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"Lidé se nesioučili v národy v důsledku vlast
ních tužeb, z vůle vlád nebo vlivem jakýchkoliv
jiných subjektivních faktorů, ale pouze jako vý
sledek funkce objektivních zákonů hospodářského
vývoje . . . "
Velká sovětská encyklopedie,
svazek 19, listopad 1954

Číslo 19.

NÁRODNOST: SOCIALISTICKÁ

Za m ír, demokracii, svobodné v o lb y ...

Karel Wendt

Masová práce
Rozvážný starý pán, který přijel nedávno na návštěvu z Československa, se nějším volání vládnoucího
snažil vysvětlit skupině mladších i starších 'utečenců' poměry doma. Řekl asi komunistického režimu po
toto:
“ úplné demokratizaci svě
"Nezlobte se, ale je možné, že situaci u nás nerozumíte, i když to není tak ta” , hlavně vzdálenějšího
dlouho, co jste tam žili. Kdo má zdravý rozum, kdo je schopen přemýšlet, ne světa, které je provázeno
pochopí asi odtud výsledek úsilí celé té mašinérie — že vše tak běži. Kdo je stejně usilovným přesvěd
doma vystaven vodopádu propagandy, pak věří všemu,
nebo spíš ničemu. čováním o věčně platných
Všechno je mu jedno, úvahami o logice toho, co přichází shora, se nezatěžuje, poučkách, zdůrazňujících
bezmyšlenkovitě bere vše, jak se podává."
nutnost diktatury proleta-

Tak nějak popisoval po venský občánek například
měry a nynější českoslo v současném šturmování
venskou “ mlčící většinu” . mírové ofenzívy, která má
Říkal to v souvislosti s zřejmě zasáhnout každého
vyprávěním o “ výkonech’ ’ občana, který vyrostl z
jakéhosi národního výboru, dětských peřinek (např.
ale zdá se, že praxe reži další mírové prohlášení,
mu a zásady trpné větši tzv. Novou stockholmskou
ny platí tam všude a při výzvu k míru, podepsalo
všech příležitostech ve ve “ zatím” , přes 8 miliónů
řejném životě. Přesvědčo Čechů a Slováků), jak má
vat se o pravdě nebo logi na plamenná “ mírová”
ce pokynů, prohlášení a prohlášení reagovat, když
slibů by jen ztěžovalo ži
vot, rezignace je nejspásnější řešení.
A M ERICK É

musí současně veřejně
tleskat ke zprávám o nut
nosti zvýšené brannosti, o
zdokonalování vojenské a
předvojenské výchovy, o
dobrovolně nuceném nábo
ru do Svazu pro spolupráci
s armádou či o přípravách
k Branné
spartakiádě
(která začne koncem toho:
to týdne v Olonjouci) ?
Je stejně nesnadné hledat
logiku v nynějším úsilov-

tr

riátu. Jménem proletariátu hovoří ovšem vždy ten,
komu stranická funkce do
voluje žít nad poměry
“ obyčejných lidi” , kdo už
dávno zapomněl na proletářské zvyklosti a nutno
sti.
Občan přijímá bez podi
vení tvrzení mocných, že
“ naše skutečná demokra
cie se projeví ve volbách”
(Pokračování na' str. 2)
v

CAST
NA SPRÁVĚ PODNIKOV
ODBORY

U

Nevíme mnoho o konk
rétním případě zmíněného
národního výboru, ale mů
žeme se dohadovat, jakou
Americké odborové hnutie ma zaujimavu organizacím Je to federacia přibliž
logiku má hledat českoslo- né 120 odborových zvázov podťa zaměstnaneckých kategorií práce, pri čom

S tra n a dnes a s tra n a včera
ivúyz dne 4. zari

i?7 b zemřel po dlouhé nemoci
národní umělec, 72letý Ladislav Novomeský, rozjela
se stranická propaganda naplno. Ústřední výbor Ko
munistické strany Československa, Ústřední výbor
Komunistické strany Slovenska, výbory spisovatel
ských svazů atd. s "hlubokým zármutkem" oznamo
valy tuto smutnou zprávu a přidávaly nekrolog se slo
vy "zasloužilý — dlouholetý funkcionář — čestný
předseda — hrdina ČSSR — nositel řádů, vysokých
státních vyznamenání a cen — spolupracovník Kle
menta Gottwalda — s hlubokým vztahem k české po
krokové kultuře — jeho úsilí prohlubovat a rozšiřovat
revoluční ideály dělnické třídy a její politické avant
gardy — zasloužil se o vítězství komunistických ideji
a o prohlubování velkých myšlenek internacionalismu
a československo-sovětského přátelství a spojenectví
se Sovětským svazem — atd. atd.".
Protože známe stále platné heslo "Věřte straně!",
zalistovali jsme zpět a zjišťujeme, co tvrdila kdysi
táž strana, týž režim o témže soudruhovi. Citujeme
namátkou bratislavský list Komunistické strany Slo
venska Pravda, který sděloval, že z vyšetřovací vaz
by přišel svědčit proti Slánského bandě také Laco
Novomeský, který se představil soudu, "ako jeden i.
hlavných činiteťov slovenskej buržoázne-nacionálnej
kliky, ktorá rozvracela jednotu robotníckej triedy . . .
rozsievala nepriatelskú ideológiu a poškodzovala záuj
my slovenského l'udu . . . . Na tajných frakčných pora
dách v Bratislavě sa radil o nepriateťskom postupe v
stranických organizaciách KSS, ako presadzovať roz
vratné ciele v úradoch, ktoré im boly sverené .
Dále se dovídáme, že Novomeský, který se narodil
v Budapešti, šířil nenávist proti Maďarům , že to byl
špión, který byl ve styku s francouzským konsuiem
v Bratislavě Étiennem Manachem atd.
Proti neomylnosti strany se však námitky stále ne
připouštějí.

dělba posobnosti odborových zložiek je rozdělená tak.
že Ústredie, či Výkonný výbor, sa stará len o zásad
né problémy ekonomicko-politické a sociálne-politické,
zatial' čo praktická zédpovednosť za ochranu záujmov
zamestnancov náleží predstavenstvám jednotlivých
zvázov. To znamená, že například zvázy a nie ústre
die rokujú o kolektívnych zmluvách, ale ústredie
předkládá vládě a kongresu návrhy na rózne sociál
ne-politické opatrenia.

Táto dělba sa veťmi
osvědčila. Ústredie určí
len zásadné směrnice pre
vývoj miezd vzbTadom na
celková ekonomická situa
cím ale tlelo zásadné
smemice
pre
úpravu
miezd potom v praxi presadzujů odborové zvázy,
každý relativné k pornerom na svojom úseku prá
ce.
i Váha odborového hnutia
|má tak dva piliere. Opie-'
1ra sa nielen o ústredne vy
budovaná organizáciu so
sídlom vo Washingtone,
ale aj o centrá jednotli
vých odborových zvázov, z
ktorých váčšina má sídlo
mimo Washingtonu. Zále
ží teda hlavně na tom, ako
sú jednotlivé zvázy připra
vené presadzovať záujmy
i členstva, ako ovládajú jed-

íiuun c prctcuvisíva a a&y-

mi finančními prosíriedkanň vládnu, aby mohli pri
vymáhaní nových mzdo
vých nárokov a okrajo
vých požiadavtek použit'
všetky možné prostriedky.
ktoré dává odborem zá
kon.
Záleží teda nielen na
počte organizovaného člen
stva v jednotlivých zvázoch, ale aj na ich finančnej základni. Zásadou
pri tom je, aby. boli jed
notlivé zvázy čo najbohatšie a tak aj finančně čo
najmenej závislé na ústře
dí. To však poskytríe po
moc tým zvázom, ktoré sú
ešte finančně a organizač
ně nie dost’ silné a pri
presadzovaní
záujmov
svojho členstva
musia
(Pokračovaní*: na str. 2)

Dvě a dvě jsou čtyři; tři a tři je šest. Exaktní věda,
exaktní výsledky.
_ Výsledky života obyčejně nejsou tak přesně vypo
čítatelné. Známky blížícího se dozrání záměru bý
vají rozptýlené a nečitelné, jakoby k sobě nepatřily.
Až když už se stalo, až když už je, jak se říká, s
křížkem po funuse, člověk běduje, co mohl a co měl.
Ne však vždycky. Jsou události, jejichž nevyhnutel
nost je patrná po léta. Neohlašuje je jedna vlaštov
ka. Písmo stojí na zdi a mluví jasnou řečí. Všechno,
:o přišlo s Adolfem Hitlerem bylo vypočítatelné. -Všech
no, co provázelo Josefa Stalina, jeho předchůdce i
jeho nástupce bylo a je tak čitelné, jako slabikáře
jejich filosofie. Obojí, dary fašismu a dary komu
nismu, byly od určitých momentů stejně jasné, jako
že dvě a dvě jsou čtyři. Sled událostí, skutečnost,
slova veleknězi i přikázání vzývaných bohů zapadly
jedno do druhého a tvořily jasný obraz. Nezasažený
svět dokázal nevidět tenkrát a totéž se mu daří
ines. Jemu i nám, kteří jsme přijali jeho hodnoty,
jeho cíle, jeho způsob netečnosti -a stali se tak jeho
plnou částí.
A přece ve skládačce před námi už jeden kámen
movu zlověstně zapadá do druhého: to, co se stalo,
oylo a co jest, slova kněží a jejich ministrantů, slova
oožstev i slova “ Písma svátého” tvoří jediný, zřetel
ně temný celek.
Stalo se: 59 polských intelektuálů protestovalo otev
řeným dopisem proti navrhovaným ústavním změnám.
Crčel připravovaných změn? Umožnění eventuálního
začlenění Polska do Sovětského svazu.
Italští a španělští komunisté Berlinguer a Carillo
zdůraznili na sjezdu evropských komunistických stran,
že se západní komunisté nehodlají mechanicky podři
zovat diktátům “ sesterské strany” sovětské.
Skutečnosti včerejška: Nagy a Budapešt; Dubček
i Praha.
Skutečnosti dneška: Nezávislá linie jugoslávských
íomunistů; snaha po nezávislosti komunistů rumun
ských.
SLOVA VELEKNĚŽÍ:
“ Socialismus byl předurčen k tomu, aby spojil ne
jen lidi uvnitř oddělených národních společností, ale
také všechny národy v jednu bratrskou rodinu.”
Dr. G. Šarknazarov, Pravda, Moskva, 23. 7. 7.6
“ V zemích socialistické společnosti se ukázaly vy
hlídky k vzniku socialistického lidu . . . Pravý sociali
stický vlastenec musí dosáhnout syntéze lásky k rod
ič zemi a jejím dějinám s láskou k socialismu.”
Prof. M. S. Dzgur.usov. Mladá fronta. 5. 5. 76
SLOVA MINISTRANTŮ:
•‘Socialistické země jsou. jednotné společnou cestou
socialistického vývoje, společnými ideály a společný
mi cfly výstavby socialismu. Z toho vyplývá chápa
li závazků k mezinárodní dělnické třídě.”
B. Němec, Nová Mysl č. 5, 1976
“ Socialistické vlastenectví je neoddělitelné od socíaisiickéfao internacionalismu.’ ’
J. Hříbek, Rudé právo, 11. 6. 1^76
“ Nacionalismus je egoísmus, zatímco vlastenectví
je kolektivismus, solidarita . . . Světový socialismus
je širší ideologický domov všeho našeho procujícího
idu.”
Juraj Zvára, Nové slovo č. 25, 17. 6. 1976
“ Socialistickým vlastenectvím rozumíme vztah k ce.é socialistické společnosti, ve které hraje rozhodující
vliv Sovětský svaz.”
Citát z Biťaka v bratislavské Pravdě.
SLOVA BOŽSTEV:
“ Jsem plně přesvědčen,, že různé individuální fede
race svobodných národů se budou čím dál trn více'
shlukovat kolem revolučního Ruska. Tato federace
ooroste úplně svobodně bez lží a okovů a bude ne-oorazitelná.”
Citát z Lenina, Mladá fronta, 26. 5. 1976
(Pokračování na str. 2)
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Masová práce
(Pokračováni se str. 1)
- snad nejsvobodnějších
volbách na světě - přesto
že si je vědom, že jeho
hlas nemůže mít na výsle
dek voleb, na jeho repre
zentaci, ani ten nejmenM
vliv.
Občan se už dávno pře
stal divit kdejakému vzlet
nému prohlášení či.veřej
nému ujištění, o němž ví.
že ve skutečnosti neplatí,
že se jím necítí nikdo vá
zán, nepozastaví se ani
nad podpisy “ představite
lů” na klidně plně publiko
vané mezinárodní dohodě,
o níž rovněž předem ví.
že nebude dodržována.
Vzbudí-li se v lidu přece
zájem, tedy jen o to. kdy.
jakou formou se projeví
stará taktika “ chyťte zlo
děje” , kdy přijde další
prohlášení, že ne režim,
ale lid je vinen, že ne on.
ale
cizina
nedodržuje.
Mlčení ke každé lži a ne
horáznosti se stalo dávno
věcí samozřejmou, bez
myšlenkovité
přitakáni
nejlepším, nejpohodlnějším
východiskem.
Pro cyniky naskýtá se
zato možnost zábavy:
"Přípravy podzimních
všeobecných voleb do za
stupitelských orgánů, kte
ré vstupují do období bez
prostřední masově politic
ké práce, probíhají úspěš
ně i v jednotkách a útva
rech Čs. lidové armády.
MELBOURNE
i SYDNEY
PROŠIV ANĚ
P Ř IK R Ý VK Y ,
POVLAKY

ze skladu nebo na mi. o
dodá firma
A. Z. QU1LTING

Anna Mendanová
Melbourne:

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

Telefon: 622-2453

'ZLOB!

VÁS

Politickou základnu předvoiební-kampaně tvoří zde,
stejně jako v celé naší
společnosti, závěry a úko
ly vytyčené XV. sjezdem
KSČ: Velitelé, politické
orgány i stranické organi
zace věnovali již v uply
nulých měsících velkou pé
či rozboru sjezdových zá
věrů a jejich aplikaci do
podmínek svazků, útvarů
a jednotek. Nezbytným
předpokladem toho, aby

(Pokračování se strany 1)
všechny místní společen
ské organizace, závody a
podniky. Proto s nimi
městský národní výbor vy
pracoval a uzavřel písem
né dohody, v nichž se
konkrétně zavazují, do ja
ké míry přispějí k plnění
nového volebního progra
mu. Jedná se především o
zkrášlování a udržování či
stoty, o rozšiřování zele
ných ploch apod.”
- Práce 9. 9. 1976

#•

Učasť na správě podnikov
(Pokračovaníe zo str. 1)
niesť velké finančně bře
meno. (Napr. Ústredie fi
nancovala celu organizačnú kampaň pre nový Zváz
zamestnancov v poFnohospodárstve.)
Ako finančně mocné sú
jednotlivé zvázy? Napr.
Zváz zamestnancov v nákladnej autodopravě má
1.900.000 členov, na členskom vyberie ročně nece
lých 50 miliónov dolárov,
jeho základný majetok sa
odhaduje na viac ako 120
miliónov dolárov a spravu
je dóchodkový fond vo
výške 1.340 miliónov dolá
rov. Jeho předseda F.
Fitzsin}mons je najlepšie
plátěný odborářsky funk
cionář na svete: pobérá
125.000 dolárov ročného
platu plus 10.000 dolárov
úradných výdavkov. Zváz
zamestnancov v autopriemysle vykazuje 1,356.000
aktívnych členov, na členskom vyberie ročně 117
miliónov a jeho základný
majetok sa odhaduje na
214 miliónov dolárov. Zváz
zamestnancov v oceliarstve má 1,300.000 aktív
nych členov, na členškom
vyberie ročně vyš 114 mi
liónov a vykazuje majetok
(okrem priemyselných účastin) 116 miliónov dolá

OČI ?

* Bolí Vás hlava ?

