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Obavy na západě se zvyšují

Sověty uzavírají dohody

Na konferenci celosvětové organizace psychiatrů v Honolulu, které se účastní
na 4.000 delegátů ze 60 zemí, se projednávalo 1. září podrobně doložené obvinění, že je psychiatrie v Sovětském svazu "zneužíváno k politickým účelům, že
jsou zdraví ale režimu nepohodlní občané odsuzováni podle falešných psychiatrických posudků do ústavů pro duševně choré, kde jsou pak drženi bez možnosti
prokázat svůj skutečný zdravotní stav. Přítomní delegáti ze Sovětského svazu
a z ostatních, komunistických zemí toto obvinění odmítli. Vedoucí sovětské
delegace, přednosta oddělení sovětského ministerstva zdravotnictví Dr. Babajan
naopak prohlásil, že je ochoten podepsat jménem sovětských psychiatrů připravené zásadní prohlášení konference, že zneužívání psychiatrie není etické
a tedy ani přípustnéZ předloženého seznamu
známých osob, které jsou
nyní drženi neprávem v
sovětských ústavech pro
duševně choré, vybral jednu, o níž prohlásil, že jde
o člověka
odsouzeného
pro kriminální a nikoli politické zločiny, o jiných se
nevyslovil, ale dodal, že
usnese-li se konference na
přímém obvinění Sovět-,
ského svazu, dotáže se v
Moskvě, mají-li sovětští
psychiatři vystoupit z této
světové organizace. Nejsou pochyby o tom, že
by delegáti z ostatních
komunistických zemí následovali příkladu.
Předseda sovětské delegace podal jen v Honolulu
příklad běžně používané
taktiky reprezentantů ko-

múnistických režimů: jsou
ochotni podepsat jakékoli
prohlášení, ovšem odmítnou "vměšování do vnitřních záležitostí", tj. sebepřesvědčivější důkaz, že
přijatý závazek ve skutečnosti nedodržují. Takové zjištění, taková taktika
se konečně netýká jen mezinárodních závazků. Právě v této době probíhá
například ve všech komunistických zemích propa

gační mumraj s návrhem
nové
sovětské
ústavy,
čtvrtá ústava, na níž se
Sověty před 60. výročím
Velké říjnové
revoluce
slavnostně usnesou, zaručí
občanům všechna možná i
nemožná práva, i taková
" o nichž se občanům kapitalistických zemí ani nezdá", jak napsal nadšený
redaktor pražských novin.
Brežněvovi lidé klidně a s
fanfárami veřejně vyhlásí

Odvaha sa cení

Dne 14. září tomu budé už čtyřicet let od úmrtí
člověka Tomáše Garrigue Masaryka,

prvního prezidenta Československé

republiky.

Z psychologie propagandy je důležité jedno poučení: Nemyslet, že se lidé Získají pro politický
program jen a hlavně jeho energickým a nadšeným hlásáním a vytyčováním jednotlivých bodů.
Jde o to zaujmout lidi pro věc čímkoli a třeba
nepřímo. Mluvte o umění, o literatuře, o čemkoli,
a získáte je. Politickou agitací myslící lidi často
odradíte nebo nezískáte. Ovšemže taková propaganda předpokládá vzdělání, politický a společenský rozhled, takt a znalost lidí.

ústavu, i když vědí., že ji
dodržovat nebudou, jako
nedodržovali ústavu dosud
platnou či ústavy dřívějA ještě jedno upozornění: propaganda musí být
ší.
poctivá. Nadsazování a dokonce lhaní neprospívá.
Připomínka této praxe
Našli se i mezi námi jednotlivci, kteří celou ponení ovšem
komunisticlitiku pokládají ža umění napálit, a ti se pokusili
kým vůdcům milá, jak
o šíření "vlasteneckých" nepravd. Zarazili jsme
znovu prokazovali nedávto. Zprávy se přece kontrolují, a naši nepřátelé
no v Bělehradě, když se v
toho použili proti nám.
přípravných jednáních ke
Také jiné pravidlo chci vytknout: je omyl mykonferenci snažili zamezit
slet,
že propagátor má všecko své chválit. To dědiskuzi o tom, jak dodržulají
tuctoví
kupečtí agenti. Politika rozumná a
jí závazky, přijaté a slavpoctivá — propaganda rozumná a poctivá.
nostně podepsané před
dvěma lety v Helsinkách.
Tomáš Garrigue Masaryk
Jak výhodné kompromisní
(Světová revoluce, 1925)
řešení si vymohou
při
vlastní konferenci, která
začne za ' měsíc v Bělehradě, nelze říct přesně,
je však nutné počítat s
Jaroslav Strnad
tím, že většina účastníků
Otto Ulč píše v prvním odstavci "Malých doznájednání, kteří debatu dnes ní okresního soudce": "Karlovu učení bylo zrovna
(Pokračování na str. 2) šest století, když se dostavil Vítězný únor. Jiří Pelikán a jeho modrokošilatí souvěrci, kteří za příštích
dvacet let v zrcadle dialektického vývinu spatřili svoji lidskou tvář, se zatím věnovali třídnímu boji a v
prověrkových komisích rozhodovali o osudu celé universitní generace."

Oneskorene nám prišiel text prejavu, ktorý mala na tohoročnom zjazde
Z vázu slovenských spisovatel'ov v Bratislavě známa spisovatelka a překladatelka z románských literatur Hana Ponická. Bude zaujímavé sledovat', či sa
jej meno nebude zato radit' medzi mená tých umlčaných kolegov, ktorých sa v
prejave zastala. Magnetofonová páska s jej slovami sa dostala na Západ a text
bol po prvý raz v překlade uverejnený va francúzskom denníku Le Monde.

PŘIZNÁNÍ BEZ MUČIDEL

Nedávno vyšla německy zpověď tohoto, někdejšího
studentského vůdce pod názvem "Jaro, které nikdy
neskončí". (Hlas domova se k ní vrátí zvláštní re-'
cenzí.) Dnes si všimnu jen několika kapitol, pro exil
asi nejdůležitějších, protože, jak správně řekla v č.
16. HD Marcela Čechová, "jde o jeden ze základních
konfliktů lidského svědomí, cti a morálky." členství v Radě svobodného československa je přitom
mnohem podružnější než faktický stav. Bývalí komurnsté totiž vystupují jako reprezentanti čs. exulantů, a tak je také berou a prezentují západní media
(ve Švédsku Zdenka Hejzlara, v Rakousku (nyní)
Zdenka Mlynáře, ve Švýcarsku Otu Šiká, jinde právě
Jiřího Pelikána).

klasických a súčasných
diel. Jej meno sa nespomenulo medzi ostatnými
pred minútou ticha, ktorú
sme zachovali na počest'
pamiatky všetkých tých
Ve zvláštní kapitole zmíněné knihy zkoumá Jiří
spisovateFov, ktorí nedáv- Pelikán vlastní odpovědnost na tom, co se událo
před únorem 48 a po něm. "Podporoval jsem svědono zomreli.
mitě hlavní linii s t r a n y . . . a v tomto smyslu se
Iní bývalí členovia Zvá- cítím odpovědný, protože jestliže .je někdo dobrovolzu slovenských spisovate- ně členem strany a hájí její politickou" liniii, nese
l'ov a spolupracovníci na- část obecné odpovědnosti." To zní úctyhodně poctivě." Ale co řeknete tomuhle: "Jistě bylo ukřivděno
šich kultúmych a literár- mnoha lidem, na tom však nemá vinu' vedení strany,
nvch časopisov, ako na- někdy se to dálo dokonce proti jeho vůli." Svatá
příklad Ján Rczner, Pavel prostoto! Vskutku, vždyť se toho tolik nedělo. Ještě
Hrůz, Jozef Bžoch . Fedor dnes P. věří, že jejich " b o j o moc byl oprávněný a
legitimní". Věří rovněž, že Gottwald byl upřímný,
Cádra. Miroslav Kusý, Zla- když krátce před únorem prohlašoval, že komunisté
ta Solivajová. Michal Gáf jsou proti systému jedné strany, proti cenzuře, proti
ry. Julius Yanovíč. Ctibor protináboženskému boji atd. Jen prý "shoda různých
šdtnický, František And- faktorů zničila jeho (Gottwaldovu) původní představu: začátek studené války, vyloučení Jugoslávie z
rášek. Štefan Moravčík,
Kominformy, Stalinovo rozhodnutí, vnutit zemím vý(Pokračovanie na str. 2) chodní Evropy sovětský model a zvláště snad ono
zvláštní spojení sabotáže a represe, kontrarevoluce a
teroru, jež ohrožuje všechny revoluce." Jiří Pelikán
netvrdí, že by si byla partaj ty sabotáže jako záPUBLISHED by F. Vafia, 8 Moorhouse St.,
minku ke zestátňování vymyslela. Skutečně prý exiRichmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Polyprint
stovaly,* především v obchodním a soukromém sektoru.
Pty. Ltd., 7a Railway Place, Richmond, 3121

" V pošledných rokoch
sme stratili vel'a významných
spisovateFov. Sú
mrtvi, ale ich diela se
stále vydávajú. Stratili
sme však aj vel'a spisovatelův, ktorí žijú — tu
či inde — a ktorí sú schopní pokračovat' v svojej
tvorbě, ale ich diela sa
nevydávajú. členmi našej
organizácie nateraz niesú takí spisovatelia. ako
Dominik Tatarka. Peter
Karvaš- Ladislav Ťažký.
Nemajú právo publikovat"
svoje diela. Dokonca sa
Rcmčžji publikovat* ani vycíbajúce překlady rsebofaej
Zory Jesenskej z raskej a
sovietskej literatury, z

velkého

Naše propaganda za války byla demokratická.
Získávali jsme nejen politiky a oficiální představitele, nýbrž především tisk a tím široké vrstvy.
To nám prospívalo právě v demokratických státech, kde parlament a veřejné mínění měly mnohem větší vliv než v Rakousku, v Německu a v
Rusku.

(Pokračování na straně 2)
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Sověty uzavírají dohody
(Pokračování se str. 1) ., má právo jednat jménem
pyšadují, nebude neroz- .členských zemí v otázborná — "zájem o světový kách obchodu apod., kdežm í r " či "dejte sovětům to RVHP je mezivládní
čas'' pomohou mnohým, organizace, - která takové
nevidět sovětskou skuteč- právo nemá. Za takovým
nost.
úsudkem je ovšem, zřejmá
Dne 18. .září má být za- .snaha . západních .politiků
hájeno v Bruselu je.dnání nezvyšovat status RVHP
zástupců Evropského ho- . a ; tedy nepomáhat Sověspodářského společenství . tům při zvyšování tlaku k
s Radou vzájemné hospo- ještě pevnějšímu připouvýchodoevropských
dářské pomoci. Východní tání
blok bude reprezentovat států k Moskvě — EHS
delegace vedená nynějším nechce omezovat možnosti
komunisticpředsedou RVHP Rumu- jednotlivých
nem Ionem Patanem, zá- kých zemí (hlavně Rumunpadní povede
předseda ska a Polska) sjednávat
Výboru ministrů EHS H. samostatně obchodní doSimonet. Nebude to ani hody se západními státy.
jednání oficiální — na Zá- Hlavním důvodem k opatrpadě převládá mínění, že nému postupu západních
Evropské
hospodářské států je však nedůvěra,
spólečenství a Rada vzá- s níž hodlají přistupovat
jemné hospodářské pomo- k jakékoli dohodě se soci jsou i formálně naprosto větským blokem — nedůodlišná seskupení států: věra, že východní partner
EHS je svobodně ustavený dohodu skutečně dodrží.
nadnárodní orgán, který
Obavy
hospodářského
CENA

EGONA HOSTOVSKÉHO

společenství souvisejí, též
s rostoucími obavami západního politického společenství. Na Západě přibývají v posledních měsících rozbory a úvahy o
vojenských silách v Evropě, o síle NATO v poměru k vojenské síle států
Varšavského
paktu,
o
tom, zda by mohly západní armády zamezit "blitzkriegu*" armád sovětského bloku proti západní
Evropě. Obavy se zvýšily
po konstatování, že armády NATO jsou slabší jak
počtem příslušníků, tak
vybavením. Na Západě je
nyní 650.000 mužů hůře
vybavených proti 950.000
vojákům, kteří jsou drženi ve zbrani na východě.'
NATO má také k dispozici jen asi 11.000 tanků,
kdežto sovětský blok 30.000
a proti 3.000 vojenských

letadel na Západě by mohlo vzlétnout 5.500 letadel
států' Varšavského paktu.
Západ si udržuje , jedinou
převahu a to v nukleárních zbraních. Ta se má
zvětšit výrobou americké
neutronové bomby — proto ten pokřik, organizované protesty v komunistických zemích.
Sovětský blok je ochoten
podepsat určitou dohodu
o početním snížení armád
— ne ovšem takovou, která by rozdíl v počtu zmenšila, ale stejné snížení na
obou stranách, takže by
převaha sovětských armád
zůstala i za předpokladu,
že by Sověty dohodu v
tomto případě dodržely.
Dohodu by muselo ovšem
provázet ujednání, že nikdo z partnerů nepoužije
jako první
nukleárních
zbraní.

Odvaha sa cení

v roce 1977 za nejlepši ¡českou prózu vzniklou a vy- (Pokračovanie zo str. 1)
Kaliský,
Juraj
danou v zahraničí byla udělena Zdeně Salivarové za Roman
"lovestory" NEBE, PEKLO, RÁJ,, spolu s oceněním Špitzer, Alfréd Varenčík,
předchozího románu HONZLOVÁ.
Agnesa Kalinová a mnohí
V současné době ¡probíhá jednání s přední americ- ďalší nemajú právo publi. kou, universitou, ,• která projevila zájem převzít nad
kovat' svoje básně, prózy,
touto významnou, každoročně udělovanou literární
cenou patronát. Bude-li; jednání úspěšné, budou pod- překlady, články, literármínky po udělení ceny patrně rozšířeny také na díla ne kritiky . . . Azda v tomnapsaná sice v československu, ale vydaná pouze v to výpočte sú aj chyby,
zahraničí.
možno že administrativně
O výsledcích.Jednání a novém statutu Ceny exi- změny priviedli v ich polovou veřejnost včas ^zpravíme.
stavení obrat.
Porota Ceny Egona Hostovského
Aj v Prahe sa dnes koA. J. Liehm
Josef škvorecký
ná zjazd českých spisovaJiří Voskovec
teFov. Možno, že sa aj na

spomenul, ovel'a významnějších spisovatel'ov a početné a vynikajúce diela,
o ktoré je nateraz česká
literatura ochudobená. Je
třeba s l'útosťou konstatovat', že v literature a v
celej kultúrnej a umeleekej oblasti sú straty tvořivých sil na českej straně
nezrovnatel'ne vyššie ako
na straně slovenskej.

5. 9. 1977

Přiznání bez mučidel
(Pokračování se strany 1)
Jak to tedy vypadá, donutili Gottwalda soukromí
podnikatelé, aby porušil sliby dané před únorem.
Báli se tihle malověrní, že budou pohlceni, proto uíejvali kapitál, neinvestovali a hromadili zásoby ("šmelíl Prokop, šmelil Cáp, čepička jim na to šláp!"
Pamatujete?). Tohle je prý ostatně obecný mechanismus, s nímž musí počítat jednoho dne každá ievicová vláda; slavnostní sliby nestačí, "Gottwald a
Castro a mnozí jiní (snad Marchais, Carillo nebo
Berlinguer?, pozn. autora) byli jistě upřímní, ale
neúprosná logika je donutila jít jinou cestou," Opozice musí být, na druhé straně má tak nepříjemnou
vlastnost, že mnohdy s partají nesouhlasí,- brání se
a soudružským vůdcům nezbývá nic jiného, než jí
— likvidovat.
Tuto — mírně řečeno — podivnou směsici probouzejícího se špatného svědomí, á pravověrné komunistické optiky nám tedy předkládá někdejší ředitel čs.
televize. Není to jediná "nepřesnost", kterou zdobí
své přiznáni k vlastní odpovědnosti. Dobrá: ministři
někomJinisuckých stran byli v únoru trestuhodně
naivní, když spoléhali, že komunisté budou postupo vat podle pravidel demokracie. Ale v tenhle omyl
věřil tak nějak i J. P. Ted' ovšem vidí, že Gottwald
vyvodil ze situace toliko důsledky, nechtěl ve ¿ v é m
nitru vůbec diktaturu proletariátu, to ti protivníci ho
k ní dohnali, třebas tím, že chtěli, aby byli sesazeni
policejní úředníci, které (asi plným právem) jmenoval Václav Hošek.
A další poněkud "nepřesné" přiznání,, tentokrát
přímo z Pelikánovy sféry. Jako tehdejší předseda
Svazu čs. studentstva neodmítá odpovědnost za to,
co se po února dělo na fakultách. Jenže zase v tom
jede cetkem nevinně: akční výbory prý původně
chtěly univerzitu demokratizovat, ulehčit dělnickým
a rolnickým dětem přístup k vysokoškolskému studiu.
Kromě toho jim — a tedy i Pelikánovi — šlo o to,
zbavit vysoké učeni fašistických a reakčních elementů, hlasně těch studentů, kteří studovali za války v Německu. Pelikán beze všeho připouští, že " v
takových dobách není nic lehčího než někoho denuňeovai jako reakcionáře a kolaboranta" a že byl omyl
nahradit politický boj administrativními opatřeními.
Není psý nevinen, i když nevěděl, že se páchají křivdy. Nevědii? Skutečně nevěděl?
Několik řádků poté, co na sebe tak velkoryse bere
vinu za "Míchy nespáchané", vypráví, že k němu
v těcái kritických dnech přišel vůdce sociálně demokratických studentů Ivan Sviták a řekl mu: "To,
co s e děje, je nepřijatelné, něco takového jsme nechtěli. Bodeme-li dál kupit bezpráví, uvedeme do pohybu mechanismus (zase mechanismus, jako by lidé
byli s t r o j e . . . pozn. autora) msty, který se obrátí
proti n á m . " Takto informován aspoň svým přítelem,
přiznal se mu Pelikán ke svým obavám, ale zároveň
vyslova přesvědčení, že takové "revoluční hnutí
omlouvá historický pohled na věci"; teď prý je nutno "podněcovat iniciativu na bázi, i když sé přehání".
Třísky, které, jak známo, létají při hoblování, .prý
dokonce to a tam zabolí, "ale je to podstatné?'".
Sviták prý od něho tehdy odcházel přesvědčen a
ochoten k další spolupráci s komunisty. (Jsem zvědav,
co na tohle Ivan Sviták jako svazák.)
- <

