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Za dalšími dohodami, které nebudou plněny

Bělehradská konference

" N e p ř á t e l é uvolnění napětí neuspěli a jejich diverzní, antikomunistické plány
jsou odsouzeny k nezdaru. Mezi politiky v kapitalistických zemích přibývá těch,
kteří došlí k názoru, že nikoliv k o n f r o n t a c e , ale konstruktivní dialog je cestou
vedoucí v p ř e d " , píše Rudé právo 15. června v redakčním úvodníku věnovaném
z a h á j e n í konference v Bělehradě. Předesílá, že "socialistické země přistoupily
k plnění závazků, jež n a sebe vzaly podpisem Závěrečného aktu (v r. 1975 v
Helsinkách), s nejvyšší odpovědností od prvních pokonferenčních dnů a plnily
je komplexně."

Pak jsou v Rudém právu data, s kolika novými
státy navázalo československo v uplynulých dvou
letech diplomatické styky,
kolik smluvních dokumentů s jinými zeměmi podepsalo atd. Jinde se dočítáme, kolík západních
filmů se dostalo do československa, zatímco jen
málo československých získalo odbytiště n a západě,

o kolik knih z kapitalistických zemí bylo přeloženo
do češtiny nebo slovenštiny více, proti malému
množství knih domácích
autorů, které vyšly v překladu na západě, atd.
Propaganda je to ovšem

Sovětská

zcela průhledná — v minulých dvou letech vznikaly ,nové státy, s nimiž
navazují ostatní styky a
uzavírají dohody, roste počet dvoustranných dohod
téměř mezi všemi státy
světa, podnikatelé demok-

ratických zemí promítají
a tisknou, o co má veřejnost zájem, ne co jim vlády nařídí, atd. Podobná
propaganda bude však v
Bělehradě - hlavní oporou
zástupců sovětského bloku,
budou-li muset vysvětlovat, jak jejich vlády plní
ujednání, podepsaná hlavami jejich států v Helsinkách. Reprezentanti socialistických zemí vynaloží
ovšem velké úsilí, aby
(Pokračování na str. 2)

Hospodársky vývoj vo Spojených štátoch

Nezamestnanost a inflácia
na ústupe
ústava

Sovětský svaz bude mit novou ústavu, což pro život lidí v SSSR nebude mnoho z n a m e n a t . Ani dřívější
tři ústavy — z let 1918, 1924 a 1936 — nebyly tak
zlé, j a k zle se chovali ti, kteří sice ústavu, odhlasovali, ale neprojevili žádnou c h u ť ji dodržovat.
V Československu se dělá z nového n á v r h u sovětské ústavy světaborná událost, sdělovací prostředky
se jí zabývají víc, než by si všímaly návrhu ústavy
v ČSSR — zveřejňují dlouhé pasáže z navrženého
textu, připojují dlouhé obdivné komentáře "odborník ů " i " l i d u " , který jásá n a d pokroky první země
socialismu. Návrh říká, že je občanům SSSR zaručena svoboda slova, tisku, s h r o m a ž ď o v á n i , mítinků,
průvodů a demonstrací, svoboda vyznání, nedotknutelnost osobnosti a obydlí, že soukromý život občanů,
poštovní tajemství, t a j e m s t v í telefonních rozhovorů
a telegrafických sdělení jsou c h r á n ě n y zákonem, že
úcta k osobnosti, ochrana práv a svobod sovětského
člověka jsou povinností všech státních o r g á n ů , společenských organizací a f u n k c i o n á ř ů , a t d . a t d .
Zkušený a zkoušený čs. občan se nad těmi sliby
a ústavními zárukami jen ušklíbne, ale trochu více
z á j m u nebo starostí může vyvolat n á v r h ustanovení
o zřízení SSSR, n a p ř . článek 72, který ř í k á :
" D o pravomoci
Svazu sovětských socialistických
republik, reprezentovaného jeho nejvyššími orgány
státni moci a s p r á v y , patří:
1. přijímání nových republik do svazku SSSR, schvalování zřízení nových autonomních republik a autonomních oblastí v rámci svazových republik;
2. určováni státních hranic Svazu SSR a schvalování změny hranic mezí svazovými republikami;
3. zavádění společných zásad organizace a činnosti
republikových a místních orgánů státní moci a správy;
4. stanovení základů zákonodárství na celém území SSSR;
5. uplatňování jednotné společenskoekonomické politiky, řízení ekonomiky země . . .
P a k následují ustanovení, jaká práva — ne velká
— jsou ponechána autonomním sovětským socialistickým republikám. V hlavě XV. navržené ústavy si
pak čs. občan přečte, že přijímání nových autonomních republik a autonomních oblastí spadá do působnosti Nejvyššího sovětu SSSR.
Nejsou pochyby o tom, že by se našli "mluvčí lid a " , kteří by uctivě požádali o přijetí do svazku . . .

Vývoj hospodárstva v Spojených štátoch sledujú
ekonomi celého světa s mimoriadným z á u j m o m , pretože změny v USA naznačujú váčšinou a j prichádzajúce hospodářské změny v iných zemiach. V s ú č a s n e j
dobe sa sústredila pozornost' na problémy pracovného trhu a inflácíe, o którých podává ď a l e j správu
Dušan Lehotský z New Yorku.

Americké
ministerstvo
práce vydalo správu o vývoji zaměstnanosti za mesiac máj, ktorú charakterizovali odborníci vo vládnych službách ako neobyčejne priaznivé pqsolstvo
z pracovného trhu. Správa
totiž podává presvedčivé
dókazy o ekonomickej expanzii, ktorá pokračuje
nepretržite už sedem mesiacov. Tieto dókazy o
priaznivom ekonomickom
rozvoji sa dotýkajú najma
dvoch najcitiívejších úsekov: zaměstnanosti a inflácie.

pri čom počet zamestnancov hospodářsky činných
vzrástol na 90,400.000. Od
októbra lánského roku, kedy začal ozdravovací hospodářsky proces, zapojilo
hospodárstvo do výrobného procesu 2,700.000 osób,
čím sa zvýšili a j osobné
příjmy a osobná spotřeba.
Ak pri tom nedochádza k
takému
přesvědčivému
zníženiu nezaměstnanosti,
ako to vidíme n a prírastbu zaměstnaných, tak to
odborníci vysvetTujú tou
akolnosťou, že s a n a p r a -

covnom trhu

objavili vo

zvýšenej miere záujmy
Počet
nezaměstnaných
žien o z a m e s t n a n i e a to
poklesol v mesiaci máji
t a k ý c h žien, ktoré s a do-

po prvý raz od novembra
1974 pod 7%. Ale odborníci pripomínajú, že pokračujúci pokles nezaměstnanosti nie je ani tak typický a dóležitý ako skór to,
akó priaznivo vzrastá zaměstnanost'. V mesiaci
m á j i zapojilo hospodárstvo
do výrobného procesu takmer 400.000 nových osob,

sial' o prácu neuchádzali.
Pri rozbore novej zaměstnanosti odborníci poukazujú na to, že za mimofiadne príaznivy zjav třeba
považovat' tú skutočnosť,
že sa zaměstnanost' zvýšila najma v sektoroch s
vysokými mzdami, ako sú
(Pokračovanie na str. 2)

Nebeský

žijeme v podivném světě. Vědomosti,, které člověk
během své cesty k zcivilizování posbíral, z něj jednak udělaly specialistu nevidícího přes klapky své
profese, a za druhé ' mu poskytly pokušení svých
vědomostí zneužít. Pokud odborník zneužije své pro^
fese ke svým soukromým účelům, označí to ostatní
jednomyslně za porušení profesionální etiky. Stane-li
se zneužívání vědy politikou systému a vlády, jednomyslnost se ztrácí a . termín "profesionální etika"
se stane oním pověstným poletujícím balónkem nebo dokonce horkým knedlíkem.
Je-li tomu tak obecné, bylo by divné, kdyby tomu tak. nebylo v případě CAPA (Campaign Against.
Psychiatrie Abuse for Political Purposes), organizace, která byla založena v Londýně v září 1971, aby
vyvíjela tlak na sovětskou vládu. Na západě tehdý
vešlo ve známost, že v očích sovětů je bláznem každý, kdo nesouhlasí .s jejich politikou. Podle sovětů
je tedy samozřejmé, že jako takový musí být i "léčen". Potíž ovšem je, že k tomu dochází v Sovětském svazu. Sedmdesátá léta se totiž v některých
kruzích n a západě vyznačují nelibostí nad protestováním proti "prvé zemi socialismu" — a to nejen
v kruzích, které možno označit za notorické. Pro
některé lidi není v současnosti nic horšího než být
označen za pravičáka a antikomunistu a proto ' —
opatrnosti nikdy nezbývá.
Samozřejmě "opatrnost" odborníků nemá vždy
"politické" pozadí, ve své. většině (možná) je motivována nechutí se angažovat v politických otázkách
a starým přesvědčením, že vědecký svět je světem
sám o sobě. J e často téměř nemožné přesvědčit zá- '
padního odborníka, že je-li tomu tak aspoň částečně v demokratických zemích, v totalitních státech
musí zůstat věda jakéhokoliv ražení služkou režimu,
jinak nebude veřejně vůbec existovat.
Namítá-li tedy psychiatr, že je třeba rozlišovat
mezi "zneužitím" psychiatrie pro politické účely a
pro účely s politikou přímo nesouvisejícími a mluví-li přitom o Sovětském svazu, je buďto neinformován nebo předvádí ukázku onoho podivuhodného myšlení, patřícího do světa zbožných přání.
Konkrétně: "My všichni víme, že použití medikamentů za účelem změny lidské mysli a přesvědčení
m á omezený dosah. Zde právě přítomný dr. Fainberk je živoucím dokladem, jeho mysl takovým 'léčením' zlomena nebyla," prohlásil jeden psychiatr
na schůzi viktoriánské CAPA. Když pak ruský disident dr. Viktor Fainberk, který je na návštěvě v
Austrálii a schůze se zúčastnil, uvedl, mezi příklady
zneužití psychiatrie (on sám byl podroben podobné
"léčbě" pět let) případy dvou dětí, které chtěly
emigrovat s jedním ze svých rodičů do Izraele a
po "léčbě" pojednou zahořely láskou ke své vlasti
a k rodiči, kterého původně nenáviděly, zmíněný psychiatr projevil názor, že je třeba postupovat opatrně
a že to vlastně není "politické zneužití", že ony děti
nejsou disidenty a že je třeba podobné věci podrobně prostudovat.
Nic proti "podrobnému studiu", chyby se obyčejné
vymstí a mohou zdiskreditovat váhu protestu, jenže
účelem není — či neměla by být — diskutovat o tom,
do jaké míry zneužití psychiatrické "léčby" je či není účinné, do jaké míry — podle pravidel západního
světa — jde či nejde o "politické" zneužití. Účelem
je zastavit jakékoliv zneužití. To by mělo být v zájm u každého psychiatra, mělo by to být v zájmu
každého člověka, který si uvědomuje, že otázka lidských práv je otázkou životní důležitosti našeho
světa.
Tím, co jsem napsal, nechci podat zkreslený obraz
o situaci v organizaci, která vznikla z uvědomění
si důležitosti zachovám lidských práv. CAPA ve Victoru, organizace, která byla založena koncem letošního května, je organizací novou a nepočetnou. Hlas
výše uvedeného psychiatra byl n a její schůzi hlasem
ojedinělým. Členové CAPA, kteří si vzali za úkol sledovat a protestovat proti případům zneužívání psychiatrie pro politické účely kdekoliv na světě, potře-'
bují ale pomoc. Potřebují lidi ze všech oblastí života — nejen lékaře a psychiatry (i když ty přede- ;
vším) — ochotné dáti jim svoji podporu, ochotné
stát se aktivními členy a tak přispět k vyvíjení tlaku
(Pokračování na str. 2)
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Belehradska konference
(Pokračování se str. 1)
konference přešla minulost velmi zběžně a aby se
"orientovala do budoucna
na další upevňování míru,
bezpečnosti a rozvoje spolupráce mezi státy" (Citovali jsme výňatek z
"československého stanoviska", které přednesl v
Bělehradě 17. 6. vedoucí
čs. delegace R. Dvořák —
to se ovšem v ničem neliší od "stanovisek" komunistických vlád ostatních
zemí.)

dou, že se signatáři ze Západu nebudou vměšovat
do vnitřních záležitostí, t j .
že nebudou trvat na tom,
aby se dohody skutečně
dodržovalyi aby měl kdokoli právo se o jejich dodržování přesvědčit.
Stačí si osvěžit paměť,
přečíst si text Závěrečného aktu z Helsink a přesvědčíme se, jak signatá-

Jednání v Bělehradě na
nynější "nižší úrovni" (vedoucím US delegace je bývalý americký velvyslanec v Československu A.
Sherer, sovětskou delegaci
vede rovněž diplomat Juli
Vororatsov) potrvá podle
očekávání do října, kdy se
mají, sejít. vyšší hodnostáři všech 35 států — aspoň
zahraniční ministři — aby
Druhým p r i a z n i v ý m zjadošli k jakési další doho- voin z oblasti hospodárdě.
s k e j j e zníženie inflačného
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za účelem návštěvy rodinných příslušníků a to na
požádání pravidelně. Žádosti k dočasným návštěvám, při nichž by se sešli
členové rodiny, budou vyřizovány bez ohledu na žadatelovu zemi původu nebo na cíl jeho cesty . . . "
átd.
"
Sovětský blok plní ovšem
dohody komplexně. . .

Nezamestnanost a inflácia
(Pokračovanxe zo str. 1)
stavebníctro a strojárenská výroba, t e d a v odvetviach. ktoré od počiatkov
recesie v r o k a 1974 najviae odolávali pofcosom o
zníženie nezaměstnaností.
V spomenatých dvoch sek
íorocb sa zvýšila zamést
nanosí' od začiatku tohoto
roku o €25.009 osob.

Sdělovací prostředky v
celém sovětském bloku používají už nyní každé příležitosti, aby zveličily důležitost příští dohody. Všude se zdůrazňuje význam
stálého rozšiřování spolupráce Východu se Západem, stálého růstu "vzájemného porozumění a důvěry", na odiv se staví
víc než dobrá vůle soadružských vlád atd. Sověty jsou zřejmě ochotny podepsat lecos. včetně slib«
příštího dalekosáhlého ni/olnění svých už nyní naprosto svobodných poddaných — ovšem s výhra-

ři některé články dohody
po dvou letech dodržují,
jak vážně své podpisy berou. Například:
"Ve snaze působit k dalšímu rozvoji styků na podkladě rodinných svazků
budou zúčastněné státy
příznivě posuzovat žádosti
o cesty, dovolí žadatelům
vstupovat na území státu
nebo jej dočasně opouštět

tlaku. l a t e x veTkoobchodr.ých o e n zaznamenal v
m e s x a a m á j i zvýšenie len
o 4.SIS p r i přepočítaní na
ceSoroěsý ekvivalent. To
zuanseaá. že s a v m á j i
zvýšil o B.4%. zatial' čo
v Esesacocfa m a r c i a apríli b e l csáoročný ekvivalent
zwýšeaía isjdexa v ď k o o b d i a f a í c S d e n a ž vyše

povedali, ale zároveň dodávajú, že inflačně zdutie
cíen — percento zvýšenia
indexu cíen v tomto roku
— nebude rozhodne dvojmiestne, ako to bolo v rokoch 1974 a 1975. Tento
priaznívejší vývoj v oblasti cenovej bude m a ť iste
dobrý dopad a j n a vývoj
miezd a na stabilitu pomerov na pracoviskách. Pokial' sa týka osobných
príjmov, priemerná týždenná mzda továrenského
robotníka vzrástla proti
aprílu asi o 2 $ (vzrástla
na 224 $, pri tom bola
priemerná hodinová mzda
5.57 $). Za priaznivého vývoja v oblasti cenovej
vzrástla jej nákupná hodnota proti mesiacu aprílu
viac ako vzrástla jej nominálna hodnota.

13%.

J e už však obvyklé, že
odbornici v súkromých
službách 1 nezdieťajú optimizmus v názore n a ďalší vývoj na , pracovnom
trhu ako odborníci vo
vládnych službách, neposudzujú jednotlivé činitele
hospodářského života tak
)ptimisticky. Tak je to a j
teraz. Najma americké odbory sú nespokojné s doJ e to t e d a veTml priaz- terajším vývojom a žiadanivý
v ý v o j v cenovej jú, aby sa vláda postarala
oblasti, t a k priaznivý. že o rýchlejšie odbúranie nevysokej nezaodborníci • p r i p ú š ť a j ú . že želatelne
nemožno n a ň nptne spolie- městnanosti radikálnějšími
h a ť . P r i p ú š ť a j ú . že v dó zásahmi. Předseda odbosledku Depriaznrrébo vý- rov George Meany komenvoja v prvých mesiacoch toval správu ministerstva
roku móže b y ť celkový práce o poklese nezaměstinflačný tlak o niečo vyšší nanosti v m á j i poznámkou,
ko n a začiatku roka pred- že odbúranie chronickej
X a tosnio znížení r a s t u
-stí"tafflMi€KÍ2Hcli eíen sa
r o v s a k o podsela - sektor
prienajsetný ako sektor
potiavíisáEášS": i n d e x cíen
prieaayseiaýcb
výrobkov
vzrása>I l e n o 0.4%, pričom ceny poi "nchospodárskych výrobkov v tomto
mesiaci dofcooea poklesli o
2.3%.

Veškerá P O J I Š T Ě N Í odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
I n s u r a n c e Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189

nezaměstnanosti nemožno
dosiahnuť ináč len zvýšenými podnetmi pre vzrast
priemyselnej produkcie zo
strany vlády a že s a to má
uskutočniť a j za cenu zvýšenia inflácie. Vláda sa
musí postarat' o odbúranie
nezaměstnanosti realizováním zvláštneho programu
veřejných prác.
Po tejto stránke vybavil
už kongres vládu patřičnou zodpovědnost'ou a 13.
m á j a podpísal prezident
Carter dva zákony na pomoc hospodárstvu a na
vytvorenie nových pracovných příležitostí. V rámci
rozpočtu ministerstva obchodu dostala vláda 4 miliardy dolárov na mimoriadné veřejné práce. Z
týchto prostriedkov sa budú financovat'
opravy
školských budov, knižnic a
městských budov. Podl'a
odhadu odborníkov vytvoří
sa podl"a tohoto zákona
asi 300.000 nových pracovných příležitostí, n a j m a v
sektore stavebníctva
a
přidružených sektoroch zaměstnanosti. V rámci tohoto zákona: ide o 4.000
stavebných projektov v severných štátoch únie, kde
je nezaměstnanost' chronicky vysoká.
V rámci druhého zákona dostala vláda 20 miliárd dolárov n a váčšie
projekty a má ich použit'
behom
nadchádzajúceho
poldruha roka. Jedna miliarda z toho sa má použit' na podporu zaměstnanosti mládeže, 7 miliáiJ
má byť pridelených jednotlivým štátom únie, aby
ich použili podl'a vlastného uváženia, pri čom jediným kritériom je zvýšenie zaměstnanosti v ich
obvode, a 8 miliárd má
byť použitých n a zvýšenie
zaměstnanosti vo veřejných službách.