Noste brýle od

ovlivnily .káždodenní : vý
cvik a život, bylo jejich
osvojení všemi příslušníky
armády.
Rudé právo, 11. září 1976
“ Nový volební program
Národní fronty v Jan
ských Lázních se zaměří
na delší dobu trvající ne
dostatky v tvorbě jednot
livých plánů ideově vý
chovné a kulturní práce.
Usiluje o to, aby se do
této
činnosti
zapojily

Národnost: socialistická
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opto
' Capifol House, 113 Swanson St.,
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1 Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
1 Telefon 63-2231 - - Mluvíme česky a slovenský
I
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
I Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
i
v . nutných případech i telegraficky.
■
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v řobotu je zavřeno.

rov aťď.
Americké odborové zvazy sú teda skutočne boha
té a pfeto aj vplyvné. Svojich funkcionárov platiá
tak dobré, že sa na to aj
kriticky poukazuje. Pri
tom je ale zaujímavé, že
nekritizujú čleftovia, lež
1’udia z veřejnosti, ktorí
poukažujú na to, že sa s
odborářskými prostriedkami nehospodáři najšetrnejšie. Členstvu však na tom
asi toFko nezáleží - záleží
mu len na tom, aby funk
cionáři vyjednali so zamestnávateFmi čo hejvýhodnejšie pracovně podmienky: vysoké mzdy a
dobré okrajové požitky.
Americké podnikateFské
i odborářské kruhy pozor
né sledujú najnovšie úspě
chy európskych odborov v
oblasti hospodářského riadenia podnikov za účasti
predstaviteFov odborového
hnutia. Začína o tom váž
ná diskuzia v kanceláriách
výkonných riaditeFov i na
sekretariátoch odborových
zvázov.
Pre hospodářských činitel’ov je európske ušporiádanie (ako je například
takzvané
“ Mitbestimmung” v Západnom Ně
mecku) nepřijatelné. Tieto kruhy hovoria o akejsi
európskej exotike hospo
dářského života,
ktorá
vraj nemá miesta v americkej podnikateFskej politike.
Odboráři v Ame.rike sú
však ir.ej mienky, hoci ani
medzi nimi niet zvláštneho nadšenia pre tuto zále
žitost’ . ;To vyplývá v
prvom rade^ z filozofickej
. úvahy předsedy odborov
Georgea Mea.nyhó, ktorý
je toho názoru, že odbory
nemajú ohrozit’ svoju ne
závislost’ na vládě a na
uodnikateFoch za nijakých

okolností, lebo že by kaž
dá zviazanosť mohla ohro
zit’ ich stratégiu pri ob
hajobě záujmov zamest
nancov.
Ale v Amerike je aj íný
faktor, ktorý obmedzuje
snahy odborárov po vymá
hání účasti na správě pod
nikov.
Odborník Peter
Druckner poukázal na to,
že americké odbory uložili
prostriedky svojich penzijných fondov do účaštín
priemyselných podnikov a
tak že majú už teraz váč
šinu účastín vo vedúcich
500 podnikoeh amerického
priemýslu. Drúckner do
dává, že ak budu odbory
tento trend aj nad’alej sle
dovat’ , za desať rokov búdú vlastnit’ váčšinu účastín vo všetkých váčších
podnikoeh a v tých najváčších dokonca až dvojtretinovú váčšinu. A tak
na valnom .zhromaždení
týchto podnikov majú už
dnes hlavňé slovo, spolurozhodujú o hospodárskej
politjke týchto podnikov.
Je proto dosť iluzorně, čo
by získali, keď by na zá
klade nějakého zákona dosiahli aj priame zastúpenie v správnéj radě pod
nikov.
Napriek tomu niektoré
podniky o tom uvažujú:
Zváz
zamestnancov
v
automobilovom priemysle
už oznámil, že předloží
pri budúcom rokovaní o
kolektívnej zmluve nárok
na účast’ v správě automobiliek. Zostáva však
stále ešte nezodpovedaná
otázka, či to tento zváz
předloží len ako jednu zo
svojich taktických požiadaviek, aby mohol od nej
upustit’ za
presadenie
iných důležitých požiadaviek, alebo či sa to myslí
skutočne vážné.
Dušan Lehotský

“ Zájmy socialismu jsou povýšeny nad (zájmy práva
národů na sebeurčení.”
Lenin, Spisy, svazek 26.
“ Cílem socialismu není . jenom odstranění nynějšího
rozdělení lidstva na malé státy . . . ne jenom pouhé
jejich sblížení, ale také jejich sloučení.”
Lenin, Vybrané spisy, svazek 5.
SLOVA MARX-LENINSKÉHO PÍSMA:
“ Národy jsou pouhým výsledkem vývoje kapita
lismu.”
.
Stalo se a jest. Nová forma ideologického imperia
lismu pochoduje krokem, který duní jako pruský.
Slova byla vyřčena a množí se: socialistický národ,
socialistická národnost,

socialistické vlastenectví —

nová vznešenost. A schránka pro to pro všechno? Kde
domov můj? Ve Svazu sovětských socialistických re
publik.
Malý historický záběr. V roce 1956 našli Maďara,
natočili ho a požádal sovětské bratry o pomoc. A
bratři pomohli — embryonální svobodě do hrobu. V
roce 1968 našli s potížemi na hnojisti Čechoslováka,
řekli mu: “ Křič o pomoc!” a křičel. A bratři zase
poskytli pomoc, zase do hrobu.
Událo se v minulosti a minulost, společně s přítom
ností, kreslí obraz budoucnosti. Vzorec před námi
tvrdne v obrysech. Pokusné balónky, jejichž před
chůdcem byla Bréžněvova doktrína, se množí na oblo
ze. škrtem několika desetiletí byla vymazána století
národa německého: východní Němci prý už vytvořili
socialistický národ. Jugoslávský tisk, žárlivě střežící
právo na nezávislou 'nesvobodu, poznať, že nejde
o slohová svičení a argumentuje horlivě proti ideolo
gickému imperialismu “ socialistické národnosti” .
Zrádci se vrtí v močůvce, dělají vedle sebe místo pro
národ.
Zbývající otázka: v kterém roce požádají polští,
maďarští, českoslovenští a jiní vyvolení slouhové o
připojení k Sovětskému svazu? Nebude to ani zítra,
ani pozítří. Nepůjde o prostou anexi. Ideologická pří
prava sí vyžádá čas. Lid si .musí zvyknout na myšlen
ku. Západu musí být dopřán čas, aby sám sobě při
jatelně vysvětlil svou příští nečinnost. Ještě neznáme
datum. Ještě nevíme, jaké číslo přibude k smutné
řade 38, 48, 68. Dvě a dvě však už stojí na tabuli.
A dvě a dvě jsou čtyři.
žádost o povolení být:
Jméno: 231, 781, 326
Narozen: jako výsledek výrobních vztahů
Bydliště: přidělené
Zaměstnání: totéž
Vzdělání: povolené
Názory: připuštěné
Občanství: sovětské
Národnost: socialistická
Jazyk: — socialistický?
Možná, že vyhrajeme boj o jazykovou rovnopráv
nost, ale rybář na Vltavě zahlédl pod pražským mo
stem mločí hlavu —
(Poznámka: Některé použité citáty jsou přeloženy
z angličtiny.)

|
?

NOVÉ K N IH Y
které došly Hlasu domova:

|
- >

fsiovenské národně povstanie S 10.80
.<
dA, Solženícyn: GULAG II. (3. a .4. díl) $ 8.60
S
>A. Mandlová: Dneska už se tomu směju $ 5.80
v
ÍZ. Salivarová: Honzlová (2. vyd.) $ 4.50
S
?J. .Škvoreeký: Tankový prapor (2. vyd.) S. 4.50 k
cA. J, Liehm: Příběhy M. Formana S 4.80
S
S
Ceny jsou včetně poštovného
$
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SOKOL MELBOURNE

Vás srdečně zve na

PŘÁTELSKY VEČER
S TANCEM

V NEDĚLI 10. ŘÍJNA 1976
1
Začátek v 5 hodin odpoledne, konec ve 12 hodin
HUDBA EDY ZLATÉHO
I

20. 9: 1976
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CESK O S LO V E N S K O
— Manévry čtyř armád
států Varšavského paktu sovětské, polské, východoněmécké á československé
-, které se konaly v pro
storu Bydhoště, Štětina a
Vratislavi v Polsku, byly
ukončeny 16. září slavnost
ní přehlídkou. Cvičení se
zúčastnila též čs. delega
ce v čele s ministrem
Dzúrem.
— Typický komentář čs.
tisku ke zprávě o úmrtí
Mao' Ce-tunga: ‘ ‘ čínskému
lidu se naskytla jedinečná
příležitost. Může rozhodně
odmítnout zejména nej
temnější stránku Maova
odkazu .totiž rozbíječskou
úlohu dosavadního čínské
ho vedení ve světovém re
volučním hnutí.” Čs. no
viny se však nezmínily
zatím o tom, že k úmrtí
Maa odmítla Čína kon
dolence ústředních výborů
komunistických stran stá
tů sovětského bloku, s ni
miž přerušila jakékoli sty
ky. Udržuje pouze oficiál
ní diplomatické styky s
vládami jednotlivých stá
tů.
— Ústřední výbor KSČ
svolal poradu představite
lů různých rezortů. výrob
ně hospodářských jedno
tek, podniků a organizací,
která se zabývala postu
pem prací na stavbě čs.
úseku plynovodu v SSSR.
Zprává říká, že “ účastnící
kriticky rozebrali problé
my, které brzdí plynulé
plnění plánovaných úkolů
na obou stavbách. Konsta
tovali, že cesta k řešení
všech otázek spočívá pře
devším ve zlepšení úrovně
řízení. Jde však také o
mobilizaci iniciativy pra
cujících a rozvoj sociali
stické soutěže, zvláště ve
formě sdružených sociali
stických; závazků.” V mi
nulém čísle HD jsme se
zmínili o.jednom z důvo
dů, proč “ mobilizace ini
ciativy” átd. není tak úspěšná. (Viz ■“ Propagace
Transgazu” .)
— Svaz pro spolupráci s
armádou'(Svázařm) pořá
dá ve dnech 24. až 26. zá
ří v Olomouci “ Brannou
spartakiádu” . V současné

době má Svazarm jen v
českých zemích více než
400.000 členů y 5.670 zá
kladních organizacích.
— Předsednictvo Čs. du
rového výboru konstatova
lo, že do 10. září podepsalo Novou stockholm
skou výzvu k míru více
než 8 miliónů čs. občanů.
Na další to čeká.
— Ministr zahraničí Bohu
slav Chňoupek vykonal
officiální návštěvu Velké
Británie a Severního Ir
ska ve dnech 13. až Í6.
září. (Viz dolejší překlad
“ uvítání” .)
— V Československu obje
vili ještě starší občanku,
než je dosud za . nejstarší
považovaná 1051etá A.
Graciasová z
Nových
Hvězdic na Vyškovsku: je
jí 1061etá Antonie Kunto
vé z Náchoda, která žije
u své 761eté dcery. Z jí
del měla prý nejraději
podkrkonošské kyselo a z
léků “ uznává” jen francovku - zevně i vně.
— V Praze měli vzácnou
oficiální návštěvu: delega
ci Výboru státní bezpečno
sti při radě ministrů
SSSR, vedenou členem po
litbyra ÚY KSSS a před
sedou Výboru státní bez
pečností
Andropovem.
Mnoho občanů se dosud
domnívalo, že čs. Státní
bezpečnost .už ani mnoho
dalších pokynů nepotřebu
je.
— V Poříčí ii Tnáaova
bylo objeveno tábořiště
lovců chladBQmifaé zvěře
ze sklonku starší doby ka
menné. Expedice archeo
logického ústavu ČS- aka
demie věd, vedená dr. SVenclem, už tam objevila
nožíkovité čepele, škrabad
la, hroty střel a další ná
stroje z baltského pazour
ku doplňované křemenem
aj.
— Dne 1. září byl slav
nostně zahájen první škol
ní rok na nově zřízené dů
stojnické škole Sboru ná
rodní bezpečnosti v Brati
slavě s celostátní působno
stí.
Slavnostní projevy
přednesli ministr vnitra J.
Obziná a první tajemník
ÚV KSS J. Lenárt. Obzina přijal také hlášení
Dům pro samostatné
prvního prorektora Vysoké
starší paní
školy SNB plukovníka L\
ADENEY PLAČE
Penzeše a vykonal přehlíd
64 Adeney Ave.,
ku jednotek SNB.
Kew, Vic.
— Ve věku 60 let zemřel
* Výhodné podmínky .
v Thomayerově nemocnici
* Domácí prostředí
v Praze ředitel Českého
* Dobrá strava
literárního fondu Rudolf
Vyžádejte: si informace
Mrkvička.
(žádejte VI. Bachledu)
— Režisér Petr Weigl na
Telefon 80-3312
táčí pro filmové studio
Návrhy interiérů,
truhlářské práce dle objednávky
provádí odborně
G. POSPÍŠIL
38 Boronia Gr., East Doncaster, Vic.

Telefon 842-1725

Barrandov a pro společ
nost Bavaria z Mnichova
Dvořákovu Rusalku v no
vém zpracování. Režisér
Václav VorlíČek už stvořil
nový film, který má ná
zev “ Což takhle dát si špe
nát?” podle scénáře Milo
še Macourka.
— Opera Národního divad
la zahájila sezónu 6. září
v budově Smetanova di
vadla představením Pro
dané nevěsty, které řídil
nový šéf opery ND Miloš
Konvalinka.
— Dne 2. září předal v
Praze oficiálně ministr
vnitra J. Obzina českému
ministru kultury M. Klusákovi tři vzácné obrazy,
které byly v roce 1972 od
cizeny ze sbírky starého
umění Národní, galerie v
Praze a nyní vypátrány
orgány čs. bezpečnosti.
Odborníci odhadly cenu
těchto obrazů na více než
100 miliónů Kčs.
— Protože láska kvete v
každém věku a v každém
kraji, tj. láska k Sovět
skému svazu, dovídáme se,
že po celé zemi prudce
stoupá i počet Klubů přá
tel sovětského filmu. I
když je členství samozřej
mě naprosto dobrovolné,
existuje eapř. v současné
době jen v Severomorav
ském ikraji 7 2 těchto klu
bá, které map více než
33.8ifl členů. -Bylo by za
jásavé ještě zjistit, proč
se k promítání sovětských
filmů dostavuje tak málo
diváků.
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Energetické problémy
Československa
V útorok 21. a,ugusta malí československé spravodajské prostriedky iné sta
rosti ako výročie sovietskej okupácie. Tak sa v spravodajskom magazíne stanice
Hviezda fen déň hovořilo o kůzle "tichých večerov, strávených pri sviečke".
Nemálo to byť ale československou obdobou nostalgickej vlny vo svete, ale ná
znak, v akej situácii sa načhádza energetika krajiny. Z ďaišieho textu toho
ístého rozhlasového programu vyplynulo, že sa nateraz opravuje "zhruba jedna
třetina vyrobného energetického fondu", čiže — podťa konkrétnejšej správy
stanice Praha taktiež z 21. augusta — "před zimným obdobím třeba opravit'
93 kotlov a 69 generátorov o celkovom výkone viac ako 3.200 megawattov".

Energetické
problémy
Československa sú dnes
takého druhu, že si ich
všímajú dokonca v “ bratských krajinách” . (Refero
val o nich například aj
maďarský rozhlas.)
V tejto súvislosti hodno
připomenut’ , že keď dr.
Husák před piatimi rokmi, 10. septembra 1971,
kritizoval energetická po
litiku predošlého obdobia,
doslova povedal: “ Tohtó
roku ešte věci nevyriešime, lebo elektráreň nik za
pár mesiacov nevystaví,
ale v priebehu dvoch až
troch rokov by sa malí
tieto problémy překonat’ a
malí by sme sa dostat’ do
normálneho stavu.”
Podmieňovacím sposobom, ktorý dr. Husák po
užil, cheel azda dať najavo, že o splnění tejto úlo
hy níe je ani sám plné

presvedcený. Vývoj tieto období sa však výroba
pochybnosti potvrdil. Fe- zvýšila ani nie o celu tře
derálny minister paliv a tinu a minister Ehrenber
energetiky inžinier Vlasti ger musel přiznat’ v marmil Ehrenberger napísal v ci na tlačovej konferencii,
apríli tohto roku do časo že nové kapacity, postave
pisu “ Revue priemyslu, né v. rokoch 1971-1975 doobchodu, hospodárstva” , sahujú zhruba len 2.500
že “ bilaneia elektrických megawattov použivatelné
výkonov je v súčasnosti ho výkonu. Aj v prvej povel’mi napatá a ani v náj- lovičke tohto roku bolo zábližších rokoch nemožno sobovanie elektřinou nedoočakávať podstatné zlep statočné, hoci sa vyrobilo
o 5,2% viacej ako v tom
šeme” .
V minulých rokoch sa istom období roku minulé
výroba elektřiny sice zvý ho. Nedostatočné zásobošila, avšak nie natol’ko, vanie sposobilo oneskoreaby
kryla
požiadavky nie vo výstavbě nových
spotřeby. Směrnice 14. elektrárenských kapacit á
zjazdu k piatej páťročnici poruchovost’ tých elektráržiadali prírastok výroby c ní, ktoré sú v prevádzke.
37%. V roku 1975 sa málo Tejto situácii příslušné
v Československu vyrobit’ miesta čelili zvýšeným do62 až 63 miliárd kilowattov vozom prúdu a reguláciou
a do prevádzky sa mali spotřeby. Podl’a Ehrenberdať nové kapacity s cel gera nesplnenie plánu vý
kovým výkonom 37 miliárd roby elektřiny v prvom
kilowattov. V uvedenom (Pokračovanie na str. 4)

Ministrovi na uvítání
"Zahraniční ministři nemohou být příliš vybírávi, jde-li o společnost, s níž přijdou do styku, je
jich profese je nutí setkat se i s různými druhy
pochybných a nežádoucích osob. Totéž ovšem platí
i o majitelích bordelů, jenže v takovém případě je
zbytek nás oprávněn si stěžovat, že jsme vzbou
zeni celou noc neustálým boucháním venkovních
dveří a máme i právo žádat snížení městských
dávek, působí-li nám takové sousedství ošklivé
ovzduší. A je to právě v tomto duchu, že uvažuje
me o posledním zneuctění lidství nebo vlastně o
něčem, co se příčí obyčejné slušnosti, o něčem,
co způsobila nynější vláda. Příští týden bude moci
Sovětský svaz zaznamenat úspěch, jaký unikal —
i přes stálý tlak — po několik let jeho vůdcům:
dostaneme oficiální návštěvu československého "za
hraničního ministra" Bohumila Chňoupka."
"Chňoupek není o nic víc zahraničním ministrem
Československa, než jím jsem já. Československo
teď nemá víc vlastní zahraniční politiky než ji
mělo v roce 1942 a to z naprosto týchž důvodů. Ta
to hrdá a krásná zem je okupovaná nemilosrd
ným a surovým nepřítelem, pod jehož je panstvím.
Zahraniční politika československá (a k tomu úče
lu i politika domácí) není určována v Praze, ale
v Moskvě a muž, který sem přijede na pozvání
britské vlády, je jedním z malé bandy českoslo
venských quislingů, kteří m ají tak málo. sebe
úcty a slušnosti, že jsou ochotni sloužit imperiali
stům, i když imperialisté žádají nemilosrdné pro-

následování každého, kdo jim nebo jiným Čechům
a Slovákům a ostatnímu světu slovy nebo činy při
pomíná, že režim, instalovaný a udržovaný sovět
skými tanky, nemá ve skutečnosti naprosto žádnou
podporu v zemi. Kdyby směii lidé v Československu
svobodně rozhodovat o osudu své země, pak by
byl Bohuslav Chňoupek souzen jako zrádce a krim i
nálník, jakým ve skutečnosti je. A to je muž, kte
rého bude britská vláda příští týden v ít a t . .
Citovali jsme začátek komentáře B. Levina, který
uveřejnil 8. září tr. londýnský deník Times pod ná
zvem "Zrádný Albion vítá quislinga". V další části
komentáře zmiňuje se autor o "zásluhách" a cha
rakteru B. Chňoupka v době vlády Novotného, o
jeho zradě za sovětské okupace, o jeho činnosti
jako redaktora v Moskvě, o čistkách, které prová
děl v rozhlase a televizi atd.
Ke konci ujišťuje Levin, že v Anglii nebudou
demonstrace proti Chňoupkově návštěvě, žádné pro
testní průvody nebo žádosti o přerušení dJpkxaarifckých styků s Československem, protesty proti « ***zování tamní svobody tisku, zakupování míst t brit
ských novinách, aby byl inzerován veřejný aesouhlas s návštěvou, jako je obvyklé při uí«Jfívách např. z Jižní Afriky. Sovětský svaz š přeje,,
aby pozvání Chňoupka k cestě do AngSe paaaohte
k plnému uznání okupace Československa m zrád
ný Albion — "dobře známé označení v Česfcesbrvensku" — vyhovuje . . .
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Energetické problémy
Československa
(Pokračovanie zo str. 3)
polroku spůsobila porucha
na energetickom bioku čí
slo tri elektrárně v Tusimiciach. Veťkoelektráreň
Tušimice s výkonom 2,120
megawattov je najváčším
energetickým podnikom v
Československu a produku
je asi 20% ceikovej výro
by elektřiny v českej republike. Táto stavba mlá
deže sa skládá z dvocfs
elektrární. Druhů z nach
dokončili iha vdáni na. j e 
seň a ak k panacta daSw
na treťom Maka ffeubej
časti eiektráxne. pacaK
třeba pripcKuesáC. že teato blok uviedí db pcesádzky íba zaqatita» sgjgaprofara 1375. Podiataé faátasii
sa vyskytqjá a j v mých
elektzánMdh.
Vedle te Esudavšetkým
k pgisae iaBÉrotovaným
regEŠačsím afetrenžam,
kžseé posštssýá preáGvšetkýsn TOftaodberaterav z
p iša n y ss.
Désledok:
v jpfapní výrobrcýcb p tia av. A odpomoc

dávno priniesof časopis
Svět
v; a V ktOrom sa odporáča využít'
pře energfižkiě účely vy
řaděné ležecké motory.
Na drsshej sírane však
- a za tý čilo cfcežiKjstí to
u ros vyrdtávať éážv - česfaasĚomeasfcý jHžeanysel bu
jŠEíje éle&siánae v cudzine.
Tak naprikžad oedávno sa
praas*#:
Práca vystaSessÉ s tým , že českoa—BwshČMB priemyslu sa