Nechcem sa viacej tajné hanbit', tajné červenat', že smiem publikovat'
ňom niekto nájde, kto by a iní na to nemajú právo.
Nekritizovala som len z
NEJVĚTŠf VÝBĚR ČS. GRAM. DESEK
opatrnosti, zo strachu, že
Malý oznamovatel
Přijďte- si je prohlédnout
z mojich vývodov uveřejní
niekto len to pozitivně.
CONTAL
CO.
U nás sa to zavše stává."
Mutual Arcade,
HLEDÁM
muže,
ženu
266 Flinders St., Melbourne
Peiikán^ v dalším jistě vypráví, jak ho jímaly čím
(studenta, studentku),
dál silnější pochyby nad faktickým stavem věcí, jak
Telefon 63-8498 & 63-7895
RESTAURANT.
kdo by mohl
občas
však nicméně věřil, že to skončí dobře (jak . mohlo
přeložit několik dopisů
Nové zásilky docházejí pravidelně
pro 178 skutečně popravených v letech 1948/52?), jak
Fruítsalad
do angličtiny nebo z
byl zneklidněn. Jen jedno se asi nedočteme do konangličtiny do , češtiny
ce jeho zpovědi: že: by byl složil poslanecký manFarm
neb slovenštiny. Honodát, který získal v květnu 48, ani jinou ze svých jistě
MARYSVILLE,
Vic.
ráře platím dle dohody.
četných funkcí. Žil sice ve strachu a v pochybách,
|
HLEĎTE NA SVÉ ZDRAVÍ !
|
J. Dubec, P. O. Box
Česká kuchyně.
ale jinak velmi dobře, žije dobře i. teď. Zase věří
Pravidelné: masáže a sauna pomohou udržovat
118, Yarraville, Vic.
straně, tentokrát berlinguerovské.
Občerstvení
a, zlepšovat: Vaši' tělesnou kondici a Vaše zdraví;
3013.
Mně však není dobře, když takovýhle politický: sle' Naše odborné síly provádějí celkové masáže sel
7 dní v týdnu.
pec (všimněte si, jak jsem tolerantní) mluví na Záispeciálním zaměřením na bolestivé svaly krční, |
Tel. (059) 63-3217
padě za mne.
.ramennv zad apod. — Svalový revmatismus (fibroT
sitis).
HLEDÁM MATKU
1
1
STUDIO 32, Upper Plaza,
s malými dětmi nebo
1
:
Southern Cross Hotel,
'
Veškerá POJIŠTĚNI odborně provedou
•
' ••••
.'.
starší paní, která by
i
Melbourne — City, telefon 63-7782
|
chtěla opatrovat ročníL
Majitel — vedoucí: LUDĚK HORÁK,
<(
ho chlapečka 2 - 3 dny
[
(žák prof. fyzioterapie Dr. Přerovského
v týdnu — poblíž Sth.
P
na Karlově universitě v Praze).
j'
Yarra. Podmínky dle
b
Otevřeno v pondělí až pátek
i
dohody. Tel. (Melb.)
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
L
od 10. hod. dop. do 9. hod. večerní.
.
>.,
24-3498, nehlásí-li se:
L
Krajanům poskytneme zvláštní slevu
24-5357.
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189

R. C. lujper & Associates
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ČESKOSLOVENSKO ve zkratce

Poselství ?
Marcela Čechová
Když loni v Československu vyšla poslední kniha Bohumila Hrabala Postřiášny (vydal ji Československý spisovatel ve směšném nákladu 20 tisíc výtisků),
seobjevila se skoro vůbec na pultech knihkupectví a i pod pulty byla jen pro
mjlepší zákazníky a za úplatek. Lidé byli zvědaví, co napíše autor, který byl
po srpnové okupaci dlouhou dobu na indexu, nakonec však "pochopil dějinný
v ý v o j " a pokorně nahrbil hřbet. Takoví zpokornělí autoři ve snaze očistit se u
matičky strany a vlády a dostat se blíže k drobtům, padajícím z plných stranických koryt, obvykle přehánějí plazení se a jejich líterární výtvory jsou poznamenané budováním šťastných zítřků, třídním bojem a dalším haraburdím,
které komunismus uznává jako jedině umělecké.
Nutno říci, že Bohumil
Hrabal zvládl situaci. Postřižiny nejsou socialistickou slátaninou, ale milým
vtipným čtením, jež, mluví
nejen o autorových pocitech, ale o československu
vůbec. A tak, i když se
knížce smějete, v pozadí
tryská smutek a pláč, což
je průvodním znamením
únikové literatury. Lze si
jen domýšlet, co by takový Hrabal (a ještě víc ti,
kteří dnes vůbec nemohou
psát jinak než do šuplíků)
napsal, kdyby
opravdu
směl.
Bohumil Hrabal je po
svém odvolání v dosti labilní situací. Komunistickou stranou zavržení (což
je synonymum pro slušné) spisovatelé, kterých je
pořád-dost, by jistě dovedli napsat stejně pěkné,
přitažlivé vyprávění jako
Hrabal.
Oni nesmějí —
Hrabal může, protože veřejně odprosil. Ovšem ani
on nemůže vše, co by jistě
rád. Postřižiny, tak jak
vyšly v československém
spisovateli, jsou poněkud
jinými Postřižinami, než
měl na myslí autor. Cenzura si zařádila i v nevinném vyprávění o reminiscenci Anny Czflágové,
děvčeti, vlastně vdané ženě s krásnou hřívou a
bláznivými.
nevšedními
nápady, o pivovaru, sládcích, hulákajícím strýci
Jožinovi, Boďovi holiči a
jeho oficíně a o všech malých věcech, které dělají
všední život životem. Hra-

DOPRAVÍM
COKOLI KAMKOLI,
co se véjde do
dvoutunového
skříňového v o i .
SPOLEHLIVĚ
A. NEJLEVNĚJI
v Melbourne.
Karel NEVEČEŘAL
Charles Express Van.
F. 115, 259 Malvern Rd.
South Yarra, Vic.
Tel. 269-2465

bal balancuje se slovy jako kouzelník, rozplývají se
na jazyku jako kyprý šlehačkový dort, krásná, neobvyklá, šťavnatá (jako
byl kdysi neobvyklý a
šťavnatý
jazyk Vančurův),
pro
sémantologa
jsou Postřižiny pochoutkou, ale nakonec jsou to
jen slova. Slova svázaná
režimem, i kdy líčící staré hezké časy, ty chvíle,
zasuté snad v našem dětství, kdy věci ještě byly
tak, jak mají být a kdy
svět šel tak, jak má jít.
Svázaná slova ve svázaném světě malého českého člověka, který jako ti
pivovarští valaši v Postřižinách poctivě dře káru
života a už se ani moc
neplaší, smířený s nutností dění. Klad Hrabalova
vidění v Postřižinách je v
tom, že i z té denní nutnosti dovede vytěžit okamžiky krásy. A najednou
objeví pozorný -čtenář v
Postřižinách větu, která
jakoby zázrakem unikla
bdělosti hlídacích psů cenzury.

" . . . Kopyta těžkých belgičanů křešou kočičí hlavy
dlažby, tihle těžcí pivovarští valaši, unavení po celodenním rozvážení piva
ještě v chomoutech a těžkém postroji, každý se
domníval, že tihle vyřezaní hřebci nemyslí na nic
jiného než na seno a putýnku mláta a pikslu ovsa,
tihle valaši se zničehonic
rozspomenou
na
svoje
mládí,
udělají
malou
vzpouru a splaší se — to
říkají lidé, že se tihle bývalí hřebci splašili, oni se
nesplašili, oni nezapomnělí, že ještě pořád a do
poslední chvíle lze jít i
zvířeti cestou svobody . . "
Tolik Hrabal. Chtěl Postřižinami vyjádřit své poselství? Měl ten obrázek
valachů, o nichž by si kdekdo myslel, že přemýšlejí
jen o své piksle ovsa, a
oni, hele, vzpomenou i na
něco tak nemateriálního a
zakázaného jako je touha
po svobodě, měl snad vyjadřovat touhy a snahy
českého občánka? Nevím
— neodvažuji se tvrdit.

k propagaci Světové výstavy poštovních známek
Praga 1978. Známky jsou
provedeny podle návrhů
národního umělce K. Svo— V barrandovských fil- linského v rytinách L. Jirmových ateliérech se na- ky a J. Schmidta.
táčí nové filmové zpracování Dvořákovy Rusalky — V Leninově ulici v Olove dvou versích. Postavu mouci byl nalezen při
Rusalky vytváří Magda archeologickém průzkumu
Vašáryová, zpívat bude poklad ze 13. století — 180
Rusalku v české versi G. mincí v keramické váze
Beňačková, v německé H. s úzkým hrdlem.
Donathová.
— Na místě obce Prosmy— V hotelu Zámecká re- ky u Lovosic se buduje
staurace na Konopišti u překladiště severočeského
uhlí pro
Benešova bylo zřízeno sa- energetického
natorium pro děti, které elektrárnu Chvaletice a
váží i mnohokrát víc než Severočeské chemické závody tam staví přístav
by vážit měly.
pro dopravu surovin do
— Mezinárodní austronau- závodu. Ročně bude přetický kongres se bude ko- praveno z Hamburku do
nat poprvé v Českosloven- lovosického
. přístaviště
sku a to ve dnech 25. zá- 200 až 250.000 tun fosfáří až 1. října a přijede na tu a dalších surovin.
něj téměř 700 speciali— V Praze bylo zahájeno
stů zé všech světadílů.
trestní řízení proti 441eté— V prodejnách se prý zá- mu Zdeňkovi P. pro. "nekazníci stále setkávají s dovolené
ozbrojování".
odpovědí: džínsy nejsou. Při prohlídce jeho bytu
V dostatečném množství a našla VB 5 revolverů, 4
sortimentu se prý vyrábě- pistole, kulomet, brokovnijí jejich nabodobeniny, o ci, malorážku a několik
něž však mladí lidé, jimž dalších střelných zbraní.
jsou určeny, neprojevují
očekávaný zájem. "Ušít — V srpnu jsou v Českonení problém, vrorů má- slovensku ještě prázdniny
me dostatek. Hlavní po- a dovolené, mnoho lidí netíž je materiál, látka' , ní k dosažení. Čs. mírový
prohlašují pracovníci čs. výbor přesto oznámil, že
textilního průmyslu. Prob- za první tři týdny v srplémem jsou hlavně speciál- nu se. u něho soustředilo
ní tkalcovské stavy, na na 5.000 protestních resonichž se tato látka vyrá- lucí, které podepsaly tébí. Těmi totiž nejsou čs. měř 2 milióny občanů z
bavlnářské tkalcovny vů- celé ČSSR. Protestuje še
bec vybaveny.
proti americké neutronové
bombě.
— Národní lidové kroje
(slavnostní
čepce) jsou — 21. srpna vyvrcholily
námětem nově vydaných oslavy 750 let založení
známek v československu obce Sezemice u Pardu-

— Ve věku 79 let zemřel
16. srpna bývalý profesor
Vysoké školy zemědělské
v Praze Vladimír Kosil.
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Jenom se to zatím šeptá sice,
vyjeveně a potěkané dále sdílí:
SfB prý k likvidaci opozice
od Amína nakupuje krokodýly.
LENINŮV

DRUŽSTEVNÍ

PLÁN

(Na okraj uorrěbo zákona o zHněelěiáfcéHi
družstevnictví T ČSS8)
Po zádedi až. mráz n i jexéi,
JZD tak Hskooet 1 » zdi
netroufá I si ani iroěíec,
jménem: Tonik — zcnaeděiec - . .
MOHUTNÁ

INSPIRACE

Jen v jednom (a to bezesporu
— já sotva držím tužku)
blížíme se velikému vzoru:
pljeme — jak v Rusku I
ČS. POLICEJNÍ PARTA
Špatně parkující auta?
Nás zajímá víc a spíše,
jak a co kdo komu píše
— však vůbec nejvíc: Charta

VELKOUZENÁŘÚM
(Z dopisu z USA:
. . Zápasíme při vydávám
našeho časopisu se stále většími Sazněními
obtížemi. Podporuje nás sice Mstíca čestných
obchodníků a živnostníků jak inzercí, tak
předplatným, většinou vsak jde o drobnější
podnikatele, ti Eiajetzjější nás nepodpoří vůbec.
A nejsanáBějs kapstátea jsou (až na mizivé
v ý j á n i y ) ěešií lpfcafi. ti igconijí absolutně
vsedán» a nedostaneš z nich halíř . . . "
Ma exáfonrý Jislc nedá groš,
nemiifrě • knihách — nu, c o ž !
Vsak jednou bode zase žasna
brečet, 3 , jak kdysi, dokonce se věáíét,
až siad krámem objeví se mu pečeť:
VÝROBA UZENIN — n. p. MASNA
A ostatní profese, a ť vyberou si samy
označeni hodící se neomylně na ni.
Prostě nápis pro ně výstižnější, pravý,
tak jak to přímo zarputile žádá jejich tužba.
Třebas: "ÚSTAV NÁRODNÍHO ZDRAVÍ",
" R Á J " , "JEDNOTA", "PRADLENKA",
"DRUŽBA",
"MOTOTECHNA", popřípadě taky " P R A M E N "
— jenže to už bude se vším AMEN I

bic. Obec má dnes 2.888
obyvatel.
— V českých zemích byl
splněn plán nákupu obilí
do státních fondů už 19.
srpna a to na 100.3%,
když už dříve splnili dodávky zemědělci slovenští.
Toto "hrdé hlášení představitelů čs. zemědělců"
přijal Gustav Husák a,
/ústřední výbor KSČ hrál
obvyklou frašku: poslal
vládám Slovenské socialistické republiky a České
socialistické republiky dopisy, v nichž splnění plánů "vysoce hodnotí", stejně jako fakt, že mnohé
zemědělské podniky a řada okresů uzavřely na počest 60. výročí. VftSR závazky, že plán nákupu obilí dále překročí.
— Za prvních 6 měsíců
letošního roku se narodilo
v
českých
zemích
95.000 dětí a bylo uzavřeno 42.000 manželství. Ve
stejném období bylo 13.000
manželství rozvedeno. Crmrtnost zůstala na stejné výši jako v 1. pololetí
1976. Počet obyvatel českých zemí dosáhl na konci června 10,189.000.
— Podivná schůzka se konala v Žiarské dolině u
Liptovského
Mikuláše:
"XI. celoslovenský sraz
mladých turistů, požárníků, zdravotníků a strážců
hranic." Ministr vnitra
SSR Š. Lazar, který sraz
zahájil, neoznámil, která
skupina měla na srazu většinu.
— V
českých
zemích
vzrostly peněžní příjmy
obyvatel proti prvnímu pololetí roku 1976 o 4.5%, z
toho příjmy z mezd o 4.6%
a sociální příjmy o 3.8%
Průměrná měsíční mzda
pracovníka v socialistickém sektoru činila 2.400
Kčs, což je o 74 Kčs více
než v roce minulém. Stoupání cen denních potřeb se
veřejně nehlásí.
— Připravuje se natáčení filmu Příběh lásky a cti
a J. Nerudovi a Karolíně
Světlé. Hlavní roli má Jiří Bartoška, člen Městských divadel pražských.

