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Propagační vysvětlováni Pražského jara

Krizová situace
S blížícím se desátým výročím sovětské okupace československa stupňuje
se vládní propaganda proti Pražskému jaru, proti škodám, které působí dosud
doma i v zahraničí. Režim se přesvědčuje, že lidé nechtějí zapomenout a že
si cizina nepřestala připomínat události z roku 1968, nerovný zápas, který se
pokusil vést svým způsobem národ — skutečně národ — ve středu Evropy, že
poukazuje dosud na "internacionální bratrskou pomoc" Sovětského svazu. Propaganda mluví ovšem o krizi — a krize to tehdy pro sovětský komunismus byla.
Vysvětlování Pražského
jara, jeho příčin, průběhu
a důsledků, není pro vládní propagandu ani" dnes,
po desetiletí zamlžování a
zkreslování
skutečností,
snadné, i když se propagační bojovníci snaží nastupovat s vylepšenou municí.

nerezignovaly, ale za podpory mezinárodní reakce
znervózňovaly veřejnost a
vzbuzovaly nedůvěru k politice komunistické strany.
Od štvavých útoků na socialismus docházelo až po
sabotáže a individuální teror. Řada lidí se pak nechala strhnout zdánlivou

originalitou a netradičností revizionistických teorií,
když nebyla prováděna
"energická a hluboce fundovaná marxisticko-leninská kritika dobových buržoazních a revizionistických proudů".
R P jmenuje celou řadu
domácích viníků krizivé

situace, kteří se přičinili
o dezorientaci lidí, o to,
že lid včas nerozpoznal
antisocialistickou demagogii a kontrarevoluční nebezpečí. "Jejich nihilistický kriticismus byl konec
konců výrazem zloby maloměšťáka dotčeného procesem socializace". Jmenuje i "zjevně antísocialistické
organizace"
—
K 231, KAN, Dílo koncilové obnovy, obnovující se
pravicovou
socíální
demokracii a další.
(Pokračování na str. 2)

Dlouhé a opět "zásadn í " vysvětlení událostí z
Dušan Lehotský
roku 1968 přináší ústřední
New York
orgán strany
19. 7. na
jedné plné straně a čtvrtině další pod nadpisem
"Trvalá a aktuální platV americkej ekonomii pracuje nateraz takmer 95 miliónov zamestnancov a
nost závěrů poučení z krizového vývoje — Reakční vyše 5 miliónov je nezaměstnaných. Od roku 1975 vzniklo takmer 10 miliónov
úloha
revizionismu
ve nových pracovných příležitostí. Tieto oficiálně statistické M a j e , o zaměstnasvětle zkušeností K S Č " .
nosti a nezaměstnanosti v Amerike nevzfaudzajú taký zfý dojem o pomeroth na
Krizový
vývoj
nebyl I americkom pracovnám trhu ako sa to všeobecne vžilo. Neustále sa poukazuje na
ovšem podle R P výsled- neprijateine vysoká nezaměstnanost". V čom to teda vázi?
kem tlaku lidí ze všech
Odpověď na táto otázku ny iKspskojsGsíí s daným ho existuje zvláštnv úřad
vrstev národa, touhy po musíme h i a d a ť v podrod- ssavom
zaměstnanosti. prí federálnej vládě, ktozákladních, běžných svobo- nejšom rozbore nezaměst- Síai" nezaměstnaných žien rý dbá o to. aby sa tieto
dách, nebyl
důsledkem nanosti, všimnut' si kate- ř
acMdzačov o prácu podmienky v poskytovaní
nahromaděných hospodář- gorie
nezamesiaanýcii Černej pleti je skutočne rovnakých podmienok pre
ských problémů, ani ideo- žien, mládeže a najma značný, značné vyšší, ako zamestnanie
dodržiavali
vé bezvýchodnosti komu- menšinových
etnických inedÉ belochmí. Zeny to pre všetkých uchádzačov
nismu. Dovídáme se, že skupín, v prvom řade čer- boli. čo spósobili značné bez ohl'adu na vek, pohlatřídně nepřátelské, vyko- nochov. Až po tejto ana- zvýšenie nezaměstnanosti vie a farbu pleti najma
řisťovalecké síly v národě lýze sa nám ukážu príči- tým, že sa v posledných v tých podnikoch,
ktoré

Problémy
nezamestnanosti v USA

PETICE 78
Uveřejňujeme tuto výzvu v HD naposled. Jak jsme
slíbili, vydali jsme měsíčně připomínku, výzvu nebo
oznámení o tom, jak akce P E T I C E 78 pokračuje.
Dnes chceme oznámit všem, kteří dosud váhali
nebo podpis pod PETICI z různých důvodů odkládali,
že konečný termín, do něhož je možno poslat souhlas na naši newyorskou adresu, je 15. srpna 1978.
Těch několik zbývajících dnů nezbytně potřebujeme
k přípravě a zhotovení dokumentu, v němž bude
udán celkový počet podepsaných.
Od našeho posledního oznámení došla řada dalších podpisů, mezi nimi např. i od amerického herce Jon Víogtha ("Midnight Cowboy"), jehož otec
byl Čech.
Ještě jednou zdůrazňujeme, že závěrečný termin
akce P E T I C E 78 je 15. srpna. Prosíme, abyste do
té doby poslali svoje i sesbírané projevy souhlasu s
Peticí na adresu: Petice 78, P. O. Box 4339, Sunnyside Station, L. I. C., N. Y . 11105, USA.
Srdečný dík všem, kteří obětavě a nezištně věnovali svůj čas a prostředky akci P E T I C E 78.

r o k o c i T ďaleko váčšom
počte ako v minulosti hlásili o pracovně
začlenenie.
Ale čo vlastně zavinuje
tento nepomer v zaměstnanosti žien a uchádzačov
z tzv. menšinových skupin? Je to hádám len neochota
zamestnávaterov,
ktorí
dávajú
přednost'
mužským
zamestntncom
bielej pleti? Formálně takáto namietka
nemdže
prísť v úvahu, lebo existuje zvláštna komisia pri
federálnej vládě, ktorá
dbá o to, aby sa poskytovali všetkým uchádzačom
o prácu rovnaké podmienky pre prijatie. Okrem to-

ZPRÁVA O STAVU NÁRODŮ
Jaroslav Strnad
Heimut Cíemens, pražský dopisovatel 1. německé
teievize, ictereho počaxnem cervence vynázaiy cs. úřauy ze země, řem v rozhovoru, vysnanem švýcarským
rozhxasem mimo jmě, že si režim ooyvaceistvo a
jeho spokojenost a klid koupil poměrně dobrou životní úrovní, nejvyšší ze všech socialistických státu.
Řekl také, že mluvčí Charty 77, dr. K. Hejdánex,
j e nejzabezpečenější osobou v CSSR; tajná policie
prý na každém kroku pečuje o jeho bezpečnost a
zdraví, neboť kdyby třeba spadl se schodů, vyskytne se určitě podezření, že ho shodili estébáci. '
Z těchto dvou zjištění (do nedávná) očitého svědka se dá vyčíst klima dnešního československa,
zvláště když se návštěvy, přijíždějící na Západ na
devizový příslib, vyjadřují podobně: " J á se do ničeho nepletu. Nebudu přece riskovat místo, neohrozím své dítě. Ovšemže nejsem komunista, nesouhlasím s režimem, ale dám si pozor na pusu; podepíšuvšechno, co se mi oficiálně předloží. Ale s Chartou
nechci nic mít. Jsou to beztak samí komunisti."
Národy jsou v drtivé většině zmormalizovány. Z
ducha odporu, jakkoli pasivního, kterým obyvatelstvo,
všechno obyvatelstvo, žilo "v prvních dnech sovětské
okupace, nezbylo zdánlivě vůbec nic. Zato strach,
který v srpnové solidaritě zatlačily trpkost, smutek,
vztek a nenávist do zcela zanedbatelné role, se rozložil po republice a nechává bujet jen sobecké zájmy, péči o sebe, o rodinu. Národní hrdost, touha
rozhodovat o vlastních osudech přestaly esdstovat.
Už nepějeme, jak tvrdil kdysi Neruda: "Volnost —
volnost!'", naší melodií je "Místo — r o d i n a ! " . Volnost lidská — " v nás kdys rozkvětla!" — zmizela
z našeho slovníku a nahradila ji hovniválova kulička
trusu, z níž budeme vyžívat my, i naše potomstvo.
Hlavní věc, že si můžeme koupit k obědu maso, že
jsme si pořídili auto ("Víte, jak jsme na ně museli
dlouho šetřit. . .?), že si zajedeme o víkendu do chaty, prima se nám žije. Když budeme makat, ne příliš, ale tak, aby nebylo nápadné, že a jak se " f l á k á m e " , dají nám pokoj. Jinak . . .
Národy jsou normalizovány strachem. Normalizace. to je toliko jiný výraz pro zastrašení, pro obavy
0 trochu samozřejmého pohodlí. Tam dospěli č e š i
a Slováci po deseti letech od okamžiku, kdy se zdálo, kdy si přísahali, že j e nic nezlomí. Mezí mlčeniivcu přetvářkou a aktivní kolaborací je pouze kvantitativní rozdíl. Nikoli kvalitativní.
—

0

0

—

Drtivou většinu Čechů a Slováků se tedy režimu
podařilo znormalizovat, to j e : zastrašit. Jeho úspěch
však není bez kazu. Ryze početně je 1000 signatářů
Charty 77 pramalým zlomkem patnáctimiliónového
obyvatelstva. Měříme-li to však zřejmými riziky, s
nimiž je spojena veřejná podpora tohoto manifestu
(výslechy, ztráta zaměstnání a společenského postavení, diskriminace rodinných příslušníků, hlavně dětí, a jiné vymoženosti tzv. socialismu), pak je tento
hlouček odvážných hoden našeho obdivu. Pouze jeden signatář odvolal svůj podpis; pražský architekt
Jiří Záruba; režim ho okamžitě vzal na milost. Je
třeba však zaznamenat, že mezi tou tisícovkou statečných je jenom 8 Slováků, z nichž většina žije v
Praze. Toto podprůměrné zastoupení slovenského živlu nelze vysvětlit pouze, jak se o to pokusil před nedávnem Jiří Hájek, komunikačními nesnázemi. Vliv
dostávajú vládne objed- na ně má bezpochyby volnější vztah mezi stranou
a slovenským obyvatelstvem, které nikdy nebylo
návky. A tak keby sa vydogmaticky tak spoutáno jako Češi. Roli tu sehrála
skytli případy, že by niektorá firma diskriminova- 1 federalizace, která znamenala — přinejmenším
psychologicky — pro Slováky mnohem víc než pro
la vo vybere uchádzačov, Čechy. Už za "pražského j a r a " zdůrazňovali čeští
dostala by sa hned' na li- intelektuálové souvislost své emancipace s mezinástinu firiem, ktoré poru- rodním, především evropským duchovním klimatem,
šujú federálne předpisy a kdežto Slovákům šlo zejména o rozřešení národního
problému. Na Slovensku je zato cítit mnohem větší
odňali by jej vládne ob- odpor proti útlaku náboženskému, který ovšem nejednávky. Preto firmy dá- souvisí s Chartou 77, i když devátý z jejích 15 dovajú obzvlášť najavo, že kumentů se zabývá právě náboženskou svobodou.
Nositelem odvahy je — podle už asi dobré české
sa starajú o to, aby mohli zaměstnat' čo najviac tradice — zase inteligence. Třetina signatářů sice
uvádí své zaměstnání jako "dělníci" nebo "řemeslž : en a čo najviac príslušn í c i " , ale ty z celé řady intelektuálů udělal režim
níkov menšinových skupin, násilím.
najma uchádzačov čiernej
( Pokračování na straně 2)
pleti.
Vyhl'adávajú
taPUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St.,
kýchto ucháázačov a často
im dávajú přednost' pred
Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Polpress
ostatnými kategóriami.
Pty. Ltd., 23 Clifton St., Richmond, Vic. 3121
(Pokračovanie na str. 2)
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Krizová situace
(Pokračování se str. 1)
V ideologii docházelo k
revizionistické
destrukci
zásad reálného socialismu,
jejímž prostředkem byl
"neurčitý, bezbřehý pluralismus společenského života", slovně se proklamovala "volnost jakýchkoli
názorů, popírala se kvalitativní odlišnost buržoazní a proletářské ideologie.
Proto si pod rouškou marxismu mohl prakticky vykládat každý, co chtěl".
Elitáři z řad revizioni-

stů začali popírat vedoucí
úlohu strany, docházelo k
"ideové rozplizlosti a neurčitosti", začali oživovat
masarykismus,
který
' ' skýtal antisocialistickým
silám v r. 1968 významnou
možnost: v Masarykových
knihách i v jeho politické
činnosti je silný náboj
antikomunismu. "Jakmile
by se podařilo postavit
Masaryka zpět na piedestal autority, bylo by už
jen
otázkou taktického
plánu, kolik z jeho antiko-

DOMOVA

Rudé právo jmenuje i
redaktora prřížského Svědectví Pavla Tigrida a
vyzdvihuje zvláště úlohu,
kterou se snažil hrát v
Praze dnešní poradce prezidenta Cartera pro národní bezpečnost Zbygniew
Brzezinski. zřejmě také
proto,
že ten je právě
středem útoků propaganDo situace v Českoslo- dy sovětské.
vensku zasahovaly i temZávěr: díky Sovětskému
né kruhy kapitalistického svazu, platnost leninismu
světa, které se snažily potvrzena, principiální boj
proniknout i rozséváním proti všem odrůdám revisímě bernsteínovství, kaut- zionismu nadále závažným
skyánství, trockismu, dji- úkolem. Krizoyá situace
lasovského revizionismu.
vlastně zůstává . . .

munismu se postupně uvede do hry."
Nastala i skandalizace
Sovětského svazu a to "pomocí starých buržoazních
smyšlenek" i "zneužíváním vlasteneckých citů našich občanů" a organizovaly se pomlouvačná kampaně proti uvědomělým,
čestným komunistům.

Problémy nezamestnanosti v USA
(Pokračovanie zo str. 1)
Snaha týchto firiem sa
však střetává obvykle s
jedným nedostatkom: nedostatečnou kvalifikáciou
niektorých
nezaměstnaných žien a občanov čiernej pleti.- Najvačšie ť a ž kosti sú pri obsadzovani
pracovných příležitostí v
technickej výrobě. To preto, že ženy a najma mládež menšinových
skupin
nevenovali až doteraz ná-

Malý oznamovatel

49-LETÝ MUŽ
nezávislý, mírné, vese
lé povahy, dobře situovaný, žijící v Melbourne, hledá vhodný protějšek. Zn.
"šťastná
náhoda?" do HD.

PIANO
Po svém příjezdu do
Melbourne začínám vyučovat hře na klavír
začínající a pokročilé
žáky. Studovala jsem v
Rusku a v československu a m á m dobrou pedagogickou praxi.
Nové žáky přijímám
každé pondělí a čtvrtek
mezi 17. - 19. hodinou
odpoledne na adrese:
L. Ježek,
6/8 Avoca Ave.,
Elwood, Víc. 3184.

ležitú pozornost'
kému školeniu.

technic- chovávat' federálne předpisy, predsa len občas
Z toho dóvodu ukazujú poukazujú na to, že za
vládne Statistiky len vel'- takého vysokého stavu nemi pomalý vzostup zaměst- zaměstnaných žien a mennaných žien a menšino- šinových skupin nie je
vých skupin pri obsadzo- dosť pochopitelné, že by
vani
lepšie-- plátěných firmy medzi nimi nenašli
mist. Od r. 1968, k e d y s a kvalifikované sily. Pripoobzvlášť sprísnila kontro- mínajú, že hádám firmy
la nad poskytováním rov- si nedajú dosť práce s
nakých podmienok pri ob- tým, aby takýchto zamestsadzovani pracovných pří- nancov našli a že z poležitostí, sa percento žien hodlnosti siahnu po kvaliuchádzačoch
a menšinových skupin v fikovaných
profesionálnych a riadia- — mužoch. Tej mienky je
cich pozíciach len nepatrne napr. Weldon Rougeau,
zlepšilo — z 2.1%
na riaditel' federálneho úřa3.4%,
teda za 10 rokov du. ktorý dohliada na dozaměstnanecpribudlo vo vyšších kate- držovanie
góriách zamestname len o kých podmienok firiem,
ktoré dostávájú vládne ob1.3%.
PodTa posledného zisťo- jednávky. Ten sa vyjádřil,
vania j e 2.300.000 dospě- že zrušil niekol'komiliónolých žien a 1.400.000 prí- vé kontrakty firmám, ktoslušníkov
menšinových ré nevyhoveli federálnym
skupin nezaměstnaných. A predpisom o poskytovaní
tak tí, čo čiastočne uzná- rovnakých podmienok zavaju. že firmy chcú za- mestnania pre všetkých

PSACf
STROJE
přenosné,
s českou klávesnicí
k dostání u firmy
PACIFIC
TYPEWR1TERS CO.
272 Swanston St.,
Melbourne, 3000
Tel. 663-3934

DOPRAVÍM
COKOLI KAMKOLI,
co se vejde do
dvoutunového
skříňového vozu
SPOLEHLIVĚ
A NEJLEVNĚJI
Charles Express Van.
Karel NEVEČEŘAL
F. 115, 259 Malvern Rd.
South Yarra, Víc.
Tel. 240-9465

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. KUGLER & ASSOCIATES
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.j 95-242'
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189

7. 8. 1978

Zpráva o stavu národů
(Pokračování se str. 1)
Ačkoliv "chartisté" jednají v rámci platných zákonů, zvláště v souladu s paragrafem 29 ústavy,
který zaručuje občanům právo obrátit se na parlament nebo jiné státní orgány se stížností, spatřuje
režim v této hrstce vážné nebezpečí a hodnotí její
činnost jako pokus provokovat neklid ve společnosti. Je snad slabinou hnutí, že není ve skutečnosti
soupeřem režimu v boji ó moc. Jeho síla však spočívá v bohatství idejí, ideologie a názoru na poměr
státu k občanům. Možná, že jeho akce. byly zahájený příliš brzo (tak prý soudil hned- na začátku
Dubček), možná, že se mezi signatáři šíří únava
(letos vydali pouze dva dokumenty — v lednu a
únoru); můžeme však s dobrým svědomím říci, že
právě v nich přežívá "pražské j a r o " a sliby 21. 8.
1968; už je nikdo nezničí. Převážná část občanstva
se dala sice koupit/ chová se vzorně pasivně a snaží se přežít v nepříznivých podmínkách. Nepatrná
menšina však nese niternou touhu obou národů po
lidštější a svobodnější budoucnosti dál.

