, směřují sovětské pří sti. Lidé po ní plivali. V zoufalství opustila republiku
spěvky italské kompartaji k zotročení další země ne někdy koncem roku 1947, pokoušela se uplatnit jako
bo skupiny států. A Moskva je vychytralá i v této herečka v Londýně. Marně,' osud k ní zůstal nemi
akci: nedává ze svého, ale z kapsy druhých, jak jé losrdný. A tak ji zbyly vzpomínky na předčasně puklý
-jejím zvykem. Obchodili dovozní společnosti v Itálii, život filmové hvězdy první velikosti a na nesčetné
kterým je milostivě dovoleno obchodovat se sovětský milence, které dílem milovala a dílem využívala.
Adina Mandlová napsala zajímavé a upřímné vzpo
mi satelity, jsou povinny vyplácet z každého obchodu
mínání na radosti -a smutky svého pohnutého života.
italské kompartaji provise. Systém financování ital
Ten nemohu soudit,)- nepatřím mezi vyvolené. Kdo ale
ského komunismu byl a je velmi prostý, protože vše
chen export je, jak známo, v satelitních rudých stá patří? Dopřejme ji tedy sluchu, i když leckdy .vsa
dila na špatnou kartu.
■
IP
tech v rukou režimu.
Porn.: Knihu, můžete .zakoupit též v Hlasu domova.
K záchraně italské DC by bylo mnoho cest, ale
Cena $ 5.80 včetně; poštovného.
postačilo by obnovit radikálně kádry, čili odstranit
starou vládnoucí třídu, mající na zřeteli spíš moc
než blaho celku, vnést sociální prvky do samotných
stanov strany, aby-mohli vědění strany věřit i lidé C
Poskytujeme službu v
*j
přemýšlející a tím obnovit lidovost a opravdovost |
POKLÁDÁNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY
|
politického programu. Jé třeba, aby si straníci jak
% * čtverce * korky * parkety * broušení a lakování 2
na bási, tak ve vedení znova uvědomili ideovou zá
3
* jakož i opravy a obnovení starých podlah
K
kladnu, z níž strana vyrostla, to jest Ježíšovo učení,
UNIVERSAL FLOOR COVERINGS
g
: kondensované v Kázání na hoře. Jen obnovená věro %
hodnost strany ji může zachránit, tak jako může za %
49 Karnak Rd., Ashburton, Vic. 3147
Ž
chránit celou Itálii před pohromou hrozícího komu p
Volejte tel. 25-5646 (F. Jurik)
5
nismu.

Ad ina Mandlová

H L A S

Pochopí Západ ?