MELBOURNE
I SYDNEY
PROSÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY
ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. QUILTING
Anna Mendanová
Melbourne:
175 Brougham St., Kew,
Vic. 3101, tel. 861-8427
Sydney:
Telefon 622-2453
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Trans-aljašský

ropovod

Technické dobrodružstvo
svetového formátu
Jarka Vlčková
• Letos připadá na 2. září 630. výročí korunovace
Otce vlasti Karla IV. a. jeho první choti Blanky. Byl
poprvé korunován korunou, již dai sám v roce 1346
zhotovit, a jež, jediná v Evropě, má tvar půlkruhové
čapky — mitry, která zdobila hlavy českých knižat
při slavnostních příležitostech.
• 2. září 1922 zemřel v lázních Kissingen v Německu
český spisovatel a redaktor Servác Bonifác Heller.
V době, kdy národ byl velmi rozjitřen, napsal do
Národních listů výstižný rozhovor s herečkou Maní
Pospíšilovou, jež se opět 18. dubna 1895 vracela na
prkna ND. Článek byl obranou herečky, která se
před deseti léty zle rozešla s ND, a Heller jej napsal na svůj vrub, ač mínění redakce bylo o herečce zcela opačné.
• 4. 9. 1847 zemřel vlastenec a spisovatel František
Václav Hek. Není sice proslulý svým velkým literárním či muzikantským dílem, ale prostou samozřejmostí jeho všedního každodenního zápasu, tak příznačného pro stovky prostých buditelů své doby.
9 Malíř velkých figurálních komposic na historické
náměty (Císař Ferdinand n . ruší Rudolfův majestát,
Dalibor v žaláři), profesor pražské akademie výtvarných umění, František Čermák se-narodil 5. září 1822.
• 5. 9. 1862 byla založena Umělecká beseda, jejíž
činnost začala po schválení stanov 19. 2. 1863.
• Tvůrcem četných veřejných budov v Praze (živnostenská banka, Poštovní spořitelna), v Brně (Ředitelství pošt a telegrafů) a ve venkovských městech (Městská spořitelna v Pardubicích) je archi7
tekt František Roith, který zemřel 5. 9. 1942.
• Významnou roli v duchovním životě naší protireformace mělo založení "Dědictví svatováclavského". Zakladatelem jeho byl Matěj Václav Šteyer,
který zemřel 7. 9. 1692. Dědictví svatováclavské se
stalo jedním z nejúčinnějších šiřitelů osvěty ve své
době. Monografické pozornosti se dosud šteyerovi
nedostalo, jeho dílem se však zabýval již J. Vašica
a J. Sedlák.
• 7. 9. 1892 se narodil operní pěvec tenorista Josef
Kejř. Po studiu zpěvu u M. Nedbalové působil v divadle v Plzni a v Brně, kde zpíval tenorové role
českého i světového repertoáru.
• Staroměstské náměstí v Praze bylo svědkem popravy posledního husitského hejtmana Jana Roháče
z Dubé a jeho druhů, k níž došlo 9. 9. 1437.
• 9. 9. 1892 se narodil malíř českého venkova Vojtěch Sedláček. V Sedláčkových krajinách jen málokdy chybí člověk, a ť již skloněný nad brázdou nebo
kosící či pasoucí stádo, a kůň .táhnoucí pluh či svážející obilí nebo v zimě dříví. Mezi Sedláčkovy
nejkrásnější ilustrace patří Rok na vsi bratří Mrštiků.
• Kníže českého Parnasu si přijel pro Smrt Utěšitelku a Vykupitelku od všech pozemských žalů a
strastí do Domažlic. Nemocný jíž vrátil se sem až
z Opatie v doprovodu ošetřovatelky Barbory Dvořákové. Nejprve se usadil v hotelu Na Šumavě a odtud
se přestěhoval do Prunarova domu na náměstí, kde
9. 9. 1912 zemřel. Na domě je nyní zasazena Bretschneiderova deska. Nijak neuškodil Jaroslavovi
Vrchlickému (vl. jm. Emil Frída) pamflet Papírová
pyramida od bouřliváka Ludvíka Lošťáka, a dodnes
zůstávají v. platnosti Vrchlického básnická slova:
Když vidím knih svých řad. já mohu klidně spát.
Co moh jsem udělat,
zde jest !
a nedám si již rvát
své jméno ni svou čest.
• Jeden z prvních representantů slovenského literárního realismu býl Antonín Bielek, který se narodil
10. 9. 1857. Nejúspěšnější byl v prosách, v nichž
vycházel ze vzpomínek na své dětství, a v časopisecky vydávaných povídkách (Na vysokých horách.
Na salaši).
• 10. 9. 1862 zemřel nedaleko svého rodného města
Poličky Josef Václav Justin Michl, jehož "Auplný
literaturní letopis čili obraz slovesnosti Slovanů nářečí českaho v Čechách, na Moravě a v Ufiřích,
(Pokračování na straně 8)

Po deviatich rokov sporov a konštrukčných práv vinie sa dnes územím Aljašky od severu na jiih 1.265
km dl'hý frans-aljašský ropovod a už ním začala tiecť ropa z rozprávkovo bohatých podzemných zásob Arktického mora. Trvá celý m^siac kým doteče ropa z naftových polí do zátoky Fridaue r južným
smerom po trvale zamrznutej stepi, kým sa predere mohutnou reťazou aljašskej vysočiny a dosiahne
konečnú stanicu v južnej Aljašce na bi;ehu Tichého mora přístav Baldez, kde je nafta tankovaná na
obrovské dopravné lode.
Trans-aljašský ropovod dodá ročně 60 miliónov ton nafty k pohonným zásobám Spojených štátov.
Zneje to vei'a, ale je to málo, v celkovom pláne prezidenta Cartera na krytie energetických potrieb krajiny. I keď bude nový ropovod pracovat' na plný prúd, dodá iba šestinu nafty, ktorú teraz Spojené
státy dovážajú z cudziny. Alebo bude to iba 7% z celkovej americkej spotřeby. I tak to bude objem,
ktorým nemožno pohrdat' a ktorý určité zníži nevýhodnu bilanciu Spojených štátov v obchodovaní so
zahraničím.
Začiatok příběhu, na konci ktorého stojí dobudovaný trans-aljašský ropovod, spadá do roku 1968,
vtedy dve americké olejárske spoločnosti Exian a
Atlantic Richfield urobili na sevemom pobřeží Aljašky objav najbohatších ^naftových zásob v dějinách
Spojených štátov. Stáli pred otázkou, ako tieto zásoby dostat' k spotrebitel'om. Podnikli sa pokusy či
by sa nafta nedala dopravovat' radovými lúkami,
ktoré pokrývajú Arktické more v dopravných lodiach.
Ukázalo sa, že toto riešenie nie praktidké. A tak S
vel"kých a 8 malých olejárskych spoločnosti vytvořilo
"Aljaška Corporation" a tá sa pustila do konštrukcie ropovodu. Termické, chemické, stavebné a iné
technické problémy boli mamutieho rozměru, ale to
nebolo všetko. Spojené štáty sa právě v tom čase
začali vášnivo věnovat' ochraně životného prostredia.
Vznikli Obavy, či nový ropovod s prúdom horúcej
nafty neroztaví vrstvu pôdy, ktorá je vecpe zamrtnutá (hovoří sa jej termafrost), či ropovod nezablokuje
stáda karibu, to je vysoká zver, ktorá žije v Kanadě,
na Ajlaške a v Grónsku. A či sa okolo ropovodu nebudu vyskytovat' naftové mláky a defektivné výtoky.
Politické a správné spory o tieto otázky sa vliekli
roky. Ochránci životného prostredia boj o zastavenie
stavby ropovodu přehřáli, ale vymohli od budujúcich
spoločnosti mnoho poistných opatření proti škodám
na prírode, jej faune i flóre.
Skončený trans-aljašský ropovod má v priemere
122 cm. Jeho tunel prebieha striedavo pod povrchom,
na pilieroch, po mostoch i pod riečnymi dnami. Jeho
konštrukcia dosiahla neuveritél'ne výsokú sumu, 7
miliárd 700 miliónov dolárov. To je vyše, třikrát viac
než sa podl'a plánov vyrátalo. Ale podnik bude napriek tomu skoku konštrukčnej ceny výnosný lebo
medzi časom cena nafty takisto podstatné vyskočila.
V plnej prevádzke bude trvať naftě absolvovanie celej dl'žky ropovodu 1.265 kilometrov iba týždeň. Počas sporov o stavbu ropovodu vyvinula sa paradosná
situácia. Zatial' čo mnoho Američanov si robilo starosti s možnými zhubnými účinkami ropovodu na okolie, obyvatelia Aljašky si ropovod želali. Uvedomo-

Malování bytů, podniků atd.
provádí odborně a levně kdeko!' v Melbourne
vyučený malíř a natěri.
ROMAN SEMERÁD
Fiat 9, 18 Spray St., Elwood, Vic. 3184
Telefon 91-5670 "

INSTALATÉRSKÉ PRAČE
kdekoliv v Melbourne
' provádí rychle a levně

VICTOR V O N D R A
Pohotovost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Voda * plyn * okapy * W. C. * předělávky
a nové instalace
Můžete volat česky nebo slovensky č. 873-2067,
v případě nepřítomnosti tel. 848-7657

valí si, že tak ako zavedenie železnice od východu
na západ severoamerickým kontinentem změnilo hospodársku tvár krajiny, tak že ropovod poznačí natrvalo život Aljašky.
Už doterajší výsledok je zarážajúci. Aljaška je
územne najváčším a počtom obyvatel'ov najchudobnějším štátom Severoamerickej únie. Ale počas stavby ropovodu medzi rokmi 1972 a 1977 vystůpil počet
jej obyvatel'ov z 322.000 na 422.500, teda skoro o
štvrtinu. Tento rozmach obyvatelstva bude příjem
z ropovodu s vel'kou pravdepodobnosťou živiť i v budúcnosti. Výnos z nafty nazbiera v pokladnici štátu
Aljaška v roku 1980 vyše miliardy dolárov každý
rok. Aljaška si bude mócť dovoliť investovat' do
svojich potrieb desaťkrát viac než v roku 1970. A
aká je zásoba tekutého čierného zlata pod 1'adovými
pol'ami sevemej Aljašky?
Má podl'a odhadu odborníkov trvať 20 až 30 rokov. Na naftových poliach sa objavili i vel'ké zásoby prírodného plynu, to je takisto drahocenný zdroj
energie. Ako sa ten dostane k spotrebitel'om? Už
sú v pohybe jednania na stavbu nového vedenia pre
podzemný plyn, ktoré by prechádzalo územím západnej Kanady. Osobitnú a farebne hýrivú kapitolu stavania trans-aljašského ropovodu by mohol a mal písať prozaik. Ako každé technické dobrodružstvo světového formátu, i stáváme aljašského ropovodu zviedlo na jedno miesto na drvivozimné aljašské tundry
technikov, odborníkov, remeselníkov, ale i dobrodruhov a hTadačov skratky na ceste k blahobytu. Ozaj
nám musí zísť na rozum vlna zlatých horúček z filmov o divokom západe, predieránie civilizácie na neskrotený americký západ, prvé listové spojenie medzi východným a západným pobřežím amerického kontinentu a napokon stavba prvej železnice.
"Noc spala na arktických rovinách ako kryštál",
píše jeden z reportérov, ktorí si zašli na konstrukčně
práce na ropovode osobné sa pozrieť. Od východu
rastie do oblohy svetelný most, to severská žiara.
Potom střapatí svoj slávny jas na záplavu plamienkov, ktoré sa vlnia v tichom vetře priestoru. Vodiči
nákladných áut, ktorí dopravovali 50metrové stavebné časti ropovodu po 576 km dl'hej štrkovej zamrznutej ceste aljašskou divočinou na sever od rieky Jukán, zarobili až 60.000 dolárov ročně. Tol'ko museli
platit spoločnosti pracovníkom za samotu, zimu a
zodpovědnost' na konštrukčnom diele.
Ropovod sám je kl'ukatý, aby sa mohol prispósobovať meniacim sa teplotám, a aby bol poistený
pred zemetrasením. Medzi pracujúcimi na ropovode,
vrtačkami, klampiarmi, zvářačmi a inžiniermi našli
sa skutoční světoběžníci, ktorých životy sledujú naftu
od Severského mora po Perský záliv, od Afriky po
dažďové pralesy Brazílie. Aký bude celkový efekt
z ropovodu na osudy Aljašky, nedá sa dnes predpovedať. Dá sa tvrdit' s určitosťou iba to, že Aljaška
zajtrajška sa už nikde nebude podobat' Aljaške minulosti.
'
N. J. G . / š

Návrhy interiérů, truhlářské práce
dle objednávky — provádí odborně firma
G. & G. INTERIOR DESIGNERS
majitel Jiří Pospíšil
10 Sims Rd., Greensborough, Víc. 3088
telefon 435-5485, po hod. 842-1725
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brožury "Australské možnosti a Československo"

Informace o Austrálii

Koncem loňského roku poelnikl londýnský generál ní zástupce australského státu Nový Jižní Wales Sir
Davis Hughes spolu s komerčním radou R. L. McAuslanem cestu po evropských průmyslových zemích,
kde informovali odborné kruhy jak o státě, který Sir Davis reprezentuje, tak o hospodářských a zčásti
i politických otázkách celé Austrálie, pokud mohou mít vliv na eventuální dohodu o obchodní spolupráci.
Oba byli pozváni také do Československa, kde byl vypracován ze získaných informací český rozbor nazvaný "Australské možnosti a Československo", který byl pak přidělen k prostudování vedoucím československým hospodářským pracovníkům. Z kopie, kterou jsme získali, převezmeme údaje, které mohou
informovat naše zámořské čtenáře o Austrálii a které nebudou ani mnoha místním čtenářům známé.
Sir Davis Hughes vysvětlil v Praze nejprve
otázky správy Austrálie,
poměr ústřední vlády k
vládám australských států, jakož i pravomoc vlády v Canbeře i vlád jednotlivých států. Vysvětlil
také hospodářský vliv, který má Austrálie v sousedních
hustě zalidněných
částech jihovýchodní Asie,
které skýtají velké tržní
možnosti.
Zdůraznil, že
Austrálie je jediná země
zásadně západního typu,
která je v takovém postavení.

-5-

voz z československa do
Austrálie činil 16,120.000
Austr. $, dovoz do československa 17,629.000 A $.
Obchod
s Československem tvořil 0.2% celkového australského zahraničního obchodu.

Celkový australský vývoz představoval
částku
8.700 miliónů A $, z toho
51% do jihovýchodní Asie,
tj. 4.400 mil. A $. Dovoz
z jihovýchodní Asie činil
jen asi polovinu vývozu,
tj. 2.243 mil A $, což ukazuje na sílu australského
trhu v této části světa —
Uvedl dále některá sta- Austrálie slouží prostoru o
tistická data, týkající se 400 miliónech obyvatel.
Zajímavá data uvedl o
zahraničního obchodu, ktenerostném
rá zahrnují sice rok 1973, australském
ale jejichž porovnání s no- bohatství a o zemědělské
vějšími daty ukazuje, že produkci. Tak zásoby něv zásadě ilustrují i sou- kterých australských nečasný stav. Předeslal, že rostů porovnal se světovýhodnota národního produk- mi zásobami a uvedl i datu činila v Austrálii se 14 ta o vývozu v porovnání
světovým vývozem.
milióny obyvatel 57.170 se
miliónů US dolarů a roč- Austrálie je na prvním
ní příjem na jednu osobu místě v zjištěných záso' U S $ 4.350 (zatímco Čes- bách rutilu (9 mil. tun,
koslovensko s 15 milióny na celém světě 14 mil.
obyvatel mělo HNP 41.820 tun).zirkonu (13 mil. tun
US $ a průměrný příjem ze 40 na světě), bauxitu
na osobu US $ 2.870). Vý- (5.000 mil. tun z 16.000).

na druhém ze zásob urania (243.000 tun z 1,080.000
na světě) a olova (22 mil.
tun ze 150), na třetím místě v zásobách stříbra
(10.8% světových zásob),
zinku (13.2%) a železné rudy (13.8%), na čtvrtém v
zásobách fosfátu a niklu,
na pátém svými zásobami
zlata a
koksovatelného
uhlí atd.
Austrálie je největším
vývozcem vlny na světě
(496 miliónů kg, odhadovaný světový vývoz 841 mil.
kg), stejně jako hovězího
a skopového masa, je v
pořadí třetí ve vývozu pšenice a cukru atd.
Nerostné bohatství, zasluhující zvláštní zmínky,
jsou velká ložiska železné
rudy
v
severozápadní
Austrálii, baúxitové zásoby v pohořích Weepa, Gove a Darling, uranium v
Severním teritoriu, uhlí v
queenslandské pánvi Bowen a v NSW, rutil a
ilmenit na východním a
západním pobřeží, nikl v
Západní Austrálii a v
Queenslandu, měd' v Mt.
Isa a Mt. Lyell, stříbro,
olovo a zinek v Broken

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
Divadelní sál v

16. a 17. září 1977

19 a'Beckett St... Kew

večer v 8 hodin

PREMIÉRA POVODNI HRY JOSEFA A. VAŇKA

FANTASIA

#

aneb STARÁ LASKA NEREZAVÍ
(
DramatScká epopej o TyjBwťJtgpci i f e r e a i
rafinovaných iBtrišáffe s
,
rozaziennii i t petfažeuá. IBAOII, zpěvy a isafetem i t o prologu a draz jetlnŤtánirih
Hudebním doprovodem opatřil,
scěnirísy 1
vypravil a režii má autor. Choreografii, navrfela
a nastudovala Jiřina Vaňková. Tančí aečtaaavé
Australského baletu.
POSTAVY A OBSAZENÍ: Carmen — J. Tůmová, Julie — H. Rosenfeldová,
Elsa — J. Košařová, Mařenka — J. Vaňková, Žena — M. Voborská,
Muž — A . Rosenfeld, Amor — H. Tomanová, nápověda — V. Novák.
Děj se odehrává před jevištní a za železnou oponou.
Vstupné $ 4.-, pensisté (přednostně v pátek) $ 2.Nedoporučuje se mládeži do 16 let !