- Vždy si dobře pochutnáte v restauraci

GREEN ROOSTER

.uchádzačov a vyhovárali
sa, že nemožu nájsť kvalifikované sily medzi neza101 King St., Melbourae-City
(mezi Collins & Little Collins Sts.)
městnanými ženami alebo
Telefon 62-7044
príslušníkmi menšinových
Česká, slovenská i jiná kontin. kuchyně
skupin. Dodal, že vel'ký
Přesnídávky — obědy — večeře. B. Y . O.
počet nezaměstnaných v
Otevřeno: v pondělí od 7.30 h. ráno do 3.30 h. Ódp.,<
týchto dvoch kategóriách »v úterý až pátek od 7.30 do 3.30 odp. a od 5 do<
je dostatočným dókazom, >9 hodin večer, v sobotu od 5 do 9 hodin v e č e r . '
že zamestnávatelia neurobili všetko, aby medzi nimi našli vyhovujúce sily. nej. Alebo kvalifikovaný vyhovujú, ale zaměstnali
Naproti tomu J. Shíng- inžinier petrochémie čier- ich len preto, aby mohli
leton z Michiganskej uni- nej pleti dostává až o $ vykázat', že majů zamestverzity sa zastáva firiem 200 mesačne viac ako rov- nancov č i e m e j pleti a že
a uvádza, že napr. v r. naký odborník bielej ple- teda vo svojej personálnej
zamestnaneckej
politike
1976 bolo medzi 40.000 ab- ti.
Dnes to
solventami
technických
Je zaujímavé, že ženy nediskriminujú.
pretože
škol len 777 absolventov využívajú
tejto výhody už tak nie je,
zamestnancov
čiernej pleti. Niektorým ďaleko viac ako příslušní- percento
firmám ako napr. firmě ci menšinových skupin. čiernej pleti sa v mnohých
General Electric Compa- Nával žien na štúdiurn podnikoch podstatné zvýny, skutočne nemožno u- technických povolaní je v šilo — obava z obvinenia
prieť poctivů snahu pri posledných rokoch značný, z diskriminácie tým akosi
hl'adaní zamestnancov z zatial'
čo
príslušníkov zmizla a dnes žiadajú aj
radov černochov. Sama to- menšinových skupin pri- od týchto uchádzačov čo
tiž podnikla akciu, aby budlo na týchto školách najvyššiu kvalifikáciu.
presvedčila
absolventov len nepatrne. Za týchto Vládnej úřady však trvazákladnej
školy čiernej okolností vzniká medzi tý- jú aj naďalej na tom, aby
pleti, aby študovali tech- mito
dvoma skupinami sa věnovala prednostná
nické predmety. Objedna- určitá žiarlivosť. Niektoré pozornost'
zvýšeniu zala si na rozhlase a v tele- firmy sú podozrievané, že městnanosti
príslušníkov
vizi zvláštny inzerát, v sa vlastně starajú len o menšinových skupin a aby
ktorom vystupuje známy zamestnanie žien a že za- sa k ich vyhFadávaniu a
spevák a Sportovci čier- nedbávají
príslušníkov náboru použili nové metonej pleti, ktorí mali po- menšinových skupin, pre dy, ktoré by umožnili prevzbudit' študentov čiernej ktorých vlastně bol povod- niknúť do prostreria týchpleti, aby' sa věnovali štú- ně
vytvořený
zvláštný to občianskych skupin a
diu technických povolaní. úrad na pomoc zaměstna- tak ich
zaměstnanecky
V snahe získat' ženy a prí- nosti. Vládne úřady tiež podchytit'.
slušníkov
menšinových vytýkajú firmám, že kladů
skupin do technických -za- na uchadzačov o zamestRedakci došlo : '
městnaní sa stává aj to, nanie z menšinových skuže sa týmto kategóriám
ponúka lepší
plat ako
ostatným
začiatočníkom.
Napr. ženy,
absolventky
vysokej technickej školy
státu
Michigan
dostali
priemerný ročný plat $
13.000, zatial' čo muži dostali o tisícku ročně me-

pin přehnané nároky a že
nie sú spokojní s priemernou kvalifikáciou uchádzačov čiernej pleti. Skutočne, len pred pár rokmi
přijímali firmy uchádzačov čiernej pleti aj za
tých okolností, že vedeli,
že svojou kvalifikáciou ne-

PŘEMYSL
PITTER:
Proslovy z pohnutých dnů
národa — 1938-1948. Vyšlo
ve zvi. čísle
"Hovorů s
pisateli", které vydává z
odkazu Přemysla Pittra
Olga Fierz, Ch-8910 Affoltern am Albis, Gartenstr.
9, Switzerland. Příspěvek
dobrovolný.
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Neostalinismus v ČSSR

V čísle 11/78 jsme referovali o zprávách v plénu zasedání Poradního shromáždění Rady Evropy o současné situaci v československu, přednesených
jménem její Komise pro evropské nezastoupené země. Referent, bývalý německý vicekancléř Erich Mende (CDU — CSU), označil už loňského roku tuto
situaci za jednu z nejhorších z hlediska lidských práv. P ň letošním zasedaní
v dubnu ji charakterizoval jako "určitý druh neostalinismu".
"Frankfurter Rundschau", známý levicově-liberální deník, který má- blízko
k levému křídlu SPD, uveřejnil 27. června velmi obsáhlé prohlášení, kíeré sepsali někteří čs. sociální demokraté, "nezávislí socialisté" ( ? ) a tzv. reformní
komunisté žijící v zahraničí. "Prohlášení" obsahuje řadu přehledně sestavených statistických údajů s připojenými komentáři o soustavném porušování
všech závazků vyplývajících z "Třetího košíku" Závěrečného aktu helsinské
dohody režimem v ČSSR. Je však překvapující a dost nepochopitelné při tak
rozsáhlé zprávě, pokud ovšem chce být skutečně zcela objektivní, že její autoři
vůbec opominuli jakoukoli zmínku o soustavném a krutém pronásledování všech
církví, kněží a náboženských organizací v tzv. "socialistické" ČSH. To je výrazným nedostatkem tohoto "Prohlášení", které současně zdůrazňuje. že je
určeno " c e l é světové veřejnosti" ( ? ) .
Druhá výzva, o které referoval západoevropský tisk. přišla z Itálie. Je
právě novým a otřesným dokladem zmíněného pronásledování církví a jejich
představitelů. Týká se konkrétních případů dvou slovenských biskupů v československu. Obšírně líčí životní dráhu, činnost a všechny ukrutnosti včetně
vězněm, jimž byli a jsou vystaveni 64Ietý Msgre Julius G-abiš a Msgre Jan
K. Korec (který byl v e svých 27 letech nejmladším biskupem v celé historii
katolické církve). Jejích nynější zdravotní stav je takový, že jsou oprávněně
vážné obavy o jejich životy. Zprávy s písemnými doklady a fotografiemi přinesli tři mladí Italové z Milána, kteří byli na návštěvě v československu.
Příslušné dokumenty odevzdali velmi aktivní skupině lombardských duchovních, jimž stojí v čele kardinál Benelli, arcibiskup ve Florencii. Výzva přinesená z československa volá do světa: " K ř e s ť a n é na západě, pomozte nám
zachránit životy dvou biskt/pů — mučedníků!" Je také určena Vatikánu a západním vládám.
E. ft.

Zprávy RSČ
Rada svobodného Československa ve Washingtonu vydala
tiskovou zprávu, z niž vyjímáme:
•jfc- RSČ
zaslala
dopis
kongresníku D. B. Fascellovi, předsedovi
Komise
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě při kongresu
Spojených států, v němž
s uznáním zaznamenala,
že se komise zabývala případem Anatola Ščaranského, Alexandra Ginzburga
a M. Slepaka a odsoudila
jednání Sovětů. V dopise
se dále praví:
" J e n mezinárodní podpora sovětských občanů,
kteří se dovolávají lidských a občanských práv
ve
jménu
Závěrečného
aktu (helsinské dohody)
jím poskytne aspoň minimální ochranu před pomstychtivostí a svévolností jejich vlády. Totéž se
týká československých občanů, kteří se dovolávají
svých práv v Chartě 77."
i f RSČ obdržela dopis
Státního departmentu ve
Washingtone, část citujeme:
"Události v Bělehradě
ukázaly, že Komise pro
bezpečnost a spolupráci v
Evropě při Kongresu bude
i nadále hrát důležitou úlohu ve vztazích mezi Západem a Východem. Spojené

státy budou nadále posuzovat své závazky i závazky ostatních signatářů Závěrečného aktu velmi vážně . . . "

20. července další

— Ze všech krajů československa má největší počet obyvatel Jihomoravský
kraj a to 2,017.440 ( k 31.
12. 1977).
— V olomoucké katedrále
byla 23. července odevzdána papežská bula, kterou
vstupuje v platnost úprava
diecézních hranic římskokatolické církve do souladu s čs. státními hranicemi. Apoštolská administratura českotěšínská se touto bulou začleňuje do olomoucké arcidiecéze.
— Zajímavé jubileum si
letos připomíná čs. kartografie — před 460 léty
vyšla první mapa Čech.
Roku 1518 ji vydal Mikuláš
Klaudián, lékař a
tiskař v Mladé Boleslavi.
— V československu je registrováno 36.000 historicky cenných objektů. Z
2.500 hradů, zámků, klášterů a tvrzí je jich na 150
přístupno veřejnosti.
V
některých historických objektech se konají koncerty a divadelní představení.
— Dne 18. 7. zemřel v Bra tislavě ve věku 71 let
akademik Igor Hrušovský.
— Nové sídliště v severovýchodní části Prahy se
jmenuje Černý Most.
— Členové
jeskyňářské
skupiny Svazarmu objevili
jednu z nejhlubších krasových propastí v Čechách.
Při zkoumání starého lomu poblíž Karlštejna narazili na 200 m dlouhou
štolu, jež vedla k propa-

fců. jehož se dopustil invazí do Československa.
Bude rczeslána významným veřejným činitelům a
zprávy o tom, jak Husáinstitucím jak v Americe
kův režim reaguje na běi t Prezident Carter vydal a Kanadě, tak i v Evropě
lehradskou konferenci, o
11. júla k Týždňu ujařme- a Austrálii.
600. výročí
smrti Karla
ných národov proklamáeiu
V tisku je rovněž Cze- IV.. 301etém výročí Fondu
na základe spoločnej rezochoslovak Newsletter 6/7. pro čs. uprchlíky a dopis
lúcie Kongresu zo 17. júla
Přináší výzvu RSČ k 10. RSČ k soudu nad sovět1959, v ktorej prezident hovýročí invaze. Petici '78. skými disidenty.
(RSČ)
voří:
"Viac ako 200 rokov vyjadřoval náš národ svoju
vieru, že národná nezávislost', sFoboda a spravódlivosť sú zásadnými
právami všetkých národov. Dnes potvrdzujeme
náš závázok k týmto principom. Obzvlášť oceňujeme tých jednotlívcov a
skupiny, ktoré demonštrujú oddanost' k týmto principom v ich vlastnej krajině a po celom svete."
•fc RSČ vydala k desátému výročí invaze výzvu v
anglickém jazyce:
"Au
Appeal: End the Occupation of Czechoslovakia".
Publikace, jež obsahuje
fotografie ze srpnových
dnů, přináší mimo výzvy
RSČ dokumenty, usvědčující Sovětský svaz z porušení mezinárodních závaz-

MOSKVA '80
Argentina '78 je odpískána, tamější policejní
režim před -celým světem zostuzen. A už se blíži
Moskva '80, totiž "první storublová zlatá mince,
která byla kdy vydána: historická r a r i t a ! " Na
počest Olympijských her 1980. Vydala vláda SSSR.
Tato numismatická rarita — první ruská zlatá
mince od dob cara Ivana I I I . , Velikého, — staví
ty, kterým starost o více lidskosti není jen pokryteckým prostředkem k velmi průhlednému politickému cíli, před obtížnou mravní otázku: Platí pro
Moskvu '80 jiný kurs než pro Argentinu '78? Podléhá kritika policejního režimu železnému (nebo
zlatému?) zákonu obrácené úměrnosti: rozhořčení
je tím větší, čím méně je třeba se bát kritizovaného režimu?
Kupte si proto mlčky také jednu zlatou storublovku. Obsahuje 15,55 gramu čistého zlata, což
činí při 130 tisících kusech dohromady 2 tuny 21
kilo a 500 gramů zlata. Vytěžili je osazenci pracovních táborů, kterým bohužel pracovní zaneprázdnění zabrání zúčastnit se v létě 1980 s vámi radostného pobytu v Moskvě.
-uk- ve "Weltwoche"

stí 53 m . hluboké včetně
13 m hlubokého jezírka.
— Ve věku 81 let zemřela
v Praze 18. 7. bývalá členka Uránie, Švandova divadla a Divadla Vlasty
Buriana Marie Buddensová-Lieblová.
— Projektový konsultační
a inženýrský ústav pro silniční mostní stavby Pragoprojekt zpracovává v
současné době
"projekt
budoucnosti" — tunel, který by směřoval z jižních
Čech až k Jadranu. Jeho
autorem je prof. dr. Karel Žlábek.
— SS hlásilo 14. 7.: "Orgány SNB v Benešově byl
zadržen 251etý Václav V.
z Lešan, který přemlouval
201etého Zdeňka K. a 23letého Lubomíra C. k útěku do kapitalistického státu. K přeletu chtěl použít
letadlo typu Čmelák nebo
letadlo svazarmovského letiště a donutit pilota k
překročení vzdušné hranice pistolí ráže 6.35 mm.
Václav V. byl eskortován
do věznice v Praze-Ruzyni."

lání, naposledy i ke Kanceláři prezidenta republiky. Když obdržel rozkaz
k výkonu základní vojenské služby, spáchal Zdeněk Hanuš sebevraždu.
— Ing. Alois
Vyroubal,
signatář Charty 77 z Brna,
se obrátil dopisem na Dr.
Štrougala s vylíčením šikan proti své osobě, ale
hlavně
protestem proti
diskriminaci
své dcery
Michaely a syna Pavla,
který přes výborný prospěch nebyl doporučen výběrovou komisí k přijetí
na gymnázium. V dopise
poukazuje na další podobný případ
diskriminace
dětí doc. dr. Mezníka a
ing. Wurma z Brna. Píše: "Otec dr. Mezníka byl
za Protektorátu nejen vězněn, ale i popraven. Fašisté však neznemožnili
studium jeho synovi. Jsem
pro socialismus, kde budou zaručena všechna lidská práva a kde msta na
dětech bude historickým
pojmem."
— Vladimír škutina, spisovatel a novinář, signatář Charty 77, který si
musel odsedět v čs. věznicích 50 měsíců za svou
televizní činnost v r. 1968,
požádal čs. úřady o povolení vystěhování. Po podepsání Charty 77 mu byl
odňat invalidní důchod a
plných 10 měsíců nemohl
dostat jakékoliv místo. Až
19. prosince 1977 ho přidělil ONV jako kameníka do
Průmyslu
kamene Příbram. Avšak po měsíci
těžké práce došlo k takovému zhoršení jeho zdravotního stavu, že posudková komise navrhla znovu
přiznání důchodu. Vzhledem ke všem těmto potížím požádal Vladimír škutina o vystěhovalecký pas .
k odjezdu do švýcarska,
kam byl pozván curyšskou
televizí k práci jako televizní autor. Po mnoha
urgencích dostal V. škutina, jeho manželka a dcera potřebné povolení a v
červnu opustili Československo.