Nevhodná slova
Milan Růžička
Z neuznaného tvůrce se stává nejčastěji sběratel. ,

★
,
• Regenschori u Maltézů a Kajetánů Václav HaberAby se zdál ctnostný — předstíral nouzi.
itiann se narodil 20. 9. 1706. Byl prvním učitelem
hry na housle Josefa Myslivečka, který se proslavil
★
^
v Itálii.
Spíše se vždy domluvíme na někoho než na ně-'
• V knize M. V. Cornelius ze Všehrd a další vývoj
žem.
<
českého právnictví vzpomíná autor prof. V. Vaně
★
<
ček Viktorina Kornela ze Všehrd, který se svým
Kdo se vtípí, předstírá, že se necítí.
<
dílem snažil zabránit kodifikaci dosavadního zvykové
ho práva zemského, o níž usilovalo panstvo, aby po
★
<
sílilo svůj stav na úkor stavu měšťanského; ViktoJakmile se musíš odvolávat na minulost, příliš <
rin Kornel ze Všehrd zemřel 21. září 1520 a byl po
5e
ti v současnosti nedaří.
<
chován na hřbitově u kostela sv. Jana Na prádle,
★
<
® 22. 9. 1811 se narodil Míchal M. Hodža, který býl
jazykovým organizátorem odluky. Byl to skvělý řeč
Člověk nemůže mít všechno. Buďto má>zásady >
do Cudník a vynikající slovenský politický pracovník. Dal
— nebo peníze. .
,
odluce vědecký filologický základ, brzdil jazykový a
aasy aa.
Masžckej enerpravopisný radikalismus stúrův.
Čaestestevggské parné
Úspěch, kterému nikdo nebyl svědkem, je jen
• Zdeněk Štěpánek, herec, dramatik a spisovatel,
a
wMÉaě
ešešteárae .vraj
byl od roku 1921 - 1934 členem Městského divadla
fK)loviční.
p racu ji od Pažámebo krů
ná Vinohradech, pak až do konce svého života členem
'činohry ND, Jeho mnohostranné herecké umění vy
ta až po Ohňová zem a je
Lidé obvykle hledají skuliny i tam, kde jso u '
nikalo v rolích hrdinských i tragických. Byl nejlepším
aa to wmnhn prikladov.
dveře
dokořán.
'
recitátorem své doby, napsal několik her motivova
Podi‘a tkmrika Českoslo
★
<
ných zkušenostmi z první světové války a libreta
vensko Dedávm uviedlo do
k filmům Cech panen kutnohorských, J. K. Tyl, Vý
Kdo je hloupý, měl by být aspoň zvědavý.
<
prevádzky a to v kratkom
střel a vzpomínkovou knihu Herec. Zd. Štěpánek se
★
<
narodil 22. 9. 1896.
termíne
tíekfráieů vo
Kdo nemá odvahu, tomu nic nepomůže ani sě- <
• Ještě před několika léty zářilo na pařížském nebi
Váxjo a připravuje na
bevětší kompetence..
‘
trojhvězdí českých malířů — Františka Kupky, Kuodc\'zdanie ď afSu eiektrábina-Coubine a Josefa Šímy. František Kupka se na
★
reň v Sundsvalie. V Maro
rodil 23. 9. 1871 v Opočně a když mu bylo deset let.
Nejméně se snažíme dělat to, v čem nám nikdo <
•začal malovat svaté obrázky a vývěsní štíty. Jíž jako
ku prehíefaajá závěrečné
nebrání.
<
třiadvacetiletý získal zlatou medaili za obraz Balada
skúšky novej elektráme
★
7
radosti na. Světové výstavě v St. Louis v USA
Roches Noír a Českoslo
Čím víc se můžeme k některým lidem přiblížit, <
• 23. 9. 1896 se narodil profesor Karlovy university,
vensko připravuje aj do
přednosta I. kliniky fakulty dětského lékařství MDDr.
tím jsou menší.
<
r; důsledku - dávky turbosůstrojov pre
Vladimír Jedlička, který je nositelem medaile J. E.
★
<
Purkyně Za zásluhy o vědu a lidstvo.
xatuřmá scosssy - zhoršujú zariadenie na odsoťovame
Povstal z popele sypaného ve vhodný čas na (
•0. I básník Jaroslav Seifert rád zajel do jižáeh
jM c w iě' podmienky pra- morskej vody v Spojených
vlastní hlavu.
Čech, do čachrova, který popsal A. V. šmBovskj1
ve svém románě Starohorský filosof. J. Seifert a ě e csjá eacii a iste sa nestre- emirátoch.
Za týchto okolností sa
bydlíval v chalupě u Krýslů. Do těchto k o o ě » se za Eávajá s ich nadšením.
Lidé, kteří nemají žádné přátele, mívají nej
. okupace uchylovalo mnoho umělců, C. Bwada. A M. Jaé pokusy rýchiej odpo sotva možno čudovať, že
víc známých.
Píša a jiní. Jaroslav Seifert se narodil 2 2 . j á x i W
m oci m ájá často takmer výstavba domácích ener
★ '
‘
a Fr. Hrubín mu věnoval ve, své knize Lásky taaca
groteskny charakter. Na getických zdrojov naráža
Domníval se, že jde vlastní cestou, ač šel je n 1
Nakonec.
-Špdkiad návrh, ktorý ne- na ťažkosti. •
cestou dlouho nepoužívanou.
1
■; #
Není to v světě nic divného.
|
že vlast táhne k sobě svého,
j
★
i
česká země hladovítého
Prázdnou hlavu ničím nezatížíš.
• Na cestě z Čech do Uher zemřel 28. 9. 1411 arci- (
živí i nepřítele mnohého.
htskup Zbyněk Zajíc z Hasenburka, který byl věrně / ★
Nemá odměny od žádného,
oddaný Václavovi IV. Teprve později, se postavil ha J Ukaž, že máš srdce a hned tě začnou dřít z ,
trpí od cizích mnoho ziébo.
odpor králi a svá jednání zaměřil proti Husovi. Dal ( kůže.
,
Ó Bože, ochraniž nároešj ě tv á s é ě m *
spálit veřejně (16. 7. 1410) Wycliffovy knihy a postihl 7
★
Současný básník? Nikoliv. Pan Mškoižš Q a c š c k ý z Husa a jeho přívržence klatbou. !
/
Čtenář ti odpustí, že ho nutíš přemýšlet, ale
■Heslová ve své básni ó Bbtawm. S m a b a r s v ý c h
•
28.
9.
1931
byla
otevřena
zoologická
zahrada;
v
/ neodpustí ti, když ho nutíš něco řešit.
: básní (který však nebyl vydán tiskem) nazval Pro' .' .
, ;_i \
stopravda. Mikuláš Dačkký z Heslová, který zemřel Praze.
.★
25. 9. 1626, byl typem zámožaého a e s f m a sté do • 28. září 1971 zemřel málíř-krajinář Bohuslav Rej- '
Za naše nedostatky, které se nedají zamaskovat,
by, který je vřelým vlastencem.
nek.
'
se necháváme litovat.
• Lhotka — je to samota s ryhcackem v ý ž s á í á i Če- • 29. 9. 1896 se narodil jako syn učitele-regenscho- (
■chách. V mlýně, kde bývala zárorsí iwspoda. bydlí riho- Štefan Németh-Šamorínsky, slovenský hudební ( ★
val o prázdninách krajinář Václav, Jaasa a
skladatel a pedagog, jenž čerpal ze slovenských in- / Kdo slevuje, chce prodat — i v zásadách.
Antonín Klášterský, který se narodit 25. S. 1866. a spirací Pět slovenských lidových písní pro ženský ’
★
který tu napsal své básně Blatenské rybníky a Při- sbor a cyklus Deseti záhorských písní pro sólový '
Pokud na tom . vydělával, nechával se i pod
.*•letěli čápi, jež je umístěna do H ab w M m zámku. Z zpěv s orchestrálním doprovodem:
(
vádět.
. . . .
•tohoto mlýna pocházel í Jan Ladislav Kikák. jehož • Téhož dne roku 1926 zemřelslovenský historik i
★
báseň Náš mlýn je otištěna v knize Cesto®, necestou. Julius Botto, který začal v Revúci jako kantor a
Nejvíc na svou. dobu reptají ti, kteří by neměli
‘ již vydal v Chicagu.
později se zde usadil jako advokát. Z jeho pera: ‘
• 25. září 1906 se narodil Jaroslav Ježek, jeden z Slováci, jejich vývin národního povědomí.
I co říct žádné době. .
i
í nejpozoruhodnějších talentů Sukový S ó ly . zajímavý • V Národním museu v Praze po stranách kopule I
★
< tím, že se stejně intensivně věnoval lehké i vážné vytvořil sochař Bohuslav Schnirch, který zemřel 30. |
Ty, kteří se spokojují s málem, by mnoho stej;
hudbě podobně jako G. Gershwin & L. Berastešn. září 1901, alegorické skupiny Obětavosti, Nadšení,
■Málo je známý jeho Koncert pro housle, klavírní so- Lásky k pravdě a . Lásky k minulosti. Jeho dílem je 1 ně zabilo.
; náty a symfonická díla.
pomník básníka V.. Hálka poblíž Novoměstské radní- I ★
• 25. 9. 1956 zemřel univ. prof. KU chirurg Jan ce na Karlově náměstí. Vyzdobil Národní divadlo včet- | S fanatiky se dá pouze prorážet,'nikoliv stavět.
Bedrná.
ně Trojspřeží ná pylonech hiavního průčelí.
. .
★
, # Operní á orchestrální dirigent Rudolf Yašata se
Manko na charakteru se vyčíslit nedá.
•
30.
9.
1906
se
narodil
dirigent
a
skladatel,
hobo• narodil 27. 9. 1911. Byl dirigentem Středočesěé filhar
monie a opery ,v Kladně, kapelníkem ND a šéfem jista Václav Smetáček, základatel Pražského kvinte
★
opery Státního divadla v Ostravě, kde založil a řídil ta, který vystupoval s našimi' orchestry 'na desítkách
Nepříjemné pravdy nejsou méně pravdivé.
zájezdů do zahraničí.
■Ostravský komorní orchestr.
★
•
30.
9.
1941
byl
popraven
nacisty
univ.
profesor
• 27. 9. 1941 byl zatčen gestapem předseda protekKomu se nepodařilo být úspěšným, stane »é
torátní ..vlády Ing. Alois Eliáš a den nato nastoupil UK Vladimír Groh, historik starověku a. klasické fi
možná aspoň důležitým.
do funkce říšského protektora nacista Reinhard Heyd- lologie a téhož dne zemřel Václav Krejčí, spisovatel
rich, který po svém nástupu dne 28. 9. 1941 vyhlásil a literární historik, který věnoval náročné studie Zeye
rovi, Máchovi, Nerudovi a Vrchlickému.
výjimečný stav, jenž trval až do 19. ledna 1942.
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Jak Hitler přišel

— —

;-------------------- — — ---------------------------- — —

Ferdinand Peroutka
Zase jednou ciiime potřebu dovolat se historie, ačkoli tím asi jdeme na nervy. Tito někteří například
praví: “ Doba druhé světové války je nám tak vzdálena, jako doba neolitická." Nuže, v oné prý neolitic
ké periodě přišel k moci Hitler, země byly dobývány a města ničena, osudy národů upadly do jedné
hrsti, majetek veřejný i soukromý byl bez rozpaků loupen, vražda se stala nástrojem politiky. Ošklivou
smrtí zahynuli lidé, které jsme znali. Mnozí, kteří se zachránili útěkem, ztratili celé své rodiny i pří
buzenstvo, jež nechali doma. Jak brzo se propadá tak velký děj do historie, do neolifismu?
Okolnosti tohoto děje byly dostatečně probrány, a podle všeho Hitler se všemi svými následky nebyl by
se dostavil, kdyby mu nebyla předcházela krutá infla Ce, která rozmělnila existující řád. Lidé byli vyvrá
ceni z kolejí, celoživotní úsilí náhle přicházela nazmar. Ochuzené, zdrcené, bezradné německé davy
byly nakloněny dobrodružství: všechno je lepší než toto. A přišlo — "všechno". Inflace si zahrála s po
litikou. Od té doby, kdykoli inflace existuje, politik by měl. denně sledovat zprávy o ní, jako zprávy o
počasí, snad jako o hurikánu.

Na začátku tohoto sto
letí bylo napsáno několik
autoritativních knih ' o ka
pitalismu. Kapitalismus,
zjišťovalo se v nich,
vznikl z protestantské i ze
staré židovské morálky,
měl mnoho nectností, ale
měl i ctnost svědomitého
počínání. I Shylock se
svým mečem byl pečlivý
v té věci. Snažíme' se
orientovat se v moderním
světě.
Staré vládnoucí
vrstvy^ oslábly, moč pře
chází z rukou do rukou.
Jsou velkoměsta, o nichž
jejich starostové připouš
tějí: toto je město unií.
A je nálada pro další unionisování, někteří pomýšle
jí na to, že i armáda a
university a věda by měly
být zunionisovány.
O uniích třeba říci toto:
kdyby si dělníci nebylí po
máhali sami, kdyby se ne
byli seskupili v obranná,
disciplinovaná
společen
ství, je představitelno, že
by na dělnících bylo ští
páno dříví do skonání svě
ta. Skromní, ušlechtilí mu
ži stávali v čele unií, a

lidé se svědomím, ať z
kterékoli vrstvy, jim po
máhali. Situace byla tako
vá, že byl hřích stavět se
proti uniím. Bylo to jako
chránit existenci
bídy.
Unie a jejich přívrženci
napravovali svět.
Jestliže se dnes kdo chy
stá z té nebo oné příčiny
kritisovat unie, je dobře
pro něho, může-li citovat
autoritu, která ho zachrá
ní z podezření reakčnosti.
Za takovou autoritu je za
jisté možno pokládat vůd
ce anglické dělnické stra
ny Wilsona. Byl britským
ministerským předsedou,
a za jeho vlády vypukla
velká a dlouhá stávka v
novinářském
průmyslu.
Tehdy tento socialistický
ministerský předseda po
vstal, aby prohlásil, že po
čínání unií “ dosáhlo roz
měrů národního skandá
lu’ ’. A vyzýval majitele
novin, aby neustupovali
tomu, co nazval vyděračstvím. Thema bylo toto: v
novinách bylo o 40% více
zaměstnanců než třeba,
potloukali se po podniku

pod tou nebo onou zámin
kou. Unie bojovně hájily
tento stav: Wilson mluvil
ve jménu anglického socia
lismu, který se řídí v roz
hodujících chvílích instink
tem svobody. Unie ukáza
ly, že dovedou zastavit,
snad i zničit noviny stáv
kou. Wilson snad znal ná
ladu v radikálních uniích
a obával se toho, že by
jim, když ochutnaly svou
moc, mohlo přijít na mysl,
že jsou skutečnými pány
novin. Kdyby se stala
hlavní autoritou - stávka,
unie by si mohly vybírat
mezi novinami některé,
jejichž záhuba by jim byla
milá. “ Ve svobodné a de
mokratické společnosti ja
ko je naše,” kázal Wilson,
“ lidé potřebují a mají prá
vo žádat svobodný tisk,
který představuje všech
ny názory, i když o někte
rých cítíme, že jsou jedor
váté.”
Toto vystoupení sociali
stického
ministerskéhc
předsedy zasluhuje, aby
bylo zařazeno mezi památ
né proklamace svobody.