ZAJIŠTĚNÍ MÍST: tel. 579-2545 (Vaňková), 379-2156 (Rosenfeldová),
i čistý výtěžek bude
570-7032
věnován
(Průšová
ve prospěch
— po 1postavení
hod. odpoledne)
sokolovny v Melbourne

Hill a Mt. Isa, olej a plyn
v úžině Bass, plyn na severozápadní písčině a ve
střední Austrálii atd.
Podle slov Sira Davise
musí dojít v
Austrálii
vnitřně k rychlému rozvoji prvního řádu, vyžadujícímu rozsáhlý vývoj obrovské hutní nadstavby pokud jde o strojírenství,
energetiku, dopravu, přístavy, důlní technologii aj.
a k tomu bude většina
těchto oborů potřebovat i
zahraniční kapitál a technologii. Jednotlivé australské státy i centrální vláda
se proto snaží přivábit do
Austrálie nová průmyslová odvětví a nové technologie a vychází zahraničním zájemcům v mnoha
směrech vstříc,
Každý australský stát
má dobře vybavené ministerstvo
rozvoje, jehož
hlavním cílem je rozšiřování průmyslové základny. Aparát těchto ministerstev je k dispozici vážným zájemcům. Najde-li
se vhodná, vzájemná činnost, provedou pracovníci
ministerstva
předběžnou
studii praktických možností navrženého projektu a
hospodářských otázek s
tím spojených — vládní
úřady bv jen nechtěly
podporovat činnost, která
nemá vyhlídky na ÉspěchProváději proto průzkum
trirn. aby zajisfily„ že p f i
CMcraosváiá a a sír.. 4»)

Karel Schwarzenberg
Koncem devatenáctého, začátkem dvacátého století a zejména po roce 1918, když Dohoda vyhrála
prvm světovou válku, rozšířila se po světadílech bělochů demokracie. Všechna moc měla vycházet, z lidu, volení zástupci lidu . ji, měli vykonávat, a při
těch volbách měl připadat "jeden hlas na jednoho
člověka". B r z y - s e však začaly šířit jiné státní formy. Od roku 1917 se začal šířit komunismus, ale
zpryu se zdálo, že nad ním zvítězí reakce, která
měla v Itálii podobu fašismu, v Německu .podobu
nacismu — což se soustavně zaměňuje, ale jě tu
veliký rozdíl. Obě tyto diktatury měly ovšem určité
podoby: obě odmítaly demokracii, měly v čele diktátora a popíraly občanskou rovnost. I zde byl ovšem
rozdíl. V Itálii i za fašismu visel v čele každé soudní
síně obraz krále a nápis: "Zákon je rovný pro všechny." Nerovnost občanů tvořil v praxi jednak útlak
menšinových národností (je známo, že fašismus hanebně potlačoval Slovince a. německojazyčné Tyroláky), jednak ústroj stranické hierarchie (obliba .mnohoznačného sióva "hierarchie" byla pro fašismus
příznačná) a konečně skutečnost, že fašismus ponechal v platnosti tituly italské šlechty, ba udílel takové tituly dále občanům více — a někdy i méně
— zasloužilým. .
Na první pohled bylo v Německu nejinak. Nerovnost byla ovšem vyhlášena výslovně — jenom Árijci zůstali říšskými občany, kdežto rasové menšiny
byly výslovně sníženy na pouhé příslušníky říše —
a pak byly také vražděny, šlechtické tituly byly dále
legální, J a k o byly za' německé republiky, ale velmi
výslovně, ba hlomozně a hrdopyšně byl ohlášen vznik
"nové šlechty z pudy a krve". Takovou šlechtou měl
být výběr panující strany — "černý sbor" SS. Zprvu
to zněto dost líbivě i pro část staré šlechty. Zakořenit nový vedoucí živel národa v půdě, dědičně předávat zkušenosti a zásady vedení potomstvu vlastní krve — průpravu takového vedení podávat strohou brannou výchovou a ne žvaněním po hospodách,
jakým se na svou kandidaturu připravuje zpravidla
činovník demokratické strany. To se zdálo mnohým
tak lákavé, že i nemálo potomků staré německé šlechty se zvláště v některých krajích k "nové šlechtě"
přihlašovalo.
Brzy se však ukázalo, že jestli "vůdcové" považovali tohle za novou šlechtu, měli o šlechtě představu
velmi urážlivou: SS byl sbor zločinců, páchajících,
neslýchané, hnusné, sprosté svinstvo. Nemělo by tedy překvapit, že mnozí z těch ze' skutečné šlechty,
kteří tam vstoupili, prokázali tolik odvahy, že se
obrátili proti nacismu. Nelze ani zapomenout, že dvacátý červenec 1944 — pokus toho šílence zabít —
zapsal do dějin krvavým písmem jména skoro veskrze šlechtická. Ostatně pravé osvědčení vydal Dr.
Goebbels, když bezmezné spílal oněm "urozeným
sviním", které osnovaly atentát a které jeho vůdce
při této příležitosti povraždil.
Dnes ovšem jsou svobodné země Evropy demokratické a našinec — před zákonem .každému spoluobčanovi rovný — se odlišuje nanejvýš právě tou "půdou a krví"" — velmi zdaněnou půdou — a tím, že
své přijmeš! může o s t na nějakém pomníku či v
nějaké včsňxúa dějepisu.

Jinak se mají věci v lidových demokraciích. Lidová
éesaskrzfůe s e l i s od obyčejné tím, že neuznává zásada Fraacsxizaé revořtíce: Rovnost, volnost, bratr
sfrrL VainoGt Je pokládána za typicky buržoazní omyl.
Bražiství beztak nikdy mnoho neznamenalo a v době
•OftE K M I H . . . i
Bass: JSlapmÉKPfa Jede- ^ tadkáho beje Je ovšem nemyslitelné. A rovnost —
t a j e také zřasena — v československu už tzr. ÚstaSSj*
TOB z rofcu 1SS8. Lidová demokracie se ovšem vyíesásk. M r a t f c M » M b
sžřifei
poýan šlechty — zač jí tato může být srdečBsájB . - MavavVj. ¥er- <
n ě vdeCTá; nenHWBí se nyní draží k jiným pojmům.
seoríy. «jpfepVfe— dub-.
fiermž
ásiava přiznává komunistické straně veFotíĚTEŽné a s í o r i y jsdoucí
ďafaa.
kterou ovšem nijak nevymezuje. Nová
wyrh — Prssssesrz Sxspamíficí stezka národa, komunisté, není ovšem naslovníky,
slonEsiř- aýváaa šlechtou. Chtějíce šlechtu zbavit jakéhokoli
ky.
Eaiifoy řé&ax_ za- v e t a a d b o postavení a převzít je sami. komunisté na
ni všemi tóninami hubovali — považovali by za nahrado. aj. — M é s f e S
ROZHLEDY
včetně dávka, kdyby j e někdo nazval novými barony. Zásady a tradice, podle nichž panují oni, jsou také bohdá
Seznamov.
věstníku,
na první pohled rozeznatelné od těch, jimiž se říjednotí, čísla $ 1.58.
cfivali naši otcové. A dále šlechta měla od těch dob,
KRÁSNÝ ROMAN pro
čtenářky románů, jed- kdv se její stav ustavil, výsady dědičné, jakých komunisté JEŠTĚ nemají. Povídám
ještě!,
nenotí. č. 75c.
OBJEDboť tady přicházíme k věci. která může být pro záNEJTE !
CENTRUM
jemce o dějiny nesmírně poutavá: obdoba mezi šlechKNIH, P. O. Box 3483
tickými stavy a komunistickým aparátem. Před mno" C " , Hamilton, Ont..
hými věky neměli jízdní bojovníci dědičné postavení,
CANADA
(Pokračování na straně 6)
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KÁDR
(Pokračování se strany 5)
ale postupem času se jejich potomci stali rytíři s
dědičnými právy a povinnostmi. Před tisíci léty nebylo ústavních ustanovení o privilegiích těch rodů,
"na nichž država stojí, stála a státi bude, co svět
světem stojí" (jak řekl Jaromír v roce 1034 Břetislavovi), ale postupem věků utvořily rody, které sedaly na zemském soudě, uzavřený, zákonem privilegovaný stav panský.
Legitimace komunistické strany není dnes dědičná, je ovšem nesmírně odlišná od legitimace strany
v "buržoazní" demokracii. Tam každá strana nabízí
legitimaci tomu, kdo do ní chce vstoupit, a pokud
snad zrovna neloupil, ráda mu ji ponechá tak dlouho, jak on si přeje. Když člen není se stranou spokojen, legitimaci odhodí nebo zdvořile vrátí a jeho
bývalá strana nemůže nic dělat. Komunistická legitimace v komunistickém státě je něco jiného. Kdo
by ji rád měl, musí o ni zažádat a když ji po dlouhém čekání dostane, považuje se za šťastného. Když
jsou s ním mocipáni strany nespokojeni, vezmou mu
ji a on má právo mít vážné obavy. Že by měl legitimaci vrátit člen, když je jemu nebo sousedovi
vedením strany ublíženo, je těžko myslitelné — často
by to byl čin podobný sebevraždě.
Legitimace komunistické strany JEŠTĚ není dědičná, ale už ji dostávají nekonečně snáze děti členů strany. Průměrní lidé ji MOHOU dostat. Děti rodičů, kteří ji dostat nemohou a jsou beztak vyloučeni z řady výhod, ji NEDOSTANOU. Jestliže se
tento stav věcí udrží a dále vyvine v době několika
pokolení, pak je nanejvýš pravděpodobné, že se v
národě rozevře propast mezi dědičnými nositeli legitimace a opovrženými (na způsob indických páriů) potomky buržoazních podnikatelů, vzdělanců z
dob Masarykoyých, kulaků čili vesnických boháčů
atd.
' Ale jak označit novou panující složku? Strana se postarala o název pro šťastlivce, které nelze nazývat
novou šlechtou.
Kdokoli je obeznámen s dnešním československem,
ví, že tak jako nábor do nacistické SS a podobných
útvarů byl podmíněn zkoumáním (rasistickým), tak
přístup např. na vysoké učení nebo jiná místa je v
té č-SS-R spojen s procedurou, pro kterou vzniklo
obávané slovo "kádrovat". Co znamená kádrovat?
V armádách i mezi různým úřednictvem je kádr
(přeloženo z franštiny rámec) ten personál, který
je pro své znalosti nepostradatelný pro větší útvar.
Kádr pluku — sbor důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků — může existovat bez ostatního mužstva nebo
(v praxi se to dělá v době míru) s mužstvem méně
četným. Zvětšením počtu mužstva může vyrůst kolem kádru válečný stav pluku nebo celé armády.
Naopak, z mužstva sebe početnějšího nevznikne pluk,
dokud tak či onak nemá kádr. To vědí komunisté
dobře z dějin vzniku Rudé armády.
Komunisté mluví však o kádrech také, kde je řeč
o civilní výstavbě společnosti. Lidé, kteří poroučejí,

(Pokračování se str. 5)
zdravé ekonomice výroby
bude také odpovídající odbytiště pro výrobky, poskytují služby zaměřené
na získávání průmyslových pozemků, informace
o základní ceně služeb,
např. energie a vody a ve
zvláštních případech vysokých nákladů na služby
vyjednají speciální sazby.
Pracovníci
ministerstev
také ochotně poradí, jaké
je nejvhodnější ujednání s
australským partnerem a
pomohou při přípravě bodů pro licenční smlouvy
nebo smlouvy pro společné podniky.
Australská
ministerstva i zahraniční

zástupci poskytují dále informace o velkých, středních i malých společnostech v Austrálii, o jejich
běžné činnosti, technické
a finanční síle, o jejich
expansivních cílech atd.
a mohou zprostředkovat
přímé spojení se společnostmi, které mohou být
považovány
s
největší
pravděpodobností za možné partnery pro společné
podnikání nebo s nimiž je
možné uzavřít licenční,
poplatkové nebo obchodní
smlouvy.
Každý australský stát
poskytuje také speciální
incentivy pro průmyslové
podniky, jejichž činnost

dává vznik novým možnostem zaměstnání mimo
metropolitní obvody, např.
Sydney a Melbourne.

kých zdokonalení, která
vznikla v Austrálii a která mohou najít místo v
evropském hospodářství. I
tento obor spolupráce se
Oba zástupci z Austrálie
zahraničím australské úřavysvětlili též v Praze, že dy podporují.
některé australské společZávěrem lze říci, že
nosti hledají naopak mož- Austrálie zůstává nadále
nosti expanse v zámoří a zemí možností téměř neuvedli celou řadu technic- omezených.
,

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

tvoří kádry společnosti. Angličtina si vytvořila název "manager" pro toho, kdo zařizuje a nařizuje,
kdo v podniku poroučí a nepotřebuje být majitelem.
Komunistický svět tedy ví, že nějací lidé ve společnosti nutně poroučejí — a ti tvoří jejich kádr.
Kádrovat znamená především zjistit, zda někdo bude poroučet tak, jak si strana přeje. Protože nutně
RÁMUJTE
poroučí hloupějšímu či negramotnějšímu ten, kdo více ví, považují komunisté zcela logicky za nezbytné
u první pozlačovačské firmy v Austrálii
(
prokádrovat toho, kdo chce jít např. na vyšší školu
— hlásí se k zásadě nacistů, že poddaným stačí škoANTOINE GALLERIES
la základní, která usnadní vykonávání daných příMAJITEL J. KOŠŇAR
!
kazů. Vyšší vzdělání patří pak jedině straně přijatelnému kádru. Feudální středověk to dělával jinak:
514 Riversdale Rd., Camberwell, Vic.
\
vedle negramotných rytířů bývali mniši, synové lidu,
znalí čtení a psaní. To je tedy rozdíl.
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
J
Jiný rys je však obdobný: za ranných dob šlechtě
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru <
nikdo nezáviděl, žádný robotník si nepřál být rytíKrajanům poskytneme 15% slevu
'
řem, tak nebezpečný byl rytířův život, který mohl
snadno padnout na bojišti. A dnes? Málokterý poddaný závidí soudruhovi jeho legitimaci — " s m r t "
dnešního příslušníka "kádru" může být náhlá a neJde o podobnost ryze náhodnou . . .
čekaná. Je však také rozdíl: středověká šlechta vydržovala kněžstvo, které ji neustále napomínalo k
milostivému, spravedlivému zacházení s poddanými,
hubovalo vrchnost, když zpevnila normy roboty. Stranu vůbec nenapadne, aby někoho ve svém středu
Jaroslav Kujeba
snášela, neřku-li vydržovala, kdo se zastává jejích
často
se
ptám,
jak veliká je má vlastní odpovědpoddaných.
Podrobnější srovnání může být pro dějepisce-socio- nost na tom, že jsme se my, vlci, dostali do pohádek
jako záporní hrdinové. Ještě dnes věřím, že náš boj
loga neobyčejně zajímavé.
byl politicky oprávněný a legitimní. Nespočívalo v
logice věci, že všechno muselo nezbytně skončit tak
tragicky. Jistě se na lidech. spáchalo bezpráví, ale
my, vlci, na tom nemáme vinu, někdy se to dělo
dokonce proti vůli našeho vedení.
VELKÝ VÝBĚR
Tehdejší klima bylo docela zvláštní, šlo o to změnit strukturu přírody. Vytvořili jsme jakési "sověty", tzv. akční výbnry, které rozhodovaly o likvidaci
některých druhů — ostatně přesně podle Darwina —
a o očistu jiných. Náš cíl byl vcelku správný. Měli
DOMÁCÍCH I IMPORTOVANÝCH Z RŮZNÝCH ZEMÍ
jsme na mysli demokratizaci našeho revíru, který
DODÁME ZA
skoro vždycky pokulhával za vývojem panství. Tak
například vlci tvořili jen 6% obyvatelstva revíru..
VELKOOBCHODNÍ CENY KAMKOLI V AUSTRÁLII
Zřídili- jsme proto pro vlky a pro ty, kdož se jim
chtěli vyrovnat, kursy, v nichž jsme je připravovali
na rychlejší převzetí vedoucích míst v našem hájenství, takovou jakousi urychlenou maturitu. Také jsme
chtěli revír' očistit od fašistických a reakčních prvků. A nás vlky pověřilo vedení revíru asanační službou.

HÁJENÍ VLKŮ

V Í N , LIKÉRŮ A PIVA

J. Kinda & Co. Pty. Ltd.

407 BLACKSHAWS RD., NORTH ALTONA, VIC. 3025
TELEFON 314-6111, 314-6281
VYŽÁDEJTE SI NÁŠ 25-STRÁNKOVÝ CENÍK
i

PIVO

DODÁVÁME DO DOMU KAMKOLI V MELBOURNE ZA MINIMÁLNÍ' CENU

Začali jsme samosebou u sebe, u zvířat. Ve svém
úseku jsem zjistil, že jistá paní Nováková chová kozu,'která vrhla šest kůzlat. Rozšířila se o nich zvěst,
že se živí masem a zelení pohrdají. To ovšem narušovalo rovnováhu biotopu a byl jsem vysláp, abych
je přesvědčil o výhodách vegetariánství. Sám jsem
si pomoučil pracky, dal jsem si obrousit jazyk, aby
mi uvěřila. Dokonce jsem před nimi trávu jedl. Kůzlata samosebou popírala, že by kdy pozřela proteiny.
Ale když jsem udělal u nich domovní prohlídku, zjistil jsem, že ve špajzce mají ukrytou celou prasečí
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David Lewis: Sexšpionáž (Hanau Publications, London, 1977)

Sex ve službách KGB

Už John Barron ve výborné studii o sovětské špionážní službě " K G B " , o
které jsme vás před časem informovali, a která se mezitím stala klasickým
zdrojem informací o sovětské tajné službě, se zmiňuje o jedné zvlášť zavrženíhodné metodě sovětského vyzvědačství: o špionáži, která využívá, či správněji
zneužívá sexu. Lewis se zmiňuje krátce, že za Nixonovy éry prý Jack Anderson
upozornil na několik "milostných hnízd", v nichž také CIA skrytými kamerami
filmovala intímní styky cizích diplomatů a pak je pořízenými snímky vydírala,
tvrdí však, že se rozsah těchto operací nedá vůbec se sovětskou praxí srovnávat a že tyto akce byly defenzivního rázu. Opravdu důležitým špionážním
instrumentem je s e * jen v sovětském bloku. Ze dvou důvodů, které Lewis vysvětluje:
"Rusové jsou, myslím,
psychologicky náchylní k
sexuální špionáži, protože
to vyplývá z antipermisivní povahy jejich dnešní
kultury.
Většina jejich
vůdců byla vychována v
názoru, že přehnaná sexualita je cosi zlého, a
považují
každou formu
uvolnění včetně pornografie za plod degenerovaného kapitalismu. To vede k
vědomému závěru, že špionáž prostřednictvím sexu
je zvláště účinnou zbraní
proti lidem ze Západu a k
podvědomému promítnutí
potlačené sexuality na nepřátele. Kromě toho jim
sexuální špionáž umožňuje
kochat se sexuálními dobrodružstvími druhých lidí, organizovat styk a prohlížet si fotografie pohlavního styku v rámci služby.