— Presidium Akademie
umění zvolilo členem-korespondentem
národního
umělce Jána Cikkera.
— Dne 12. června tr. se
stala Olomouc velkoměstem, dosáhla počtu 100.
000 obyvatel. V roce 1900
měla Olomouc 18.301 obyvatel, v r. 1921 tzv. Velká Olomouc už 57.206 obyvatel. Po válce, po odchodu 13.775 Němců, měla
58.617
obyvatel ' (v
r.
1947). Statistika výslovně
neříká, zda jsou v počtu
obyvatel
započítáni též
příslušníci sovětské posádky. Olomouc je tedy 7.
stotisícovým
městem v
Československu.
~ Na 100 obyvatel připadá v československu 19-4
telefonních stanic. Evropský průměr je 19.1 stanic.
— Ve věku 86 let zemřela v Praze historická výtvarného umění prof. dr.
N.
Melniková-Papoušková.
Ze "Společenské rubri- — Dva
římskokatoličtí
k y " římských Listů vyjí- kaplani a to Marian Zamáme:
jíček z Pezinku a Robert
— Zdeněk Hanuš, studují- Gombík ze Sence jsou stící matematiky z Opavy, háni pro údajné podvracebyl pro svůj talent i pro ní republiky podle par. 98
dělnický původ vybrán r. odst. 1 tr. z., kterého se
1976 ke studiu na univer- měli dopustit tím, že rozzitě v Charkově, kde měl šiřovali texty Charty a
vynikající studijní výsled- eseje prof. Patočky, které
ky. Na veřejné stranické dostali v Praze od spisoPavla
Kohouta.
schůzi čs. studentů v Char- vatele
Nejdříve byli zatčeni a
kově za přítomnosti čs.
drženi 10 dní ve vazbě,
konzula však odmítl hladalší vyšetřování probíhá
sovat pro rezoluci, odsuzuna svobodě, ale oběma
jící Chartu 77 s odůvodněhrozí soud. Je to první
ním, že nebyl s tímto do- případ,
kdy je signatář
kumentem seznámen. Na Charty (Marian Zajíček;
základě toho byl rozhodnu- obviněn výslovně a výtím ministerstva školství hradně jen proto, že rozvyloučen z dalšího studia šiřoval texty Charty 77. v
a musel se vrátit do tomto případě mezi katoČSSR. Avšak ani zde se lickými
duchovními
aa
mu nepodařilo pokračovat Slovensku.
ve studiu přes četná odvo-
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Boj proti mrtvým ?
Dr. Jiří Veselý

SRPEN 1978 (2)
Jarka Vlčková
# Jedna z písní, jež je zařazena do souboru česká
mariánská muzika pod názvem Veleslavnost blahoslavené Panny nanebevzetí, jehož autorem je barokní skladatel Adam Václav Miehna z Otradovic,
vznikla dříve než soubor jako celek. Část této písně
byla recitována mezi latinským prologem hry téhož
jména, kterou hráli brněnští jesuité na počest Brnem
projíždějícího polského krále Kazimíra a jeho nevěsty Renaty 15. srpna 1638.
9 Druhá polovina roku 1928 přinesla české kultuře
citelné ztráty. 13. července umírá grafik V. H. Brunner, 12. srpna hudební skladatel L. Janáček a vzápětí dne' 16. srpna básník Antonín Sova. Básníkův
život byl poznamenán rozchodem s manželkou —
opustila ho s druhým synem Jiřím a stala se chotí
podnikatele Františka Ludikara — a těžkou chorobou.
Souvislost mezi tragedií Sovova manželství a psychologickou inspirací povídek sbírky O milkování,
lásce a zradě je zřejmá. Je zřejmá i v Lyrice lásky
a života, jež je zkratkovou nápovědí bolesti nad odchodem jeho ženy. K Sovovým šedesátinám mu byl
udělen čestný doktorát filosofické fakulty Karlovy
university a v tu dobu vyšel v Aventinu jednak soubor jeho nových básní z posledních let nazvaný Naděje a bolesti, jednak toto nakladatelství připomnělo jeho jubileum publikací slavnostního eseje Antonín
Sova, který napsal F. X . Šalda, a který měl nádhernou úpravu Brunnerovu a vzorný tisk Kryla a
Scottiho. Před titulním listem byla zařazena nová
Sovova fotografie, jíž pořídil architekt Jindřich Vaněk. A nebyla bych jihočeskou rodačkou, kdybych
nepřipomněla, že Sova studoval na píseckém gymnasiu, a že Ladislav Stehlík mu věnoval ve své Zemi
zamyšlené celou kapitolu nadepsanou Krajinou básníkovou a uvedenou mottem: " J s e m prostoupen domov e m " , jež plně charakterisuje básníkův celý život.
9 16. 8. 1938 zemřel slovenský politik první československé republiky Msgr. Andrej Hlinka. Zpočátku
i on se připojoval k těm. kteří se vyslovili pro.
československý národ, což j e zřejmé z jeho projevů
ze 17. 11. 1918 a 30. 1. 1919, -kde výslovně pronesl
"tvoříme jeden československý národ". Vyhrožoval
docela těm, kdo by kdekoliv proti této československé
jednotě pracovali, o čemž svědčí jeho projev v Žilině 29. 11. 1919.
# 25. 9. 1791 promluvil Josef Dobrovský v síni České učené společnosti v Karolinu na téma: " O stálé
věrnosti, kterouž se národ slovanský domu rakouského po všechen čas přidržel". Stalo se tak za přítomností krále Leopolda II. při jeho návštěvě Královské Společnosti nauk, kdy Dobrovský byl Společností vyvolen za slavnostního řečníka. V řeči pronesl kromě přesvědčivých fakt o důležitostí Slovanů
pro Rakousko i několik sebevědomých myšlenek zavazujících na základě dějinných poznatků i jeho krále: "opírá-li národ krále o jeho trůn, má král opíraE
národ o jeho život!" Řeč Dobrovského byla německá
a do češtiny byla přeložena K. H. Thámem a vydána
tiskem hrabětem Jáchymem Šternbergem. Patriarcha
českého národního obrození Josef Dobrovský se narodil 17. 8. 1753 v Ďarmotech v Uhrách.
• Spisovatel a novinář Václav Vlček zemřel 17. 8.
1908. Roku 1871 založil časopis Osvěta, psal povídky
(Jan Pašek z Vratu), romány (Ctibor Hlava) a hry
historické a ze současného života (Vlasta, Eliška"
Přemyslovna, Milada, Veselý pohřeb). Jeho veselohra Šachy při premiéře propadla a Vlček tehdy na
Nerudovu kritiku odpověděl břitkým " Z a s l á n e m " .

K íěmto řádkům dal popud případ v Chicagu, kde
se nacisté pokusili q jakousi demonstraci, ale vzbudili takový odpor amerického obyvatelstva, že na
konec musei přijet kordon policistů na jejich ochranu. Nebyl jsem tam a m é informace jsou tedy z
druhé ruky. Televizní komentátor v Utahu podotkl,
že mezi demonstranty proti nacistům převládali černoši a židé.
Chápal jsem cítění demonstrantů, a pochopil jsem,
že Američané chtěli dát najevo, že vznik žádného
diktátu už nebudou podporovat. Ale rád bych věděl,
zda si ti rozhořčení Američané a zejména ti černoši
a židé uvědomili, že nacismus byl jen jednou formou
diktátu? Vlastně studium dějin nám ukáže, že od
samého počátku lidé zápasili, jeden systém se střetal s druhým, někdy to byly otevřené mocenské zájmy, jindy byly zastřeny nějakou ideologií. Tak diktát
egyptských panovníků, kteří 'údajně zastupovali božskou moc, trval celá tisíciletí a lidé, kteří mu otročili, se ani moc nebránili a pokorně jej přijímali.
Jinou formu jakéhosi společenského diktátu se snažila nastolit francouzská revoluce, která mnoho nevinných a nezúčastněných lidí připravila o život. Napoleon přivedl Francii k slávě i k pádu. Jakkoli byl
snad hrdinou a měl některé pochopitelné motivy, í
on byl diktátor. Králové po něm a mocnáři rakouskouherští bylí rovněž diktátoři. A tak by se vlastně
dalo říci, že demokracie, a ť už v jakékoli formě,
měla a má v dějinách poměrně krátký život.
Poněvadž demokracie, jak se v samotné Americe
ukázalo, není ještě zcela zralá, je v některém směru dosti bezradná a má četné slabosti, nehledě k
mnoha rafinovaným odpůrcům. Je jen správné, když
lidé vyjdou manifestovat proti čemukoli, co by je
chtělo o jejich dosud mladou a čerstvou svobodu připravit. Vždyť někde trvala tak krátce, že obyvatelé
cítí po ní už jen zbytek čerstvého vzduchu, jakýsi
nádech vůně, jen vzpomínky.'
Ale rozhořčení obyvatel v Chicagu nesměřovalo
proti každému totalitnímu režimu, nýbrž jen proti
jeho určité, té poslednější formě. Ta se projevovala
otevřeným militarismem, pýchou a parádou uniforem, otevřeným násilím, oficiálními loupežemi páchanými zvláště na židovském obyvatelstvu — zkrátka, kdo zná dějepis, ví, jak se nacismu rozvíjel a
nakonec dostal k moci. A je pravda, že u nás jsme
nacismus poznali na vlastní kůži. Myslím, že ještě
mnozí z nás si připomenou
vojenský
"paradenmarsch", břitkost německých pochodů (ač pochody
mohou být i jiné a sám např. rád vzpomínám na
pochody sokolské), onen otevřený dril, který u nás
panoval. To byl nacismus: stát v pozoru, na vše kývat, lesk uniforem a vyznamenání, kdo je výš, má
vždycky pravdu a jakýkoli nesouhlas je už vzpourou. U Američanů se nacismus tak zošklivil, že pomalu nesnášejí ani obyčejnou vojenskou kázeň, jak
jsem se dověděl od osobních účastníků vietnamské
války. Nesnášejí nyní, když například členové tzv.
John Birch Society se ke svým schůzím scházejí ve
vlastních uniformách, ač bez zbraní. Myslím, že kdyby si kdekoli v USA pár kluků navléklo černé uniformy a začalo dělat rámus, Američané jakéhokoli
původu by hned poukazovali na analogii s Hitlerjugend a zakročili by pěkně řízně.

Ale když já jsem člověk, který klade nepříjemné
otázky, a proto snad mé názory a články mohou
být tu a tam nepopulární. Já bych totiž rád věcfěl,
zda b y černoši, židé a Američané vůbec projevili
stejný odpor, kdyby se třeba také v Chicagu shromáždila komunistická strana. Byl by to ovšem asi
jiný pohled. Občané by měli cívilní oblek, hovořili
by o nutnosti organizace a skupin, přesvědčovali
by, že indidivoalisnaos j e již " v y ř í z e n " , že je třeba
působit skupinově, hájili by existenci mnoha komisí a
subkomisí, které vydávají licence v jakémkoli oboru a zároveň hodně omezují původně svobodný ame• Sekretář Národního musea, básník a kritik Vác- rický trh. Kíkali by si třeba liberálové, ani by se
lav Bolemír Nebeský se narodil 18. 8. 1518 v No- moc neodvolávali na Sověty, ale jejich myšlenky by
vém Dvoře u Kokořína jako syn šafáře. V kritika byly podobné těm, s nimiž přišel Lenin.
se rozvinl teprve tehdy, když přestal být básníkem.
Chápu, že když třeba ve svobodných volbách zvíV roce 1868 vyšly jeho Dějiny Musea Království čes- tězí určitá strana, představuje proti ostatním poměrkého. Nebeský měl velký vliv na B. Němcovou, po- nou většinu a vyjadřuje, co si určité významné množkoušel se i o přátelství mladičké herečky Anny Raj- ství národa přeje. Ale to musí jít o svobodné volby.
ské. Roku 1849 se stal docentem dějin české litera- A ty jsou tajné, diskrétní, jsou řízeny zcela určitými
tury a českého básnictví na pražské universitě, ale zákony, které např. v komunistických zemích nejsou
nepřednášel.
vůbec dodržovány, ač sovětští reprezentanti se hájí:
(Pokračování na str. 6)
" U nás jsou též volby a vždy získáme takových

99% obyvatelstva." Američané ovšem asi nevědí, že
často úplně chybí zástěna, za kterou se volí, a pokud
nechybí, pečlivě se zapisuje, kdo za ni jde.
Když jste se otevřeně postavili proti nacismu, bylo
z toho hned zatčení, příval facek a koncentrák, nehledě k dalšímu. Ale vědí Američané, co se stane,
když se někdo postaví proti komunismu? Hned tře
bas nic. Ale za čas . . . degradace v zaměstnání,
diskriminace vašich dětí, obtíže s úřady, a ť požadu
jete cokoli. A když k tomu připočítáme nedostatek
bytů, omezenost stěhování, byrokratičnost a aroganci
soudruhů úředníků, kteří často přišli od továrních
strojů a ted' nevědí, jak by svou důležitost uplatnili?
Nakonec někdy v noci zastaví před vaším obydlím
vůz s několika civilisty. Ani vám nemusejí ukazovat
zbraně, vy je rovněž nemáte, ukáží vám jen své
odznaky, to stačí. Ještě v autě vás budou ujišťovat,
že jde jen o přešetření nějaké maličkosti, že neměli
ve dne čas, že se co nejdříve zase vrátíte domů . . .
A pak — nemluvě o soudu — zmizíte na pár let —,
ale ne v koncentráku, chraň Bůh, tak se tomu dnes
už neříká. Dnes jsou tam výchovné tábory a jejich
metody jsou méně přímé, ale možná krutější než
byly nacistické. Nacismus chtěl vaše těla, ale komunismus chce také vaši mysl či duši, dáváte-li
tomu termínu přednost. Nacismu většinou stačilo,
když jste aspoň drželi hubu, ale od komunistů přes
hubu dostanete právě proto, že ji držíte. Tam se
musí chodit na schůze a do průvodu, nadávat západnímu světu, vlichocovat se, tam je větší kontrola
soukromí než byla za nacismu. Tam se příslušná
komise hned dozví, že u vás jednoho večera bylo
na návštěvě třeba pět lidi — a jak to, že hned pět,
co tam měli co dělat? Soukromé večírky nepotřebuje
nikdo pořádat, partaj se vám postará i o zábávu —
vše podle předpisu.
(Pokračování na str. 5)

DAŇOVÁ P Ř I Z N A N Í A PORADY

TAX

ACTION

Máme zkušené odborníky, kteří Vám mohou
pomoci k vyřešení jakýchkoli problémů.
Všechny výdaje

s

tím spojené

jsou

daňově

odčitatelné.
Obraťte se s důvěrou na naše kanceláře:
154 Bridge Rd., Richmond, Vic.
telefon 429-2365
16 Douglas St., Noble Park, Vic.
lst Floor, State Savings Bank,
telefon 546-0578

»
!

VŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM
DO ZAMOŘÍ I V AUSTRÁLII

NC

T R A V E L

\
14 QUEENS ROAD, M E L B O U R N E , 3004
>
(roh Arthur Street)
! Zařídíme pro Vás cestu kamkoli — letadlem,
| lodí, autem — včetně ubytování, plného za
opatření, místních informací — a obstaráme
potřebné doklady (pasy, víza atd.). Při organizování obchodních cest můžeme Vám být velmi
nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu
vyúčtování.
OBRAŤTE SE S D Ů V Ě R O U
(česky neb slovensky)
NA PANÍ E. WOLKovou
Telefon 267-3177,
v případě nutnosti po hodinách 509-3535
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Spojené národy
a Československo

Spojené národy mali hned' od svojho založenia možnost' svoj vplyv uplatnit' a potvrdit', že sú schopné udržať mier a zaistiť bezpečnost' všetkých členských štátov. Světové vel'moci, ktoré majů rozhodujúce slovo v politických veciach, mieru a bezpečnosti, ktorým záleží na tom, aby ustanovenia Charty
Spojených národov bolí za každých okolností dodržiavané, sa ukázali byť tým slabým ohnivkom v
reťazi spájajúcej všetky jej ustanovenia nutné k účinnému rozhodovaniu. Vel'moci často vidia svoje
záujmy rozdielne od toho ako ich poclťujú menšie štáty nachádzajúce sa v bezprostrednom nebezpečí,
súc ohrožované útočníkom. Sme svedkami stálého světového napatia a lokálných konfliktov, i ked' zatial' panuje údajný světový, ale ozbrojený mier. Tento sa natrvalo neudrží, kým rozhodujúce vel'moci nezahrnú do hájenia a ochrany svojích vlastných záuj mov í záujmy malých štátov, lokálně a regionálne,
ktoré musia byť a sú súčiasťkou celkového světového diania.
V roku 1948 pri rozpravě
v Spojených národoch o
zmocnění sa Československa koínunistami a Sovietmi, sklamal v prvom radě generálny
tajomník
Trygve Lie tým, že podl'ahol sovietskemu tlaku a
odmietol sa postavit' na
ochranu ustanovení Charty, ako to bolo jeho povinnosťou,
a
vel'moci,
USA, Vel'ká Británia a
Francia potom pri jednaniach v Bezpečnostnej radě nemali odvahy sa plne
postavit' proti Sovietom
uplatňováním
ustanovení
Charty.

naniach o vytvoreníSpojených národov v San Francisku. Dalo M m
prácu
nájsť formulu, aby sa tiež
stali
ich
zakládajúcim
členom, i ked' neboli přítomní.

kami neustále nútená zaujímat' stanovisko, ktoré
neboló vždy v záujme
Československa. Ján Masaryk bol v zasedaniach
nútený podávat' návrhy,
ktoré sa často netýkali bo
du jednania. Sám som to
pociťoval v 14-členom koordinačnom výbore, ktorý
text Charty formuloval a
dával do konečnej formy.
Bohužial', nikto z veťkých
mocností sa nás verejne
v schódzach ani slovom
nezastal.

Pokial' sa týká Československa, zabrali Podkarpatskú Rus a najváčšia
chyba koncom vojny bola,
že generál Eisenhower věřil Sovietom, ujednania s
nimi dodržal a odmietnul
oslobodiť Prahu - americkou armádou, a umožnil
im, aby sa stali oslobodiVývoj a poměr sa zhorteťmi
Československa,
šoval a vyvrcholil po odrovnako
ako ich nechal
mietnutí
Marshallovho
Ešte pred koncom Dru- odrezať Berlín od Zápa- plánu v 1947. Sovieti si
hej světověj vojny, pred du.
uvědomovali, že normálporážkou Nemecka, bolo
Vplyv Sovietov tým tak nym vývojom Českoslojasné, že Sovieti využijú vzrástol, že boli ťažkosti vensko nezmóžu ovládnut',
každej příležitosti, aby o- ho překonávat' i po od- ako sa im to podařilo v
vládli celú strednú Euró- chode sovietskej armády z Pol'sku. Rumunsku, Bulpu, ale Západ trval na československa po skonče- harsku a Maďarsku. Predodržiavaní ujednaní s ni- ní vojny. Dalo sa to po- to musel b y ť pripravený
mi, i ked' videi, že Sovie- zorovat' a pociťovat' i na násilný prevrat, ktorý neti ich dodržiavať nechcú medzinárodnom poli, naj- šikovne a nevedomky v
a nebudu. Náznaky soviet- ma pri jednaniach o Spo- značnej miere umožnili i
skeho výboja sa ukazovali jené národy v San Fran- demokratické zložky nárovšade tam, kam sa soviet- cisku a potom vo Spoje- da v československu.

žitých orgánov — do Bezpečnostnej alebo do Hospodárskej a Sociálnej rady,
ktorej som předsedal do
konca 1947. Jedine se nám
podařilo zvolenie mňa na
osobnom podklade ako odborníka do dvoch dóležitých výborov, ktoré vyrabovali členské příspěvky a
kontrolovali financie a administrativu Spojených národov. V dobe komunistického puča sme preto ma :
li ťažkosti hned' vyvolat'
medzinárodný záujem o
osud Československa. Generálny tajomník Trygve
Lie sa pod tlakom Sovietov snažil tlmiť, ba znemožnit' akúkoťvek našu
akciu, ačkoťvek i podl'a
neho som ja bol delegátom v Spojených národoch
až do 15. marca 1948.
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Capitol House, 113 Swanston St.,
Melbourne (vedle kina Capitol) —

1

8. poschodí

Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
• v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu j e zavřeno.

