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Zdenko Milevský

Málokterý národ byl nucen svou mateřštinu bránit tak, jako k tomu byl přímo donucen národ český.
Obrana jazyka a národa bylo již odevždy české typické vlastnictví, byl to zvláštní případ český, proČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER
tože jsme byli usazeni v srdci ¡Evropy na křižovatce
národů, a tedy v stálém nebezpečí o své bytí.
Ročník XXVII.
Melbourne 3. října 1977
Číslo 20.
Když G. Simmel promlouval v Rivista di scienza
0 požehnání tradic, o udržení souvislého národního
Pod rudým praporem na západě a na východě
proudu po dějinných skupinách generačních zkušeností, byl oslyšen. Když však Mignot později nebo Wilmotte nastolili národní úctu a službu tradicím ná
roda, nebyli již oslyšeni, byli pochopeni a následováni. A stejně s porozuměním byl přijat v Německu
1 Kuno Francké a později u nás Jakubec, Novák, Šal
Jedna ideologie manipuluje událostmi na obou stranách rozdělené zeměkoule. dolování uranové rudy, za da. Opora o minulost a dějinnou zkušenost se stala
volnost
sexuální, vždy v zlých dobách jedinou spásou, kterak ze souSvei kolem nás prožívá především její zásluhou, ale i vlastními chybami a ne- větší
dostatky krizi a to větší než si plně přiznává. Dobře trénovaná a vhodně umí- proti apartheidu v jiných mraku doby neporušeně vyjít.
A zkoumáme-lí směsici našich národních opěrných
stěná nepočetná menšina si zatím nepřeje, aby byl její vliv jasně patrný, do- koutech zeměkoule atd. V
tradic,
postřehneme na první pohled, že jejich zákonce, zdá se, ani netouží po tom, aby se masy lidí hromadně hlásily k její popředí bojovníků i za
kladním a bytostným smyslem jest obrana řeči. Vedpožadavky le státně územní ochrany dostávala se ke slovu nejYÍře — mohly by i překážet v připravovaných plánech, mohly by způsobit roz- spravedlivé
vrat semknutých řad. Masy běžných neangažovaných občanů mají přispět k jsou vesměs ti, kteří plá- prve pouze hrdost a pýcha na vlast a domovinu,
bouráni stávajícího řadu takřka bez jejich vědomí, plně se dají zneužít až nují zavedení velké ne- patriotická láska k zemi a státu. To vidíme již na
před "konečným řešením", až jsou vůdcové v pozadí přesvědčeni o možném spravedlnosti, kteří dnes antických projevech ve středověku na požadovaném
patriotismu u statečného muže (Aemilius Dracontius:
úspěchu, o možností plně uchvátit moc. Pak bude i možnost proměnit manipulaci jen plní určený plán.
De statuta víri fortis) a na latinské básni .Valedictio
s masou na plnou a bezohlednou kontrolu mas.
Dojdou-li přece na pře- geographica z XVIII. století, kdy školák měl se natřes
otázky politické, ozve- učit chvále a obraně národního jména podle hmotnéV souvislosti s krizovými mu stávajícího. Veřejně
V mnoha částech svoho svérázu jednotlivých zemí.
li
se
někdo, vysloví-li obase
bojuje
proti
znečisťovábodného světa je nyní na jevy se v přítomnosti téHistorie našeho jazyka, j e vlastně historií jeho obraprogramu
vyvolávání měř nesetkáváme s pro- ní prostředí, za všeobecný vy před možnostmi nasto- ny, již možno klást již do doby sv. Cyrila a Metoděje,
lení
komunistického
režichaosu, nejistoty, hospo- pagandou komunistického 35hodinový pracovní týden
n e b o ť cyrilometodějská myšlenka vznikla na obranu
dářských těžkostí, rozvra- systému, na programu je a zvyšování mezd, proti mu a poukazuje na praxi národa a jazyka proti zcizení. Jako nit táhne se
od té doby jeho obrana do doby Husovy až po Bílou
tu morálky a rodinného jen zdiskreditování systé- možným škodlivým vlivům (Pokračování na str. 2)
horu a vine se dál až po Balbína, autora slavné
života — vyvolávání staObrany jazyka slovanského, obzvláště českého, v níž
vu, v němž. si demokraté
promluvilo nejlítostněji a nejdůrazněji jeho češství.
"Obraz prezrádza črty stále sa horšiacej politickej a hospodárskej situácie"
Nit obran se však:netrhá, pokračuje do doby obrozenedokáží vládnout. Budouneckých počátků a táhne se celou dobou obrozenli se potíže a rozvrat stupskou, v níž Alois Hanke z Hankenštejna napsal r.
ňovat,
zůstane
otázkou
1776 spis o potřebě stolice české řeči a literatury
taktiky mužů v pozadí,
Bývalý britský vel'vyslanec v Prahe, Sir Cecil Parrot, uveřejnil k 9. vý- na vídeňské universitě. A v době Dobrovského čtezda bude třeba, aby "de- ročiu okupácie československa obsiahly článok na stránkách časopisu Specta- m e : " . . . n á r o d , který jazykem svým přirozeným
finitivnímu" kroku dole- tor. V jeho úvodnej časti uvažuje nad skutočnými příčinám! Bil'akových ideo- nemluví, jest národ otrocký, otroka pak ani Bůh,
když se k němu modlí, slyšeti nemůže a nevyslyší."
va předcházel
dočasný logických útokov na Západ v súvislosti s otázkou medzinárodného uvoKnenía Ale ani v této době není obranám jazyka konce, o
krok doprava.
čemž svědčí slova: "O,' by našeho českého národa ta
a píše:
toužebná žádost vyslyšána byla, by opět starým způ"Presne takýto tón sa pytovali ako plní Česko- sobem naše české dítky v latinských školách dle
dá napokon o č a k á v á ť . o d slovensko závazky vyplý- svého přirozeného jazyka cvičiti se mohly." Celá knizo
záverečného ha by šla. napsat o obranách našeho jazyka a o
predstavitel'a
najstalini- vajúce
Den tisku, rozhlasu a televize v Československu stickejšieho štátu v soviet- aktu helsinskej konferen- jeho chválách v době, kdy již nebylo obran třeba!
se slavil letos zvlášť okázale, protože i on byl "ve skom bloku. Jeho režim cie, v přítomnosti ostražiCo mne přimělo k napsání tohoto sloupečku a k
znamení 60. výročí V Ř S R " . V Praze vyvrcholil slavtých aparátnikov z jeho zamyšlení se nad osudem našeho jazyka? Jeho prznéje
v
jasnej
defenzíve
s
ností Rudého práva v parku Juldy-Fuldy, na níž byl
Orwellov ní v mnohých českých novinách a to nejen doma,
sezván kdekdo z muzikantů, zpěváků, herců maňásko- o h ť a d o m na rastúcu kri- ministerstva.
ale i v exilu, naposledy pak Tisková zpráva 111/17-18
vého divadla a kdekdo, kdo něco znamená ve vládní tiku, ktorá sa ozývá zo "vel'ký brat ďohliada aj ze dne 7. září t. r. vydaná Radou svobodného Českopropagandě. Na tribuně a pak při besedě s redak- všetkých kútov světa vrá- nad byrokratmi", píše Ce- slovenska. Má-li totiž tento orgán representovat Četory Rudého práva nemohla ovšem chybět ani sou- tane niektorých komuni- cil Parrot.
choslováky žijící v zahraničí, měl by k nim podle
družka, která je už řadu měsíců středem propaganmého
názoru promlouvat bez gramatických hrubých
dy, sahající až daleko za moře — Vlasta Gabrielová- stických stráň. VýnimočPokia])' ide o Dr. Fran- chyb, za něž byj se musel stydět žák třetí třídy obec•ne
zle
sa
musí
například
Žludkynová, "ubohá matka, která touží po svých
tiška Kriegla a bývalého n é školy. Co si m á m myslit o "vrcholném orgánu!",
dětech v USA", která píše prezidentu Spojených stá- cítiť, keď vznikol na podčs. ministra zahraničných který nemá ani českéi razítko a dá do záhlaví oběžtů, .Spojeným národům, která děkuje široké veřejno- poru občianskej iniciativy
níku razítko anglické, co si mám o něm myslet, když
vecí Jiřího Hájka, ktorých
sti a všem sdělovacím prostředkům za pomoc v boji
CHARTA 77 medzinárodný představila britská televí- píše: "noviny odepřeli", "modlidbu", "spívala," —
o své děti, která . . .
a podobných hrubých chyb je v oběžníku jako máku!
členmi, zia v spomenutom prograO "ubohé matce" se však čs. veřejnost ani v ty výbor s takými
Pominuly obrany jazyka českéhq a začaly znit
sváteční dny čs. sdělovacích prostředků nic bližšího ako sú světoznámí spiso- me spolu s ich všadeprí- jeho chvály. Všimněme si jich v naší době v básních
nedozvěděla. Ani tentokrát se neodvážily žádné čs. vá telia Saul Bellow, Heintomným dozorom v podobě čelakovského, Čecha, Sládka, Vrchlického a šrámka,
noviny napsat, jak špatné známky udělil paní Gabrie- rich Boll, Friedrich Duerv próse pak u Durycha a Karla Čapka. A to připopríslušníkov Štátnej Bezlové před léty při rozvodovém řízení čs. soud: "Nerenmatt, Max Frisch, Gra- pečnosti, býyalý britský mínám jen dobu poslední, neboť již vedle obran zazodpovědná, neschopná výchovy dětí . . k d y ž přizněly jeho chvály z pera Blahoslavova, Komenského
ham Greene, Iris Murdoch
řkl obě děti otci.
vel/vyslanec v Prahe zdů- a Balbína. Nebyla to jen chvála jazyka českého, jež
Pozoruhodnější je však skutečnost,že čs. tisk ne- a Tom Stoppard."
razňuje, že ich komunistic- zaznívala z písní našich básníků, slovenštinu opěvoinformoval své čtenáře o důkazu velké lásky, kterou
val český básník Heyduk, ze slovenských pak SládkoV ďalších odsekoch svoj- ké presvedčenie je pomi- vič, Vajanský a Hviezdoslav.
chová čs. lid k armádě, která' mu poskytla bratrskou
pomoc v krizové době. Nynějším manželem bývalé ho článku sa Cecil Parrot m o akejkol'vek diskusie.
Važme si naší řeči! Učme jí své děti! Největší
pani Gabrielové je totiž vojín sovětské okupační armá- vracia k známému repor- Převláda například vše- hřích v cizině páchají rodiče na svých ratolestích,
dy žludkyn. Podobných důkazů lásky a spolupráce tážnemu
programu
o obecný názor, že Kriegel když je nenaučí mateřskému jazyku, jazyku, jímž
není doma mnoho . . . jenže — uvažují zřejmě propapatřil
medzi
hlavných mluvili jejich předkové. Jan Ort — a to jsme již v
CHARTĚ
77,
ktorý
vysiegační vedoucí —i byla by to asi dobrá propaganda v
době naší — napsal: "Není jazyka bez života. Není
MosJcvě, ale pro Prahu a Bratislavu se nehodí, "ubo- lala britská televízia v ju- osnovatel'ov komunistické-, života bez jazyka, neboť jazyk je duch. A tímto jahá matka" by tím větší oblibu v čs. veřejnosti patrně ni a v júli tohoto roku. ho prevratu v roku 1948- zykem a jen jím český člověk vnímal, cítil, myslil,
nezískala. Lidé by si třeba říkali, že by pak děti Je vraj příznačné, že do- mom. Cecil Parrot uvád- chtěl a snil od věků."
musely s novým tatínkem odjet na východ, až bude
konca aj námestníf čes- za v tejto súvislosti svoje
odvolán z p ě t . . .
Čs. tisk si ovšem také nepoložil otázku, zda se dětí koslovenského ministra za- osobné spomienky na vel'PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorfcoose St,
otázky,
Gabrielovy (14 a 15 roků) chtějí vrátit k matce, hraničných vecí odpovedal mi nepříjemné
když jejích otec zemřel. Měla by se asi nařídit de- na tlačovej konferencii v ktorými Kriegel znepokoRichmond, Vic. 3121. — PRINTERS: P o t y j r á t
porface.
Štokholme západným no- joval vedúcich britských
Pty. Ltd., 7a Railway Place, RicinooodL 3121
Z oficiálních míst se lid zato v ty dny dozvěděl.
vinárom, ktorí sa ho vy- (Pokračovanie na str. 2)
Se "čs- tisk dává reálnou základnu svobodě slova".
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Odlišné metody
(Pokračování se

str. 1)

v zemích, kde komunisté
dosáhli svého cíle, je po
ruce tvrzení, které ( jsme
tak často slýchávali' před
třemi, čtyřmi desítkami
íet: u nás by byl docela
jiný, lidštější, vyspělejší
komunismus, jsou. tu jiné
podmínky než v Sovětech.
Tehdejší československý
eurokomunismus uchlácholil mnohé důvěřivé lidi.
Dnes se stačí jen ohlédnout, kde je ta slibovaná
lidskost, volnost a blahobyt ve vyspělém Československu.
K upevnžní moci režimu

a jeho vývozu do Ruska.
Žádat kratší pracovní dobu, dokonce snad kratší,
než je v kapitalistických
zemích?
Naopak, lid se
má domáhat možnosti pracovat zdarma ve svém
volném čase při brigádách, v rámci různých
hnutí a akcí. Volnost shromažďování, cestování, badání? — Jen neodporuje-li
zájmům režimu. Myšleni
nelze zakázat, ale i to se
snaží režim usměrnit. Ve
svém slavnostním projevu
v Den tisku, rozhlasu a televize v minulém měsíci
vyjádřil O. švestka povinnosti občanů takto: " M y -

slet na to, jak budeme
zítra lépe pracovat." (Takové zásady by se ovšem
hlasatelům téže ideologie
ve svobodných zemích asi
nehodily.)
Režim
komunistických
států ovšem nejen dovoluje. ale přímo nakazuje,
aby se zaťaté pěstě lidu
v tamních zemích rozevřely k oslavám, k díkům za
pohromu, kterou je obšťastml. Co vše se např.
v těchto dnech podniká v
československu "na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce"". to se vymyká všemu
běžnému uvažování: tvoří

se nová údernická hnutí,
nutí se nové pokrokové sovětské zkušenosti, prohlubuje se leninský styl ve
stranické práci, vyhlašují
se slavnostní soutěže, ale
VŠSR se ctí i * zdokonalováním pohnojování
pro
příští úrodu a dokonce i
jazzový festival v Praze
se konal k tomu účelu.

3. 10. 1977
M U Z I K A N T S K Á RODINA
Nová generace Tancibudkovy.rodiny jde v šlépějích'
svých rodičů: předního světového hobojisty Jiřího Tancibudka, kdysi prvního hpbojisty české filharmonie,
známého z mnoha koncertů v Austrálii i v zámoří,
který, vyučuje na konservatoři .v Adelaide, a pianistky Věry Tancibudkové, známé rovněž z mnoha veřejných vystoupení i jako učitelky hudební školy. Jejich
starší dcera Eva studovala s vyznamenáním hudbu
na universitě! v Adelaide, kde získala diplom, BA. Jejím instrumentem je viola. Druhá dcera Sandra studovala nejprve piano, později se soustředila na housle
a to s mimořádným úspěchem. Byla prohlášena za
nejlepší studentku hudby ve státě Jižní Austrálie při
zkouškách "na odchodno4" a spolu s jiným žákem
se dělila o první místo při maturitních zkouškách.
Loni byla v Americe s Orchestrem mladých a je první
houslistkou komorního orchestru Adeíaidské university. Letos se zúčastnila nejprve státní hudební soutěže v Adelaide, kterou vyhrála rozhodnutím všech
členů poroty. Její mimořádný úspěch se pak opakoval na celoaustralské hudební soutěži, která se konala
v Sydney. Sandra Tancibudková tam hrála Dvořákův
houslový koncert.

Pro západní ctitele téže
ideologie, ocitujeme nakonec "Bojový revoluční úkol", vyhlášený v minulém měsíci čs. Ústřední
radou odborů: "Plnit státZ australských novin citujeme: "Vliv, který má
ní plán důsledně a na každém pracovišti a nepřipu- a bude, mít Tancibudkova rodina a, její žáci na hudbu
v Austrálii, nelze dostatečně ocenit."
stit žádné zakolísání."

je třeba nápravných pracovních táborů, jsou třeba
zákazy každé činnosti, která vybočuje z rámce, určeného v první zemi komunismu, osobní svobodu je
nutno plně podřídit pomyslným
ve

"zájmům

skutečnosti

celku",
zájmům

bezohledné vládnoucí menšiny.
ců?'

Stávky zaměstnanSkoro

nemyslitelné.

Dojde-li k nim

(jako v

Polsku), zákrok režimu je
nemilosrdný.