Z Austrálie

Svět se dovídá často o zrůdnosti komunismu, ale
komunismus nachází ve světě přesto stoupence. Řa
dový občan si klade otázku, jak je to možné, co lidi
Ke komumsmu přitahuje?
My starší, kteří si pamatujeme První republiku,
jsme přišli ke komunismu jako slepí k houslím. Pó
minule válce jsme vytýkali Němcům, že si nechaii
Hitlera přerůst přes hlavu, ale odpovědi bylo často
-jen pokrčení rameny. Než uplynuly tři roky po válce,
oyli jsme sešněrováni přinejmenším tak důkládně
jako oni předtím.
První republika měla jistě i nedostatky, pak při
šel nacismus a po ném od našich osvoboditelů něco
nového, o čem docházely dříve informace kusé a vět
šinou protichůdné. Domnívali jsme se, že všechno bu
de lepší než byl fašismus a ani jsme nepomýšleli
na nutnou obranu proti východnímu rudému fašismu
— asi tak, jako se kdysi nebránili Němci, když po
letech nezaměstnanosti a hospodářských potíží za
čali dostávat práci, stavět -silnice atd. Snad také ne
uvažovali, od koho ta změna přichází á co za ní
budou muset zaplatit.
Mnozí západní zabedněnci mají však nyní k dispo
zici řadu jednoznačných informací o Sovětském sva
zu, které by měly stačit k tomu, aby neočekávali spá
su z východu. Pokud ji přesto na východě hledají,
pak je buď pálí dobré bydlo, trápí zvláštní nuda, vy
volávaná snadností života, který prožívají, nebo dou
fají, že se v rudé společnosti dobře uplatní. Ostatně
ten, kdo má dobrý žaludek a trochu štěstí, némusi
vyjít v komumsmu zkrátka. -Může mít poměrně dobrý
ptat za málo námahy a navíc mít moc nad lidmi ome
zovanou jen stranickými ohledy.
Proč je však komunismus přitažlivý pro ty, kteří
nejsou nebo nechtějí být informováni o komunistické
praxi za železnou oponou? Odpověď nepřinese nic
nového, všechny důvody už asi někdo vypsal. Jedno
duše — komunismus mluví z duše utlačovaných. Za
stává se jich všude na Západě, kde není u moci. Na
vrhuje zlepšení pracovních podmínek a sociálního za
bezpečení, zvyšování mezd, utržení čehokoli z hro
mady, kterou jiní připravili. Jejich štědrost konči,
jakmile se dostanou k moci '— ale s tím se předem
nesvěřují. Lepší odpověď dává asi Ivan Diviš, který
říká v hrubých rysech ve své knize Teorie spolehli
vosti, že síla komunismu spočívá y popření zákona,
že se opírá o teror, o zažranou nevíru v člověka, o
pohrdání jeho skutečnou i domnělou slušností a od
mítání všeho, co je v člověku kladného. Neboť kdyby
se byla tato banda neopírala o totální popření záko
XXV. MEZINÁRODNÍHO
na. nebyla by mohla rozehrát tak ničivou hrú s ták
GEOLOGICKÉHO KONGRESU,
minimálními prostředky, s tak triumfálním úspěchem.
který se konal ve dnech 16. až 25- srpna v Sydney, Touha popřít zákon, tj. jednat na vlastní pěst ve svém
se zúčastnila také sedmičlenná delegace z Česko zájmu bez ohledu na zákon, na ustálené, vžité nor
slovenska v čele s předsedou ústředního geologického my soužití mezi lidmi, je na dně nitra každého člo
úřadu v Praze Pravdou, v níž byli i dr. Senes ze věka — není toho ušetřen darebák, ani slušný člo
Slovenského geologického úřadu v Bratislavě, ing. věk, ani světec.
Kumperá z Vysoké školy bánské v Ostravě aj. a
V Sovětském svazu byl. po revoluci zrušen carský
šest čs. geologů-exulantú zastupovalo jiné země: Dr. trestní zákoník, nový ještě nebyl a tak se soudilo
Adámek — Švédsko, ing. Štěpánek — Kanadu, Dr. podle tzv. revolučního svědomí. I u nás se tak sou
Vajner — Jižní Afriku a z Austrálie Dr. J is t z Perfhu dilo po Únoru — bez jakýchkoli “ právnických chytria Dr. Slánský a Dr. Slánská ze Sydney. Další dva stik” . Ve vsi,'ze které pocházím, se místní hrabě v
na kongres přihlášení čs. geologové- žijící v cizině r. 1948 ohradil proti skupině “ dělnické moci” výro
— z Francie a USA — se nakonec nezúčastnili.
kem, že na to, co od něho žádají, by musel být zá-

— Čs.. exulantka Hana Panová, předsedkyně měst
ského výboru prd zdravotní a sociální služby v Melbourne, - néúspěšně kandidovala na funkci starosty
Melbourne pro rok 1976-77. Prohlásila, že starosta by
měl být volen občany a nikoli pouze členy městského
koncilu, jejichž seskupení a volba nemusí odpovídat
veřejnému mínění.
— Čs. exulant M. Tuček zě Západní Austrálie získal
v televizní soutěži vynálezců první místo za zařízení,
které využívá staré pneumatiky k výrobě podlahových
krytin vhodných na tenisové, basketbalové, volejba
lové kurty a pod. Tento technologický proces byl oce
něn nejen proto, že zpracovává odpadové suroviny,
ale také pro důvod ochrany životního prostředí — oje
té pneumatiky' se dosud nijak nezužitkovávaly a tvo
řily ekologický problém.
(
— Čs. exulant Jiří Tancibudek vystoupil v neděli 29.
srpna v Melbourne na stylovém koncertě — přednesl
na hoboj za doprovodu cembala skladby barokních i
soudobých mistrů.
čs. exulantka Agi Yoeli, nyní občanka Izraele,
působí tento rok jako učitelka užitého umění na pe
dagogickém učilišti v Melbourne. Nedávno vystavo
val své sochařské a keramické práce v galerii Toorak.
— Čs. exulant Rudy Komon se objevil nedávno na
stránkách rozšířeného australského týdeníku pro po
litiku a kulturu. Interview nebylo zaměřeno ani na
jeho galerii výtvarného umění v Sydney, ani na jeho
politické či společenské názory, ale výhradně na osla
vu české kuchyně a českého vína. Komon nepochyb
ně rozumí nejen obrazům, ale také našim pečínkám
a knedlíkům.
— Adelaidské listy oznámily, že čs. sochař a archi
tekt Herbert Hájek, který žije ve Stuttgartu, hodlá
přiletět v příštím roce zvláštním letadlem s členy
své rodiny a přáteli k oficiálnímu otevření námě. stí — Festival Centre Plaza — , které navrhoval a kte
ré má významně přispět k zkrášlení hlavního města
Jižní Austrálie.
— Na festivalu animovaných filmů, který proběhl mi
, nulý týden v Melbourne, se dělí o cenu za nejlepší
dětský film s kanadským snímkem “ Šťastný princ”
československý film,, promítaný pod názvem “ Nonsen
se” (Nesmysl). Hlavní cenu festivalu získal sovětský
film “ Volavka a čáp” .
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SHOW
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A UVIDÍTE NA N í NEJVĚTŠÍ A

|

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ATRAKCE VE VIK TO RII
\
. *
Otevřeno denně od 9. hodiny ranní po 12 dm
a večerů.