27. 6. 1977

CAPA - a co my ?
(Pokračování s,e strany 1)
n a všechny totalitní režimy porušující lidská práva.
Nedovedu si představit nikoho více způsobilého k podpoře takové činnosti než exulanta ze země, kde porušování lidských práv a zneužíváni psychiatrie pro
politické účely je součástí vládní politiky. Nuže, kolik z nás českých a slovenských uprchliků bude ochotno pomoci našim australským spoluobčanům v činností, která by měla patřit především mezi naše povinnosti? Jsou mezi námi lidé, kteří tvrdí, že se
nedá nic dělat, že nic nemá vliv na dění v zemi, z
níž jsme odešli. Výsledky protestů CAPA jsou více
než výmluvné -— nabízí se nám tedy možnost působit skutečně účinně.
—

•

•

—

•

Adresa sekretářky viktoriánské CAPA: Margaret
Nikolajuk, 322 Gore St., Fitzroy, Vic. 3065. Telefon
(Melbourne) 419-6592.
ZNEUŽÍVÁNÍ PSYCHIATRIE V ČESKOSLOVENSKU
Mnoho bylo na západě napsáno o t o m , jak Sovětský svaz a jeho policejní orgány zneužívají psychiatrie, aby se zbavily jím nepohodlných politických
disidentů. Normalizované Československo, jehož modelem Sovětský svaz je, ani v tomto oboru nehodlá
zůstat pozadu.
O iom přináší svědectví manželé
MUDr. Avtandil Papiašviii a jeho žena Dr. Eva Paliašvilová, kteří tohoto roku odešli z českoslovendo exilu. Dr. Papiašviii pracoval po řadu let na různých psychiatrických klinikách v SSSR a v Brně, kde
jeho manželka působila jako psychoterapistka. Manželé vypracovali ještě před opuštěním Československa zprávu, která byla také dána k dispozici k uveřejnění v podzemním vydání. Prohlášení, n a d e p s a n é
" P r o h l á š e n í o psychiatrii v SSSR a ČS'R: O zneužití
psychiatrie proti politickým odpůrcům a lidským práv ů m " popisuje na 12 s t r a n á c h , napsaných psacím
s t r o j e m , situaci v SSSR, ale také v československu.
V prohlášení se praví: "V létech 1975-1977 jsem
pracoval jako psychiatr v Československu. Mohu prohlásit, že vývoj společensko-pólitického významu psychiatrie zde připomíná vývoj v SSSR. Socíální význam, postavení a f o r m y využití psychiatrické péče
v československu se mění v závislostí na společenskopolitické orientaci strany a vládních o r g á n ů . " Aby se
československá psychiatrie mohla
"přeorientovat",
bylo n e j p r v e nutno vyměnit osoby na vedoucích místech Psychiatrické společnosti a začít teoreticky zdůvodňovat progresivnost široké koncepce schizofrenie
podle školy A. Sněževského, který v Sovětském svazu vypracoval téže, podle kterých se političtí disidenti posílají do blázinců. "Tohoto úkolu se podjal
doc. A. J a n í k , nový přednosta psychiatrické katedry
Ústavu pro doškolování lékařů a f a r m a c e u t ů v P r a z e . " Autoři prohlášení uvádějí konkrétní případy,
kdy jíž i v československu byla psychiatrie zneužita
proti lidem, kteří mají " p r o b l é m y s přizpůsobením se
svému okolí"." J e také uveden případ zneužití léčebné preventivní péče proti studentce Zině Kočové,
která podepsala Chartu 77 a byla " n á s i l n ě pomocí
policie hospitalizována na uzavřeném venerologíckém
oddělení v P r a z e , " kde se dostala do nebezpečí, že
mohla být skutečně n a k a ž e n a pohlavní nemocí.
"Totalitní r e ž i m , " prohlášení končí, " c e n t r a l i z a c e
a podřízení vědy s t r a n i c k é m u a p a r á t u v ČSR vedou
k zavádění těch teorií a praktických metod, které se
osvědčily v SSSR jako prospěšné pro upevnění současného režimu. . . . Pokud nestačí bezbolestná propaganda a agitace, dostává se ke slovu slzný plyn,
policie, vězníce, psychiatrie, Venerologie a posléze
odejmutí existenčních podmínek. A mechanismus strachu umožňuje stále větší a větší útisk . . . Kdysi by se
byl určitě usmál sám Hypocrat, kdyby byl uslyšel o
tom, o čem dnes hovoříme jako o f a k t e c h . " — Nebyl
by věřil.
RS'Č

Americké odbory niesú
spokojné ani s týmto vládnym programom, lebo cčakávali
a
navrhovali
váčší rozpočet na núdzové
veřejné práce. Pripúšťajú, že to bude značná podpora hospodárstvu, aby
potom
ono samo bolo
schopné vytvárať ďalšie
pracovně příležitosti, ale
že to v krátkej dobe ne-

odstraní celú nezaměstnanost' .
Už do konca roka, kedy
má podl'a odhadu vládnych odborníkov poklesnúť
nezaměstnanost' v
Spojených
štátoch pod
6Vz%, sa ukáže, do akej
miery pomohli zmienené
zákonné opatrenia vládě
plniť jej závazky.

27. 6. 1977

HLAS

ČESKOSLOVENSKO ve zkratce
— Dne 11. června se konalo v Lidicích mírové
shromáždění k 35. výročí
vyhlazení obce nacisty.
Hlavní projev měl Štrougal,'který si ani při takové příležitosti neodpustil
propagandu a útoky: "Sociální spravedlnost, jež je
odrazem skutečnosti, že u
nás vládne lid, je současně i základnou a obsahem
demokracie naší společností, zárukou takových lidských a občanských práv,
kterých kapitalistické země ve svých podmínkách
nemohou nikdy dosáhnout.
Jsme svědky, že se fašismus v různých převlecích (sic!), skrytě a s odvrácenou tváří plíží světem jako jedna z latentních trvalých chorob imperialismu, jako jeho nejreakčnější odnož. Tam,
kde se kradmo vynoří na
povrch, prozradí se vždy
krutým násilím, nenávisti
k pokroku, projevy totálního antisocialismu a antikomunismu..." atd.
— Národní podnik Zahraniční literatura dovezl ze
SSSR do ČSSR publikací
Slavný syn kom.mist'cké
strany a sovětského národa, vydanou k 70. narozeninám L. Brežněva. Nejsou obavy z návalu koupěchtivých čtenářů prc-i
knihkupeckými prodejkami.
— Letošní bratislavsko«
Zlatou lyru v čs. skiadatelské soutěži udělila porota písni skladatele Jána
Lehotbkého a textaře Kamila Peteraje Úsměv v
podání bratislavské skupiny Modus. Tato p ; seň získala také zvláštní cenu
diváků. Druhou cenu udělila porota písní J. Vondráčka a Z. Borovce Máš
chuť majoránky, kterou
zpíval Karel Zich a třetí
skladateli Igoru Bázlíkovi
a textaři K. Peterajovi za
Pieseň z obloka v interprs
taci Mariky Klesrďakovč.
— V Československu ?e
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Sudková výstava
v New Yorku

spotřebuje ročně 18.000 tun drželi
5.237
pachatelů
kávy, z toho v. samot',72 trestných činů, podíleli'se.
Dva pražští umělečtí fotografové, jejichž dílo má k sobě blízko jen jmény
Praze 2.500 tun, tedy 14% na vypátrání 853 hleda(v Praze je dosud téměř ných osob, přispěli k do- svých tvůrců, dosáhli světového uznání: J a n Saudek a především Josef Sudek.
60 kaváren).
padení 44 narušitelů stát- 43 krásných " r o d i n n ý c h " snímků J a n a Saudka mohou právě v těchto dnech
— Jičín oslavuje 675. vý- ních hranic, odhalili přes shlédnout melbournští čtenáři na výstavě ve Viktoriánské národní galerii, zaročí povýšení na město. 12.000 trestných čiuů atd.
Čs. pošta vydala k tomuto — Od 25. června do 1. čer- tímco Sudkovy černobílé záběry z P r a h y i z českého a slovenského venkova
jubileu známky se znakem vence se koná v Bratisla- měly být vystavovány v New Yorku. Totiž výstava v sále Mezinárodního střeměsta.
vě IX. mezinárodni che- diska fotografie v New Yorku se nakonec konala, ale nfebyla vystavována díra,
— • Dne 13. června přineslymický veletrh Incheba 77, která pomáhal ještě s á m Sudek k této události vybrat, š v ý c a r s k ý Z p r a v o d a j
čs. noviny dlouhé zprávy kterého se zúčastní více o tom přináši podrobnosti, z nichž některé v y j í m á m e .
r> íněku J. Raye, oduc-uze než 600 podniků a firem z
něho pro vraždu Mariina 23 zemí.
V den otevření new- které pracoval Josef Su- vě výstavě z českoslovenLutliera Kinga na 99 let. — Pražské školní děti sei vězení v Tennessee. braly v loňském roce 61 yorské výstavy, 11. květ- dek v roce 1976 s Annou ska, pokud ji nemůže
Píší. že se v politických tun léčivých rostlin, které na, vydal vedoucí Meziná- Fárovou, kurátorkou foto- aranžovat její kurátorka
kruzích poukazuje na to, zpracoval n. p. Léčivé rodního střediska fotogra- grafie v Muzeu dekorativ- Anna Fárová.
že 'jisté kruhy, které by- rostliny pro domácí potře fie Cornel Capa prohláše- ního umění v Praze. Po
Soňa Bulaty, která znaly zapleteny do vražd'/ M. bu i pro vývoz.
ní pro tisk, v němž. se sestavení výstavy vytvoře- la Sudka a jeho dílo mnoLuthera Kinga, organizo- — Na hraničním přechodů
né k oslavě svých 80. na- ho let, pomohla středisku
v a l y Rayův útěk, aby jej Boží dar odbaví ročně prů- praví:
"Retrospektivní výstava rozenin Josef Sudek 15. sestavit retrospektivní výfyzicky zlikvidovaly a za- měrně 1,600.000 cestujíbránily jeho přítomnost: cích.
velkého československého září 1976 zemřel. Pozvali stavu ze své vlastní sbírpři dalším soudním pro- — Z. Elbl byl jmenován fotografa Josefa Sudka, jsme Annu Fárovou do ky Sudkových zvětšenin a
jednávání . .
že jde o velvyslancem v Somálské
původně připravovaná na New Yorku, aby nám z printů svého manžela
to, aby nemohl říct "ú- demokratické republice.
letošní jaro v budově Me- mohla výstavu aranžovat. Angela Lomeá. Ostatní fo—
Ve
velkém
sále
Slovanplnoo pravdu", aby Pobyly
zkompromitovány FBI a ského domu v Praze se zinárodního střediska foto- Krátce potom však Fáro- tografie na výstavě zapůjúřady státu Tennessee konal seminář, který měl grafie, byla výstavou, na vá a dalších asi 600 spiso- čili dudkovi přátelé a sběatd. Jen pozorní čtenáři na programu ideologickou
vatelů, intelektuálů a u- ratelé dr. Josef Brumlík,
objevili příští den zastrče- přípravu 1.300 lektorů,
mělců
podepsalo Chartu Mike Aldeson, Regina Fonou zprávičko, bez komoa- propagandistů a aktivistů
a novinářů Nadž 77, manifest, dovolávající retová a Grace Meyrová.
táře. že "policie americké k nadcházejícím oslavám telů
Alúch a předseda čs. svabo slátá Tennessee dopad- 60. výročí Velké říjnové zu novinářů Z. Hoření se lidských práv pro oby- Splnili jsme svůj původní
la v pondéJi ráno J Earia socialistické revoluce v podepsali v Praze protokol vatele
československa. úmysl uctít dílo Josefa
Raye. který laprcM z věze- Praze, tedy 1.300 jen pro o spolupráci.
Anna
Fárová
dostala vý-| ¡Sudka touto vynikající výPrahu!
ní."
poveď
z
místa
a byl jí stavou jeho fotografií a
—
Na
společné
schůzi
čle— V Proséci u Stetěe byl — Vláda ČSSR a vláda
ednalea pomník. spisova- Komorské republiky navá- nů výborů pro plán a roz- odňat cestovní pas. 30 me- slov Anny Fárové. Pozdrazaly dnem 7. června diplo- počet Sněmovny lidu a zinárodně uznávaných fo- vujeme jejich ducha, oba
telky Terezy Jfwrafejrá.
— PTEŽSFCÉ .Jara 17 skonči- matické styky na úrovni Sněmovny národů se pro- tografů, kurátorů muzeí a nám velmi chybí!"
jednával návrh státního
lo cemsa tradičnč Bceí- velvyslanců.
historiků fotografie — meZatímco se v den zateveacnrtHi symfonii č. 5 — Domažlicích zemřel ve závěrečného účtu čs. federace
za
rok
1976.
Podle
zi nimi jsem byl i já — hájení newyorské výstavy
věku
75
let
akademický
d IBOE- Českou filharmonii
československé v přízemním výstavním
rí'!ii ve Smetanove síni malíř František Michl. předběžných údajů dosáhl poslalo
Své náměty čerpal hlavně v loňském roce objem vy-: vládě žádost, aby vrátila
Ca,! J f a o a Giulini.
sále číslo jedna obdivovatvořeného národního dů-.
— Výchova k donášení, z Chodska a Pošumaví.
Fárové zaměstnání. Pro- lo americké publikum práchodu
385.4
miliardy
Kčs,
;
—
Na
mezinárodní
knižní
udavačství apod. je značcož je o 3.9% více než v testovali jsme proti její- čem Josefa Sudka, konalo
ně pokročilá. V současné výstavě IBA 1977 v Lipsku r. 1975. Osobní spotřeba
době eadsfcuje v českoslo- sé umístilo Československo vzrostla o 2.8%, společen- mu propuštění, které bylo se ve čtvrtém poschodí
venska přes 8.200 jedno- mezi 71 vystavujícími ze- ská spotřeba o 7.1%. Prů- jasně motivováno politic- střediska sympózium o
tek Pomocné stráže Veřej- měmi na 3. místě. Velkou myslová výroba se prý ky. Naše žádost zůstala Sudkovi, Fárové a Chartě
né bezpečnosti, z nichž cenu IBA 1977 v kategorii zvýšila o 5.5% a peněžní bez povšimnutí.
77. Promluvily na něm
prý většina soutěží o titul knižních ilustrací obdržel příjmy
obyvatelstva o
Drže se důsledně svého, rsvětoznámé osobnosti z
"Vzorná jednotka". Pro národní umělec K; Svolin- 4.8%.
členy jednotek bylo uspo- ský. SNP získalo zvláštní
stanoviska na podporu oblasti fotografie a fotoreřádáno 14.300 přednášek, cenu za Slabikář a Mladá — K 100. výročí narození Anny Fárové, Mezinárodní portáže ze Spojených stábesed a dalších výchov- fronta za Tři mušketýry básníka Fráni Šrámka vydal Památník národního, středisko fotografie od- tů a z Francie a o Chartě
ných akcí, určených hlav- ještě po deseti letech.
ně mládeži- Členové Po- — Tradice čs. porcelánu písemnictví v Praže pa- mítlo dát k dispozici své 77 referoval čs. novinář
mocné stráže VB loni za- je námětem série šesti no- mětní medaili vytvořenou výstavní místnosti Sudko- Jiří Hochman.
vých čs. známek, které podle návrhu akademickébyly dány do oběhu 15. ho sochaře Josefa Hvojenského. Na líci medaile je
června.
ČESKÉ A SLOVENSKÉ KNIHY
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA
— U obce Vrchovany na portrét básníka s datem
Komenský:
Dvojí poselství $ 1.60, Richter: Karta.narození
a
názvy
jeho
nejNáchodsku
byla
nalezena
MELBOURNE
mrtvá 131etá školačka. známějších děl, na rubu je go $ 3.90, Heckel: Krásy československa $ 7.80,
Vás srdečně zve na
zachycena Plicka: československo $ 10.30, Jirásek: Vojenské
Později byl dopaden dů- symbolicky
chodce, který školačku po- otevřená kniha s veršem povídky $ 3.20, Filosofská historie $ 2.20, Z nedávná $ 2.20, Staré pověsti české (výbor), brož.
TANEČNÍ ZÁBAVU,
hlavně zneužil a pak za- ze Šrámková Splavu.
— V aule Karolina zase- $ 1.30, Čtvrtek: Vánoční pohádka $ 2.20, Pohádkovraždil. Je mu 72 let.
která se koná
— Letos došlo v českoslo- dal od 15. června Meziná- vá muzika $ 2.70, Zpívající ptáci $ 1.30, Petiška:
v neděli 3. července 1977
vensku k zvýšení mnoha rodní olympijský výbor — Staré báje a pověsti $ 4.30, Baar: Paní komisařcen různých potřeb. Výbor od roku 1925 se schází v ka $ 2.80, Toman: Po nás potopa $ 4.20, Bass:
U EDY ZLATÉHO
ČNR pro plán a rozpočet Praze podruhé — aby jed- Divoký život $ 2.00, Erhart: Jižní Čechy $ 7.30,
V RESTAURACI RHEINLAND
tomu ovšem ve své zprá- nal o budoucnosti olympij- K. čapek: Povídejme si děti $ 1.80, Čapek-Chod:
Kašpar Lén $ 1.80, Rais: Zapadlí vlastenci $
9-13 Drewery Lane, Melbourne
vě z 15. června tr. neříká ských her.
"zvýšení", nýbrž sděluje, — Ústředním heslem letoš- 4.90, Syrovátka: Bájky $ 2.40, Neruda: Česká spoZačátek v 6 hodin večer * Vstupné $ 3.že "komplexní přestavba ních celoslovenských doži- lečnost $ 3.10, Bezruč: Slezské písně $ 1.90, Čech:
Večeře a nápoje dle objednávky
velkoobchodních cen při- nek, které se budou konať Výlety $ 2.40, Stašek: O ševci Matoušovi $ 2.40.
Bohatá tombola
spěla k zreálnění úrovně v Nitře, je "V pevné jed- Klostermann: Ze světa lesních samot $ 2.10.
K poslechu i tanci hraje
nákladů na výrobu a u- notě KSČ a lidu za další
K ceně laskavě připočtěte poštovné. Uveďte
Eda Zlatý se svým orchestrem
možníla promítnout do no- úspěchy v budování rozvi- náhradní knihu pro případ, že by byla některá
vých velkoobchodních cen nuté socialistické společ- vyprodána (jinak v tom případě obnos vrátíme).
K dispozici bude pouze 120 míst.
skutečný vývoj nákladů nosti".
Prosíme, rezervujte včas.
na pořízení dovážených su- — Novým čs. velvyslan- THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Telefon: 598-5756 (Chrpa)
cem v Indii se stál P.
rovin a materiálů".
Box 1888 R., GPO Melbourne, 3801
663-1266 (Rheinland)
— Generální tajemník Sva- Kaňka, který vystřídá Z.
zu palestinských spisová- Trhlíka.
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kalendář HD
Po stopách Čechov a
HLAS
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Slovákov v New Y o r k u
ČERVENEC 1977
J a r k a Vlčkova

Město New York vždy bolo — a dosial' je, i keď už vo zmenšenej miere — súčtom národnostných
štvrti, v ktorých sa zachytaval po příchode do new-yorského přístavu prist 1 ahovalecký prúd zo všetkých
kontinentov. -Vo štvrtiach Talianov, cíňanov, Irčanov, Maďarov, Nemcov, Portoričanov, Čechov, Slovákov,
španielov atď. zněla reč domova prist'ahovalcov, tam sa spievalo v rytmoch a harmonizácíách rodného kraja, tam voňali z reštaurácií tisícoraké vóne, tam přežívala tlak taviaceho, uniformujúceho kotlá
nového prostredia stará tradícia.