Demonstra-

ce? Jen určí-U režim

pro-

ti čemu protestovat — pak
musí ovšem demonstrovat
všichni. Určitě se nepovolí
demonstrace proti dolování uranu v Československu

Situácia V Československu
(Pokračovanie zo str. 1)
politikov
—
Reginalda
Maucflinga a Michala Stewarta. Rovnako a; Jiří
Hájek zaujímal dihý čas
ortodoxně
komunistické
stanovisko například v o
svojej funkcii námestxsíka
ministra zahraničných věcí a ministra školstva.
Za výnimočne odpudivy
prostriedok, kterým
čs.
režim vykonává nátlak na
prívržencov CHARTY 77.
označuje Parrot diskriímnáciu ich detí. Píše: " P a matám sa, ako som počiatkom šesťdesiatych ro-

HOSPODYNI
přijmou manželé bez dětí.
:
Moderně vybavený dům.
j
K. dispozici je oddělený byt s koupelnou atd. i
Vysoký plat, výhodné podmínky.
Volejte (česky neb slov.) Melbourne:
:
V obchodní době 662-1273, po hodinách 86-7031 |

Oslava 28. ŘÍJNA
V upomínku našeho československého národního
svátku uspořádá Sokol Melbourne spolu s ostatními československými demokratickými organi- zacemi ve Viktorii
V SOBOTU 29. Ř Í J N A 1977
SOKOLSKOU
A K A D E M I I
v divadelním sále Princes Hill High School,
Arnold Street, North Carlton.
Začátek přesně v 7.30 hodin večer.
Sál bude otevřen již od. 7.. hodiny.
Vstupné dobrovolné.
Oslavy se zúčastní též zástupci federální i
viktoriánské vlády. Prosíme o dochvilnost a o
co největší počet návštěvníků. Naší hojnou účastí
prokážeme jednolitost
a sílu československé
skupiny ve Viktorii.

kov poBÚkol zvezenie domov v mojom aute bývalému
československému
velvyslancovi vo Švédsku
a bývalému tajomníkovi
Tomáša Garique-a Masaryka. doktorovi Kučerovi,
kterého som stretol na
jednom koncerte v Prahe.
S doktorem Kučerom som
S3. spriatelil v Stockholme
počas vojny. Odpovedal
mi:
"Zblaznel ste s a ? "
""Chcete, aby moje deti bolí vybočené zo školy právě teraz. keď sa mi podařilo po dlhých rokoch
mánaej námahy zaistiť
pře ne studijné miesta?,"
. . . Bol o by třeba opýtať
sa daešného ministra školstva. či vóbec niekedy počul o Komenskom, a či si
uvědomuje, že tento vel'ký pedagogický reformátor a patriot vyznával výchovny ideál, ktorý nepoznal rozdiele rasy, viery
alebo politického presvedčenia. Ministrovi vnútra
by bolo správné připomenut' Komenského výrok:
"Omnia sponte fluant absint violentia
rebus" —
"Nech sa všetko deje slobodne, bez násilia."

na ktorý pósobí rast světových cien, politika zameraná
na
uspokojovanie
záujmov spotrebitel'a
sa
mení na stále váčšiu záť a ž pre platobnú bilanciu
zahraničného obchodu a
pre štátny rozpočet. Odhaduje sa například, že len
na
vyrovnanie
vyšších
cien v zahraničí nakupovanej kávy, Československo by muselo vyvážať o
150.000 viacej automobilov
značky Škoda ročně.'f
Nepomerne vačšie ťažkosti spónobuje, samozrejme, zdraženie soÝietskej
ropy, ktoré núti Prahu k
stálému zvyšovaniú vývozů smerom na východ,
československý režim sa
dnes pokúša riešiť energetický problém přísným
šetřením
a zvyšováním
ť a ž b y domáceho hnědého
uhlia. Ešte vážnější dósledok pre československé
hospodárstvo má však jeho
dlhoročná
vývozná
orientácia
na vnútorné
trhy štátov
sovietskeho
bloku, ktoré nie sú ani
zďaleka
také
náročné,
ak trhy vo vyspělých demokratických
krajinách.
To núti domáci priemysel,
aby vyrábal vel'ké množstvo tovaru nižšej kvality
a spósobuje tak jeho postupné technologické- zaostáváme za Západom.

Druhů č a s ť svojho článku v časopise SPECTATOR věnoval Cecil Parrot
hošpodárskej situácii č e s koslovenska.
Tvrdí, že
světové hospodářské problémy doliehajú dnes aj na
Parrotov článož: končí
Československo a píše:
slovami: "Celkove možno
"Ceny mnohých druhov povedať, že obraz českospotrebného tovaru, najma sovenska prezrádza k depotravin, režim udržiava viatemu výročiu sovietskej
na nízkej úrovni pomocou invázie črty stále sa horvel'kých subvencií. K e ď šiacéj politickej a hospoale ide o dovážaný tovar. dářské j situácie."
-š -

RÁMUJTE
u první poziačovačské firmy v Austrálii

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

Rd.,

Camberwell, Víc.

(proti tržnici) — Telefon 82-5736
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru
Krajanům poskytneme 15% slevu

|

Dvacetileté zkušenosti z všestranných služeb

!
cestujícím v Austrálii nebo do zámoří.
i
|
Zařizujeme též cesty včetně plného zaopatření
| a ochotně obstaráváme potřebné dokumenty
i (pasy, víza atd.) k strávení příjemných dovolei ných nebo obchodních cest.
!
Naše zvláštní oddělení Vám může být nápo[ mocno při organizování obchodních cest všeho
[ druhu.
[ Obraťte se s důvěrou na paní E. WOLKovou
j
(možno volat česky neb slovensky)

! A S T R A T R A V E L Pty. Lty.
>

320 St. Kilda Rd., Melbourne 3004.

I
[

Telefon 699-1255,
v případě nutnosti po hod. 509-3535..

Č E S K É A SLOVENSKÉ KNIHY
Komenský: Dvojí poselství $ 1.60, Richter: Kartago $ 3.90, Heckel: Krásy Československa $ 7.80,
Plicka: československo $ 10.30, Jirásek: Vojenské
povídky $ 3.20, Filosofská historie $ 2.20, Z nedávná $ 2.20, Staré pověsti české (výbor), brož.
$ 1.30, čtvrtek: Vánoční pohádka $ 2.20, Pohádková muzika $ 2.70, Zpívající ptáci $ 1.30, Petiška:
Staré báje a pověsti $ 4.30, Baar: Paní komisařka $ 2.80, IToman: Po nás potopa $ 4.20, Bass:
Divoký život $ 2.00, Erhart: Jižní Čechy $ 7.30,
K. Čapek: Povídejme si děti $ 1.80, Čapek-Chod:
Kašpar Lén $ 1.80, Rais: Zapadlí vlastenci $
4.90, Syrovátka: Bájky $ 2.40, Neruda: Česká'společnost $ 3.10, Bezruč: Slezské písně $ 1.90, Čech:
Výlety $ 2.40, Stašek: O ševci Matoušovi $ 2.40.
Klostermann: Ze světa lesních samot $ 2.10.
K ceně laskavě připočtěte poštovné. Uveďte
náhradní knihu pro případ, že by byla některá
vyprodána (jinak v tom případě obnos vrátíme).

THE INL1BRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R., GPO Melbourne, 3001
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Úprava vztahů, Charta
A JINÉ ZPRÁVY

Z ČESKOSLOVENSKA

Rada svobodného československa ve Washingtonu vydala v minulém měsíci
tiskovou zprávu, která obsahuje řadu zajímavých informací, týkajících se Československa. Je v ní především obsáhlý rozbor " S m ě r n i c " československé vlády "o úpravě právních vztahů československé socialistické republiky k občanům, kteří se zdržuji v cizině bez povoleni československých úřadů" (kterou
jsme se již v HD zabývali). Upozorňuje také znovu na úmluvu ČSR a USA z
roku 1928, podle níž češi a Slováci v USA ztrácejí čs. občanství automaticky
nabytím občanství amerického. Nemohou být tedy trestáni ža "trestný čin opuštění republiky?* a o žádnou "úpravu právních vztahů" nemusí žádat, československé úřady už uznaly, že tato úmluva je platná.
ve zvláštní ústředně pro
evidenci občanstva i lidí
v zahraničí. Mohou být
okamžitě a kdykoli použity k nejrůznějším účelům.
Dotazník, který musí vyBritská televize v
plnit ti, kdo by žádali " o
rozhovoru s chartisty
úpravu právních vztahů"
k ČSSR, má 6 stránek a
Britská nezávislá televiobsahuje
otázky
j a s n ě ze vysílala 5. září rozhošpionážní povahy. Uvádí- vory s chartisty, které byme některé:
ly natočeny v Praze po-

Několik dalších zpráv z
tiskové zprávy R S č přetiskujeme :
Špionážní dotazník

tvorného
plynu a psů.
část přítomných, kterých
bylo na 1.200, se stáhla
na nádraží, kde byl zapálen vagon osobního vlaku.
Kolem sta mladých lidí
bylo zraněno a dvě stě
vyslýcháno, z nichž 13 bylo zatčeno, mezi nimi dělník Viktor Groh, který podepsal Chartu 77. Plzeňská Pravda líčila událost
4: Kdy a za jakým úče- mocí aparatury, která by- jako "zločinnou akci chu
lem odešel žadatel do či- la do československa pro- ligánů"; jež třeba potře
žmy (pište velmi podrob- pašována. Jeden s charti- stat.
stů, Julius Tomin, řekl, že
ně).
Amnesty International
5: Kde se žadatel zdržo- Charta žádá systém svobody a socialismu, - jež by k nastávajícímu procesu
val po odchodu z ČSSR?
měly být založeny na spe6: Jaký je důvod k nys chartisty
ciální československé sinějšímu pobytu žadatele v
tuaci. Elektrikář Jiří Pacizině? (podrobně).
Organizace Amnesty In
laš uvedl, že ztratil své
terriational,
která brání
7: Název firmy nebo zazaměstnání, protože podelidská práva kdekoli jsou
městnavatele, postavení v
psal Chartu. Chtěl pak
porušována, poslala ostrý
zaměstnání, příjem.
umístit v novinách inze8: Nejbližší příbuzní v rát, že přijme jakékoli mí- protest československému
federálnímu
ministrovi
cizině.
sto a dodal, že podepsal
Dr.
Jaromíru
Obzinovi
11: Poslední místo byd- Chartu. Noviny odepřely
proti rozhodnutí čs. úřadů
liště žadatele před odjez- inzerát přijmout.
nepřipustit, aby zástupce
dem z ČSSR.
Program obsahoval rov- Amnesty, britský právník
14: Nejbližší příbuzní v
něž interview s dalšími Bernard Simons, se mohl
ČSSR.
chartisty. mezi nimi se účastnit soudního jednání
15: Přihlásil se žadatel
Zdeňkem Urbánkem, zná- jako pozorovatel.
Jde o
do čs.zahraniční armády
mým
překladatelem,
a nastávající proces s Vácnebo jiné armády?
Martou Kubišovou, která lavem Havlem. Jiřím Le17: Ve kterých národse proslavila svou "mod- dererem. Otou Ornestem,
ních spolcích v cizině je
litbou". Jíž zpívala po in- Vladimírem Laštúvkou a
nebo byl a je činný?
vazi. P o roka ! 9 i t m á Alešem Macháčkem, kteří,
18: Je registrován u čs. Marta Kubišová zakázáno
mim® Gmesta. všichni pozastupitelského úřadu v . . zpívat, avšak pro britský
depsali Chartu 71. Amne19: Nebyl-li dosud regi- program svou "modlitba"
sty IntensatšOBa! v e svésn
strován proč?
zazpívala.
pnsesiii nvesSa. že oisfaDále se žádá "životopis
Česká mládež
lovasi jsem viněni z Saa..
(velmi podrobně)*' na cekteré nejsou ničím jiným
proti policii
lou stránku:
než požadavkem. aby č e s 1. Původ, zaměstnám a
V sobotu 13. srpna se koslovensko dodržovalo učinnost před okupací.
měl konat v Kdyni v zá- stanovení o lidských prá2. Zaměstnání a činnost padních Čechách koncert
vech.
formulovaných v
v době okupace.
rock — hudby. Protože byl mezinárodních smlouvách,
3. Zaměstnám a činnost odvolán, mládež, která na které čs. režim podepsal.
po osvobození.
koncert přišla, počala pro- Bylo vysloveno politování
4. Rodinný a osobní ži- testovat a došlo k potyč- nad tím. že jednám nebuvot.
kám s policií, která hru- de všem veřejně přístupTakto získané informace bým způsobem zakročila.
obušků, slzose zanášejí elektronicky Bylo užito
J Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
1
>

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189 >
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ČESKOSLOVENSKOVEz
— Složení čs. delegace na
X X X I I . zasedám Valného
shromáždění
Organizace
Spojených národů: ministr
zahraničí B.
Chňoupek,
náměstek min. zahraničí
M. Vejvoda, stálý čs. delegát při OSN L. Šmíd,
velvyslanec v USA J. Johanes a velvyslanec v Kanadě Š. Murín.
— č s . sdělovací prostředky vyzdvihují poctu, které
se dostalo Leonidu Brežněvovi,: generální tajemník OSN Kurt Waldheim
udělil při návštěvě Moskvy
L. Brežněvovi zlatou mírovou medaili OSN
"na
znamení uznání za důslednou a plodnou činnost
pro blaho celého světa a
bezpečnost národů". (Tuto poctu patřičně vyzdvihuje také J. Kujeba na
str. 6 a 7.)
— Spotřeba alkoholu v
československu podstatně
stoupá. V r. 1954 připadaly na každého obyvatele
4 litry čistého lihu, v r.
1964 6 litrů a v r 1974
již 9 litrů. Výdaje za alkoholické nápoje činily v r.
1954 asi 6 miliard Kčs,
v r. 19Í4 17 miliard Kčs.
Ročně se podrobí ústavní
léčbě asi 5.000 notorických
alkoholiků. Praha byla vybrána za místo
prvního
kongresu odborníků socialistických států, kteří se
věnují boji proti alkoholismu. Kongresu se zúčastnilo 300 delegátů a trval
celý týden.
— V socialistickém sektoru národního hospodářství
je zaměstnáno
více než
6,311.000 pracovníků, z toho
v českých
zemích
4,525.000 a na Slovensku
1,786.000. Pracující ženy
představují 45% celkového
počtu.
— Stoupá zločinnost mládeže. Např. v minulém
teýdnu bylo hlášeno z Napajedel na jižní Moravě,
že dva školáci. 14 a 151etý, přepadli 4Sletoa ženu.
kierá se vracela ze zaměstnání. síxMi Jí s kola.
zíiockli a odcizili K® K č s
a á v ě tašky s s á k s p e m .
cíva .mladíci 3 devce
si najali v Praze, taxikáře k cestě do Benešova,
p o cestě ho donutili dýkou
k vystoupení z auta,
s
nímž sami odjeli. VB po
nich dosud pátrá.
Pražští občané se zavázali, že na počest 60.
výročí Velké říjnové socialistické revoluce a DL

všeodborového sjezdu odpracují letos dobrovolné
na zvelebení a zkrášlení
města více než 37 miliónů
brigádnických hodin a vytvpří dílo v hodnotě 520
miliónů Kčs.
— Novým šéfdirigentem
Pražských symfoniků je
od 1. záři 311etý Jiří Bělohlávek, který byl dirigentem Státní filharmonie
v Brně.
Současně byli
jmenováni čtyři
sólisté
FOK:
klavíristé
Emil
Leíchner a Mirka Pokorná, violoncellista Stanislav
Apolín a houslista Václav
Hudeček. Dirigentem tělesa byl jmenován Vladimír
Válek. Integrální součástí
FOK
jako
uměleckého
ústavu je Kvarteto města
Prahy, Pražský mužský
sbor, Foerstrovo trio a
Koncertní
jednatelství,
volně jsou k němu přidruženi Collegium musicum
pragense, Pražští komorní
sólisté, Musica da camera
Praga, Kociánovo kvarteto, Dívčí trio FOK a Corni di Praga (jejichž členové jsou převážně hráči
Pražských symfoniků).
— V letošní
anonymní
houslařské soutěži v Poznani měl mimořádný úspěch 221etý Tomáš Pilař
z Hradce Králové. Mezi
198 houslemi z 19 zemí
celého světa získal hlavní
cenu (kopii zlaté houslové
hlavičky ze 16. století),
zlatou medaili polského
svazu houslařů, cenu NDR
pro nejmladšího účastníka
finále a cenu japonských
houslařů se zlatou medailí
a diplomem.
— V Praze zemřel ve věku 51 roků dlouholetý flétnista Pražských symfoniků a českého dechového
kvinteta Jiří Trávníček.
— Brněnský dětský sbor
Kantiléna řízený dr. I.
Sedláčkem, vyhrál jednu z
nejnáročnějších pěveckých
soutěží v italském Arezzu.
— Na zámku Častolovice
se natáčí nový český film
Valdšteja— V předvečer Dne tisku,
rezidasa
a
televize
byly vyhlášeni ceny a
odměny 23. ročníku novinářské scfotěže Julia Fučíka. Hlavní ceny dostal

kolektiv redakce bratislavského deníku Pravda a redaktor Rudého práva S.
Oborský.
— Ve věku 76 let zemřela
v Praze baletní mistryně
Milča Mayerová.
— S jachtou Vagant, jež
měla slavnostní křest na
brněnské
přehradě,
se
chce vydat na cestu kolem světa Karel Pohanka
z Brna — Králova Pole.
— V zoologické zahradě v
Praze — Tróji zahájila
provoz lanovka. Je dlouhá
200 m a překonává výškový rozdíl 50 m za 2 minuty.
Rozšíření těžby hnědého uhlí v severních Čechách si vyžádá také zlikvidování
350hektarové
vodní nádrže v Dřínově,
která je dosud zásobárnou
vody pro elektrárny Komořany, Ervěnice a pro
místní průmyslové podniky. V- celém prostoru mezi Chomutovem, Litvínovem a Mostem dojde k
velkým změnám, které si
vyžádají rozsáhlé investice.
— Počet obyvatel v pardubickém okrese vzrostl
na 159.145 osob, z toho žije přímo v Pardubicích
88.478 osob.
—, Výměna velvyslanců v
Brazílii: na místo P. Bojara nastoupí bojar Jiří
Sobotka.
— Za účasti 300 funkcionářů stranických a vládních orgánů a organizací
konal se v polovině září
v Havlíčkově Brodě seminář o zásadách mírové politiky SSSR od Velké říjnové socialistické revoluce k současnosti. Hlavní
projev měl předseda České mírové rady a člen
Světové rady míru
A.
Stejskal. Nikdo z účastníků si nestejskal na rozpory mezi sovětskou teorií a
praxí — konečně, bratrská pomoc v srpsu 1968
byla taky y zájmu míru.
— V Hranicích na Moravě se konaly oslavy 125.
výročí zahájení lesnického
školství na Moravě.
— Neznámý vandal řádil
na židovském hřbitově v
Ostravě. Poškodil 43 pomníků a způsobil škodu
60.000 Kčs.