Avšak - ovšem, ovšem
Unie si nevymyslily své
thema ze vzpupností. Za
stupovaly problém, který
dozraje v některém už ne
příliš vzdáleném desítile
tí. Technický pokrok, nové
stroje, automatizace jsou
schopny vyřadit značnou
část lidské práce, a trvalá
armáda nezaměstnaných
zdá se v dohledu. Před
100 lety rozbíjeli angličtí
dělníci kladivy stroje, kte
ré jim braly práci. Prob
lém nezmizí a musí být
zatím řešen podle okolno
stí, možností a představi
vosti nynější doby. Základ
ní směr zdá se být dán:
zkrátit pracovní _ dobu.
snad dosti brzo přidat ješ
tě jeden volný den k so
botě a neděli. Ale ani jiný
problém nezmizí: kdo za
platí tuto reformu?
Vycházíme z předpokla
du^ že lidé chtějí být svo
bodní. Britský socialistic
ký ministerský předseda
nadhodil, zda unie nejsou
schopny ohrozit část svo
body. Lidská mysl bývá
(Pokračování na str. 6)
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Formování člověka
Jaroslav Strnad

Jistý kandidát věd, dr. Tomášek, vyučující na KU,
se dal v pražském rozhlase slyšet, že třebas exi
stují takoví vzoroví socialisté jako Fučík, Košejov
nebo Corvalán, “ nerodí se socialistický člověk s prv
ním jitrem revoluce” a jeho formování “ si vyžádá
několika generací” . Ale přece- jen se formuje, což
jde na konto “ budování rozvinuté soc. společnosti” ,
v níž se prý “ postupně stírají podstatné rozdíly a
rozpory mezi jednotlivcem a společností” , což-je za
se dáno “ procesem sbližování spřátelených tříd’ ’,
jednak tím, že “ společnost může stále lépe uspokojo
vat potřeby a zájmy každého jednotlivce” .
Ani důkladný znalec partajní češtiny si z Tomáš
kova “ Vnitropolitického zamyšlení” nevybere nic
konkrétního, kromě toho, že noví bojovníci dosud
spí nejméně tak pevně jako blaničtí rytíři.
Jak musí takový nový socialistický člověk konkrét
né vypadat, vyzradil však na XV. sjezdu KSČ jeden
delegát, který popisoval namáhavou výchovnou práci
v brigádách socialistické práce. Všichni se prý mu
sí pozvednout nad úroveň “ dobrý” podle hesla “ Rekneš-li, že to nejde, znamená to, že to neumíš” . Tá
to lidská species však musí ze svého slovníku vy
škrtnout obraty “ nevíme” , “ neumíme” , “ nejde to” .
Aspoň to’ je potěšitelné na uvedených citátech:
soudruzi sami doznávají, že ani dnes, takřka po 30
letech usilovného přeškolování, není každý komuni
sta Juliem Fučíkem. Už se ani sobě nesnaží namlu
vit, že působení vládních inženýrů duší se setkalo
s úspěchem. Mládež, která už vyrostla v soudružsky
přistřižených školách, byla socialisticky zglajchšaltovaná pouze navenek, jen, řekněme, pro soudruhy uči
tele a soudružky domovní důvěrnice. Když vítr ze
Západu na chvíli rozrazil okna, než je zase přibouch
la a zatemnila bratrská pomoc, ukázalo še, že v no
vé, Gottwaldově mládeží z těch 20 let zbyla jen
nechuť k předepsanému socialismu. Dnes potkáváme
její - představitele na ulicích všech měst na Západě,
vede se jim dobře jako ostatním uprchlíkům. Sn ad
proto, že už je nikdo neformuje do nového tvaru Ole
ga Koševého. A CSc Tomášek může vzít jed, že když
průvan . ohlásí — třebas za “ několik generací” —
nové rašení, zhroutí se .celá fikce tzv. socialístiefcéSé
člověka právě tak nezadržitelně jako v osmašedesá
tém. Není to jen proto, že svoboda volby, myšlenek
voní tak přesvědčiyě, tak lákavě.. Systém je š mm
neúspěchu vinen, sám: dostal se do začaroveffléh#
ideologického kruhu.
Za hlavní podmínku narození nového leaiissJté&o
tvora považuje potření toho ‘ ‘maloměšťáckého- %něm, zároveň však růst takové hanebností vše™ si
lami podporuje. Chce, aby .občané přestali myslet na
své blaho a měli celospolečenské zájmy. Knsnaažsté
však ve všech zemích, kde uchvátili moc, dnfcžnS
pravý opak. Zájem o věci veřejné se rovná bA ».
protože se může manifestovat pouze nadšení® nad
usneseními. několika lidí, . které Moskva takjakotak
zbavila svéprávnosti. Opakovat fráze, to m aawiá v
konsolidovaném Československu zájem o cetaspáečeeské problémy. V úloze amplionu najde u nás z z B b e m
jen málokdo.
.
S rostoucí apolitičnóstí, nezájmem o věci v e ř e je ,
roste egoismus. Čs. občané, kteří příjíždějš s a návště
vu na Západ, vyprávějí, že bez úfáaíka aero m o z n a
dosáhnout ničeho. To se ostatně přiznává I p d o
(Pokračování na str. 6)
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(Pokračováni se str. 5) kují, jak se ve velkomě
stě, -přes vzdálenosti jež
setrvačná, někteří jakoby
tu existují, lidé dostanou
ještě pokládali anglickou
na místa svých zaměstná
královnu za nejhoršího ne
ní? Jak se musí zdát, svo
přítele, někteří jiní pape
boda pít a svoboda praco
že. Nesmírně živější je
vat mohou být ohroženy.
Otázka, co učiní unie se
Také svoboda žít v čistotě,
svou nesporně velkou mo
jestliže sanitní zaměstnan
cí. Bylo. kdysi uznáno za
ci stávkují a hory odpad
obecnou pravdu, že moc
ků se kupí na ulici. Nékorumpuje a velká moc
mocniční personál stávku
že korumpuje nejvíce. Pře
je a zažene dobrovolníka,
stalo to být pravdou v pří
který nese do nemocnice
padě unií? .
kyslíkovou bombu. Toto je
Jestliže by ve velkém třeba analysovat. člověk
městě
vypukla
stávka leží na rozhraní života a
těch, kdo obsluhují měst- smrti, ale zachránit ho
' ský vodovod, kdo dá li kyslíkem považuje určitá
dem pít? Zde studny a stu ■unie za svůj monopoL
dánky dávno zmizely pod Když ona ne, tedy nikdo.
betonem. Jestliže tran Tak si unie osobuje prá
sportní zaměstnanci stáv- vo způsobit" lidem tělesnou

F o rm o van í člo věka
(Pokračování se str. 5)
oficiálně, švýcarská televize promítala krátce za se
bou dva filmy, polský "Těsnění” a slovenský “ Meridian” . Z obou se divák naprosto nezakrytě dozvěděl,
že kdo v komunistickém státě nemaže, ten zůstane
beznadějně trčet v blátě. Teprve slušný bakšiš nebo
protislužba rozjíždí vehikl tamního hospodářství. Pra
covní morálku a výkonnost pozvednou na chvilku prá
vě jen prémie. Co však s penězi, když to v zemi
vypadá jako u snědeného krámu? Aby se lidé udrže
li při náladě, musí režim znásobit. nabídku zboží. To
je ovšem voda na mlýn buržoaznímu přežitku, touze
po majetku. Konkurenci výrobců nahradila konkuren
ce spotřebitelů. A je to boj stejně nelítostný, proto
že je živen závistí, která rostě do obludných rozmě
rů právě tím, že socialistická společnost nemůže uspo
kojit potřeby a zájmy každého jednotlivce, i když
kterýkoli CSc bude tvrdit opak. Spřátelené třídy (kte
répak to jsou?) se sbližují právě jen v touze jednot
livce mít se lip, aniž musí příliš “ máknout” .
A tak vidíme, že “ nový socialistický člověk” je uto
pií nejutopičtější. Socialismus sovětského bloku pra
cuje s předpolďady a nadějemi včerejška. Jeho ná
rodohospodářské teorie jsou překonány právě tak bez
nadějně jako jeho etika. Vydává za pragmatické a
realistické to, co ve skutečnosti pochází ze zbrojnice
zaprášeného idealismu s, fašistickými prvky, člověk
totiž není jen dobrý nebo jen zlý. Z této staré vesty
nevyrobí salonní socialistický oblek ani krejčík Bil’ak.
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škodu, v tomto případě stickém pudu dělnictva,
škodu konečnou.
nýbrž na některých rozu
Před 100 lety napsal mových úvahách a n a
Emil Zola ponurý román určitých nutnostech nové
z dělnického života s ne doby. Technický pokrok
vyhnutelnou tehdy scenérií vytváří některé divoké sí
hmotné bídy a morálních ly, jež není možno nechat
škod, jež hmotná bída pě- v majetku jedinců.
sobí. Pozorujeme, že až
Jestliže dochází k bojov
dávno nebyl napsán' ro ným stávkám unií, bývá
mán z dělnického žžvota. to z důvodů, které nejsme
Z nějakých důvodi je lite povinni uctívat. Některé
ratura nakloněna k extré stávky nevycházejí z ničemům. a dnešní dělnické1 ho hlubšího než ze soutěže
prostředí nedává k tomu jednotlivých unií. Ačkoli
příležitost. Po druhé svě se okolnosti velmi změnily,
tové válce udělala dělnic rétorika nikoli. S téměř
ká životní úroveň ve svo stejně pathetickýmí gesty,
bodném světě ne kroky, s nimiž kdysi volali do bo
nýbrž skoky. A tu se vy je proti hladu, volají nyní
jevil skutečný, ne vytheo- vůdcové unii do boje proti
retisovaný dělnický ideál: něčemu jinému. Prostí
patřit k střední, nejstřed• členové unií, kteří dopisunější třídě a kdyby byloi jí do novin, prozrazují,
možno i k třídě poněkud[ proti čemu: neradi by
nadstřední. Jsou úspěšná: ukrajovali z nynějšího stydělnická povolání, která,, lu svého života. Tedy styl
pokud příjmů se týká, ne■ je thema.
chávají daleko za seboui
Jeden sobecký cíl unií
příslušníky povolání inte• se zdá být zřejmý: unie
lektuálních. Pro Lenina: vynucují pro sebe jakousi
asi bylo nepředstavitelné,. imunitu proti, inflaci, jejíž
že by mohla být dělnická. ■tísni jsou vystaveni ostattřída něčím jiným než; ní. Automaticky opakova
avantgardou
revoluce. nými platovými požadavČetl špatně v těchto my■ ky se pokoušejí vyřadit ze
slích,. zejména v dělnic■ společného osudu. A otvíkých myslích amerických.. ráji dveře do hospodářskéNa rozdíl od některých ji• ho iracionalismu. Jestliže
ných vrstev dělníci -tu zů■ zaměstnavatel nemá penístávají vděčni své zemi zai ze, aby zaplatil požadavky
to, co jim dává. Bývajíi unií, nechť je zaplatí měnejspolehlivějšími patrio- sto. Jestliže město nemá,
ty, heslo “ zákon a pořá■ nechť stát zaplatí. Jestlidek” upřímně přijímají ai ,že stát nemá .. . Někteří
v morálních otázkách še! píší dlouhé články o tom,
spíše staví na konservativ-- co by mělo být, aniž by se
jedinkrát - i jen lehce ní stranu.
Tak, pokud možno před- dotkli finanční otázky.
První krok k řešení
vídat, pokrok socialismu,,
jestliže .přijde, nebude za- problému je stanovit probložen na třídním; sociali-- l é m .
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Libor Brom: Ve vichřicích hněvu. Příspě
vek k snahám o "nápravu věcí lidských"
v československém exilu. Komenského svě
tová rada, Mnichov-Hartford, 1976, str. 148.

Příspěvek k řešení problému
Celosvětový kongres, který uspořádala Komenského
světová rada v létě 1976 v západoněmeckém Kdnigsteinu, [přinesl nejeden záslužný námět a cennou ini
ciativu. Jednání probíhala v několika sekcích (hábožensko-filosofieké, poMtičké a kulturní) a do předsed
nictva byli v závěru jednání zvoleni i australští zá
stupci paní Kašpárková, dr. Hofírek a dr. Horný,
K příležitosti tohoto -setkání a pracovního rokování
vydal prof. dr. ing. Libor Brom publikaci, která
zrcadli snahy křesťansky orientované části čs. exi
lu. Publikace shrnuje třicet úvah, které prof. Brom
od roku 1968 do dneška publikoval v exilovém tisku,
čtenáři HD autora znají z několika podnětných .a
upoutávajících příspěvků, které jsou také v publi
kaci zařazeny, kromě Hlasu domova zadává prof.
Brom svoje úvahy k uveřejnění v časopisech De
mokracie v exilu, Proměny, Naše hlasy aj.
Autor se dotýká rozličných témat — od křesťan
ských tradic našeho národa k nástupu třetího exilu
a přes mesiáňství a mezinárodní problematiku soudo
bého Člověka k formulaci moderního odboje proti to
talitě a materialismu.
Libor Brom, profesor slovanských jazyků a litera
tur na universitě v Coloradu, aktivní člen filologic
kých společností, republikánské; strany a exilových
organizací, má všechny předpoklady k přednáškové
a publicistické činnosti sloužící nejen emigrantům, ale
k povznesení všeobecné intelektuální úrovně. Jeho zna
lost díla Komenského, T. G. Masaryka, oddanost
křesťanskému světovému názoru a aktivní zájem o
své spolubližní. pak Bromovu práci markantně pozna
menávají a staví na buditelskou úroveň.
Knižně vydaný soubor Bromových úvah nejenže
dodal lesk kongresu Komenského světové rady, ale
vzhledem k obsahové hodnotě obohatil literaturu čs.
exilu.- škoda, že prof. Brom hledá svá řešení jen ve
sféře filosoficko-politické a více méně zanedbává sou
dobou sociální realitu. Vyřešení sociální problematiky
sehraje v uspořádání světa klíčovou úlohu.
IP

1|
Sdělíte-li nám adresy Čechů a Slováků,
(1
'.k te ří by mohli mít zájem o odběr Hlasu domova, 1
I
rádi jiní zašleme ukázková čísla
i
i a budeme Vám vděčni za spolupráci.
HD i
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VYPRAVUJ E

O ZLÉM ŠEYCI MOCI PÁNOVI
Gertruda

Goepfertová

Byl v Přelouči švec, ten se oženil. Měl krávu, ho
spodařili tak všelijak, kráva zdechla. Tak on ji stáhl,
kůži nacpal do pytle a šel. Na silnici se dal prostřed
kem a tam v trusu vybral hovniváry, brouky, na
sypal je do pytle, zavázal, zatřepal a vyšel.
Už se stmívalo, byly kolem něho stromy, nevyznal
se v cestě, procházel lesem a rozhlížel se. Najed
nou uviděl světýlko, šel tam, jak jsou takové mlejnky,
podél cesty, díval se okýnkem a vidí za stolem se
dět pána a ženská ho obnáší, na talířkách kuřátka
pečená, holoubátka* samé dobré věci- Švec se chvíli
díval a pak zaťukal. V tom mlynářka popadla talíř
ky a misky a honem je. nosila do skříně, pána vstrčila
do vedlejší skříně a zamkla. Otevřela ševci, divila
se. Nejdřív si myslela, že je to mlynář a byla mrzu
tá. Švec jí řekl, že je pozdě, že nemá kde spát, aby
ho nechali přespat. Mlynářka nechtěla, že to nejde,
že nemají místo, kdepak, co vás napadá, u nás ne.
Ale on se nedal odbýt, tlačil se dovnitř, až ho pustila,
a sedl si za stůl.
Za chvíli tloukl mlynář, on byl taková sušinka,
malý a nevzhledný, k ničemu, a ptal se, koho to tam
má. Ale nějaký pocestný, nedal se odbýt, že nemá
kam jít, tak jsem ho nechala. Bodejť, jen ho nech.
A chtěl večeři. Tak žena mu nabídla-podmáslí a bram
bory. Řekl pocestnému, aby si přisedl, ten však po
vídal, ale ne, to ne, to já nejím, kdepak brambory a
podmáslí. To já ši můžu najít lepší jídla, mám hada- .
če. Jakýho hadače, ptal se mlynář. Ale tady v pytli,
s sebou. Ten mi řekne o nejlepších jídlech. Podí
vejte, vzal pytel ze země, zatřepal, dal k uchu a
povídá: Tamhle ve skříni, jděte, mlynáři, jsou pe
čená kuřátka a holoubátka.
Mlynář opravdu šel, otevřel skříň a pečínky našel,

20. 9. 1976
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Zdena Salivarová: Nebe, peklo, ráj. (68 Publishers, Toronto, 1976)

Láska za železnou oponou
Není asi správné posuzovat nové literární dílo podle hodnoty dřívějších prací
téhož autora, měřit jeho hodnotu uznanými kvalitami nesporného dřívějšího
úspěchu. Beru-li míru Honzlové přesto za směrnou pro novelku, kterou Zdena
Salivarová napsala za loňské stávky kanadských pošťáků (a s podporou Ka
nadské rady), je to proto, že chci dokázat nelidskost a neudržitelnost hesla
"Noblesse obiige" (aspoň v literatuře), čtenáři budou jistě očekávat nadprůměr a mnozí z nich budou nespokojeni, když jim torontští předložili útlou kní
žečku, příběh povýtce milostný, říznutý absurditou komunistického Českoslo
venska, nicméně příběh, který se hutností atmosféry Honzlové téměř vyrovná.-

Český podzim
František Listopad

bloku socialistických stá
Mlčky dozrávají
tů?” A bábička-proletářka
hrušky v českém záři
vysvětluje: “ Jsme, avšak
Roje zavírají
některé jsou socialističtěj
testu za včelaři
ší. Pusť ho z hlavy, hol
Houbař dešifruje
ka, jakpak by ti dali paš;
stopy mrtvých dětí
když tam hlídají vlastní
včera spadlé dráty
lidi, aby někdo proboha
. rzi ví bez napjetí
nejel bez povolení z Chotěhůlek do Prčic.” Ale
Dům od listí révy
přece jen se jí vnučky
přihořivá hoří
zželí a jde s ní na vel
Někdo nevzpomíná
vyslanectví
Sovětského
jiný nehovoří
svazu. Hauzíruje tam se
svou návštěvou SSSR roku
1925 a s tím, že by pro
vnučku “ prázdniny stráve akcionář a sedí, všechno I Obě srovnání nevyznívané v nějaké zemědělské těžší a musí se spokojit jí nikterak polopaticky, ne
části Sovětského svazu by s tím, co na ni jako na jsou deklarovány poučka
ly nedocenitelným příno odpad komunistické spo mi a frázemi, vyplývají z
sem” . Soyětský - člověk jí lečnosti zbude, a její se děje, a to je na novele
slíbí dát vízum, pokud ne střenici . Mášu, které mat nejsympatičtější. Věra si
budou .mít námitky česko ka, teta Vilma, konexemi ovšem ve vnitřních mono
slovenské úřady. Když Se vyšaší všechno (mladý lozích z partaje a z celé
už zdá, že i ty se nad Vě- Francouz, kterého si vza ho jejího tyátru “ utahu
řinou láskou smilovaly, la v Marseilles, se s ní je ", odkrývá však také
dostane Věra dopis od Ja- dá pro její nevěru roz ironicky bezmocnost babič
aisova kamaráda: “ Jani- vést a Mášu si vezme sta ky, která žije mezi svými
30vi už nepiš. Není více řeček, který “ snad vlast novinovými výstřižky z po
na té adrése. Vzkazuje, že nil všechny zámky od Rý čátků čs. socialismu v
to, Co dělal, myslel a ří- na k Pyrenejím” ). Záro první republice.
Tvrdá
sal, bylo doopravdy . :
veň konfrontuje svět čisté fakta o životě v obsaze-.
A to je konec love-story.
lásky se světem špinavé nýeh pobaltských státech

jsou proklatí psi.”
Stín
režimu
mladou
lásku neopouští. Taktak,
že mohou být pár dní spo
lu o samotě, ve strýcově
chatě, když teta odjede do
Francie na svatbu Máši,
které k tomu vyběhala na
svých soudružskýph zná
mých a za pilného podmazávání povolení. Konečné
rozloučení stojí neustále v
hlavách i tomuto krátké
mu štěstí. Po třech dnech
zůstávají jen přísahy věr
ného našeho milování,
vzpomínky a 24 dopisů,
které Věra uschovává pod
polštářem. Ale její touha
po milém se neumenšuje,
naopak roste a nakonec si
zažádá o .povolení k cestě
do Rigy. Pasové oddělení
však žádost o pas zamít
ne, protože “ Věřina cesta
Salivarová usilovala' o
není v zájmu našeho so
cialistického zřízení” . "Ja Ivě 'konfrontace: staví
kýpak státní zájmy?” po proti sobě Věru, která má,
divuje se Věra. “ Copak protože její otec je re-

ho, úplatného komunismu, nebo o stálém zatýkání v
kde není místa pro cit, Sovětském svazu jsou vel
nýbrž jen pro styky, pro mi strohá a pronášejí je
(Pokračování na stř. 8)
tekci.