Boj proti mrtvým ?
(Pokračování se str. 4)
Tomu se
neříká teror, tomu se říká jen umění
organizovat, a když už hodně tvrdě, tak kontrola
natt ostatními, ze strachu, aby nenastala anarchie.
A s vládami takto "spravovaných" států Američané
vyjednavají, prezident Ford nechtěl ani Solžeriicyna
přijmout ze strachu, že by se sovětští páni urazili.
Proti tomuto novému druhu teroru Američané ješié
nedemonstrovali, a dokonce, když někdo proti němu
vystoupí, hned ho označí za fašistu a nacionalistického fanatika. A největší ostudou. jsou češi, kteří
k tomu ještě přikyvují. Jakousi omluvu snad mají
ti, kteří mají v Československu příbuzné, na nichž
by si režim — ovšem přísně neoficiálně a pod jinou záminkou — vylil vztek. A o turistech, kteří
sem přijedou jen na čas a zase se musejí vrátit,
ani nemluvím. Ti vědí, že jsou sledováni. Ale ti,
kteří se ani nemusejí vrátit, ani nemají doma blízké příbuzné a přesto drží palec tzv. americkému
"liberalismu", by se měli zamyslit sami nad sebou.
Snad to doma měli náhodou o něco lepší a o Bližního už jim tak moc nešlo. To sám nevím. Mohou
existovat i jiné pohnutky. Ale to bych rád věděl:
mrtvé či aspoň rychle umírající strašidlo nacismu
je stále předmětem televizních kamer i strachu obyvatel. Ale co živoucí a pomalu se vkrádající strašidlo
komunismu? Co nebezpečí, o němž se v Utahu směle a s rizikem i vlastního života vyjádřil na jednom
otevřeném projevu bývalý Eisenhowerův spolupracovník Ezra Taft Benzon, který řekl: "Dnes jsou
komunisté na vašich školách a vyučují vaše děti,
ve vašich úřadech, máte je ve vládě a mlčíte přesto."
A měl pravdu. O utrpení, které způsobili zejména
v Evropě nacisté asi před čtyřiceti a přetatřiceti
léty, se dodnes dramaticky hovoří — právem. Jenže
o současném utrpení — skoro nic.

Moje úsilie o zásah Spojených národov bolo zahájené už 25. februára.
Gen. taj. Trygve Lie nechcel připustit' moje protestné noty z 25. februára
ani z 10. marca 1948, v
ske armády dostali. Zne- ných národoch, keď boli
Vo Spojených národoch ktorých som žiadal vyZjistíte, že Američané nejsou ani pořádně informožnili
návrat pol,'skej tieto 24. októbra 1945 vy- Sovieti znemožnili,
aby šetrovanie Bezpečnostnej
mováni o tom, jak u nás v neblahém únoru probíhal
Československá Československo bolo konvlády z Londýna a ani ne- tvořené.
komunistický puč, nedbají na komunistickou rozpínapřipustili jej účast' na jed- delegácia bola pod vyhráž- com 1947 zvolené do dóle- (Pokračovanie na str. 6) vost v západní Evropě, nedají nic na varování Davenportové a Sterlingové, dvou známých autorek,
které se zabývaly osudem Jana Masaryka, nedají
ani na Solženícyna. Tak na koho dají? A proč také
PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ K N E D L Í Č K Y ,
v USA neprotestují proti narůstání neinformovaných
komisí, omezování svobodného trhu a zaměstnanosti,
SMETANOVÉ KLOBÁSY A V Ý B O R N É ŠAŠLÍKY
preferování určité etnické části obyvatel, nenamítají nic, když se učí na některých státních a soukromých univerzitách naukám nápadně podobným koM L A D É K R M E N É K A C H N Y , KUŘATA
munistické ideologii (např. v oblasti sociálních věd,
V PRAVÉM
ČESKÉM
ŘEZNICTVÍ
A
UZEMÁŘSTVt
politických věd a psychologie), nevadí jim fakt, že
např. náboženské organizace jsou v komunistických
zemích důsledněji pronásledovány než byly za nacismu . . -

PRVOTRÍDNI

TÉŽ K DOSTÁNI

(UM CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.

3 2 6 K i g h Street. Kew. Vše

Tel. 8 6 7 1 7 8

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

O V £ L K Ý VYBER

JAKOSTNÍHO MASA A U Z E N I N VŠEHO

DRUHU

Není to tedy nakosee šermování" proti větrným
mlýnům, došlapávání něčeho, co se už ani nemůže
probudit, zatímco diktatura jinak oděná a méně
nápadná klidně přichází, rozlézá se, slibuje a vnucuje se? Má cenu boj proti mrtvým, jejichž odkaz
byl zdiskreditován? Ovšem i Lenin už je mrtvý, ale
jeho odkaz dosud hrozí a hrozí zle. Naši američtí
přátelé by si měli uvědomit, že teror je špatný zásadně, ale ten, který přichází s úsměvem a slibováním, levou rukou hladí po zádech a v pravé drží
za vlastními zády zabiják, je horší než ten. který
kdysi práskal bičem rovnou. Také to bolelo, ale to
jste aspoň spíše věděli, kam uhnout hlavou a kdy.
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SN a Československo
(Pokračování se strany 4)
• Čestmír Jeřábek, spisovatel a dramatik, se sice
narodil 18. 8. 1893 v Litomyšli, ale své mládí prožíval
na Moravě nedaleko Brna, a svému mládí v tomto
kraji prožitému věnoval vzpomínkové prósy Zelená
ratolest. Do literatury vstoupil v brněnském deníku
Moravská orlice. Z jeho díla jsou nejzajímavější
psychologické romány a citlivé analýzy uměleckých
typů — spisovatele v Pekelném ráji, herce v Nedohráno a komponisty a básníka v Letopisech české
duše.
19. 8. uplyne sto let od narození Otakara Kampera, historika hudební Prahy osmnáctého století.
• Jan Křtitel Vaňhal, který zemřel 20. 8. 1813, jako
jeden z prvních použil pro svou skladatelskou práci
českých lidových písní. Skladatel z období klasicismu,
žijící ve Vídni, byl za svého života velmi populární, jeho skladby však později ustupily pracím Hayd.novým a Mozartovým, s nímž Vaňhal hrával v kvartetu (jeho dalšími členy byli J. Haydn a K. Dittersdorf).
• Tasov na Moravě, kde se Jakub Demi 20. srpna
1878 narodil a kde v pozdějších létech až do své
smrti žil, je místem, k němuž se básník po celý
svůj život vracel. První Demlovy prósy, z nichž nejv ý z n a č n ě j i je Hrad smrti, jsou stylisovány jako neznámé, náhodou nalezené rukopisy, jež básník kriticky komentuje, vykládá domněnky i fakta o jejich
původu. Jeho odpor ke komunismu byl předmětem
polemik již v období mezi dvěma světovými válkami.
Týž den jako Demi se-narodil matematik a fysik Miloslav Valouch.
•
Příběh mladého nezaměstnaného intelektuála z
doby hospodářské krise zpracoval spisovatel Ladislav
Ptáček ve dvoudílném románě s andělem v náručí,
lékaře v románě z nemocničního prostředí člověk v
síti a příběh českého inženýra kolonisujícího finskou
tundru v románě V klopě růži. Ptáček, který v poslední době působil jako. lékař v Českých Budějovicích, se narodil 20. 8. 1908.
• Dne 22. srpna 1868 podali čeští poslanci deklaraci
odmítající prosincovou ústavu z roku 1867, jež vytvořila v dualistickém rámci monarchie nový, německý stát cislajtánský a takřka výsměšně popřela
dějinnou státní svrchovanost českého království.
• Roku 1842 vyšla u Wiganda v Lipsku brožura
Slovanství a pseudomaďarství. Byl to souhrn maďarských protislovenských útoků a slovenských protimaďarských obran. Obhajobu uherského slovanství
vydal v Lipsku i Samuel Hojč, který promluvil v
duchu Kollárově, a do rozhovorů na tento námět zasáhl i J. E. Vocel knížkou Slované. Rusové a Germáni, již vydal r. 1843. Upozornil v ní na slovenské právo v Uhrách vytvořené slovenskou autochtonností a vzdělaností a břitce odmítl maďařící nařízení v Uhrách, možné jen z poddajnosti šlechty a
knězi. Podle něho Uhry kvasily-v té době v Evropě
nejvíce, právě maďarským útokem na slovanské národnosti, stavy a církve. Archeolog Jan Erazim Vocel se narodil 23. 8. 1803 v Kutné Hoře.
• 23. 8. 1868 se narodil architekt foJklórista Dušas
Jurkovič. Od roku 1919 byl v Bratislavě přednostou
úřadu pro zachování uměleckých památek. Mezi nej- lepší jeho stavby patří Pustevně na Radhošti, křížová cesta na Hostýně, Štefánikova mohvla na Bradle.
• Sochař Ladislav Beneš se narodil 24. 8. 1883.
Patřil ke štursovské generaci. Ve štursovi viděl uměleckého soupeře a vysoké hodnotové měřítko tohoto
soupeřství ovlivnilo jeho vynikající tvorbu.
• Před sedmisty léty — 26. 8. 1278 — padl v bitvě
na Moravském poli český král Přemysl Otakar n .
Sňatkem s Markétou, vdovou po Jindřichovi, synovi
císaře Fridricha, rozšířil hranice českého království.
Z druhého manželství s Kunhutou, vnučkou uherského
krále Bély IV., měl dvě dcery a tři syny.
• Martin Fric, jméno, jež si mnozí pamatují z titulků starších českých filmů, patřil k filmovým režisérům, kteří byli pro producenty zárukou jistoty,
jež spočívala v jeho umění. M. Frič zemřel pod tíhou srpnových událostí 26. 8. 1968.
• Ignác František Platzer, syn plzeňského sochaře,
zdůrazňoval ve svých sochách dynamiku jako základní projev života. Jak zralých výsledků dosáhl
a jak pohotově se zařadil do vývojového proudu
pražského barokního sochařství, dokládá citlivá komposice svatojanského sousoší při kostele sv. Voršily

(Pokračovanie zo str. 5)
rady, ačkol'vek to bolo jeho povinnost'ou. Muselo
sa tak stať obídením ho.
V dosledku
toho sa pri
celom prejednávaní československej otázky choval
pasivné. Zásluhou chilského delegáta Hernan Santa Cruz a chilského prezidenta sa mój protest dostal do Bezpečnostnej rady, kde začal b y ť prějednávaný
12. marca 1948.
Všetky sovietske nástrahy
a útoky proti západným
mocnostiam a proti mne
osobné boli překonané a
až do 25.mája 1948 v dešiatich schodzach sa československá vec prejednávala.
Po dlhej v e ť m i nepríjemnej začiatočnej debate
v Bezpečnostnej rade a
odhlasovaní 9 hlasmi proti 2 (Sovieti a Ukrajina),
že sa ma jednať o udalostiach v Československu,
zástupca Chile navrhol,
aby moja sťažnosť bola
braná za podklad jednaní
a ja aby som bol Bezpečnostnou radou vypučutý. I
to bolo schválené 9 hlasmi proti 2 hlasom. Gřomyko útočil proti mne
hlavně tým, že zradca, za
ktorého ma přehlásil, nemá m a ť právo v Spojených národoch hovoriť. V
dvočh, vyše dvoch hodin
trvajúcich, prejavoch som
podrobné předložil všetek
materiál o tom, ako sa
puč pripravoval a čo sa
odohralo.

Bolo podaných niekoťko
návrhov, aby bol vytvořený výbor Rady, ktorý by
vec vyšetřil. Nakoniec sa
hlasovalo o chilskom návrhu formálně podanom
Argentinou — členom Rady, ktorý žiadal vytvorenie trojčlenného výboru,
ktorý by zbieral ďalší materiál a vypočul svedkov.
Pred hlasovaním Sovieti
žiadali, že podl'a dohody
piatich vel'mocí zo San
Franciska sa musí najprv
hlasovat' o tom, aby návrh
podl/a názoru vel'mocí bol
přehlášený za podstatný a
nie procedurálny,
akým
podl'a ustanovení Charty
v skutečnosti bol. Na procedurálně věci sa totiž
veto nevztahuje. Predsadujúci francúzsky zástupca (Amb. Parodé) vyslovil
so sovietským
názorom
súhlas a k tomu sa nakoniec připojili i Spojené
štáty
(Amb. Austin)
a
Anglia (Amb. Cadogan).
Tým bol osud návrhu a
celého vyšetrovania spečatený, pretože sa Sovietom
umožnilo jeho vetovanie.
Po dvojitom sovietskom
vetu zástupcovia
Spojených
štátov,
Anglie i
Francie přehlásili, že budú československá
vec
ďalej sledovat', že budú
zbierať ďalší dokladový
materiál a predložia ho
Bezpečnostnej rade. Bohužial' sa od 26. mája 1948
nič takého nestalo a "Československá otázka" ostává stále na programe Bez-

nebo sochařská výzdoba Černínského paláce. Sochař
a řezbář I. F. Platzer zemřel 27. 8. 1878.
• Německý císař Albrecht II. á Alžběta, dcera císaře Zikmunda, byli rodičové českého krále Ladislava Pohrobka. Císař Albrecht II. zemřel krátce před
jeho narozením v Komárně a proto dostalo novorozeně přídomek "Pohrobek". Jako dvanáctiletý byl Ladislav přijat za vladaře v Rakousích, o rok později
— 28. 8. 1453 — byl korunován za českého krále.
Uherským králem byl sice prohlášen jako nemluvně,
ale jeho posice upevnil teprve tehdejší zemský guberna tor Jan Korvín Hunyadi, který se zasadil o
to, aby Ladislavův nárok na uherský trůn byl uznán.
• V oktávě píseckého gymnasia otiskl Augustin Sedláček první vlastní topografický pokus. A od universitních let se pak už rychle rozrůstá Sedláčkovo
vědecké dílo, dovršené, ale zdaleka ne ukončené v
osmdesátých a devadesátých létech Hrady a zámky
a tvrzemi království českého. Roku 1900 začal s
uspořádáváním archivu města Písku, jejž zachránil
od zkázy. Ale nebyl to jen tento archiv, má zásluhy
o archivy v Rokycanech a Protivíne, na zámcích
v Bechyni a Lnářích. A. Sedláček se narodil 28. 8.
1843.
% 31. 8. 1848 se narodil Emil Weyer. řádný profesor
matematiky na vídeňské universitě, člen České společnosti nauk a čestný člen Jednoty českých matematiků v Praze. Jeho otec byl profesorem na německé pražské reálce, bratr Edvard výtečná síta české
techniky.
~

pečnostnej rady ako bod
č. 12 nevybavenej agendy,
Tieto jednania mali svoju dohru aj na Valnom
zhromaždení
Spojených
národov v Paříži na jaseň 1948. Sovieti sa totiž
nemohli zmieriť so skutočnosťou, že som bol Valnom zhromaždením na tri
roky zvolený do dvoch dóležitých výborov. Útočili
na mňa že som zradca a
defaudant a že mám b y ť
predčasne zbavený členstva v týchto výboroch.
Valné zhromaždenie však
ich návrhy odmietlo a v
týchto bezplatných funkciách som ostal až do uplynutia trojročného termínu v 1950.
V roku 1968, po sovietskej
invázii, sa československá
vec dostala znovu na program Bezpečnostnej rady
Spojených národov. Vtedy
bol prejavený taký záujem
0 osud československa, že
Spojené
štáty,
Anglia,
Francia, Kanada, Dánsko
a Paraguay podali návrh,
aby sa o invázii hněď jednalo. Urýchlene bola zvolaná schódza Bezpečnostnej rady ešte 21. augusta
1968 a v piatich zasadaniach v dňoch 21. - 24. sa
situácia v Československu
prejednávala. Sovieti podporovaní Maďarskom odporovali svojim známým
hrubým
spósobom,
ale
agenda bola schválená 13
proti 2 hlasom. (Od roku
1965 bol počet členov Bezpečnostnej rady zvýšený
z 11 na 15.)
V začiatkoch jednaní,
kým Sovieti neďosadili v
československu svoj režim, do jednaní zasahovala
1 čsl. delegácia na příkaz
zahraničného ministera J.
Hájka, ktorý bol v zahraničí a sám prišiel na zasadanie Bezpečnostnej ra-

ly dňa 24. augusta a prealásil, že Sovieti a Varšavské armády neboli pozvalié prísť do československa, že československí činitelia o invázii nevedeli,
s ňou nesúhlasia a ju nežiadali.
Ovšem ani v tomto případe navrhovatelia
netrvali na tom, aby Sovieti
závazné
prisl'úbili,
že
svoje i spojenecké vojská
ztiahnu v krátkej dobe ako
to pri debate sl'ubovali.
Po odvlečení představitel ů v Dubčekovho režimu
do Moskvy v dňoch 23.
až 26. augusta a vytvoření
novej, im vyhovujúcej vlády, žiadal nový režim, aby
situácia v Československu
bola stiahnutá z programu jednaní Bezpečnostnej
rady ako bezpredmetná.
Navrhovatelia netrvali na
tom, aby vec ostala otvorená, kým Sovieti a ich
spojenci svoje armády neodvolajú a nevyriešenú ju
stiáhli z programu jednaní.
Spojené národy, ktoré
boli tvořené s nadšením a
veťkými nádejami, sklamali hněď v začiatkoch,
keď mali len 5 členov, a
Československo bolo jednou z prvých obětí ich nerozhodnosti. Malo to však
za následok,
že sa na
ochranu mieru a bezpečnosti začali tvoriť obranné spojenectvá mimo Spojených národov. Dnes' sa
situácia zhoršila i tým, že
vo Valnom zhromáždení
rozhoduje 149 členov, vo
váčšíne
nezodpovědných.
Tým sa vážnost'
Spojených národov ako inštitúcie zodpovednej za udržanie světového mieru a bezpečnosti ešte viac znehodnocuje.
(FCI, New York)
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Srpen 68 v literatuře I.
Události "pražského j a r a " se zmocnili spisovatelé trojím způsobem. Ti, kteří
uchopili příležitost za pačesy a vypsali hned po 20. resp. 21. 8. to, co v Praze
na vlastní oči viděli, zažili nebo zaslechli. Povahy analytické, zejména politologové (i když si nejsem docela jist, koho tak právem a koho neprávem
nazývají), rozebírají polednový vývoj, zkoumají šance čs. pokusu, omyly, kterých se vůdci i nevůdci dopustili, vlastní příčiny sovětského zákroku. Těchto
rozborů, více či méně podařených, je prý přes dvě stě. A pak popisují "pražské
jaro" a " m r á z " , který je zničil, spisovatelé, kteří zpracovávají viděné, slyšené
a prožité literárně, ve formě románů, novel, veršů. Není možné referovat o
všech, musí nám posloužit typičtí zástupci — a je ovšem možné, že odborníci
nebudou s naším výběrem souhlasit.
První skupina se vyznačuje střízlivostí. Německý
novinář Peter Norden v
dokumentárním záznamu
"Praha — 21. srpen — revoluce, intervence, okupac e " je, myslím, dobrým
příkladem. Referuje pečlivě o tom, co se dělo v
ČSSR od 5. 1. 68, kdy Novotného vystřídal ve funkci 1. tajemníka KSČ Dubček, až do návratu čs.
vlády z jednání se sovětskými
představiteli
v
Moskvě. Používá .přitom
hojně citátů z českých a
slovenských novin a rozhlasových a . televizních

stanic,
někdy
dokonce
publikuje v textu faksimile.
teietypů a formu téměř
rozhlasových zpráv zachovává i v minuciósním líčení invaze, v referátu o
zasedání Bezpečnostní rady OSN a v ukázkách pasivního odporu obyvatel.
Georg
Bruderer
razí
ovšem ve studii švýcarského ústavu pro výzkum
Východu, "Praha 1968 —
Analýza", která zahrnuje
rozbory některých aspektů
"pražského j a r a " (o hospodářském
modelu zamýšleného kursu referuje
prof.
massachussettské