|
|
i
[

* Ve středu 15. a ve čtvrtek 16. 9. se výstava
večer nekoná.

í

J
*želéznice, tramvaje a autobusy jedou přímo J
.

na výstaviště.

*

* Spousty míst k parkování aut. — Závodiště J
ve Flemingtonu.
i
*. Atrakce na prostorách výstaviště zdarma.

[

* Představení v aréně bez přestání.

]

* Předvádění zvířat. — Dechové kapely. —

i

J

Loutky. — Zábava pro děti zdarma.
VÝSTAVA JE RODINNOU ZÁLEŽITOSTÍ —

>

ZÁBAVA PRO KAŽDÉHO
J
.(Vstupné: dospělí $ 2.50, děti do 14 let 60c,
J
zlevněná cena pro pensisty všechny dny kromě ...i
obou sobot a nedělí a Den výstavy 60c.
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kon. Soudruh T. K.- ho usadil, že oni jsou -zákon.
Zákonodárce Z. K. ukončil školu v první měšťance.
Když jsem byl sám v poslední obecné, radil mi,
abych ši raději zlomil nohu, v měšťaiice že je to
moc těžké. “ Akční trojka” v té vsi se skládala ze
zloděje, rváče a flákače — ti měli hlavní slovo ve
veřejných záležitostech. Na venkově, kde se lidé vzá
jemně znají, bývá situace mnohem přehlednější než
ve městech.
Kde se dostane k moci chátra, která přirozený a
správný zákon nebo řád jednoduše popře, tam se
dějí věci, nad kterými zůstává rozum stát. V kaž
dém normálním i polonormálním státě se po konzolidaci poměrů bezpečnostní aparát zmenčuje nebo
alespoň neroste.. Ne však tam, kde vládne chátra,
ta si může dovolit stále nová bezpečnostní opatřeni,
růst bezpečnostního aparátu. Příslušníci tohoto apa
rátu, ve snaze udržet si korýtka a moc nad lidmi,
dokazují svou nepostradatelnost tím, že si vymýšlejí
spiknutí, a komunistická vláda to z hlouposti a ze
strachu bere na vědomí. Za náplast na svědomí jim
slouží samospasitelná ideologie, jako tomu bylo kdy
si ve středověku. Jenomže tehdejší mocipáni byli po
někud brzděni svou výchovou, vzděláním a vírou v
Boha, kdežto dnešní všemocný straník se bez vzdě
lání a výchovy docela dobře obejde — vystačí plně
se stranickou oddaností.
Mládež na Západě se dovídá o krutostech komuni
stických režimů, čte Solženicyna, má možnost sle
dovat aspoň něco z praxe mocipánů i v ostatních ko
munistických státech. Přesto však: pochopí, co sku
tečně mámená neomezená moc v rukách omezených
a bezohledných? Pochopí, že ve jménu tak zvaného
dobra a “ kouzelné ideologie” se páchají ty nejhnus
nější zločiny?
K. N., Hanau, Záp. Německo

HLAS

6. 9. 197C
ČESKOSLOVENSKÝ KLUB V ADELA1DE
. konal dne 15. srpna řádnou valnou hromadu, na kte
ré byli zvoleni: za předsedu Alois Trávníček, za I.
místopředsedu ing. Ivan Michálek, II. místopř. Vác
lav Motlík, za jednatele Jirka švehlák a pokladníka
Zdeněk Schulz.