Tak se mohou pobavit pornografií, aniž se proviní.
Přesně tak, jako bude obhájce cenzury chtít studovat nemravné filmy."
Lewis vypráví dopodrobna největší špionážní případy, v nichž KGB použila v boji proti Západu sexu. Některé případy jsme
četli už u Barrona. Tak
třebas o léčce na francouzského velvyslance Maurice Dejeana, který byl
kdysi také velvyslancem v
Praze.
Pastí byl pověřen roku
1956 Jurij Krotkov. Představil mu mladou a krásnou "herečku" Chovanskou, která byla ve skutečnosti "vlaštovkou", to
je prostitutkou ve službách
KGB. Diplomata poměrně
snadno svedla v bytě, který
byl
preparovaným

kýtu. Neviděl jsem jiné východisko, než je potrestat
za zradu na dělnické třídě vlků: sežral jsem je i s
kýtou. Teprve později jsem se dověděl, že si onu
kýtu schovala paní Nováková a že kůzlata byla docela normálními býložravci. Majitelka mi potom zvalchovala kožich a pranic nedala na mé omluvy, že
omyly lze napravit, že máme před sebou spoustu
času.
Náš revoluční boj se potom zaměřil na babičky,
které neměly odvahu včas umřít a jen zatěžovaly
hospodářství revíru. Musely být vyloučeny z revírního
společenství, vyhnány za jeho hranice. "O tom, kdo
je starý, bude rozhodovat revírní akademická rada."
To bylo bez debaty nejpochybnější heslo. V tak převratných dnech není nic snazšího, než označit někoho za babičku jen proto, že třeba odmítal dávat
nám, vlkům, desátky. Právě tu se páchalo nejvíc
křivd, protože v revoluci se probouzejí i osobní vášně. I u mne, bohužel.
Od případu z kůzlaty jsem žil s paní Novákovou
v nepřátelství, a tak jsem ji označil za stařenu, se
•kterou je nutno z ekonomických a morálních důvodů
skoncovat. Nikdo nepátral, zda dosáhla věku důchodkyně, mé obvinění stačilo — ve skutečnosti jí bylo
teprve k padesátce. V době strukturálních změn trochu marodila, a mně pověřili, abych jí příkazy doby
vytmavil. Toseví, nechápala mou třídní argumentaci,
že její doba minula, že ve změněné společnosti revíru
pro ní není místo. Bránila se zuby nehty, nechtěla
opustit domeček, žila stále v zajetí představ o nedotknutelnosti soukromého vlastnictví. Co mně zbývalo jiného? "Babička" byla prohlášená jednou za
nepřítele nového pořádku, dobrovolně vyklidit pole
nechtěla, tak jsem ji likvidoval. Nerad ovšem, jen
proto vlastně, že mi to velela doba.
Že to odnesla i Karkulka, to byla úplně vina té
vnučky. Vydali jsme přece výzvu, aby se v době
čistek nikdo nezdržoval v lese, zvláště ne malé holčičky. Nu a když jsem tak ležel v posteli s babičkou v břiše a odpočíval po zdárném splnění revolučního úkolu, najednou vešla Karkulka do dveří. Hez-

"hnízdečkem" KGB. Filmů, které pořídily 'skryté
kamery o jejich
milostných stycích, KGB nepoužilo, protože očekávalo, že
se Dejean stane ještě důležitějším nositelem tajemství, protože byl blízkým
přítelem de Gaullea, který
měl být zvolen prezidentem. Krotkov ho seznámil
tedy s jinou "vlaštovkou",
která se vydávala za] vdanou paní, jejíž muž dlí služebně mimo Moskvu. Dva
agenti, předstírající, že
jeden z nich je podváděný
manžel, druhý pak jeho
přítel, vtrhli do pokoje,
pohrozili Dejeanovi, že jeho přečin poženou k soudu. Velvyslanec se svěřil
svému domnělému příteli,
který byl vlastně šéfem
2. direktorátu KGB a iniciátorem obou léček, a ten

aféru "urovnal". Dejeana
si touto "laskavostí" zavázal a pak jen čekal, až
se Dejean dostane k nějakému velikému státnímu
či politickému tajemství.
Nepočítal však s tím, že
smrt jiného
člena francouzského velvyslanectví,
který podlehl "vlaštovce",
nastražené Krotkovem, zasadí tomuto takovou ránu,
že se rozhodne utéci při
jedné návštěvě v Londýně
na Západ. Vyzradil machinace KGB Britům a Francouzům a tak de Gaulle
Dejeana propustil dřív,
než se velvyslanec musel
rozhodovat mezi osobní
ostudou a rozvráceným
manželstvím a zradou své
vlasti.
Dejeanův případ je v
praxi KGB běžný, ale
svým způsobem přece jen
zvláštní. Sovětští tajní se
totiž obvykle spokojí s fotografiemi
choulostivých
situací, do nichž vyhlédnutou oběť přivede
"vlaštovka" nebo její mužský
protějšek "havran", muž,
který bývá se stejným cílem "nasazen" na ženské
nositele cizích tajemství.
(Pokračování na str. 8)

ky čistě oděná, apetýtlich, s červenou čepičkou na
kadeřavých vláscích. Byla hloupoučká, věřila v buržoazní hodnoty a mne pokládala za babičku jen proto,
že mi při "přípravě půdy" pro socialismus v revíru
uvázl na hlavě babiččin čepec. Ty otázky, které potom vložili do Karkulčiných úst bratři Grimmové,
aby nás vlky očernili lstivostí, ty nestačila vůbec položit. Hned, jak otevřela dveře, jsem pochopil, že je
vážným nebezpečím pro nový řád, protože by asi
nikdy nezapomněla, že při jeho budování vzala za
své její babička: Tak jsem ji jako úkol, který revoluci ukládá budoucnost, zblajzl taky, takříkaje nad
plán.
Mé počínání se samosebou nesetkalo všude se souhlasem. Vzpomínám si, jak se už tehdy o tom diskutovalo. Přišel ke mně můj přítel lišák — on byl
vůdcem té slabší strany, té evoluční, kterou jsme
později bez skrupulí pohltili, a tvrdil, že tohle jsme
nechtěli, že když budeme hromadit příkoří, rozpoutáme mechanismus msty, který se nakonec obrátí proti
nám. Nu, po celonoční diskusi se mi ho podařilo přesvědčit o správnosti přísloví "Když se kácí les, létají třísky"; třísky jsou mnohdy bolestné, ale je to
podstatné? Velké revoluční hnutí ospravedlňuje historický pohled na věci a v tomhle okamžiku je nutno podněcovat iniciativu na bázi, i když se přehání.
Dnes to nevidím už tak jednoduše. Mám zato, že
jsem neměl kůzlata trestat, že jsem se měl vskutku
přesvědčit, zdali překážejí budování socialismu v našem hájenství. Neměl jsem polykat ani' babičku Novákovou. Mohla s námi ještě dlouho spolupracovat
jako přítel lišák. Pokud pak jde o Karkulku, bylo
její sežrání příkazem (trvalosti strukturálních změn.
Zajistil jsem tak, aby se nesplnila slova přítele lišáka o mechanismu msty, který by se mohl obrátit
proti nám.
Teď jdu tedy, vidíte, do sebe. Tato sebekritika,
toto sebepoznání mě opravňují k další asanační činnosti. Jenomže teď ji budu provádět, abych tak řekl,
s lidskou tváří. Vím, jak na to, svěřte se mému
vedení !
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Michal Racek
Má duse byla hotova k odletu
jak nepopsaný list jejž ze sešitu vytrhli
aby se vznášel vánkem
Dole na zemi
klíčila již v těle ušlechtilé ženy
malá plodnice
pozvolna hnětená do lidských tvarů
a čekající
až se má duše spojí s ní
jak když k sobě polibkem přilehnou
dvě stránky záhadné knihy
Ale pojednou se rozevřela přede mnou
podivná velká ruka
a co prst to nakyslý světec
Kde se vzali
Ale dobrého mi nepřáli
— Skalpelem rozvodu odřízneme
jeho otce
a matčin smutek se bude přelévat do dítětě
jak do připraveného poháru —
pronesl zlomyslně světec rudě oděný
A rudá přece není barva lásky ani nebes
— Mým dechem svraští se mu tvář
a bude vyhlížet jak zaprášená kniha
krásné ženy se mu budou vyhýbat
Žár uprostřed knihy nikdo nepostřehne
a pokud se mu některá jen přiblíží
bude zaprášená jako on a sám se jí vyhne
a tak se bude dusit samotou
a na svých žebrech bude strouhat pláč —
děl chmuřec v rouchu hnědém
A hnědá bývá přece skličující
Nemilosrdná
Prorok oděný zeleným hábitem
se zdál o něco vlídnější
a kolem jeho hlavy kroužili motýli
do uší mu šeptajíce
— Matku mu necháme
jak studánku jež poustevníku píseň
poskytne i útěchu
a když se nakloní tu vždy pozná
že do samoty vnikl mu stín oddanosti
aby vydržel —
tak pravil zelenavý světec
— Čím hůř tím lip
zaskřípal zuby soudce černě oděný —
Do cesty mu nastražíme srp
a když se bude snažit nohu ošetřit
kladivo mu bude svými údery
dodávat sílu k útěku
a rána se mu nikdy nezahojí
Srp požne všechny jeho úspěchy
a kladivo mu do zad bušit bude
Jednou bolest
Jednou obvinění
Jednou pomluva
Kladivo a srp tu budou jeho prokletím
a uvidíme zda se ubrání
když i vlast mu bude vyrvána
z náručí jak kytice
k níž člověk pro útěchu tak rád přivoni —
Vše se vyplnilo
a proti kladivu a srpu
stojím s rukama jen holýma
jak Don Quichot proti větru
Ale kdo byli ti soudci samozvaní
a zda též jednou budou sami musit putovat
podle stejné mapy
kterou nakreslili mně
Už jen pro spravedlnost
a podle vůle Boží ?
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Sex ve službách KGB

MÍSTO PRO KOMUNISTY ?
Byl jsem opravdu velmi překvapen tím/ že HD
uveřejnil (8. 8. tr.) článek pí. Čechové pod nadpisem "Místo pro komunisty", ve kterém se obhajuje
navrhované členství p. Karla Jezdinského v Raaě
svobodného československa. Autorka píše, že Jezdinský patří možná k lidem, kteří tvrdošíjně lpí na
verzi, že komunistické učení j e dobré, a pí. Čechová
v článku dále prohlašuje, že nevidí nic závadného
v přítomnosti Dubčekových sirotků v exilových organizacích.
Nehodlám polemizovat s nelogickými argumenty pí.
Čechové, která si zcela libovolně vybrala některá
fakta, aby mohla udělat své uzávěry. Takovým způsobem se dá "dokázat" vše možné podle lib osu
autorů. Mne zajímá na tom nejvíce, zdali Rada j e
opravdu ochotna přijímat za své členy lidi, kteří
še ještě dnes v exilu hlásí ke komunismu Dubčekova
ražení.
Kdyby Rada přijala takové lidi za své členy, pak
bych ji nemohl považovat ani za vrcholný ani za
jakýkoli jiný orgán antikomunistického exilu, a jsem
přesvědčen, že tisíce exulantů se mnou souhlasí. Pak
by přišlo k novému tragickému rozštěpení exilu a
bylo by nutné -vytvořit nový vrcholný orgán, kde by
místo pro komunisty nebylo.
Pí. Čechová se nedávno vrátila z Ameriky a je
asi dobře informována o tom, co někteří lidé plár
nují, její informace musím však považovat zatím za
soukromé. Záležitost však byla zveřejněna a proto
považuji za nutné, aby Rada k tomu zaujala své
oficiální stanovisko.

(Pokračování se str. 7)
Je
s
podivem,
že —podle
Lewise
—
dá
většina
obětí
přednost
zrádcovství před osobní
hanbou, . před neslavným
koncem kariéry. Výjimkou
je
tu
například
francouzský atomový vědec, který se přes všechna
bezpečnostní opatření dal
vlákat "vlaštovkou" . do
pasti a který po třídenní
samotce v Lubjance svolil pracovat pro KGB, ale
hned po návratu do Francie hlásil francouzským
úřadům, co se stalo. Nevěra byla před Latourovou ženou utajena, Latour
sám byl prohlášen za nespolehlivého a teprve p o
několika letech byl úplně
rehabilitován.

Lewis tvrdí, že Francouzi jednali rozumněji než
jiné západní tajné služby,
které trvají na tom, aby
člověk, který se v Sovětském svazu podobně zaplete a přizná se k poKomunistická strana i pod Dubčekovým vedením klesku, už nikdy nezastáprohlásila ve svém Akčním programu, že vedoucí a
funkci.
rozhodující postavení strany ve společnosti musí být val odpovědnou
zachováno. Takovou stranu nemohu tedy považovat Tak skončil třebas jeden
za demokratickou a její ideové stoupence za de-^ americký úředník, kterého
mokraty. Myslím, že exil má právo vědět, zdali [ "vlaštovka" zavedla na
Rada hodlá zachovávat linii antikomunistickou a d e - '
odlehlou lavičku v parku
mokratickou, aby se předešlo nežádoucím exilovým
zmatkům.
S. Hofírek, Melbourne, a začala křičet, že se ji
pokusil znásilnit. Hrozila
" S radostí jsem si přečetl znamenitý článek Mar- mu žaloba pro pokus o
cely Čechové. Myslím, že má pravdu, že lidé jako znásilnění a raději" tedy
Karel Jezdinský patří do Rady svobodného Českoslo- svolil vyzvídat pro Sovětvenska. Nejde samozřejmě o to, aby exulanti, kteří
s ním odmítají, v Radě pracovat, opustili své zásady; ský svaz, hlásil to však
spíš aby si uvědomili, co je v sázce; oč účinněji americké kontrašpionáži a
může Rada pracovat, bude-li aspoň někdo z jejích ztratil
jako
"security
členů důvěrně obeznámen se strukturou komunistické risk" navždy přístup k důmoci, s jejím vývojem v nedávné době a s postojem
věrným papírům. Každá
nových generací Čechů a Slováků vůči této moci.
Čas ubíhá a lidé, kteří po 20 let byli na straně oběť sexuální pasti KGB
vládců, jsou už skoro deset let v táboře ponížených. není v tak výhodné situaAno, snad ti na Západě dostali dobrá místa, o to se ci a nemá tolik kuráže, jazčásti postarala konjunktura; snad i ti dubčekovci
doma to nemají tak zlé jako odpůrci komunismu v
padesátých letech. I oni ale cítí váhu politického
* HODINAŘ 4
útlaku; i je režim vyhazuje ze zaměstnám a z bytů
* ZLATNÍK *
a jejich děti ze škol. Totalitní režim zahnal dubčekovce ke svým odpůrcům. Jsou zde. Máme j e právo
STEVEN VARDY
nepřijmout? Ideologicky se s nimi neshodneme. Ří590 George St.. '
káme si navzájem nepříjemné věci a bodem s i j e
Sydney
pravděpodobně říkat dál. Ale nejsou ty všechny ne(proti Trocaderu)
shody a rozpory jen poloskutečnest, omezená ostnatým. drátem, vyseknutá z celku? V ž d y ť na výcfeod od
Velký sklad zlatých aj
toho drátu existuje druhá, doplňující část aašelio
IperiaL hodinek aid.
světa: orwellovská realita nahrazující svobodu.nufc
Opravy
se zárakou.
ností a lidský rozum směrnicemi. T a m mieMeis&re
Mhnrfaip česlšy
pravdy puncuje svým razítkem volební Ižtvýsled&y»
a. sksvesssiy.
ministerstvo míru se snaží přeměnit dětí na vojáTefeřae: 51-857S
ky — roboty a ministerstvo lásky drží stovky dětí
jako rukojmí.
Hluboce vnímat tuto černou realitu znamená dát
boji proti ní přednost před každým odplácením za
minulost. Napřed základní lidská práva a teprv pak
účtování, zbude-li ještě čas na takový luxus. V tomto smyslu je spolupráce s exilovými komunisty víc
než pouhá taktika: je to program vycházející z určité hierarchie hodnot a je asi správný.
Martin Skála, Sudbury, Ont., Kanada

POSLOUCHEJTE ČESKÝ ROZHLAS V S Y D N E Y
každé pondělí od 1.30 do 2 hodin odpoledne a každé
úterý od 9.30 do 10 hodin dopoledne na vlně 800 KHz.