Provádíme veškeré práce ODtické

přesně, rychle a za levné ceny

RESTAURANT

Fruitsalad
Farm
MARYSVILLE, Vic.
Česká kuchyně.
Občerstvení
7 dní v týdnu.
Tel. (059) 63-3217

k r a t c e

Optical Service
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H L E Ď T E NA S V É Z D R A V Í
!
|
Pravidelné masáže a sauna pomohou udržovat,
a zlepšovat Vaši tělesnou kondici a Vaše zdraví.
1 Naše odborné síly provádějí celkové masáže se1
ispeciálním zaměřením na bolestivé svaly krční, i
ramenní, zad apod. — Svalový revmatismus (fibro-,
sitis).
1
1
S T U D I O 32, Upper Plaza,
1

i
,
1

i
!

Southern Cross Hotel,
MelbouMie — City, telefon 63-7782
Majitel — vedoucí: LUDĚK HORÁK,
(žák prof. fyzioterapie Dr. Přerovského
na Karlově universitě v Praze).
Otevřeno v pondělí až pátek
od 10. hod. dop. do 9. hod. večerní.
Krajanům poskytneme zvláštní slevu

1

i
(
1

I
(
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Zrkadlové systémy

vo vesmíre?

Využitie slnecnej energie
Význam slnečnej energie vzrastá vo všetkých sektoroch ekonomického a spoločenského života z roka na rok. Energetická kríza, zaviněná poruchami v
zásobováni tekutými palivami a prírodným plynom, přinutila odborníkov intenzivně hl'adať náhradu za tento energický zdroj. To viedlo a j k hl'adaniu
metod a systémov, ktoré by umožnili využit' slnečnú energiu a zapojit' jej použitie aj tam, kde si dosial nenašla cestu.
V Spojených štátoch sa usilovné pracuje na technologii, Ictorá by umožnila
využitie slnečnej energie na vykurovanie domov, bytov. Na tomto úseku sa už
našlo riešenie a teraz sa technológia solárnej energie len zdokonaluje, aby
bola aj finančně čo najvyhovujúcejšia. Ale odborníci sa nezastavíti len pri tomto
využití slnečnej energie. Kladů si otázku: bude možno použiť staečnú energiu
aj v priemysle a v pol'nohospodárstve? Bude možno pomocou solárnej energie
zdokonalit' výrobně procesy v polfoohospodárstve? Predcházaf krutým mrazom
alebo predTžiť vegetačně pochody pri vývoji a dozrievaní p ď n ý c h plodin?

kalendář HD

ŘÍJEN 1977
Jarka Vlčkova
. • Výbor z korespondence a vzpomínek na spisovatele Bohuslava Havlasu a z jeho zpráv z ciziny
uspořádal Miloslav Novotný pod názvem Nižegorodský dragón Boh. Havlasa. Tento romantik patří k
naší starší spisovatelské generaci. Narodil se 1. říjn a 1852 v Bavorově u Vodóan a nejčtenějším jeho
románem byly kdysi Tiché vody.
• Děkan v Nových Zámcích, Antonín Bernolák, se
narodil 3._ 10. 1762. Bemolákovo rozhodnutí užít jednoho z dialektů slovenských jako spisovné řeči se
týkalo jen tábora katolického a vcelku nic nezměnilo na oněch idealisujítích představách o Slovanstvu,
které později nadšený chvalozpěv Kollárův a působení jeho slavjanomilské generace povýšilo na základní článek slovenské národní víry.
• 4. 10. 1867 se narodil v České Třebové František
Václav Krejčí, který byl spoluredaktorem (s J.
Pelclem) Rozhledů, kde otiskoval literární kritiky,
později v Literárních listech, v Naší době a ve
Zlaté Praze. Krejčí byl rovněž romanopisec (Zlatá
hvězda), dramatik (Jelení skála) a eséjista (Věčné
jitro v umění).
• Poznamenán zážitky' osiřelého chlapce z karlínské
periférie, trpkými zkouškami vojáka první světové
války, vytváří grafik a malíř Miloslav Holý, který
se narodil 4. října 1897, ve dvacátých létech svou
první grafiku cyklus leptů Lidé. Z poválečných zážitků vznikl i cyklus barevných litografií Čtvero časů ročních, Ulice s koníkem. Večer na předměstí.
• 5. 10. 1842 byla zahájena v Měšťanském pivovaru
v Plzni výroba piva. První várka byla vystavena 10.
října 1847.
• Herečka Emilie Bekovská (vl. j m . Betková) vystoupila na prknech českého divadla poprvé 18. února 1878 ve hře Bodří venkované, ihned nato v hlavní
roli divadelní hry Cizinka — a sklidila chválu kritiky. Emilie Bekovská působila u společnosti Wahlburgovy, pak ve Vídni v divadle Josefovském a Nad
Vídeákou, konečně v Berlíně. Na českém jevišti se
pak dlouho neohřála, neboť u něho setrvala do 12.
září 1882 a 5. října téhož roku ve Vídni zemřela.
• 6. 10. 1867 se narodil v Kolíně malíř Václav Radimský, který po výstavách v cizině začal vystavovat v Praze, kde měl r. 1899 první soubornou výstavu. Radimského řadíme mezi pravověrné impresionisty a v Čechách se věnoval hlavně motivům z
Polabí.
• Soběslav Hypolit Pinkas, malíř a karikaturista,
byl synem českého politika Dra. A. M. Pinkase, poslance na sněmu ve Vídni a Kroměříži. S. H. Pinkas se narodil 7. října 1827, byl žákem Fr. Čermáka, a prvním jeho velkým obrazem jsou Hrající si
děti na Kampě.
• 7.10. 1922 byla presidentem Masarykem jmenována nová vláda, jejímž předsedou se stal hostivařský sedlák Antonín švehla, který stál v čele i dalším- vládám až do roku 1929 (s krátkou přestávkou
vlády úřednické r. 1926), kdy jsa nemocen odešel z
politického života.
(Pokračování na straně 6)

Americký odborník nemeckého povodu, raketový
inženier Kraft Ehricke prichádza s kladnou odpoveď o u na tieto otázky. Tvrdí, že bude možno vyvinut' technológiu, ktorá umožní využit'
slnečného
světla a tepla v pol'nohospodárstve
ďaleko viac
ako dosial' — jeho energie využit' na zmiernenie
dósledkov
nepriaznivých
prírodných podmienok a
jeho světla na predl'ženie
fotosyntetického pochodu v
listoch pol'ných kultur a
na p ď n é práce v ¡noci.
Znie to ako fantázia, ale
inžinier
Kraft
Ehricke
tvrdí, že bude možno pomocou obrovských zrkadiel, umiestených vysoko
v orbitě nad zemským povrchom,
osvětlovat' noc
tak, aby sa dalo na poli
pracovat' a oteplovat' zemský povrch tak, aby sa zabránilo krutým mrazom.
Nateraz však autor pomýšlá len na použitie slnečného světla pre prácu na
poli v noci, aby sa tak
dalo pracovat' na poli nepřetržíte vo dne i v noci
v období, keď sú priaznivé podmienky pre orbu,
sejbu a zber úrody, alebo
keď sa očakávajú nepriaznive poveternostné podmienky, ktoré by pol'né
práce znemožnili. Tak bude možno zachránit' úrodu.
Tento prvý krok pri využití slnečnej energie si
představuje ing. Ehricke
takto: pomocou raket by
sa umiestilo vo vesmíre
obrovské zrkadlo, ktoré by
zachycovalo slnečné světlo a odrážalo by , ho na povrch zemský. Zrkadlo by
bolo menitel'.né, dalo by
sa upravovat' tak, aby odrážalo slnečné světlo na
určitý priestor, na určitú
oblast'. Podl,'a ing. Ehric-

ka by sa takto vrhalo na
určenú oblast' světlo asi
10 až lOOkrát silnejšie, ako
poskytuje mesiac v uplnku.
Autor nazýva túto časť
svojho projektu Lunettá a
p o d ť a jeho výpočtov by
sa tento systém dal vybudovat' tak, aby začal fungovat' v rokoch 1987 až
1989. Jeho náklad odhaduje na 15 miliárd dolárov.
V druhej fáze jeho projektu pojde o vybudovanie
tzv. systému Soletta. To
znamená, že by sa pomocou zrkadla v orbitě vytvořilo akési umělé slnko.
Pomocou systému Soletta
by sa určená oblast' zemského
povrchu
niele-n
osvetl'ovala, ale v nočnom
čase aj ohrievala, tak že
by mohli pol'né kultury na
ošetrenej oblasti pokračovat' vo fotosyntéze, či vo
vytvárani uhlovodanov zo
vzdušného kysličníka uhličitého a z vody,
ktorú
rastliny privádzajú z pódy do listov pomocou cievnych zvázkov. Tento fotosvntetický proces, tvorba
uhlovodanov, totiž nemóže
pokračovat' za noci bez
slnečneho světla a tep1 a.
Ehrickov systém Soletta
má túto fotosyntézu predl'žiť na nočný čas tým,
že zo systému Soletta bude prichádzať
slhečná
energia aj za noci. Tým
sa má zvýšit' p ď n o h o s p o dárska produkcia. Autor
předložil návrhy, podVa
ktorých by sa dala vybudovat' táto druhá fáza jeho solárneho technologického procesu za 30 až 60
miliárd dolárov najneskoršie do roku 2005.
Táto č a s ť jeho projektu
by pomohla zvýšit' produkciu u tých
pďných
kultúr,
ktoré prosperujú
najlepšie za dlhých slnečných dní, ako sú pšenica,

cukrovka, špenát, hrách
alebo salát.
Tretia fáza jeho projektu by mala vytvořit' tak
silný systém na zachytenie
slnečnej energie, že by sa
mohol pomocou neho zásob o v a ť priemysel.
Ked* sa teleso umiestní
vo výške 35.000 km nad
rovníkem, obehne zemeguTa ráz za 24 hodin. To
by nevyhovovalo pre účely. ktoré má ing. Ehricke
na mysli, lebo na takú
vzdialeDOsť
sa slnečné
světlo
značné oslabuje.
Preto GO doporučuje, aby
sa systém Lunetta umiestil vo výške len nějakých
4.000 km a aby obiehal
okolo zemegule pod uhlom
55 stupĎav. Za takéhoto usporiadania by obehol systém zrkadiel okolo zemegule raz za 3 hodiny a nad
horizontem by bol asi jednu hodinu. To znamená,"
že aby sa osvětlil povrch
zemský a j za 8 nočných
hodin, muselo by sa umiestiť v orbitě asi 8 až
10 takýchto zrkadlových
systémov.
Autor předložil aj přesné
výpočty ako vel'ké by malí b y ť zrkadlá pre osvetlenie
určitého
rozsahu
zemského povrchu. Nižšie
sa však už systém umiestiť nemože. lebo v nižZLOBÍ

VÁS

ších polohách vesmíru už
začína pás ziarenia (radiacia), kde sa nachádzaju
radioaktivně
protónové
částice, ktoré sú škodlivé
?,'udskému zdraviu. Z tohoto pásma by sa teda zo
zdravotných dóvodov nesmelo slnečné světlo vyráž a ť na povrch zemský za
nočného času.
Podl'a
návrhu
ing.
Ehricka má systém Lunetta použitie aj mimo pol'nohospodárstva. Mohol by sa
používat' pre osvetlenie
městských oblastí, tak že
by mohol nahradit' elektirické osvetlenie ulic v mestách.
Výkon tohoto systému
je závislý na tom, že by
sa do vesmíru umiestnilo
tol'ko zrkadlových systémov, aby vždy bolo niekol'ko z nich na plnom
sínečnom svetle a mohlo
takto odrážať světlo v
nočnom čase na povrch
zemský. Tak by sa podařilo osvětlit' velkú č a s ť
povrchu zemskeho zároveň. To však znamená, že
by sa muselo umiestiť vo
vesmíre niekolko sto tisíc
ton materiálu.
Samozrejme,
že je to
projekt velmi nákladný a
predom nemožno zaručit',
že bude' pracovat' tak, ako
to teoreticky vyžerá na
Ehrickovych plánoch. S
pokusmi sa však už začína. Autor tvrdí, že pomocou systému Soletta bude
možno zvýšit' svetovú pol'nohospodársku produkciu
asi o 3 až 5% a tak že
sa náklady na vybudovanie systému amortizujú za
nějakých 20 rokov. Světověj
pol'nohospodárskej
produkcii by sa tak ukázali nové horizonty rozvoja.
Dušan Lehotský

OČI?

Bolí Vás hlava ?
Noste brýle od

/
O P T í

OPTO

Capitol House, 113 Swanson St.,
Melbourně (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
i Vaším příbuzným i bez lékařského předpisu,
i
v nutných případech i telegraficky,
i
i

V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je zavřeno.
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Revoluce má dno
Ferdinand

Nevhodná slova

Peroutka

Číňané vynikají nad všechny ostatní národy ve vymýšlení poetických názvů. V Číně existuje také
"Úřad č t y ř Směrí^. Když se přihlásí novy člen vesnické komuny, komuna je povinna ohlásit to telefonicky tomuto úřadu.
Mao Ce Tung, který vloni zemřel, měl v sobě dva směry, možná tři. Čína ho nepřestane uctívat.
Tato ohromná země byla po staletí rozervána vnitřními zápasy. Byl velký počet místních tyranů a tyránků, kteří se navzájem nenáviděli. V novější době přibyli také svářící se generálové. V letech třicátých docházely z Číny takovéto zprávy: "Generál ten a ten obsadil město to a to. Není známo, ke
kterému směru se generál hlásí". Vše o něm bylo nejisté mimo to, že se mu chtělo moci. Rozháraná
země nutně podléhala kolonisátorům, á sousedé si ukrajovali z jejího území. Mao Ce Tung svým způsobem Čínu sjednotil a prodchnul ji společnou hrdostí. Od té chvíle, ať jakékoli budou světové děje,
Čína bude vždy velmocí, jednou snad největší.
Mao Ce Tung byl přirozeným vůdcem čínské
komunistické strany, zároveň však občas osnoval
vzpouru proti ní. Byly to
světoznámé scény. Pokaždé, s Maovým schválením,
dav výrostků tahal za vousy některé nejvyšší funkcionáře strany, vlekl je na
náměstí a nutil je, aby se
v kleče přiznávali, že jsou
tajnými členy kapitalistického spiknutí. V Maově
barevné řeči: že jsou to
ďáblové. Dva směry se
srážely v Maovi. Napsal
knihu o Protikladech, která zasluhovala ocenění jako zamyšlený, jemný příspěvek k marx-leninismu.
Zároveň však sepsal hrubou, primitivní " č e r v e n o u
knížku" pro potřebu těch
chlapců, jež posílal do
ulic, aby terorisovali. Kupodivu právě tato druhá
knížka, tento demagogický pamflet, uchvátila část
mladých lidí na Západě.
Jediným rozmachem své
mysli ji postavili nad celou dosavadní
filosofii,
ostatně také nad Marxe a
Lenina. Nosili ji v kapse,
aby ji měli poi ruce. "Nemohu
teď
odpovědět",

pravil jeden z nich, "podívám se doma do Červené knížky." Několik málo
let uplynulo. Kde se, ukryjí tito mladí západní lidé,
aby nebylo vzpomínáno jejich pošetilosti?
Jedna z hlavních ulic v
Pekingu
nese . poetické
jméno "Ulice Věčného Klid u " . Avšak Čína neměla
klid za Mao Ce Tunga. V
určitých intervalech prodělávala otřesy, které byly nazývány revolucí, ale
lišily se od všech revolucí ostatních tím, že nevycházely zespodu, z pudu
lidu, nýbrž sezhora od nej>yšší autority ve státě.
Bylo nařízeno samotným
otcem komunistické vlasti
Mao Ce Tungem, aby vypukly. K tomu ho vedl
beze vší pochyby také
osobní zájem, nebyl ochoten smířit se s tím, že by
byl uctíván trochu méně.
Ale i kdyby toho nebylo,
Maova filosofie obsahovala dostatek elementů, které ho rozváděly s jinými
čínskými komunistickými
vůdci. Mao s nich
nespouštěl oči. Kdykoli se
mu zdálo, že jejich vliv
sílí, přišly hromy a blesky

PRVOTRIDNI

TÉZ K DOSTÁNÍ
F R A V É M

m

Ruská
revoluce
roku
1917 byla — více v theorii než ve skutečnosti —
revolucí
průmyslového
proletariátu. Pokud takovou revolucí nebyla, vůdcové měli všechen úmysl,
aby se takovou během doby stala. Od samého začátku bylo určeno, že vesnické masy budou v Rusku hrát druhou nebo třetí roli za průmyslovými
dělníky, patrně i za intelektuály. V Číně bylo procento průmyslového dělnictva docela nepatrné, a
Mao logicky založil revoluci na té vrstvě, jíž byla
v zemi překypující hojnost, na 80% zemědělského obyvatelstva. To bylo
dobré pro revoluci,
jak
dobré to bylo v jiných
ohledech?
Není nic zvláštního, jestliže si politický
vůdce
idealisuje svého spojence,
který mu pomohl zvítězit.
Má-li dost moci. nutí i
ostatní, aby si ho také
idealisovali. Podle Maovy

vůle se vyučovalo ve školách. Učitelé opěvovali idylický život venkova tak,
jako za rokokové doby byl
opěvován na královském
francouzském dvoře. Důrazně doporučovali krásy
přírody, velebili čistý venkovský vzduch a život na
vesnici dávali za
vzor
zdařilého života. Také doporučovali mysl vesničanů
jako vzor.
Jaký byl rozsah této
mysli? Čínská vesnice byla ještě nedotčena průmyslem, sedlák ještě tahal
pluh, opřen rameny do popruhů. Nad tím Mao hlásal moudrost vesnice. Jaká to byla moudrost na
příklad v ekonomii? Nemyslil Mao na naléhavou
potřebu industrialisace Číny? Zdá se, že myslil, ale
zdá se také, že v té věci
zapomínal dnes co chtěl
včera. Když byl v bojovné politické náladě, dovoloval si, aby i pouhý pohled na automobil ho dráždil, a aby mu byl mezinárodní obchod hříchem proti duchu Číny. Neboť vesnice žije blaženě bez importu-exportu. A co — z
(Pokračování na str. 6)
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VYBER