TŘI ÚMRTÍ
= V Buenos Aires zemřel ve věku 86 let zasloužilý
diplomat, legační rada a chargé ď affaires v řadě
jihoamerických států V. L. Suchan. Od r. 1948 se
zapojil do exilové práce, působil hlavně v - obora
tiskové a informační služby. Zanechal v Argentině
vdovu, které je již též přes 80 let;

D O MO V A
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BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub vMelbourne
PŘÁTELÉ
HLEDAJÍ
pořádá v neděli 10. října celodenní autobusový výlet
do Castiemaine, Malton a zlatých dolů ve Wattle Guily. Protože bude k dispozici pouze 20 míst, zamluvte
Karla Tomeše nar. 6. V. 1950, který přijel asi v r.
si cestu co nejdříve zálohou $ 5.-, zaslanou na adre
su BESEDA, 2 Junction St., Preston, Vic. 3072, tel. 1971 z Dánska do Austrálie, v r. 1974 psal z Albany
480-2737. Celkový náklad včetně občerstvení bude asi v Záp. Austrálii (má dopis v red.) nebo zprávu o
něm., Do redakce došly též dopisy pro Nikolu Hna$8.00.
tajku (nebo jeho příbuzné), který žije snad v Melbourne a pro Jiřího Kopřivu (nar. 1932 v Kyjově) s
rodinou.
PRINCES HILL CIVÍC CENTRE,
Arnold St,, North Carlton, Vic., pořádá každou so
botu od 2 do 5 hod. odpoledne filmová představení s
ČESKOSLOVENSKÉ ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
pestrým programem. Zpravidla jsou uváděny krátké
V MELBOURNE
film y z různých zemí a film y pro děti. V sobotu 18.
3ZZ
ACCESS
RÁDIO
1220 KHz
září budou promítány dva krátké filmy o čs. lido
vých tancích a o českém ráji a loutkový film Jiřího Pravidelné vysílání je každé úterý v 10.30 hod. večer.
Trnky. Vstupné je 60 centů. V říjnu bude vyhrazeno Program se opakuje vždy následující středu v 10.30
celé jedno sobotní odpoledne film ům ' z Českosloven hod. dopoledne.
7. a 8. 9.: Cez Afriku II. (Dva roky ria cestách po
ska a o Československu.
čiernom kontinente.)
15. a 16. 9.: Cez Afriku III.