• 1. července uplyne dvěstětřicetpět let od narozeni
Ako v týchto starých štvrtiach Manhattanu však začali podliehať zubu času múry póvodných, starých
Bohuslava Matěje černohorského, barokního skladatebudov, váčšinou dvoj, trojposchodových, začal sa na ich mieste vtískať obytný mrakodrap, s tenkými
le církevní hudby. Od roku 1739 byl ředitelem kůru
stěnami, zotretým súkromim, mrakodrap — mravenisko, kozmopolitný celok. A krajania, odmietajúci
u sv. Jakuba v Praze. Z jeho díla se zachovaly jen
drahé, na priestor skúpe nové masové obydlia, začali sa húfne sťahovať do predmestí, do obcí na Long
nepatrné zbytky, neboť většina jeho skladeb shoIslandy do New Jersey za riekou Hudsonom, do Connecticuttu. Tam ešte čakala zeloň, útulnosť jednořela při požáru kostela sv. Jakuba v roce 1754.
rodinných domkov, ticho, možnost pestovanía po robote — po večeroch — zeleniny a ovocia v malých
•
Před dvacetípěti léty, 1. 7. 1952, zemřel český
záhradkách, únik z decibelmi zakváčených, dopravou natlačených, zápachom aut a komerčného odpadu
spisovatel F r á ň a šrámek — básník, prosaik, drama- zaplavených ulic, do ktorých mrakodrapy nepustili slnko.
tik a překladatel. V roce 1926 vyšel v nakladatelství
Ale niečo z tých starých 'neighbourhooodov' národnostných štvrti ešte přežilo. A nedávno sa vydala
Fr. Borového jeho překlad románu Zločin Sylvestra
reportérka new-yorských Timesov Barbara Crossette-ová po stopách českého a slovenského živlu na ManBonnarda od A. France. A Šrámkův pseudonym Pahattane a napísala o výsledkoch svojho pátrania níe perom, ale obdivom, reportáž pod menom: Pátranie
vel Tristáno? Pohříchu vyskytuje se toto jméno,
po československej východnej straně Manhattanu (In Search of the Czechoslovak East Side). Sdelíme vám
jímž se v roce 1896 podpisoval, v památnících mno- jej objavy, i ked' skrátene.
ha roudnických tehdejších dívek v průvodu veršů —
V dňoch svojej slávy toto bola skutečná Bohémía ho nahradil obchod so zmrzlinou.
a to velmi hojně.
města New Yorku: dodnes je ešte v očiach mnohých
I druhý kostol československých farníkov, prezby•
V době, kdy se počalo s formováním úderných íeskoslovenská štvrť Yorkvillu — ten kút severo- teriánsky kostol Jána Husa na 74-tej ulici sa usiíujednotek pro ofensivu připravovanou Kerenským, čes- východného Manhattanu, kde Slováci, Moravania a je zachovat' starú tradíciu. Bol postavený na začiatkoslovenská brigáda byla jednou z prvních, které Ďeši zapl'nali adresy v priatelských trojposchodových ku storočia a jeho veža sa zřetel'ne ponáša ha
se k tomu úkolu přihlásily. Proto byia soustředěna Dudovách. kde malí svoje typické obchodíky, kde to Prašnú bránu. V kostole sa vystriedal dlhý rad moa . poslána n a frontu do Haliče, a tu vydobyla po- voňalo právě čerstvým pečivom a koláčmi a vy- děrných farárov.
prvé světovou siávu československým zbraním vítěz- prážanou kačicou. Tam sa mohol citiť doma prisťaFarnost' založil — paradoxně — maďarský prezbystvím v bitvě u Zborova. 2. července 1917 okolo 15. hovalec zo Strednej Európy, ktorému sa cnelo za teriánsky kňaz Gustáv Alexy pred takmer storočím
hodiny po krutém a úmorném boji zarajský pluk iomovom.
v prostředí, ktoré bolo česko — slovenské a katolické.
zajal dědinu Prešovce a vojska 4. finlandské. stře"HTadáte československú štvrť?", vraví mi ma- V kostole J á n a Husa bol najdhšie pastorom Vincent
lecké divise a čsl. střelecké brigády prorazila silně jitel' malého, preplneného obchodu na P r v e j Avenue. Pížek: od roku 1880 do 1930. Postavil faru, zorganiopevněnými nepřátelskými posicemi na vrškách zá- "Toto je ona, alebo — čo z n e j ostalo. Pozrite si zoval sociálnu a dobročirtnú ústřednu, zaobstarával
padně a jihozápadně od Zborova a dobyla i opevně- ju chytro, lebo za pať rokov jej nebude — prinaj- farníkom byty, zamestnanie, staral sa o opateru denou obec Kersilow, čímž přerušila tři linie nepřá- lepšom za desať rokov . . ." Po obchodníkovi to tí pracujúcich rodičov, a vybudoval Dom Jána Husa
telských zákopů, čsl. brigáda vzala do zajetí 62 dů- isté opakovali desiatky chodcov, túlajúcich sa hore- ako kultúrne a divadelně středisko,
stojníků a 3.150 mužů, 15 děl a množství kulometů.
dole po P r v e j Avenue. Kedysi túto čtvrť nazývali
Zatial' čo sa maďarskí a nemeckí susedia našich
• Dne 2. července večer, v den slavné bitvy u Zbo-. českou Broadwayou — odtiaťto, od 65. ulice až po krajanov v Yorkville rapidně pomešťovali, f a r á r Pížek povzbudzoval svojich farníkov, aby si zachovali
rova, došla do Prahy nenadálá zpráva, že císař Karel 77. — 78. na severe.
Chodíme teda po zvyškoch kedysi čulého českoslo- svoju folkloristickú, umeleckú tradíciu. Steny a náudělil všem politickým odsouzencům amnestii. V zápětí přijeli do Vídně dr. Přemysl Šámal a dr. Bed- venského života, ale dosť ho ostalo na to, aby si bytok — áo takých detailov ako sú skrinky na ústredřich Štěpánek, paní Rašínová tam právě dlela, při- víkendový návštěvník uvědomil nezvyčajný pocit, že né kúreníe a píšťaly na orgáne — sú zdobené ornajeí nakvap i dr. Třebický, nejvěrnější druh. Rašínův. v týchto uliciach si podává ruky minulost' s budúc- mentmi. Stoličky a stoly zhotovili stolári — krajania
v dedinskom stýle. Taká je silná nálada tejto duOdsouzenci si však počkali v Móllersdorfu až do 10. nosťou.
Češi, Slováci a Moravania sa začali st y ahovať do chovnej pevnóstky na Manhattane, že dnešný farár,
července, kdy se teprve vše úředně vyřídilo. Dr. K.
Kramář, Dr. A. Rašín, V. červinka a J . Zamazal byli Spojených štátov vo veťkých skupinách v druhej Američan Brent Fisher, považoval za vhodné naučit'
polovici 19. storočia. A ako mnohé iné prisťahova- sa po česky, kým převzal faru a teraz venuje vel'a
opět svobodni.
lecké skupiny, usadzovali sa najprv okolo - přístavu, úšilia na obnovu všetkých predmetov 1'udového umě• život prvního ministerského předsedy českoslo- n a južnej časti Manhattanu. Medzi prist'ahovalcami nia.
venské republiky nám nastínil v knize Karel Kra- bolo mnoho vidiečanov, ktorých vyhnala z půdy bíeV obchode Jozefa Šeredu, zvanom. proste 'Českoslomář spisovatel Vladimír Sis, který zemřel 2. 7. 1957 da, ale boli medzi nimi i remeseiníci, zámočníci a venský obchoď, nájdete české a slovenské kuchárske
v leopoldovské věznici jako jedna z obětí komuni- drotári. A ako sa začali v novom svete uchytávať, knihy v angličtině, magnetofonové pásy, platné s
stické persekuce.
začali sa sťahovať na sever, do Yorkvillu, do čtvrte českou a slovenskou 1'udovou i populárnou hudbou,
• Zabloudíme-li do Mostecké ulice n a Malé Straně medzi Avenue-ami York a Druhou. Ďalsie vlny pri- záznamy textov, ď a l e j české a slovenské noviny, vyv Praze a jdeme-li po levé straně k mostu, spatří- sťahovalcov z Československa dorazili na Manhattan chádzajúce v Spojených štátoch, poměrně rozsiahly
me asi uprostřed starý dům, který už po r. 1400 patřil, v 1920,, potom po 1948. a posledná, po sovietskej in- výběr z českej a slovenskej literatúry v povodine
zajisté v jiné podobě, arcibiskupskému písaři Jind- vázii v 1968. Okolo roku 1960. už táto čtvrť nemala i v anglickom překlade, modranskú keramiku, český
řichovi. Když se domy jmenovaly podle znamení, na- tmelivo — starú súdržnosť, mnoho jej starých oby- kryštál a pohárové súpravy.
zýval se U tří zvonků. Od ostatních domů jej ro- vatel'ov sa už odsťahovalo na predmestia.
Pokračujete precházkou nahor Prvou Avenue, prízeznáme ihned, spatříme tam totiž bustu, dílo soAle stále tu ešte možno n á j s ť tradičné reštaurácie, čom vám slúži za sprievodcu prečítaná literatura a
chaře Archalouse, která připomíná slavného českého kostoly, sokolovnu, másiarstvá, obchody s knižkami spomienky starých usadlíkov. V jednom obchode
violoncelistu, čléna Českého' kvarteta, Ladislava Ze- hudobninami a kryšťálovým sklom a kancelárie, kto- starý usadlík vraví: keď som ja sem prišiel, hemžilenku, který zemřel 2. 7. 1957.
ré obstarávajú zásielky do starej vlasti.
la sa štvrť pekárnami, potravinářskými obchodmi,
• Podobu loutkáře Matěje Kopeckého zná z pera
V československej štvrti sa dosial' zachovali dva malými jedál'ň'ami, kde sa vařilo ako doma. Ešte
Mikoláše Alše snad kdekdo. Aleš ji nakreslil pro Ma- kostoly. Prvý, celkom na južnej hranici českosloven- a j policajtov zadeťováli na službu v tejto čtvrti len
tějova vnuka Antonína, ač Kopeckého nikdy neviděl. ského Yorkvillu, stojí, na P r v e j Avenue a 66-tej uli- vtedy, ak sa vedeli dohovořit' po česky, alebo po
Zbodobnil jej jednak podle své fantasie, jednak podle ci. Je to kostol sv. J á n a Nepomuckého, v čistom slovensky.
vyprávění Matějova syna Václava, který byl také neo-románskom štýle. Postavili ho v roku 1925 slo(Pokračovanie na. str. 10)
loutkářem. A tak byl zhotoven "králův portrét". Král venskí prist'ahovalci a bol zasvátený sv. Jánovi Nehrůzostrašných příběhů a naivních komedií, král pomuckému, hoci ide o českého mučeníka zo 14. stošprýmů a kejklů, král dřevěných poddaných, král ročia. Ná baldachýne nad hlavným oltárom je moProvádíme veškeré práce ontické
;
pimprlat, král dětského smíchu, král nouze, odříkáni zaikový triptych, znázorňujúci výjavy zo života sv.
přesně, rychle a za l e v r í cen.v
i
a věčnýchj krachů, král z říše legend a pohádek — Jána, ď a l e j dvojice apoštolov sv. Cyrila a Metoda,
žebrák však ve skutečnosti. Král loutkářů Matěj ktorí priniesli křesťanstvo, do Vel'komoravskej říše
Kopecký zemřel 3. 7. 1847 v Kolodějích u Týna nad v 9-tom storočí. Kostol má bohatú. výzdobu a . j e d - a
zo štyroch nedeFných omší sa ešte stále siúži v sloVltavou.
• MUDr. Arnold Jirásek, profesor lékařské fakulty venčině. F a r á r J u r a j Tijrok, ktorý prišiel do Spoje573 H a r n p t n s t - :
°
'
University Karlovy, Mistr chirurg Mezinárodní chi- ných štátov ako 19-ročný v 1950-tom ma informuje,
že
dve
třetiny
financií
na
údržbu
kostola
a
bohoslururgické koleje, člen Francouzské chirurgické akademie, čelný představitel moderní české chirurgie, se žieb stále ešte dodává široká slovenská pospolitost'
z New Yorku a okolia, ktorá prichádza autami — často
narodil 3. 7. 1887..
• Po smrti posledního Přemyslovce se Albrecht vy- na vel'kú dial'ku —• len aby sa mohla zúčastnit'
H R P A
"telefon 598-5756
nasnažil všemi silami, aby získal korunu českého na tradičnej slovenskej omši o desitej pred poludním. ;
domu pro svého syna Rudolfa. Vyhlásil Čechy za
Kostol sv. J á n a Nepomuckého bol kedysi v srdci
odumřelé léno říšské, kterému jen císař, tedy on pečetnej slovenskej štvrti. Dnes je slovenským ostrovsám, má právo určit vládce. Vtrhl vojensky do Čech čekom v cudzom prostredí, ktoré sa stává reštaurač• a pomocí šlechtické skupiny vedené panem.. Tobiá- nou a divadelnou štvrťou. Naproti kostolu sv. J á n a
šem z Bechyně vymohl, že jeho syn byl zvolen za bol dlhé roky pohřebný ústav J á n a Drábika. Dnes
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Válka za válkou?
Ferdinand

Nevhodná slova

Peroutka

Milan Růžička

Situace na Středním východě vyjela z dosavadních kolejí. Od roku 1948, od utvoření Israeiského státu,
vládla v Israefi Strana práce. Ona vytvořila vnitřní israelský řád, vybojovala vítězné války, jí patřila
slavná j m é n a Ben Gurion, Golda Meier. Tato s t r a n a byla nyní ve volbách poražena. Dle všeho se
u j m e vlády s t r a n a , o níž se obecně soudí — nebo se ví, že je radikálnější a nepřístupnější kompromisu
v tom, co pokládá za nezadatelný israelský z á j e m . Doufalo se, že středovýchodní problém bude n a k o n e c
urovnán kompromisem. Tato naděje bude vystavena nové zkoužce.
Podle světového mínění, pokud je zastoupeno ve Spojených národech, spravedlnost žádá, a b y Israel
vyklidil a vrátil území, jichž dobyl před desíti lety. Toto je nezbytné považovat za mínění trvalé, neměnné, tím spíše, že se k němu přidala i Amerika. Když byl o z n á m e n výsledek voleb, pokládá se za
možné, že v Israeli převládne mínění opačné. V posledních chvílích s v é vlády řekl israelský ministerský předseda, Člen Strany práce, o vyklizení obsazených území: "Za žádných okolností." P a t r n é — pozdě
pro sebe — pocítil, že vláda, která by se v této věci příliš rozmýšlela nebo dokonce jinak s m ý š l e l a , by
byla většinou israelských voličů s m e t e n a .