Opravdový blázen — nemá ze svého bláznovství
ani užitek . . .
•
Jsem u něho sprosťák, neb občas řeknu hodně
nahlas to, nač on bez přestání myslí.
•
Protijdoucím uvolňujeme ochotněji cestu nejenom proto, že by do nás mohli vrazit, ale hlavně: nemohou nás předejít.
•
Mnohem lépe si rozumím s těmi, kteří utekli
proto, aby se mohli vrátit.
•
Největší obtíže si způsobuji hlavně tím, že první
řeknu to, co si už dávno všichni myslí.
•
Není umění hlásat socialistické myšlenky na
Západě, ale trvat na jejich dodržování na Východě.
•
Každému se dostane toho, co si zasloužil. Ovšem,
ten, kdož je přesvědčen, že zasloužil — dostane
ještě taky. přidáno.
•
Pořád se domnívá být spisovatelem — ač už
je dávno žoldnéřem s perem.
•
Někteří lidé už mě začínají brát vážně — nestydím se být před nimi směšným.
•
Vím, jak nejsnáze přimět lidi k tomu, aby mi
pomohli. Upřímně se jim přiznám, že — nevím.
•
Své zápory si přeměřujeme podle těch, kteří
jich mají více a větších. Klady srovnáváme naopak.
* .
Nejde o to, umět se naladit, ale umět se vyladit tak, aby člověk dokázal sám sobě naslouchat.
•
Měl pouze jedinou starost: jak co nejvíce sníst
a co nejméně přitom přibrat na váze.
•

JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO

Neznám nic strašnějšího než žít jako chudobný
— v bohaté zemi.
•
Moudrý se často chová jako
jako chytrák.
*

M L A D É K R M E N É KACHNY, K U Ř A T A

ČESKÉM

Milan Růžička
Pořád si vylepšuji charakter: zásadně už nelžu
v těch případech, kdy se na tom nedá nic vydělat.
•
Svou lenost můžeš různě pojmenovat. Především
je to odvislé od výše konta.
•

Dost špatně už snáším rozumné, natož chytré,
a Bůh m ě ochraňuj před vychytralými.
•

PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ J Á T R O V É KNEDLFČKY,
SMETANOVÉ

v

s nejvyššího místa, začalo se odtamtud ozývat:
"Bouřit se je oprávněno.
Je třeba znovu rozdmýchaí
plameny revoluce."

-5-

DRUHU

hlupák — nikdy

Každý víme o lidské špatnosti, mnohem raději
však mám ty lidi, které to přesto znovu a znovu
překvapí.
*
Ty nejkrásnější naše představy se, bohužel, nesplňují. Nebo jenom maloktere — v tom " n e b o " ,
tkví celý můj optimismus.
•
Mohl by být užitečný i v exilu, kdyby všechnu
energii nespotřeboval na vysvětlování, jak byl
doma důležitý.
•
'
Už jsem zažil lakování n a růžovo, na šedivo,
co takhle někdy — na pravdivo?
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str. 5) Mao pronásledoval. Jsou
mezi nimi i takoví, které
dal vláčet davem na náměstí, aby se tam na kolenou káli. Jeden z nich
je
nyní
ministerským
předsedou. Vítězství toho,
co Mao nazýval reakčním
směrem a co nenáviděl,
je zatím úplné. Nový režim uvrhl do politického
podsvětí, zdá se, že na
chvíli i do žaláře, "bandu
čtyř", mezi nimiž je žena
Maova. Pozorovateli nemůže ujít, že tato skupina, nyní ¡nazývána anarchistickou bandou, se zastávala idejí, podle nichž
Mao patřil k dvacátému
Mao často jednal.
století, pokud to bylo stoJe možno vložit do jedletí revoluce. Nepatřil k
němu, pokud to bylo sto- né věty, proč byl Mao po
letí vědy a práce. Nová své smrti tak rychle, bez
vláda, která nastoupila po debaty opuštěn: stál v cejeho smrti, čekala chvíli, stě úplnému vstupu Číny
až si byla jista náladou v do moderní doby. Číňanů
zemi. Potom Mao Ce Tun- je sedmkrát více než Jaga s největšími ohledy a ponců, ale Japonsko vyrámlčky svrhla s jeho pozi- bí více ocele, aut a všech
ce ideového vůdce. Nic o jiných průmyslových výtom nesvědčí více než ten robků než ohromná Čína.
fakt, že nová vláda je slo- Nejen to, Japonsko sklidí
žena z velké části, snad také na jednom hektaru
většinou, z mužů, které půdy daleko více rýže než
(Pokračování

(Pokračováni se strany 4)
• 9. 10. 1857 zemřel chrudimský rodák Josef Ressel.
Na myšlenku užít k pohonu lodí Árchimedova šroubu poháněného parou, přišel v Terstu, kde působil
jako námořský lesní intendant.
• Slovenský literární historik, kritik a překladatel
Rudo Brtáň se narodil 9. 10. 1907. Hlavním úsekem
jeho badatelské práce bylo slovenské obrození a svoj e poznatky o n ě m uložil do knihy Pri prameňoch
slovenskej obrodeneckej literatúry.
• Jednou z prvních divadelních her školských, které provedly jesuitské školy pražské, a první jesuitskou hrou v jazyku českém vůbec, byla hra o sv.
Václavu, provedená 12. 10. 1567, jejímž autorem byl
Mikuláš Salius.
• 12. 10. 1576 zemřel císař a český král Maxmilián
II. Den pohřbu byl stanoven na 22. 3. 1577. Pohřební průvod ještě neopustil staroměstské ulice (vyšel
z kostela sv. Jakuba na Starém Městě pražském a
ubíral se na Hrad), když v něm propukla bezmezná
panika. Šířila se od konce průvodu a obratem změnila důstojný ceremoniál smutečního aktu v děsivou frašku.- Smuteční hosté opouštěli svá místa v
průvodu, aby se ukryli v nejbližších domech, biskupové a opati ztráceli na útěku berly a prsteny, někteří z hodnostářů utíkali i s královskými insigniemi. Všichni byli posedlí strachem, že začíná strašné
masové vraždění. Přízrak bartolomějské noci, který
Prahu vzrušoval již několik let, vykonal své. Rudolf
II., syn zemřelého, zůstal stát uprostřed Malého náměstí za márami sám. Jak se dodatečně zjistilo, zmatek vyvolal zbrojnoš, který podle starých zvyklostí
rozhazoval mezi chudinu drobné mince, skutečným
viníkem paniky však byla atmosféra napětí, která
tehdy vládla v Praze a v celém českém království.
• Herečka HD v Praze Marie Huebnerová se narodila 12. října 1862. Kvapilova Bludička byla první
původní novinkou, v níž Huebnerová na Národním
divadle vystoupila — hrála v ní modelku Rézu. A
přímo pro ni napsal pák Jar. Kvapil episodní roli
hubaté holky v Princezně Pampelišce. Již však za
éry šubertovy patřily jejím vítězným úspěchům role mazané žáby v Krylově veselohře šotku a židovské lichvářky v Suvorinově dramatu Tatjana Rěpiná.
• Ani třiceti let se nedožil Rudolf Mayer. A také
během svého krátkého života nevydal žádnou básnickou sbírku. Jeho verše sebral a osm let po jeho
smrti vydal Josef Durdík. Básník R . Maver se narodil 13. 10. 1837.
• Žák profesora J. Obrovského na pražské Akademii výtvarných umění, slovenský malíř Vladimír
Droppa, se narodil 13. 10. 1907. V jeho tvorbě převažuje komorní malířství, zvláště zátiší.

se

vesnického hlediska — s
universitami? Několikráte
Mao učinil analfabetické
vesničany drsným soudcem
nad
universitními
profesory. Ale bylo za tím
i pokrytectví. Mao velebil
vesnici, ale věděl dost o
nepříjemnosti a omezenosti života na čínské vesnici. Za trest posílal do vesnice
na nucené práce
mladé intelektuály, kteří
se proti němu nějak prohřešili. Vesnice byla tedy
jednak sídlo
blaženosti,
jednak trestná kolonie.

• 15. října 1837 se narodil a 30. června 1902 zemřel
filosof, estetik a literární kritik Josef Durdík. Na
sjezdu profesorů středních škol v Chrudimi pronesl
4. června 1884 řeč o mravnosti, v níž rozlišil mravouku osobní, národů a obecnou — lidskou. Tato přednáška vyšla u J. Otty pod názvem O pokroku mravnosti.
• Mezi znárodnělé písně patří Čelakovského Je to
chůze po tom světě, k níž nápěv složil Alois Jelen,
který zemřel 15. 10. 1857. Z jeho díla je rovněž dodnes zpívána píseň Zasviť mi, ty slunko zlaté.
• Představitel hrdinských a charakterních rolí, člen
ND v Praze, Bedřich Karen se narodil 15. 10. 1887.
Před příchodem do ND působil v městském divadle
v Plzni a ve Vinohradském divadle.

Čína. Traktor se stal už
dávno důležitým zemědělským nástrojem, v sovětském Rusku už v letech
třicátých. Čína dosud má
jen jeden nebo dva traktory na deset tisíc zemědělců. Mao jen zdráhavě přijímal převratné výsledky
moderní vědy. Někdy se
zdálo, že vykřikne, jako
bylo vykřiknuto ve francouzské revoluci: " R e v o luce nepotřebuje chemiků."

zastupoval vyšší princip
než je výroba. Revoluci.
Tu jeho mysl odplývala
do zcela mystických dálek. Přemýšlel, jak zaručit, aby revoluce ještě
trvala za tisíc let. Z jeho výroků víme, že se obával, že za tisíc let by se
mohla čínská mládež odvrátit od komunismu. A
zdálo se mu, že je možno dnes revoluci na tisíc
let přikázat. Avšak, co
by to mohlo být — perProgram nové vlády je manentní, tisíciletá revoúplný a vědomý kontrast luce?
ke kolísavému programoNová čínská vláda se
vání Maovu. Jeho jádrem rozhodla, že stanoví konkje these, že socialismus rétní cíle a tak položí pod
pod žádnou výmluvou ne- revoluci dno.
má vést k zaostalé výrobě. Nová vláda shrnula
svůj
program
takto:
MOŘE KNIH . . . !
" B u ď m e mocnou socialiBass: Klapzubova jedenáctka, London: Bílý
stickou zemí s moderním
tesák, Mrštík: Pohádka
zemědělstvím a průmymáje . . Mayovky, Verslem, s vědou a technoloneovky, detektiv., dobgií, které se vyrovnají úrodružné a stovky jiných. — Preisner: Krirovni světové." Co slovo,
tika totalitarismu —
to tajná nebo i veřejná
slovníky, nauč. slovnírána do Mao Ce Tunga.
ky, knihy lékař., zaŠkoly buďtež disciplinohradn. aj. — Měsíčník
vány, aby byl zaručen neROZHLEDY
včetně
Seznamov.
věstníku,
rušený přístup moderní
jednotí, čísla $ 1.50.
vědy. Učitelé a profesoři
KRÁSNÝ ROMÁN pro
konečně dostanou discipličtenářky románů, jednární moc. Také dělnictvo
notí. č. 75c.
OBJEDbude disciplinováno, aby
NEJTE !
CENTRUM
KNIH, P. O. Box 3483
byl vytvořen moderně cvi" C " , Hamilton, Ont.,
čený pracovní sbor.
CANADA
Mao, jak se mu zdálo,
Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

Z KORESPONDENCE
GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA
Jaroslav

VELKÝ

VÝBĚR

VÍN, L I K É R Ů A PIVA
DOMÁCÍCH I IMPORTOVANÝCH Z RŮZNÝCH

ZEMÍ

DODÁME ZA

i

VELKOOBCHODNÍ CENY KAMKOLI V AUSTRÁLII

J. Kinda & Co. Pty. Ltd.
407 BLACKSHAWS RD., NORTH ALTONA, VIC. 3025
Telefon 314-6111, 314-6281
V Y Ž Á D E J T E SI NÁŠ 25-STRÁNKOVÝ C E N Í K

PIVO

DODÁVÁME DO DOMU KAMKOLI V MELBOURNE ZA MINIMÁLNÍ CENU

Kujeba

Vaše excelence,
Alláh je Alláh a dr. George Habaš je jeho prorok.
Když mi moje kanály hlásily, že jste udělil Leonidu Brežněvovi zlatou medaili míru Spojených národů, vznikla ve mně předtucha, že mě snad už
nemáte rád. Uznávám ovšem nesporné zásluhy svého sovětského přítele Ljonky o zachování bezpečnosti národů, ale přece jen si myslím, že se mu
m é zabezpečovací úsilí vyrovná. Připomínám namátkou jen zásah mých chlapců na mnichovské
Olympiádě, akci v Lodu, v Athénách, v Curychu a
Jinde, kde byla bezpečnost národů vážně ohrožena.
Zachránil jsem ji bleskurychle za cenu několika málo granátů a kulometných kulek, takže jsme životní
prostředí znečistili jen minimálně. Ljonka — při vší
úctě k němu — na to potřeboval několik týdnů a
dodnes výfuky jeho jednotek zaneřáď ují československé luhy a háje. Žádám Vás, Vaše excelence,
cjbyste mi vzhledem k těmto faktům také udělil podobnou medaili a já Vám zato slibuji, že můj přítel Kaddáfí bude do Vaší soukromé vily dodávat
deset let olej, a to pod světovou cenou. V hluboké
úctě dr. George Habaš, Alláhův prorok.
Vážený dr. Habaši,
díky za Váš list. Máte jistě pravdu, že jste udělal
pro bezpečnost národů, co bylo ve Vašich silách.
Musel jsem však přihlédnout k účelnosti tohoto vyznamenání. Nesmíte zapomínat, že s e ' blíží volba
generálního tajemníka OSN a že chci znovu kan-
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Jiří Pelikán: Jaro, které nikdy neskončí (Fisher, Frankfurt/M., 1977)

Čtvero ročních období

Dnes se vracíme recenzí k memoárům někdejšího ředitele pražské televize,
které poté, co vyšly francouzsky pod názvem "Jestliže mě zabijí", byly vydány také německy. Pelikán se je rozhodl napsat, když mu 4. února 75 byl
doručen v jeho římském bytě pekelný stroj, který se mu naštěstí podařilo zneškodnit. Už jsme se zabývali jeho přiznanou odpovědností na únorových a potomních událostech, citovali jsme některé jeho naivní víry, pro něž zůstával v
komunistické straně, byl jejím nikoli malým funkcionářem, í když se " v něm
probouzely pochybnosti". Zbývá tu dodat, proč tedy nevystoupil z partaje^ proč
se nevzepřel. Obecnou odpovědí je tu, tuším, odstaveček, v němž popisuje zážitek z roku 1937, kdy vstoupil do komunistického Svazu mladých:
"Náš tajemník, aktivní
komunista, byl rozhořčen
chováním Sovětského svazu za španělské občanské
války. Hovořil o Stalinově
zradě a srovnával ji s postojem Trockého. Tehdy
jsem nevěděl, kdo to Trocký je. Tento přítel v nás
budil určité pochyhnosti a
já jsem se svěřil bratrovi,
staršímu o sedm roků,
který studoval medicínu a
byl od roku 1936 členem
komunistické strany; pro
mne byl jakýmsi vzorem.
"Máš-li pochyby,"
řekl,
"pák důvěřuj Sovětskému
svazu a straně, ty vědí,
co se má dělat." Jiří Pelikán nedělal do 20. srpna 1968 nic jiného, než
věřil Sovětskému svazu a
straně, která " j e nositelkou kolektivního rozumu a
ví víc než kdokoliv j i n ý " .
Věřil, i když SSSR sjednal
pakt s Hitlerovým Německem, účastnil se poté, když
strana dovolila odpor, od-

boje proti Němcům a poznal na vlastní kůži nepravdivost legend, že se
odbojové činnosti zúčastnili pouze komunisté a že
Hitler byl poražen jen zásluhou Sovětského svazu.
Jeho víra otřesena nebyla, pilně se podílel na přípravách únorového puče,
stal se poslancem. Pranic
ho nepopudilo poúnorové
zatýkání, mírně ho zato
zneklidnilo vyloučení Jugoslávie z Kominformy.
Potom brzo začaly prověrky a Pelikán musel, přestože
zastával mejvyšší
funkce, psát dopodrobna
svůj životopis a doplňovat
jej několikrát podle přání
kádrové komise ÚV. Ve
zdraví nejistotu přežil a
když
bylo
pozatýkáno
"spiklenecké
centrum,",
zkoumal v bezesných nocích své ledví a "pátral
v nejhlubších záhybech života po stopě možné vin y " . Uvažoval prý dokon-

didovat, neboť mír není dosud zabezpečen. Budu potřebovat každý hlas, a tu Vás prosím, abyste ztratil za mne slovo u svých arabských přátel, aby i
tentokrát hlasovali pro mne. Budu-li zvolen, pak Vás
zlatá medaile nemine. Váš Kurt Waldheim.
X X X
Šupáku,
jak se opovažuješ dát takovému packalovi medaili a
mě vynechat? Copak denně pro mír nepopravuju?
Copak nedělám všechno pro zachování ohrožené živočišné speciés, krokodýlů, neházím jim pravidelně
rušitele ugandského míru? Co jsou Brežněvovy psychušky proti mým mírovým kriminálům? Tak se
tumluj, mí krokodýlové rakouské maso ještě nevochutnali. Idi Amin Dada, the Greatest.
Vaše excelence,
díky za Váš milý dopis. Vaše slova m ě donutila k
zamyšlení. Vaše činy mi moji nehodní poradci líčili
až dosud jako barbarské. Nyní jste mě však přesvědčil, že z nich čiší nejvyšší humanita. Jsem skoro
v pokušení přepustit Vám svou tajemnickou funkci
v rodině národů, jejímž j e Vaše země důstojným
členem, máte přece demokratické zkušenosti, jsa
předsedou Organizace africké jednoty. Se zlatou medailí míru se však nedá nic dělat. Pro letošek je
jejich zásoba zcela vyčerpána. Nedodá-li Amerika
nějaké zlato, budou tato mírová vyznamenání zrušena. Doufejme v nejlepší, snad nás Carter nenechá
na holičkách, od koho bych bral plat já? Budu se
denně modlit, aby nás Všemohoucí v našich funkcích zachovati ráčil. Pokud pak jde o rakouské
maso pro Vaše ctěné krokodýly, nejsem si jist, zda
bych jim chutnal, mnoha lidem už takhle ležím v
žaludku. V hluboké úctě K. W.
X X X
Sehr geehrter Herr Waldheim,
tvrdé jádro skupiny "Baader-Meinhofová" mě pově-

ce o tom odejít z politického života a pokračovat
ve studiu, protože cítil
rozpor mezi tím, co se
skutečně dělo, a tím, o
čem musel na schůzích hovořit. Od útěku z boje za
čs. komunismus, ho, devětadvacetiletého, zachránil
krajský tajemník strany,
který mu řekl:
"Jestliže dezertuješ, vrhne to v dnešní situaci na
tebe divné světlo a ukáže, že se ti politika strany
už nezamlouvá. Tvá jediná šance je angažovat
se ještě zjevněji, abys dokázal, že hájíš bezvýhradně politiku strany."