•= V Londýně zemřel 841etý pplk. H. G. Giles, velký
přítel Československa, který byl od r. 1925 členem
zvláštní britské vojenské mise v Praze jako odbor
ník pro bojový výcvik. Za 2. světové války organi
zoval kurzy fyzické zdatnosti pro parašutisty, jimiž
prošla i řada příslušníků čs. zahraniční armády. Je
ho dcera Patricia je provdaná za redaktora FCI J.
Jostena.
O PŘISTĚHOVALCÍCH
Á
PRO
= Se zpožděním došla zpráva, že v Sydney zemřel
PŘISTĚHOVALCE
VE
VIKTORII
ZPRÁVY S. K. SLAVÍ A MELBOURNE
na infarkt ve věku 77 let čs. exulant Herbert Polesý,
zakládající člen Umělecké besedy v Praze a sokolský — Library Coundl of Victoria vydal tiskem studie
SLAVIA — MOOROOLBARK 1 :1 (1 :0 )
přednesené na konferenci o knihách á přistěhovalcích
pracovník v Praze i v Sydney.
Po celý první poločas měla Slavia převahu, kterou
pod názvem lib r a r y Services to Migrants. Část o
čs. přistěfeovaMcb napsal knihovník Státní knihov však vyjádřila jedinou brankou, vstřelenou ve 14. mi
ny ve Viktorii, oddělení služeb pro etnické- skupiny, nutě novým mladým útočníkem 0 ’Halloranem. Po
Ivan Kolařík. Kniha stojí $ 6.- (a 60 c poštovné) a změně stran se hra skoro neuvěřitelně změnila: ho
Oznamujeme všem přátelům, že dne 5. srpna B lze ji dostat na adrese: The Sfecretary, Central Admi- sté se ujali iniciativy, ovládli hru v poli, v 67. mi
1976 zemřela v Brně po delší nemoci paní I nistratioii; Š a te Library of Victoria, 328 Swanston nutě vyrovnali a jen slavistická silná obrana a vyni
kající výkon brankáře Clarka zabránily zvláště v po
ANNA TRAVNÍČKOVÁ
I St., Melboume. Vic. 3009.
slední čtvrthodině porážce červenobílých.
v požehnaném věku 94 roků.
I — Předseda vlády státu Viktorie Hamer předal dne
. Druhé mužstvo Slavie zvítězilo 4: 2.
2. září veřejnosti v nastnostedh předsednictva vlády
Jménem všech příbuzných I
v Melboume 3Msfrámtam» publikaci “ Migrants’ MelJUVENTUS — SLAVIA 0 : 1 (0 : 1)
Alois Trávníček, Adelaide, S. A. fl
bourne 1976” — adresář různých, služeb, důležitých
Slavia začala opět mocně útočit a hned v prvních
pro přistěhovalce i pra širší veřejnost, i adresář 10 minutách vstřelila branku (Patten). Po změně
organizací, klubů. k a sM a ch správ, novin atd. jed stran se domácí Juventus zlepšil, ale slavistická obra
notlivých etnických sksgřn. který připravily k tisku na mu nedovolila skórovat.
Bini Malcolm a Kristině- Wbcziow. Publikace se může
Rezerva Slavie vyhrála vysoko 4: 0 .
stát velmi potřetoao ptamárkou jak pro přistěhoval
V předposledním kole státní ligy bude hrát Slavia
ce, tak pro australské úřady a organizace (zvláště až
SVÁTEK NAŠEHO SV. PATRONA OSLAVÍME
budou některé M a je • j e t e l f i i ý d i skupinách přistě v neděli 12. září proti Hakoah na hřišti v Middle
hovalců opraveny a d a b y
plně odpovídaly Parku a v posledním (odloženém) kole v neděli lí.
NÁRODNÍ POUTÍ ZA DOMOV V NEDĚLI 26. ZÁŘI
V. F.
současnému stavu, cež se má dít každoročně). Opráv září proti Mooroolbarku na jeho hřišti.
ťoraa:
nění
zástupci
organizací
pčistibsrvaleckých
skupin
mo
česká koncelebrovaná
národní pout 2.30
.* .^ ^ .,,-.- D A j U J T B
|
mše sv. obětovaná za do hou dostat výtisk adresáře aaiarma, jednotlivci za
mov. Prosím, aby všechna poplatek $ 2.- na adnese: rinmamamB-y Services Centre,
sv. přijímání byla oběto 356 Collins St.. H e H j e m s e . teL 61-6841.
vána na týž úmysl. Hlav
PODĚKOVÁNÍ
ním celebrantem bude dp.
V fcgva a tamm byly dva
V. Ondrášék ze Sydney,
Malý oznamovatel
n iy . oo jsm e požádali na
který bude mít též české
aiagpž Graote Eyiandí %
kázání. Pouti se pravděpo
stf"mtfwj-gwigigi Terrtsrm o azyi.
dobně zúčastní i nový
Krajan
F Aiww&raíiii- £0 KMgft cbe~
český kněz dp. Petr Eliáš
ze Záp. Německa,
332 t ia ř í ťfoétři* a óškiýem e
ze Švýcar, který bude
který bude několik mě
TŠem
působit v Adelaide.
síců v Austrálii, hledá
áfcýia
s jeKatedrálu bude zastupo
vhodný menší byt v
aeffivcSK. kšeží se starali
vat Msgr. Penn Jones,
Melboume za 4 týdny
y ta, abi'cži3ci -dastafi. pokancléř arcidiecése.
r—a — -g m ......... r
od počátku listopadu tr.
Po mši sv. bude procesí
Nab. do HD.
86 NichoUon Str., Abbotsford, Vic.
3
Jarda B esčscíke kapličce
Pražského
a ijm Jsaák.
...wMfam*0,*/****?i
Jezulátka, kde budou Lita
Tý-gaN ré -.lájMařiári
nie k našim sv. patronům
Hledám zedníka
a modlitba za vlast.
k opravě domu
PRODAJI PĚXNY
“ Je nutno hodně se mod
na sobotu a neděli.
N E D E J Z A H Y N O U II
K y je v A ý kroj.
lit za národ doma” , píše
Tel. (Melb.) 85-6850.
Aáresa a 'teiefaa v HD.
právě pan biskup J. Mořl
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA
1
kovský z Houstonu v USA.
Pobožnost bude zakon
i
MELBOURNE
(1
čena
1 svatováclavským
: 1
Vás srdečně zve na
,1
i
z
l
o
b
í
v
á
s
o
e
i
t
N
I
chorálem. O hojnou účast,
pokud možno v národních l Bolí Vás hlava ?
/
| |
krojích, prosí
l Noste brýle od
OPTÁ
|
P. Josef Peksa
i’
která se koná
<

SV. VÁCLAV 1976

1

Z A DOMOV

moderní keramiku

|

ELLI S

SVAiYVÁCLAVE
*

"ŠUAVAVA''
BELGRAVE
AUSTRÁLIE
*

-

•

-

;o p t o \ \ í

Po ukončení pobožnosti položí členové českosloven
ské obce legionářské ve Viktorii věnec k Pomníku | Capiiol House, 113 Swanson St.,
I
padlým.
( Melboume (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
•
.- Telefon 63-2231 - - Mluvíme česky a slovenský
Po slavnostních obřadech se koná
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHŮ
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
1
, v nutných případech i telegraficky.
ha níž hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
1
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
Pouťové koláče a různá jídla a pití
i
.
ale v sobotu je zavřeno.
(K dispozici budou pouze nealkoholické nápojaý
Na farmě již můžete obědvat.

i

TANEČN! ZÁBAVU,

|

v neděli 19. září 1976

I

U EDY ZLATÉHO

/

|
(
( 'i

V RESTAURACI RHEINLAND

(I

i

9-13 Drewery Lané, Melboume

(1

i1
1
(1
1
1
1

I

Začátek v 6 hodin večer * Vstupné $ 3.Večeře a nápoje dle objednávky

i
i

Bohatá tombola

i

K poslechu i tanci hraje

i
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DOMOVA

6. 9. 1976
"TATRANSKÝ POHÁR" ČESKOSLOVENSKU

Karel

Janovský

Jihoafričan Skinner 100 m za 49,44 vt.