MALOVÁNI
domů, bylá (ušaté í
velké práce) provádí
odborně,- spolehlivě a
levně v Československu
vyučený malíř pokoji
TONY NOVOTNÝ
22 Central Ave,
Manly, NSW. 2095
Tel. 977-6469
Nejlépší reference
Rozpočet zdarma

ko mel byvaly indonéský
prezident Sukarno, Když
mu KGB pustilo film, který byl natočen o jeho milostných
avantýrách
v
Moskvě, požádal o kopii,
aby ji mohl v Džakartě
veřejně předvést svému
národu.

(Pokračování se strany 4)
od léta 1825 až do léta 1837" vyšel s přehledem
literatury od nejstarších časů podle Jungmannovy
Historie literatury české v Praze r. 1839.

• Ve sbírkách Moderní galerie j e umístěn obraz
Zlivického rybníka od malíře Oty Bubeníčka, který
zemřel 10. 9. 1962. Malíř, krajinář, idylik rodu mařákovského, má nemalé zásluhy i jako nadšený
Varianty vydírání intim- loutkář.
ními fotografiemi jsou te- • Před pěti léty — 10. 9. 1972 — zemřel profesor
dy předstírané manželství konservatoře v Praze, sbormistr Typografie a skla"vlačtovky" a přistižení datel sborových zpěvů Vojtěch Bořivoj Aim.
rozzuřeným "manželem",
nebo "znásilnění",
které
dovedně sehraje "znásilňovaná". Ke všem těmto
metodám j e zapotřebí ženy, která je ochotna dělat
vějičku. Lewis interviewoval jednu z těchto speciálních agentek, které se podařilo vyvléknout ze spárů
KGB. Vyprávěla mu velmi
detailně, jak byla ve "škole lásky" v městečku Verchonoje vycvičena z nadějné a nevinné studentky
ve zkušenou a prohnanou
nevěstku. Podobné školení
podstupují vybraní muži,
kteří jsou potom návnadou
pro důležité cizinky.
Lewis vypráví spoustu
případů, které se sobě navzájem velice podobají,
ale projevuje obavy, že cizinci vždycky znovu upadnou do tenat krásných
agentek
KGB,
protože
před odjezdem do SSSR
jsou jen naprosto nedostatečně poučeni, jaké léčky
je tam mohou čekat. Jeho
kniha by měla být povinnou četbou všem diplomatům a vědcům, kteří hodlají cestovat za Železnou
oponu nebo které tam jejich vláda vyšle. Jinou —
a ještě účinnější — obranou proti "vlaštovkám" a
"havranům" je beztrestnost; vydírání ztrácí raison d'etre.
J. S.
MELIORA KENNELS
O dorvolené nám s t a t e
svého pejska.
Jeduotlivé ubytování

• 12. září 1837 se konala ve Skaličce svatba Barbory Pankiové, pozdější spisovatelky Boženy Němcové, s respicientem finanční stráže Josefem Němcem, uvědomělým vlastencem. Svatební obřady za
přítomnosti děkana Palečka a P. Hurdálka vykonal hořiněvský farář Josef Němec. Toto datum připomínám proto, že den. nato se konala ve Steidlerově
hostinci u českého lva první jiřinková slavnost a
český vlastenec Němec si z ní další den ráno odváděl svou ženu, královnu plesu, do strádání a bídy.
• 14. 9. 1847 poprvé zazářilo do pražské tmy 200
modravých plaménků pouličních lamp svítiplynových.
A jako symbol celého toho městského přerodu obnovována Staroměstská radnice, což provázelo mnoho
oojů o ráz této přestavby.
• Dne 14. září 1937 ve 3.29 hodin ráno zemřel v Lá
nech první president ČSR Dr. Tomáš G. Masaryk
naplniv 87 let, 6 měsíců a 7 dní svého života. U prostého lože presidenta dleli členové jeho rodiny, president republiky Dr. E. Beneš, ministerský předseda
Dr. Milan Hodža, lékaři a sestry ošetřovatelky. Hlasy zvonů po celé republice žalovaly světu, že československo zachvátila veliká bolest. Kdosi položil na
bílou pokrývku úmrtního lože bílou a červenou růži...
• Dne 8. dubna 1899 vyšly v příloze Času další Bezručovy básně — Bernard Žár, Maryčka Mogdónova,
Kdo na moje místo. T e ď začala po básníku, jenž
mluvil tak odvážně a odbojně, honba. Na návrh Kva!
pilův měl být uspořádán 19. dubna v konviktském
sále reeitačm večer, na němž měly být Hanou Kvapilovou recitovány i Bezručovy básně. Když se však
básník neozval — očekávalo se totiž, že se sám přihlásí — recitace byla odložena na 26. dubna. Mezi
četnými posluchači byl také přítomen nepoznaný autor.
Druhý . den dostala Hana Kvapilová korespondenční
lístek s těmito verši:
"Jiný se na to načeká.
A j á byl pyšný do krve
být recitován poprvé
a tož jsem přijel z daleka.
A verše z Beskyd gorala
ta bílá dáma zpívala
a mojí duší jde a lká
ta před bodákem Maryčka.
Jde renegátů z Frýdku sbor
a prapor nese Bernard Žór.
Tu bílou dámu, z jejích rtů
šly drsné verše z Beskydu,
jak vůní horských od lesů
si do života ponesu."
P E T R BEZRUČ
T e ď se čekalo n a Bezruce s jistotou. Neobjevil se!
Petr Bezruč (vl. jm. Vladimír Vašek), syn Antonína
Vaška, jenž zasáhl do bojů o ŘKZ, se narodil 15.
bu£ 1867 v Opavě.
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- Přijímáme
hárající feny
G d i e j t e si
t

* C. MOJŽÍŠ
Lot 2.
Oeriar Creek B d i
TfflSLHERE,
NSW. £ 7 2 .
TeL 046 - 8Í842S
SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K. Ebraer
19 York St.,
SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, schodům). Telefon: 29-7543

.

Czecfioslovakian

Country Club Ltd. Sydney

Československý

klub v s Sydney

'

•si vás dovoluje pozvat, vážení krajané, mezi nás.i
Haše adresa j e : 30 Devonshire Road,
Kemps Creek, NSW.
i
I Máme otevřeno každou sobotu od 12. hod. po-,
lední do 10. hodiny večerní a každou neděli od!
|1® hodin dopoledne do 10 hodin večer. Naše vý-i
bamá kuchyně je vám k službám. Každý člen'
|vaši rodiny najde n nás dostatek příležitosti k,
zábavě. Možnost provozovat různé sporty.
1
V dohledné době budeme pořádat pravidelná ta-l
.neční večírky. Jsme též připraveni uspořádat pro
'vás rodinné oslavy — narozenin, zásnub, svateb,{
.křtin apod.
Informace podá:
,72-3826.

A. Barák, tel. 724-4927, večer!
,
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ZLOBÍ
VAS
OČI?
Bo(í Vás hlava ?
Noste brýle od
OPTA

OP TO
DR. C. R. SUDEK, SYDNEY
(Pokračování z minulého čísla)
64; Mladý číšník, který mluvil anglicky, nám prozradil,, že se stane členem policie. Po pěti letech
služby nebude muset jít na vojnu (dva roky povinné) a možná že dostane pas, aby se podíval do ciziny. Buďto vojenská služba nebo peníze, jinak prý
pas nikdo nedostane. Vojákem být nechce, protože
tam nedostane žádné peníze, zatímco policie je na
jejich poměry dobře placena.
65 Z Heratu jedete dálnicí, podél níž míle co míle
jsou zasazeny nádherné borovice. Celkem je jich
prý 32.000 a končí u starého karavanserai, kam se
karavany dostaly po jednodenní pouti z města, které
jsme opustili. Potkali jsme hocha s puškou a - zastřeleným velkým orlem přehozeným přes rameno.
— A zase poušť. Uprostřed písku a kamení je nádherný hotel postavený Rusáky. Soudruzi, kteří vše
možně podporují Afghánistán, se chtěli něčím ukázat. Skutečně pěkný hotel,, moderní, poušti přizpůsobená architektura, bazén. Typicky komunistická byrokracie ovšem nepočítala -s jednou věcí: že hotel
potřebuje zákazníky, turisty. To však při centrálním plánování soudruhy nezajímá; kdepak se starat
o zákazníky, to dělá jen prožraný kapitalismus. Plán
napřed, občané a jejich potřeby až někdy později.
A tak postavili nádherný hotel uprostřed pouště, kde
se skoro nikdo ani nezastaví, neřku-li aby tam strávil den nebo dva. Nemají hosty ani na víkend, ani
v době dovolených, ani na jednu noc. A tak to mausoleum sovětského plánování tam stojí a chátrá.
Žádná voda v bazénu, zahrady zarostlé a uvnitř
dva chlapi, kteří nám mohli prodat jen dvě věcí:
Pantu a čaj. Temperatura obou nápojů byla stejná.
66. Pokračujeme dále na jih pouští a samotou.
Obec u vyschlého potoka, nikde nebylo vidět ani živáčka. Ale jakmile jsme se usadili, už tu byl odkudsi pasáček, ovce, velbloudi, chlap s kousky dřeva (velmi vzácného) a nakonec německý autobus s
velkým přívěsným vozem. Ten byl jako z cirkusu: jedna strana se dala sklopit dolů jako veranda a uvnitř
byly turistické postele, tři řady nad sebou, jako v
holubníku, každá postel v malém uzavřeném prostoru. Tam tedy spali; muselo jim být strašně vedro,
ale kdo chtěl ušetřit, cestoval takhle. Sami si vařili a prostě trampovali ve velkém. — Po dlouhé
době jsme dorazili do druhého největšího města Kandaháru, kde nás přivítal hotel Mayfair. Náš pokoj
neměl žádné okno, jenom malou díru ve stropě, který byl asi tři metry vysoko, žádný nábytek (jenom
dvě železné postele) a žádné světlo. Dostali jsme
svíčku a uprostřed hotelu byla velká kulatá místnost,
která sloužila za umyvárnu a záchod. Největším překvapením byla večeře: elektrika zhasla a co teď?
Dva hoši, asi 17 až Mletí,1 uvařili na malém sporáku
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PRVOTŘÍDNÍ

JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ K N E D U Č K Y ,
SMETANOVÉ

T É E IK DOSTÁNÍ
PRAVÉM

68. Z Kandaháru 26. září na severovýchod. Napřed
ale zastávka u "Kuci" nomádů. Asi polovina Afghánců jsou nomádi, kteří cestují se svými stany a stády
ovcí a velbloudů od severu na jih a naopak. Mají
stany z černého materiálu, na jedné straně až na
zem, na druhé straně otevřené. Náš řidič napřed
opatrně zašel za vůdcem té kolonie, dal mu nějaké
peníze, cigarety a obnošené šatstvo a ten nám potom
dovolil podívat se do sídliště. Asi tucet stanů, několik psů a stádo velbloudů. Život tvrdé země. Písek, vítr, kamenitá zem, několik koberců na zemi a
kožené mošny. Nikdy jsem si (neuvědomil, s jakou
elegancí se velbloudi pohybují. Ale jejich řev, nebo
jak bych to měl nazvat, mi nahnal husí kůži. Takových stanových vesniček jsme viděli hodně mezi
Kandahárem a Kábulem: vláda se prý snaží nomády
usídlit, ale zatím s malým úspěchem.
69. V dalším městečku se autobus musel zastavit.
Spousta lidí, houf, tlačenice, nemohli jsme projet.
Uprostřed malý volný prostor, bubny, píšťaly a asi
dvacet tančících postav. Samí muži; vypadali divoce,
s černými dlouhými vlasy, naolejoyanými, bez turbanu. Byl to divoký tanec, vedro, ale oni nepolevili.
Poskakovali v kruhu, divoký rytmus bubnů, a každou
chvilku jeden nebo druhý se prudce otočil, takže mu
dlouhé vlasy vlály. Jak pohazoval hlavou, tak vlasy
vířily jako velké kolo. Domácí diváci byli nadšení,
nás upoutala divoká hudba a bezměrná energie tančících. Tlupa profesionálních mužských prostitutů.

V

V E L K Ý VYBER

V

na uhlí večeři pro 46 hostů: polévku, salát, brambory, vajíčko, hamburgr a studený koláč, potom čaj.
Nevěřil jsem, až jsem zašel do kychyně a ty dva
hochy vyfotografoval. Malý zázrak a ukázka toho,
co podnikaví Afghánci dokáží, když se chtějí vytáhnout. Ve tmě jsem zakopl o člověka na podlaze
v jídelně. Ukázalo se, že dva místní muzikanti se
tam usadili a hráli a zpívali pro naše potěšení. Jeden měl dva bubínky a druhý virtuosoval na kombinaci tahací harmoniky a klavíru. Bylo štěstí, že jsem
zakopl o něj a ne o jeho hudební nástroj.
67. V Kandaháru žije přes 150.000 obyvatel a leží
blízko pákistánské hranice. Je tu proto hodně nomádů a velká tržnice. Holčičky obdivovaly nabarvené nehty Val a když už chtěla z jejich houfu odejít,
jedna ji udeřila zlostně po ruce. Rychle jsme se proto
ztratili z náměstí, kde byl kolotoč a jarmareční stánky. Obě banky ve městě byly zavřeny a tak jsme
byli nadále bez místních peněz. Ale řidič se o nás
opět postaral. Vojáci hlídali obě banky a hotel (jako
předchozí v Heratu) a v hotelu přijali od našeho vedoucího jakousi formu směnky, že pobyt a strava
bude zaplacena, až najdeme banku, která bude otevřena. Proč neposlat peníze poštou? To se tady nedělá.

KLOBÁSY

A

VÝBORNÉ

ŠAŠLÍKY

MLADÉ KRMENÉ KACHNY, KUŘATA

ČESKÉM

ŘEZNICTVÍ

A

UZENÁŘSTVT

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
326 High Street. Kew, Vic.

Tel. 86 7178

Elektrika i City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38

Capitol House, 113 Swanson St.,
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
příbuzným' i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je zavřeno.

Vašim

Účelem tance je rozdivočit dav, zanítit vášeň diváků, a ti si potom vyberou fešáka, který se jim
zalíbí, jako společníka v sexu. Ďavid, učitel z Adelaide, tohle ovšem nevěděl a přidal se do veselého
křepčení, až ho jeden Afghánec necudně poplácal a
on pochopil, v jaké je to společnosti. Tak jsme honem .
udělali pár fotografií a prodrali se davem k autobusu. Tihle tanečníci cestují od vesnice k vesnici a
žijí ze sexuálního hladu této, ženami málo obdařené
společnosti.
70. Na oběd jsme se zastavili u malé, nyní opuštěné farmy. Budova obklopená zdí přes 3 metry vysokou s jednou uzoučkou brankou. Na dvorku studánka a jeden jediný stromeček. Dům dvouposchoďový, jedna místnost dole, druhá nahoře; kresby
uhlím na zdech. Bylo k neuvěření, jak chladné byly
ty dvě místnosti ve srovnání s vedrem venku. Na
další cestě jsme viděli hodně karavanserajů, až jsme
dorazili do Ghafi. V městě byly všechny obchody
zavřeny. Měli jsme žízeň, ale nikde jsme nedostali
Fantu, Colu, nebo meloun. Konečně jsme objevili
čajovnu. Hosté sedí na koberci na široké dřevěné
pryčně a hlasitě srkají čaj. Jeden za mnou se modlil, já popíjel čaj (mají jich několik druhů) a chytil
jsem buď od souseda nebo z koberce první (a naštěstí poslední) blechu na této cestě.
71. Dál na sever divokými údolími podél Kuci Standa, podél řek, polí a zahrad, až se objevil Kábul,
hlavní město této země. Park Hotel, moderní, čistý,
pěkná jídelna — a konečně chlap s kabelou plnou
bankovek. Pákistánské nebo indické rupije, afghány,
iránské rialy, německé . a francouzské bankovky.
Vyměnil všechno, ale jenom za americké dolary v hotovosti. Naše žebrácká existence byla u konce, mohli
jsme se konečně vydat do bazaru.
(Pokračování příště)

MELBOURNSKÁ HOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA

»

SH#W
se koná od 14. do 25. září 1977

a je otevřena denně od 9. hod. dop. do 9. hod. več.i
s výjimkou středy 14. a čtvrtku 15. září,

i

kdy se nekonají večerní představení.
VSTUPNÉ $ 3.-, děti a pensisté 60c.
SPOUSTA VÝTEČNÝCH

ATRAKCÍ JAKO:

* největší přehlídka zvířecích mláďat v Austrálii
* koncerty dechových kapel
* hudební fontány
* výstavy a přehlídky prvovýrobního a
domáckého průmyslu a umění
* velké přehlídky zvířat
Přímé Vlakové spojení z většiny předměstských1
stanic. — Tramvaje č. 54 - 57 nebo 60 z Elizabeth!
Street, City. — Rozsáhlá parkoviště aut na závodišti ve Flemingtonú, odkud autobusy odvážejí i
.návštěvníky zdarma na výstaviště.