Jiří Sýkora:
PROFESOR K A R V A N
MEZI NÁMI
Koncem února přicestoval do Vídně Antonín Karvan, jeden z předních mužů tak zvaného Pražského
jara. Profesor Karvan, jenž byl před dvěma lety
zbaven profesury na Karlově univerzitě, kde přednášel historii a pracoval od té doby jako metař,
topič...a svačinář, uspořádal po svém příjezdu do nuceného exilu tiskovou konferenci. Uveřejňujeme tu
část tiskové konference, kterou jsme přepsali ze zvukového záznamu. (Pro zjednodušení uvádíme, že " O "
platí pro "Otázka", a " O " pro " O d p o v ě ď " ) :
O: Pane profesore, můžete vysvětlit, proč se vás
pražský režim zbavil tím, že vás přinutil odejít do
exilů? '
•• . I ; |
O: P o odchodu z univerzity jsem nepřestal bojovat. Zametal jsem tak, že se prášilo, topil jsem tak,
aby bylo chladno a svačiny jsem nedoručovál, ale
snědl. A taky jsem podepsal Chátru, chci říci Chartu 73 . . .
O: Nemáte na mysli náhodou Chartu 77
O: Ne. Já podepsal Chartu 73. Vezu s sebou dokumenty. Jde o akci, která měla velký dosah, ale západní veřejnost ji nezaznamenala . . .
O: V roce 1968 jste propagoval socialismus s lidskou tváří. P r o č
O: Tak především, můj bratr j e plastický chirurg.
Jeho prvním zákazníkem byl přední český umělec —
nebudu jmenovat,' kterého jste nedávno poctili cenou
Horsta-Wessella. Operace se podařila. Má nyní lidskou tvář a jen občas lze zahlédnout jeho socialismus.
A taky dobře platil; bratr si postavil na Berounce
dvě chaty. Má tam několik smrčků a pokud se týče p l a v á n í . . .
O: Pane profesore, jaké máte teď po příchodu na
Západ plány?

univerzity Václav Holešovský) pro reakci Čechů a
Slováků na invazi termín
"neozbrojený
odpor",
protože sice nestříleli a nekladli miny, ale jinak byli velmi aktivní v klamání
vojsk, vysílali ilegálně informace a snažili se okupantům vysvětlit bezpráví,
kterého se dopustili; pasivní
odpor
vyžaduje
"ignorování okupantů obyvatelstvem".
Tu jsme ovšem už u
analyzátorů, jejich názory se mnohdy velmi liší,
kdežto v dokumentárních
zápisech se sotva najdou

U řek

Antonín Sova
rozdíly, leda co do podrobností a obratného či nemoU řek mám večer vlažný rád,
torného stylu.
u řek, kde plno mušlí leží,
Odborníci diskutují, zda
kde zvolna z řeky vstává chlad
"pražské j a r o " bylo rea bílá pěna z dálky sněží.
volucí nebo jenom reformU řek mám břízy nejraděj'
ním hnutím. Mezi těmito
a
olše, do nichž stín se dere,
dvěma tábory stojí kanada cvrčků šum a vážek rej
ský profesor H. Gordon
á v dálce města rysy šeré.
Skilling, který ve své devítisetstránkové knize zaRád u řek rybáře já zřím
stává mínění, že snahu liza clonou par s lodičkou línou
dí kolem Dubčeka je třeba
se ploužit šerem večerním,
hnodnotit jako náběh k rekdy červánky v mze modré hynou.
voluci. Proto také svou
A večer když se nachýlí,
práci nazval "Přerušená
a měsíc v řece kdy se houpá,
československá revoluce"
ten noční chodec napilý
("Czechoslovakia's intermodravou parou, z vod jež stoupá:
rupted revolution"). Z cerád
spřádá rhytmus hudby pln
lého myšlenkového komppři vzpomínkách a sladké tuše,
lexu polednového vývoje
při šploucháni ztišených vln
považuje tři aspekty za
a při vzrušení celé duše.
potenciálně revoluční, protože se vymykají z názoZe sbírky Květy intimních nálad, 1891
rového modelu Sovětského
(Dne 16. srpna uplyne 50 let od básníkovy smrti)
svazu: především postulát
svobody
projevu,
zvláště svobody tisku poté, savadní
československou ticky a zahrnovala i oběc o byla zrušena preventivpraxí byla i rehabili- ti, které nebyly ve straně.
ní cenzura. V rozporu se tační opatření, která za- Konečně, jako třetí bod
sovětskou — a také s do- čínala probíhat systema- (Pokračování na str. 8)

hranice prakticky s prázdnými kapsami. Co povolil
režim vám vzít s sebou?
O: Lidem v roce 1968 se panečku šlo lehko. Mně
trvalo dva dny než jsem všechno naložil. Bylo to
tvrdé. Úřady mi nepovolily odvézt za hranice dvě
peřiny, co jsme měli po babičce. Byly^ přímo narvané prachovým peřím — to se dneska' už nesežene.
Taky jsem neměl možnost dostat ven paní Tobiášovou, s kterou jsem udržoval milostné vztahy . . .
O: Co byste řekl o své činnosti v padesátých letech?
O: Byl jsem mladý nadšened Jak jsem někde zahlédl buržousta, tak jsem ho klepl přes prsty. Byl
jsem vedoucím komise pro postih třídních nepřátel.
Odváděl jsem dobrou práci. Ale v roce, v roce, záhy
jsem již v minulém roce prokoukl, co se vlastně v
Československu děje. Nikdo na mně nemůže chtít,
abych byl spokojen, když po všech těch službách
mne dali dělat metařinu. To byla urážka. Říkal
jsem jim, že moje činnost v roce 1968 byla omylem.
Víte, já byl přesvědčen, že to s Dubčekem vyhrajeme, ale zcvaklo nám. Von byl nešikóvnej. Husák
je chytřejší, ten to má pod penzí. Toho jsem se měl
držet. Já vám vo tom ale udělám ještě hodně přednášek. T e ď už musím jít. Budu učit v Americe, jak
na to. Nazdar!

O D V A H U , MLADÍ PŘÁTELÉ!

Nechci tvrdit, že to, co vám zde otevřeně řeknu,
je nutno považovat za výzvu. Je každého soukromá
věc, jak moje názory, na tomto místě vyslovené,
nazve. Jen velmi- stručně bych se chtěl dotknout
některých jevů našeho života. Hned na začátku podotýkám, že pro stagnující satiru je přímo nevyhnutelné, aby dokázala spojit adresnou kritiku se satirou univerzální a symbolickou. V našem každodennim
životě jsou věci, které nás pálí, a jichž bychom bezesporu měli být požárníky. Vezměme to z kraje, ne
pouze z okresu. V prvním případě mi jde o časopis
autocenzurautocenzura, kde se tvrdí autocenzurautocenzurautocenzurautocenzura autocenzura autocenzura autocenzura autocenzura autocenzura takovým způO: Chci hlavně bojovat proti antikomunismu. To sobem, jako by všichni mladí lidé byli stejní! S tím
j e šeredná věc. Musíme se mít rádi. Zakládám ještě se musí už jednou provždy skoncovat!
se spolkem mlynářů a chovatelů pelikánů nadaci MiStejně tak i v případě druhém, který se týká
lady Horákové, která se před lety stala obětí omylu; finanční fondy budou Věnovány boji ^protí anti- mladých výtvarníků v autocenzura autocenzura autokomunismu a já budu držet kasu. Denně cvičím a cenzura, kde se stalo, že autocenzura autocenzura
autocenzura autocenzura, a některé obrazy byly najistě ji udržím . . .
O: Českoslovenští občané odcházeli v roce 1968 za zvány autocenzura autocenzura autocenzura autocen-

zura autocenzura, ano i autocenzura; v reakci na
autocenzura autocenzura autocenzura autocenzura se
stalo, že autocenzura autocenzura autocenzura. Je
jisté, že takové věci še do knihy stížností nepíší. Nesvědčí to o kulturnosti návštěvníků, to rozhodně ne.
Jsem přesvědčen, že před širší veřejností by si nic
podobného kolega autocenzura autocenzura autocenzura nedovolil, právě tak jako pisatel jiných neomalených řádků: autocenzura autocenzura autocenzura
autocenzura, když napsal, že autocenzura autocenzura autocenzura autocenzura autocenzura autocenzura
autocenzura autocenzura; autocenzura autocenzura
autocenzura autocenzura. Pochybuji, že by něco podobného vyslovil před kruhem rodiny.
Kdo jt vinen, že se podnikají akce proti mladým
hudebníkům, o nichž j e možno říci, že se konečně
probudili a probudili u naší mládeže lásku k folklóru? Co na tom, že jde o folklór Divokého autocenzura? Lid je přece v zásadě všude zdravý! O tom
snad nikdo nebude pochybovat. Já osobně též raději
poslouchám hudbu hranou a zpívanou autocenzura
autocenzura než poněkud autocenzura auíocenzura
eklektické skupiny autocenzura!
A konečně poslední slovo do pranice. Otázka autocenzura, protože, řekněme si to přímo, autocenzura
je problém, kterému nebyla věnována taková pozornost, jaké si zaslouží. Domnívá-li se někdo, že je
dnes možno vytvářet umění a-utocenzura, je na omylu, protože autocenzura pronikla do celého myšleni
veškeré mládeže. Doufejme, že přijde na řadu i
praxe. Autocenzura je činorodou složkou kulturního
dění. A tak se ptám naší veřejnosti, zda je správné
bojovat proti filmovým scénám, ve kterých hrdina
sahá partnerce ňa autocenzura autocenzura anebo
na ty scény, kdy jsou oba partneři autocenzura autocenzura, jak je pámbu stvořil? Asi nikoli. Není
přece nic špatného ani na tom, dojde-li k tomu, čemu se říká autocenzura, pokud ovšem jsou zachovány
určitá kritéria. Musí nám jít o to, abychom vymýtili
maloměšťácké představy a seznámili se se syrovou
skutečností. Doufám, že z těchto několika — abych
perspektivně citoval markýze de autocenzura: autocenzura autocenzura autocenzura autocenzura autocenzura autocenzura autocenzura autocenzura autocenzura! Plně se stavím za jeho slova a jimi se
také s vámi loučím. Nashledanou při m é m dalším
smělém, otevřeném a nekompromisním diskusním
vystoupení o autocenzura.
Ať

žije autocenzura

a autocenzura!
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Srpen 68 v literatuře
(Pokračování se str. 7)
podmíněně
revolučního
programu uvádí Skilling
federalizaci, kterou považuje za protiklad k přetvářce sovětského federalismu. Míní také, že Dúbčekovo vedení selhalo proto, že podceňovalo nebezpečí sovětského zásahu.
Nikdy mu nenapadlo veřejně prohlásit, že by se
ČSSR v takovém případě
postavilo se zbraní v ruce
na obranu tak, jak to koneckonců už dva měsíce
před intervencí žádal Manifest "2000 slov". Tehdejší zahraniční politika republiky postrádala jakékoli mezinárodní koncepce,
nehledala spojence proti
Sovětskému svazu ani na
Západě, ani u "socialistických" přátel, v Jugoslávii a v Rumunsku.
Jak už říká název, zastávají
Eugen Lobl a
Leopold
Gruenwald
ve
svém díle přesvědčení, že
"Československo zachvátila skutečná intelektuální
revoluce, pravá revoluce,
jejíž iniciátoři
patřili k
inteligenci. . . Pro mnohé
myslitele v Československu je příznačné, že chtěli
založit docela nové společenské zřízení, a to zřízení revolučně nové;
bylo
pro ně příznačné, že hledali docela nové formy.
Hovořilo se sice o " r e f o r m á c h " , ale ve skutečnosti to byla opravdová revoluce."
Nový duchovní
model, který se pokoušela
vytvořit česká a sloven-

ská inteligence a který byl
sovětskému konceptu zcela cizí, ba dokonce s ním
byl v rozporu, byl pro sovětskou intervenci podle
Loblova soudu víc rozhodující než jiné faktory.
Nebezpečí, které chtěly
Sověty zákrokem odstranit, záleželo ve státním a
společenském zřízení, které by se opíralo o intelektuály a bylo připraveno sledovat v hospodářství a kultuře takovou politiku, která by byla demokratická, ale zároveň
socialistická.
Vladimír V. Kusín v
krátké, precizní a hutné
historii vývoje reformních
myšlenek
'' Intelektuální
počátky pražského j a r a "
vidí také v inteligenci hnací sílu reformního úsilí a
za zdroj považuje protiklad mezi politickou, národohospodářskou a kulturní organizací státu po
roce 1948 a přirozenou povahou obou národů. Z tohoto vnitřního rozporu vyplynula nutnost změn, která se postupně projevovala formulováním národního cíle, totiž snahy o politický systém< demokratičtější, lidštější a do jisté
míry také pluralistický, i
když by podržel socialistický charakter. Kusín
se rozhodně domnívá, že
to měla být reforma, nikoli revoluce. V závěru
shrnuje svá pozorování v
definici znaků "pražského
jara":

"československá reforma byla gradualistická:
nebyla výslednicí výbuchu
SWISS T R A I N E D
a její projevy neměly forWATCHMAKERS
mu náhlých křečovitých
K. Ebner
explozí. Teoreticky ji při19 York St.,
pravila československá inSYDNEY
teligence
na
podkladě
vchod do Wynyard Stn.: vlastní zkušenosti a vlast(naproti pohyb, scho-;
dům). Telefon: 29-7543; ního myšlení. Byla v souladu s přirozenou povahou

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

* ZLATNÍK *
* HODINAŘ *
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
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Z Á Ž I T K Y ČESKÉHO ASTRONOMA Z POBYTU
V CHILE
byl název velmi úspěšné besedy s Dr. ZdeňKem Kvizem, lektorem matematiky na University of NSW,
kterou uskutečnila místní skupina SVU 30. 6. 1978.
Dr. Kviz pracoval na vědeckém programu na jedné
z důležitých a dokonale vybavených observatoří v
Chile. O svém pobytu a cestování mj. i na Velikonočním ostrově vyprávěl poutavou a zábavnou formou
jako doprovod k vlastním negativům. Těšíme se, že
Dr. Kviz nebyl mezi námi naposled.
HRA O JANU PALACHOVI V S Y D N E Y
Upozorňujeme krajanskou veřejnost, že CITY ROAD
THEATRE (Seymour Centre) uvádí v angličtině hru
Alan Burnse a Charles Marowitze " P A L A C H " nastudovanou University of Sydney Theatre Workshop Production k srpnovému výročí okupace Československa.
Hra je na programu po dva dny v pátek dne 8. září
a v sobotu dne 9. září 1978 (ve 2 hod. a v 7.30 hod.).
Věříme, že tato záslužná práce bude mít plnou podporu v co největší účasti na tomto představení.
Jk
Nejbližší program SVU:
v neděli dne 17. září 1978 ve 3 hod.
v St. James Hall, City:
"Koncert české hudby"
,na němž vystupuje prof. Ladislav Jásek za doprovodu Tomáše Chvojky a Miluška Šimková, kterou doprovází Leo Fedor. Na programu jsou klasické skladby houslového a písňového repertoiru
národa. Je v ní obsažen
jak demokratický, tak národní prvek v českém i
slovenském smyslu. Obráží se v ní touha po evropanství, a to jak v tradičním, tak i v. moderním
smyslu, v humanitních odvětvích, ve vědě i v technologii. I když vznikla uprostřed
infrastruktury
a neinstitucionalizovaného

SCHŮZE

MÍSTNÍ

SKUPINY

SVU

V SYDNEY
se konala dne 14. 7. 197« na School of Drama, University of NSW za účasti zástupců Tělocvičné jednoty
"Sokol", Cs. obce legionářské a celkem 30 přítomných. Byla podána zpráva o činnosti a o členském
stavu, jednáno o poslání SVU, registraci místní skupiny a zvolen výbor na příští období ve složeni:
předseda Dr. Oliver Fiala, místopředseda Dr. C.
R . Sudek, jednatel Jan J. Jirásek, pokladník Drahomír Fiaia, propagační ref. Oldřich Brychta, společenský ref. Marta de Detrich.
Po volbě byla projednána činnost do budoucna a
zde je možno konstatovat, že místní skupina SVU svými: kulturními programy a spoluprací s českým etnickým rozhlasem plní užitečné poslání, v němž má
dobré předpoklady pokračovat. Na závěr
schůze
byl promítnut film britské televize pořízený tajně v
Československu v roce 1977, který obsahoval velmi
působivé rozhovory se stoupenci Charty 77, mezi nimi i s Martou Kubišovou. V tomto programu jsou
uvedeny reportážní záběry z roku 1968 a 1938, z
tehdejšího jednání britského min. předsedy Chamberlaina v Mnichově a připojení Sudet k Německu. Jako
název filmu byl vhodně zvolen neslavný Chamberlainúv výrok " F á r awav country — a people of whom
we know nothing" jako varování, že podobný přistup v politice má své zhoubné následky jak v minulosti tak v současné době.
PETR RADA V A U S T R Á L I I
Schůze SVU v Sydney se zúčastnil jako host Petr
Rada známý především mladší generaci jako Šlladatel textů slavných dnes písní "Modlitba pro Martu", Kázání v kapli Betlémské", " N a d ě j e " , "Píseň
o malíři" a mnoha jiných. Petr Rada je autorem
řady úspěšných televizních seriálů pro děti ( 0 pradědečkovi) a pro dospělé (Kdož doma v srdci svém),
složil operetu "Palečkův úsměv a Palečkův p l á č " ,
pracoval v divadle Paravan a v Divadle za braaou
a v exilu působil naposled v North German Broadcast Corporation jako autor TV programů. Do Austrálie přijel natrvalo v březnu 1978 a žije tč. s rodinou
v Melbourne.

myšlení, našla podpůrce
uvnitř politické struktury.
Splynutí reformního myšlení uvnitř politické struktury i mimo ni vyvolalo
pocit národní jednoty jako
úhrnné politické síly. Cílem reformy byl nový model socialismu, nikoli neNemluvě a výjimečnosti setkání s Petrem Radou,
socialistický systém."
jemuž přejeme do začátků jeho působení v Austrálii
J. S. c o nejvíce úspěchů, došlo při promítání televizního
(Pokračování příště) filmu " F a r away country" k jedinečnému zážitku.
Na závěr zpívá Marta Kubišová pro televizní záběr
v roce 1977 znovu píseň "Modlitba", se kterou se tak
Petr Rada jako autor textu znovu sešel v Austrálii,
aniž mohli pořadatelé tohoto večera anebo jejich host
něco podobného předem tušit. Petr Rada to skromně
označil za dobré znamení pro jeho práci a existenci,
kterou zde začíná.
Jan Jirásek

SYDNEY

Místní skupina Společnosti pro vědy a umění
v Sydney
zve krajanskou veřejnost na
" B e s e d « s Miluško« Šimkovou",
která bode vyprávět o svých zážitcích ze zájezdu
d o Kanady začátkem toboto roku.
Beseda se kooá r pátei dne I. září 1978 v 7.30 večer,
na Sebou! of Drama-Cozversity of NSW,
Anzac Paraáe. KeasáagtcK£ (vjezd z Barker St.)
Pozvete své známé.
Po programu občerstvení.