dělnickým
prezidentem
vysioví
jednou
historie
tvrdý rozsudek, protože
byl bezpodmínečně oddán
sovětskému vedení. Tehdy
mu snad tyto myšlenky
ani nepřišly, měl jiné starosti (a věřil straně). Roku 1953 byl se svolením
Novotného zvolen generálním tajemníkem Mezinárodního svazu studentstva;
přijal volbu přesto, že měl
důkaz, že mu kádrováci
odposlouchávají telefonické rozhovory a že mu partaj mluví do styků se soudružkami. V této funkci
se často setkával s odporem sovětských delegátů,
jakmile se nějaká rezoluce MSS dotýkala, b y ť i jen
bokem, politiky Sovětského svazu. Pelikán tu připomíná dva takové konflikty, v nichž
svědomí
ustoupilo
oportunismu:
zprávu o maďarských studentech, vyloučených po
národnostním povstání r.
1956 ze studia, a návrh japonské studentské delegace roku 1961 zakázat atomové pokusy všech zemí,
tedy i Sovětského svazu.
Pelikán prý nemohl několik nocí spát, ale nakonec
zvítězila péče o korýtko.

Česká

znělka

Josef Václav Sládek
Jsme děti věku, jenž svou bídou žije
a nedbá minula ni budoucnosti:
vrtochy bláznů jsou mu předkův ctnosti
a budoucnost? — ať bije se jak bije!
Nám k smíchu mužnost, vroucnost, poesie
těch srdcí, jež tu tloukla v minulosti —
u žití stolu, hoj — teď my jsme hosti!
Ať žije mžik! — co v hrobě, ať si hnije!
Ó pěvci, myslitelé, bojovníci,
kdož pro tu svatou českou půdu žili
a mřeli, — slyšte, s nestydatou lící
jak díme: My jsme vše — a nic, kdo byli!
Ne! — my jsme pýr a mech a plevel měkký
na balvanech, jež ční tu na vše věky!
(Sluncem a stínem)

když Novotný po návratu rámci její
z

XX.

sjezdu KSSS

činnosti,

my

po- však odpovídáme za to, že

mlčel o Chruščovově taj- to došlo tak daleko." Na
né řeči, o které se on v Chruščova

nedá Pelikán

plném znění dočetl v za- celkem dopustit, Brežněva
hraničí. Vlnu nevole a roz- však

pokládá

"za

paků, která ho zachvátila, středního člověka,
pomohly

prokterý

utlumit události postrádá jakékoli pochope-

v Polsku a v Maďarsku, ní pro socialismus".
V září 1961 málem chytl
které vedení — celkem
správně — vydávalo kád- předsedu MSS " ř e m e n " :
rům za výsledek
odsta- byl obviněn ze spiknutí
Pelikán v politice zůstal,
linšťování. Jako ostatní revizionistů, "kteří mají
ale čekaly ho další pohrotěsné styky s Jugoslávci
my. Stalinovou smrtí se
funkcionáře i Pelikána šoa jsou placeni americkými
jeho svět zhroutil a "překoval výrok Chruščova v
imperialisty". Na zákrok
padl ho pocit bezmoci'".
Ostravě: "Není pravda,
Novotného však bylo od
Gottwaldova smrt krátce
že budapešťské povstání procesu upuštěno, leč bez
nato se ho
naprotitomu
bylo dílem CIA, je to dílo trestu
soudruh
Pelikán
tak hluboce nedotkla a doNe, komunističtí funkcio- našich vlastních omylů, nevyváži: od té doby mudatečně se dopracoval k
náři to neměli lehké. Pe- neboť m y jsme zodpověd- sel mít ke každé cestě do
názoru, že nad prvním
likán se velice
podivil, ní. Že CIA dodatečně těch- (í^kračování na str. 8)
to událostí využila, bylo v
řilo, abych Vám tlumočil jeho rozčarování nad tím, dit ve velkém, aby to vypadalo jako úsilí o mír a
že jste dal zlatou medaili míru panu Brežněvovi. bezpečnost národů. Jakmile pak budete "so weit",
Ačkoli si ji zaslouží i on, měl jste podpořit ty, odevzdám Vám v přítomnosti francouzské televize
kteří úpí za mír v kriminále. A jak úpí! Představte rád medaili míru. Au revoir, Maitre Croissant.
si, sehr geehrter Herr Waldheim, že ve stammheimX X X
ské věznici nedostanou ani hlt alkoholu, jejich sexuálVážený pane doktore,
ní pudy jsou odkázány n a ' svépomoc. Nikdy dosud v zastoupení svého muže, .kterému se podařilo v
netrpěli bojovníci za mír a bezpečnost národů tak, kufru uprchnout z italské vězeňské nemocnice, v níž
jako trpí tito hrdinové. Zeptejte se monsieur Sartra, byl držen jako "válečný zločinec", a který dlí toho
který zaplakal, když viděl naši bídu. Vyznamenal času u mne, žádám Vás o zlatou medaili míru pro
jste muže, který může střílet ve vší veřejnosti, my něj, protože se příkazem k zastřelení rukojmí zase ke střelbě musíme skrývat a když někoho za- sloužil o rychlé ukončení druhé světové války. Vaše
střelí "komando Hause]f\
honí ho jako štvanou Frau Kappeler.
Gnädige Frau,
zvěř celá německá policie. Ujišťujeme Vás, sehr
geehrter Herr Waldheim, že nedaj-li medaili, pozvou s účastí jsem sledoval únik Vašeho pana chotě ze
vás němečtí bojovníci za mír mezi sebe, und bist spárů italské justice. Prokázala jste úctyhodný orgadu nicht willig, so brauch' ich Gewalt. Jistě se ten nizační talent. Jen co seženou Spojené národy něco
Váš spolek rád složí na výkupné, n e b o ť takového peněz, zřídím vyznamenání za "organizování m í r u "
tajemníka jako Vy dosud neměl. Budete-li mít uži- a Vy, Gnädigste, budete její první nositelkou. Potečné návrhy v tom směru, spojte se se mnou, zdravujte svého pana manžela a že mu přeju brzké
který poživá azylu ve sladké Francii. Nashledanou se uzdravení. Váš Kurt Waldheim.
X X X
těší dr. Croissant.
Pane Waldheime,
Mon cher Maitre Croissant,
mrzí mě. že Vaši předkové prý pocházejí z Čech,
zdravím Vás ve Vašem francouzském exilu a dou- ale těší mě, že jste se tam nenarodil Vy. Václav
fám, že se Vám vede dobře. Můžete být ujištěn, že Novák, uprchlík.
Spojené národy stojí mou osobou ve své většině za
Vážený pane Nováku,
Vašim nezištným zápolením o bezpečnost německé- ve své nenávisti, kterou chováte proti světovému
ho národa na západ od demarkační linie. Být mladší, míru, asi nevíte, že jsem se zasloužil o odstranění
hned bych se k Vám přidal. Mám však dojem, že napětí mezi Rakouskem a Sovětským svazem, které
by se nesetkalo s obecným souhlasem, kdybych Va- vzniklo po bratrské pomoci Rudé armády Českoslošim přátelům ve Stammheimu udělil zlatou medaili vensku, Vím, jak bylo panu Brežněvovi líto, že mumíru. Je vás prý i se sympatizanty jen 1200 a i sel zakročit proti kontrarevoluci ve Vaší zemi, říkal
když máte na svém hrdinském kontě hezkou řád- mi to. Budeme spolu ruku v ruce i nadále bojovat o
ku mrtvých, přece jen musíte uznat, že pan Brež- světový mír a bezpečnost národů proti všem štváněv vám dá " f l e k á " . Až budou ti úpící zase na svo- čům, ke kterým, jak se zdá, patříte i Vy. Kurt Waldbodě, rád mezi ně zavítám a poradím jim, jak vraž- heim.
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Rozkol v církvi ?
Alois Rozehnal
Arcibiskup Marcel Lefebvre, vynikající francouzský
theolog a svého času generální představený misionářského řádu Otců svatého Ducha, biskup v Tulle
ve Francii a arcibiskup v Dakaru, Senegal, v Africe, apoštolský delegát za celou francouzsky mluvící
Afriku, se stal hlavním mluvčím církevního hnutí
tradicionalistů, kteří dosud ctí zásady Tridentského
koncilu (1545-1563) s latinou sjednocující svět, ale
zavrhují a odsuzují moderní zásady II. Vatikánského
koncilu (1962-1965) s národními jazyky, svět rozdělujícími. Stará latina prý nebyla srozumitelná obyčejn ý m lidem, ale národní jazyky nejsou zárukou dorozumění ve světě a někdy ani doma. Nezašel však
ve svém stáří 71 let příliš daleko?
Před sto lety se Staro-katolíci ve střední a západní
Evropě odtrhli od Církve pro nesouhlas s tehdejšími
novotami I. Vatikánského koncilu (1869-1870). V Čechách se - soustředili ve Warnsdorfu a Ústí n. L.,
kde jich bylo v r. 1937 asi 23.000, v cizině pak od
r. 1885 ve Spojených státech amerických a v Kanadě
v okolí Kitchener, Ontario, kde jich bylo asi 100.000.
Jejich duchovním vůdcem se stal arcibiskup William
Pavlík, který byl po II. světové válce vedoucím
úředníkem Spořitelny v Moravské Ostravě a za ČSL
poslancem Prozatímního národního shromáždění v
Praze. P o státním převratu (25. II. 1948) odešel doKanady, kde se stal duchovním Církve Krista Krále
a vedoucím činitelem duchovního života Staro-katolíků, jimž stál v čele až do své předčasné smrti v
r. 1965, ve věku 56 let.

června 14 kněží podle obřadu latinského. Značné finanční podpory umožnily m u založit nové semináře
a instituty latinského ritu ve Francii, Belgii, Itálii,
Německu, Holandsku, Anglii, Spojených státech amerických, kde v červenci vysvětil další kněze latinského ritu.
Hlavním jeho cílem je zachovat mši svatou v latině, jak ji podle Tridentského koncilu zavedl papež
Pius V. dekretem Quo Primům z 9. VII. 1570, uvádějícím Missale Romanům in ligua latina in perpetuum (na věčné časy). Papež Pavel VI. v r. 1969
podle II. Vatikánského koncilu zavedl mši svatou v
rodném jazyku (in lingua vernecula) a zrušil latinskou mši svatou, což vyvolalo nespokojenost tradicionalistů, jejichž hnutí podporuje podle odhadu poměrně značná část katolíků: ve Francii 28%, v USA
34%, v Anglii a Irsku 54% a v ostatních převážně
katolických zemích až 25%. (Malachi Martin, bývalý
jezuita: A New Church Perils Catholic Unity; New
York Daily News, 1. VII. 1977).
Vzpurný arcibiskup po latinské mši ve Sportovním
paláci, průmyslového centra severní Francie v Lilie
29. srpna 1976, provedl roztržku, když na adresu
papeže prohlásil zejména:

Hořký je plod II. Vatikánského koncilu. Liberální
katolíci chtějí, aby se Církev provdala za revoluční
podvrat. Nejsme to my, kdo spějí k rozkolu, nýbrž
Řím. Oni směřují k odpadlictví. Já jsem s 20 stoletími Církve a všemi svatými. Papež přestává být
papežem, když je v omylu. Budeme poslouchat něPřed tisíci lety cařihradský patriarcha Potius (821- koho, kdo je skutečným nástupcem sv. Petra a ne
891) dal popud k orthodoxní roztržce, kterou vysvět- nástupcem Jean Jacques Rousseaua.
lil největší byzantolog prof. František Dvorník • (14.
Nejde již o rituál, zda obřadním jazykem je latiVIII. 1893 — 4. XI. 1975), který je pohřben ve svém
na nebo rodný jazyk, nýbrž o základní otázky víry
rodišti v Chomýži pod sv. Hostýnem.
a nástupnictví: zda papež je vikářem Kristovým a
Rozkol provázel Církev již v prvních stoletích, ne- nástupcem Petrovým a zda katolíci jsou mu povinni
boť, ji tvoří lidé, jejichž povaha se velmi různí. Na poslušností. Zda většina z 2.700 římsko-katolických
Blízkém východě jsou patriarcháty, jejichž závislost biskupů a z 421.000 kněží v celém světě je v moci
na Římě je různá. Habeš byla křesťanskou již ve Satana, jak hlásá tento reformátor, který byl v
4. století (Sv;. Athanasius z Alexandrie), ale později červnu 1976 jako první biskup za 156 let pokárán a
odpadla od Říma (církev koptická). Na koncilu v suspendován " a divinis", takže nemůže vůbec slouKostnici stále nejen Mistr Jan Hus (1371 — 6. VII. žit mši a udělovat svátosti.
1415), ale i český národ, jehož husitské .revoluční
Papež Pavel VI. se snaží zmírnit tento boj, v němž
hnutí mělo heslo Proti Římu, jež na sklonku minujde
hlavně o moc autority nad 713 milióny katolíků
lého století bylo vyměněno za heslo Pryč od Říma.
V Anglii byl rozchod s Římem proveden r. 1534, kdy v celém světě (asi 18% lidstva). Formální exkomuvznikla anglikánská církev, protože papež exkomu- nikace byla by zahajovací salvou k formálnímu roznikoval krále Jindřicha VIII. (1509-1547), který za- kolu, neboť Církev je v trojnásobném ohni hrozícího
vrhl svou první ženu Kateřinu Aragonskou a pro- rozkolu mezi tradicionalisty jako Lefebvre, křesťanslavil se dále tím, že si vzal šest dalších. V Ně- skými marxisty v USA, Latinské Americe a v Evromecku Martin Luther (10. XI. 1483 — 18. II. 1546) pě a ultraliberálními theology. Ze všech moderních
zahájil v r. 1517 protestantskou reformaci a provedl papežů je nejvíce kritizován, neboť v jeho rukou se
odtržení od Říma, když 10. XII. 1520 za jásotu po- soustřeďuje veškerá moc zákonodárná, soudní a výzvaných studentů spálil papežskou bulu s výčtem je- konná, a za žádného z jeho 261 předchůdců nebylo
provedeno tolik pronikavých změn. Mnohé katolické
ho církevních omylů.
rebelie se datují od doby jeho základní encykliky
Arcibiskup Lefebvre musí to vše dobře vědět, neHumanae vitae z 29, VI. 1968 (právo na život) a
b o ť je velmi vzdělaný a ovládá několik řečí. Vypoa pramení z uvolnění mravnosti (potraty, rozvody,
věděl však poslušnost papeži a napadl II. Vatikáncelibát), jiné pramení z módní snahy po falešné deský koncil v knize, která vyšla ve světových jazymokracii (laici do správy, kněžky za oltář). Něktecích (J' accuse le Conseil: I Accuse the Council).
ré změny se týkají obřadů, které se vracejí do miPoděšen změnami v Církvi, napadl její organizaci,
nulosti jako přijímání (pod obojí nebo na ruku) nesvátosti a 'obřady. Zůstal po koncilu v Římě do r.
bo pohřbívání ohněm. (A. R . : Kremace a pohřeb.
1970, kdy odešel do Econe ve švýcarsku a založil
Hlas domova 23. II. 1976).
tam dvě organizace: Mezinárodní seminář sv. Pia
II. Vatikánský koncil upíral zraky na liberály,
X . a Mezinárodní bratrstvo kněží sv. Pia X. Přes
varování papeže vysvětil pak ve Švýcarech koncem mezi nimiž byli zejména: Hans Kung ze Švýcar,
Karl Rahmer z Německa, kardinál Suenens z Belgie, kardinál Alfrink z Holandska. Bez ohlasu zůstal však dnes již mrtvý otec CÍaude Leetham z
I
Czechoslovaklan Counfry Club Ltd. Sydney
Anglie, poradce Laické apoštolské komise, který vaČeskoslovenský klub v Sydney
roval:
'si vás dovoluje pozvat, vážení krajané, mezi nás.
j
Naše adresa je: 30 Devonshire Road,
'
Kemps Creek, NSW.