divil se tomu hadači a ptal se, je-li na prodej. Co by sili, že švec umřel. Ale jakpak umřel, když chodí po
nebyl, můžu vám jej tady nechat. Tak co za něj, co vsi, lidé ho potkávali venku.
za něj chcete. To víte, taková věc není k zaplacení.
Druhý den vzal švec babku, pěkně ji celou umyl a
No, tak za dva tisíce zlatejch byste dal? No, nechám oblékl, koupil košíček krásných míšeňských jablek,
vám ho, ale to víte, je to vzácnost k nezaplacení. k ránu sebral babku i košík a posadil ji na most.
Mlynářka ještě stála u kamen a chrastila pytlíčkem, Fřed ni vyložil ta krásná jablíčka. Babka seděla
přidala mu, bála se, aby neprozradil, že tam někoho schoulená, s hlavou sehnutou a rukama složenýma. ;
má. On povídal, že svoluje, ale tu starou jarmaru že
Ráno šel správce ze zámku, jak je tady ve Světlé,
chce k tomu, že se mu taková starožitnost libí. (Tú, - šli s paničkou na procházku. Panička povídá, podí
co v ní byl ten pán.) Mlynář povídal, jen si vemte vej, jaká tady ta babička prodává krásná jablíčka,
bezevšeho, když se vám líbí. Tak švec, že už tam .kup mi dvě. Pán na to, ale proč ne, koupím. Ptá se,
spát teda nebude, mluvili dlouho a rozednívalo se. kolik stojí ta jablíčka, alé babka nic. čeká, nic. Dívá
Přivezli trakař, naložili almaru, mlynář hekal, sakra, se, vezme hůlčičku a šťouchne do babky. Babka se
to je tíha.
zvrátila a žblunk do vody. Pán se moc polekal a ještě
, Švec jel po silnici a jak přijel k rybníku, povídá: víc se polekal, když hned z druhé strany na něho vy
Tak, teď tě, stará almaro, tady hodím do vody, už skočil švec -a bědoval, vy jste mi utopil babičku, co
mám té tíhy dost. Ne, ne, ne, počkejte, počkejte, bylo já si teď počnu, vy jste mi utopil živitelku, co budu
slyšet, já vám zaplatím. Co to, povídal švec, kdo je dělat. Tak pán ho jen prosil, aby nekřičel, aby ne
tam? Já, nechte mě, mám peníze u sebe, tady v ka přišli lidé, pst, a vytahoval peněženku a dával mu
bátě, dám vám hned. švec se chvíli zdráhal, ale pak peníze. tšvec se vykračoval, pán mu přidal, ještě se
povídal: Tak dobře, ale já jen pootevřu a peníze na švec ošíval a naříkal, ale jako se dal přemluvit. Jak
před, pak teprve pouštět. Zas dostal peníze. Almaru pán odešel, ještě hodil do vody jabka a pelášil do
vyklopil do rybníka, trakař nechal stát a šel domů. mů. A zase chodil, rozhazoval peníze a měl jich po
Tam utrácel peníze, pořád měl dost, zláťáky jen lí řád dost.
Sedláci se ho ptali, kde nabral tolik peněz a on po
taly.
Sousedé se divili a ptali se, jak k těm penězům vídal, prodal jsem babku na mast, v lékárně za to
přišel. On řekl, že to utržil v městě za kravskou kůži, platí, tam dávají peněz! A to ještě byla ta moje hu
tam platí, pane, a to jsem měl jen hubenou krávu, bená, to vy máte baby tlusté, sádelnaté, buclaté.
Sedláci šli a všechny baby zabili. Naložili je na fůry
chcíplotinu, vy máte proti tomu tlusté, vykrmené.
Sedláci šli, pozabíjeli krávy, stáhli je, maso vyhodili a vezli do města na prodej. Zastavili před lékárnou
a ráno jeli s fůrou kůží do města. Zastavili před ob a šli za lékárníkem, že mu vezou baculaté, tlusté bá
chodem a celí nedočkaví šli prodávat kůže. Obchod by na mast. Lékárník se divil, cože, jaké báby? No.
ník se na ně podíval á povídá: No kůže, kůže. Dám na mast, když se za ně tolik platí. Na jakou mast?
vám za ně, co se platí. Sedláci láteřili a smluvili No přece švec od nás vám prodal hubenou babku a
dostal moc peněz a my vám vezeme vykrmené. Teď
se, že ševče zabijí.
Švec, toseví, to větřil. Měl starou babičku, ta líhala vyšel lékárník před lékárnu a vidí hromadu bab na
vedle v komůrce, tak ji vzal a položil do své postele fůře. Sepjal ruce. Dal sedláky zavřít, žádné peníze jim
a sám si lehl místo ní. V noci sedláci přišli, otevřeli nedal. Vozy poslal do márnice a baby pohřbili.
Zbylí chlapi a ženské ve vsi už měli ševče úplně
si potmě ■okno do jeho světnice a bác mu sekerou
na hlavu. Tak a teď máme pokoj, řekli, a rozhlá dost a chtěli ho utopit. Chytili ho, dali ho do posady

a donesli k rybníku na most. Tam ho nechali ležet a
šli na radnici radit se, jak ho utopit, aby zas necho
dil živ.
Zatímco se tam radili, hnal pasák k mostu ovce,
ovce šly kolem posady a švec křičel: A já ji nechci,
ona je zrzavá, nechci zrzavou, radši se dám utopit,
radši se dám utopit. Pasák to slyšel a ptal se: Jakou
zrzavou? Ale starosta mi nutí dceru a já ji nechci,
když je zrzavá, a za to mě chtějí utopit. Tak já bych
si ji vzal, povídal pasák, já chci zrzavou.- Tak si sem
vlezte! Tak pasák dal ševci své šaty, švec oblékl pa
sákovy, zavřel ho do bedny a hnal stádo na pastvu.
Odpoledne přišli sedláci k bedně, chopili se jí, ale
pasák řval: Já si ji vezmu, já chci zrzavou. Oni se
rozzlobili, zatracený švec, ještě si z nás bude tropit
smích, a tím spíš ho tam šoupli, šup do vody.
Jdou domů a proti nim žene švec stádo ovcí. Sedláci
se dívali a dívali a dívali a ptali se ševče, odkud má
ty ovce. Z vody! Přived jsem si je z rybníka, tam je
v hloubce dobytka, krávy, prasata, kozy, býci, na
co si člověk vzpomene. Mně se líbí ovce, tak jsem
si vzal ovce. Jak to sedláci slyšeli, hned začali-ská
kat do vody, Někteří se zastavili, slyšeli, jak jiní udě
lali juch -á, juch, to jich tam je, a honem skočili
taky do vody. Ženské čekaly na břehu, z které strany
poženou, ale jak viděly na hladině plávat těla, bři
cha nafouknutá, zalomily rukama a jen proklínaly
ševče.
Tak švec viděl, že už to takhle dál nejde, že umřít
musí. Tak se položil do rakve, do ruky si vzal šidlo
a dal za sebe zvonit umíráčkem. Žena nad ním fňu
kala, hekala, rukama házela. Jak ve vsi slyšeli, že
švec umřel, ulevilo se jim. Jen jedna ženská zvědavá
povídala, že se musí na něho ještě podívat. Tak tam
šla a jak se obrátila k rakvi zády, vtom ji švec píchl
šidlem. Ženská vyletěla celá bez sebe, že švec ještě
po smrti kouše, za živa že vyváděl a po smrti kouše.
Ostatní se báli k rakvi se přiblížit. Tak švec zase
vstal a chodil a stal se pánem v kraji, protože z ně
ho měli všichni hloupí strach.

Osmnáctiletá Věra je
proti své sestřenici Máše
v nevýhodě. Otec je ve
vězení, matka pracuje v
továrně, babička byla so
ciální 1 demokratka, ‘ ‘bo
jovnice právě za dělnický
práva” , nenávidí komuni
sty a svou snachou Vil
mou “ maximálně opovrhu
je ” . Teta Vilma totiž se
přidala k proudu, donuti
la s ním plout i svého
muže, i dostala Mášu na
univerzitu a nový byt na
Santošce. Věra pochopitel
ně na univerzitu přijata
není, strýc, celkem dob
rák a jen ve vleku své že
ny, jí sehnal místo pomoc
nice zvukaře na Barrando
vě, pana Frejky. Věra
ovšem Máše závidí, proto
že to “ uměla válet s klukama a s tetou a teta to
zas uměla válet se žívgtem” . To je základní si
tuace, ze které se rozvíjí
děj.

Sám o sobě je velice
jednoduchý: milostné opo
jení dvou mladých lidí.
Věra se při natáčení se
známí s lotyšským košíká
řem-' Janisem. Zamilují se
do sebe, ale jejich láska
je hned zpočátku pozna
menána politikou. Takový
je rozhovor milenců:
“ Jsou tví rodiče komu
nisti?” — “ Jak by mohli
bejt komunisti, když je tá
ta zavřenej?” — “ Copak
oni zavírají jen nekomunisty?” — “ No jo, vlastně.
Nejsou. A tví?”. — “ Už
nejsou,” řekl, ale nějak
moč vážně. “ Nikdy neby
li,” dodal a mně trvalo
chvíli, než jsem pochopila.
Nebýt babičky, asi bych
tak hned
nepochopila.
Vzala jsem ho za ruku.
“ Voní ti je zabili?” --Přitáhl mě k sobě, jako
kdyby mě chtěl políbit
úplně nejvášnivěji, stiskl
mě a zašeptal: “ Rusové
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DOBRA ČESKÁ RESTAURACE

je hlavní atrakcí, kterou poskytuje
i velmi náročným hostům

■
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LIDO RESTAURANT

“
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2 Roslyn St., Kings Cross, NSW, tel. 358-4844
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PROHLÁŠENÍ O NUTNOSTI PROHLOUBIT
SVOBODNOU TVORBU, VÝZKUM
A Š ÍŘ EN Í MYŠLENEK

Československá společnost pro vědy a umění (dále
“ Společnost” ), nestranická, nevýdělečná kulturní organisace, vyznává zásady svobodného hledání pravdy
a poznatků, jakož i volných, ničím neomezených styků
mezi národy a svobodného šíření myšlenek. Společnost
sdružuje vědce a -vzdělance, umělce a spisovatele z
Celého světa, kteří buď díky svému původu nebo z
odborného zájmu vyvíjejí činnost, jež se dotýká Čes
koslovenska, jeho národů a československého příspěv
ku ke světové kultuře.
RESOLUCE

20. 9. 1976

LÁSKA ZA ŽELEZNOU OPONOU

B
_

Večeře se podávají od 5. hod. bdp. do půlnoci,
" v neděli obědy a večeře od 12. hod. polední
■
do půlnoci.
■ Lehké občerstvení a nápoje dostanete po celou
g noc (do 6. hoď. ranní). — Plná likérová licence.
Privátní oslavy různého druhu ve' zvi. místnosti.
Srdečně zve Jarda Vondrášek

H0MOVA

(Pokračování se str. 7) banvarova svou love-story
jednající osoby, takže ne musela napsat slangem,
působí rušivě. Věra je pak dodala jí tím působivosti,
jakoby sestra Honzlové: věrohodnosti.
drzá, ironická, přisprostTedy Horizlová II.? Ne
lá, ale v citu pravá, ne docela, ale její blízká pří
falšovaná. Ve věrotajně buzná. Doufejme, že i ona
zpodobněném
prostředí najde u čtenářů vřelé při
barrandovských ateliérů, jetí, jakého se dočkala je
nahozeném několika málo jí starší a vyspělejší se
detaily, se čtenář cítí ja stra.
J. S.
ko doma. A uvěří i milen
Pozn.: Knihu můžete ob
cům povídání o .ničem, kte-. jednat též v Hlasu domo
ré se podobá “ milostným va.
dialogům” v Prima sezó
ně, i jejich tísním a pláči.
Hovorový jazyk, a to i
Malý oznamovatel
(dost nedůsledně) ve vnitř
ních monolozích,
bude
možná zase
kamenem
ČEŠKA,
úrazu u přátel spisovné
střed, postavy, svob..
veselé povahy, pokouší
češtiny, na mne však by
náhodu: hledá sezná
češtinářsky vypulérovaná
mení se slušným pá
řeč působila v tomto pří
nem, s nímž by našla
padě jako pěst na oko.
společné, zájmy. Zn “ Sydney - náhoda’’ do
HD.

Shromážděni ve Washingtone, hlavním městě Spoje
ných států, v létě, kdy se dovršilo dvousté výročí
* HODINÁŘ *
americké revoluce, členové Společnosti, kteří si na
* ZLA TNÍK *
|
devše cení svého postavení svobodných mužů a žen,
hrdě se hlásí k základním lidským -právům, zakot
STEVEN VARDY
Kvalitní
I
veným v Prohlášení nezávislosti a Ústavě Spojených
. dorty a zákusky '
590 George St..
států, s nadšením se připojuji k oslavám jubilea ame
EUROPEAN
Sydney
rické revoluce, vděčně vzpomínají podílu, který měl
Y U M M Y CAKES
(proti Trocaoeru)
americký lid na utvoření svpbodného a demokratic
. S G fzy SSL.
kého Československa, plné hodnotí příspěvek Čechů a
velký sklad zlatých aj
BocmE Junctíon, NSW.
Slováků k americké a světové kultuře a bezvýhradně
šperků, hodinek aid.
Tešefoa (Sydney)
dávají své síly do služeb věci svobody a lidské dů
3m m m
Opravy se zárukou.
stojnosti, osvědčují svou nezl omnou vůli
Ka 'Tasí návštěva
Mluvíme česky'
ZNOVU POTVRDIT viru. že svobodné hledání prav
se té a
a slovenský.'
dy a osobního štěstí musí být základem každého po
Eva a Věra
T elefon: 61-8*73
litického systému, který si přeje uchovat lidskou dů
stojnost;
VYJÁDŘIT hluboké znepokojení *nad ztrátou snobu
dy shromáždění, výzkumu a projevu, k a ž došlo v
SYDNEY
Československu a v jiných ženách;
VÍTAT úsilí českých, o stovenskýck vědců a w s ik á ,
-oddaných zásadám duciwrsí a tvůrčí svobodý. kteří
MOViNY V EXILU
v těžkých podmínkách srasdofaé&o
pátí
své poslání, životně dS*ež8é pro jjeJíefe n a m I rašá % i ú k - piedaáSky. kterou uspořádala 10. září 1976
lidstvo;
.waHtBi.-gfeaj Mmt Spatoftiosti pro vědy a umění v Syd■ NEÚNAVNĚ PŘESVĚDČOVAT véooe- sassSila*ce- B B sr * psrrsla sa s i z Metboume vedoucího redaktora
umělce a spisovatele všech sáiadÉ. aktF * zsssspscaÉÉ B a s a
p. F . Váňu. Ze zemí, kde exil aktiv
a pracovali pro obnovu mezaáaiefcieh fiásiýci. gcáv ně pracajie. je v řadách českých a slovenských exiv Československu a všade na svitě;
to»#cfc.ik í w u ů jen málo jedinců, kteří by mohli na
VYZÝVAT A PODNĚCOVAT vžed agy Bdi ěsisrě v i  M g íěrsa odpovědně a s přehledem promluvit. Stalo
le, aby se podíleli na jejich snahách a spala s m m i se Sak v každém případě v Sydney při večeru, který
usilovali o uskutečnění principů., afosafesých v (M - pčesáítí místní rámec a zasáhl do otázek, které se
versální deklaraci Spojených bšhx Kí o fldskývfc p á  dasýhají československého exilu po celém světě.
vech, a aby nedali podlomit všelidskou v r a v aeBafca25. výročí existence HD od skromných začátků, kdy
ditelnost a důstojnost každé lidské osobaostL
byi rozeslán rozmnožený dopis psaný na anglickém
psacím stroji bez háčků a čárek až po dnešní noviný
expedované do různých zemí po celém světě, bylo
tom vzpomenuto ročenkou, která je nejlepším dokla
(
Vzhledem k velkému zájmu © čsL
/
dem této dlouhé cesty bez mnoha průvodních slov.
f
klasické melodramy — na I P <fesfcsrli
)
Pan Váňa “ byl u toho” od první chvíle až do dneška.
?
gramofonové firmy T&aáeapiaoo CH —
) V Sydney se sice o HD blíže nezmiňoval, ale všechna
} natočené bývalou členfcwi teoěaácých
1 ta léta redigování novin jistě přispěla k jeho důkladné
)
divadel a čsl. rozhlasu, ferečta s
1 znalosti exilové žurnalistiky, k celkovému politickému
přehledu a k 'vyváženému pohledu na různá fakta mo
f
Blankou ČERXILOVOU.
) derní historie.
V debatě, jaká možno říci v Sydney mezi krajany
í
dáváme do předváncčiiílso prodeje
/
po dlouhou dobu nebyla slyšet pokud se týče otevře
?
Úryvky z Máchova “ Máje'' a ze
)
>
Závěrový “ Radúz a Mahuleaa” . podkržené
) ností a snahy dostat se k závěrům bez přetvářek a
Ouzí, byly rozebírány otázky, jak a komu předávat
V,
hudbou A. Dvořáka a B. Smetany.
\
vlastní zkušenosti exulantů, jaké je cílové poslání exi
(
Objednací lístek:
/
lu, v čem je rozdíl mezi emigrací a exilem, jak pomo
ci etnickému vysílám, v čem hledat všechriy společ
( Libor HAASE, 47 Yanko Ave.. Waverlev. NSW. 2024 < né základny pro Čechy a Slováky, jaký je při tom
všem význam rodného jazyka a řada námětů dalších.
l
, Z ašlete................................ kosů LP desek
r
Vydávání novin je kulturní činnost, která — dělá
(
Jméno: ..........................................................
/ na pravdivě a poctivě — se stává politickou činností,
(
Adresa: ..........................................................
/ i když to třeba není, Uvedeno černé pa bílém v je
jich podtitulku. Význam a obsah večera se dal tušit
a byl plně prokázán. Jestliže tedy byla kdy činnost
?
Cena $ 6.50 a poštovné.
)
SVU v Sydney blízka svému poslání, bylo tomu tak
zcela jistě dne 10. září,
Jan Jirásek

Contin. "G O U R M E T"
Restaurant "L A B U Ž N ÍK "
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129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bav
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Sydney, tel. 31-7393
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Otevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer , {
v Deděli oč 12. hod. polední do 9 hodin večerJ
v pondělí zx vřeno.
i

Ze života umělce
Přesvědčte se o janosti našich jídel.