Míli přátelé, přijďte mezí nás !

Dne 30. července zemře! v Sydney ve věku 70 lei
dlouholetý člen Sokola a Čs. obce legionářské Karel
Bednář.

1

Najdete nás velmi lehce. Naše adresa je:
CZECH0SLOVAK1AN COUNTRY CLUB LTD.,

'

30 Devonshire Rd., Kemps Creek, NSW. 2171
(Gregory's Street Directory mapa č. 139)
Telefon 606-0904.

'

Klub j e otevřen každou sobotu od 12. hod. polední do 10 hod. večer a každou neděli od 10 hod.1
dop. do 10 hodin večer. — Každou druhou sobotui
pořádáme taneční zábavy, při kterých hrajeme
pro mladou i dříve narozenou generaci. — Podáváme obědy, večeře a jakákoliv občerstvení. Vaříme " p o našem" — jistě si u nás pochutnáte.!
Nabízíme Vám uspořádání rodinných oslav, i
P ř i j ď t e si k nám zahrát volejbal, stolní tenis i
nebo šachy. Uvítáme iniciativu k založení dalších,
'odvětví sportovní činností.
Bližší informace podá sekretář V. Bláha,
,
telefon 728-1170.

KRAJANSKÉ ORGANIZACE V SYDNEY
Tělocvičná jednota "Sokol", Československá o b e c '
legionářská,
Československé národní sdružení, •
Český etnický rozhlas, Dobročinný spolek sv. Václava, Společnost pro vědy a umění
vzpomenou 10. výročí 21. srpna 1968,
dne okupace československa armádami Sovětské-'
ho svazu a zemí Varšavského paktu
položením věnce u Anzac War Memoriál
v Hyde Park, City.
Sraz účastníků této pietní akce je v neděli dne
20. srpna 1978 v 1 hod. u Pool of Remembrance •
v blízkosti památníku, odkud se přítomní odeberou t
v 1 hod. 30, min. k obřadu položení věnce, který
bude proveden delegací složenou ze zástupců uve-'
děných organizací. V tichém demonstračním prů- <
vodu projdou pak účastníci Hyde Parkem k Archibald Fountain.
Poté následuje ve 3 hod. v St. James Hall,
169 Philip Street
vzpomínkový pořad pod názvem "21. srpen 1968"
k 10. výročí okupace československa, který připravila místní skupina Společnosti pro vědy a '
umění ve spolupráci s ostatními organizacemi.
Vyzýváme krajanskou veřejnost k co nejširší,
účasti na obou těchto akcích, jimiž vzpomeneme
tragických historických událostí, které přinesly'
okupaci a porobení našich zemí, jež dodnes trvá.
Pro bližší informace volejte na telefonní čísla:
.
během dne 665-7665 (V. Vlažná),
(
pouze večer 524-1811 (D. Fiala)
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Americké črty

Pokračování
Není divu, že je v Americe tolik zločinnosti. Jedno
oddělení univerzity v New Yorku studovalo sobotní
programy pro děti na americké televizi a zjistilo, že
každou druhou minutu se spáchá před očima dětí
nějaké násilí nebo dokonce zločin. Výzkum zjistil,
že v některých programech je průměrně během půlhodiny 11.6 agresivních činů, zatímco případy "laskavosti" a " p o m o c i " byly vyjádřeny pouze číslem 4.9
za půl hodiny.
-

•

-

Přistěhovalci neanglického původu neměli často na
růžích ustláno. Pokud pracovali jako dělníci v továrnách nebo nádeníci na stavbách a farmách, jejich
etnický původ, náboženství a cize znějící jméno jim
nevadily, když se však začali dožadovat lepšího postavení, dávalo jim okolí najevo, že nejsou tak docela rovnocennými občany. Touto anglokonformitou
byli snad nejvíce postiženi Poláci — z těch si dělal
kdekdo ze starousedlíků legraci. Co je známo v
Austrálii jako "Irish j o k e " , byl v Americe "Polish
j o k e " , nadávka " P o l a c k " zněla tam asi stejně jako
" W o g " v Austrálii. Změna jmen byla proto zvláště
u Poláků zjevem téměř normálním.
• Nyní, kdy převážila filozofie o mnohokulturnosti
Ameriky, se věnuje studiu historie etnických skupin
několik amerických univerzit.
Néjlepší historický
archiv o českém a slovenském přistěhovalectví, vlastně o přistěhovalcích všech slovanských národů, má
asi University of Minnesota. Bylo zajímavé listovat
v publikacích o slavných Američanech, které vydala
tato univerzita. Dozvěděl jsem se např., že slavná
herečka Pola Negři se jmenovala . Apolonia Chalupiecka, slavný tenista Frank Parker se jmenoval
Franciszek Pajkowski, jeden z nejslavnějších admirálů z druhé světové války William S. Maxtwell se
narodil jako Dzwoniecki.

^ Proces "anglo-konformity" postihl ovšem nejen Poláky, nýbrž i jiné etnické skupiny, zejména hvězdy
filmového plátna. Pro zajímavost uvedu několik známých jmen a v závorce původní "jména, z nichž
většinou není těžké uhodnout etnický původ:
Bob Dylan (Bob Zimmermann), Cary Grant (Archibald Leach), Danny Kay (David Kaminsky), Tonny
Bennett (Arthur Benedetto), Doris Day (Doris Kappelhoff), Glenn Ford (Gurylln Ford), Tony Curtis
(Bernie Schwartz), Jerry Lewis (Joseph Levitch),
Karl Malden (Mladěn Sekulovič), Kirk Douglas (Issur
Danielovič), Frankie Laine (Frank Lovecchio), Laurence Harvey (Larushka Skikne), Rita Hayworth
(Margarita Carmen Cansino), Vince Edwards (Vincent Austerlitz), Charles Bronson (Karel Bučinsky),
James Garner (J. Baumgartner), Dean Martin (Dino
Crocetti) aj.
Budete-li vypravovat svým známým, že ve filmu,
který jste viděli, tancovali Austerlitz s Kaminskym
a zpívali Crocetti a Kappelhoffová, doporučuji opatrnost — mohli byste připravit své známé o jednu
hollywoodskou iluzi.
Minnesotská univerzita má také, pokud vím, nejúplnější sbírku dokumentů z historie slovenských
přistěhovalců, včetně skoro všech slovenských novin a publikací o slovenském přistěhovalectví, které
v Americe vyšly. V době, kdy jsem tímto archivem
procházel, sdělil mi polský ředitel univerzitního archivu, že jim vdova po Štefanu Osuském věnovala
osobní a jiné dokumenty tohoto čs. diplomata, které
se tvkají let 1916 až 1970.
—

-

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

|
NEJLEVNĚJI A NEJLÉPE
§
E
na základě bohatých zkušeností
E
E
* Sdělíme Vám nezávazný rozpočet práce, E
E
v níž bude: úplné vyčištění, odstranění skvrn, 5
E
uvolnění chuchvalců, dokonalé šampónování, E
E
desinfekce a odstranění zápachu z koberce. E
E * Rychlá metóda sušení — 1 hodina
E
= * Plně zaručená prácé, prostá jakéhokoliv po- E
E
škození
=
* Vyčištění potahů
=
=
BUDETE PŘEKVAPENI NAŠIMI NÍZKÝMI
E
=
CENAMI A DOKONALÝM PROVEDENÍM
=
E Volejte (Melbourne) tel. 547-5430 nebo 240-9465 =
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Přijdou děti pří
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

—

V autobusu bylo celkem 8 cestujících, když zastavil ve vesnici Pembina. Všichni — kromě mne —
byli mladší 25 let a kanadští pohraničníci o nich
byli zřejmě už informováni. Oznámili jim, že se
budou muset podrobit osobní
prohlídce i prohlídce zavazadel. Řidiči autobusu
bylo
řečeno,
aby se vrátil asi tak za hodinu. Šel tedy vyřizovat
jakési záležitosti do vesnice a vzal mne s sebou. Po
cestě mi řekl, že je pravděpodobně někdo z. cestujících podezřelý z pašování omamných jedů do Kanady. Hodinová prohlídka se nakonec protáhla na"
tři hodiny. Jeden z cestujících mi pak v autobusu
sdělil, že se mu pohraničníci nedívali jenom do vlasů, uší a úst, nvbrž i hluboko do zadní části těla.
-
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=
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D — Č'ŠTÉNÍ
KOBERCŮ
=

•

Vracím se zpět do Kanady. Asi 5 km před hranicemi vstupuje do autobusu americký finančník, aby
přezkoušel naše cestovní doklady. Podobně jako jeho kolega v Texjasu listuje i on pozorně mým pasem a dává se do hovoru. Co prý dělám nyní, v
tak příšerném počasí, v Dakotě, když je v Austrálii
právě krásné léto. Zná to přece — byl s armádou
ve Vietnamu a v té době trávil dovolenou v Sydney.
U finanční stráže slouží už tři roky a jsem prý
prvním Australanem, s nímž se v té době setkal.
Touto částí Severní Dakoty, od Grand Forks do Winnipegu v Monitobě mnoho lidí nejezdí.

Kniha o penězích The Money Book
pomáhá odpovědět
na vaše otázky

-

Rozdíl mezi kanadskou a americkou "službou zákazníkům" je značný. Např. moje jízdenka mne
opravňovala používat autobusů Greyhound také v
Kanadě. Zatímco však v Americe se není třeba
starat o zavazadla, v Kanadě si je musí přenášet
každý cestující sám. Sazby v úschovnách zavazadel jsou v Kanadě vyšší. Celá služba se zdá být
ovlivněna tím, čemu se říká v Austrálii "British
disease". Ani kanadští řidiči nemají takový " š v i h " ,
jakým se vyznačovali řidiči ve Spojených státech.
- *
-

3QO-P-7B33

poledne. Počasí je prý na Aljašce tento rok teplejší než jiná léta, začínají tam už pučet kočičky —
Nakonec vítězí plán, překládám sí zavazatífa ss.
autobus do Britské Kolumbie.
Z novin se dovídám, že od února I57Í" j e mafcitt
dostat kanadské občanství již po třCe-ssa
v zemi. Jednou z podmínek je ovšem T y r s r a ě i sifchu za cestovné do Kanady, pokud j e fazgiig- fcanafrské úřady. Pro přistěhovalce /. ř/krcp? j o e i j r á s s r . .
více než 200 dolarů. Přistěho\
p^ťia
a Austrálie je rozdílná. Ces:a c ^ - L e s : z L s c c j ^ j t
do Kanady trvá něco přes. 5 bo&L. á s
shodně déle. Proto je Austrálie j e d b c c s e m n . "fcaar
nemajetní přistěhovalci nemcsí gfgrs: s e wrtKft—Wř-.
a ť již přijedou lodí, jak tomu o j i a igramif?«. T a a nulosti, nebo letadlem. V y t a j e s jesšeas •áap5a»H«&
jsou zahrnuty do národníte razpaěssE. ISaffliHÉlB i n
dnes 23 miliónů obyvatel, .AissišaE a ž a m e S e a s
dávno 14 miliónů. Kdyby A^srráoe a š j ^ J t SML
leko od Evropy, asi by byl p c č s j e j i c - ďifr vj-/

V Colgary v Albertě jsem přihlížel zajímavé sou5
a saLaE
t*
těži: účastníci dostali stejný kus ledu a ve stano- lodí z Evropy do Kasaná? vené době jej měli sekerou vysekat do podoby lid- 5 anglických liber, zstíimcsj ex JcasraLjE —"^sat s t a s
3 měsíce a cestovné čl~
3"- zš 25 -5aerské hlavy. Jiná zem, jiné zvyky.
do Austrálie tehdy v S s e c
_«r
• j. «fllJitiff
vláda s cestovními
¿yas
jSBSt*"»BCaBíRozhoduji se, zda jet na Ajlašku nebo pokračovat
ském rozpočtu dosod.
podle plánu do Vancouveru. Je pátek odpoledne,
(PoiaačvEHc. j č š š
„
autobusem bych dojel' do Anchorage v pondělí od-

.- • -
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firmy

v Austrálii

A N T O i N E GALLIRIES
M A J I T E L J. KOŠŇAR
514 Riversdaíe Rd., Camberwell, Víc.
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru
Krajanům poskytneme 15% slevu

Novy film Ivana Passera

Karel Janovský
Kdyby býval Mezinárodní fotbalový svaz F I F A uspořádal svůj tradiční kongres místo v hotelu Sheraton v Buenos Aires na newyorské Broadwayi, byl by to asi největší úspěch od premiéry My Fair Lady. Vždyť toto 41. zasedání bylo něčím mezi muzikálem, operetním vystoupením a kabaretem, při kterém bylo o zábavu stále postaráno.
Kongres FIFA měl být zahájen přesně podle plánu, ale ve chvíli, kdy se k úvodnímu slovu připravoval předseda této vrcholné světově organizace fotbalistů Brazilec Haveiange, přihlásil se o slovo delegát ze Surinamu, který si před plénem stěžoval,
že aa utkáni fotbalového mistrovství světa dostal
pouze vstupenky na podřadná místa, a to přesto,
že podstoupil do Buenos Aires dalekou cestu. Generální sekretář FIFA Švýcar dr. Helmut Käser chtěl
vstupenky vidět a pak přiznal chybu, kterou ihned
napravil. V tu chvíli se na • scéně objevil jistý muž
z Indie, který prohlašoval, že už bývá všude zvykem
posadit lidí jeho " k a s t y " na levná místa, přestože
vydal tisíce rupií na cestu do argentinské metropole.
Třetí muž. který nevydal na cestu téměř žádné rupie, dolary či ruble, se přiřítil k řečnickému pultu.
Masité volal, že nerozumí, co si ti dva páni —
ze Surinarnu a z Indie — přejí, neboť jeho sluchátko
pro simultánní překlad je rozbito. Ihned v tom byl

