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" V exilu máme možnost — na rozdíl od těch,
kteří žijí v Československu —. naivitu, tupost a
hloupost odhalovat, poukazovat na ně. Přimlouvám
se: čiňme to. Protože jinak — kam utečeme?"
(M. Čechová, "Horši nežli zločin", HD 17/78)
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K desátému výročí okupace v Československu i jinde
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na "bývalého kamaráda"
dr. Jiřího Stárka, nyní
"zaměstnance pod penzí
západoněmecké
rozvědky", který si u Grohmana
"ověřoval některé skutečnosti", za což to "nahrál
neobyčejně
rafinovaným
způsobem" — poslal mu
jako před několika měsíci do hotelu obálku s 15.000
pozdějším
Ota Ornest — že "sám po- franky a při
setkání
je
nechtěl
zpátky.
žádal o možnost vystoupit
U emigrantů — Stárka,
v Čs. televizi a této možnosti se mu dostalo" a že Pelikána — je vedoucím
"neobyčejně lituje svého motivem hmotná zaintereprovinění,
protože
tak sovanost a chorobná touprakticky za tři roky ne- ha po osobní moci. "Domgoval celý svůj předešlý nívám se, že právě tak
život". Ve svém prohláše- jako teď, tak i předtím
ní a v televizní diskuzi v roce 1968 a 1969 těmhle
pak celkem rozumně svedl lidem o socialismus nešlo,
hlavní vinu na lidi, kteří šlo jim o osobní moc a
jsou z dosahu českosloven- hmotný prospěch", říkal

Desáté výročí Srpna proběhlo v československu bez zvláštních příhod. Pozorovatelé hlásili, že v těch dnech byla více než jindy patrná snaha lidí vystříhat se i jen podezření, že připravují protivládní akce nebo veřejné demonstrace. Státní bezpečnost varovala včas "známé rušitele pořádku", aby se vystříhali jakýchkoli rušivých akcí a dávala oficiální doporučení, aby odjeli z
Prahy na venkov, chtějí-Ii se vyhnout zajištění. Několik uposlechlo tak důkladně, že se vypravilo daleko od hlavního města — až k Zakopanému v Tatrách,
kde se — podle zpráv zahraničních zpravodajů z Varšavy — setkali s polskými
disidenty, aby jednali o společných problémech.

Zato vládní režim se
připravoval na výročí velmi důkladně. Už dávno
předtím, než vyhlásil pohotovost všech bezpečnostních složek o výročních
dnech, pracovala propaganda naplno. V tisku se
objevovaly denně články,
vysvětlující
a
chválící
bratrskou pomoc armád
socialistických
států v
srpnu 1968. K veřejným
oslavám výročí "záchrany
socialismu" se však režim
přece jen (zatím) neodhodlal. Na přátelskou návštěvu Československa se
v srpnu "náhodou" také
dostavil maršál. Grečko,
zřejmě aby připomněl velikou moc, o níž se nynější režim opírá.

televizní vystoupení bývalého pracovníka Mezinárodního svazu studentstva,
náměstka ministra kultury a kulturního atašé v
Paříži, dnes 581etého ing.
Josefa Grohmana, který
byl v prosinci loňského
roku odsouzen městským
soudem v Praze do vězeni
na IZVt roku za "vyzvědačství ye prospěch cizí
mocí".

Grohman ovšem v úvodu prohlásil — podobné ských

soudů,

především

(Pokračování na str. 2)

Leninské riešenie
NÁRODNOSTNÝCH OTÁZOK

Tak často počúvame propagandu režimu o jedine správnom a spravodlivom
riešetií národnostných problémov podl'a zásad leninizmu. Ale až doteraz toto
Vládní propagandě slou- riešenie spočívalo len v tom, že dovolili, alebo přikázali všetky Leninove spisy
žily v srpnu i zvláštní po- (predtým aj Stalinové) a iné marxistické publikácie vydat' v řeči zotročených
řady, jakým bylo např. národov. leh kulturu uzavřeli do kazajky marxistického socialistického realizmu.