I

dávno, co
referovali
o filmu A
I Nera
Na to
vašitaknávštěvu
se jsme
těší rodina
Novotných,
i
přeletěl přes kukaččí hnízdo jako o triumfu režiséra
Miloše Formana. Film dosud běží v melbournských
a zajisté í jiných biografech a stále přitahuje diváky.
A. J. Liehm: Příběhy Miloše Formana. SixD ěj filmu pro mne představoval analogii spjatou s
ty-Eight Publishers, Toronto, 1976, str. 249,
dnešním světem
a hledal jsem v něm i jakýsi sym
fotoor. Dříiohv, 5 4.80.
bol emigrace. Ti. kteří- trvali na tom, že realita blá
znice nic. jiného nepředstavuje, mohli sice být zasaierri sragičností příběhu, nepochopili však jeho dosah
a fj»k Formanův záměr.
Když jsem začal čist Liehmovu knihu o Miloši
Formanovi, těšil jsem se, že se dozvím o Kukač
kách. více a moje interpretace bude, jak jsem dou
f a l autoritativně podpořena, případně zamítnuta, aby
byla jasno. Ale jak Forman nenabízí žádný polopatžsnus ve svých filmech, tak jsem jej nenašel ani v je
ho životopise, nejsem tedy o nic chytřejší. Jinak
ovšem nemohu říci, že jsem se nedozvěděl nové vě
ci a. nerozšířil obzory. Liehm nechává mluvit Forma
na v první osobě a každou kapitolu proloží svým ná
zorem, který není ale nikdy protichůdný či diskuzní
s Formanovým. Tato konfrontace reality té či oné
etapy Formanova života a jeho filmové tvorby je
realizována časopiseckou reminiscencí. Jsou to člán
ky, které Liehm uveřejňoval, pokud žil v Českoslo
vensku, v měsíčníku Film a doba, a po odchodu do
exilu v časopisech Text a Listy. Je tedy retrospek
tivní, nezaujímá dnešní stanovisko, anebo nám nazna
čuje, že se jeho publicistické soudy, některé téměř
desetileté, vůbec nezměnily. Každou kapitolu však,
ať je tomu tak či onak, nezasazuje do adekvátního
časového úseku.
Liehm nechává Formana vypravovat o všem mož
ném od dětství až po převzetí Oskara za Kukačky.
Příběhy nejdou do detailů a snad předpokládají, že
čtenář je náročným filmovým divákem, je poučen o
vývoji čs. kinematografie a při nejmenším viděl všech
ny Formanovy filmy. Já jsem, běda, tuto filmovou
univerzitu neabsolvoval a tak mi v knize leccos chy
bí, pravděpodobně to, co Liehm předpokládá, že je
všeobecně známé. Nemohu ho ovšem vinit příliš ve
hementně, jsa si.vědom, že knížka byla koncipovaná
a dokonce i nazvaná jako Příběhy a nikoliv životo
pis. A pak, když jsme nahlédli pod pokličky těch
tajemných nádob, ve kterých, vaří režisér své fil
mové lektvary a seznali přednosti střihového stolu
před jiným zařízením, čekal jsem, že se Forman
zmíní o sobě a nové situaci, ve které se octl. Cítí
se emigrantem? Považuje se za světoobčana? Nebo
Čechoslovák tč. v Americe? Forman se ale nezmínil
ani slovem. Je to tabu nebo to patří do hry, ve které
je aktérem?
IP
Pozn.: Knihu dostanete též v HD. Cena $ 4.80.
Oznamuji všem přátelům a známým, že moje ■
drahá přítelkyně, paní
■
JA RM ILA JANOŠKOVÁ,
|
která byla na návštěvě v Austrálii u rodiny I
svého syna p. Jaroslava Bražiny ve Fairy Mea- I
dow, NSW., zesnula dne 12. září 1976 v nemoc- I
nici v Port Kembla, NSW.
1
Též jménem syna zesnulé Jarky a B
vnučky Nicole H
Aleš Panocha, Loť28 Hasan St., ■
Lake Heights, NSW. 2502 8

20. 9. 1976
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S. Hofirek

Vlivy střední a východní Asie na evropské dějiny jsou poměrně staré. Ve třináctém století, založil Džingis Chán mocné mongolské impérium, které za jeho vlády a za vlády jeho nástupců (zejména Ogotaie
a Kublaie) obsadilo Čínu, Tibet a několik dalších asijských zemí a mongolské hordy okupovaly Mosk
vu a vpadly do Polska, na Moravu, do Maďarska a dostali se až na území dnešní Jugoslávie. A tak
Mongplové založili mocnou čínskou dynastijí Yuan, avšak Číňanům se podařilo ji svrhnout v druhé
polovině, čtrnáctého století. ;.
.'
Diplomatické styky a pokusy O ně jsou ovšem mnohem staršího data. Cuvernér západní čínské provin
cie poslal svého vyslance do Říma koncem prvního století, ale vyslanec se po namáhavé cestě dostal
až k Středozemnímu moři a pak se vrátil. Římský císař Antonius byl úspěšnější, když poslal v polovině
druhého století svého vyslance do Číny s mnoha vzácnými dary.
Cesty Marca Póla jsou pověstné, ale méně známá je cesta františkánského bratra Oldřicha, syna
českého vojáka z družiny Otakara II. a italské m atky. Bratr Oldřich cestoval v Asii přes čtrnáct let
a pobyl v Pekingu tři léta á pak napsal o svých zážitcích zajímavý cestopis.

- »-

.

dfej, „
;

Božtímte
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KALORAMA -

Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte n a . oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi
Bárbers Rd;, Kalorama, Vic., tel. 728-129*

mují čínský lid denně čtyři taiwanské vysílačky.
Umírněné i radikální křídlo mají asi stejnou zahra
niční politiku a budou nadále podporovat revoluce v
asijských zemích. Je však nepravděpodobné, že Ký se
Číňané se chlubí tím , že vzrůstající obchodní styky přinesly do Evropy významné čínské vynálezy,
Čína stala dobrovolně sovětským satelitem, neboť to
zejména knihtisk, kompas a střelný prach. Knihtisk umožnil rozmach renezance, střelný prach usnadnil
mu se příčí celá mentalita čínského člověka. Číňané
svržení feudalismu a kompas mořeplavbu, která byla základem koloniálního rozmachu.
1se považovali již od starověku za střed civilizovaného
světa, své království nazývali Středním královstvím a
Po Mao Ce-tungově smrti mohou být čínské vlivy na Evropu v dohledně době ještě pronikavější, bu
všechny národy kolem byly pro ně barbary. Čínský
dou Však docela jiného druhu a je rozhodně užitečné o nich uvažovat. Znalost Činy .je. ovšem předpo
nacionalismus, komunistický i nekomuhistický, je vel
kladem pro správnost uzávěrů.
mi silný a obě skupiny považují Mongoly a Tibeťany
za pouhé čínské kmeny.
Slavný čínský básník osmého století Li Po (jehož některé básně přeložil do češtiny Maíhesius) milo
Chování čínské armády je nevypočitatelné' a může
val přírodu a víno. Podle staré, pověsti se jednou večer Li Po projížděl na malé loďce na jezeře a by!
nastat podobná situace jako po první světové válce,
v podnapilém stavu. Odraz měsíce ve vodě ho tak okouzlil, že chtěl ten přelud vylovit, spadl do vody a
kdy mnoho čínských generálů bylo vlastně vládci na
utopii se. Tak skončil člověk, který ztratil kontakt se skutečností. Nebyl však ani prvním ani posled
svém území. Uvážíme-li všechny skutečností, pak. je
ním člověkem, který se honil za přeludy, a domnívám se, že tento případ může osvětlit počínání čín
možné se domnívat, že čínské komunistické impérium
se zhroutí neb bude zničeno před pádem komunismu
ských i jiných politiků v této době.
v Sovětském svazu. Číňané zničili mocnou říši Kúblai
Poslední císař Pu Li žil v Zakázaném městě v fueianismu, poněvadž chtěl být znám jako velký uči Chánovu a mohou zničit i komunistickou diktaturu ve
Pekingu a byl tak odříznut od reality čínského živo tel Číny a nesnesl konkurenci.
své zemi.
A tak více než osm set miliónů Číňanů bylo hnáno
ta, že ó životě prostého Číňana nevěděl vůbec nic.
Pro nás exulanty bych si dovolil udělat několik uzá
Tři tisíce eunuchů mělo na starosti správu císařské mocí, která vyrůstá z hlavně pušky, za přeludem ru věrů. Měli bychom pokračovat ve stycích s taiwánho dvora a administrativu země a mandaríni se učili dé hvězdy, který se příčí požadavkům lidské přiroze skými antikomunisty, které.byly již navázány, á. bylo
zpaměti konf uciánské klasiky a hledali politický ideál nosti. Tomuto přeludu bylo obětováno asi čiyřicei bv užitečné spolupracovat se Světovou aňtíkomunisticv daleké minulosti. Kuchaři připravovali císaři dva miliónů Číňanů, kteří byli hromadně souzeni tak zva kou ligou, kde má Taiwan silné vlivy. Dálším úkolem
cet pět chódů pro každou příležitost k jídlu, aby si nými lidovými soudy a popravováni na náměstích a je prosazovat v zemích našeho pobytu, aby vlády
mohl dobře vybírat (předtím císařovně Dowager prý na návsích, za přítomnosti všech místních mužů, žen upustily od politiky lovení přeludů v kalných politic
dokonce sto chodů), zatímco mnoho Číňanů žilo v i dětí. Opojný lesk přeludu rudé hvězdy vedl dále kých vědách, která je inspirována motivém obchodní
bídě a bylo vykořisťováno. Čínský rolník většinou Číňany k obsazení Tibetu, k útokům na K oreu. a k ho zisku, a dále aby byly navazovány' diplomatické
nevlastnil půdu, ale hospodařil na propachtovaných podpoře revolucí v Indočíně, Indonésii, v několika styky s vládou na Taiwanu, aby se tato vláda dostala
pozemcích, ze kterých odváděl padesát až sedmdesát afrických zemích a nyní hlavně v Thajsku a Malaj z diplomatické izolace.
sii.
procent sklizně) v-naturálií-ch statkářům.
Básník Li Po a císař Pu Yi, kteří ztratili kontakt
čang Kai-škovi učaroval jiný přelud, a tím byl boj
Sun Yat-sen vyhlásil, čínskou republiku, stal se je
s realitou života, by měli být pró nás výstrahou á
o
svobodu
bez
sociální
spravedlnosti,
a
ten
přelud
jím prvním presidentem a v jeho programu byly tři
cesta bratra Oldřicha ukazovatelem. směru, neboť on
základní body: demokracie, láska k vlasti a sociální ho připravil o celou kontinentální Čínu. Jen tato ka šei do Číny nején zjišťovat podmínky prd rozšíření
spravedlnost, K těm sociálním reformám však nedo tastrofa ho přivedla k poznání pravé politické reali misijní práce; ale táké hledat možného spojence pro
cházelo a tak situace využili komunisté, kteří se pod ty. Bylo prolito mnoho krve. K čínským jzmatkům při ti rozpínavosti Arabů. My dnes potřebujeme spojenec
spěl i přelud japonského imperialismu, který usnad
vedením Mao Ce-tůngovým: zmocnili jedné provincie,
tví čínského lidu proti komunismu.
postříleli statkáře a půdu rozdali lidu. Zprávy o tom nil vítězství komunistů, neboť Čang Kai-šek byl nu
Svobodný svět se buď postaví na stranu diktátorů
se šířily po celé Číně a tak komunistické hnutí rostlo, cen bojovat na dvou frontách — proti čínským ko a pak zahyne, nebo na stranu porobeného lidu, a ták
munistům
i
proti
Japoncům.
zatímco Čang Kai-šek oddaloval stále pozemkovou re
přispěje k jeho osvobození. Mírová koexistence je
.Ani Mao-Ce-tang ani čang Kai-šek nechápali dobře
formu, přesto že byl varován. A tak ztratil celou
pbúhým mámením syětelného přeludu v politických
kontinentální Čínu a uchytil se na Taiwanu, kde ihned nauku, kterou hlásal čínský císař osmnáctého století temných vodách a potápí odpor antikomunistů v ko
ITaog
Hsi,
že
fatížnejea
.ta,
co
vláda
dělá,-.ale
.i.
to
,.
ze strachu zavedl jednu z nejlepších pozemkových
munistických--zemích.'- • - ' ■ - - - • - co nedÉá a opomíjí, je důležité pro současnou i příští
reforem na světě.
V tomto myšlenkovém varu může být naše exu
generaci, a že taková opomenutí mohou přinést lidu
lantská práce v politickém životě zemí; našeho pobytu
Je zajímavé srovnat oba soupeře. Mao Ce-tuug byl mnoho v t í p e n i .''*
. ■; "
. s.
. í v. různých, mezinárodních organizacích velmi zásluž-veden přeludem rudé hvězdy na vodách historického
Situace v Čírsě po smrti Mao Ce-tungově je nyní ná a užitečná.'
r
"
materialismu a potopil celý národ v moři nesvobody. velmi sjiefKá. á je obtížné odhadovat další vývoje
Rudá hvězda hlásala zrození ,nového kolektivního člo Je však jisté,' že čínský dělník není spokojen sě svýrh
věka a nebyla ani trochu podobná betlémské hvězdě, údělem kolektivního člověka, o čemž svědčily velké
která nabízela pokoj lidem dobré vůle. Mao nepocho dělnické bouře v Pekingu letos na jaře a nepokoje. v
R Á M U JT E
i;
pil ve svém revolučním nadšení, že člověk má nárok jiných dě&úckých střediscích. Čínský rolník není rov I
ha plný rozvoj své osobnosti a že společnost mu má něž spokojen s životem v komunách, kde má jen uby ? 1 u první pozlačovačské firmy v Austrálii
<;
k tomu jen pomáhat. Věřil, že lidské myšlení nese tování, oblečení, velmi mizerné ovšem, a dále jídlo.
vždy stopy třídní příslušnosti, že revoluce je nevyhnu Peníze žádné nedostává.
|
A N T O I N E G A L L E R IE S
;!
telná a že nemůže být mírná, neboť jen násilím je
Veden! komunistické strany je rozštěpeno na skupi
M A JIT E L J. KOŠŇAR
j!
možno svrhnout vykořisťovatelskou třídu a mezinárod ny radikálů a umírněných. Radikály vedl Mao a nyní |
ní imperialismus.
je vede jeho žena Čang čing a ministerský předseda 5
514 Riversdale Rd., Camberwell, Vic.
<•
Máo byl dále přesvědčen, že politická moc vyrůstá Hua Kuo-feng. S umírněnou skupinou sympatizoval
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
<;
z hlavně pušky — ne tedy z vůle lidu — a že pravda opatrně Ču. En-lai a vede ji nyní bývalý náměstek S
je vždy na straně márxistické. Materialismus byl pro ministerského předsedy Teng Hsiao-ping. Smyslem S Umělecké, reprodukce na skladě ye velkém výběru , 1
něj jedinou filosofickou základnou pro poznání reali tak zvané kulturní revoluce bylo odstřgnit z rózhódu- S I .;
Krajanům poskytneme Í5% slevu
i|
ty a důsledně vyžadoval, aby členové strany milo jíeích pozic stoupence mírhějšíhó křídla, které dává
vali revoluci nade všechno a svého bližního — pouze přednost hospodářskému rozvoji před otázkami poli-, f W l A A A V 'A ^ A ^ vA ^ V V ^ \ A (/V V V V V V ^ V V V V V V V ^ V ^ S
komunistu ovšem — více než sebe. Křesťanství ve tickými. Je jisté, že boj radikálních' a umírněných - ' ; .’ i '.- ... :
svém realismu nejde tak daleko, žádá sice, abychom komunistů a antikomunistů se bude stupňovat.
nade všechno milovali Boha, tedy absolutní dobro, a
V této souvislosti mus,íme vzít v úvahu situaci na ^
..Poskytujeme .službu v
"
a
bližního jen jako sebe.
Taiwanu, kde čínská vláda .jiná prvotřídní armádu, |
pokládání podlahové KRYTiiffc
|
Nestvůrná a nělidská idea maoismu je obsažena v která jen čeká na příležitost, áby mohla zasáhnout v § * čtverce * korky * parkety * broušení a
|
kontinentální
Číně,
kde
operuje
také
skvěle
taiwanpověstně “ malé rudé knížce” , která má oficiální náD
* jakož i opravy a obnoveni starých p m Ě m k A
zev Citáty ž předsedy Mao Ce-tunga. Byla vydána v ská špionážní služba. Taiwan má tu výhodu, že udělal |
UNIVERSAL FLOOR COVER1MGS 5
|
mňoha. miliónech kusů a každý Číňan byl povinen velké pokroky hospodářské á sociální a že může nyní
nabídnout
čínskému
lidu
na
pevnině
lepší
politickou
g
49
Karnak
Rd.,
Ashburton,
Vic.
J
W
|
o ní meditovat. Svou formou připomíná knížka KonVolejte tel. 25-5646 (F. Juarik)
|
fuciový Analekty a je to vlastně slátanina konfueia- alternativu, která by znamenala podstatné'zlepšení a g
n ra cr a a fe
nismu a marxismu. Mao ovšem zahájil boj proti koii- ne návrat do neslavné minulosti. O tom také infor-