Jiří Sýkora
V amerických biografech je uváděn nový £Qm režiséra českého původu Ivana Passera "StHtamí meavědi", který se setkal s příznivými kritikami. Jesksa
z nejobávanějších amerických kritiček Juáteh Ctirlstová doporučuje Passerův film v lisia Xesr York
Post těm divákům, kteří se chtějí nezávazně pabsvit. 0 filmu říká: "Passerův fflm j e veselotaa s
vynikajícím obsazením, odehrávající se v pžefcrásiiýeii
přírodních a městských scenériích, a má asi šséis.
morálky, kolik má had noh . .
FHm "Stříbrní medvědi" pojednává o raerinžrpéních finančních podvodnících, jejíchž sálem j e T USBLT
to případě stříbro — v hodnou; několika d e s s e k
miliónů dolarů. Hlavní postavu hraje britský berec
Michael Caine, jenž se v honbě za stříbrem éastane
Čs_ PTnfcntža Martina Navrátilová potvrdila, že
do Las Vegas, San Franciska. Londýna a dajSkái jeJE vítězSisi ne finále aeoCkaáiníba tenisového mivelkoměst. Machinace kolem stříbrných áoiü v Irác a sírorsSxi s s € í a ws. WinataSedoms. nebylo náhodné.
jsou velmi komplikované a šarády koleia
speksáaá P f e s e ě týdra p o irisasíii v e WimMedcmu vyhrála i
mezinárodních bank a jiných peněžních ůstavů by tzv. vsímfDíesSoEstaja peraaš T Jíew Yorku, když poasi československý divák odkázaný aa jedaoduchca razila s v o s fjaáloToa soupeřka Američanku Cbris
výplatní pásku těžko vyřešil — jsou totiž dost složité Evertov c u 6 : 1. Martina i r á l a tentokrát tiž daleko
i pro západního diváka. Zbývá tedy snad dodat, že klidněji s e ž v závěrečných bojích Wimbietteu. byla
kromě Michaela Caina se ve filmu objeví americký přesnější i na síti, a předvedla podle názoru experherec Martin Baisam, francouzský herec Louis Jor- tu "oslňující hru'*.
dán a americká velmi hezká herečka Cybil ShepNa své americké občanství však bude muset čeherdová. Kritika chválí práci kameramana, i kd>ž
kat ještě dva roky, tedy dostane je po 5 letech jako
někteří kritici podotýkají, že výtvarná stránka filmu
každý jiný přistěhovalec, neboť žádost člena amepřipomíná turistické prospekty.
rického kongresu, republikánského politika M. JaIvan Passer je znám ve Spojených státech přede- mese Nollinge z Texasu, aby už nyní po 3 letech
vším jako spolupracovník Miloše Formana a jako pobytu v USA dostala státní občanství, byla příslušrežisér filmu "Intimní osvětlení", který Passer na- nou komisí zamítnuta. "Ačkoli nerada to říkám,"
točil ještě v Československu a na jehož základě se prohlásila Martina Navrátilová novinářům, " i ty dva
stal mezinárodně uznávaným filmovým umělcem. Kro- roky utečou jako voda a americké státní občanství
mě svého nového filmu natočil v Americe tři věci: dostanu. Zákony jsou zákony!"
"Zrozen k vítězství", "Zákon a rozvrat" a "Zločin
20. července vyšel v New Yorku nový žebříček
a vášeň". Tyto filmy víceméně propadly jak u kritiky tak u diváků. Americká kritička Judith Christo- světové tenisové elity, sestavený na základě letošvá to přičítá tomu, že v té době nebyl Ivan Passer ních příjmů za starty na turnajích. V něm suveještě dostatečně seznámen se způsobem amerického rénně dominuje Martina Navrátilová, která si od
života. Ve svém novém filmu "Stříbrní medvědi" se 1. ledna do 19. července t. r. vydělala tenisem $
Ivan Passer podle názoru Christové našel a dokázal, 285.975.-, tedy téměř tolik kolik dostaly na prémiích
že skutečně patří k nejlepším filmovým režisérům. další 3 nejúspěšnější letošní tenistky dohromady:
Evonne Goolagongová — Cawleyová,
Film má spád, šarm, humor ; — vše, co film potře- Australanka
Američanka Billie Jean Kingová a Holanďánka Betty
buje k tomu, aby diváka zaujal a aby se líbil.
Stoveová. Goolagongová inkasovala $ 125.000, Kingová $ 100.000 a Stoveová $ 82.000, téměř stejně jako
MELBOURNE
pátá v pořadí Američanka Chris Evertová (která však
Zlatnictví
I SYDNEY
sehrála méně zápasů).
M A R T I N FORETT

Martina vyhrála i revanš

Miller House,
357 Lt. Collins St.
Melbourne-City
tel. 67-3863,
po hod. 267-3369
Výroba a prodej ručně
dělaných
zlatých
a
stříbrných
předmětů.
Diamantové prsteny.
Opravy šperků.
Krajanům
velký diskont.

PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY
ze skladu nebo na míru
dodá firma

Pokud jde o pořadí mužů, pouze 2 vydělali letos
tenisem více než Navrátilová: trojnásobný wimbledonský přeborník švéd B. Borg dostal letos $ 537.513,
a Američan Vitas Gerulaitis $ 409.000. Třetí v pořadí
světové tenisové elity Američan Jimmv Connors dostal letos S 238.0000.-.

A. Z. Q U I L T I N G
Melbourne:
175 Brougham St., Kew,
V i c , 3101, tel. 861-8427
Sydney:
Telefon 622-2453

STAVEBNÍ PRAČE
všeho druhu provádí odborně
reg. stavitel s 251etou praxí

J. K Ů T K A
18 Gilmore Řd.,
Telefon 848-1496
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Karneval kongresu FIFA

R Á M U J T g
u první pozlačovačské

DOMOVA

Doncaster, Víc. 3108

ČESKÉ

ŘEZNICTVÍ

A

UZENÁŘSTVÍ

BORONIA
CONTINENTAL BUTCHERS
203 Scoresby Rd., Boronia, Vic.
(roh Boronia Road)
Telefon 762-1771, po hod. 729-7259
(V pondělí zavřeno)
Vedeme jen kvalitní maso
a všechny druhy uzenin.
Bude nás těšit, přesvědčíte-li se o prvotřídní
jakosti zboží a dobré službě.
Jirka, Luděk a Alena Wořechovských

podporován kolegou z Jamaiky, — hned dalším; místo
zahájení kongresu FIFA nastal v plénu chaos, a ten
trval téměř půl hodiny, ve které půl stovky delegátů
zaútočilo na techniky a stěžovalo si na nemožné
přístroje. Nejhlučnější byl anglický delegát Mr. Maulte, který by prý nejraději hodil tu zatracenou věc
z okna. A když už tento kabaret byl i pro předsedu
Mezinárodního fotbalového svazu Havelangeho silným
kafem, rozhodl se, že už by měl být v sále pořádek.
Jeden z jeho zástupců u předsednického stolu ho však
upozornil na to, že místo mnohých delegátů FIFA
mají sluchátka na uších novináři, a tak tiskový referent René Courte rozčílen pohrozil žurnalistům, aby
sluchátka vrátili, jinak že by museli opustit zasedání. Zástupci holandského tisku zabránili " e x o d u " tím,
že sluchátka vrátili těm nejpovolanějším,
podotkli
však, že v sále zůstanou, neboť si nechtějí nechat
ujít toto kabaretní vystoupení.
A když přišla na pořad zasedání kongresu FIFA
čínská oázka, začal nový útok na řečnický stůl,
který se nepodařilo nikomu zastavit. Šlo o vyloučení
Tajvanu — Národní Číny z Mezinárodního fotbalového svazu a o přijetí "lidové", komunistické Číny.
Africký zástupce Jean Claude Ganga pronesl tak
teatrální řeč, za kterou by prý zasluhoval " O s c a r a " .
0>>sahově však byla chabá, jeho argumentům pro
vyloučení Tajvanu by se zasmáli i žáci třetí třídy
obecné školy. -A to už bylo poledne, delegáti kongresu spěchali na oběd.
P o několikahodinové poledni přestávce začalo pak
druhé dějství kabaretu, ve kterém chtěl vystoupit
kdekdo, nejen podráždění funkcionáři a novináři, ale
i zbývajících 280 zvědavců, kteří byli vpuštěni do
sálu. A ti, c e měli hlasovací právo, volili buď " s i "
nebo " n o " , " v e s " nebo " n o " , " j a " oder "nein", ale
i přitom vládl v sále babylon, neboť se mnohdy
Masovalo o tolika věcech najednou, že mnozí delegáti nevěděli vlastně oč běží. Tedy představení,
jaké nemá hned tak obdoby.
Pokud jde o otázku Číny, i přes rafinované taktické manévry početných příznivců Pekingu, zůstává
komunistická Čína i nadále před branami Mezinárodního fotbalového svazu FIFA. 57 hlasy proti 46
hlasovali sice delegáti, pro přijetí lidové Číny a vyloučení Tajvanu, 19čler>né grémium si však nenechalo vnutit "černého Petra". K tomu totiž, aby
byl. někdo přijat za člena FIFA nebo z této organizace vyloučen, je třeba tříčtvřtinovc většiny. A tu
zásluhou západních států a několika zemí střední
Ameriky hlavní zastánce lidové Číny předseda Haveiange nedostal. A tak po jedenáctihodinovém, zasedání řídící výbor FIFA odložil rozhodnutí v otázce
Číny na příští kongres, který se má za normálních
okolností konat až v roce 1980 při příležitosti otevření nového ústředí Mezinárodního, fotbalového svazů FIFA v Curychu, znovu za předsednictví Havelangeho, zvoleného pro příští čtyřleté období.
Tajvan tedy nebyl v Buenos Aires vyloučen z rodiny fotbalistů a FIFA nenásledovala příkladu dalších devíti olympijských odborných sportovních svazů, protože západní Evropa v čele se svým předsedou UEFA Italem dr. Franchim byla tentokrát jednotná, připravila Havelangovi, který svým taktickým manévrem chtěl zpracovat 107 delegátů, porážku, jako už před dvěma roky při zasedám kongresu
FIFA na olympijských hrách v Montrealu.
Velká bouře v plénu kongresu se očekávala v otázce, zda na příštím mistrovství světa ve Španělsku
má hrát 16 nebo už 24 mužstev. Nakonec velká většina byla pro rozšíření světového šampionátu, s tes
výhradou, že o zastoupení jednotlivých světadílů na
tomto vrcholném světovém podniku fotbalistů rozhodne řídící výbor FIFA. španělsko jako pořadatel
světového šampionátu r. 1982 však trvá na tom. že
Evropa by musela být při rozšířeni zastoupena na
mistrovství světa šestnácti týmy.
A konečně: proti hlasům delegátů východoevropských komunistických zemi. Afriky a několika zemí
latinské Ameriky, kongres FIFA rozhodl, že na olympijských hrách v Moskvě ani v kvalifikaci pro tento
turnaj nesmí hrát fotbalisté, kteří se zúčastnili zápasů o postup na mistrovství světa v Argentině nebo
na tomto vrcholném podniku fotbalistů v Argentině
hráli.
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ADELAIDE
ČS. ROZHLASOVÉ V Y S Í L A N Í V A D E L A I D É
č s . pořad je vysílán každou neděli v 10 nod. dop.
na stanici 5 UV. Příští program:
13. 8.: Radiothon — Akce etnického radia na získání fondů (Poběží celý den v různých jazycích)
20. 8.: 21. srpen 1968
27. 8.: Šlépěje krále Přemysla
3. 9.: Pro dobrou náladu
10. 9.: Jaromír Vejyoda
Setkáni Čechů a Slováků v Adelaide u příležitosti
10. výročí okupace československa
V AUSTRÁLII 10 LET A V Í C E . . .
v sobotu 26. srpna

1978 v Národním

domě,

51 Coglin St., Brompton, SA
Pořad: v 7 hod. večer: aperitiv a večeře, v 8 hod.
umělecký a zábavný pořad, 9.30: k tanci i poslechl
hraje šumařinka.
Součástí programu je i soutěž o nejlepší historki
z okupace nebo z emigrace.
Vstupné včetně aper. a večeře $• 5.- za osobu
$ 8.- za pár, $ 10.- za celou rodinu, $ 2.- za důchodce
Přípravný výbor zve srdečně krajany z celé Austrá
lie. Využijte této příležitosti k' návštěvě "Austral
ských Athén". Máte-li zájem o zajištění ubytování
napište nám na adresu: č s . klub Adelaide, P. O
Box 89, Hindmarsh, SA. 5007.
C E L O E X I L O V É SYMPOSIUM V

LONDÝNĚ

Ve dnech 17. až 20. srpna se bude konat v Londýn ě "celoexilové symposium", kterému bude předcházet ve dnech 15. a 16. srpna VI. Naardenské setkání
-v- obojí v Národním domě, 74 West End Lane, Londýn NW 6.
Vlastní jednání symposia započne v pátek 18. 8.
v 10 hod. dop. referáty na téma "Situace našeho
exilu" a to a. situace na poli veřejném (politickém),
b. ná poli kulturním, c. v oboru žurnalistiky a vydavatelství, d. na poli výchovném (skaut, školy).
Odpoledne jsou na pořadu odpovědi na referáty —
"Co n y n í ? " . Jako řečníci jsou přihlášeni: k . b o d u
a. dr. M. Kvetko z USA a E. ftehák z Francie
(RSČ), ing. L. Husák z Poradního sboru v záp. Evropě a ing. A.- Vostřejš ze Sydney, k bodu b. dr. K.
Skalický, dr. J. Sklenář z SVU (USA) a J. Jelínek
(Melbourne), k bodu c. dr. Strobinger a J. Josten,
k bodu d. dr. J. Kratochvil, rev. J. Lang S. J. a
delegát z Austrálie a švýcarska. Jedním z hlavních
bodů bude ustavení právní komise za lidská práva.
V sobotu 19. 8. dopoledne bude shrnutí diskuzí a vypracování rezoluce, odpoledne ve 3 hod. slavná bohoslužba ve Farm Street a v 5.15 hod. položení věnce ve Westminster Abbey. V neděli dopoledne je na
pořadu dokončení úkolů, odpoledne ve 3 hod. tábor
lidu na Trafalgar Square, v 6 hodin odhalení pomníku Jana Palacha ve Velehradě, 22 Ladbroke Square,
Londýn W. 11, v 6.30 protestní pochod k čs. a sovětskému vyslanectví, kde mají být předány . protestní
noty.
ZEMŘEL JINDŘICH

MINKUS

Dne 5. července zemřel náhle v Sydney v poměrně
mladém věku 55 let Jindřich Minkus, bývalý příslušník Čs. samostatné obrněné brigády — západní,
nositel čs. válečného kříže a dvou čs. medailí za
chrabrost.
Jindra, brněnský rodák, odešel do zahraničí po
vypuknutí 2. světové války a vstoupil v tehdejší
Palestině do čs. vojenské jednotky na Středním východě. Sloužil nejprve u 11. pěšího praporu a zúčastnil se bojů v obleženém Tobruku. Potom sloužil
u 200. lehkého protiletadlového pluku v Libanonu,
Palestině a Lýbii. Po spojeneckém vítězství v -severní Africe odejel s čs. jednotkami do V. Británie,
kde byl přidělen do motorpraporu Čs. obrněné brigády. Později ve Francii se vyznamenal v bojích u
Dukerque. Tamtéž byl také vážně zraněn. Po návratu do vlasti zjistil, že celá jeho rodina bez výjimky přišla o život v nacistických táborech. Po demobilizaci odejel na čas do Ázie, kde poznal svou
pozdější manželku Svatavu. Po únóru 1948 odejeli
spolu nejprve do Izraele a v r. 1955 do Austrálie,
kde se narodili jejich synové Petr a Robert.
Jindrův konec byl náhlý a rychlý. Kremace se
konala 10. 7. za účasti zástupců č s . obce legionářské, RSL a mnoha přátel v Northern Suburb Crematorium.
Čest Tvé památce, Jindro! Budeme vzpomínat!
W. J. H.
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ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ V Z A H R A N I Č Í ,
j'ednota Jana Palacha v Geelongu, Vic.
koná v neděli 20. srpna 1978 slavnostní
ODHALENÍ P O M N Í K U JANA PALACHA
Lidušku Jelínkovou, z Hodonína, nar. v Uherském v pěkném prostředí na farmě br. A. Slabika poblíž
Hradišti (nyni provdanou) a Stanislava Baivma, 51ie- Steiglitz, Vic.
teho, z Kari. Varů. Miss Luoa Paluda má v reProgram bude zahájen již v sobotu 19. 8. v 6 hodakci dopis.
din večer, kdy bude zapálen táborák, který bude
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

V Ý Z N A M N Á UDÁLOST
Udáiost, která potěší naše krajany, zvláště věřící Krajany. V pátek ib. srpna bude vysvěcen na
Kněze krajan Pavel Havlík.. Svěcení bude v kostele
Sv. Ducha, Šandy Bay, Hobart, Tasmánie v 8 hodin
večer a v soootu v temže Kosteie bude sloužit svou
první mši sv. — primici. Světiteiem bude sám pan arcibiskup G. ířoung, D. D.

udržován p o celou noc i v neděli po celý den. Slavnost odhalení pomníku započne v neděli ve 2. hod.
odpoledne zahráním hymen a přivítáním hostu. Odhalení pomníku provede za ústřední výbor Čs.OL v
Londýně br. pplk. J. Novák M.B.E. Po položení věnců k pomníku a zakončení slavnostního odhalení buae
volná zábava při reprodukované hudbě na pozemcích
celé farmy. — Odhaiení se koná za každého počasí.
K usnadnění orientace hostů zhotovil organizační
výbor žluté směrovky k f a r m ě br. Slabika, které
budou umístěny na stromech z městeček Steiglitz i
Meredith.