10

HLAS

DOMOVA

5. 9. 1977

Diskuse s Američanem o ESP
Dr. Jiří Veselý
Americký NRTA Journal otiskl v červnovém čísle zajímavý rozhovor s prof. J. B. Rhinem, jedním
z nejstarších průkopníků americké parapsychologie. Rhine se vyjadřnujé věcně a opatrně, nicméně, svou
vědeckou přesností a význačnou reputací vybojoval americkým parapsychologům čestné místo v americké vědě, přestože některé organisace se dosud zdrá hají povolit jim založení odbočky (jako např. na
výsost opatrná Americká psychologická společnost, dosti ovlivněná americkým behaviorismem).

Kniha o penězích The Money Book
pomáhá odpovědět!
na vaše otázky

Poněvadž se na mne někteří přátelé a vzdálenější čtenáři obrátili s prosbou o vyjádření, snad mi
Hlas domova poskytne trochu místa, abych mohl zvědavost některých uspokojit. Omlouvám se> že již po
třetí píši na thema, které jsem před asi osmy lety prodiskutoval v newyorských Proměnách a asi před
rokem v římských S*tudiích. Ale i když je čtenářský okruh Hlasu domova početný, možná, že se najde
dosti čtenářů, kteří žádné z mých pojednání nečetli.
Tak raději jen stručně a přehledně: Od samotného na můj dopis se skromně odbornými informacemi.
začátku lidské historie člověk pozoroval jisté jevy, K té telepatii: v přítomnosti neutrálního svědka jsem
které dosti dobře nemohly souviset se smyslovým dvěma subjektům předkládal obálku s lístkem, na
vnímáním. Existovaly věštecké sny, přenos myšlenek němž byl napsán název některé knihy. Obálka byla
na dálku, tzv. přírodní léčení pomocí "magnetismu", zalepena, lístek byl do ní vložen v přítomnosti svědpohybování předměty na dálku atd. Zatímco četná ka ještě před příchodem do domácností obou citlivých
hnutí spiristická, okultní a mystická vysvětlují tyto subjektů. Svědek se po každé střídal, někdy to byl i
jevy pomocí svého učení či theorie, ale bez ohledu skeptik, ale a ť tak nebo onak, neměl žádnou možna to, zda dotyčné jevy byly také doloženy experi- nost naznačit subjektům, o jakou knihu by šlo. Submentálně a statisticky, prof. J. B. Rhine věnoval jekti byly vyzváni, aby vypovídali volně o tom, jaléta úsilí tomu,' aby tak zvané parapsyehické jevy ké dojmy mají ohledně knihy. Jejich' vyjádření byla
(jak Američané říkají "psi-fenomena") potvrdil či číslována, přizpůsobena ke statistické verifikaci a
vyvrátil. On a jeho skupina podnikali pokusy za nej- pak celkový počet pokusů (bylo jich sto) byl statipřísnějších vědeckých podmínek a ve svém interviewu sticky zpracován.' Jen tehdy, pokud subjekti vviálMi
s novinářem NRTA Journal prohlásil, že podle jeho zcela přesně obsah knihy, byl pokus uznán za zdanázoru byly přísně vědecky dokázány:, jasnozřivost řilý. Pokud vystihli aspoň zhruba thema. byl pokus
v současnosti, jasné zření do budoucna a mimosmyslo- označen ža částečně zdařilý, všechny ostal® byly
nezdařilé. Při celkovém hodnocení vyšel počet zcela
vý vliv na pohyb některých (lehkých) předmětů, aniž
zdařilých pokusů vysoko nad tzv. počet p-ravtiépcxfcĎbychom se jich přímo dotkli. Domnívá se, že dosud
nosti (populárně: vysoko nad počeL k f i e ý h y byl
nebyla prokázána telepatie, přežití lidské duše, restatistikou ještě označen za náhodný). Byl to s&ad
inkarnace a některé jiné hypothesy.
první statistický důkaz o existenci telepatie ve středopravdu půjčku?
K tomu bych napřed podotkl, že parapsychologie, ní Evropě, ale nesměl jsem j e j pabiifc0«"aí_ Psněradz
Jak můžete kontrolovat vydávání svých peněz?
přes úřední pronásledování, měla své obhájce též v americké knihy jsou pfay teLepaxše. překvapil mě
Československu. Zde bych uvedl dr. Milana Rýzla, názor Dr. Rhinea a byl bych rád, kdybych h motal
Co když uděláte chybu v daňovém přiznání?
který vydal řadu mezinárodních publikací, pracoval o svém vlastním výzkumu perefexsssat. Ale spojit se
Jestliže peníze nerostou na stromech, kde rostou?
jeden čas úzce s jiným rovněž proslulým americkým v USA s takovými poteatáty j e těžké. pšes veškerou
Pamatoval jste dostatečným zajištěním na osoby
demokratičnost
Ameriky
(v
Tmai#Hi
a
ě
n
povrchní).
badatelem Dr. Prattem a přednáší nyní na univerna vás závislé?
sitě v San José v Kalifornii. Dále bych uvedl psySovětský prof. Vasíljer. i l ř f ý dxssž&ral existenci
chologa Dr. Nakonečného, který se statečně opřel
telepatie jak mezi dvěma i d n , tak ®ezž člověkem
170 stran důležitých informací o běžných
politicky orientovanému a nepřátelsky zaujatému prof.
a zvířetem^ byl u sovět^ýtái S&sĚm v nmniosti. přesto
otázkách, týkajících se peněz
získáte v Knize
Dr. Holubovi v diskusi v pražském časopise Vesmíru.
směl pod koraroiau přesfasšet a. "í^sĚrsě referovat o
Můj diskusní výsledek Holub nepřijal, ač jsem v výsledcích svýcfc pokosč. To zn&
o penězích — Money Book —, která je k
«»voleno, poněm upozorňoval, že pokusy s ESP (extra-sensoric- něvadž neustále zsSraaákurai. Se Jáe o íysikáiní vině
dispozici v kterékoli filiálce Národní banky. Na
kou percepcí) se pořádají i v Sovětském svazu. Sna- ní, které se áKre aeš» .JSHÓĚJÍ xcela trrčitě podaří
požádání ji dostane každý, i když není
žil se vrhnout na troufalé obhájce "vnímánije'' na prokázat. paněfad£< m tísěhí Betascfeié
(duševní
zákazníkem banky, a to ZDARMA.
dálku škaredé světlo pomocí různých pomluv, a jeho vibrace) netBáfeBae pieee včžit a materialismus nezávěr byl, že obhájci parapsychologie jsou vesměs smí paC&XKXpovahově abnormální.
Ye ' i • ! » f i w i í JS Dr- Rýzi a mnobo jiných defiTento materialistický a pro komunisty typický nftřrsě >) u j i ž a . že b y pii telepatii hrálo roli jakézpůsob argumentace přejímají též někteří, američtí ia£í iyškSÍEÍ xšěoř. Hlasné dnes k disposici již velmi
behavioristé, ale poněvadž v USA j e svoboda, oibfeij- o t i í v é zcgisteBtjkí přístroje, ale výsledek je stále
ci ESP zde mohou volně pracovat, dokazovat a. fisfc- wegaSmsL Kromě toho, fysikální vlnění by nevynout. Stinnou stránkou tobo je, že právě tak w t o è srěfisrraJB jaszaé zření do budoucna, které i Dr. Rhitu mohou vycházet senzační knihy a časopisy, které ne szKŠxá aa vědecky prokázané.
300-P-7035
dovedou oslnit důvěřivého a neMornsovaiiéfeo ĚfEoár
Tak. xssasá psycfaokžnese se někdy projeví při poře, aniž byly ke cti skutečné vědě.
faEeA s vriiárďin kostky: pokusná osoba uvádí do
Ktomu bych dodal: Vlastními pokusy, které j s e m pofayt» aparát, který vyhcdí na plošinu tři kostky,
konal tajně ještě v Československo před svým od- aaiž by dotyčná osoba mohla vlastním pohybem ovlivA na závěr: Proč jsou dosud mnozí lidé vůči tochodem do exilu r. 1966, jsem statisticky prokázal n i , jaké číslo má padnout. Subjekt předem určí,
Jaké čisto padne, a v počtu případů, který přesahuje muto oboru skeptičtí? Hlavní důvod je asi v tom, že
existenci telepatie, kterou Dr. Stene považuje za
počet pravděpodobnosti, se to daří. Mně samému se věda bývala jeden čas pod vlivem positivistické fineprokázanou. Je to smutný důkaz, jak těžce projeden čas dařil případ, o který se pokoušeli čeští losofie (marxismem zprvu podporované, ale později
nikají v cizině české práce a jak mak® paBornost
parapsychologové v době dubčekovského uvolnění: zamítané), která požadovala, aby jen takový jev byl
věnují Američané badatelům jiné národnosti. To jíž
soustředěním mysli se mi podařilo kontrolovat pohyb považován za vědecký, který by bylo možno v expeholandský prof. parapsychologie a badatel» který se maličké papírové loďky nebo peříčka na klidné hla- rimentální laboratoři nejen pravidelně navodit, nýbrž
zabývá výkonností i vlastnostmi různých pacagBostó dině vody v míse. Pokus se mi však dařil jen v
(jasnovidců), prof. Dr. Taenfaeff byl ochotea spolu- určité době. aniž bych mohl vysvětlit, proč se mi i kontrolovat. Tak byla z vědy vyloučena nejen parapsychologie, nýbrž i jiné, méně sensační oblast},
pracovat s Dr. Rýzlem a mně moc vlídně odpověděl nedařil později.
tak např. estetika (znáte umělce, který by za daTeď praktické důsledky: Na rozdíl od Dr. Rýzla ných podmínek uměl v posivistické laboratoři obnemyslím, že těchto faktů by bylo možno tak brzy stát? A přesto umělecká inspirace či intuice existuje).
převzal americký materialisticky
Provádíme veškeré práce ootické
prakticky použít. Ale dokazují nám něco, co komu- Tyto požadavky
nističtí ideologové houževnatě popírali a čeho se báli orientovaný behaviorismus, který dodnes odolává, ač
přesně, rychle a za levr» cenv
jako čerta: tak zvané heslo "duše nad hmotou" (mind v zápase předem prohraném. Ale behavioristé si poover matter). A uvážíme-li, kolik výsledků podporuje máhají i prostředky nedemokratickými a tak si udržutoto dnešní americké heslo, k němuž se hlásí nadšeně jí značný vliv na mnoha universitách v USA. — Jiný
ovšem i mystikové, okultisté, stoupenci transcendent- a pochopitelnější důvod ke skepsi je u těch pozoroní meditace atd., můžeme odporovat Dr. Rhine-ovi i vatelů, kteří se dali odradit komerčním a sensaeev tom, že by posmrtný život lidské duše nebyl pro- chtivým americkým tiskem a jeho nevkusem. — K o kázán. Totiž: nebyl prokázán laboratorně a statistic- nečně i někteří věřící sé těchto jevů bojí, neboť v
ky, ale ve světle objektivního bá.dání je logický a nich přežívá starý strach z nadpřirozena: co kdyby
pravděpodobný, což může být jakousi úlevou všem to vše bylo od ďábla?
nábožensky věřícím.
Osobně bych se toho nebál, i když nejde o můj hlav:
Telefon 598-5756
Toho, kdo by se zajímal podrobněji, znovu odkazuji ní obor. Uznávám, že i proti současným pokusům
na římské Studie (leden 1976, č. 45). V obsáhlém s ESP se leccos dá namítat, ale chtěl jsem jen in-,
žurnálu jsem mohl uvést více fakt i seznam odborné formovat čtenáře HD a navázat na proslulý interliteratury. Nicméně doufám, že tento přehled uspo- view s americkým vědcem, který bohužel neví nic o
českých pokusech v této oblasti.
kojí čtenáře Hlasu domova.

^ National Bank
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KRAJANÉ Z PERTHU, ZÁPADNÍ AUSTRALIE

ZPRÁVY 9. K. SLAVIA MELBOURNE

jsou zváni na slovanské, bohoslužby k uctění památky
Sv. Václava v neděli 3. října. 1977 ve 3 hod. odpoledne
y kapli Sv. Cyrila a Metoděje, 21. Darlington Road,
Darlington, W. A.

FRANKSTON CITY — SLAVIA 0 : 1

SVATOVÁCLAVSKÁ POUT
V MELBOURNE

. . . stále

t

usměvavá,

jejíž

SVÁTEK SV. VÁCLAVA OSLAVÍME LETOS V

největši

NEDĚLI 25. ZÁŘÍ NÁRODNÍ POUTÍ NA ŠUMAVĚ

radostí byla radost naše a našich
, přátel . . .
.
:
!
V neděli dne 14. srpna 1977 usnula věčným spánkem, klidně á bez bolesti, paní
ELIŠKA ŠETKOVÁ — ČERVENKOVÁ,
narozená ve Středoklukách u Prahy,
v Československu.
Zemřela selháním srdce, které bylo unavenó
dlouhým bojem še zákeřnou nemocí, která bylá
právě na ústupu. Podle jejího přání byla pochována na tropickém ostrově Rarotónga, Cook
Islands, za zpěvu kostelního sboru/ jehož členové
— podle tradice zdejšího ostrova — pokryli hrob
překrásnými tropickými květy. Pastor Georgé
Porter pronesl slova útěchy. Díky jemu i jeho
pani May a jejich nesčetným přátelům za křeisťansiké přátelství, kterým zde Elišce zpříjemnili
pobyt. Zvláštní díky patří Dr. M. Brychovi,
který se Elišce věnoval s neóbyěejnou péčí do
poslední chvíle, jejího života. :
_
|
PrÓsíme, vzpomínejte s námi na naši drahou
Elišku.
Jan
Josef Horáková,
Červenka, sestra
bratr
John šetěk,
Šetek, manžel
syn
Helena
Antonín šetek á
Josef šetek, švagrové
26A Walnut Road,
North Balwyn, Vic. 3104,
Australia

,
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a ochotně obstaráváme potřebné dokumenty
(pasy,, viza atd.) k strávení příjemných dovolených nebo obchodních cest.
Naše,: zvláštní .oddělení Vám, může být nápomocno . při organizování obchodních, cest všeho
druhu.
.••

Í
|
f
|

. .

tovaná na týž úmysl.
Hlavní
celebrant
bude
Otec Petr Eliáš z Adelaide; Po mši sv. promluví
zástupce katedrály kancléř
Mgr. Penú Jones.
Pak
bude procesí ke : kapličce
Pražského Jezulátka, kde
bude litanie k našim šv.
patronům
a
společná
modlitba za domov. Pobožnost bude zakončena Svatováclavským chorálem.
Národní kroje jsou velD ovítány.
m ^
mi
staie potřebuje
naslch
modliteb, zvláště
ti, kteří zůstávají věrni
Bohu a církvi,

: Slavia- je nadále n a . druhém. místě ligové tabulky
a zdá. se, že nejméně, toto umístění má pro letošní
ligovou sezónu zajištěné.
'
•
• V sobotu 10. září hraje Slavia proti vedoucímu týmu George Gross na stadiónu v Olympic Parku, a v
neděli 18. září, v posledním kole státní ligy, sě utká
;'s Altona City "na hřišti v :Kím Reserve, Millers Roád,
Aitor.a.
' '
V.'F.