Mezinárodní organizace
Americká CIA vypracovala oficiální zprávu o způsobu a prostředcích sovětské propagandy proti demokratickým zemím. Uvádí v ní také seznam fzv.
mezinárodních organizací, které jsou ve skutečnosti
propagačními filiálkami moskevského centra, i když
jsou formálně řízeny z různých států. Takových organizací jmenuje CIA celkem 13. Z nich 6 má hlavní
stan v západních zemích a 7 ve východoevropských
komunistických státech.
Na západě má ústřední úřady: Světová organizace
míru a Mezinárodní organizace odbojových pracovníků ve Vídni, Mezinárodní sdružení demokratických
právníků v Bruselu, Mezinárodní federace vědeckých
pracovníků v Londýně a Paříži, Světový mírový výbor v Helsinkách a Afro-azijská organizace solidarity v Kahýře.
Ze sedmi mezinárodních organizací, které mají
centra v komunistických státech, je Mezinárodní
svaz demokratických žen ve východním Berlíně a
Světová federace demokratické mládeže v Budapešti,
zatímco zbylých 5 (pět) je podle pokynů z Moskvy
řízeno z Prahy: Mezinárodni svaz studentstva. Mezinárodní svaz novinářů. Světová odborová federace,
Křesťanská mírová konference a Mezinárodní rozhlasová a televizní organizace.
I to je ukázka, jak důležitou roli hraje československo v plánech Moskvy.

Nič iné leninské riešenie národnostných problémov nedovolí. Ale zdá sa,
že aj tomu má byť koniec. že v budúcnosti ani
Leninové
spisy nebudu
•.vdávat' v rečíach jednotlivých národov a že na
všeíko bude stačit' rušti:Ea.. Prvé prejavy tohoto
: nového riešenla národnostně] otázky sa už objaviIL

Po vydaní vychválenej
Brežnevovej ústavy, menia a prisposobujú aj ústavy
jednotlivých sovietskych republik. A tu došlo naozaj k povážlivej
veci. V Gruzínsku a v
Annénsku připravili nový
návrh ústavy a vynechali
z nej, že štátny jazyk je
gruzínčina. resp. arménčina. Štátny jazyk aj v
týchto národnostně poměr-

ně jednoliatych socialistických republikách mala
byť ruština.
Takéto riešenie národnostných
problémov sa
však "socialisticky prevychovaným", ale v podstatě
zotročeným národom Sovietskeho zvázu predsa
len nepozdáva. Preto boli
v polovičke apríla v hlavnom meste Gruzínska, v
Tbilisi demonštrácie. študenstvo a mládež žiadali,
aby ich rodný jazyk zostal
štátnou rečou v ich domovině. Moskva popiera, že
by si Gruzínčania boli demonštráciou vynutili uznanie ich rodnej reci za štátny jazyk. Faktom však
je, že po demonštráciach
tajomník strany oznámil,
že v otázke štátneho jazyka zostane gruzínska ústava nezmenená. (P. s. 2)