Favei JtiaviiK se narodil v československu, kde
zacai ješte ooecnou sKoiu. Pak přišel únor íMd, a
Zvláštní pozvánky nejsou rozesílány. Prosíme prorodina HavnKova se vyaaia jako tisíce nás přes
KopečKy a oatud do Austrálie :— Západní Austrane. to,abyste o slavnostním odhalení pomníku uvědomili
Usadila se ve jfremantiu, Kde jeho rodiče a ženatý své přátelé a známé, také australské i jiných náDratr žijí dodnes. Pavel po absoiování střední šKoiy rodností.
Informace: Telefon (052) 21-3021.
studoval universitu v Hooartu, a po uKončení studia
tam tež nějaký čas pracoval. Kayž pak se rozhodí
stati se knězem, požádal pana arcioiskupa o přiBESEDA,
jeti do diecese a ten ho poslal studovat oohosioví
čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne,
do Sydney. Otec Pavel bude pak pracovat na vinici
— pořádá dvoudenní výlet autobusem za sněhem
Páně na Tasmánii.
na Mt. Buller v sobotu 12. a v neděli 13. srpna 1978.
Po vysvěcení jako první místo navštíví MelbourOdjezd 12. 8. v 7 hodin ráno od nádraží, ve Flinders
ne, kde bude spoiuobětovat českou mši sv. pro naše
St., City, návrat v neděli po 8. hod. večer. Poplatek
Krajany v neděli 3. září v 10.30 hod. v Bethlehem
$ 27.- za dospělé a $ 15.- za děti do 14 let zahrnuje
tíospitai, 4.76 Kooyong Rd., South Caulfield. Po mši
jizdné, nocleh a tři jídla. Informace 480-2737.
sv. bude udělovat své novokněžské požehnání. Prosím proto krajany o hojnou účast. Novokněžím • se
Z P R Á V Y S. K. SLAVIA M E L B O U R N E
ovšem také dávají dárky. Kalich je nejvhodnější,
ale ten už Pavel dostane, snad tedy bude nejlepší,
SLAVIA — G R E E N G U L L Y AJAX 2 : 2 (0 : 1)
když mu dáme peněžní dar. Proto se obracím na
V rušném, zajímavém zápase s tvrdým soupeřem
krajany dobré vůle, aby na tento peněžní dárek při- uhrála Slavia bod, když v poločase prohrávala 0 : 1 .
spěli.
Od počátku utkání se střídaly rychlé útoky obou
Jinak novoknězi Pavlovi Havlíkovi jménem svým stran, ale obrany byly na místě. Krátce před poloi jménem krajanů z Melbourne přeji a od Pána Boha časem vyrazil brankář AJAXu přímý kop z rohu,
vyprošuji hojně milostí a dlouhá léta působení na míč se dostal k noze J. Traina, jeho kop na branku
vinici Páně!
Páter Josef Peksa brankář hostí opět vyrazil, zmocnil se ho však obránce
AJAXu, podal dlouhou ranou neobsazenému spoluhráči, proti němuž neměl Clarke v brance Slavie
SOKOL M E L B O U R N E
šanci. P o změně stran byla Slavia v jasné převaze,
Dne 31. července se konala mimořád- útočila, brankář hostů měl plno práce. V 52. minutě
když soudce nařídil desítku za
ná valná hromada Tělocvičné jednoty Slavia vyrovnala,
Sokol v Melbourne, která byla svolána, "složení" Shorta. V 77. minutě obešel Paton několik
aDy se formálně vyjádřila k několika obránců a pěknou ranou dal další branku Slavie.
zásadním rozhodnutím výboru, včetně Konec zápasu patřil opět hostům, kteří využili omylu
začlenění Sokola, do řad právních společností s ruče- slavistické obrany a vyrovnali na 2 : 2 .
ním omezeným.
Přítomní členové přijali všechna
Rovněž druhá mužstva hrála nerozhodně a to 1 : 1 .
opatření výboru z minulých měsíců, z nichž nejzá„
GEORGE CROSS — SLAVIA 3 :2 (0 : 2)
važnější bylo zakoupení Národního domu, kde je
Slavia
ztratila na hřišti v Laloru oba body, když
Sokol ručitelem za poskytnuté zápůjčky. Předešlí
funkcionáři Sokola byli znovu jednohlasně zvoleni. nedokázala dostatečně využít silného větru v prvním
Tím byla vyřešena poslední právní záležitost týka- poločase, jak to pak dokázal soupeř v poločase drující se koupě Národního domu a následující "den do- hém. Slavia byla na počátku v převaze, získala něšlo k oficiálnímu převzetí domu. Tím se stává 1. kolik kopů z rohu. Ve 20. minutě se ujala vedení J.
srpen 1978 významným mezníkem pro Čechy a Slo- Trainem, který umístil m í č v síti hlavičkou po trestném kopu, a 12 minut nato Turner zvýšil opět hlaváky ve Viktorii a jéjich krajanský život.
vičkou na 2 : 0 . Mnoho dalších příležitostí slavističtí
útočníci zahodili. P o změně stran se situace změniSPRÁVNÍ VÝBOR ČS. SOKOLSKÉHO
la. Loňský mistr ligy George Crcss se ujal iniciativy, v 50. minutě skóroval poprvé a 15 minut nato
NÁRODNÍHO DOMU V M E L B O U R N E
dal vyrovnávací branku. Slavia byla oslabena, když
s díky potvrzuje, že v minulých dvou týdnech přijal byl centrehalf Westley zraněn a vystřídán Tuften.
tyto další dary: pp. B. Sirková $ 100, M. Henderso- který na domácí útočníky nestačil. 7 minut před
nová $ 40, Anonym $ 500, M. Eliáš $ 20, Anonym koncem dal George Cross vítěznou branku.
$ 50, P. Mutlová $ 100, L. Blažek $ 20, Z. Havlíček
V neděli 13. 8. hraje Slavia s Hakoah na stadiónu
$ 50, B. Tomečková $ 30, E. Andrysík $ 20, L. Glosv Middle Parku a v neděli 20. srpna doma na Showsová $ 20, E. Černý $ 12, Anonym $ 3, H. Šindler $
grounds s vedoucím klubem ligové tabulky Essendoo
10, manž. Warrenovi $ 100, manž. Culkovi $ 200,
Croatia.
V. F.
Anonym $ 50, L. Štěpánová $ 10, Z. Port $ 10, K.
Kmoch $ 20, F. Herz $ 50, K. Řezník $ 20, Foster $
100, J. Kubr $ 20, manž. Slezákovi $ 100, G. KovaDARUJTE
řík $ 5, M. Bidlová $ 50, manž. Mařanovi $ 10, manž.

Sadílkovi $ 100, Reniva Instalation $ 100, R . žežula
$ 50, Anonym $ 10, Mrs. Walden $ 25, A. Salada $
10, B. Úlehla $ 10, P. Tauscher $ 5, V. Ubl $ 100,
K. Sipaila $ 5, G. Berkovitch $ 20, G. Able $ 5, E.
Bell $ 2, P. Parýzek $ 50, celkem $ 2.212.-. V minulém čísle bylo uvedeno chybně jméno pí. T. Kimlové, která věnovala $ 100. Omlouváme se.
Další dary možno předat pověřeným výběrčím nebo přímo na adresu pokladníka: J. Nový, 125 Noga
Ave., East Keilor, Víc. 3033. Šeky nebo poštovní
příkazy vystavujte laskavě nna "Sokol CzechosTovak
National House".

mockrní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbottfow^ Vnc.
Telefon

4 1 -

6973
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DOMOVA
V S I R M I O N E O HOKEJI

sport
Karel Janovský
Muži USA vítězí jasně nad SSSR, sovětské ženy těsně nad Američankami

Utkání gigantů v Berkeley
Ačkoli družstvo USA nemohlo — na rozdíl od týmu SSSR — nastoupit ani k tomuto 15. vzájemnému
střetnutí v kalifornském Berkeley poblíže Los Angeles v kompletním složení, vyhrálo nad SSSR celkově
rozdílem třinácti bodů (v poměru 190 : 177 bodům). Američtí muži porazili sovětské muže 119 : 102, americká děvčata prohrála rozdílem 4 bodů 71 : 75, když oba dámské týmy vyhrály po sedmí disciplinách,
SSSR však měl více druhých míst.
V soutěži mužů vyhráli američtí lehcí atleti 13,
sovětští reprezentanti 7 disciplin. A to ještě napí.
Američané nastoupili k utkání pouze s jedním tyckařem, nepřijel ani světový rekordman na 400 m
přek. Ed Moses a další.

NEJTĚŽŠÍ P R E M I É R U MAJÍ BRITSKÁ MUŽSTVA
V Curychu bylo provedeno rozlosování všech tří
nejpopulárnějších evropských fotbalových soutěží klubových celků, při kterém ani tentokrát neměla čs.
mužstva zvláštní štěstí. Čs. fotbalový mistr Zbrojovka Brno (který ještě nikdy nehrál v hlavní soutěži Evropy — v Poháru mistrů evropských zemí)
se 13. září střetne doma s maďarským přeborníkem
Ujpešť Dósza Budapešť, odveta v maďarské metropoli se hraje 27. září.

V Sirmione, na překrásném severoitalském jezeře
Garaa, se sešli funkcionáři Mezinárodního hokejového svazu, aby rozhodli o ceié řadě změn. Návrh
předsedy svazu Němce dr. G. Sabetzkého, aby se
hokejová mistrovství světa konala jednou za 2 roky,
neprošel. Kongres rozhodl, že mistrovství světa nebudou uspořádána pouze v olympijském roce, na
zimních olympijských hrách poběží pouze hokejový
turnaj, který však nebude hodnocen jako světový
šampionát. Napříště budou se hokejová mistrovství
světa konat vždy v dubnu. V příštím roce bude dějištěm mistrovství světa v ledním hokeji Moskva, v
r. 1981 Stockholm, 1982 Finsko, a o uspořádání vrcholného světového podniku hokejistů 1983 se ucházejí
NSR a Švýcarsko.

V září příštího roku bude na kanadských kluzištích probíhat turnaj reprezentačních týmů o Světovou trofej, který má být obdobou Canada Cupu z
Američané vyhráli — až na 10.000 m — všechny
r. 1976, kdy se mohli soutěže zúčastnit nejlepší kaběhy. Např. čtvrtkaři Vinsonovi stopli na 400 m hladnadští a američtí profesionálové. Turnaj se má hrát
kých 45,94 v t „ Walkerovi na 400 m přek. 48,91 vt.,
každé 2 roky.
Scottovi na 1.500 m 3:38,4 min., sprintérské štafetě
na 4 x 100 m 39,14 vt. atd. Hod oštěpem vyhrál Rus .. Mistrovství světa v ledním hokeji B a C skupiny
Grebněv (87,10 m ) , Američan Wílkins disk (65,98 m ) , — stejně jako vrcholné soutěže juniorů — se budou
J. Robinson skočil do dálky 8,04 m , Rus Jaščenko hrát každý rok, tedy i v olympijském roce. Letoša Američan Jacobs 2,26 m do výšky, Rus Tananika ního zářijového turnaje R P v Praze se zúčastní
tyčku 5,58 m, atd.
reprezentační, týmy SSSR a ČSR a Kanada vyšle
k soutěži hokejové mládí (do 23 let).
LEHKOATLETICKÉ

REKORDY

Na mistrovství světa v r. 1979 v Moskvě (a pak
i o 2 roky později ve Stockholmu) se bude hrát ve
dvou skupinách: "A"' skupinu budou tvořit mistři
světa SSSR, čtvrté z posledního šampionátu švédsko,
NSR (pátý tým mistrovství světa v Praze), a nováček
mistrovství světa Polsko (s číslem 8). B skupina
bude těžší. Bude- v ní hrát: československo (druhé),
Kanada (třetí), Finsko (šesté) a USA (sedmé).

V seriálu nových světových rekordů r. 19i8 pokračovali v posledních dnech dva přední světoví atleti: na mezinárodních závodech v Goteborgu posunul
olympijský vítěz ve vrhu koulí východní Němec Udo
Beyer světový rekord na 22,15 m (zlepšil tak o 15
cm dosavadní světový rekord Rusa Baryšnikova z
V druhé nejslavnější fotbalové soutěži, v soutěži r. 1976 v Paříži) a Rus Zajčuk hodil v Moskvě jako
"držitelů trofejí", začíná vítěz Československého poJak na OH r. 1980 v Lake Placid? V A skupině
první kladivář přes 80 m, přesně 80,14 m (až doháru Baník Ostrava na hřišti Spórtingu Lisabon (odsud byl světovým rekordem výkon západního Něm- budou hrát 1., 4., 5., 8. z moskevského mistrovství
veta rovněž 27. 9.). V Poháru UEFA má čs. kopaná
světa a vítěz a čtvrtý B mistrovství světa. V B
ce Riehma 79,12 m ) .
2 zástupce, oba dva shodou okolností musí hned v
skupině pak 2., 3., 6., 7. z mistrovství světa v Moskvě
1. kole nastoupit proti předním italským týmům. Tak
a druhý a třetí z B mistrovství světa.
pražská Dukla se střetne s druhým nejlepším týmem
Apeninského poloostrova Lanerossi Vicenza, za který
hraje nejlepší italský fotbalista mistrovství světa
v Argentině Paolo Rossi, a košická Lokomotiva naNejslavnější světová soutěž tenisových reprezentačstoupí proti AC Milanu.
ních týmů — Davisův pohár — má už v obou evropDaleko hůře však kritizují "nasazení mužstev" v ských pásmech své finalisty. Jsou mezi nimi i tenisté — Nástupcem Václava Ježka ve funkci trenéra čs.
Curychu ve V. Británii. Redaktor Guardian napsal: Československa, kteří na pražské Štvanici zdolali fotbalového národního mužstva se stal podle očeká" Z a p l a ť pánbůh, že komise UEFA (evropského fot- družstvo Rumunska 5 : 0. Pravda," v dresu soupeře vání 421etý Jozef Vengloš, který . byl od roku 1973
balového svazu) nemůže mluvit do nasazování hráčů nenastoupil první hráč Rumunska lilie Nastase, ale Ježkovým asistentem. Největších úspěchů coby trena neoficiálním tenisovém mistrovství světa ve Wimb- ani Československo nemohlo nastoupit kompletní, ne- nér dosáhl Vengloš v r. 1974 a 1975, kdy vedl mužledonu. To by to dopadlo!" Obhájce Poháru mistrů boť první dva hráči čs. žebříčku Jan Kodeš a Jiří stvo Slovanu Bratislava dvakrát po sobě k titulu
evropských zemí FC Liverpool musí totiž hned v za- Hřebec byli zranění, respektive nemocní. Oba dva mistra republiky.
hajovacím kole nastoupil proti letošnímu anglickému náhradníci z řad mladých talentů — Pavel Složil — Vítězem jubilejního 65. ročníku nejslavnější světomistru Nottingham Forrest a Glasgow Rangers ab- a Tomáš Šmíd — se uvedli znamenitě a vyhráli vé soutěže cyklistů silničářů — Tour de France —
solvují premiéru s italským mistrem ..Juventusem nad Rumuny vše, co se vyhrát dalo. Pavel Složil se 4. červencovou neděli stal naprosto nečekaně až
Turin, téměř totožným s italským národním muž- porazil Rumuna Dirzu 6 : 2 , 6 : 4 a ! : 5 a jeho kra- dosud málo známý 231etý Francouz Bernard Hinault,
stvem.
jana Segarceanu 6 : 3 a 6 : 4, a Tomáš Šmíd Harau- který dostal jako.hlavní prémii 150.000 franků, navic
da Haradaua 7 : 5 , 6 : 1 , 6 : 8 a 6 : 1 a Dirzu 6 : 3
Nejlepší- vylosování mají i tentokrát Němci a už a 6 : 2 (hrálo se poslední den podle úmluvy pouze apartement ve výši nejméně 100.000 franků. Tour de
dnes je třeba říci, že asi všech 6 západoněmeckých na dva vítězné sety, neboť ""zápas byl už předem France vyhrál rozdílem 3:56 min. před Holanďanem
mužstev postoupí do druhých kol. Mistr NSR se rozhodnut). Ve čtyřhře zvítězila mladá čs. dvojice Zoetemelkem.
střetne v 1. kole s islandským přeborníkem ÍF Akra Šmíd — Složil nad rumunským párem Dirzu — Se- — Mladé čs. tenisové naděje po vítězství 5 : 0 nad
nes.
Německou spolkovou republikou a obhájcem Argengarceanu S : 4 , 5 : 2 a 6 : 4 .
Ve finále " A " skupiny evropského pásma Davi- tinou 3 : 2 v Mariánských Lázních postoupili do závěrečných bojů Galeova poháru. Jejich semifinálosova poháru hraje Československo v září v EastborGRAND P R I X AUTOMOBILISTŮ
vými soupeři ve francouzském lázeňském městě Víne s tenisty Anglie, kteří porazili v Paříži Francouze
chy budou junioři Švédska. O druhém finalistovi se
Po závěrečném tréninku na Velkou cenu Anglie 3 : £
rozhodne mezi mladými tenisty Francie a Anglie.
v Brands Hatch se všeobecně očekávalo čtvrté letošK velkému překvapení došlo v semifinále B skupiny
ní vítězství jezdců automobilky Lotus: Mario Andreítiho nebo švéda Ronnie Petersona, kteří neměli v evropské zóoy. když maďarský tým zvítězil nad
"STŘÍBRNÁ RÁCZOVÁ"
tréninku na Grand Prix vážnější konkurencí. Ale k ISBskýiní finalisty Davis Cupu Italy v Budapešti,
vysoko
4
:
1
.
V
závěrečném
utkání
Béčka
kraji
tevelké radosti příznivců automobilového sportu se tak
V krczich šernúřskích 24ietou Ruskou Valentinou
nestalo (neboť prý už by další jízdy světového šam- nisté Maďarska se Švédy, kteří zásluhou trojnásob- expertů s e horáci v super- Sidorovovou už 4 : 2 a
pionátu formule I pro rok 1978 nebyly zajímavé): ného vnmbleáaegkéito ¡přeborníka B . Borga vyřacSI
lativech
o -výkosin čs. snad jen nedostatečná souoba dva jezdci Lotusu postupně závod vzdali. Suve- Španěly 3 : 2 .
reprezentantky
Kaiarir.y středěnost v dalším průrénním vítězem se stal po dlouhé době zase ArgenRáezové z Bratislavy, kte- běhu utkání jí připravila
tinec Carlos Reutemann, který na svém Ferrari jel
HLAS DOMOVA VYCMÁ
€TAIESDEONS.
průměrnou rychlostí 187,66 "km/hod., když rva trase
rá na mistrovství světa v 0 úplný triumf. Ale i tak
Síffi reoak&É i r s i . Aáresa: K a s domova,
dlouhé 319,7.12 km porazil o půldruhé vteřiny druHamburku
obsadila v sou- druhé místo na světě je
8 Mocrbsuse St_. RicbUKSid.
Yic. 3121.
hého nejrychlejšího jezdce závodu a obhájce světovétěži
šermu
fleretem velmi bezpochyby velkým úspěTesefcm 42-áWQ.
ho prvenství Rakušana Nikí Laudu na Brabhamu.
čestné druhé místo a zí- chem této 281eté slovenské
Třetí v cíli byl Severoirčan John Watson, rovněž na
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: v Austrálii S 12.-. do
skala stříbrnou medaili. šermířky, která obsazuje
Brabhamu. — Pořadí syětového šampionátu po 10.
zámoří lodní poštou: NZ $ 14.-, US S 14.- Can.
jízdě: 1. Mario Andretti (USA) 45 bodů; 2. Ronnie
A to třeba říci, že Raczo- 1 druhé místo v celose$ 14.-. £stg. 8.-, DM 31.-, Rand 12.- nebo
Petersson (Švédsko) 36 b.; 3. - 4. Rakušan Nikí
vá vedla nad svou finálo- zónní soutěži o Světovou
ekvivalent v jiné měně. — Výší leteckého příLauda a Argentinec Carlos Reutemann (po 31 b . ) ;
vou soupeřkou a obhájky- trofej.
5. Patrick Depailler (Francie — Tyrrell) 2 6 ' b . ; 6.
platku sdělíme na požádání obratem.
ní
světového
prvenství
•
John Watson 16 bodů.

DAVIS CUP

Ve zkratce