Senzační plavecký výkon
Když na XXI. letních olympijských hrách v Montrealu ■skončil finálový závod plaveckých sprintérů,
celý plavecký svět byl v opojení. Američan James Montgomery tu totiž zdolal jako první člověk histo
rie 100 m pod padesát vteřin, přesně za 49,99 vt. Do celého světa "šly " dálnopisy, opěvující tento
senzační čas a pisatelé oslavných článků se ptali: "Kdo už může — alespoň v brzké době — Jamese
Montgomeryho porazit?" Tento fascinující závod olympiády, který odborníci považovali za nejhodnotněj
ší v montrealském bazénu vůbec, sledoval na televizní obrazovce muž, který Montgomerymu trochu
záviděl — a zdá se, že oprávněně. Tím mladým mužem byl jihoafrický státní občan Johnty Skinner,
tedy plavec země, která byla pro svou politiku vyloučena z řad členů Mezinárodního olympijského vý
boru á její sportovci se proto nemohou zúčastnit olympijského zápolení, 22letý Skinner, který žije 3
roky v USA (studuje na Alabamské univerzitě), se prý při pohledu na senzační čas Montgomeryho jen
pousmál a v kruhu svých nejblížšich dodal: "Politika mi zabránila, že v Montrealu nebudu za chvíli
stát na nejvyšších stupních já, dokáži však, že jsem nejrychlejším kraulařem na světě."
Že Jihoafričan Johnty Skinner nepřeháněl, o tom
přesvědčil třetí srpnový víkend celý sportovní svět.
1,95 cm vysoký a 84 kg vážící Skinner, model atleta,
deklasoval totiž na amerických přeborech ve Fila
delfii americkou elitu a fantastickým časem 49,44 vt.
zlepšil o 55 setin vteřiny Montgomeryho světový re
kord. “ Škoda jen. že tu se mnou nebyl na startu
James Montgomery,” povzdychl si po závodě Johnty

:: Fotbalová liga : .
Fotbalisté nejvyšší čs. soutěže odstartovali jeden z
nejdůležitějších ročníků historie: nejen proto, že ko
nečné umístění v sezóně 1S7S-7T bode důležité pro
novou reorganizaci, ke které dojde za rok, ale titul
mistra Evropy, získaný v červnu v Bělehradě, zava
zuje pro další mezinárodní styky. Na podzim totiž
začnou kvalifikační boje o postup na příští mistrov
ství světa r. 1978 v Argentině, kam se chce Českoslo
vensko dostat a i tam hrát mezi 16 nejlepšími celky
významnou roli. Už však postup na světový šampio
nát nebude snadný, neboť čs. fotbalisté hrají v VI.
skupině s dvěma reprezentanty britské kopané: Skot
skem a Walesem, z nichž především Skoti budou ne
bezpečnými soupeři.
Skvělou premiéru nové sezóny měl obhájce mistrov
ského titulu Baník Ostrava, který doma na Bazalech
deklasoval Spartak Trnava 4 : 0. Hráčsky "nabita”
prý je pražská Slavia, která zahájila 1. ligu doma
vítězstvím nad snaživým nováčkem soutěže Frýdkem
Míštkem 2 : 0 . Druhý nováček nejvyšší čs. fotbalové
Soutěže Sparta Praha prohrál v Bratislavě s Ieterem 1: 3. Pražská Dukla vyhrála doma nad bratislav
ským Slovanem 5 : 2, nutno však říci. že hráči Slo
vanu měli autonehodu, při které jich bylo několik zra
něno,' takže Bratislava zahájila ligu s celou radou
náhradníků. Bez Panenky hrající Bohemíans prohrál
v Košicích s VSS 1 : 3. Jednota Trenčín remizovala
doma s Žilinou 1 : 1, výsledkem 1 :1 skončilo í střet ’ nutí v Teplicích mezi domácí jedenáctkou a mužstvem
Škoda Plzeň, a Zbrojovka Brno zvítězila v 1. kole
ligy doma nad Lokomotivou Košice 2 : L
VÍTĚZOVÉ EVROPSKÝCH