Svatováclavském
l u
členové místní leSOKOL MELBOURNE pozval na svoji výborovou
gionářské obce položí věp
ěch'
padlých k schůzi, konanou 17. srpna 1977 v restauraci Rheinn oe c t ějj tpomníku
kteří,.položili
životy za svobodu naší land, zástupce čs. demokratických organizaci v Melvlastí.
bourne za účelem dohody o postupu k dosažení naší
Po slavnostních obřadech se koná
nejvyšší mety — ke stavbě čs. 'exilového-střediska
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
v Melbourne — Národního domu. Nadšení všech přítomných bylo nanejvýš spontánní. Bylo dohodnuto,
na níž hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
že_ jednotlivé organizace dodají svého zástupce do
Pouťové koláče a různá jídla a pití
užšího pracovního výboru. Jakmile tento bude v krát(K dispozici budou pouze nealkoholické nápoje^
ká ustaven a speciální- bankovní konto otevřeno, jedČESKOSLOVENSKÉ LVÍČKY
notlivé spolky převedou Větší část svých úspor na
Na farmě již můžete obědvat
v předválečném uměleckém provedení,
toto konto, což bude tvořit Základ sbírky ha vybudopoužívané jako náhrdelníky, přívěsky, jehlice
vání československého^ národního důmu " ý Melbourne. Postup sběru bude zveřejňován, takže naše. veapod, dodává poštou
řejnost bude stále informována-o přůběhú akce: V. BAYER,
Sokol Melbourne též . požádal viktoriánskou víádu
1/9 Southey St., Elwood. Vic.. 3184
dopisem adresovaným na ministra, sportu a rekreace,
Velikost 10 mm lamm .
Mr. B. Dixona, o přiděléní- pozemku 'v Melbourne.'
Stříbrné — (Antigüe)
$ 10.00
$ 11.00
Okamžitá odpověď z kanceláře- uvedeného miňistřa
— pozlacené
$ 12.00
$ 13.00
byla velmi uspokojivá. '
. ''
'" • '
Zlaté — »karátové
$15.00
$35.00

PŘÁTELÉ

$20.00

$48.60

HLEDAJÍ

Františka Hoofca, nar. 12. 11. 1930 v Holubicích
u Vyškova, který odešel 3. 11. 1949 a je snad' v
Austrálii (hledá matka, otec byl zabit motocyklem).
Matka prosí o jakoukoli zprávu o svém synovi.

fr

L

» M B

— 18karátové

Obraťte se s důvěrou na paní E. WOLKovou
A S(možno
T R A volat
T Rčesky
A V Eneb
L .slovensky)
Pty. Lty.
320 St. Kilda Rd., Melbourne 3004.
!
'•'
Telefon 699-1255,
v případě nutnosti po hod. 509-3535.

t) '

Vzor můžete vidět též v Hlasu domova

cestujícím v Austrálii nebo do-zámoří.
Zařizujeme též cesty včetně plného zaopatření

lebrovaná mše sv. obětoza domov.
u
Prosím, aby
všechna

v aná

AUSTRÁLIE

Dvacetileté zkušenosti z všestranných služeb
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Milý Honzo Šetku,
černý mrak z tropické Rarotongy přinesl
zprávu, kterou se ústa zdráhají vyslovit a srdce
uvěřit — usměvavá, statečná Eliška usnula n a vždy a domorodci přikryli její hrob překrásnými
květy. Květy stejně voňavými jaké ona sama
rozdávala celý život všem kolem sebe — květy
veselí, přátelské ochoty, sebeobětování a porozumění. Bolest z rozloučení neseme všichni, kdož
jsme se těšili z její nesobeckosti a obětavosti,
ale její květy jsou zasazeny v našich srdcích
a nikdy neuvadnou.
Za všechny přátele,
pro které Eliška v exilu čtvrt století pracovala
'Marcela Čechová

•

2.30 bude česká konce-

svatá přijímání byla obě-

w r B B
"H M
flffl
JHI
* ^

Oznamujeme smutnou zprávu, že dne 14. srpna
odešla z našeho středu zakládající členka, sestraí
ELIŠKA ŠETKOVÁ
Budiž jí země tichomořského ostrova Rarotonga
lehká.
Budeme T ě , Eliško, velmi postrádat.
SOKOL MELBOURNE

•

,v

(0:0)

Slavia získala oba body ve Frankstonu za velmi
nepříznivých podmínek — v dešti, na rozmoklém
hřišti. Od počátku zápasu měla jasnou převahu v
poli (i když hrála proti silnému větru), avšak' skórovat se jí nepodařilo. I po změně stran měla hru ve
své moci, avšak teprve v, 71. minutě se podařilo S.
Benniemu dáťhlavičkou jedinou branku zápasu.
Druhá mužstva hrála nerozhodně 1 : 1 .
GREEN GULLY AJAX — SLAVIA 1 : 1 ( 1 : 1 )
, Slavistický útočník., S. Bennie umístil; míč,- čtyřikrát v soupeřově síti, ale tři branky soudce neuznal
pro ofsajd, z čehož dvakrát tó bylo rozhodnutí přinejmenším-sporné. Převaha Slavie tiyla pátrná od
počátku, zápasu, hrálo se; většinou na; půli domácího
.týmu. V 10. minutě, prošel .Bennie - obranou mužstva
Ajaxu a pěknou ranou dal- vedoucí- branku Slavie.. Ve
;36. minutě nařídil soudce desítku proti Slávii', když
byl útočník domácích '"sundán" v trestném úzeríri —
a stav byl ,1:1.. Ve druhém poločase se Ajax zlepšil, nasadil mocné tempo, s. nimž si. však obrana
Slavie dovedla poradit. Ke konci byla to opět Slavia,
která měla hru, ve své;moci„ ale převahu nedokázala
•vyjádřit brankami..

w
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L. & G. Pergl

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

odborníci v optice

v melbournském předměstí SUNSHINE (MčCrachen
Street) oznamuje, že zřídila oddělení českých a slovenských knih,
které jsou k dispozici k přečtení
jak v knihovně, tak k vypůjčování zájemcům.

220 LYGON S T R E E T , CARLTON, 3053
Telephone: 347 5242

sport

-fi-

HLAS

DOMOVA

5. 9. 1977
SKVĚLÝ SVĚTOVÝ REKORD H. FIBINGEROVÉ

Ačkoli málokterý víkend ve sportu byl v letošním poolympijském roce tak bohatý na velké mezinárodni sportovní podniky jako závěr třetího srpnového týdne, přece jen pro nás šlágrem číslo jedna
byl fantastický výkon držitelky světového rekordu,
čs. reprezentantky Heleny Fibingerové, která na záKarel
Janovský
vodech v Nitře zlepšila svůj loňský světový rekord
hned o 33 cm, když vrhla jako první žena kouli přes
Obě východoněmecká lehkoatletická družstva bez konkurence
dvaadvacetimetrovou hranici a dosáhla skvělých 22,32
m. A přesto pro toho, kdo sledoval všechny její poolympijské starty, není ani tento rekord velkým překvapením. Fibingerová si neustálým tréninkem udržovala formu a tak bylo vlastně jen otázkou, kdy
Helsinský Olympijský stadión, na kterém právě před 25 léty stavil Emil Zátopek snad největši triumf
svůj už beztak skvělý světový rekord ještě zlepší.
v dějinách lehké atletiky, byl v druhém srpnovém víkendu dostaveníčkem evropské lehkoatletické eliHelena Fibingerová se dostala tentokrát v pravý čas'
ty, která tu bojovala o evropské trofeje mužských í ženských družstev. Podle očekávání dominovali v
do formy, vždyť za dva týdny nato bude reprezenobou těchto závěrečných zápoleních reprezentanti Východního Německa: v soutěži mužů získali nakonec
tovat v Duesseldorfu družstvo "zbytku Evropy" v
boji o Světovou trofej, a "narazí" na svou největší
123 bodů, o 13 bodů více než tým Západního Němscka (který však skončil před lehkými atlety SSSR,
rivalku v koulařském kruhu, východní Němku Ilonu
což Je velké překvapeni). Oba německé týmy mužů postupeji do finálových střetnutí o Světovou trofej,
Slupiankovou, a z toho souboje by za dobrých star-'
které se uskuteční v západoněmeckém Duesseldorfu.
tovních podmínek mohl vzniknout nový světový reV závěrečných bojích o Světovou trofej v Duessel- kord.
Ještě však suverénnější než východoněmečtí m i m
byla v helsinských bojích evropské lehkoatletické dratÍG bode evropská lehká atletika zastoupena třeLehcí atleti vůbec udávali tón sportovnímu zápolení
smetánky východoněmecká děvčata, která (na ronffl s a t f m j (celkem startuje 8 družstev): prvními dvěma třetího srpnového víkendu. Vždyť kromě Fibingerové
od mužů) nenajdou zřejmě ani ve finále o Světowm tšmj x finále v Helsinkách, tedy oběma německými to byli dva Kubánci — Alberto Juantorena a Alestrofej vážnější konkurencí. V Helsinkách vyhrála JB d r a č t i T , a tur. družstvem "zbytku Evropy". To bude sandro Casanas —, kteří za své světové rekordy
ze 14 disciplin, navíc obsadila dvakrát druhé a dva- v c M sáÉaé, neboť v něm startují nejlepší atleti získali v Sofii titul akademických mistrů světa. Dvojkrát třetí místo, což j e něco nevídaného. Své hel- fšecfe zesá. které se nekvalifikovaly.
násobný olympijský přeborník Juantorena zaběhi
1 ý * ""aiisfira Evropy" budou reprezentovat také časem 1:43,43 min. nový světový rekord na 800 m
sinské prvenství stvrdila dvěma světovými xefeoribr:
olympijská přebornice ve skoku vysokém Bcsemaiy 3 ó . b ó r a : Jooeef Plachý a 2 děvčata: držitelka své- a Casanasovi stopli na 110 m překážek rovněž skvělý
Ackermannová 2lepšila svůj vlastni svitový zckgtd tovčte refcarfc ve vrhu koulí Helena Fibingerová a světový rekord za 13,21 vt.
z minulého roku ještě o centimetr, když zdolal» fan- i H b r i t a J a n B l a Xygrýnová.
tastických 1,97 m. a Karin Rcssleyová. posmola « l e Skvělé výkony M. Rolka v Jonkopingu
tový rekord na 400 m překážek na sk-ršýdi 55J3 Tfc.
Konečné pořadí mužů: 1. Y. Něaaedso 123 taái. 2.
ČESKOSLOVENSKO NA MISTROVSTVÍ EVROPY
NSR 110 b „ 3. SSSR 99 b-. 4. V. Británie S5
3L
V PLAVÁNI SEDMÉ
Polsko 91 b.. 6. Finsko 82 b_. 7. Fraacáe S8 b „ 8.
"Debakl iwhŤn vítězství obou nováčků a prohra
Třetí
srpnový
víkend vyvrcholilo ve švédském JónItálie 52 bodů.
Stmrnsm. Jteasfistary tana," tak by se dalo několika'
Finále žen; 1. V. Německo 114 b.. 2. SSSR 93 tm, s t a y «•*uw.jriliii»i.|iij*wIJrt. L kolo nejvyšší čs. fotbalové kdpingu XIV. mistrovství Evropy v plavání, ve vod3. V. Británie 67 b.. 4. NSR 67 b., 5. PoSste 5? h , soaSěfe umě satim& — období velké reorganizace čs. ním pólu a ve skocích do vody, které přineslo 3
6. Rumunsko 54 b.. 7.Bulharsko 52 b.. 8. Finsko 35
. "Ba, 'Co zufed» nečekal, se stalo v Prešově: no- světové a 4 evropské rekordy á skončilo podle očevýchodoněmeckých
bodů.
váček
Tažzan Prešov deklasoval doma ve své kávání absolutním vítězstvím
plavců a plavkyň, kteří získali 16 zlatých, 11 stříbrEgsřvé
|.»w»BgiP'
žHŽtira
ligy
Duklu
Praha
4
:
0.
I
druhý
Z 20 disciplin mužů vyhráli reprezentanti V. Něných a 7 bronzových medailí.
mecka 8, západní Němci 5, lehcí atleti V. Británie aorafiek B . J^ystóšca. překvapil a přivezl si domů oba
Čs. výprava obsadila sedmé místo, když obě metne zvítězfl 2 : 1 .
a SSSR po 2 disciplinách, po jedné pak Francouz, cenaé IjodSr ze
daile vybojoval 161etý bratislavský student Miloslav
P
r
a
s
k
á
t
a
p
B
Ž
ažafela
v
1.
kole
ligy
pouze
2
bo
Polák a Fin.
Sy. Kroasě Dakly jaraferála i pražská Slavia, která Rolko, který se stal v čase 58,35 vt. (čs. rekord)
ponechala OFES Iraásr T Trenčíně, kde podlehla domácí mistrem Evropy v plavání na 100 m znak a na 200
Jedsotě 2 : 3 .
ionizovala doma s Lok. Košice m znak obsadil za Maďarem Verrasztem druhé míGRAND PRIX RAKOUSKA
1 : 1 a . B o t e z š a s s 1B£[ S Baníkem Ostravou rovněž sto a tím získal stříbrnou medaili. — Potvrdil jen, že
Na okruhu Zeltwegu se jela druhou srpnovou nepatří k největším plaveckým talentům na světě.
pouze a e r a d M k é 1 ; L
děli automobilová Velká cena Rakouska, na které
Konečné pořadí národů: 1. V. Německo 16 zlatých,
O senzaci se pastaral Spartak Trnava, který vyzůstala zachována tradice tohoto sportovního podniku
hrát! v Bratždarrě s a d Slo«aaen 2 : 1 , Zbrojovka Brno 11 stříbrných a 7 bronzových medailí, 2. SSSR 7-9-7;
Rakouska: ani tentokrát nezvítězil Rakušan, nýbrž
zvítězila nad P M 3 : 1 a Teplice hrály doma s 3. NSR 7-2-4; 4. Maďarsko 3-1-1; 5. V. Británie 2-1-5;
senzačně Australan Alan Jones, pro kterého to bylo
6. Holandsko 1-6-2; 7. ČSR 1-1-0; 8. Itálie 0-3-3; 9.
bratislavským MeseiH 1 : 1 .
prvé vítězství na Grand Prix vůbec, stejně jako pro
švédsko 0-1-3; 10. Jugoslávie 0-1-1; 11. Dánsko 0-1-0;
automobilku Shadow. Je sice pravda, že Jones vděčí
12. Švýcarsko 0-0-3; 13. Rumunsko 0-0-1.
svému triumfu v Zeltwegu skutečnosti, že celá řada
Na fořbatorán faraaji v Rabatu
V turnaji vodního póla obsadili čs. reprezentanti
jezdců závod předčasně vzdala, ale není nejmenších
3. místo v B skupině, tedy celkově na mistrovství
VÍTĚZSTVÍ I PROHRA MISTRŮ EVROPY
pochyb o tom, že Jones jel skvěle a má bezpochyby
Evropy byli jedenáctí. Podesáté titul mistra Evropy
ještě úspěchy na mezinárodním fóru před sebou.
V rámci příprav na zářijové kvalifikační utkání ve vodním pólu získali Maďaři, před JugOslávci, ItaDruhý dojel Nikí Lauda (Ferrari), 3. Hans—Joa- o postup na mistrovství světa s e Skotskem v Glasgo- ly, reprezentanty SSSR, Holandska, NSR, Rumunska
chim Stuck (NSR — Brabham), 4. Carlos Reutemann vě, zúčastnilo se čs. fotfaalavé uárodní mužstvo me- a Španělska.
(Argentina — Ferrari), S. Ronnie Petersson (švéd- zinárodního turnaje v maroc&ěsa .Sabatu, na kterém
sko — Tyrell), 0. Jochen Maas (NSR — Mc Laren). se znovu projevila stará cfsýfoa: sejs-oměňování šan- FANTASTICKÉ VÝDĚLKY TENISTŮ A TENISTEK
Pořadí světového šampionátu: 1. Niki Lauda 54 cí, a tak Čechoslováci obsadili v sswáěžĚ za vítěznými
V New Yorku bylo vy- Chris Evertová, která vybodů, 2. Jody Scheckter (J. Afrika — Wolf) 38 b., Rumuny až druhé místo, ale před mužstvem Casa- dáno světové pořadí tenidělala 271.389 $. Čs. exublanky
a
anglickým
EvertoBem.
3. Reutemann 34 b., 4. Mario Andrettí (USA) 32 b.,
Čtyři účastníci turnaje v Maroku bylí rozlosovám stů a tenistek, sestavené lantka Martina Navrátilo5. James Hunt (V. Británie) 22 b., 6. Gunnar Nilsson
do dvou párů: rumunský reprezentační tým hrál s tentokrát na základě vý- vá, která je v bodovém
(švédsko) 21 bodů.
výběrem Casablanky a mistři Evropy Čechoslováci dělků dosažených na letoš- hodnocení letošní Grand
s anglickým Evertonem. V obou případech, skončila ních turnajích. V čele mu- Prix až pátá, je v tomto
utkání nerozhodně 1 : 1 a tak o posfcapojictcb týmech žů je Američan Jimmy žebříčku nejlepších světoPLACHÝ ZNOVU V REKORDU
do finále turnaje bylo rozhodnuto až v pofctíových Connors, který už letos vých tenistek druhá. VyNejlepším čs. lehkým atletem letošní poolympijské kopech. Branku ČSR dal v normálních 90 minutách vydělal 592.116 $, v čele dělala letos už 196.705 dosezóny je bezpochyby Jozef Plachý, který jde na me- Masný. Ve střílení pokutových kopů zvítězili Čecho- tenistek pak Američanka larů.
zinárodní scéně od vítězství k vítězství. Na meziná- slováci nad Evertonem 5 : 4 a Rumani nad týmem
rodních lehkoatletických závodech ve švédském Karl- Casablanky 3 : 2.
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
statu zlepšil letos už třetí čs. rekord, tentokrát na
Čs. národní mužstvo podalo proti Evertona dobrý
1.000 m, které zaběhl ve skvělém čase za 2:17,6 min. výkon, což se však už nedá říci o hře ve finále turŘídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
Předtím letos "vylepšil" už čs. rekordy na 1.500 m naje s týmem Rumunska, ve kterém mistři Evropy
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
a 1 míli;
zklamali po střelecké stránce. Prohráli s Rsmrany
Telefon 42-5980
V kvalifikaci o dres reprezentačního družstva "Pan- 1 : 3 (po poločasu 1 : 2 ) , když jedinou branku ČSR
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII $ 10.-,
ameriky" pro duesseldorfské boje soutěže o Světovou dal Zdeněk Nehoda z pražské Dukly. Třetí v poradí
DO ZAMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 11.-, US $ 13.-,
trofej, která se konala v mexickém městě Guadala- turnaje skončilo mužstvo Casablanky, které zvítězilo
Can. % 13.-. £stg. 7.-, DM 30.-, Rand 11.-, nebo
jara, zaběhl kubánský sprintér Silvio Léonard jako nečekaně nad anglickým Evértonem 1 : 0.
ekvivalent v jiné měně. — Výu leteckého
teprve druhý bežec krátkých tratí 100 m měřeno
Totálně zklamalo čs. národní mužstvo v přátelelektronicky pod 10 vteřin, za 9,98 vt. Rychlejší než ském přípravném utkání v Turíně, kde prohrálo s
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
on byl už pouze Američan Jim Hines, kterému ve fi- druhým týmem italské ligy SC Turínem 1 : 3. po
obratem.
nále stovky na olympijských hrách v roce 1968 v poločasu 1 : 2, když jedinou branku mistrů Evropy
Mexico-City stopli 9,95 vt.
dal v 64. minutě za stavu 2 : 0 pro Italy Jósza.

Finále Evropského poháru

Fotbalová liga