"Liberálové se neodtrhnou. Konservativci jsou obyčejně původci rozkolu. Hrozba nepřichází od těch,
kdo chtějí změnu, nýbrž od těch, kdo ji nechtějí;"

| Máme otevřeno každou sobotu od 12. hod. polední do 10. hodiny večerní a každou neděli od
(10 hodin dopoledne do 10 hodin večer. Naše výborná kuchyně j e vám k službám. Každý fien
(vaši rodiny najde u nás dostatek příležitosti k
zábavě. Možnost provozovat různé sporty.

Tak se na scéně objevil arcibiskup Lefebvre, který v mnoha ohledech připomíná vývoj po I. Vatikánském koncilu, kdy vynikající bavorský kněz Johan n
Dottšnger bojoval proti rozšíření papežské moci. Rozdíl mezi nimi j e v tom, že Lefebvre je biskup, který chce vytvořit primát svého biskupství, kdežto
D-oIlínger odmítl svěcení na biskupa Staro-katolické
církve a nechtěl být původcem rozkolu.

' V dohledné době budeme pořádat pravidelné tan e č n í večírky. Jsme též připraveni uspořádat pro
'vás rodinné oslavy — narozenin, zásnub, svateb,
jkřtin apod.
Informace podá: A. Barák, tel. 724-4927, večer
P2-3826.

Papež Pavel VI. v den svých osmdesátin (26. září
1977) stál před těžkou otázkou: pokračovat v boji
o jednotu Církve nebo ponechat další boj svému nástupci. Velké ticho se rozhostilo po poslední audienci
vloni, kdy se svého odpůrce optal: Chceš můj papežský trůn?

3. 10. 1977
Č T V E R O ROČNÍCH OBDOBÍ
(Pokračování se str. 7)
zahraničí povolení sekretariátu strany. Tím velice
trpěl, ježto to bylo bezpráví volající do nebe.
Dva roky poté mu Novotný zase totálně uvěřil a
Pelikán se stal ředitelem
Čs. televize. Jedním z úkolů, které prý . si vytkl,
bylo, "vytvořit z televize
ideální nástroj socialistické přímé demokracie a
zaručit
neustálý
dialog
mezi vedením země a jejími občany". Setkával se
přitom s odporem stranického
aparátu,
cenzorů,
vlády. Pelikán líčí velmi
podrobně a věrohodně, na
jaké potíže narážela liberalizace v televizi a v
Československu vůbec. Jeho paměti jsou v této části dobrým a spolehlivým
průvodcem dlouhým předjařím i "pražským jarem?'. Vyvolávají celkem
známé události, ale připojují k nim zajímavé podrobnosti, kterými dokreslují zápas o tzv. socialismus s lidskou tváří. Pe-

* HODINÁŘ *
* ZLATNÍK *
STEVEN

VARDY

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

MELBOURNE
I SYDNEY
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY
ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. Q U I L T I N G
Anna Mendanová
Melbourne:
175 Brougham St., Kew,
Vic. 3101, tel. 861-8427
Sydney:
Telefon 622-2453

likánovo srdce bije pro
Dubčeka: nepatřil prý "k
politikům, kteří usilují o
moc . . . a když kritizoval
určité metody Novotného,
tedy jistě bez nejmenčího
úmyslu ho jednoho dne nahradit". Dubčekova vina
na srpnu 68 spočívá podle
Pelikána v tom, že špatně
odhadl postoj Moskvy a
že včas nehledal na mezinárodní úrovni spojence.
Intervenci se prý mohlo
zabránit, kdyby čs. vedení
bylo Sovětskému
svazu
jasně řeklo, že "chceme
zůstat loajálními spojenci
a ani v nejmenším nezamýšlíme zradit socialistickou jednotu, že se však
v případě intervence budeme nuceni bránit". Po intervenci měl Dubček odstoupit a tak "zabránit
okupantům a čs. stalinistům, aby ho použili jako
ochranného štítu k tomu,
aby uklidnili traumatizované obyvatelstvo".
Závěr knihy patří teorii dalšího boje za liberalizaci v sovětském bloku,
který pro exil záleží v
analýze
nepopiratelných
omylů. Exil musí mluvit,
i když se tak třeba stane
' 'nepohodlným
partnerem".
j . S.

MELIORA KENNELS
O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny
Udělejte si
záznam včas.
L & C. MOJŽÍŠ
Lot 2,
nedař Creek Rd.,
THIRLMERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 818426

SWISS T R A I N E D
WATCHMAKERS
K. Ebner
19 York St.,
SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, schodům). Telefon: 29-7543
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Společnost pro vědy a umění v Sydney
pořádá přednášku pplk. Josefa Nováka
na námět
ŘÍJNOVÁ R E V O L U C E V R U S K U
A ČS. L E G I E
Přednáška sei koná v pátek dne 4. listopadu 1977
v 7.30 hod. na School of Drama,
University of New South Wales, Anzac Parade.
,
Kensington (vjezd z Barker Street).
Vstupné dobrovolné. P o programu občerstvení.
Pozvete své známé. Těšíme se na Vaši účast.
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ASIÍ s pilulkami a coca-colou

DOMOVA

DR. C. R. SUDEK, SYDNEY
(Pokračování z minulého čísla)
80. Nejlepší služba v hotelích z celé cesty byla v
Pákistánu. Jídelna čistá, moderní, starý britský zvyk:
talířek pro marmeládu, talířek pro cukřenku, talířek
pro citrón do čaje, talířek na chutney. Skutečně
jsem cítil, že jsem dostal protihodnotu za svůj dolar. A jedete úrodnými poli až k soutoku řek Kábul
a Indus. Zastavili jsme se na piknik a viděli jsme
náznaky civilizace: zastavil automobil, vyšli dva Pákistánci a vyprázdnili do řeky dva pytle odpadků,
zbytků jídla a papíru. Zrovna jako v národních parcích kolem Sydney. A přes řeku po starém železničním dvoupatrovém mostě. Byl postaven r. 1884 a ještě
dnes jej nesmíte fotografovat: vojenské tajemství.
Je tu kolem hodně ohromných pevností s vysokými
hradbami z červeného zdiva a věžemi v každém rohu.
Pákistánci i Indové jsou velmi citliví na otázky politicko-vojenské. Turistická mapa ukazuje Kašmír jako "sporné území" (území jehož svrchovanost není
námi uznaná). A japonská knížka o Afghánistánu,
koupená v Indii, má na třech mapách (víc jich v
knize není) razítko, které tam vpálil nějaký úředník cenzury, ijež bylo povoleno knihu prodávat: "Státní hranice Indie, jak jsou vyznačeny na této mapě,
nejsou ani správné, ani autentické." Jedno takové
razítko, asi 3 cm na 4 cm je na malé mapě (4 na
4 cm) Afghánistánu, Pákistánu a Indie.
81. Rawalpindi. Rozsáhlé město s parky a moderními obchody. Po Afghánistánu nám obchody, jaké
jsme viděli tady, prostě braly dech. Zajímavé, jak
si lidé rychle zvyknou (a zase odvyknou). Kavárna,
kde jsme dostali studený nápoj jako v nejlepší cukrárně. v Evropě, kde číšníci měli čisté uniformy, kde
záchody fungovaly a kde byla umývadla s tekoucí
vodou. Pan guvernér jel kolem v malebném otevřeném kočáře taženém nádhernými bělouši. A jeho
garda — asi 80 jezdců v pestře barevných uniformách, s bílými turbany a halapartnami — skýtala
velkolepý pohled pro znavené oči. Ale ty koně! Na
hlavní poště jsme koupili známky á poslali několik
pohlednic do Sydney. Byli jsme varováni, abychom
nevhazovali lístky do poštovní schránky na nádvoří
hlavní pošty. Ale udělali jsme to. Jsem optimista,
tohle je přece hlavní město země, tohle je hlavní
pošta a ta schránka je pro poštu do zámoří. Lidé
prý ukradnou známky a lístky zahodí. Jaké to pomluvy! A nakonec jsem se cítil jako malý Honza:
ani jeden lístek do Sydney nedošel. A podél polí
plných bůvolů, po dálnici, kde s námi soutěžily vozy tažené bůvoly, cyklisti a pestře pomalované autobusy, přeplněné lidmi, do Lahore. V hotelu International měli bazén, který ale byl zamčen. Po delší
době se zjistilo, že chlap, který měl klíč a bazén
na starosti, nebyl k nalezení. Tak nám úslužný poskok přinesl kladivo a s radostí visací zámek urazil.
Jaké blaho! Poprvé od Isfahánu v Iránu jsme si
mohli zaplavat. Bazén nám nikde nepřišel víc vhod

- P Q
L. & G. Pergl

odborníci v optice
220 L Y G O N S T R E E T , C A R L T O N , 3053
T e l e p h o n e : 347 5242

J

než tady. Ta nádhera, to blaho, ten luxus. A personál hotelu byl velmi šťasten, že se tam hostům líbilo. A dokonce tam byl v podzemí bar, kde nám
prodali lahvové pivo. Barman nám s radostí otevíral
láhve, ale křivě se díval na hlasitě říhající dva pákistánské hosty, kteří rovněž holdovali pivu. Nevěřící
Evropané a ť pijí alkohol, ale věřící by se takhle
proti koránu prohřešit neměl. Hotel měl klimatické
zařízení, stolní lampy na čtení, zrcadla, službu celý
den a noc, no prostě vše, co si zhýčkaný turista
může v této horoucí zemi přát.
82. Lahore je miliónové město s velkými mešitami. Indické, právě jako iránské jsou otevřené, pod
sluncem, ne pod střechou jako turecké. Ta největší
tady, Badshahi, má obrovský otevřený dvůr obklopený vysokou zdí, kterou probíhá chodba z jedné
malé místnosti do druhé, jsou jich tu stovky, žádné
dveře. Je tu příjemný chládek a neustálý větřík,
ačkoliv venku ve dvoraně byly kameny tak rozžhaveny sluncem, že jsme v trepkách (které jsme si
museli obout a boty nechat u vchodu) pobíhali, protože nás pálila chodidla. V jedné místnůstce studoval stařík korán (nebo nějakou jinou náboženskou
knihu); v druhé zase chytrý študák našel klid (a
hlavně chládek) k studiu medicíny. Ve velkém parku
(Britové všude zanechali parky) je pomník nezávislosti této země: vysoká věž s moderním výtahem. Shora vidíte řeku, kde se chladí bůvoli, široké bulvardy
přeplněné lidmi a vozidly všeho druhu, a kam jste
se podívali, všude jste viděli Lahore — nekonečné
město na rovině, od horizontu k horizontu. V parku
pracoval "motorisovaný" sekáč trávy tažený dvěma
bůvoly. Autobus zastavil u tábora cikánů, kteří se
seběhli a přinesli hada a přivedli medvěda pro potěšení turistů a nějaký bakšiš. Pár fotografií a Už
zase napříč městem k indickým hranicím.
83. Kolik hranic jsem už projel a kolik mizerie
jsem zažil! Nikde to však na mne tak nezapůsobilo,
jako tady. Víme, že Pákistánci a Indové se nemají
rádi; ale, tak si vzájemně ztrpčovat život, tak malicherné výstřelky v pohraničním styku, jako tady,
to bylo i pro nás trochu moc. Záleží na názoru každého, zda je mu to k smíchu nebo k pláči. My jsme
pákistánskou kontrolou prošli hladce. Vedoucí kontroly dostal obvyklé cigarety a dal řidiči seznam věcí,
které mu má přivézt, až pojede nazpátek- z Delhi
do Instanbulu: hedvábné punčošky (pro manželku?)
a pornografické časopisy (tady přísně zakázané).
Vedoucí celník si potom zahrál s dvěma Afghánci
jako kočka s myší. Měli dvě cestovní přikrývky na
velbloudy. Ty mají na každém konci mošnu, kam si
cestující uskladní své věci, několik kapes pro drobnosti a přikrývka se potom svine, stáhne řemenem
a hodí se velbloudovi přes hřbet. Ti chudáci museli
několikrát přikrývku sbalit a zase rozbalit, vyprázdnit mošny (měli v jedné pytel nějakých semen, zde
zřejmě cenných) a nakonec byli podrobeni před našima očima tělesné prohlídce. Vedoucí je prsty prošel jako policista v americké detektivce zTočince.
Běhali od jednoho úředníka k druhému a nakonec
je vedoucí plácl po zádech, zaplatili nějaké peníze
a za hlasitého smíchu Pákistánců byli propuštěni
ze země. Mohli odejít. Bylo tu nákladní auto: pákistánští nosiči v modrých košilích nosili jednu bedničku za druhou od auta k hranici, tam ji předali
indickému nosiči (v červené košili), který ji odnesl
asi 100 metrů k indickému nákladnímu autu. Chraň
Bože, aby Pákistánec donesl tu bedničku z jednoho
auta až k indickému. To by znamenalo, že byl bez
povolení, bez bumášky na indickém území, a to se
tady nebude trpět. Rovněž tak indický nosič si nesměl dojít pro bedničku k pákistánskému autu; vždyť
by, darebák, šel po svaté půdě pákistánské — on,
Ind. Kdepak, musí se podle předpisu. A přesně na
hranici stálo asi 10 pákistánských vojáků, celníků
a úředníků a ti dávali pozor, aby ani Pákistánec ani
Ind nepřekročili pohraniční čáru. Fotografovat se to
nesmělo, protože obě strany zřejmě považují tenhle
způsob překládání bedýnek z jednoho auta na druhé
za státní tajemství. Každý nosič (Pákistánec), který
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Kniha o penězích The Money Book
pomáhá odpovědět
na vaše otázky
Přijdou děti při
tuctu levněji?
Měl byste si
koupit starý dům?
Kdo dostane hodně
z dědictví?
Kolik stojí ve
skutečnosti auto?
Jak plánujete
získat jmění?
Umíte dobře
nakupovat?
Jste připraven na
odchod do pense?
Potřebujete
opravdu půjčku?
Jak můžete kontrolovat vydávání svých peněz?
Co když uděláte chybu v daňovém přiznání?
Jestliže peníze nerostou na stromech, kde rostou?
Pamatoval jste dostatečným zajištěním na osoby
na vás závislé?
170 stran důležitých informací o běžných
otázkách, týkajících se peněz
získáte v Knize
o penězích — Money Book —, která je k
dispozici v kterékoli filiálce Národní banky. Na
požádání ji dostane každý, i když není
zákazníkem banky, a to ZDARMA.

National Bank
300-P-7035

Odevzdal bedýnku Indovi, dostal od úředníka plastický knoflík jako doklad, kolik bedniček odnesl, takže ulejváci by se tu neuživili. Rovněž na indické
straně stálo asi. tucet vojáků, strážců, policistů a
dohližitelů, kteří celou proceduru sledovali se své
strany. Dívat jsme se směli, ale fotografovat ne. A
přitom býli všichni úředníci tak hrozně vážní —
zřejmě dělali zodpovědný a namáhavý úkol. Na pákistánské straně byla uvázána koza, která je prý
slavnější než mnohá filmová hvězda — každý turista si ji totiž ofotografoval. S chutí pojídala suchary, které jsme jí dali, půl hlavy měla bílé, půl černé, takže vypadala jakoby šilhala. Bečela, snad
proto, že ji svým hovorem rušíme a tak mne napadlo,
že byla jediným tvorem tady, který měl rozum a z
celé té ceremonie si dělal legraci. Prostě bečela na
ty všechny regule, předpisy, zákony, papíry a podobné hlouposti moderní civilizace.
84. Opustili jsme Pákistán. Cítili jsme se v té zemi dobře, jenom ta choulostivost, co se týkala mostu,
budov, silnic a hranic (a podobných „vojensky důležitých objektů) nám byla cizí. Je tu chudoba —
nevím, co Pákistánu přinese budoucnost. Ale lidé
jsou tu hrdí, snaží se turistům vyhovět, usmějí se na
vás, když vy se usmějete na ně, ať už to je matka
s děckem nebo mladý pár na vozíku; kroje jsou
pestrobarevné, muži hrdého a sebevědomého vzezření a o turistu je dobře postaráno.
(Pokračování příště)
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Nebezpečí sebevraždy

IHNED TYTO KNIHY:

Dr. Jiří Veselý

(Ceny jsou včetně poštovného)
,K. Michal: Rodný kraj $ 5.50
,Čára -na .zdi (fejetony , z Československa) $ .6.20
V. šikl: Nebe nad Seinou $ 5.90
J. Picek: Poťouchlé povídky $ 6.30
M. švándrlík: černí baroni $ 7.V. Černý: Pláč koruny české $ 8.60
K. Hora: Moje matka cizinecká legie $ 6.20
Jaroslav Strnad: Job $ 6.50
Jan Procházka: Ucho $ 5.70
P. Eisner: Sonety kněžně $ 6.20
J. Hašek: Dobrý voják Švejk v zajetí $ 5.70
L. Grosman: Hlavou proti zdi $ 6.50
Hlasy z domoya (Index) $ 5.60
P. Pašek: Odsuďte je k životu. (Svědectví gen.
V. Přikryla) $, 7..

Vzpomínám si, že podle tajných statistik bylo Československo jeden čas na druhém místě na celém
světě co do počtu sebevražd. První bylo Švédsko, ale tam se tyto tragerie, vyskytující se jen v nejsevernějších krajích, vysvětlovaly podmínkami klimatickými a společenskými: velmi málo blahodárné
sluneční záře, drsné klima, geografická a společenská isolace celých skupin.