ZÓN

DC

Nejslavnější tenisová . soutěž reprezentačních týmů
— Davisův pohár — má už v Evropě oba vítěze pá
sem. V pásmu A, které mělo obhajovat ČSR (a pro
hrálo už v semifinále v Budapešti s Maďary 1 : 3 ) ,
vyhrálo družstvo SSSR, které ve finále v Tbilisi po
razilo maďarské tenisty vysoko 4 : 1 a v mezipásmovém střetnutí se mělo utkat s vítězem americké
zóny — Chile. SSSR však z politických důvodů od
mítl s Chile hrát, takže Jihoameričané mají postou
pit přímo do finále.
Druhou skupinu evropského pásma Davisova poháru
vyhráli tenisté Itálie (v semifinálé v Římě porazili
oslabený švédský tým bez Bjerna a Andersona), kte
ří na kurtech ve Wimbledonu zdolali už týden předtím
družstvo V. Británie a v mezipásmovém střetnutí bu
dou doma hostit Australany.

Skinner, a před novináři pokračoval: “ Možná, že by
mne přinutil k lepšímu času, mohl jsem být ještě
rychlejší, měl jsem ještě vé finiši reservy.” A že by
asi Jihoafričana Skinnera nyní skutečně nikdo nepo
razil, dokázal v rozpětí necelé hodiny, když jako první
člen americké klubové štafety “ Central Jersey Aquatics” na 4 x 100 m volný způsob dosáhl dalšího husar
ského kousku — svůj úsek zaplaval znovu pod pa
desát vteřin, přesně za 49,81 vt., tedy oba dva jeho
časy v rozpětí 60 minut byly lepší než senzační svě
tový rekord Američana Jamese Montgomeryho na
olympiádě v Montrealu.
Skinnerovou zásluhou zaznamenal světový plavec
ký sport znovu enormní krok vpřed. Vždyť od olym
pijských her. r. 1972 v Mnichově, kdy vítěznému
americkému plavci Marku Spitzovi stopli na 100 m
51,22 vt., světová elita šla v této disciplině se svým
rekordem dolů téměř o dvě vteřiny. A jak by asi
býval dopadl finálový závod amerických přeborů ve
Filadelfii, kdyby Skinňerovým soupeřem byl James
Montgomery? Sami odborníci si už položili otázku:
“ Kde jsou vůbec v plavání hranice lidských možno
stí?”

Mistři světa v ledním hokeji — Čechoslováci —
absolvovali třídenní přípravu na první “ otevřený”
turnaj (profesionálů s amatéry či pseudoamatéry) o
Canada Cup v Kanadě a v USA. Napřed sehráli ně
kolik přátelských utkání na západoněmeckých klu
zištích, která vyhráli rozdílem dvou tříd a pak se
zúčastnili 29. ročníku Tatranského poháru. Pohár po
chopitelně suverénně vyhráli: porazili Poprad 7: 0,
pražskou Spartu 4 : 1 a pěkně se “ vytáhli” na so
větský tým Torpédo Gorkij, nad kterým zvítězili
14 : 1. V tomto utkání dali Čechoslováci za drahou
třetinu 10 gólů, zaskvěla se především pardubická
pětka. Střetnutí sledoval hráč americko-kanadské li
gy NLH Chicago Black Hawks Slovák Stan Mikita.
Řekl: “ Před pardubickými hráči Martincem, J. No
vákem a B. šťastným, stejně jako před Bublou a
Holečkem klobouk- dolů. Na turnaji v Kanadě a USA
budou však Evropanům vadit malá kluziště.” A pak
Mikita evropský hokej tak trochu urazil, když pra
vil: “ Myslím si, že Evropa hraje asi takový hokej,
jaký se hrál za oceánem před 20 lety. Tedy přihráv
ky, technika, kombinace. U nás, jakmile přejdeme
červenou čáru, nahodíme kotouč směrem k' soupeřo
vě brance a všichni za ním rychle proniknou, stří
lejí. Možná, že to přijde do Evropy, možná, že pro
fesionální hokej převezme něco z vaší kombinace.
Právě Kanadský pohár může být velkou lekcí pro
další budoucnost hokeje.”