xento časopis mi něiidy propůjčuje na svých stránKách místo K samomluvě. Cas od času tedy sedám
za psací stroj, dělám, že přemýšlím, ťukám do kiapeK. a většinou si zoutam. iNavic ještě hraji hru.
Předstírám, že to někdo bude čist, že si z toho někdo
vezme něco K sraci a, což je na tom nejzábavnější, že podle toho někdo někde bude jednat.
Můj případ dokazuje, jak ohromná věc jsou noviny.
Představte si, že bych to, co dělám tištěným slovem, dělal slovem mluveným. Představte si zchátralého muže, který jde sám ulicí, sedí v autobuse, v
eieKtrice nebo ve vlaku, rozhazuje rukama, křičí,
nadává, přemlouvá, prosí — a to všechno do prázdna a k ničemu. Nebo přesněji, představte si muže,
Který sedí v márnici a vede živé rozhovory s mrtvolou. Nepřiblížíte s e ' samotě takového člověka, ale
ústa začnou vlivem běžných lidských představ šeptat
slovo "blázen".
V novinách to projde.
Nedávno to na mne přišlo. Probudil jsem se a
z ničeho nic mě napadlo, že je rok 1978 a tedy desetileté výročí sovětské invaze do Československa. Zase jsem viděl ty zatracené tanky, slyšel volání rozhlasu a zase mě to žralo. Něco by se mělo podniknout, řekl jsem si, neb ráno často podléhám podnikavosti, která potom v průběhu dne přenechává pole
touze po návratu z práce a lenivému lákání televize.
Ale co? Co by se mělo a dalo podniknout? "Přemýšlej, Karlouši", pobízel jsem se laskavě a s něhou. Kárlouš ani muk. Až za chvíli jsme se oba, tj.
já a já, probrali z polospánku a začali všelijak dumat. Po drahné chvílí přešlapování pod dekou jsme
došli k ošoupanému závěru, že se činnost československých uprchlíků skládá ze dvou částí: z krajanské, která tkví v plesání na tanečních zábavách,
snaze po uchvácení předsednických poct ve spolcích
o třech členech a v pokládání věnců; a exilní, která
netkví v ničem, protože není.
"K "desátému výročí invaze", pronesl Karlouš
jako na schůzi, "dá se něco podniknout pouze ve
sféře druhé, která není. Činnost krajanská nás nezajímá."
šustění papíru, které nyní nastalo, oznamuje, že
poslední čtenář-vytrvalec opustil znuděně tuto nejapnost a zalistoval k vzrušujícím stránkám, které
mu poví, kde se koná příští veselice, vrcholící soutěží o vzácné ceny v tombole, a kdo hledá ženu.
Leč zpět k činnosti, která není, ač by měla být.
Skutečnost je, že jsou v exilní aktivitě naše možnosti značně omezené. Dokud vidíme československý problém jako něco vzdáleného a izolovaného, s
vlastními nezapojenými kořeny, neexistuje vůbec. Maličko se rozšíří až teprve, když ho začneme vidět
daleko správněji, jako část problému celosvětového.
Hodně zjednodušeně: tentýž "svrab a neštovice",
který udělal z Československa kolonii barbarů, ohrožuje svět. Cokoliv proti němu podnikáme zde, podnikli jsme proti němu doma.
Možnosti akce, které nám dává tento druhý, nezahleděný a proto realističtější pohled, nejsou světoborné, ale jsou. Komunismus říká — obejměte mě,
jsem prima. Naše československá zkušenost nám dává příležitost dokázat, že to není pravda. Na rozdíl
od okolí, pro nás komunismus není pouhá teorie,
ale zažitá skutečnost. Sáhl na nás. Sáhli jsme na
něj. Nespekulujeme. Víme. Spojení minulých a současných zážitků nám umožňuje uhodit dvěma směry
najednou: každé použití "československé zkušenosti"
k argumentaci proti zdejším extrémům znamená současně řádky šedivého zoufalství, které si říká Československá socialistická republika.
( Pokračování na straně 2)
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(Pokračování se str. 1)
Grohman to, co si režim
přál slyšet. Své vystoupení zakončil: "Byl bych
rád, aby tento rozhovor
vyzněl jako varování pro
všechny, kteří se mohou
dostat do podobné situace,
do které jsem se dostal
já, a kdyby si z- tohoto
varování vzali pro sebe
poučení."
Není ovšem
známo, kdy a jak velké
snížení trestu bude následovat tuto propagační pomoc.
Zrádní
emigranti se
vyskytovali
v
mnoha
srpnových
pojednáních.
Kde chyběly argumenty,
•nahradil je někdy pokus
o zesměšnění. Např. Rudé
právo reagovalo na "srpnový" pořad rakouské televize (kterou je možno
sledovat v jižních částech
československa)
fejetonem, v němž píše M. Ku-