HLAS

BOHOVA

21. 9. 1976

Na hranicích Rudé Čínv
— Shodou okolností nebo
snad nedopatřením nedo
šel Hlasu domova očeká
vaný referát o IV. sokol
ském sletu v červenci v
Curychu. Dnes už by bylo
pozdě na podrobnější zprá
vu, většina čtenářů se do
zvěděla o průběhu této
pro čs. exil a pro Česko
slovensko tak významné
události z jiných prame
nů. Připomínáme proto
jen pro úplnost zpravodaj
ství dodatečně, že se sletu
zúčastnili účinkující - so
kolští bratři a sestry - i
diváci téměř z celého svo
bodného světa. O hlavním
sletovém dnu zaplnilo tri
buny stadiónu Letzigruhd
v Curychu na 8.000 divá
ků, většinou krajanů ze
všech koutů světa. Mezi
cvičícími byla i skupina
Sokolů a Sokolek ze Syd
ney a Melbourne.
— V době montrealské
olympiády požádali v Ka
nadě o asyl 2 hluchoněmí
návštěvníci z Českosloven
ská: 371etý tesař Franti
šek Horbal a 271etý strojník Miroslav Kohn, oba z
Brna. Na americkém vel
vyslanectví v Kahýře po
žádali o asyl dva čs. ob
čané, kteří byli na zájezdu
Čedoku k pyramidám.
— V Montrealu zemřel bý
valý pražský hoteliér Ka
rel šroubek.
— Vedoucím české školy
v Hamiltonu v Kanadě je
ing. Z. Kubínek.
— V loňském roce požá
dalo ve Švýcarsku o asyl
125 čs. občanů. Z nich byl
asyl 12 odmítnut, takže
museli odjet do Rakouska
nebo Západního Německa.
V Mnichově požádal v
květnu o asyl sportovní re
daktor závodního časopisu
“ Pal Magnéton” v Kromě
říži 341etý Vlád. Vidimsky
a 271etý bývalý mistr Čes-

koslovenska v kulturisťice
Petr Trávník, člen TJ
Tesla, Brno, v Hannoveru
201etý kytarista P. škrabák.
— Kanadské ministerstvo
práce vydalo studii o Če
ších a Slovácích, kteří při
šli do Kanady po' srpnu
1968. Vyzdvihuje jejich
přizpůsobivost a úspěchy,
pozastavuje se pouze nad
okolností, že v krajan
ských spolcích je organi-'
zováno jen 29%. Přisuzuje
to reakci na povinné člen
ství v různých organiza
cích v Československu.
— Dne 4. září oslavil pětašedesátku bývalý ředitel
čs. oddělení Rozhlasu Svo
bodné Evropy Dr. Jaro
slav Pecháček.
— Eva Ježková měla vý
stavu svých kreseb pod
názvem “ Dynamika linie”
v hospici kláštera Camaldolských otců v Itálii.
Kresby E. Ježkové jsou
“ abstraktním
obrazem
vesmírných pobytů planet
s duchovním nábojem ukazují novou cestu gra
fického působení” .
— Čs. klub v-Coloradu se
sídlem v Denveru, měl
valnou hromadu, na které
zvolil za předsedu Rudol
fa Machatu, místopředse
du V. Spinu, za tajemníka
K. A. skapu a pokladníka
L. Javorka.
— V Londýně byla poprvé
udělena “ Pamětní cena
George Orwella” , která je
určena spisovatelům, kte
ří svým dílem v těžkých
podmínkách diktatury nej
lépe naplňují odkaz slav
ného anglického spisovate
le (1984, Zvířecí farma).
Jako první dostal tuto po
ctu Ludvík Vaculík, žijící
v Československu, autor
Manifestu 2000 slov, romá
nů Sekyra, Morčata atd.
KL/ČSNR A / ČS/ND /HD

Jindřich Nermuť, Launceston, tasm ánie

Jen několik málo hodin sedíte pohodlně v křesle e
letadlo vás dopraví z Austrálie do některého z živých
velkoměst jihovýchodní Asie a Dálného východu. Ko
nečně — stovky krajanů podnikly zvláště v posledních
letech podobnou cestu, přesto bych rád sdělil čte
nářům HD něco z toho, co jsem viděl a slyšel cestou
podél hranic Rudé Číny.
Tak často staví australští levicově orientovaní teo
retikové na odiv v tisku, rozhlasu a v televizi po
chybné a často lživé hospodářské úspěchy a sociali
stické vymoženosti, docílené v čině za dobu komu
nistické vlády, neradi však přiznávají, že mnoho ji
ných asijských zemí zvýšilo životní úroveň obyvatel
stva bez použití zaostalé marxistické ideologie a bez
Maovy drastické regimentace.
Je ovšem pravda, že třídní rozdíly mezi boháči a
nemajetnými jsou v nekomunistické Asii stále da
leko větší než V- západních státech — nejhůře place
ný australský dělník by neměnil s běžně placeným
dělníkem v Malajsii, Singapuru nebo v jiných ze
mích. Tamní vlády se však snaží o vyrovnání velkých
třídních rozdílů. Největším problémem ve velkomě
stech jihovýchodní Asie je bytová krize. Obchodní do
my staví mrakodrapy o více než 30 poschodích, pro
turisty, kteří přivážejí potřebné valuty, se staví mo
derní hotely, budují se silnice, továrny, školy, ale to
vše, zdá se, k rychlé zm.ěně poměrů nestačí, proto
že počet obyvatelstva se stále zvyšuje. Do zemí při
chází většinou americký, německý, japonský a v men
ší míře australský kapitál, který roztáčí kola nových
továren a podílí se tím na budování moderní Asie.
Jde o závod s časem. Ti australští politikové, kteří
jsou zaujati proti investování zahraničního kapitálu v
Austrálii, by se mohli v Asii hodně naučit.
Malajci jsou velmi hrdí na svůj stát. Až do ne
dávná bojovali a v ménším rozsahu stále ještě bo
jují proti komunistickým partyzánům. Před několika
lety postavili v Kuala Lumpuru. na návrší proti fede
rálnímu parlamentu památník obětem komunistického
povstání a bojovníkům za demokracii, jak hlásá ná
pis. Minulý rok byl památník poškozen výbuchem
bomby. Pachatelé nebylí sice dopadeni, ale veřej
nost odhaduje se vší pravděpodobností, kdo to udě
lal. Brzy po tomto vandalském činu se malajští uni
versitní studenti dobrovolně hlásili, že památník ob
noví. My, kteří známe mentalitu části universitních
studentů v Austrálii, nemůžeme jinak než obdivovat
malajské studenty. Že je nacionalismus v Malajsii
silný, poznali jsme například i z toho, jak zdejší lid
nerad přiznává, že to byli Britové, kteří sem při
vezli z Brazílie gumovníky a založili plantáže, které
jsou dnes páteří hospodářské stability země.
—

★

—

Byli jsme ovšem nedočkaví pozorovat čínské pohra
niční pásmo. Člověk je nějak senzačně naladěn, když
se dostane na dohled (nebo na dostřel) od země,
která skrývá pro Evropany stále ještě jakási záhadná

YOUR TRAVEL AGENT
POSLÚŽI VÁM V: 1. Vybavení dokumentov
ggt

j

2. Veškerém zorganizovaní cestovania
3. Dovedení Vašich příbuzných
Margarita Nagyová na telefone cez deň 94-0687, 94-7702, večer 419-3637.
Nakoťko váčšina miest na lietadlá.ch na vianočné výlety je už teraz obsadená,
zaistete si miesto čím skór.

137 Acland St , St. Kilda 3182
TELEFON 94-0687

ACREDITED
IATA AGENT

MEMBER
OF AFTA

tajemství. Pozorováno z bezpečné strany- hranic, zdá
se, že se čínští komunisté v ničem neliší od svých
evropských kompartajníků. Berlínská zeď, ostnaté drá
ty, minová pole, kulometné věže — to vše, jen v tro
chu jiné podobě izoluje Maovi pozůstalé od ostatní
ho světa.
Stanuli jsme na kopci. Jen malé údolí, říčka a
bahniska dělí hong-kongské Nové teritorium od ko
munistické Číny. Tam není mnoho vidět, protože lidé
byli z pohraničního pásma přesídleni dále do vnitro
zemí. V polích tam pracují jen režimu věrní milicio
náři, z nichž každý má po ruce pušku, kterou by
použil proti rušitelům hranic lidové republiky . . .
Nejvýraznější rozdíl mezi dvěma světy jsme však
viděli v Makao, nejstarší portugalské kolonii na asij
ské pevnině. Zdejší obyvatelé, víc jak z 90% Číňané,
se netají strachem, že je Portugalci opustí a kolonie
bude okupována Rudou Čínou. Portugalci by se tohoto
území skutečně rádi zbavili, ale Čína zatím ignoruje
všechny jejich nabídky předat kolonii. Důvod je jas
ný: praktický význam Hong-Kongu a Makao pro ob
chod se Západem poráží teorií Karla Marxe. Nikdy
nezapomenu na pohled z Makao přes malý záliv k
čínské pevnině — na jasně patrné dva odlišné světy,
oddělené jen trochou vody. Na portugalské straně
kotví množství rybářských, dopravních a sportovních
lodí a plachetnic, prostě rušný přístavní život, zatím
co protější čínské pobřeží je skoro1strašidelně pusté.
Jen dvě obrněné, kanóny vyzbrojené lodě poblíž hlíd
kují a na břehu přibližně každých 150 metrů stojí
strážní budka s hlídačem, ozbrojeným nezbytným sa
mopalem.
Co k tomu dodat?
Uvědomil jsem si, že tam na druhé straně je čtvrti
na lidstva dnem i nocí vystavena propagandě, vedou
cí k třídní a mezinárodní nenávisti. Celá čtvrtina oby
vatel světa je tam už od školních let cvičena, jak
těm druhým zakroutit krky, jak svět změnit k horší
mu. Když jsme odcházeli od hranic Rudé Číny do
světa, který známe, musel jsem nějak’ přemýšlet o
budoucnosti našich d ětí. . .

Poznámky
—- Po řadě představení v Sydney přijelo do Melbourne Černé divadlo z Prahy. Jeho vedoucí Jiří Srnec, v
interview pro melboumské noviny prohlásil, že od
roku 1962, kdy byl s Černým divadlem poprvé v
Austrálii, jezdí stále po světě a během jednoho ro
ku je pouhé tři měsíce doma. Při tak dlouholetém
a intenzivním cestování se však dosud nenaučil anglícky, snad prý proto, že je mim.____________________
— Josefa SmrkovskéhoT” ktěrý byl předsedou Národ
ního shromáždění v dubčekovské éře, známe i z ji
ných funkcí, byl členem KSČ od roku 1932, jedním
z organizátorů Pražského povstání v květnu 1945 atd.
V italských Giorni-Vie Nuove uveřejnil nedlouho před
svou smrtí v roce 1974 rozhovor, který byl pak široce
publikován pro osvětlení zákulisí před a po srpnu 1968.
Měsíčník' Australiaň Left Review tento rozhovor při
nesl v samostatném čísle vydaném v dubnu 1976 (str.
46, fotografie, $ 1.-). Brožura je uvedena vysvětlující
předmluvou a závěrečnou poznámkou L. Aaronse
“ ČSSR a australští komunisté” .
— Etnická rozhlasová stanice 3 ZZ v Melbourne sbírá
petiční 'podpisy k podpoře své existence a zachování
dnešní programové linie. České a slovenské vysílání
připravuje pořady věnované Sokolu,. výročí 28. října
aj. A hledá další spolupracovníky.
— Svatováclavská pouť na Šumavě (South Belgrave u
Melbourne) dne 26. září neslibuje jen posvícenské ko
láče a setkání s přáteli. Salesián Otec Ondrášek, kte
rý přijede ze Sydney, je známý jako kazatel se smy
slem pro exilový život.
— Náznaky ukazují, že Komenského světová rada se
pokouší sjednotit čs. exil na principech křesťanské
lásky k bližnímu našeho prvního exulanta.
— Společnost nového řádu před časem vydala jako
číslo svých Rozprav diskusní příspěvek dr. Hofírka,
velmi pozitivně nastiňující ožehavou problematiku
dnešní doby — vztah demokratického politického systé
mu ke spravedlivému řešení sociální problematiky.
HD o příspěvku tehdy referoval. Společnost nyní tento
text vydala anglicky s dopadem na Austrálii, Hong
Kong, Malajsii, Vietnam, Taiwan a další země. IP
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PROHLÁŠENÍ D AN IELA PATRICKA MOYNIHANA
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

Ottu Brože (snad Adelaide) hledá sestra, dále pří
tel hledá dva veslaře, kteří přijeli po r. 1968 do
Austrálie: Milana Pupalu a Mirka Val tra.
Zjistíme-li adresu hledaného, omámíme mu, kdo
se na něj dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
,
HD
NIŠÉ SVATÁ V PER THU , ŽÁP. AUSTRÁLIE

k oslavě sv. Václava a za naši vlast bude sloužena
v kapli sv. Cyrila a Metoděje, 383 Darlington Road,
Darlington

v neděli 3. října

ve 3 hod. odpoledne.

Všichni věrní synové a dcery víry a vlasti jsou ví
táni.
ČESKOSLOVENSKÉ ROZHLASOVÉ VYS ÍLÁ N I
V MELBOURNE
ABC ACCESS RÁDIO

1220 KHz

UPOZORNĚNÍ ! ZMĚNA DOBY V YS ÍLÁ N Í I

Pravidelné české a slovenské vysílání je nyní
vždy v neděli od 10 hodin večer
a v pondělí od 10 hodin dopoledne

26. a 27. 9: Kytice českých písní a zprávy
3. a 4. 10.: čs. populární hudba a zprávy

D Ů LE ŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Autobusový výlet BESEDY, Melbourne, do Castlemaine který se měl konat v neděíi 10. října, bude
o týdne dříve a to 3. říjnal976. Bližší informace: tel.
480-2737.

SV. VÁCLAV 1976
SVÁTEK NAŠEHO SV. PATRONA OSLAVÍME
NÁRODNÍ POUTÍ ZA DOMOV V N ED ĚLI 26. ZÁŘÍ

Pořad:
2.30 česká koncelebrovaná
mše sv. obětovaná za do
mov. Prosím, aby všechna
sv. přijímání byla oběto
vána na týž úmysl. Hlav
ním celebrantem bude dp.
V. Ondrášek ze Sydney,
který bude mít též české
kázání. Poutí se pravděpo
dobně zúčastní i nový
český kněz dp. Petr Eliáš
ze Švýcar, který bude
působit v Adelaide.
Katedrálu bude zastupo
vat Msgr. Penn Jones,
kancléř arcidiecése.
Po mši sv. bude procesí,
ke kapličce
Pražského
Jezulátka, kde budou Lita
nie k našim sv. patronům
a modlitba zá vlast.
“ Je nutno hodně se mod
lit za národ doma” , píše
právě pan biskup J. Mořkovský z Houstonu v USA.
Pobožnost bude zakon
čena
svatováclavským
chorálem. O. hojnou účast,
pokud možno v národních
krojích, prosí
P. Josef Peksa

NÁRODNÍ POUŤ
Z A DOAVOV

11

, i,

SV A TÝ VÁCLAVE
NEDEJ ZAHYNOUII
.

*

"Š U A \A V A ,r
BELGRAVE
A U S T R Á L IE
*
-

•

-

Po ukončení pobožnosti položí členové Českosloven
ské obce legionářské ve Viktorii věnec k Pomníku
padlým.

— • Po slavnostních obřadech se koná
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA

. na níž hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Pouťové koláče a různá jídla a pití
(K dispozici budou pouze nealkoholické nápefe)
Na farmě již můžete obědvat.

-

1 1

-

ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE
SLAVIA— MACEDONIA 1 :1 ( 0 : 1 )
Celý první poločas se mužstvo Slavie na stadiónu
v Olympic Parku nedokázalo rozehrát a i jinak spo
lehlivá obrana udělála v 15. minutě chybu, která
umožnila hostujícímu mužstvu vedoucí' branku. Po
změně stran byla Slavia aktivnějším mužstvem, hrálo
se většinou na půli Macedonie-, ale z mnoha “ jasných”
šancí dokázala vytěžit jen vyrovnávací branku v 56.
minutě (Gilder).
Reserva Slavie vyhrála 3 : 0 :
HAKOAH — SLAVIA 1 : 0 ( 0 : 0 )
V předposledním zápase letošní ligy se projevila
skutečnost, že Slavia v něm nemůže už nic ztratit
ani získat — podala jeden z nejhorších výkonů za
celou sezónu, když i poměrně slabý soupeř nezahrál
naplno— zřejmě z podobných důvodů.
Ani druhá mužstva nepodala v předzápase obvyklý
výkon a rozešla se bez branek.
V. Frencl

Daniel Patrick Moynihan, který se vzdal vedoucího
delegace Spojených států ve Spojených národech, aby
mohl kandidovat do senátu za demokratickou stranu,
vydal prohlášení, ve kterém se praví:
“ Spojené státy dospěly k důležitému rozcestí ve
vztahu k Sovětskému svazu a jeho východoevropským
satelitům. Helsinkská dohoda, která měla zaručit
svobodu výměny informací a ideí, nebyla splněna.
Místo toho Sovětský svaz pokračuje v ozbrojování sebe i poddaných národů Varšavské dohody v nevída
ném měřítku. Je jasné, že politika détenty není uspo
kojivá.
Zahraniční politika Spojených států má mít za svůj
základ princip lidských práv a svobod, který sdílí
všichni Američané. Sovětskému svazu nemá být do
voleno užívat výhod našeho svobodného hospodářství
pokud drží národy východní Evropy v porobě. Je nut
né, abychom udržovali naší obranou schopnost na
takové úrovni, která nám umožní bránit národy svo
bodného světa a zabránit sovětské rozpínavosti. A
HEJMA PŘESTUPUJE
konečně, je třeba, abychom usilovali o to, aby ustano
vení helsinkské dohody zaručující svobodnou výměnu
Bývalý čs. hokejový reprezentant a hráč pražské
idejí a emigrace byla plněna v celém rozsahu.”
Sparty Petr Hejma, který až dosud působil v DuesselTisk. zpráva RFE dorfu (NSR), přestupuje do nedalekého Krefeldu. Je
likož je mu už 32 let, nemusel jeho nový klub Krefelder EV za něho zaplatit odstupné; v Duesseldorfu ne
DOPISY*.REDAKCI
dělali Hejmovi těžkosti, uvědomili si, že za ty sezó
AMERICKÁ P O LITIKA VŮČI VÝCHODNÍ EVROPĚ
ny, které tam působil, stal se miláčkem diváků a
K vašemu článku v HD č. 17 bych chtěl podotknout, tudíž se s ním chtěli rozejít v dobrém. Petr Hejma
že po první světové válce jsme spoléhali na Anglii už začal v Krefeldu trénovat a místní KEV s ním
a Francii. Jak (ů dopadlo, to víme. Dnes očekáváme počítá pro prvé mistrovské zápasy německé Bundeslipomoc od Spojených států, naši představitelé dostá gy. Smlouva, kterou Hejma se svým novým klubem
vají ehlácholivé dopisy a přitom americká politika podepsal,. zaručuje mu nejméně 80.000 marek neto za
otevírá dveře komunismu. Po východní Evropě a vý sezónu.
chodní Asii (Korea, Vietnam) je na řadě Afrika . . .
Druhý čs. exulant Miroslav Slezák chtěl naopak z
G. šilhá, Magill Krefeldu odejít do družstva mistra NSR Berliner SC,
nebyl však svým dosavadním kiubem uvolněn. Jelikož
však už měl podepsanou smlouvu, dohodli se funkcio
S politováním oznamujeme celé naši veřejno-B náři obou klubů, že kvůli odstupnému bude Slezák
sti, že dne 10. září 1976 zemřel v Coomě, NSW. j| svému dosavadnímu klubu Krefeldu na rok “ zapůj
spoluzakladatel Českého ochotnického divadla | | čen” a pak v příští sezóně půjde do -Berlína. Tedy
v Melbourne, pan
m přestupní kuriozita. Bud’ jak buď, Krefeld bude mít
JOSEF MAŤÁTKO
| jednu sezónu ve svých řadách hned dva čs. exulanty:
Budeme na něho vždy vděčně vzpomínat,
j i Petra Hejmu a Miroslava Slezáka.
. Janovský
Výbor ji
Českého ochotnického divadla v Melbourne fj

^liiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiinHiiiu
.....immmw..... .má E
Provádíme veškeré práce optické
E
ZEM ŘEL JOSEF MAŤÁTKO
E
přesně, rychle a za levné ceny
=
V zapadlé chalupě na pokraji městečka Cooma
v podhůří Australských Alp zemřel 10. září ráno
ve věku asi 63 roků Josef 'M aťátko, nemajetný a
delší dobu nemocný pensista, který si svou cho
E ^
Hampion St., S
robu nebo choroby jen nerad přiznával. Znal ho
tam každý, "Joe" se stal populární figurou krátce
po nastěhování a po prvním podnikání — jako ko
nečně všude, kde žil předtím, jistě i na svém
rodném pražském žižkově. Znal všechno nebo dě
lal všechno už v IRO táborech v Německu a pak
Telefon 598-5756 E
po léta v Melbourne než odejel "do hor". Jeho
velmi různorodá podnikání a zaměstnání i důvody,
proč "to často nevyšlo", jsou kusem pestré histo
rie — zajímavým kusém historie zdejších Čechů
a Slováků. Zasahoval všude svým rázovitým způ
fimuímii ini mm mi mim ni iii ii ii ii unii ni Mimu umíme
sobem a vždy se spoustou dobré víjle též do kra
janského veřejného života. Udržoval např. delší
dobu při životě melbournský sportovní klub Slavia,
Malý oznamovatel
spoluzakládal tamní české divadlo — o jeho vý
konech jako divadelního výtvarníka a hlavně her
MORAVANKA 48/163
ce koluje stále spousta pěkných historek mezi pa
s obchodním vzděláním,
mětníky — organizoval dětské besídky, pomáhal
žijící ve Švédsku, by
Zaměstnaní manželé
při výstavě, zkrátka byl všude, kde se něco dělo.
se ráda seznámila s
s 2 chlapci hledají
Není proto divu, že se v té sešlé chalupě u CbomyR
příjemným nekuřákem,
zastavoval v posledních letech kdekdo z velkého®
HOSPODYNI
optimistou, vyšší posta
množství těch, kteří Josefa poznali. Všem budeH
vy. Moje záliby: divad
která by v domě
velmi chybět. Snad ani pstruzi v nedalekém Eucum -I
lo, cestování a vše, co
bydlela.
bene nebudou tak brát jako v době, kdy J o s e fl
činí život příjemným.
Výborný plat a
odborně a ochotně ukázal a poradil, jak na ně.
I
Zn.: “ Sám nejsi nic”
podmínky.
Chudý Josef Maťátko měl bohatý život. PaníB
do HD.
Tel. (Melb.) 347-5563, .
Viktorko, budeme vzpomínat s Vámi. R IP.
-sv-fl
po hodinách 91-2708.

!% Í

hrpa
I Optical Service

Ú M R TÍ
Dne 12. září zemřel po
dlouhé nemoci v privátní
nemocnici v Morelandu,
Vic., bývalý
příslušník
RAF ve
Velké Británii
Jan Podlášek
a 13. 9. rovněž po delší
nemoci Karel Josef Machulda ze "San Remo" v
St. Kildě, Vic.
,

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

g. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb s l w j SSJ®
958 Nepean Highway, MOORABBIN, VSc, 3SB

|
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Debut reprezentačního týmu
JUYENTUS TU R ÍN -

ČESKOSLOVENSKO 1 : 1

Vládnoucí mistři Evropy v kopané — Čechoslová
ci — mají v nové sezóňě velmi náročný program. Bu
' 'ři flV i-c TT' /7 W ' J^ 2 i í t i j%
■ ■
■
_—«s.<g■S^Ě^7~íSíSi ^ t f mnia-f'
dou to především prvá kvalifikační střetnuti o účast
na mistrovství světa r. 1978 v Argentině, a mnoho
jim záleží i na přátelském střetnuti s mistry světa
Němci, kteří by jim rádi 17. listopadu na Dolnosaském stadiónu v Hannoveru oplatni prohru z finále
evropského šampionátu v Bělehradě.
První zkouškou čs. mužstva pro nadcházející sezó
Karel
Janovský.
nu bylo turinské přátelské střetnutí českoslovenka
s několikanásobným italským fotbalovým mistrem JuČeskoslovensko zahájilo úspěšně
ventusem Turín, které mělo dobrou úroveň a skončilo
nerozhodně 1 : 1. Mužstvo Juventusu mělo více ze hry
v prvé půli, kdy sé také už v 15. minutě k velké ra
dosti 25.000 diváků ujalo Markem Tardellim . vedení
,K 15 zápasům hokejového turnaje o tzv. Kanadský pohár, se sjelo do Kanady 6 hokejových velmocí a
1 : 0 . Po změně stran hrálo Československo útočnou
už první kola jejich střetnuti přinesia výborný hokej. Mistr světa Československo, který v přípravném
kopanou, Italové však dobře bránili a tak vyrovnání
utkání v Montrealu prohrál s domácí Kanadou 4 : 7 ( 2 : 5 , 1 : 1 , 1 : 1 ) , zahájil pohárová utkání úspěšně,
na 1 : 1 přišlo z kopačky Pivamíka až 3 minuty před
koncem utkání. Trenér Ježek postrádal oba zraněné
když ve dvou zápasech získal plný počet bodů.
“ stopéry” národního mužstva Ondruše a Jozefa ČapV prvním z turnajových zapasu nastoupila v Otta
Necekaný průběh mělo utkání Kanady s USA v
koviče, ale i tak s touto zkouškou, ve které dal pří
wě , Kanada proti Finsku, nad kterým zvítězila vyso Montrealu, které skončilo vítězstvím Kanady v po
ležitost téměř všem- hráčům, může být spokojen. Splni
měru pouze 4 : 2 . Po dvou kolech turnaje je v čele
ko 11 : 2 (4 : 1, 2 : 0, 5 : 1).
la svůj přípravný účel.
Dne 5. září se utkalo v Montrealu Československo podle očekávání domácí Kanada, která získala plný
s SSSR a po vynikajícím výkonu celého mužstva zví počet bodů (4) a skóre 15: 4, před Československem,
SUPERPOHÁR ANDERLECHTU
tězilo zaslouženě 5 : 3 ( 2 : 0 , 1: 1, 2 : 2 ) . Autory bra které dosud rovněž neztratilo bod a má skóre 13 : 3.
V prvním finálovém zápase Superpoháru v kopané
nek čs. mužstva byli: Nový (2), Pospíšil, Šťastný a Ná dalších místech je Švédsko 3 b., pak SSSR s 1 zvítězil sice v Mnichově domácí Bayern nad belgic
bodem, následováno dvěma týmy bez bodů: USA a kým mužstvem RSC Anderlecht 2 : 1, ale tento jednoMartinec.
V Torontu zvítězilo týž den švédsko nad USA 5 : 2 Finskem.
brankový náskok na odvetné utkání v Bruselu ne
( 5 : 0 , 0 : 0, 0 : 2) a den na to hrál Sovětský svaz se
Po uzávěrce došly zbylé výsledky z Kanady: Čes stačil — Anderlecht zvítězil doma po velmi dobrém
koslovensko remizovalo s USA 4 : 4, ale způsobilo výkonu, před 38.000 diváky 4 : 1 a stal se vítězem
Švédském nerozhodně 3 : 3 .
Zato čs. mužstvo se nad Finském “ vytáhlo” , když senzaci vítězstvím nad Kanadou 1 : 0. Kanada pora trofeje. Rozhodující byl dvoubrankový náskok Anderzvítězilo v Torontu rozdílem třídy 8 : 0 ( 1 : 0 , 3 : 0 zila švédsko 4 : 0, SSSR zvítězil nad Finskem 11 : 3 lechtu během 5 minut (v 20. a 25. minutě), v 60. mi
a 4 : Oj. O branky se rozdělili: Bublá 2, Martinec, a nad USA 5 : 0, Finsko pak porazilo Švédsko 8 : 6. nutě vedl pak 3 : 0 , v 82. minutě' hosté snížili na
Ve finále poháru bojovalo Československo dvakrát s 3 : 1 , ale 20 minut poté rozhodli bruselští zápas de
Augusta, Eberman, Nový, Chalupa a Pouzar.
Kanadou, ale oba zápasy prohrálo: 6 : 0 a 4 : 3 . I finitivně, když Resenbrisk upravil skóre na 4 : 1.

KANADSKY POHÁR

tak je druhé misto v Kanadském poháru velký úspěch.

: : Fotbalová lig a : ;
V Československu pokračovala podzimní liga kopa
né v dalších třech kolech, po nichž už nezůstal žád
ný klub bez porážky. S největším zájmem se očekával
zápas vedoucího týmu tabulky Inter Bratislava s mi
strem ligy v Ostravě, kde po dobrém výkonu obou
mužstev zvítězili domácí 2 : 1.
2. kolo: Sparta Praha — Jednota Trenčín 2 : 0, Bohemians — Lok. Košice 1 : 2, VSS Košice — Baník
Ostrava 2 : 0, Frýdek-Místek — Zbrojovka Brno 2 : 1,
Slovan Brat. — Slavia Praha 2 : 1, škoda Plzeň —
Dukla Praha 0 : 0, Žilina — Teplice 4 : 1 a Spartak
Trnava — Inter Bratislava 0 : 3.
3. kolo: Ostrava — Bohemians 1 : 1 , Slavia — Plzeň
2 : 2, Inter — VSS Košice 4 : 0 . ( 0 , Teplice — Spar
ta 1 : 0, Brno — Slovan 1 : 0, Lok. Košice — Frýdek
2 : 1, Trenčín — Trnava 3 : 1, Dukla Praha — Žili
na 2 : 1.
4. kolo: Slovan — Lok. Košice 2 : 0, VSS Košice —
Trenčín 1 : 2, Trnava — Teplice 2 : 1, Bohemians —
Frýdek 3 : 0, Plzeň — Brno 1 : 1, Žilina — Slavia
Ó : 0, Sparta — Dukla Praha 2 : 1 a Ostrava — Inter
2 : 1.
TABULKA 1. čs. ligy: 1. Inter Bratislava 6 bodů;
skóre 11 : 3, 2. Ostrava. 3. Dukla, 4. Brno, 5. Tren
čín (po 5 bodech), 6. žilina, 7. Slavia, 8/9. Sparta a
Plzeň, 10/11. VSS Košice, Slovan, 12. Lok. Košice'
(po 4 b.), 13. Bohemians, 14. Teplice (po 3 b.), 15.
Frýdek, 16. Trnava (po 2 bodech).
NADĚJNÝ P ER ENYI

Už ta skutečnost, že
Československo wslalo na
XXI. letní OH do Montrea
lu pouze Miloslava Rolka,
mluví o nízkém stupni čs.
plaveckého sportu, který
už dlouhá léta stagnuje a
•i j v evropském průměru
hraje bezvýznamnou roli.
A přece máme jednoho
plavce, o kterém se po
chvalně píše v zahranič
ním tisku. Je jím 211etý
čš. exulant Ladislav Perenyi z Bratislavy, který přišél v r. 1968 se svou mat
kou do NSR. Láďa Perenyi, který žije v Duesseldorfu, se zúčastnil v Bon
nu západoněměckých pla
veckých přeborů, na kte
rých byl v závodě kraula-

řů na 100 m třetím nej
rychlejším borcem a byl
proto zařazen do reprezen
tační štafety NSR na 4 x
100 m pro Evropský pohár
v italské Peskaře.
Funkcionáři západoněmecké federace počítali s
tím, že třebaže němá ně
mecké státní občanství,
může na základě té skuteč
nosti, že za Českosloven
sko nebo jiný stát ještě ne
startoval, obléci dres NSR.
Dostali však na poslední
chvíli zprávu ze sekreta
riátu mezinárodního pla
veckého svážu FINA, že
přece jen nemůže za NSR
nastoupit, neboť podle pa
ragrafu 13. stanov svážu
musí mít státní občanství.

Naučili se už i přesiiovku?
DVĚ HLADKÁ V ÍT Ě ZS T V Í NAD F IN Y

Těsně před odletem na první “ otevřený turnaj”
reprezentačních týmů v ledním hokeji na kanad
ských a amerických kluzištích absolvovali mistři světa
-7- Čechoslováci v Plzni dvě přátelská střetnutí s Fi
ny, kteří měli ve svých řadách celou řadu profesioná
lů působících především v Kanadě. Přesto českoslo
venské národní mužstvo si s mužstvem Suomi snadno
poradilo, když nad ním, vyhrálo 7 : 2 a 4 : 1.
Pozoruhodností prvního střetnutí bylo, že 4 ze 7
branek dali čs. hokejisté v přesílovee, takže by vše
nasvědčovalo tomu, že konečně už se jí naučili hrát,
což je pochopitelně důležité pro utkání s předními
světovými týmy jako s SSSR a kanadskými profe
sionály. Seveřané byli v prvém zápase nebezpečnými
soupeři pouze v prostřední třetině, která také skon
čila nerozhodně 1 : 1.

—

zkratce--

—
SSSR a ČSR odvolaly účast na Poháru tenisové fe
derace ve Filadelfii, neboť v tomto neoficiálním mi
strovství světa žen startovaly i reprezentantky Jižní
Afriky a Rhodésie. ČSR mělo obhajovat prvenství,
ovšem letos nemělo šanci, neboť z vítězného loňské
ho celku “ vypadla” Martina Navrátilová, která byla
strůjkyní finálového triumfu nad Australankami 3 : 0.
— Pražská Slavia zajela do Španělska k přátelské
mu mezinárodnímu fotbalovému utkání s Reálem Mad
rid. Hosté zahájili zápas mocným náporem, z něhož
vytěžili branku jíž ve 4. minutě, ale to byla jediná
branka, k níž se zmohli. V polovině první půle se
ujali domácí iniciativy a ovládali pak hřiště až do
konce zápasu. Konečný výsledek 4 : 1 ( 2 : 1 ) .
— Ve fotbalovém turnaji dorostenců městských druž
stev ve Varšavě zvítězili mladí reprezentanti Prahy,
kteří porazili ve finálovém utkání Varšavu 3 : 1. Utká
DODATEČNÉ D IS K V A LIFIK A C E ?
ní o třetí místo mezi Bratislavou a Miškolcem skon
Teprve 3 týdny po skončení XXI. letních- olympij čilo bez branek, na pokutové kopy pak zvítězila Bra
ských her v Montrealu zveřejnili pořadatelé největší tislava 5 : 4 .
dopingovou aféru. Jestliže totiž “ protianalyza” potvrdí
positivní průběh “ urinového testu” , pak dva olym
VELKÁ CENA ČESKOSLOVENSKA
pijští přeborníci ve vzpírání ztratí svá olympijská
Brno bylo dějištěm X. jízdy mistrovství světa mo
prvenství a druhý v pořadí stříbrnou medaili. Před
tocyklistů silničníků; o kterou byl v moravské metro
seda mezinárodní vzpěračské federace Rakušan Gottpoli mimořádně velký zájem. Ve třídě do 250 ccm zví
fried Schadl oznámil i jména těchto provinilců. Jsou
tězil Ital Walter Vlila na stroji Harley-Davidson, kte
jimi Polák Zbigniew Kaczmarek a Bulhar Valentin rý si tak zajistil už potřetí za sebou světové prvenství.
Christov, kteří v Montrealu vyhráli lehkou respektive Ital Walter Vlila vyhrál i závod kategorie strojů do
těžkou váhu’. “ Postiženým” bude i držitel olympijské 350 ccm a i tu se mú poprvé naskýtá příležitost láskat
ho stříbra ze vzpírání lehkotěžké váhy Bulhar Blagoi světový primát. Má 61 bodů, o 7 bodů více než Angli
Blagojev. Tím se počet diskvalifikovaných vzpěračů čan Chris Mortimer na Yamaze a o 16 bodů více,
zvýšil na devět. Je mezi nimi i Čechoslovák Petr než obhájce Johny Cecoto z Venezuely. — Hlavní zá
Pavlásek, nejtéžší muž XXI. olympiády. K dopingové vod tohoto 26. ročníku československé Grand Prix —
aféře řekla mluvčí MOVMonigue Berliouxová: “ Me kategorii strojů do 500 ccm — vyhrál však Angličan
zinárodni olympijský výbor není o celé záležitosti ješ Newbold na japonské Suzuki. Z čs. reprezentantů, si
tě informován. Musíme, vyčkat na konečné rozhodnutí vedl ještě nejlépe Petr Baláž, který na japonské
lékařské komise. Do té doby nemohu více k případu Yamaze obsadil ve třídě do 350 ccm třinácté místo.
říci.”
— Závody přinesly hodnotné a dramatické boje a tak
200.000 diváků bylo nadmíru spokojeno.
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
NYGRÝNOVÁ — 6,70 M
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
Z čs. olympioniků se dostává do výborné formy
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
šestá nejlepší dálkařka olympijských her v Montrealu
Telefon: 12 5983
Jarmila Nygrýnová, která v rámci čs. ligy družstev
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII $ 10.-,
v Praze na Julisce posunula čs. rekord na výkon svě
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 11.-, US $ 13.-,
tové úrovně — 6,70 m. V Montrealu by bývala za ten
to skok dostala stříbrnou medailí, byla by pouze o
Can. $ 13.-, £stg. 7.-, DM 30.-, Rand 11.-, nebo
2 cm horší než olympijská přebornice, východní Něm
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
ka Angela Voígtová. Celkově však atletická liga byla
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
průměrná. Lepších výkonů dosáhly: držitelka olym
obratem.
pijského bronzu Helena Fibingerová, která vrhla kou
lí 20,60 m a Maria Mračnová skočila do výšky 1,89 » .
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