O. Ulč: Náš člověk v Indii a na Ceyloně $ 4.80
V. Blažek: Mariáš v Reykjaviku
4.Vynálezy B. Štěpána $ 4.10
M. Klánský: Vyhnanství $ 5.70 .
A. Solženicyn: Souostroví GULAG II. $ 8.60
J. Schneider: Rozepnuté dny (Edicé AKT) $ 4.J. Schneider: Jak číst ohňostroje $ 4.J. Shilling: Jestřáb $ 4.G. Goepfertová: Ohňostroj marností $ 4.R . Štorch: Jaký je druhý břeh jara $ 4.A. Lidin: Psychogeňes $ 4.Jař. Hašek: Velitelem města Bugulmy $ 3.80
Z. Salivarová: Nebe, peklo, ráj $ 4.20
Z: .Salivarová: Honzlová $ 4.80
Zborník Slovenského nár. povstania $ 10.80
A. Levy: Pražské peřeje $ 4.E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 4.20
0 , Ulč: Malá doznání okresního soudce $. 4.20
3 'zpěvníky (Lít. Klub ve Švédsku) $ 2.90
K. Pecka: Pasáž $ 4.20
N. Teřlecký: Andělé tády nebydlí $ 7.N. Mandelštamová: Konec naděje $ 5.50
1. Sviták: Kniha prezence $ 2.20
J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.Podívuhodná dobrodružství Váni Chmotenova (Satira. Sovětský samizdat) $ 5.30
O. Filip: Poskvrněné početí $ 4.40
P. Eisner: čeština poklepem a poslechem $ 7.50
Franz Kafka: Proces $ 7.Duérrenmatt: Soudce a jeho kat $ 6.10
Kristofori (kresby) $ 6.80
Ferdi Peroutka: Budování státu 1. svasek $ 6.9.0
Ivan Diviš: Noé vypouští i r k a v c e (básaě) $ 3.60
Bří -Medvědědové: Kdo šílí? $ 4.50
P. Pašek: Tokio volá Honolulu $ 6.80
J. Drábek: A co Václav? $ 4.S. Ochová: Sůl země a blbá ovce $ 3.70
0 . Filip:. Blázen ve městě $ 6.50
Z. Němeček: Ďábel mluví španělsky $ 6.50
Ota Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka ze
Slezské Ostravy (4 díly), každý po $, 4.50
P. Tigrid: Politická emigrace v atomovém věku
$ 4.50
K. Pecka: Štěpení $ 4.40
B. Lockhart: Britský agent & 5.70
J. Beneš: Druhý dech $ 4.70
Egon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty
o jeho díle a osudu. Uspořádal R . Šturm $ 4.20
M. Rybáková:.Útěk; z rekreace $ 5.50
Tři sbírky básní (J. Lederer. F.
V
Čeperková) $ 5.30
J. škvorecký: Príma sezóna $ 4.J Š&\;orecký: Smutek poručíka Borůvky $ 4.,1. škvorecký: Konec por. Borůvky $ 4
1. Škvorecký: Zbabělci $ 3.90
J. škvorecký: Tankový prapor $ 4.60
J. škvoreekv: Sedmiramen^ý svícen $ 4.40

Vysoký stav séb'evražednosti se u nás i v celé sovětské zóně tají. Proč by si měli lidé dobrovolně
krátit život, když mají tak "spravedlivý politický systém", nemají se "čeho b á j " (až na masové zatýkání v noci) a mají se "celkem dobře"? Ale časté sebevraždy bývají hlášeny i z území, které původně patřilo Američanům a které se později vojenskou či politickou liknavostí stalo majetkem Sovětů
či předmětem diktátu komunistické vlády, ať už je řízena z Moskvy či odjinud.
Amerika je upřímnější než Sověty a v nedávném psychiatrickém tisku vyšla zajímavá analysa, která
se snažila vysvětlit nejčastější pohnutky sebevraždy. Ovšem, nebylo lze čekat, že v této jinak dobré studii
se bude přihlížet také k podmínkám různých exilových skupin.
V americké společnosti podle statistických výzku
mů na prvním místě stojí povaha abnormálního založení, nejčastěji nepřizpůsobená v životě sexuálním (homosexualita, pedofilie, voyerství atd.), tato
povaha není schopna najít si za svůj handíkap náhradu, což j e ostatně těžké, přitom se stydí za své
úchylky a nechce se poradit s psychiatrem, konečně
si není své odlišnosti ani vždy zcela vědoma. Bezděčně se snaží vyvážit svůj nenormální duševní a
společenský profil tím, že dobře pracuje, snáší se
s ostatními, nadřízení bývají spokojeni, až na občasn é hysterické výkyvy. Někdo s tím vydrží až do svého přirozeného konce, někdo ne. V případě, že se
sebevražda nezdaří, tito pacienti obyčejně bývají
umístění na psychiatrických odděleních různých nemocnic a intensivní medikamentosní léčba spojená
s psychotherapií mívá dobrý účinek.
Co do početnosti uvádějí Američané na druhém
místě povahu též sexuálně a společensky nepřizpůsobenou, ale tito lidé si toho jsou plně vědomi a
občas mívají záchvaty těžké, beznadějné deprese.
Bývají rovněž dobří pracovníci, ale poněvadž v jejich depresi je cosi nedůtklivého, č^sto nevycházejí
se svým šéfem, není-li dost trpělivý. Léčba bývá
stejná jako v předchozím případě.
Třetí skupina je méně početná: bývají to jedinci,
a ť svobodní nebo rozvedení, kteří jsoii vůbec do sebe
uzavření, málomluvní, většinou bez přátel, ale pokud někomu uvěří, jsou schopni velkého a loyálního
přátelství. Není u nich hlášení sexuálních deviací,
ale jejich ostych před druhým pohlavím j e drží stranou. Někdy se uchylují k vášnivým zálibám, ať již
sběratelství či jiným. Pokud se jejich pokus nepo-

Ha, ha, ha, ha (kreslený humor — Lit. klub Švéd
sko) $ 4.20
J. Danius: Zrod Satanova atomu — 3 díly — snížená celková cena $ 8.20
K. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 5.K. J. Krušina: Matylda a m y dva $ 4.60
K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 5.K. J. Krušina: Zimní bouře $ 5.K. J. Krušina: Druhá bouře $ 5.Jack London: Bílý tesák $ 4.60
G. Laub: Největší proces dějin: $ 3.70
L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.5%
L. Grossman: Nevěsta $ 3.50
Nový zákon (přel. Dr. O. Petrů) $ 3.60
V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.90
Motáky z Ruzyně $ 2.20
J. Hendryková: Poslední vlak z Babylónu $ 5.20
Třebízský: Povídky karlštejnského havrana $ 3.70
České pohádky $ 7.J. J. Staněk: Potrestaní $ 6.J. Henryková: Fantasie pro němou lyru $ 5.80
B. Hrabal: Postřižiny $ 5.50
P. Javor: Země křižovaná (básně) $ 3.90
J. Kozák: Without a Shot being Fired $ 1.50
A. Kvapilová: Krajíček chleba (básně) $ 2.Tanky proti sjezdu $ 2.50
Petr Den: Naší mládeži $ 1.10
H. šklíbová; Pohádky $ 1.50
Učebnice angličtiny I. $ 3.50
Olga Valeská: Vůně našich strání $ 2.50
Sborník Hlasu domova 1950-1975 $ 3.-

daří, bývá třeba dlouhodobého ústavního šetření, poněvadž zde vlastně celá povahová struktura je narušena a nebývá lehké ji změnit. Léčebné výsledky
nejsou nejlepší.
Dále j e možno uvést jedince, kteří se velice podobají normálním, až na výkyvy, kterých si lidé nevšimnou, pokud nejsou drastické. Někdy bývají hovorní, veselí, plni optimismu, ale pak je bez zřejmé
příčiny jejich nálada opustí a buď hned nebo po
určitém údobí normálnosti se dostaví těžká deprese,
smutek, pláč. Někdy se takové povaze říká cykloidní, nebo pokud jde přímo o duševní onemocnění, hovoří se cyklické psychose.
Je zajímavé, že Američan neodlišuje to, co jsme
odlišovávali m y : my jsme totiž k hysterickým gestům
řadili sebevraždy nastrojené tak, aby mohla brzy
přijít pomoc a aby pacient tak vlastně svou nespokojenost jen demonstroval. Američan namítá, že i
tyto okázalé sebevraždy se mohou podařit a že jejich motivy nejsou důležité, duševní krise je hlavní.
Američané též zatvrzele ignorují podmínky klimatické, na něž u nás ve svém skvělém díle o sebevraždě poukazoval již doc. Prokop. A přece mu sTatistiky dávají dodnes za pravdu: pro lidi. s touto
disposicí je jaro nejnebezpečnější, poněvadž během
jara dochází k drastickým změnám v látkové výměně a centrální nervový systém to nemusí zvládnout.
I podzim má svoje nebezpečí, zatím co léto a zima
pro svou ustálenost mívají méně těchto tragedii než
jaro a podzim.
Někteří badatelé (u nás např. zesnulý prof. Dr.
Miloš Bondy v Proměnách) vidí v exilu činitele,
který vždy musí zhoršit nebezpečí sebevraždy, poněvadž člověk je vytržen z prostředí, jemuž se
už přizpůsobil, a často zůstává v isolaci. Nesouhlasil jsem s ním a odpověděl jsem mu, dokud byl
ještě na živu, v australské Besedě. Exulant vlastně
unikl nebezpečí popravy,
žalářování, společenské
diskriminace a strádání, nemusil by tedy nutně inklinovat k sebevraždě. Tam, kde statistika poukazovala na sebevraždy v exilu, bývalo to u lidí, kteří
prostě neměli štěstí, nenašli si vhodné podmínky a
po čase podlehli zoufalství.
Nicméně tuto okolnost, jakkoli ji snad Bondy přeháněl, nelze přehlížet. V holandském Okně jeden
český psycholog (píšící pod pseudonymem J. K. a
mně je dobře znám jako spolehlivý odborník) uveřejňoval celý seriál o duševních problémech emigrantů. Nepodceňoval vnější podmínky, jak tomu bylo
tak trochu u Bondyho.
Ještě bych se zmínil o kategorii sporné: někteří
psychiatři totiž trvají na tom, že sebevražda je vždy
pathologická, bez ohledu na okolnosti.. Hledají příčinu v chorobné depresi, v různých genech a chromosonech atd. Já bych podotkl: Existuje normální
smutek a opuštěnost — a vůbec nemusí být účinné,
c o mi jednou řekl komunistický psychiatr Baudiš v
Plzni, že " a ť si třeba sbírá starý porcelán". Typický cynismus u komunistického "badatele". Ale
existují lidé normální a přesto se smutkem v srdci,
někdo ztratil matku, manželku nebo milenku a nic
na světě mu ji už nenahradí, někdo strádá ekonomickými podmínkami nad své síly, mnohému z nás
se stýská po ztracené nebo spíše uloupené a vyrabované vlasti. I u případů biologicky normálních,
kde vnější podmínky nejsou snesitelné, může dojít
k dobrovolnému skončení života.
Profylaxe:
jsou
ovšem léky, které jakýkoli smutek dočasně utlumí.
Ale právě v exilu bychom si měli uvědomit, jak důležitá je naše spolupráce a sounáležitost, abychom
nejen udrželi národní jednotu, nýbrž abychom byli
schopni pomoci i tomu, kdo se sice oprávněně rozhodl pro útěk z otroctví, ale neměl štěstí, neusadil
se Správně a sám si pomoci nedovede.
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Pan V. Kuna, pekař a cukrář, který bydlel asi
před 10 lety v Sydney, má dopis v redakci.

Malování bytů, podniků atd.
provádí odborně a levně kdeku' v Melbourne
vyučený .malíř a. natěra.

B E S E D A , čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne

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

* pořádá v sobotu 22. října 1977 od 7. hod. več. v
sále VACS, 2 Napier St. (roh Victoria Parade),
Fitzroy FILMOVÝ A HUDEBNÍ VEČER. Budou předvedeny filmy z krajanského života od Ládi Zachuly,
Svěcení zvoničky na Šumavě, Tatranské tance, Strážnický festival, České loutky atd. Zpívají členové
skupiny LYRIC B. Adami a M. Wilsonová, na piano
doprovází Mme Pieroni. Bufet. Vstupné dobrovolné.
* Beseda přijímá přihlášky se zálohou $ 5.00 na autobusový výlet na výstavu rododendronů v Dandenong
Ranges v neděli 30. října. Nástup dle ujednání.
* Čs. vysílání na stanici 3 CR 840 KHz se koná každý druhý čtvrtek od 7. do 7.30 hodin večer.
6. 10. 1977: Vinobraní v Mělníku a na Moravském
Slovácku.
20. 10. 1977: Praha v písni.
* Informace: Beseda, 2 Junction St., Preston, tel.
480-2737.
SBÍRKA V

ROMAN

Telefon 91-5670

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
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

MELBOURNE

Výbor pro postavení Sokolského čsl. národního domu v Melbourne obdržel dosud tyto částky: české
ochotnické divadlo v Melbourne $ 6.000.-, Tělocvičná
jednota Sokol Melbourne $ 4.000.-, Rodičovské sdružení ve Viktorii $ 1.500.-, J. Kadaně $ 500.-, R . C.
Kugler $ 500.-, M. Vlachová, Tawonga $ 20.-, R. Ivanov $ 10.-, celkem $ 12.530.
ČS. T A N E Č N Í S K U P I N A " V L A S T A " M E L B O U R N E
zkouší každý druhý čtvrtek večer v restauraci Edy
Zlatého "Rheinland". Příští trénink 13. 10.
Skupina je stále častěji žádána o veřejné vystoupení. Nejbližší program: v sobotu 8. 10. na Litevském
večeru v dolejším sále radnice v Melbourne-City, v
sobotu 15. 10. na radnici v Malvern.
Uvítáme další zájemce o tanec. Informace: tel.
95-2421 (R. Kugler ml.).

SEMERÁD

W T F W & Ž ^ Ě ^ ^

RESTAURANT
KALORAMA

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

Přísežný soudní

TLUMOČNÍK

LVÍČKY

v předválečném uměleckém provedení,
používané jako náhrdelníky, přívěsky, jehlice •
apod. dodává poštou
V.
BAYER,
1/9 Southey St., Elwood, Vic. ,3184
Velikost 10 mm
Stříbrné — (Antigue)
— pozlacené
Zlaté — 9karátové
— 18karátové
Vzor můžete vidět též v

15mm

$ 10.00
$ 11.00
$ 12.00
$ 13.00
$ 15.00
$ 35.00
$ 20,00
$ 48.00
Hlasu domova

Druhé mužstvo Slavie vyhrálo 1 : 0.
Slavia tedy skončila na druhém místě ligové tabulky, za mužstvem George Cross a před Juventusem
a Altonou. Tato čtyři mužstva sehrají ještě zápasy
o "Ligový pohár" a to v neděli 23. října, ve čtvrtek
27. 10.- a v neděli 30. 10., finále> v neděli 6. listopadu. '
Z ligy sestupuje Polonia, která získala za celou sezónu pouhých 8 bodů.
V. Frencl

MOTEL GUEST HOUSE

česky, slovensky,
německy, francouzsky a anglicky,
pro některé úřední úkony bezplatně.
Též překlady korespondence, dokumentů,
důležitých podání, vypracování nabídek apod.
Pište na:
Nebo volejte
EXPERT HELP
po 17. hod.
c / o Post Office
Melbourne
ELWOOD, Vic. 3184
91-7174

Malý

oznamovatel

HLEDÁM MATKU
s malými dětmi nebo
starší paní, která by
chtěla opatrovat ročního chlapečka 2 - 3 dny
v týdnu — poblíž Sth.
Yarra. Podmínky dle
dohody.
Tel. (Melb.)
24-3498,. nehlásí-li se:
24-5357.

DOPRAVÍM
COKOLI KAMKOLI,
co se vejde do
dvoutunového
skříňového vozu
SPOLEHLIVĚ
A NEJLEVNĚJI
v Melbourne.
Karel N E V E Č E Ř A L
Charles Express Van.
F. 115, 259 Malvern Rd.
South Yarra, Vic.
Tel. 269-2465
PODLE ZÁVĚREČNÝCH

ČESKOSLOVENSKÉ

Z P R Á V Y S. K . S L A V I A M E L B O U R N E
ALTONA — SLAVIA 1 : 1 ( 0 : 1 )
V posledním zapase letošní Viktoriánské ligy, hraném na "horké půdě" Altony a s oslabeným mužstvem, se podařilo slavistickému týmu uhrát remizu' a tím si zajistit druhé místo konečné ligové tabulky. K -zápasu nastupovala Slavia s obavami, chyběly dvě opory týmu: nejlepší forvard S. Bennie a
obránce Short, kteří byli nemocní. Přes tento handikap měla. Slavia od počátku více ze hry a jasnou
převahu si udržela po celý první poločas. Po sérii
útoků na bránu domácích ujala se vedení ve 20. minutě pěknou brankou Monaghana. Po změně stran
se změnila i hra, domácí mužstvo bylo útočnější, hrálo se více na slavistické půlce i před její brankou,
ale obrana byla na místě. Až v 62. minutě dosáhla
Altona vyrovnávací branky a po ní nastal na hřišti
celkem klid. Hra se vyrovnala, žádné straně se nepodařilo upravit skóre.