Jestliže ve věci, která
je pokládána na obou stranách za svatou, by stála
proti sobě dvě neměnná
mínění, válečný konflikt
by byl nejbližší. Nad touto vyhlídkou se vznáší únava těch, kdo se snažili
po leta o něco jiného. O
hranicích státu Israel není ke komu jít na poradu.
Solidní historikové jsou
skeptičtí. Existovala stará
Judaea, ale její historie
byla plna změn, vítězství
a porážek, postupů a ústupů, nikdo nemůže říci,
v které periodě byly její
hranice ty pravé. Když
instituce Spojených národů zakládala stát Israel,
nepřemítala o historických
hranicích. Zamýšlela dát
novému státu hranice nějak životaschopné a jaké
jsou to hranice se teprve
Ukáže. Do hranic Israele
bylo zahrnuto i některé území, které nikdy nepatřilo k staré Judaei. Jestliže které, tedy i Jerusalem
je nesporné israelské historické místo. Avšak obyvatelstvo bylo v těchto
končinách po tisíciletí tak

promíšeno, že Jerusalem
je také nesporné arabské
historické místo. V rozpacích nad těmito dvěma nároky se instituce Spojených národů snažila Jerusalem neutralisovat. A ani
nenazvala nový stát "půdou israelskou", jak si
sionisté
ohnivě
přáli.
Chladněji jej nazvala státem Israel.
Každý národ m á své
řečníky a israelští řečníci někdy nemluvili o
nic určitěji než o "hranicích, jež osud nám uložil". Takový vpád metafysíky by byl nepřístupný
politickému vyjednávání.
Israelští vyjednavači nemohou dostat instrukce v
tomto smyslu.
Spojené národy své dílo
načrtly, ale nedokonaly a
hranice Israele nestanovily. Ačkoli panovalo mínění, že se ukáže, jaké hranice mají být, neukázalo
se to a tato okolnost vrhá
stát Israel do trvalé nejistoty. V té věci Israelité
trvají n a jediném: musí
to být hranice, jež je možno obhájit v případu vál-

různým způsobem zkoumali, zda by snad aspoň
hlavní arabské státy nebyly ochotny uznat existenci státu Israel. I kdyby byly ochotny, přichází
další myšlenka: dejme tomu, že Israel by se za tuto arabskou záruku vzdal
svých obhajitelných hranic, ale dejme také tomu,
že v Egyptě, Sýrii, Saudské Arábii, by se vlády
vystřídaly a nové vlády
by zavrhly závazek, jejž
na sebe vzaly vlády předešlé. Co potom?

ky. Formulují to takto:
"jsou nám slibovány určité záruky, ujednání nebo
smlouvy,
ale
nejsme
ochotni přijmout jakoukoli
vnější záruku za naši
vlastní schopnost se uhájit".
J a k spravedlivě mohou
být za to kritisováni? Kdo
je Čechoslovák, sotva bude nakloněn Israel za to
přísně kárat, československo zakusilo roku 1938j jak
málo síly m á smlouva uzavřená v jedné době,
jestliže se zatím dostaví
jiná doba. Roku 1938 se
Francie málo starala o
to, co podepsala v letech
dvacátých. Stát Israel byl
založen, když byl ještě
svět v úžasu a děsu nad
fantastickým utrpením za
hitlerovské války. J e však
charakteristickou a sotva
napravitelnou
vlastností
citů, že otupují během doby a změnou okolností.
Není dnes evropský stát,
který by Israeli nabízel
svou záruku nebo byl schopen ji dát, kdyby byl o
to požádán. Takto do tří
čtvrtin opuštění Israelité

Vždyť se ještě vyskytují ochotní zprostředkovatelé, a někteří se šli dokonce zeptat representantů té palestinské organisace. k t e r á dosud v poměru k Israeli neosvědčila
nic jiného n e ž svrchovaný
teror, zda by se snad nerozmyslili a zda existenci
státu Israele už vlastně
neschvalují. Tato bublina
ovšem ihned praskla. Naopak, více do popředí vystoupil radikalismus některých
arabských
států.
(Pokračování na str. 6)

Umění vzniklo v jeskyních. Teď jde o to, aby se
tam nemuselo vrátit.
•
]
Moudrost sama nemívá příliš mnoho fantazie, ale
umí ji ocenit.
•
'
Kdo nerozumí, měl by se ptát, ne protestovat.
•
__

'
«

Nejvíce pobodává koně unavený jezdec. I ten, <
který jede na Pegasu.
<

*

<

Blahoslavení, kteří dokáží rozeznat velikost, pokud <
je ještě malá.
<
*

i

Hloupé a zábavné -není totéž, ale často se to spojuje.
V •každém úspěchu je více dřiny než tajemství.

<

•

J

Jeho verše sice kulhaly, ale — pravidelně.
4

•

{

I v umění, jak se zdá, m á řemeslo zlaté dno.
•

*

(
Snadnější je nastavovat nohu než zrcadlo.
~K
•
Jeho příspěvky byly jako dámský svetřík. Přiléhaly a přitom zdůrazňovaly linii.
•
'
{
Když už myšlenky kradeš, aspoň je nepoškoď.
•
<

Povedené kopy mívají většinou tuctový humor.
•

<
<

Ženy a filmy se špatnou pověstí m a j í jedno spo- <
léčné: jsou nejvíc navštěvované.
<

•

<

škoda, že někteří lidé píší své paměti až v době, <
kdy už jim paměť špatně slouží.
(

*

<

Nejstrašnější pocit každého literáta je, když ho
tak napadne, že už ho nikdy nic nenapadne.
•
'
Až budu slavný tak, že mne budou fotografovat,'
nechám si narůst vousy. Nesnesu, aby mně je '
nějací uličníci přimalovávali.
'

•
J e nutno se rozhodnout, zda chceš trefit, nebo — <
zda ti jde jen o salvu.
<

•

Bývá prospěšnější ujasnit si hned zpočátku
nejde.

oč,

•
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KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Víc.

Tel. 86 7178

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins Si. po Victoria P d e . ) , zastávka č. 38
číslo 48 (z Flindsra S t po Bridge Rď.) zastávka č. 38

(

Nejčastěji pomáháme n a nohy tomu,'koho si potřebujeme někam poslat. .
•
'
' Kdé chybí krev, tam nepomůže zrychlovat oběh.
•
' Satirik si začíná dělat jméno hlavně tím, že m u '
' na ně mnozí nemohou přijít.
•
•
. Některé zahraniční časopisy mne občas otiskují •
, hlavně proto, aby si tamější čtenáři více vážili
, domácích autorů.
,
•
literární útvar, který proti jiným.,
p Aforismus:
útvarům dokazuje, že voloviny lze psát i stručně.
' Aforismus, i když nic neříká, alespoň nezdržuje.
'
•
' Pokud smějí blázni říkat pravdu — mějte mne
< za blázna.
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Capitol House, 113 Swanson St.,

X

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

(Pokračování se strany 4)
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Válka za válkou?

(Pokračování se str. 5)
Irague úředně dopsal umírněným arabským stá-,
tům, aby všeho vyjednáváni zanechaly a připravovaly válečný konflikt s
Israelem, jak je povinností pravých, nefalšovaných
Arabů. A Libye, daleko
od Israele, bohatá na olej,
financuje únosy, střílení
do davu pasažérů na letišti, každou krutost proti
Israeli. Zakládá internacionalu teroru, dopravuje
do středovýchodního prostoru japonské teroristy.
A kde může, neváhá intrikovat proti těm arabským
vládám, které se chovají
k Israeli smířlivěji nebo
aspoň pomaleji.
: Za těchto okolností slavil stát Israel své dvacáté deváté narozeniny. Mohl

s uspokojením shlédnout
na mnoho úspěchů vnitřních i válečných. Za nimi
však se skrývá deprimující pravda: ještě se nestalo nic, co by Israel definitivně zařadilo mezi politické reality, ještě jeho
existence zůstává předmětem nejzákladnějšího' sporu. A lepší zítřek není na
obzoru. Od té chvíle, co
si Arabové uvědomili moc
oleje v moderním věku,
není skutečná naděje, že
by tento spor v y s c h l dříve
než vyschnou olejové zdroje. Stát Israel byl založen
jako bezpečný útulek, ale
tato idea nebyla splněna.
Značná již část obyvatelů
Israele cítí, že jsou vystaveni nebezpečím možná
větším než kdyby bylí zůstali v Rusku. Odtamtud

vyjíždějí transporty Židů,
jimž byl povolen výjezd
do Israele. Nejeden z těchto transportů se zastavil
v Evropě a zdráhá se pokračovat v cestě do země
zaslíbené.
Stát Israel čelí situaci
sebevědomě, spoléhá na
svou obecně uznávanou
vojenskou převahu nad
Araby, také na to, že Židé, jejichž -bázlivost bývala předmětem anekdot, si
v Israeli zvykli žít hrdinsky. Dokonalé válečné vítězství Israele roku 1967
bylo opojivé. Snad tehdy
Israel sám sebe přesvědčil. že v nejhorším případě může jít třeba sám
svou vlastní cestou. O
opojení je známo, že zkresluje skutečnost. Velmoc
snad může jít svou vlastní cestou, ale Israel ovšem
není velmoc. Je odsouzen
k pečlivějšímu počítání. A
je na nejlepších přátelech
Israele — není pochyby,
že existují — aby varovali
Israel před trvalým spoléháním na vojenské vítězstva. Bylo by to správné
spoléháni,
kdyby
bylo
možno mít za to, že poměry jednoho času jsou
trvalé. Avšak už za Yom
Kipur války 1973 se ukázalo. že se vojenské výkony Arabů velmi a dosti
rychle zlepšují. Budou se
dále lepšit přirozenou povahou věcí. Kdyby ničeho
jiného nebylo. Arabové
budou čím dále tím ozbrojenější. olej se snadno
vymění za nejmodernější

zbraně, čím dále tím více budou mít Arabové
dost všeho, čeho je třeba, aby, budou-li chtít, sužovali a vyčerpávali Israel
válkou za válkou. Početně bude Israel vždy v beznadějnější menšině, spíše
čím dále tím větší, poněvadž porodnost Arabů je
větší. Egypt počítá, že na
konci tohoto století bude
jeho obyvatelstva dvojnásobek.
Politika, ale i válka jsou
uměním možného. Amerika se nepochybně přesvědčila, že není politického
umění, které by Arabům
vymluvilo ideu Palestinského státu, ať námitky
a obavy Israele v této věci jsou jakkoliv správné.
A nepochybně Amerika
také shledala, že neexistuje takové vojenské umění,
které by po dalších -deset
let udrželo israelskou vojenskou převahu. Jestliže
po nejbedlivějším zkoumání Amerika radí a bude
radit Israeli vyklizení obsazených území, Amerika
ví, o čem mluví.

krále českého. Ale po necelém roce, 4. července
1307, Rudolf I. zemřel, nedosáhnuv obecného uznání.
• Před deseti léty — 4. 7. 1967 — zemřel v Praze
grafik, ilustrátor a spisovatel Ondřej Sekora, autor
dětských knížek o Ferdovi Mravencovi. Vytvoření této postavy a brouka Pytlíka a jejich druhů i jejich
příběhy jsou dnes pro dětské čtenáře tím, co pro nás síty Karlovy, který napsal řadu spisů, jež se týkají
práva kanonického. Jeho bratr Ignác byl ředitelem
bylá Karafiátova kniha Broučci.
písecké reálky a autorem mnoha učebnic matemati• Krajanské prostředí v Americe vylíčil spisovatel, ky.
exulant Zdeněk Němeček ve svém románě New York
—r zamlženo. Osudy slovanských horníků ve Francii • Přínosem modernímu industrialismu byl podnik
jsou tématem jeho knihy Na západ od Panonie. Po- Baťa a. s. ve Zlíně. Jeho přínos spočíval především
slední prací Zd. Němečka, který zemřel 5. 7. 1957, v zavedení samosprávy práce, kterou prohloubil a
je román o našich exulantech v Kanadě s titulem včlenil v organizační systém, jenž byl zároveň moderním a úspěšným řešením otázky zaměstnanecké,
Tvrdá země.
kterou budil iniciativní poměr k výrobě. Zaklada• 6. 7. 1912 se narodil herec Rudolf Deyl mladší; telem tohoto podniku byl Tomáš Baťa, jenž zahvnul
který působil od r. 1931 v pražském divadle Akropo- tragicky 12. 7. 1932.
lis, po čtyři léta v Ostravě, aby se vrátil do Divad- • Mezi pobělohorské exulanty patří Václav Hollar.
DOPRAVÍM
la 5. května, Vinohradského divadla a Městských Vyšinul se vysoko nad průměr a těšil se nemalé oblidivadel pražských, na jejichž prknech vytvořil čet- bě v zemích, které byly postupně jeho domovem,
COKOLI KAMKOLI,
n é komické role.
co se vejde do
zejména v Anglií. Hojně čerpal z možností, jež mu
dvoutunového
• 8. 7. 1817 se narodil v Báňské Bystřici redaktor, poskytoval nucený pobyt v cizích zemích, čímž se
skříňového v o r :
publicista a organisátor kulturního a národního ži- přimkl k světové tvorbě, ale často se vracel do vlaSPOLEHLIVĚ
vota na Slovensku Andrej Radlinský. Byl spoluzakla- sti na listech zachycujících pohledy na česká města
A NEJLEVNĚJI
datelem Spolku sv. Vojtěcha a významným členem a kraje i na domácí život a mravy svých krajanů.
v Melbourne.
Václav Hollar se narodil 13. 7. 1607.
Matice slovenské.
Kare! NEVEČEŘAL
•
Sólistka
opery
Národního
divadla
v
Praze
Jarosla• V jihočeské Plánici se narodil 8. 7. 1847 "český
Charles Express Van.
Sdison", vynálezce obloukové lampy ing. František va (Slávka) Procházková se narodila 14. 7. 1912.
F. 115, 259 Malvern Rd.
Svůj
bohatý
soprán
uplatnila
i
při
hostování
ve
víKřižík. Jeho otec byl ševcem a jeden čas příležitostSouth Yarra, Vic.
ným šenkýřem v dnes již zrušené panské hospodě. deňské opeře a v opeře ve Štýrském Hradci. Byla
Tel. 269-2465
vynikající
představitelka
titulní
role
v
opeře
A.
DvoZ nizoučkého domku plánického ševce nemohli valně
přilepšovat synovi na studiích, ani tehdy ne, když z řáka čert a Káča.
Klatov odešel do Plzně. Týdně však za ním docházela
maminka do vzdáleného města, aby mu v nůši přinesla pecen chleba. A tak jen díky své houževnatosti, vlastní lidem tohoto kraje, vděčil ing. F. Křižík
VELKÝ VÝBĚR
za všechny své celoživotní úspěchy.
• Matěj Milota Zdirad Polák nadepsal báseň věnovanou svému příteli List J. Liboslavovi Zieglerovi
a tento "list" je datován V Dřevnici v Jičínu dne 23.
listopadu 1812. Mladý dobrovolník byl získán pro
IMPORTOVANÝCH Z RŮZNÝCH ZEMÍ I DOMÁCÍCH
českou poesii za pobytu svého oddílu v severovýchodDODÁME ZA
ních Čechách vlasteneckým knězem Josefem Liboslavem Zieglerem, který se narodil 10. 7. 1782 v Hrádci
Králové, kde od r. 1817 přednášel v semináři českou
VELKOOBCHODNÍ CENY KAMKOLI V AUSTRÁLII
literaturu: Jako děkan v Chrudimi shromažďoval
kolem sebe významnější spisovatele z okolí.
•
Podařilo se mi zařadit do knihovny Vojtěchem
Sedláčkem nádherně ilustrovanou knihu Naše hříbátka od komunisty persekvovaného spisovatele Václava Prokůpka, který se narodil 11. 7. 1902. Spolu s
407 BLACKSHAWS RD., NORTH ALTONA, VIC. 3025
Josefem Knapem a Františkem Křelinou se řadí do
skupiny našich ruralistů, kteří byli solí v očích koTELEFON 314-6111, 314-6281
munistického režimu po roce 1948. Jeho Babá a Naše
hříbátka možno přirovnat k Baarovu Běláčku z romáVYŽÁDEJTE
SI
NÁŠ
CENÍK
nu J a n Cimbura.
• Mezi spisovatele, jejichž díla byla ihned po únoZA MINIMÁLNÍ CENU $ 8.16 za tucet lahví 740 ml.,
rovém puči zakázána, patří Jaroslav Žák, autor ro1 s
mánů ze studentského prostředí, který se narodil
PIVO
DODÁVKOU DO DOMU, (při odběru aspoň 1 tuctu)
11. 7. 1917 v Českých Budějovicích.
• V Opařaňéčh' se narodil 12. 7. 1862 Msgre. ThDr.
Alois Soldát, profesor bohoslovecké fakulty Uníver-

V I N , LIKÉRŮ A PIVA

J. Kinda & Co. Pty. Ltd.
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Václav Č e r n ý : Pláč koruny české (68 Publishers, Toronto, 1977)

Spravedlivý počet (II.)

Zamlčet podíl komunistů na českém odboji proti nacistům by bylo podobné
jako nemluvit v dějinách druhé světové války o účasti Sovětského svazu. Toho
si je předobře profesor Černý vědom a věnuje komunistické diverzi proti tzv.
Třetí říši mnoho stránek " P l á č e koruny č e s k é " . A právě tak jako nezamlčuje
chyby občanského odboje, n e n a p a d n e mu přejit mlčením zásluhy odbojové
složky, s jejímiž cíli ideově nesouhlasil. Ale — a to je podle mého názoru veliká odvaha — Václav Černý žije v Československu, byl čelnou osobností Pražského j a r a a podepsal i Chartu 77 — a přece se nezastavuje ani před bolavými
s t r á n k a m i komunistického odboje, které dnes oficiální čs. dějepisectvi zamlžuje, ba z nichž udělalo legendu. Dobrým příkladem Černého odvahy je rozbor
Fučíkovy " R e p o r t á ž e , psané na o p r á t c e " .

Fučík nebyl od samého
počátku vážné komunistické rezistence
důležitou
osobností, do února 41 mu
soudruzi nesvěřili žádnou
důležitou funkci, po likvidaci I. ilegálního ÚV ztrácí dokonce spojení a když
je celkem náhodou naváže, trvá jeho ilegální činnost celkem deset měsíců,
během nichž rediguje (ale
nevyrábí) různé ilegální
tiskoviny, černý praví, že
"jeho vskutku významné
odbojové působení bylo časově krátké, záleželo v
plnění direktiv orgánů a
osob skutečně vůdčích";
je s podivem, že právě on
byl zmytizován, když komunistický odboj má řadu
významnějších osobností.
Kromě iniciativy "starého
Fučíkova přítele Václava
Kopeckého, vlastního orga-

nizátora kultu", uvádí pro mile originálních Fučíkoto černý "důvody politic- vých motáků nebylo z jako-utilitaristické, zcela v kýchsi tajemných přičiň
stalinském smyslu: straně dosud vydáno. Jiné neběželo o to zvítězit v boji srovnalosti: F. nebyl niko mládež . . . a nebylo lze dy na samotce,
ačkoli
nabídnout mládeži hrdinu mluví o "nařízeném zostmládežničtějšího než Juli- řeném dozoru nad těžkým
ka Fučíka . . .". černý dů- komunistickým
zlocinkladně rozebírá anomálie cem", pro které Gestapo
Fučíkovy "Reportáže psa- mělo smutné privilegium:
né na oprátce". Poukazuje izolaci. F. mluví o tom,
na to, že není nikterak/' že byl neustále vyslýchán,
jisté, kdo první při výsle- |ale přitom zastává funkci
chu Gestapa . promluvil, "konkaře", kterou směli
protože známe jen verzi] 'zastávat teprve vězni s
Fučíkovu, kdežto Mirek! ^končeným vyšetřováním,
Klecan, španělák, který] černý: "Klecan se nikdy
celým svým životem pro- nestal
hausarbeitrem.
kázal nebojácnost, zemřel,
Vím, že na Pankráci a v
aniž řekl své. Jediným voPetschkárně byli dočasně
dítkem k pravdě by tu byl
hausarbeitry dr. Fischer a
protokol z výslechu gestadr. Kohák z ÚVODU i jipáka Bohma z roku 1945,
ní: tu privilej jim svým
ne z roku 1946, které už
návrhem a na svoje nebezovlivnila Reportáž. Facsipečí opatřil komisař Gall,

J d e o podobnost ryze náhodnou

...