THURN-TAXISŮV POHÁR NA KLADNO

Mezinárodní hokejový turnaj o Thurn-Taxisův po
hár na západoněmeckých kluzištích se stává čím dále
tím více populární. Letos, kdy se hrál už 22. ročník,
se soutěže zúčastnilo 8 mužstev, z nichž dvě: obhájce
Spartak Moskva (prohrál s polským národním muž-'
stvem 1 : 4 ) a čs. mistr SONP Kladno (podlehl v
prvém zapáse Moskvě 3 :7 ) měla po skončení nor
málního průběhu, tedy po 7 kolech, stejný počet 12
bodů, a tudíž muselo dojít v bavorské metropoli
Fuessenu mezi Kladnem a Moskvou k rozhodujícímu
střetnutí. A to vyhrálo Kladno, ačkoli nastoupilo bez
svých 5 reprezentantů (měli v Popradu přípravu na
Kanadský pohár) nad Spartakem Moskva 4 : 3 . Kladeňáci zvítězili zcela zaslouženě, byli v tomto utkání
(na rozdíl od prvního zápolení se Sověty) po celý zá
pas lepším týmem, dvěma brankami Vinše, pó jedné
Bauera a Sýkory vedli po dvou třetinách už 4 : 1 .
Moskva, sice vsadila v závěrečné třetině vše na útok,
ale kladenský golman Termer chytal skvěle, Moskvě
(která nastoupila s několika reprezentanty jako s Jakuševem a Šadrinem) se podařilo stav snížit na 3 : 4,
ale to také bylo vše. Diváci uspořádali po skončení
utkání Kladeňákům, kteří vyhráli Thurn-Taxisův po
hár poprvé vůbec (předtím zvítězila už Sparta Pra
FOTBALISTÉ ZTRATILI VEDENÍ
ha, několikrát ZKL Brno a jednou čs. národní muž
Mezinárodní fotbalový svaz FIFA, který sdružoval stvo), velké ovace.
až dosud nejvíce členských států, přesto že přibral
v Montrealu do svého středu Lichtenštejnsko a Bangladéž a zvýšil počet svých členů na 144, ztratil ve
PŘI SVÉM PRVÉM POOLYMPIJSKÉM STARTU
dení. Nejpočetnějším svazem je Mezinárodní atletic
ká federace, jež sdružuje nyní už 150 států. Další v Nitře dosáhla držitelka olympijského bronzu ve
pořadí: 2. F IF A — 144 zemí;: 3. Světová federace vrhu koulí Helena Fibingerová i za hustého déště
basketbalu — 143 zemí; 4. Stolní tenis — 126 zemí; pozoruhodných 21,06 m. Olympijské přebornici v hodu
oštěpem východní Němce stačilo k prvenství 62,52
5. odbíjená — 120 zemí; 6. sportovní střelba — 114
m a Ludvík Daněk vyhrál, disk pěkným hodem 63,76
zemí; 7. box — 112 zemí; 8. tenis — 103 země; -9.
metrů.
plavání — 101 států.
— Francouz Jacques Secretin a Angličanka Jill Hammersleyová jsou v čele oficiálního žebříčku nejlep
ších tabletenistů Evropy, který právě vydala evrop
CHROMOSOMOVÝ TEST TENISTEK
ská federace. Čs. mistr Milan Orlowski je v tomt-o
V newyorském předmě dr. Richard Raskind, kte
pořadí nejlepších Evropanů na 5. místě a Jaroslav
stí Forest Hills probíhá rý ještě před rokem stár
Kunz devátý. Nejlepší čs. stolní tenistka Ilona Uhlí
'
toval
v
pánské
dvouhře
c
tradiční mezinárodní teni
ková (Voštová) je v žebříčku nejlepších Evropanek
sové mistrovství USA, kte nevedl si tam špatně. Me
třetí (za Angličankou Hammersleyovou a Švédkou
ré má jednu velkou novin žitím však podstoupil ope
Hellmanovou).
raci
a
z
muže
se
stal
sta
ku. Všechny osoby, které
se přihlásily k dámské la žena Renee Richardsodvouhře (nebo dámské vá.
Mluvčí americké teni
čtyřhře), se musely podro
HLAS DOM.OVA vychází čtrnáctidenně.
bit chromosomovému te sově federace k této nově
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
stu. zkoušce, která proká zavedené chromosomově
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
že pohlaví. Je to poprvé zkoušce řekl: “ Respektu
Telefon: 125380
v historii tenisu, kdy se jeme právo člověka ží1
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII $ 10.-,
něco podobného od hráček tak, jak chce, ale nemů
že od nás požadovat, ab\
DO ZAMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 11.-, US $ 13.-,
vyžadovalo.
Důležitý na celé věci je se tenisových soutěží žer
Can. $ 13.-, £stg. 7.-, DM 30.-, Rand 11.'-, nebo
však důvod, proč to Ame zúčastnili muži. K něžné
ekvivalent v ' jiné měně. — Výši leteckého
ričané vyžadovali. K sou mu pohlaví je to nefair.
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
těži dámské dvouhry po o sportovním chování an:
slal totiž svou přihlášku nemluvě.”
obratem.