^^ A gostemite

FANTASTICKÁ "FANTASIA"
Po třiceti letech — to bývali tři mušketýři,
ale
čtyři první milovnice, to tu ještě nebylo! A k tomu
ještě milovnice z nejproslulejších: Carmen (J. Tům o v á ) , Romeova Julie (H. Rosenfeldová), Elsa z
Brabance (J. Košařová) a Prodaná Mařenka - (J.
Vaňková). Milovnice, postižené nejen dlouholetým odloučením, ale i změnou svého drahého, a ť už to bylo
dílem bejkova kopyta či úkladné čarodějky.
A všechny ty miláčky — v původní hře J. A. Vaňka a v provedení členů českého ochotnického divadla v Melbourne — supluje čtyřjediný kastelán (A.
Rosenfeld), který pro těch pár mrzkých perel a jiných pomíjejících statků musel čelit 4 x 30 ( = 120)
letům zadržovaných citů a vášní. Zloba jeho choti
(M. Voborská) byla proti tomu úlevou, zejména když
se dostavil Zeus ex machina, přesněji jeho agent,
roztomilý blonďáček Amor (H. Tomanová). A^aby
se hercům i diváctvu lépe plavalo, přivlekl na šňůrce nápověda (V.' Novák) nikoliv autodrožku, nýbrž
nafukovací člun.
K půvabům hry patřily nejen, výkony herců, ale i
jejich osobně designované kostýmy a nápadité doplňky.
Věřím, že po dalším vypilování, které si význam
této hry zasluhuje, by se mohla "Fantasia" stát vítaným příspěvkem v repertoáru i dalších českých scén
v zahraničí.
•
J. Marvan
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ZTRÁTA
Na svatováclavské pouti na Šumavě v neděli
25. 9. byl ztracen kasetový
magnetofon zn.
Superscope A a kazeta
s nahranou mší, slouženou
zesnulým
dp.
Ondráškem ze Sydney.
Prosím nálezce, aby věci proti odměně vrátil
na adr.: J. Kafka, 2
Junction St., Preston,
Vic. 3072, tel. 480-2737.

zkoušek k ukončení středoškolského studia v USA
je vybráno
každoročně
1.000 nejlepších žáku, kteří pak dostávají speciální
státní stipendia ke studiu
na vysoké škole, kterou si
zvolí. V letošním roce je
mezi
nejlepšími
Dana
Zběhlíková z
Trentonu,
N. J., dcera poúnorového
čs. exulanta (který žil do
r. 1957 v Melbourne). Dana si vybrala studium medicíny na Harvardu.

SOKOL

MELBOURNE

připravuje
na sobotu 5. listopadu
první
SOKOLSKÉ
ŠIBŘINKY
v Latvian House, Dickens St., Elwood.
Ráz: "Letem světem".
Zajistěte si vstupenky včas.
Očekává se velká návštěva.

ZKOUMANÍ POMOCNÝCH
PROGRAMŮ A SLUŽEB
PŘISTĚHOVALCŮM
PO JEJICH PŘÍJEZDU

Vláda australského společenství ustanovila zvláštní komisi, jejímž předsedou je p. T. Galbally, aby
prozkoumala a podala zprávu o účinnosti vládního programu a vládních služeb poskytovaných přistěhovalcům, včetně těch, které poskytují nevládní
organizace, pobírající podporu Společenství. Zvláštní zřetel bude brán na The Good Neighbour Councils.
Obzvláště je požadována zpráva o druhu a způsobu pomoci, která je potřebná a možná, o duplikaci poskytovaných služeb přistěhovalcům a o
všech nevýhodách, které by mohli mít přistěhovalci — které by j i m mohly zabraňovat, aby využili všech vládních programů a služeb všeobecně
poskytovaných veřejnosti.
^ Při zkoumání těchto aspektů vezrne komise v
úvahu rozsah pomoci a služeb, vykonávaných vládními agenturami jiného druhu, i nevládními agenturami, financovanými ústřední vládou, jakož i
těch, které nedostávají vládní podporu. Ve svých
návrzích bude brát komise zřetel též na doporučení, vyplývající z jiných závažných šetření. •
Komise uvítá názory a informace zájemců, a ť
jednotlivců nebo organizací, zvláště z řad přistěhovaleckých a etnických skupin.
Kopie plného textu programu prováděného šetření této komise lze, si vyžádat na adrese:
The Secretary,
Review of Post Arrival Programs
and Services to Migrants,
P. O. Box E194,
CANBERRA
A.C.T.
2600
Telefon (062) 72-3537
Aby tato komise mohla dokončit svůj úkol včas,
bude povděčná, jestliže budou všechna podání zaslána na hořejší adresu do 30. listopadu 1977.

SPORT

HLAS
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Karel

DOMOVA

3. 10. 1977
Poprvé o Světovou trofej

Janovský

Zasloužená prohra v Glasgově

Skotsko — Československo 3 : 1 ( 2 : 0 )

Nedojde-li ještě k nějakému zázraku — a zázraky se nedějí každý den — pak i fotbalové mistrovství
světa v r. 1978 v Argentině se bude hrát bez Československa. Čs. národní mužstvo, které se stalo před
15 měsíci v Bělehradě mistrem Evropy, prohrálo totiž í druhý zápas kvalifikace mistrovství světa na
britských ostrovech, tentokráte (21. září) v Hampden Parku v Glasgově před 85.000 diváky se Skoty zaslouženě 1 : 3 a tak Čechoslováci budou muset znovu — stejně jako tomu bylo při mistrovství světa
r. 1974 v NSR — sledovat závěrečné boje nejlejších jedenáctek světa v roli nucených televizních diváků.
V celém čs. reprezentačním týmu nebylo v tomto
utkání hráče, který by zasluhoval
absolutorium.
Všichni byli ve srovnání se Skoty příliš pomalí, nedůrazní, což platí nejen o zadních řadách, které se
v čele' s ostravským gólmanem Michalíkem dopustily
celé řady chyb, ale i o útoku, který si dokázal za
celých 90 minut vypracovat pouze 2 — 3 šance. Chy
běly mu opory jako brankář Viktor či " s t o p e r "
Ondruš, kteří by v důležitých momentech mužstvo
"podrželi". Nikdo z Čechoslováků nedokázal čelit
lavinovým útokům domácího týmu, který skvěle měnil tempo, jež zdolalo nadšení mistrů Evropy.
Už sice od první vteřiny vsadili Skoti vše na útok,
čs. fotbalistům se však v první čtvrthodině zápasu
podařilo zastavit jejich nápor, v 18. minutě však při
prvém rohu Skotů (předtím kopali roh Čechoslováci) čs. obrana "zaspala" a Michalík inkasoval z
kopačky Jordana první branku. V následujících 15
minutách kopalo československo tři rohy za sebou
a zdálo se, že je chvíle k vyrovnání; v 36. minutě
však přišla katastrofa. Skoti po chybě Michalíka
zvýšili na 2 : 0 a byl konec nadějí na remizu, která
byla přáním všech hráčů čs. národního mužstva.

F o t b a l o v á

liga : :

4. kolo 1. čs. fotbalové ligy, které se hrálo v mezidobí mezi "generálkou" čs. národního mužstva na
kvalifikaci se Skoty a glasgowským utkáním samým,
přineslo poměrně dobrou kopanou a proběhlo víceméně podle očekávání vítězstvími favoritů. Jednou
z mála výjimek byl bratislavský Inter, který měl
v domácím utkání se Zbrojovkou velké štěstí, že
alespoň remizoval 1 : 1 , neboť obě branky zápasu
dali hosté, a tak se, b y ť i lepším brankovým poměrem před Jednotou Trenčín, udržel na čele tabulky.
V "otevřeném utkání" v západočeské metropoli vyhráli plzeňští fotbalisté nad Bohemians 2 : 0 ; p-ryní
půle stačila trenčínské Jednotě k tomu, aby si doma
poradila se Žilinou a vyhrála nad tímto posledním
týmem tabulky 4 : 2 ; hráči pražské Dukly byli prý
na Julisce v utkání s Baníkem Ostrava už myslí u
francouzského přeborníka FC Nantes (v Poháru mistrů
evropských zemí), přesto zvítězili 4 : 2 ; velké štěstí měl bratislavský Slovan, který vyhrál v B. Bystrici nad nováčkem ligy brankou vstřelenou v poslední minutě útkání 1 : 0 ; pražská Slavia porazila doma
Trnavu 2 : 0 ; Sparta Praha hrála v Teplicích 1 : 1
— a v kvalitním utkání v Košicích porazila domácí
Lokomotiva nováčka Tatran Prešov 2 : 0 .
Tabulka po 4. kole: 1. Inter Bratislava, 2. Trenčín
(po 6 bodech); 3. Zbrojovka Brno, 4. Slavia Praha,
5. Lokomotiva Košice (po 5 b . ) ; 6. Sparta Praha, 7.
Dukla Praha, 8. Tatran Prešov (po 4 b., aktivní
brankový poměr); 9. - 11. B. Bystrica, Plzeň a Trnava (po 4 b., skóre první dva 5 : 5, Trnava 4 : 4 ) ;
12. Slovan Bratislava 4 b. (pasivní skóre); 13. Baník Ostrava, 14. Bohemians, 15. Teplice (po
b.);
16. Žilina bez bodu, skóre 3 : 10.
PŘÍBRAMSKA
V národních fotbalových
ligách (druhý 'stupeň čs.
kopané) mají mužstva za
sebou po 5 mistrovských
zápasech a pohled na tabulky všech třech skupin
n á m jasně říká. že na vedoucích místech jsou týmy, s kterými se téměř

SENZACE

nepočítalo. Tak v čele A
skupiny Národní ligy je s
plným počtem 10 bodů
Příbram (před Vlašimí s
9 a Českými Budějovicemi s 8 body), B skupinu
vede Opava (s 8 body) a
na 1. místě C skupiny (slo
venské) je Senica.

LEHKOATLETICKÝ FESTIVAL V DUESSELDORFU
Příznivci královny sportu — lehké atletiky — v
západoněmecké Duesseltiorfu (a vlastně na televizních obrazovkách v Evropě, v Ázíi a v Americe)
prožívali při prvním " v y d á n í " Světové trofeje lehkoatletických družstev mužů i žen úplné hody. Viděli nejen skvělá zápolení o pořadí, ale i hodnotné
výkony. Absolutními vítězi se stali: v soutěži mužů
východní Němci a v soutěžích žen tým "zbytku Evrop y " , tedy favorité — družstvo USA v mužích a východoněmecké ženy — se neprosadili.
Konečné pořadí mužů bylo toto: 1. V. Německo
127 bodů, 2. USA 120 b „ 3. NSR 112 b., 4. "zbytek
Evropy" 111 b., 5. Amerika 92 b., 6.. Afrika 78 b „
7. Oceánie 48 b., 8. Ázie 44, bodů.
Ženy: 1. "Zbytek E v r o p y " 107 bodů, 2. V. Německo 102 b „ 3. SSSR 89 b „ 4. USA 59 b., 5. Amerika
55 b.,' 6. Oceánie 45 b., 7. Afrika 31 b „ 8. Ázie 29 b.
V barvách "zbytku Evropy:" startovali také 3 čs.
repezentanti: Jozef Plachý, Helena Fibingerová a
Jarmila Nygrýnová, kteří sice bodovali, ale ani jeden z nich'nezvítězil. Tak v běhu na 800 m skončil
Jozef Plachý časem 1:45,5 min. až pátý, Jarmila
Nygrýnová skočila do dálky 6,48 c m a to jí stačilo
na 2. místo, stejně jako vrh 20,63 m držitelce světového rekordu Heleně Fibingerové, která byla po
delší době znovu poražena, tentokrát východoněmeckou koulařkou Slupianekovou o 30 cha.

Když pak 10 minut po změně stran upravili Skoti stav
•na 3 : 0, čs. národní mužstvo úplně kapitulovalo. Hra
v poii byla víceméně nezajímavá a ani branka vstřelená 8 minut před koncem zápasu Gajdůškem střelou
z dálky (na 1 : 3) nemohla hic změnit na debaklu
čs. kopané.
Skotům se tedy doma podařila i s úroky odveta
za loňskou pražskou porážku 0 : 2 a přiblížili se tak
k letenkám na mistrovství světa. V posledním utkání s Walesem by jim stačila k postupu na světový
Nevalná premiéra čs. mužstev
šampionát remiza.
D U K L A DOMA J E N N E R O Z H O D N Ě
Tabulka VII. evropské kvalifikační skupiny o postup na mistrovství světa: 1. Skotsko 3 .utkání, 4
S velkým zájmem očekávaný start čs. ligových
body, skóre 4 : 3 ; 2. Wales 2 utkání, 2 b. ( 3 : 1 ) ; 3. týmů v evropských
pohárových • soutěžích skončil
CSR 3 utkání, 2 b. ( 3 : 6 ) .
fiaskem: ani jedno z čs. mužstev nezvítězilo. .
Zbývající střetnutí: Wales — Skotsko (12. října)
Pražská Dukla stačilá hrát v prvním utkání . 1. koa ČSR — Wales (16. listopadu).
la nejpopulárnější evropské fotbalové soutěže klubových celků — v Poháru mistrů evropských zemí
— s francouzským přeborníkem FC Nantes jen neMezinárodní šestidenní motocyklová soutěž
rozhodně 1 : 1 a tak má jen nepatrnou šanci prosadit
se v odvetě na francouzské půdé a postoupit ještě
T R I U M F ČS. J E Z D C Ů A S T R O J Ů
Okolí Povážské Bystrice bylo v prvé polovině září do hlavního kola. V celku možno říci, že francouzdějištěm 52. ročníku Mezinárodní Šestidenní moto- ský tým byl jako celek rychlejší, střelecky pohotocyklové soutěže, která je každoročně vrcholnou sou- vější, více šancí však měli pražští vojáci, kteří se
těží terénních motocyklistů. A jak se dalo očeká- zase předháněli v zahazování téměř vyložených góvat, čs. jezdci si v domácím prostředí nenechali ujit lových šancí. Ačkoli Dukla měla drtivou převahu
jedinečnou příležitost navázat na své úspěchy z mi- (střílela 14 rohů), byl to pouze pravý křídelní útočnulosti a až na soutěž "továrních družstev" vyhráli ník Vizek, který v 56. minutě alespoň vyrovnal jednobrankový náskok hostí. Ale i tak remize 1 : 1 s
vše, co se tam vyhrát dalo.
Nejsuverénnějšího vítězství dosáhl tzv. Tropfy — Francouzi doma na pražské Julisce není důvodem k
radosti.
team ČSR, který ve složení: J. Stodůlka, J. Císař,
Bezbrankovou remizou zahájila evropskou soutěž —
K. Mašita, S. Zloch, O. Toman a F. Mrázek vyhrál
tuto hlavní soutěž "šestidenní'-' a získal titul mistra soutěž "držitelů trofejí'" — Lokomotiva Košice, jejíž
světa v terénních jízdách reprezentačních družstev.. hráči nedokázali za celých 90 minut ani jednou přeDalší pořadí: 2. V. Německo, 3. NSR, 4. USA, 5. Ho- konat skvělého brankáře švédského soupeře Váxjd
landsko, 6. Belgie, 7. Francie, 8. Rakousko, 9. V. Hagberga.
V Poháru UEFA reprezentují čs. kopanou dvě mužBritánie, 10. švédsko.
Čs. motocyklisté vyhráli v Povážské Bystrici i sta: Inter Bratislava a pražská Slavia. Obě shodně
druhou hlavní soutěž šestidenní, tradiční Stříbrnou prohrála na hřištích soupeřů 0 : 1 : Inter ve Vídni s
vázu, kvarteto: J. Pošík, P. Válek, M. Jedlička a Rapidem a "červenobílí" na hřišti předního mužstva
P. Cihelka muselo však o svém vítězství rozhodnout belgické ligy Standartu Lutych. Přesto ¿i myslím,
až teprve v závěrečný den v rychlostní zkoušce na že oba tito poražení v Poháru UEFA mají větší šanci
kopci Helena. Jejich největšími rivaly byli tento- na postup do 2. kola, než Dukla a Košice, které se
krát východoněmečtí terénní závodníci, kteří skonči- svými soupeři doma remizovaly.
li druzí, když odsunuli Poláky a kvarteto NSR na
třetí, respektive čtvrté místo. — Další pořadí: 5. Kanada, 6. Itálie, 7. Francie, 8. Švýcarsko, 9. švédsko,
10. USA.
V klubových
týmech se prosadili
motocyklisté
ÚAMK před RH a Duklou (všichni ČSR) a ACADEM
Köln (NSR). — Jediné prvenství uniklo čs. terenářům v soutěži továrních družstev, kterou vyhrál zápapy, tedy favorité — družstvo USA mužů a východoněmecké ženy —- se neprosadily.
ČSR "dodalo" i dva vítěze jednotlivých kubatur:
P. Cihelka byl nejlepším jezdcem kategorie strojů
nad 500 c c m a mistr Evropy K. Mašita neměl na
Šestidenní vážnější konkurenci v soutěži strojů "třistapadesátek".
ČESKOSLOVENSKO — T U R E C K O

1 : 0 (1 : 0)

Když už ve 2. minutě bratislavského přátelského
mezistátního fotbalového utkání vstřelil Gajdůšek vedoucí branku mistrů Evropy, bylo 20.000 diváků v
hledišti přesvědčeno o tom, že ČSR Turky deklasuje.
Nakonec však byli všichni zklamáni, střelecká nemohoucnost Čechoslováků je přímo rozčilovala, dráždila,-byli rádi, že utkání skončilo. Hubená hra, hubený výsledek, toť vše, co lze říci k tomuto průměrnému utkání, ve kterém se hostující tým většinu
zápasu bránil.

— Čs. fotbalové "Béčko' r prohrálo mezistátní střetnutí se západoněmeckým
Béčkem v Norimberku
0 : 1, když podalo celkově solidní výkon, především
v obranných akcích.
— Podle zpráv ze švýcarska posílí bývalý čs. hokejový reprezentant a hráč Slovana Bratislavy Rudolf Tajcnar, který. nedávno požádal švýcarské úřady o právo azylu, mužstvo jihošvýcarského dvojměstí Ambria-Piotta.
— Velkou automobilovou cenu Itálie v Honze vyhrál Američan Mario Andretti před Rakušanem Niky
Laudou, kterému chybí pouhý bod k druhému titulu
mistra světa.
HLAS DOMOVA

vychází čtrnáctidenně.

Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
8 Moorhouse St.. Ríefamond. Víc. 3121.
Telefon 42 5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII $ 10.-.
DO ZAMOŘÍ lodní pošto«: NZ % 11.-. US * 13.-,
Can. S 13.-, £stg. 7.-. DM 30.-. Rand 11.-, nebo
ekvivalent v jiné měoě.. — Vý"ú leteckého
příplatku do různých zená sdělíme na požádání
obratem.