CHARTISTÉ
A LEHKÁ ATLETIKA
J a r o s l a v Kujeba

Nedávno jsem v americkém časopise "Time Magazin" četl:
"Jednou z groteskních pražských atrakcí byl v
uplynulém týdnu pohled na bývalého čs. ministra
zahraničních věcí Jiřího Hájka, jak kluše barokními ulicemi hlavního města s policejním dozorem. Hájek je od letošního ledna pod policejním dozorem.
Zpočátku mu zakázali vycházky, neboť policie s ním
nedokázala držet krok. Když však Hájek souhlasil,
že se bude držet ulic lehko přístupných autům, dovolili mu i ranní cvičení, při kterém ho sleduje z
menší vzdálenosti auto tajné policie . . . "
Až mě zamrazilo, když jsem si uvědomil, jaké nesnáze tím naší nadmíru zaměstnané policii opět vznikly, a řekl jsem si, že tuto zhůvěřilost chartistů musím vidět na vlastní oči. Pravda, trochu jsem se bál,
ale pak jsem si řekl: Když jel do Moskvy šachový
velmistr Pachman, proč bych se za Železnou oponu
nevypravil já? Pachmanovi prý zájezd povolili proto,
že šachisté mají v Moskvě jakási privilegia, koneckonců už Marx hrál šach, a Lenin jakbysmet. Aspoň
stejně tak dobré to musí mít v socialistických zemích
novináři, protože Lenin měl v r . 1918 novinářskou
legitimaci č. 1, a Brežněv dostal nedávno žurnalistický průkaz č. 2.
Odhadl jsem to správně. Sotva jsem v železné Rudě oznámil, že jsem novinář a že bych si přál promluvit s federálním ministrem vnitra Jaromírkem
Obzinou, byli orgáni VB zosobněná ochota a vstřícnost. Dali mi hned k dispozici šestsettrojku se šoférem a s dvěma průvodci, kteří sice nebyli moc zábavní, zato si mne hleděli tak, že se mne nespustili
oči ani ruce. Za dvě hodiny jsme byli po nádherné
dálnici v Praze a za další dva měsíce příjemného

muž v tajné službě českého odboje. Bohm však v
této službě nebyl . . . " Podobným způsobem uvádí
Černý v pochybu ještě jiná fakta, vztahující se k
Fučíkově Reportáži, klade
nepříjemné otazníky za legendu, kterou většina národa přijala nekriticky.
Vzácně strohým způsobem zpracovává atentát
na Heydrícha. Kde jiní
autoři potřebovali celou
knihu, vystačí Černý s několika málo stránkami a
přitom nezamlčí nic podstatného, řadí jméno ke
jménu, okolnost k okolnosti, následek k následku,
hrůzu k odvaze a závěrem
odpovídá na často kladenou otázku, zda likvidace
říšského protektora měla
smysl: vojáci tu splnili
příkaz vlády v Londýně,
kterou uznávaly všechny
spojenecké mocnosti. Jejím přímým důsledkem
bylo prohlášeni britského
ministra zahraničí, že "při
stanovení
československých hranic nebude brán
zřetel na mnichovskou dohodu". Černý považuje
atentát za "největší výkon
všech evropských národně-osvobozenských odbojů

pobytu na pankráckém vršku a v kachlíkárně (obě
místa mě udivila čistotou a dobrým zacházením) jsem
stanul před velkým Jaromírem.
"Promiňte, pane Kujebo," začal omluvou, "že vám
moji hoši zlámali dvě žebra a vyrazili pár zubů. Čtyři? No, tak vidíte, že nejsme tak zlí, jak o nás šíříte na Západě, i vy j e d n i . . . " zahrozil šelmovsky
prstem. "Kůži bychom z vás měli stahovat za ty
pomluvy. A my zatím jen žebra a zuby . . ." — "Vidím, že to je pokrok a oceňuji to," povídám, "máte
andělskou trpělivost." — "No, andělskou zrovna ne,
andělé totiž neexistují, víte?, ale tak nějak socialisticky humánní. Tu musíme mít, jinak bychom taky
s chartisty zacvičili jinak." S. Jaromír se zadumal a
po chvíli truchle pokračoval:
"To je těžký případ, moc těžký. My, komunisté,
máme halt měkké srdce . . . Začal to ten Hájek, ten
zrádný ministr zahraničí, ne ten zrádný šéfredaktor
Tvorby. Už v lednu jsem ho postavil pod policejní
dozor. Hausarest mu uložit dost dobře nešlo, přece
jen má Řád republiky a v roce 1948 se zasloužil o
splynutí sociální demokracie s rodnou stranou. Tak
jsem mu povolil vycházky. Víte, jak se mi odvděčil?
Používal ranních procházek k navázání styků s ostatními ztroskotanci a samozvanci. Tu si to zamířil k
Patočkovi, jindy zašel ke Kohoutům do Schwarzenberáku, zaběhl k Vaculíkům á navštívil Mlynářovy.
Vypočítali jsme si z těchto — ovšem zcela náhodných
pozorování, že s nimi kuje pikle proti našemu zřízení. Dobrá, řekl jsem si, dám mu doprovod, takový,
aby si ho všiml, aby se ostýchal s někým promluvit, když u toho bude tajný orgán. Ráno před jeho
odchodem se k němu dostavil jeden z mých chlapců
a oznámil mu, že ho bude doprovázet, aby ho chránil
před hněvem pracujících. Vyrazili. Chvilku šlo všechno dobře, ale brzo ten apostata nasadil ostřejší tempo a můj chlapec zůstával stále beznadějněji pozadu,
až ho nakonec ztratil. Pro příští den jsem vybral
zdatnějšího běžce, ale prosím vás,- Stb a běžec. Box,
catch-as-catch-can, džudo, to jo, to se v našich
jednotkách pěstuje, ale ne běh. Hájek nechával' kaž-

Jednou se vrátíš
Daniel Strož
Jednou se vrátíš
a moje sny
se pravdou stanou
Slunce zář opět
teplo do duší přinese
Osvítí
naše s t ř í b r n é hlavy
měsíční svit
Tam v lese na palouku
u Jevan
Jednou se vrátíš
Vrátíme se
Zavazadla našich dřívějších
nadějí i sporů
na cizích nádražích ponecháme
na pospas
A v našich dlaních holých
po létech . konečně
sami sebe objevíme
(Ze sbírky Svíce

proti" nacismu a nejvýznamnějším partyzánským
činem Druhé světové války".
Právě
tak
stručně,
avšak aniž vynechá jeden
jediný důležitý detail, líčí černý nástupnické organizace po rozbití ÚVODu:
Lípu, Přípravný revoluční národní výbor, Radu tří
a různé jiné skupinky, které mu bylo koncem války
uloženo sjednotit, bezvýsledně sjednotit, protože

do

rána)

nakrátko a nevydatně. Zase se tu míhají jména
hrdinů, zbabělců, oportunistů, kolaborantů, zrádců.
(". . . Kdo mohl přinutit a
kdo vůbec nutil Maxe Švabinského, když už v sobě
nevydoloval
dostatek
mravní síly, aby odmítl
"svatováclavskou
cenu"
za umění z ruky Moravcovy, aby ji přijímal projevem ponížené vděčnosti a
chvály těch, kdo mu ji
(Pokračování na str. 8)

dého našeho borce vzadu, nestačil mu ani nejrychlejší z mých hochů. A kromě toho podnítil k takovým
ranním běhům barokní Prahou i jiné zločince kolem
Charty 77. Jeden čas všichni mí hoši byli nasazeni
na ranní běhy, ale většinou se vraceli s nepořízenou,
ti chlapi jim utekli. Zjistili jsme, že systém zdokonalili, že pořádali štafetové běhy. Abych vám tu zločinnost přiblížil: Hájek třebas vyrazil prudkým tempem, na Můstku ho čekal Kohout, převzal od něho
zprávu a mazal s ní tempem 44,26 za 400 m dál,
až n a Letnou, kde na ni čekal Patočka, a než se m ů j
chlapec vzpamatoval, už byl pryč, orgány na křižovatkách mu naměřili vyrovnání olympijského výkonu
Lasse Virena na 10 km (13:24,76), u Památníku národního písemnictví n a Strahově předal zprávu chacharovi Ludvovi, který sice běží poněkud těžkopádněji, ale vytrvale maratónský v olympijském čase
Cierpinského 2:9:55.
Aby n á m ještě více ztížili ostrahu, začali se chartisté přihlašovat na hromadné závody. Pokud to byly
"Běchovice", ještě to šlo. Na desetikilometrové trati
vydechlo sice pět tajných orgánů, ale zabránili výborové schůzi. Horší už byla "Sušická padesátka", tam
jsme samozvance a ztroskotance brzo ztratili z dohledu a je důvodné podezření, že si při té příležitosti
odbyli plenárku. A na dálkovém pochodu Praha —
Prčice konali na těch- 73 kilometrech nejen valnou
hromadu, ale od 50. kilometru zasedaly všechny komise. I když jsme n a letošní závod vyslali všechny
tajné orgány do posledního muže. chartisty přece nedoběhli . . . Padlo třicet našich.
• Teď jsme jim tedy vymezili trati kondičních běhů.
Smějí běhat jen v širokých ulicích, kde je mohou
zpovzdálí sledovat čajky. Zatím jim stačíme, ale ti
zlotřilci se l e p š í . . . "
Soudruh Jaromír se odmlčel a složil v tichém zoufalství hlavu do dlaní. Neslyšně se odplížil. Na dvoře
jsem zahlédl, jak Jaromírovi hoši cvičí rychlý start.
Na příští Olympiádě vyhrají jistě nějakou tu zlatou.
Což teprve, kdyby k běžeckým soutěžím nominovali
signatáře Charty 77 !

HLAS
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MEMORANDUM RSČ KOMISI US KONGRESU

Rada svobodného Československa vypracovala memorandum pro kongresní komisi, která sleduje plnéni helsinské dohody (Congressional Commission on Security and Cooperation in Europe). V tomto dokumentu se cituje článek v Novém slově č. 3 z tohoto roku,
v kterém čtyři profesoři právnické fakulty Komenského university v Bratislavě se snaží dokázat, že
Československo není vázáno mezinárodními úmluvami
0 lidských právech pokud občané, na ně se odvolávající, se dopouštějí činů,, které jsou "proti zájmům
národní a veřejné bezpečnosti". Dokument pak vysvětluje, že československá vláda vztahuje tuto formulaci na Chartu 77, která "nežádá nic jiného, než
dodržování československých zákonů, mezi než patři
1 úmluvy týkající se lidských práv, včetně helsinské
dohody.
Memorandum podrobně vypočítává akce proti těm,
kteří podepsali Chartu a uvádí jména těch, kteří
byli vyslýcháni policií, různým způsobem zastrašovámí, zbaveni zaměstnání, konfinováni ve vlastních "bytech, zatčeni a nuceni k vystěhování do ciziny. Z
241 osob, které Chartu původně podepsaly, bylo 230
policií vyslýcháno či zadrženo. Padesát bytů bylo
prohledáno a policie skonfiskovala velký počet osobních předmětů a spisů.
V závěru memoranda se praví, že "Charta 77 a
reakce československé vlády vůči tomuto zákonnému
a humánnímu dokumentu ukázaly znova, že československý režim vládne bez souhlasu lidu; že i ústava
je bezcenný cár papíru; že mezinárodní závazky
ztrácejí účinnost jsouce zastíněny výkonem vládni
moci; že vláda pohrdá- veřejným míněním civilizovaného světa. Je proto třeba, aby potlačování lidských práv a svobod a porušování závěrečného aktu
helsinské dohody československou vládou bylo ha pořadu bělehradské konference, protože civilizované národy nemohou zavřít své oči před těmito akcemi, aniž
by uvedly v nebezpečí samotné základy řádu, který
zastávají a jemuž je věnován závěrečný akt- helsinské konference: řádu míru, bezpečnosti, svobody a
spravedlnosti."
Tisk. zpráva RSč

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

— Karel Kryl vydal v Mnichově POCHYBY, další z
připravované serie bibliofilií. Prvních 50 výtisků je
originálních podepsaných
pod grafikami a číslovaných a stojí po 30.- DM,
dalších 300 výtisků stojí
po 10.- DM. Adresa: K.
Kryl, Connollystr. 3, App.
G-0601, 8000 Muenchen 40,
West Germány.
— Profesor J a n
Opplt
přednášel v Tokiu na IV.
mezinárodním sympóziu o
artheroskleróze a předsedal sekci o metabolismu
lipoproteinů.
— V nakladatelství S.
Fischer Verlag vyšly německy paměti Jiřího Pelikána (332 stran, cena DM
29.80).
— Bratrský
věstník z
Omahy v Nebrasce uveřejnil vzpomínku na jednoho
ze šesti amerických vojáků námořní pěchoty, kteří

jako první vztyčovali americkou vlájku n a temeni
hory Suribachi na ostrově
Lwo Jima v druhé světové válce — na četaře Michala Stranka. Jmenovaný
se narodil v Jarabině v
československu a jako tříletý se přestěhoval do
USA. Jeho otec pak pracoval jako horník v Johnstownu v Pennsylvanii. Četař Strank byl zabit na
lwo Jima 1. března 1945
a je pochován n a vojenském hřbitově v Arlingtonu.
— Martin Šimek z Holandska natočil podle svého
námětu filmovou satiru
"Profesionální revolucion á ř " . Kromě Holanďanů
hrají ve filmu i čeští herci Miroslav Bareš a Karel
šebesta.
— Ke dni 30. 4. 1977 žilo
ve švýcarsku 12.760 Čechů
a Slováků.

Sydney, tel. 31-7393
Otevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer,
Iv neděli od 12. hod. polední do 9 hodin večer
v pondělí zavřeno.
Přesvědčte se o jakosti našich "jídel.
Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.

27. 6. l977

Spravedlivý počet

NÁVŠTĚVA DELEGÁCIE ACENU
VO WASHINGTONE

(Pokračování se str. 7)
dávali?".) A i tu se Černý zastává kacířsky nevinně obviněných z kolaborace: omlouvá Vlastu
Buriána, "největší československý komický talent
od Mošnových dob", n a
jehož svolnosti hrát v nactiutrhačných
protiemigrantských skečích opilého
J a n a Masaryka
závisel
osud herců a hereček, personálu, dokonce několika
českých spisovatelů, kterým ve svém divadle poskytl zaměstnání a chléb
( " . . . a v divadle, Buriánem zachránžném, se nenašla četa zachráněných,
aby se chudáka radikálně
zastala, i ta spisovatelská
pera v y s c h l a . . . " ) .
I Černý byl zradou dr.
L. (autor tu zamlčuje plné
jméno, ostatně i jinde
mnohdy nejmenuje malé
zrádce — jáká to noblesa!) zatčen a v cele po
krvavých výsleších — byl
vyslýchán dvakrát, komunistickým i nekomunistickým oddělením Gestapa —
má čas k přemýšlení: o
dozorcích, kteří na vězně
prstem nesáhli, o sobě,
ale hlavně o ceně a významu odboje. Tento závěr je podle mého názoru
stěžejní pasáží, protože
podloženou
předchozími
informacemi, ne tedy planým teoretizo váním. Odboj trpěl jednou zásadní
iluzí, představou všeobecného národního povstání.
Ale jak povstat, když ani
Londýn, ani Moskva nedodaly zbraně? Národ byl

přesto ochoten k "ozbrojenému" odporu, ale termíny povstání, signalizované
z Londýna, se několikrát
ukázaly lichými a zbraně
se nedodávaly proto, že
"se dodavatel zbraní obával, aby se dodaná výzbroj na naší půdě nedostala do rukou neposlušných, vedených hlavami,
které mají o vlastní svobodě vlastní názory". Podle černého spočíval význam všech těch většinou
z politických důvodů roztříštěných skupinek nikoli
v akci, tam se osvědčili
spíše jednotlivci, nýbrž v
tom, že na troskách skupin rozdupaných se v několika měsících vytvořily
"jako houba z půdy právě
pokropené krví" organizace nové, rovněž a pri"ri
odsouzené k zničení.
A ještě jednoho kacířství se prof. Václav Černý dopouští v závěru "Pláče koruny české": květnové povstání bylo spontánní, Česká národní rada se
postavila do čela dodatečně a od samého počátku
ji nemravně manipulovali
přívrženci
Smrkovského.
Tu to je vyřčeno na plno
právě tak jako mnohé jiné, značně nepříjemné na
této i na oné straně barikády. Za čtení stojí každá stránka černého knihy,
za čtení, za zamyšleni, —
a za vyvození důsledků.
J . S.
Pozn.: Knihu můžete dostat také v Hlasu domova.
Cena $ 8.60.

Dňa 2. a * 3. júna bola delegácia Zhromáždenie
eúrópskych ujařmených národov (Assembly of Captive European Nations -r- ACEN) na návštěvě na
americkom ministerstve zahraničia a v kongrese.
Delegáciu, pozostávajúcu z představitel'ov vrcholných
exulantských organizácii Pol'ska, Československa, Maď a r s k a , Albánská, Rumunska a Baltských štátov, na
štátnom departmente přijal asistent ministra zahraničia pre európske záležitosti John Armitage. Předseda delegácie Štefan Korbonski předložil rezolúciu,
v ktorej ACEN vyjádřil svoje stanovisko'ku konferencii v Belehrade. ACEN požiadal, aby americká delegácia trvala n a tom, aby sa na konferencii poukazalo v plnom rozsahu n a sústavne porušovanie ustanovení Helsinskej deklarácie komunistickými štátmi;
aby americká delegácia předložila rezolúciu, ktorá by
vzala do ochrany disidentov vo všetkých východoeurópskych krajinách, bojujúcich o upierané im l'udské slobody a občianske práva a aby trvala na závazku rešpektovania l'udskych práv komunistickými
vládami.
Dr. Martin Kvetko, ktorý sa zúčastnil delegácie ako
reprezentant Rady slobodného Československa, upozornil predstaviteťov State Departmentu n a to, ako
sa Husákov režim připravoval n a konferenciu v Belehrade a ako v tlači napádal americkú vládu a prezidenta Cartera. Předložil o tom pojednávajúcu časť
Czechoslovak Newsletteru.
Delegácia navštívila a j úrad předsedu poslaneckej
sněmovně Thomase P. 0'Neilla, předsedu zahraničneho výboru poslaneckej sněmovně poslanca Clementa Zablockého, předsedu zvláštneho výboru pre kontrolu Helsinskej deklarácie poslance Dante B. Fascella, ď a l e j poslancov Lestera Wolffa a Benjamina Rosenthala ako a j úrad senátora Griffina. Dr. Kvetko
a j na týchto návštěvách v kongrese předložil Chartu
77 a niektore čísla Czechoslovak Newsletteru, pojedn á v a j í c e o porušovaní ústanovení Helsinskej deklarácie Husákovým režimom.
(RSČ)

SYDNEY

Společnost pro vědy a uměni v Sydney

pořádá přednášku Pavla E. de Detricha
n a námět
" P A U L GAUGUIN V RÁJI

PRIMITÍVOV",

která bude doprovázena barevnými diapositivy.
Přednáška se koná v pátek dne 15. července<
1977' v 7.30 hod. na School of Drama, University
'of New South Wales, Anzac Parade, Kensington
(vjezd z Barker Street).
Vstupné dobrovolné
Pozvete své známé
Těšíme se n a Vaši účast

* HODINAŘ *
* ZLATNÍK *

Malý oznamovatel

STEVEN

ČECH 34letý,

střední postavy, nekuřák, žijící v Sydney,
hledá děvče přiměřeného věku. Nabídky na
zn. "Upřímnost" do HD

Česká restaurace
Contin. " G O U R M E T "
Restaurant "LABUŽNÍK'
129 Bayswater Rd.
Rushcutiers Bay

DOMOVA

VARĎY

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

Přijmeme PLETÁŘE (muže)
k obsluze pletacího stroje CHELLER
a dále muže nebo ženy znalé obsluhy
KRUHOVÝCH pletacích strojů
Nejvyšší mzdy a přesčasy k dispozici
DEL— KA

KNITTING

Czechoslovaklan

Country Club Ltd. Sydney

Československý

klub v

Sydney

Psi vás dovoluje pozvat, vážení krajané, mezi n á s . |
Naše adresa je: 30 Devonshire Road,
Kemps Creek, NSW.

Máme otevřeno každou sobotu od 12. hod. po-i
[lední do 10.. hodiny večerní a každou neděli od"
)10 hodin dopoledne do 10 hodin večer. Naše vý-,
[borná kuchyně je yám k službám. Každý členi
kvaši rodiny najde u nás dostatek příležitosti k j
[zábavě. Možnost provozovat různé sporty.
V dch'';dré době budeme pořádat pravidelné U-l
kneční večírky. Jsme též připraveni uspořádat proJ
rvás rodinné oslavy — narozenin, zásnub, svateb,f
^křtin apod.
Informace podá: A. Barák, tel. 7244927, več
»72-3826.

CO.

102 Albion St., Surry Hills, NSW.
Telefon (Sydney) 212-2481
(Okudkoli z NSW je možno volat "Reverse charge")

POSLOUCHEJTE ČESKÝ ROZHLAS V SYDNEY

každé pondělí od 1.38 do 2 hodin odpoledne a každé
úterý od 9,30 do 10 hodin dopoledne na vlně 800 KHz.

HLAS
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ASIÍ s pilulkami a coca-colou

DR. C. R. SUDEK, SYDNEY
(Pokračování z minulého čísla)
21. Nikdy jsem si nedovedl představit amfiteátr,
až jsem se dostal do Efesu. Sedadla vykopaná do
stráně kopce, zbytky budov (podobně jako v Pompei),
veřejných i soukromých. A divadlo pro padesát tisíc
diváků. Mezi zachpvanými základy veřejných budov
je také pověstný nevěstinec. Když se občan snažil
najít potmě vchod do této budovy» stačilo, aby našel
kliku. U ní byl přívěsek ve formě mužíka s pohlavním údem takových rozměrů, že chtivý občan nemohl
mít žádné pochyby o tom, že je u cíle. Originální
soška mužíka je v muzeu a pohlednice tohoto nadměrně obdařeného mužíka si každý návštěvník koupil
v kiosku. Jako vhodný suvenýr je také k máni coby
otvírač lahví, obroučky na klice, otvírač dopisů a
podobně kulturně zaměřené předměty.

ráci od nás tady nežebrali, a když jsme jim dali
minci, přijali ji mlčky. Hrdí občané středního Turecka v nás zřejmě vidí stále cizince, nevěřící. Na
hlavní ulici spadla členka naší skupiny při chůzi po
chodníku do jámy asi metr hluboké. Nikdo se nezastavil, nikdo jí nepomohl. Byl jsem vděčen, že
jsem se dal před touto cestou pojistit. Otevřené .příkopy, nezakryté jámy, rozbité schody uprostřed měst,
n a to všechno jsme si zvykali.
26. Pak jsme se dostali do údolí Goreme, druhého
snejzajímavějšího místa v Turecku. Jsou to pískovcové kopule, ve kterých lidé žili, měli kostely, kláštery,
školy a prostě skryté útočiště v době válek a nepokojů. Nahoře, na hrotu kopule, je tvrdý kámen; ten
seděl na měkké zemi a ta potom byla odnesena vodou, odmetena větrem a přírodní erose dokončila dílo. Výsledek: kopule (jako homole cukru za staré
republiky) 5 — 10 metrů vysoká s vydlabanými místnostmi Uvnitř. Celé kopce jsou rovněž provrtány jako
by velkými krtky, lidé tam mají svá bydliště; mnohé budovy jsou jen fasády takových sídlišť. Kopče
vypadají jako holubníky.

22. Říká se, že v Turecku najdete dvě místa, kte. rá zaujmou každého návštěvníka a která jsou k
spatření jen v této zemi. Jedno je Pamukkale se zříceninami Hierapolisu. Zřídlo vápenaté vody dalo vznik
lázním za starých dob a asi šesti velkým bazénům
v době přítomné. Voda vytváří okrouhlé bazény a
jak pomalu cestuje dolů po straně kopce do údolí
27. A zážitek, který nechci opakovat: křesťanské
(výškový rozdíl asi 100 metrů) staví z vápence dal- katakomby v Římě jsou (aspoň ty, co jsem viděl)
ší a další malé bazénky. Celá hora je sněhobílá ko- prostorné, přístupné a pro turistu včelku pohodlné.
pule, kde je každý bazének jiskřícím zrcadlem a Ale Kaymakli, podzemní město, je strašidelné. Jdete
která se při západu slunce promění napřed v růžo- až 75 metrů doly-, žádné schody, žádné světlo, někdy
vou, později krvavě červenou scénu pro nějakou ba- po čtyřech, někdy po třech, ale nikde jsem se neletní pohádku. Bazén n a plavání jsme vítali, ale mohl postavit (jsem 184 cm vysoký). A všude díry,
ouvej, voda byla tak teplá, že vůbec neosvěžila. Inu, slepé chodbičky. Žádný nepřítel se tam nedostal a
lidská nespokojenost. J a k jsme se těšili, že si za- když, tak zaživa už slunce neuviděl. Hlavní vchody
plaveme a potom kritisujeme. Jako suvenýr si kou- v podzemí měly , velké kameny v podobě kol jako
píte voňavku v láhvičce z vápence v podobě minare- dveře. Kolo se prostě zavalilo před vchod a zakrylo
tu. Divili jsme se, jak byla ta nádoba dovedně vy- tu díru. Mnoho členů naší skupiny po prvních pěti
tvořená; kdepak, smál se nám barman. Ta je ze minutách zase šlapalo, lépe řečeno tápalo, nazpátek.
skla, uloží se do vody a za 14 dní je pokryta vá- Klaustrofobie, tma, špatný vzduch, nejistota a nepencem, takže vypadá jakoby byla z vápence udě- rovná podlaha. A ovšem čtveráci hošíci, kteří podzelána. A aby i turista, který si žádný suvenýr ne- mí znali jako svoje oblíbené hřiště, na n á s ' t u zdola,
koupí, tam. nechal nějaký příspěvek pro ty kluky tu- tu shora zakřičeli, hodili po nás kamínkem nebo ve
recký, měl náš hotel dvojí menu n a večeři: 3 chody tmě jen zadupali. A hned jsme poznali, jak se musel
za 30 lir, 4 chody za 40 lir. Vybrali jsme si ten lep- cítit nepřátelský voják — a to měl štěstí, že vůbec,
ší: A když jsem! skončil meloun (jsou v Turecku vý- našel vchod do podzemí.
borné a populární) jako třetí chod, byl jsem zvědav,
28. V Urgup nám začali prodávat koberce. Nečeco. bude čtvrtý, za který jsme zaplatili extra 10 lir. kejte na Persii, tam jsou drahé, nečekejte na AfghaByl to "Ekmek" — kousek chleba, který jsem snědl nistan, tam jsou chabé kvality, nejlepší a nejlevnéjs polévkou. Nějkrásnější pohled: dolů s kopce — bílá ší jsou jedině tady. Popili jsme čaj, poseděli a dívali
stráň, zrcadla bazénků, žluto nazelenalá pole, vesai- se, jak chlap hází jeden koberec na druhý — některé
oe, nádherně zelené stromy (pramen ve vesnici) a 100 let staré, některé jen třicet. Ceny — mezi 100
mezi tím štíhlý sněhobílý minaret.
a 5.000 dolarů. Velké jsme s sebou nemohli tahat
23. Jak víte, z minaretu zve mezuin věřící k mod- autobusem, tak hlavně Američané (a zejména mladé
litbě pětkrát denně. Vzbudil nás kolem šesté hodiny Američanky, n a které Turci dělali náramný dojem)
ráno; opakuje se to pětkrát denně, ale většina mi- kupovali menší koberce. Potom restaurace, kde nám
naretů m á megafony, takže řev (zní to jako směsice předvedli turecké tance (jenom muži). Ti po předvytí hyeny a starých houslí o jedné struně) je prosté stavení prováděli naše děvčata a zdálo se mi, že
vysilání do etéru. Osobně jsem mezuina viděl (a — jim ten jittebug a rock'n-roll jde lépe než jejich
což ještě horší — slyšel) v bazaru v Istanbulu. Tam tradiční tance.
jsem pochopil, proč se křesťané ve středověku třá29. Womens Liberation. Jdu domů k hotelu, starší
sli strachem, když takové skřeky poprvé slyšeli.
babka n a oslíku, hůl v ruce a závoj přes obličej.
24. Nevěděl jsem, že jsou v Turecku velká jezera. Měl jsem telečočku v kameře, zamířím a ona se do
Jeli jsme kolem Egridinu, kde bylo vlnobití, příboj mne hned dala. Nadala mi skřeklavým hlasem, řvana kamenité pláži, voda čiře modrá, vysoká impo- la na mne a hrozila holi, až jsem kameru zase odsantní hora přímo nad jezerem. Stará pevnost na ložil.
poloostrově a velké moderní armádní cvičiště n a bře30. Krajina na východ se stávala čím dál tím pustší.
hu. To bylo jediné místo, kde nám vítr z jezera,
přinesl trochu ochlazení, příjemnou úlevu od vedra. Jsou tu ovce s krátkými tlustými ocasy a psi mají
Krajinu až sem tvořily pole, stromy a vinice, kolem řemenný obojek s hřebíky (proti vlkům). Zastavili
jsme se u několika starých karavanserajů. Kdo četl
vesnic zahrady.
• 25. Konya je původní město, kde založil ve tři- májovky, ví, co to je. Staré tvrze — hostelý, kde
náctém století mystik Rumi sektu Tančících dervi- karavany ztrávily noc v bezpečí před lupiči.
31. Tady nás postihly žaludeční křeče, disenterie,
šů. Byli to fanatici, kterým byla činnost zakázána
až v r. 1925 Atatuerkem. Jejich mešita je teď mu- záchvaty zvracení a podobné radosti spojené s cestozeem, kde jsem viděl největší turbany — přes metr váním. Odtud až do Indie jsme žili na pilulkách.
vysoké a přes půl metru v průměru. Lidé se na nás Jedny mírné, druhé pro akutní záchvat a třetí, tak
dívali nepřívětivě a byli jsme rádi, že policejní ka- zvané cementové, které žaludek prostě zablokovaly.
sárna byla přímo u hotelu. Ta nečitelnost orientál- Vedro a disenterie — Coca Cola a pilulky. Nikoho
ců! Žebrák bez noh ve staré uniformě sedí na chod- tyhle slasti cestování neminuly, demokraticky a bez
níku. Dobře oblečená rodina s asi desetiletou dcer- diskriminace potrápily každého. Jenom jsme nevěděli
kou jdou kolem. Dívka se ohnala po žebrákovi, jako ani dne, ani hodiny, ale náš čas přišel. Ty záchvaty
by ho chtěla uhodit, nadala mu a pak se hlasitě za- n á s zeslabily a zkazily mnohé chvíle, které mohly
smála, jak chudáka postrašila. A rodiče pokračovali být jinak velmi příjemným zážitkem. A potom řidič
v hovoru, jako by to bylo normální. Zajímavé, že žeb- našeho autobusu musel velmi často zastavovat upro-

L. & G. Pergl
odborníci v optice
220 LYGON STREET, CARLTON, 3053
Telephone: 347 5242

střed polí, či pustiny a 46 cestujících se vypotácelo
ven k nejbližší brázdě, či hrbolku. Záleželo na naší
síle a studu, jak daleko od autobusu jsme se doplazili, než jsme klesli k zemi a dočasné úlevě.
32. šivaš. se stará O turisty. Oficielně jim na nich
záleží. V pokoji hotelu jsou oznámky ve čtyřech
jazycích Takiri Eserler Diyarina Hos Geldiniz —
Welcome to our country füll of historicol monuments.Zřejmě místní školáci se cvičili také v němčině
"Zimmer die nicht bis 12.00 uhr nicht freigemacht
Verden, können voll in Rechnung gestellt Werden".
Otel Kosk ve skutečnosti se mohl pochlubit v našem
pokoji kohoutkem bez vody a záchodem bez cisterny.
Odešel jsem zhnusen naproti do Otl Bellidigah (Bellevue). Co mi ukázal loupežník, který hrál s třemi
kumpány karty ve foyer, se tady nedá popsat. Pokoje 1 zoufalé, záchody podělané, všechno špinavé, tak
jsem zase utíkal nazpět. Lidé zde nejsou zvyklí na
cizince, zůstanou stát na. ulici a jenom na vás civí.
Ke snídani černé olivy, bílý ovčí sýr a houska. Červené víno, zpravidla studené, docela příjemné. Zasněžené hory v dálce, sedláci na polích a oslíci s
těžkými náklady.
33. Byl měsíc Rahmadan, kdy věřící nemají jíst od
rána do večera. Viděl jsem v Erzinca, jak ten půst
dodržují. Několik restaurací mělo okna polepena novinami, aby . dovnitř nebylo vidět, a cedulku "Zavřeno" na dveřích. A přesto tam lidé chodili. Vrazím
tedy do jedné; je plná lidí, co se cpali u oběda.
Náboženské předpisy se navenek dodržují, ale život
(a business) pokračuje jako obvykle.
34. Ve východním Turecku je spousta vojenských
podniků. Viděli jsme několik kasáren, cvičišť s tanky; nákladními auty, depa s pohonnými, látkami,. zá :
sobovací objekty a uniformy, uniformy. Magistrála
napříč Asií sleduje ruskou • hranici a telečočkou
jsem v jízdě z autobusu (který tady nesmí zastavit)
fotografoval ruské vysoké strážní věže. Turci je
ovšem mají také. A další vojenské tábory. A další
kasárna.
35. Nepříjemná hádka s řidičem buldozeru. Silnice
se spravuje a on na naši straně jede naproti nám.
Autobus nemohl přes hromadu štěrku, buldozer zase
nechtěl couvnout. Řidič pěstí na dveře autobusu,
náš řidič, který se zřejmě vyznal v tlačenici, klacek
do ruky (měl jej stále v autobuse po ruce) a už by
tu byl mezinárodní incident. Naštěstí sé objevili tři
další Turci a bylo jasné, že bychom to projeli jak
ti sedláci u Chlumce. Tak autobus vycouval, náš
řidič plivl na buldozer a jeho řidič nám vynadal. A
jeli jsme dál.
36. V Erzurum došlo k dalšímu incidentu. Kluk měl
dvě štěňata, která vodil před hotelem, bil je holí á
chtěl n á m je prodat, když viděl náš soucit. Jedna
dívka se rozplakala, mne se to hnusilo,-a najednou
poskok z hotelu vyběhne a kopne kluka do zadnice.
Dobře mířená rána zřejmě vytrénované nohy. Radost se podívat, ten poskok by byl dobrým křídlem
ve fotbalu. Kluk povyletěl do vzduchu, a jak se postavil n a nohy, ukázal pravou tvář. Vytáhl nůž asi s 25
cm čepelí a na poskoka. Náš řidič (byl v Turecku už
několikrát, jak jsem řekl) chytil pometlo, práskl'
kluka, poskok na něj, dostali ho na zem (uprostřed
ulice ve středu města), já sebral klukovi ten nůž,
doběhl s ním do hotelu a tam ho odevzdal úředníkovi,
ať už si s ním dělají co chtějí. Ostatní členové skupiny honem do autobusu a trada.už se jelo, než si
kluk přivede posilu. Ulice byla plná lidí — pro ně
to byla podívaná — a jeden chlap po mně chtěl ten
nůž. "" :
(Pokračování příště)
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HLAS DOMOVA VÁM MŮŽE DODAT
IHNED TYTO KNIHY:

(Ceny jsou včetně poštovného)
ýV. černý: Pláč koruny české $. 8.60
^F. Moravec: Špión, jemuž nevěřili $ 6.30
'K. Hora: Moje matka cizinecká legie $ 6.20 :
»Jaroslav Strnad: Job $ 6.20
>Jan Procházka: Ucho $ 5.50
>P. Eisner: Sonety kněžně $ 5.90
^J. Hašek: Dobrý voják Švejk v zajetí $ 5.70
^L. Grosman: Hlavou proti zdi $ 6.20
»Olga Valeská: Vůně našich strání $ 2.50
k Hlasy z domova (Index) $ 4.kP. Pašek: Odsuďte je k životu. (Svědectví gen.
ÍV. Přikryla) 4 6.50
*0. Ulč: Náš člověk v Indii a na Ceyloně $ 4.80
i V. Blažek: Mariáš v Reykjaviku $ 4.'Vynálezy B. Štěpána $ 3.90
*M. Klánský: Vyhnanství $ 4.80
JA. Solženicyn: Souostroví GULAG II. $ 8.60
•F. Peroutka: Oblak a valčík $ 8.lJ. Schneider: Rozepnuté dny (Edice AKT) $ 4.^ J. Schneider: Jak číst ohňostroje $ 4.kJ. Shilling: Jestřáb $ 4.JG. Goepfertová: Ohňostroj marnosti $ 4.>R. štorch: Jaký je druhý břeh jara $ 4.^A. Lidin: Psychogenes $ 4.> Jar. Hašek: Velitelem města Bugulmy $ 3.80
*Z. ^»livarová: Nebe, peklo, r á j $ 4.29
J z . Salivarová: Honzlová $ 4.50
JZborník Slovenského nár. póvstania $ 10.8a
»A. Levy: Pražské peřeje $ 4.»E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 4.20
to. Ulč: Malá doznání okresního soudce $| 4.20
zpěvníky (Lit. Klub ve švédsku) $ 2.9»
jjX. Pecka: Pasáž $ 4.20
^Masarykova abeceda (uspoř. J. Dreslar) $ S.R0
»N. Terlecký: Andělé tady nebydlí $ S.20
^N. Mandelštamová: Konec naděje: $ 4.50
Sviták: Kniha prezence $ 2.20
> J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.i Podivuhodná dobrodružství Váni ChmoVaoova (Sa
Jüra. Sovětský samizdat) $ 4.28
JO. Filip: Poskvrněné poč«tí $ 4,40
P. Eisner: Čeština poklepem a poslecbsm $ 5.86
jFranz Kafka; Proces $ 5.'Duerrenmatt. Soudce a jeho kat $ 4.§8
'Kristofori (kresby) $ 6.80
>Ferd. Peroutka: Budovám státu 1. sraiek $ S.S0
£ Ivan Diviš: Noé vypouští krkavce (básaě) $ 3.60
i Bři Medvěděvové: Kdo šílí? S 3.80
' p , Pašek: Tokio volá Honolulu $ 5.J J. Drábek: A co Václav? ? 4.' s . Ochová: Sůl země a blbá ovce $ 3.7®
' O. Filip: Blázen ve městě $ 4.80
'Z. Němeček: Ďábel mluví španělsky $ 4.80
'Ota Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka ze
lSlezské Ostravy (4 díly), každý po $ 3.80
;P. Tigrid: Politická emigrace v atomovém věku
3.90
' K. Pecka: Štěpení $ 4.40
B. Lockhart: Britský agent $ 4.10
' J . Beneš: Druhý dech $ 4.70
¡Egon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty
i o jeho díle a osudu. Uspořádal R. Šturm $ 4.20
>M. Rybáková: Útěk z rekreace $ 4.70
kTří sbírky básní (J. Lederer. F. .
V.
^Čeperková) $ 5.30
' J , Škvorecký: Prima sezóna $ 4.J j Škvorecký: Smutek poručíka Borůvky $ 4.t J . Škvorecký: Konec por. Borůvky $ 4
Škvorecký: Zbabělci $ 3.90
JJ. škvorecký: Lvíče $ 3.90
J j . škvorecký: Tankový prapor $ 4.50
| J . škvorecký: Sedmiramen^ý svícen $ 4.40
[J. škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ '
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Po stopách Čechov a Slovákov
(Pokračovanie zo str. 4)
Pri 70-tej ulici je však ešte stále pohřebný ústav
Jána Křtila,'pri 75-tej ulici optik Černík a na oboch
stranách Prvej Avenue medzi 73-ťou a 74.ou ulicou — takmer oproti sebe — sa zachovali dve másiarstva, jedno Weigelovo a druhé Harantovo.
Vychádzka po československom Yorksvillě na Manhattane nemá právo na to, aby sa nazvala prehťadná, ak vynechá tri z najznámejších reštaurátií
s jedálničkom z Československa, Prahu, Ruča, či Vašatu. Denne hlásia reklamy newyorských rozhlasových stanic: "Na lepší k Vašatům", "Praha leží v
srdci Evropy, v srdci New Yorku leží restaurace
Praha . . .", "Chcete sedět v příjemné večerní zahradě a cítit vůni domácích jídel? Navštivte restauraci Ruč".
K týmto nejznámejším reštauráeiám s jedlami
podťa českej a slovenskej kuchárskej knihy sa radí i
miesto na stretávanie sa mladších emigrantov, Duck
Joint na Prvej Avenue. Patří Paulovi Šteindlerovi
a jeho manželke, známej bývalej majsterky československa a Európy v krasokorčul'ovaní, teraz riaditel'ke personálu známej 1'adovej revue Ice Follies,
Áji Vrzáňovej.
Informovaní návštěvníci československej štvrte nezabudnú spomenúť ani malú krčmu Karola Pána,
Little Slovakia, Malé Slovensko, ktořá nepodává viac
jedlá, ale zata sa tam čapuje Plzeňské a nalievajú
všetky druhy domácích likérov.
Jedálný Iístok vo všetkých spomínanných reštauráciách československého Yorkviliu akoby bola zůstavila Sandtnerová. Je na ňom hus, kačka, bravčovina, tel'acina a hovádzina v trádičných úpravách,
spolu s polievkami, knedlíkamí, kyslou kapustou,
koprovou omáčkou, smotanovou omáčkou atd'.
Nechýbajú ani palačinky s ovocným džemom, tvarohom ba i s čokoládou. Prednostnými nápojmi je
pivo a slivovica. Domáce vína z Československa akosi zle cestujú po svete. Najstaršou zo spomenutých
reštaurácií je Praha, ktorú v roku 1938 založila dcéra českého emigranta Jennie Holečková. Reštauráciu
teraz vedie jej syn František, jeho manželka Louisia
a deti František a Debora.
Vašata otvoril svoju reštauráciu po odchode z Prahy v roku 1952. Šéfkuchárkou je jeho manželka Linda. Ako účtovníčky a uvádzačky hostí pósobia jeho
dcéry Linda a Jana. Obraz jeho vel'kej a známej
reštaurácie v Prahe visí na stene jedálne a prípomína hosťom kus rodovej hrdosti. Ručova reštaurácia v New Yorku je najmladšou z troch spomínariých.
Ha, ha. ha. ha (kreslenv humor — lát. klub švédsko) $ 4.20
J. Danius: Zrod Satanova atomu — 3 Jíly — snížená celková cena $ 8.20
K. J . Krušina: Pan Dadáček má dovolenou S 5.K. J . Krušina: Matylda a my dva $ 4.60
K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 5.K. J. Krušina.: Zimní bouře $ 5.K. J- Krušina: Druhá bouře $ 5.Jack London: Bílý tesák $ 4.60
Kováíyová-Kohák: Na vlastní kůži $ 4.28
G. Laub: Největší proces dějin: $ 3.70
L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.50
L. Grossman: Nevěsta $ 3.50
Nový zákon (přel. Dr. O. Petrů) $ 3.60
V. Javorická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.98
Motáky z Ruzyně $ 2.20
J . Hendryková: Poslední vlak z Babylónu $ 5.20
J . Schneider: Salónek dočasně uzavřen ? 4.2Í1
M. Racek: Zelená pastelka $ 4.50
Třebízský: Povídky karlštejnského havrana $ 3.70
české pohádky $ 7.J. škvorecký: The Mournful Demeanour of Lieutnant Borůvka (překlad Konec Poručíka Borůvky)
$ 7.90
J. Drábek: Whatever Happened to Wenceslas? (A
co Václav?) $ 8.90
J. Kozák: Wíthout a Shot being Fired $ 1.30
A. Kvapilová: Krajíček chleba (básně) $ 2.Tanky proti sjezdu $ 2.50
Petr Den: Naší mládeži $ 1.10
H. šklíbová: Pohádky $ 1.50
Učebnice angličtiny I. $ 3.50

Majitel Jozef Ruč bol pred príchodom do Spojených
štátov vedúcim' reštaurácie vo Vsetíne. Dnes pósobí
s bratom Jaroslavom, kuchyňa je pod dozorom ich
mánželiek Lídie a Naďky. Ručoví sú Moravania.
Klientela reštaurácií s českou a slovenskou kuchyňou nie je obmedzená československým póvodom.
Vtipné to charakterizuje Vašata: "Moji zákazníci sú
na 60 percent Newyorčania, ktorí zvyšných 40 perčent srdca ponechali v Prahe, vo Viedni, v Lipsku,
v Budapešti — sú to l'udia, ktorí přešli všetkými
dobrými reštauráciami v Európe." I jeho mladší
americkí návštěvníci sú l'udia, ktorí cestovali po
Európe a poznávajú európskou kulinársku kulturu.
Autorka reportáže o československej štvrti Yorkville nemohla pre nedostatok miesta spomenúť mnohé
ďalšie československé podniky, stařú sokolovnu na
Manhattane a novů v Astórii. Ďalej divadelnú a osvetovú činnost' starých krajanov i najnovších prisťahovalcov, hudobné, folkloristické a taneční spolky,
športovné kluby. Celé to bohatstvo záujmov a zábavy
českej a slovenskej duše, ktorá fyzicky jestvuje v
zámoří, ale svojím ťažiskom bude vždy směrovat'
k tomu, čo bolo a je pokladnicou nášskej životnej náplně.
L. Š.
Daniel Sfrož: Svíce do r á n a . Vydala PmD,
Lerchenauerstr. 3, 800 Muenchen 40, W. Germ a n y . 47 s t r a n , cena DM 10.00.

Naděje exilová poesie
Dostala se mi do rukou poslední sbírka jemně, hrubínovsky laděných veršů exilového básníka, plzeňáka
Daniela Stróže Svíce do rána, již ve vkusné úpravě
s linorytem Karla Kryla vydalo nakladatelství Poesie
mimo domov v Mnichové. Podtitulek říká, že sbírka
jest výběrem milostné poesie. Knížečka obsahuje milostnou subjektivní lyriku básníkovu a vymyká se téměř . všem theorií literatury předepsaným pravidlům
o struktuře básnické — básně jsou bez interpunkce,
neshledáš se s četnými básnickými ozdobami, jimiž
oplývaly básně klasických básníků, tu a tam jakési
přirovnání, pár básniček se střídavým rýmem, anafora. Básně "neučesané", z nichž mnohé bych nazval
elegiemi, básněmi s tématem teskným, jež vyjadřují
stesk nikoliv nad promarněnými láskami, ale spíše
nad rozmělněním citu, který se proměnil v pouhé jeho halířky. Každý rozbor, zvláště básní milostných, se
mi zdá přílišným vtíráním se "do soukromých citů básníka, byť je sám dává veřejnosti na odiv, byť se jimi
netají a přímo si říká o to, aby i čtenáři je sdíleli
s ním Máme však zářný příklad v Žákově knize
študáci a kantoři, jež obvykle končívaly oním Wolkrovým '"trpaslíkem". Mám nechuť k tomu, abych
pitval city básníka skalpelem až příliš ostrým. Trubadúr Pons de Capdoill napsal krásné verše:
"Já z nešťastníků, co jich v světě jest,
beze všech pochyb trpím nejstrašněji" —
a ty, podle mého mínění, vyjadřují ladění Strožovy
básnické sbírky.
zh

VŠECHNY DRUHY
KONTINENTÁLNÍCH LAHŮDEK,

importované i australské sýry,
Kopeckého "uzeniny, domácí pečivo atd.

DELIKATESNB OBCHOD
733 Burke Road,
CAMBERWELL JUNCTION, VIC.

Telefon 82-3532
Navštivte nás, přesvědčte se !
Eva a Ota Kobylkoví

Malování bytů, podniků

atd.

provádí odborně a levně kdekoli v Melbourne
vyučený malíř a natěrač
ROMAN

SEMERÁD

Fiat 9, 18 Spray St., Elwood, Vic. 3184

Telefon 91-5670
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ZPRÁVY S. K. SLAVIA M E L B O U R N E
S'LAVIA — G R E E N GULLY AJAX 1 : 0 ( 0 : 0 )

jsou zváni na bohoslužby k uctění památky národních
Za chladného, deštivého počasí a na rozmoklém
patronů sv. Cyrila a Metoděje v neděli 10. července
hřišti nepodala obé mužstva nejlepší výkony. Hosté
Miloše Simelicha, absolventa hotelové školy, který Í977 ve 3 hod. odpoledne v kapli sv. Cyrila a Metoděje, se od počátku stáhli do obrany a snažili se uhrát re?
odejel po r. 1968 do USA a Oldřicha Ďurčo, který 21 Darlington Ru., Darlington, WA.
mízu. Již v zahajovacích minutách nastřelili Bennie
přijel po r. 1948 do Austr. a v r. 1951 byl v Bathurstu.
a pak Train tyč, ale potom se nemohl slavistický
NSW (hledá matka).
útok po dlouhou dobu prosadit, když 9 hráčů Ajaxu
RODIČOVSKÉ
SDRUŽENI
V
M
E
L
B
O
U
R
N
E
Zjistíme-li adresu hledaného, oznámíme mu, kdo
hrálo v obraně. Teprve v 73. minutě prošel Bennie
se na něj dotazuje. Bez výslovného pokynu hledanéh« koná výroční valnou hromadu ve středu 6. července a pěknou ranou pod hořejší břevno umístil jedinou
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD 1977 v 7.30 hodin večer v restauraci Edy Zlatého, branku zápasu.
Rheinland, 9-13 Drewery Lane, Melbourne. Na proRezervy hrály nerozhodně 1 : 1 .
Na samotě u lesa
gramu jsou zprávy funkcionářů, volba nového výboESSENDON LYONS — SLAVIA 1 : 1 (0 : 1)
V rámci Filmového festivalu v Melbourne, který ru a stanovení programu činnosti na další období.
Diváci shlédli v Essendonu velký boj a zaslouženou
právě skončil, se promítal i čs. film Na samotě u Všichni rodičové a přátelé čs. dětí jsou srdečně zváni remizu. V prvních 10 minutách tlačili domácí mocně
lesa, obratně natočený v roce 1976 na Barrandově k účasti na valné hromadě.
Slavii, která ušla se štěstím "jisté" brance. Hned
Jiřím Menzlem. Kritiky v melbournských novinách
potom však prošel Train domácí obranou, přihrál P.
pak zdůraznily, že režisér od svých Ostře sledovaSmithovi, který vsítil míč klidně do sítě Lyonsu. 7
ných vlaků zjasnil své výrazové prostředky a Saminut po změně stran měla Slavia opět trochu štěstí,
motou vytvořil "úsměvnou idylu", líčí humorné
když domácí neproměnili desítku. Těm se pak podapříhody pražské rodiny (pan a paní Lavičkovi a jeřilo vyrovnat až v 62. minutě a to z trestného kopu.
ANENSKÁ ZÁBAVA
jich dvě děti) na venkovské chalupě, kde prožívají
Slavia je na druhém místě ligové tabulky (za mužvíkendy a prázdniny.
která se konala v minulých letech
jstvem George Cross).
Kritika nepronikla za tuto kulisu — za legracemi
na farmě "ŠUMAVA", koná se letos
se slepicemi, kozami, stále padajícími postelemi a
V neděli ,3. července hraje Slavia "doma" (Shownutno říci i krásnou středočeskou krajinou včetně
grounds, Ascot Vale) proti Sunshine City a v neděli
U EDY ZLATÉHO
borového lesa se vynořovala druhá rovina filmu. Ta
10. 7. opět doma proti Wilhelmině.
V. F.
nabízela pohled na maloměšťáctví, které kvete i
RHEINLAND RESTAURANT
pod rudou zástavou, na touhu po úniku z města a to9-13 Drewery Lane, Melbourne
várny někam na venkov, kde se člověk aspoň naSOKOL M E L B O U R N E
V NEDĚLI 24. ČERVENCE 1977
krátko vzpamatuje z tenzí socialistického ráje, na
Taneční zábava 4. 6. se velmi vydařila, k čemuž
snahu získat chalupu či chatu.
Začátek v 6 hodin večer. — Vstupné $ 3.dopomohl značnou měrou dobře hrající český huBýt chalupářem není zřejmě jednoduché, postavit
Večeře a nápoje dle objednávky
dební soubor. Na zábavu se dostavila také paní Vlasi novou nebo koupit starší chatu nebo domek není
chová, vdova-důchodkyně z Tawongy, z podhůří
lehce možné, nejprve je nutno si najmout světničku
K poslechu i tanci hraje Aničkám
Australských Alp, která věnovala na podporu činnoa pak jen doufat, že výměnkář brzo zemře nebo odi všem ostatním hostům
sti Sokola $ 20.00, za což ji vyslovuje vedení Sokola
jede kamsi za dětmi. Tento pohled pak veselohru
srdečný dík.
Na samotě u lesa změnil v truchlohru a tak již i v
Eda Zlatý se svým orchestrem.
kině se dovídáme, že tam daleko, kde jsme se naSokol Melbourne pořádá cvičení pravidelně každé
Prosíme, rezervujte včas.
rodili, nevítězí ani v drobných životních příhodách
pondělí (mimo svátky . a školní prázdniny) od 7.45
pravda, ale dravost a kličkování.
-škK dispozici bude pouze 120 míst.
do 9.15 hodin večer v tělocvičně Princes Hill High
School, Arnold St., North Carlton. Rádi uvítáme na
Telefon: 663-1266
cvičení další bratry a sestry. Také našim žákům a
žákyním se cvičení velmi líbí a apelujeme tímto na
rodiče dětí, které ještě cvičit nechodí, aby je doDEPARTMENT OF
pravili mezi nás. Nejenže jim cvičení pomůže zdraESPERIA
M E AT
IMMIGRATION AND ETHNIC AFFAIRS
votně, ale naváží současně přátelství s dalšími dětŘEZNÍKA
Malý oznamovatel
přijmeme, který by mi českých a slovenských rodičů, což pro ně může
The Australian Government has established an
mít v budoucnu velký význam.,
R. K..
pracoval v dílně a příEthnic Affairs Branch within the Department of
ležitostně vypomáhal u
Immigration and Ethnic Affairs in Canberra.
The Branch will be responsible for:
pultu. Týdenní plat
• Developing an overview of the position of
$ 226.30 bto. Dále řezSOKOL M E L B O U R N E — ODBOR O D B Í J E N É
migrants in the community in relation to
POZOR!
níka, který by pracohealth, welfare, housing, education and other
Volejbalisté
Sokola zahájili 9. června soutěž II.
val asi 8 týdnů, kdy by
matters affecting their integration.
Vaše městská správa
ligy vítězstvím nad mužstvem AJAX 3 : 0 (15 : 4,
zastupoval
zaměstnan• Co-ordinating the government's policies as
může VAŠEHO psa chy15 : 5, 15 : 3) a 16. června pokračovali výhrou nad
ce, kteří jdou na výthey relate to ethnic affairs.
tit a poslat na kruté
roční dovolenou. Zá- Monash University opět 3 : 0 (15 : 6, 15 : 4 "a 15 : 7).
• Maintaining liaison with ethnic groups and
poikusnictví. Prosíme,
jemci volejte (Melb.)
ethnic media.
Trénink mužstva je každou středu od 7 do 8 honenechávejte ho na uliEsperia Meat,
din večer, potom se hraje rekreační volejbal, na
Applications are invited for the following
ci. (Inzeruje Anti-Vivipositions:
Preston Market,
který jsou všichni srdečně vítáni. Adresa: 3 Ripley
seceion Union, 63-2359.)
tel. 478-2429
Grove, Caulfield.
J. K.

SENIOR PROJECT OFFICER
S290S2-207! 7 p.a.

PROJECT OFFICER

sport

SI 7440-18091 P-JL

DARUJTE

$16129-16785 pjL

moderní k e r a m i k u

PROJECT OFFICER

RESEARCH OFFICER

ELLIS

S13275-14154 p.a.
successful applicants will be required as part
project team to:
assist in developing policy proposals;
co-ordinate information on ethnic affairs
matters;
• initiate action to deal with ethnic problems
and needs;
• oversight effectiveness of projects undertaken
in context of general policy objectives.

The
of a
•
•

86 Nicfaolson Str., Abbotsford, Víc.
Telefon

QUALIFICATIONS
• Capacity for policy development.
• Administrative ability.
• Experience, with ethnic groups and migrant
matters.
• Proven research ability.
• Relevant tertiary qualifications desirable.
• Fluency in foreign languages an advantage.
APPLICATIONS TO:

|
i

41

-6973

RÁMUJTE
u první pozlačovačské firmy v Austrálii

ANTOINE GALLERIES
M A J I T E L J . KOŠŇAR

The Secretary,
Department of Immigration arid Ethnic Affairs,
CANBERRA, A.C.T. 2600.
No later than: 22 JULY 1977.
For further information telephone:
CANBERRA (062) 73-0412 extension 399.

514 Riversdale

Rd.,

C a m b e r w e l l , Vlc.

(proti tržnici) — Telefon «2-5736
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru
K r a j a n ů m p o s k y t n e m e 15% slevu
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ABRAHAMOVI NY

LACO KUBALY

V Barceloně se 10. června dožil 50 let jeden z nejúspěšnějších světových fotbalistů, bývalý hráč Slovana Bratislavy a čs. národního mužstva, exulant
Laco Kubala. Není nejmenších pochyb o tom, že Laco Kubala, který v r. 1946 repatrioval z Maďarska
do Československa,, patřil v sedmi mezistátních utkáních, které absolvoval, k nejlepším, a spolu s Kokštejnem nebo Pepou Bicanem vytvořili na tuto krátkou
dobu dvojici, s kterou měli zadáci soupeře velké těžkosti. V dresu Československa předvedl Laco Kubala
snad nejlepší výkon 22. června 1947 v Amsterodamu,
kde Čechoslováci zvítězili nad Holanďany 2 : 1 a Laco Kubala byl autorem obou gólů ČSR. I tehdy hrál
na místě pravé spojky vedle pravého křídla Kogštejna, středního útočníka Cejpa, a levé strany útoku,
kterou tvořili Klimek s Dankem. Naposledy oblékl
Kubala dres mužstva ČSR 14. prosince 1947 v Bari,
kde jsme prohráli s Itálií 1 : 3 . Po únorových událostech r. 1948 se vrátil znovu do Maďarska, aby pak
uprchl do Španělska, kde několikrát oblékl dres své
nové vlasti a hrál celou řadu sezón přední roli v klubovém celku CF Barcelony. Jubilant Laco Kubala je
už osm let trenérem národního mužstva španělska a
za tu dobu jeho svěřenci neokusili na domácí půdě
jedinou porážku.

sport
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Překvapení v Zolderu

OUTSIDER VÍTĚZEM "GRAND P R I X " BELGIE

Karel

Janovský

Fotbalová liga ročníku 1976-1977 v Československu skončila

Dukla první,
VSS Košice a Frýdek-Místek poslední
Ačkoli o prvenství pražské Dukly v nejvyšší čs. fotbalové soutěží bylo rozhodnuto už v předposledním,
29. kole, šlo v závěrečných zápasech mistrovství republiky ještě o hodně. V prvé řadě utkáni 30. kola
rozhodla o druhém a třetím týmu tabulky, které budou zástupci čs. kopané v mezinárodni soutěži Poháru
UEFA a i o tom, kdo doprovodí mužstvo VSS Košic do 2. ligy. Pražská Slavia sice domácí prohrou s
Lokomotivou Košice musela přenechat druhé místo v tabulce bratislavskému Interu, přesto si třetím
m í s t e m zajistila rovněž účast v Poháru UEFA. — " č e r n é h o P e t r a " po VSS Košicích, dostal i nováček
soutěže Místek/Frýdek, který prohrál vysoko s Duklou, zatímco Trnava si remizou v Košicích s d r u h ý m
sestupujícím VSS1 Košice udržela i pro příští sezónu prvoligovou příslušnost.

30. kolo (poslední): Bohemians — Zbrojovka Brno
3 ; 2, Slavia Praha — Lokomotiva Košice 2 : 4, Dukla
Praha — Frýdek/Místek 4 : 1 , Teplice — Slovan Bratislava 3 : 0, Jednota Trenčín — Plzeň 0 : 2, Inter
Bratislava — Žilina 3 : 2, Baník Ostrava — Sparta
Praha 2 : 0, VSS Košice — Trnava 2 : 2.
Konečné pořadí 1. čs. fotbalové ligy ročníku 1976-77:
1. Dukla Praha 42 bodů, skóre 61 : 33; 2. Inter Bratislava 38 b.; 3. Slavia Praha 36 b.; 4. Zbrojovka
Brno 35 b.; 5. Lokomotiva Košice 33 b.; 6. škoda
Plzeň 31 b.; 7. Baník Ostrava (obhájce mistrovského
titulu) 30 b.; 8. Slovan Bratislava 29 b., skóre 32 : 34;
10. Žilina 29 b., skóre 40 : 43; 11. Trenčín 29 b., skóre
41 : 48; 12. Teplice 28 b., skóre 45 : 46; 13. Sparta
Praha 28 b„ skóre 40 : 44; 14.' Trnava 26 b.; 15. Frý-

dek/Místek 23 b.; 16. VSS Košice 14 bodů, skóre
35 : 70.
Podle názoru fotbalových odborníků byla úroveň
mistrovských zápasů 1. čs. ligy průměrná, mnohdy
podprůměrná. Většina mužstev na hřištích' soupeřů
hrála vysloveně defenzivně s úmyslem uhrát v cizím prostředí bod. A tak skutečně pouze o prvních
pěti mužstvech se dá říci, že produkovala slušnou,
moderní kopanou, se vším, co mají diváci rádi, tedy
i s pepřem kopané: brankami.
— O—
Loučení s druhou ligou

Velké automobilové ceně Belgie v Zolderu, která
byla sedmou jízdou světového šampionátu formule I
pro rok 1977, nepřálo počasí: na rozmoklé dráze a
za neustálého deště musela většina jezdců vyměnit
pneumatiky. A při výměně měl prý největší štěstí
mladý i švédský závodník Gunnar Nilsson na voze Lotus, který porazil ve finiši exmistra světa Rakušana
Niki Laudu (na Ferrari) naprosto suverénně, když
tu jel průměrnou hodinovou rychlostí 155,5 km. Třeba dodat, že to byl jeho první triumf v jízdách světového šampionátu vůbec, vítězství zcela zasloužené,
mluvící o velké šikovnosti a jezdeckém umění, vždyť
celá řada 'es světového automobilového sportu, jako
nejryehlejší muž z tréninku Američan italského původu Mario Andretti, Jihoafričan Jody . Scheckter,
atd., závod postupně vzdala.
Konečné pořadí "Velké ceny" Belgie: 1. Gunnar
Nilsson (Švédsko — Lotus): 2. Niki Lauda' (Rakounko — Ferrari); 3. Ronni Petersson (Švédsko — Tyrrel); 4. Vittorio Brambilla (Itálie); 5. Alan Jones
(Austrálie); 6. Hans Stuck (NSR); 7. James Hunt
(V. Británie) atd.
Stav mistrovství světa po 7 ze 17 jízd formule I:
1. Jody Scheckter (J. Afrika — vůz Wolf) 32 bodů;
2. Niki Lauda (Rakousko — Ferrari) 31 b.; 3. Carlos Reutemann (Argentina) 23 b.; 4. Mario Andretti
(USA) 22 b. Tito čtyři závodníci zřejmě ještě přicházejí v úvahu pro letošní titul mistra světa. Další jízdou světového šampionátu (jízdou osmou) je Velká
cena švédska v Anderstorpu.

Ve zkratce

/

Tečku za ligovými body udělali i fotbalisté II. čs
celostátní soutěže. Poslední utkání, ve kterých ůž c
nic nešlo, neboť oba postupující byli už předtím známí a nikdo při nové reorganizaci čs. kopané nesestuNa ME boxerů v Halle získal
puje, měly velmi slabou úroveň. Konečné pořadí po
ŽÁČEK BRONZOVOU MTDAILI
30. kole: 1. Tatran Prešov .50 bodů; 2. B. Bystrica
Evropská rohovnická elita bojovala ve východoně- 46 b. (oba postupují do I. ligy); 3. Jablonec 34 b.;
meckém městě Halle už po dvaadvacáté o tituly sta- 4. Bohumín, 5. Příbram, 6. Třinec (po 33 b.); 7. Kladrého kontinentu. A i když tu diváci viděli celou řadu no, 8. Nitra (po 30 bodech) atd.
technicky dobrých utkání, přece jen se experti shodli
v jednom: výkony pokulhávají i nadále za boxerZLATO A BRONZ Z BURSY
ským uměním dvou velkých amatérských velmocí,
které tak dominovaly na OH v Montrealu: za USA a
V tureckém městě Bursa probíhalo mistrovství
Kubou. — Absolutními vítězi evropského šampioná- Evropy v řeckořímském zápase a ve volném stylu,
tu se stali reprezentanti SSSR, kteří získali 5 z 11 ze kterého si Čechoslováci odvezli domů 2 medaile.
možných titulů mistrů Evropy, a to od welterové Olympijský přeborník a mistr světa welterové váhy
váhy do váhy těžké, navíc pak dostali jednu stříbr- reckorímského zápasu Vítězslav Mácha přidal do své
nou a 2 bronzové medaile. Další pořadí národů: 2. kolekce medailí další: stal se mistrem Evropy:
Polsko 3 zlaté (v nejlehčích váhových kategoriích),
Ve volném stylu dosáhl pěkného úspěchu Petr Drozjednu stříbrnou a jednu bronzovou medali; 3. V Ně- da, který byl třetím nejlepším borcem mistrovství
mecko 2-6-0; 4. Jugoslávie 1-0-1; 5. Bulharsko 0-1-5; Evropy váhové kategorie nad 100 kg.
/
6. Rumunsko 0-1-5; 7. NSR 0-1-2; 8. Finsko 0-0-2;
I zde však dominovali sovětští reprezentanti, kteří
9. - 11. ČSR, Francie a Irsko 0-0-1-. .
získali 7 zlatých, 7 stříbrných a 4 bronzové medaile,
čest čs. rohovnického sportu zachraňoval Svatopluk před Bulharskem (3-6-1), Rumunskem (3-2-5), MaŽáček, který ve střední váze porazil ve čtvrtfinále ďarskem (2-0-1) . . . 7. ČSR (1-0-1).
Rákušana Puchera na body, prohrál však v semifinále
s východoněmeckým mistrem Wittenburgem, když
rozhodčí zastavil už v 1. kole boj pro neschopnost
CENNÉ VÍTĚZSTVÍ ČS. VESLAŘŮ
Žáčka pokračovat v utkání. Žáček tak dostal pouze
V Praze na Vltavě měli v druhém červnovém víbronzovou medaili, která byla jedinou medailí Če- kendu dostaveníčko přední evropští veslaři, kteří se
choslováků, což není nejlepší bilance.
tu zúčastnili tradiční, už 103. pražské regaty. Předcházelo jí mezistátní veslařské utkání NSR — ČSR,
které vyhráli Čechoslováci 18 : 14, když zvítězili v
RUMUNSKÝ BOJKOT
5 z 8 závodů.
Ve francouzském městě Mluvčí rumunské gymnaI v následující "Pražské mezinárodní regatě" byli
Antibes probíhaly ve dru- stické federace vylíčil čs. veslaři nejúspěšnější, když vyhráli v soutěži muhém červnovém víkendu francouzským
pořadate- žů: dvojky s i bez kormidelníka, čtyřky bez i s
velké mezinárodní závody lům gymnastického mítin- kormidelníkem a párové čtyřky, — v soutěži žen pak
sportovních gymnastek, na ku podrobnosti pražského skif i dvojskif.
, kterých měly původně skandálu, s kterým prý se
startovat i reprezentantky v Rumunsku nikdo nemůRumunska v čele se svou že smířit. Rumunské ženy
HLAS DOMOVA vychází čtrnácťdenr.ě.
hvězdou,
trojnásobnou nebudou proto nikde starŘídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova. olmpijskou přebornicí Ná- tovat, dokud křivda na
dií Comaceciovou. Měly, sportovních gymnastkách
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
ale nestartovaly. Pořada- nebude odčiněna. Za neTelefon 42-5980
. tělům pouze sdělily dů- účasti Rumunek obsadily
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII $ 10.-.
vod: dokud mezinárodní v gymnastickém čtyřboji
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 11.-, US $ 13.-,
gymnastická federace ne- obě prvá místa sovětské
změní nesprávná pražská reprezentantky MitrofanoCan. $ 13.-, £stg. 7.-, DM 30.-, Rand 11.-, nebo
rozhodnutí
evropského vá a Gorbiková, tedy na
ekvivalent v jiné měně. — Výíi leteckého
šampionátu, potud se Ru- účastnice stačila tu druhá
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
muni nezúčastní žádných ne-li třetí sovětská garniobratem.
mezinárodních
podniků tura.
sportovních
gymnastek.
— o—

— Čs. vzpěrač supertěžké váhy (nad 110 kg) Nagy
ze. Sokolova dosáhl na mistrovství ČSR v Bohumíně
výkonů světové úrovně, když ve dvojboji vzepřel
405 kg (tahem 170 kg, nadhozem 235 kg).
— V silničním cyklistickém závodě amatérů Rakouskem si vedli znamenitě čs. jezdci J. Konečný s Henkem, kteří obsadili v konečném pořadí tohoto etapového závodu druhé, resp. třetí místo (za vítězem Rakušanem Mitteregenem).
— Jubilejní 60. ročník druhého nejslavnějšího světového silničního závodu profesionálů "Giro dltalia"
vyhrál outsider, Belgičan Michel Pollentier (náhradník belgického družstva), před Italem Francescem.
— Bývalá čs. tenisová reprezentantka Martina Navrátilová je na letošním neoficiálním mistrovství světa, které probíhá ve Wimbledonu, nasazena v dámské dvouhře jako hráčka číslo dvě, hned za Američankou Chris Evertovou. V těchto dnech je tomu právě sto let, kdy se ve Wimbledonu konal první turnaj.
— Mladá čs. reprezentantka Regina Máršíková spolu
se svou americkou partnerkou Teeguardenovou vyhrály dámskou čtyřhru, mezinárodních tenisových přeborů na. Roland Garros-stadiónu v Paříži, když ve finále zvítězily nad americko-australským párem Foxová —. Courlayová ve třech setech 5 : 7 , 6 : 4 a
6 : 2.

— Čs. stolní tenisté bilancovali. Nejúspěšnější z nich
byl i v právě uplynulé sezóně Milan Orlowski (před
Kunzem a Turaiem), z žen Ilona Uhlíková (roz. Voštová).
CHLOUBA ČS. ATLETIKY:
FIBINGEROVÁ A PLACHÝ

Helena Fibingerová, která si přivezla jako jediná
z čs. lehkých atletů z posledních olympijských letních
her v Montrealu medaili (bronzovou), je stále ve výborné formě. Na mezinárodních lehkoatletických závodech v Ostravě dosáhla skvělých 21,96 m, čímž zůstala pouhé 3 cm za svým koulařským světovým rekordem, na který prý zamýšlí — jak v Ostravě prohlásila — zaútcčit už v příštích týdnech.
Velkým překvapením je však už na počátku čs.
lehkoatletické sezóny "půlkař" Jozef Plachý, který
v letošní sezóně "přesedlal" na 1.500 m. A hned při
svém prvním "vystoupení" na této své nové trase
se Jozef Plachý uvedl znamenitě, když vyhrál závod
v novém čs. rekordu za 3:37,04 min., což je zároveň nejlepší letošní světový výkon, čas o 1,6 vt. lepší než byl dosavadní nejlepší světový čas olympijského přeborníka Novozélanďana Johna Walkera. Tohoto
výkonu dosáhl Plachý na mezinárodních závodech v
Bratislavě, kde se z čs. lehkých atletů "blýskl" i
Miroslav Kodejš, který vyhrál 400 m překážek za
50,21 vt.