Malý oznamovatel

23-LETÁ ČEŠKA

s univers, vzděláním,
která žije v australském prostředí a má
málo příležitosti setkat
se s krajany, ráda by
se seznámila se slušným, příjemným Čechem střední postavy s
dobrým
vzděláním.
Možno psát česky neb
angl. na zn. "Společné
zájmy" do HD.
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bín, že "inscenace měla
letně laděné Rakušany pobavit ještě víc než proslulá Geisterbahn ve vídeňském Prátru . . Role hlavních interpretů strašidelné situace v Československu byly svěřeny některým bývalým aktérům
pražského jara. Do úlohy
pověstného hejkala, věštícího blížící se neštěstí, se
znamenitě vžil Ota Šik.
který už dávno strašil
zkrachováním centrálního
plánování a zhroucením
čs. hospodářství. E. Goldstuecker zase vyvolával
duchy padlých pražsSĚych
intelektuálů a strašil. že
v českém a slovenském
národě se šíří jakási schizofrenie. neboť 'všichni
lidé si rozdělili svůj život
na to. co dělat musejí,
aby si vydělali a neměli
žádné nepříjemnosti, a na
to, co si myslí . . .'. Už
malým dětem prý
je
vtloukáno do hlavy, co
mohou říkat domá a co ve
škole . . .
Strašidelnými
epizodami přispěli do pořadu i Jiří Pelikán a Zdeněk Mlynář . . . Celým pořadem prolínalo vyvolávání ducha studené války —
o což se zasloužil i doprovodný komentář hlasatele . . . "

KDO
Z ČECHOSLOVÁKŮ

může poskytnout 801etým manželům podnájem (bungalov, farma
atd.)? Zn. "Max. $ 20
týdně" do HD.

DOPRAVÍM

COKOLI KAMKOLI,
co se vejde do
dvoutunového
skříňového vozu
SPOLEHLIVĚ
A NEJLEVNĚJI

1

Československý a sovětský tisk se rozčilovaly, že
západní tisk věnoval výročí Srpna tolik pozornosti,
že se mnohých vzpomínek

DŮVĚROU

NA P A N Í E. WOLKovou

Telefon 267-3177,
v případě nutnosti po hodinách 509-3535

způsobená srpnem
(Pokračování se str. 1)
Argumentace z československé pozice je celkem
snadná a při trošce zručnosti může být i účinná.
Nesnáz je v tom, jak jí publicisticky využít, ústní
podání nestačí, jako nestačí vydávat pro vlastní vzrušení pamflety a letáky, protože je, až na vzácné
výjimky, nikdo nečte. Zákony účelnosti vyžadují, aby
se to, co chceme říci, dostalo do čtených časopisů.
Ze dvou důvodů to není lehká věc: 1. západní novinář sleduje místo vlastního mozku trend, a ten
stávající není naší věci nakloněn; 2. československý
případ už dávno není z žurnalistického hlediska
aktuální. Západní pan redaktor je ochoten tu a tam
tolerovat krotkou, bezpohlavní vzpomínku, ne však
komentář, který mu jde proti srsti.
K překonání této překážky je třeba styků.

, To řka, sám sebe trumfnu v pošetilosti. Až do této
osudné chvíle jsem ukájel své psychopatické sklony
prostě tím, že jsem tiskem rozhazoval rukama a
mluvil k nikomu. Nyní hodlám požádat "nikoho" o
čin a navíc ještě, aby zmařil jmění za poštovné..
Vážení nečtenáři, věc se má takto. Je možné,
že někteří z vás, kdo nejste, znáte novináře nebo
rozhlasové a televizní žurnalisty, jejichž vliv by snad
někdy mohl pomoci na světlo boží informacím a
komentářům o Československu, které jinak končí v
redakčních koších, jako tam v Austrálii skončila
Charta 77. Srpen 1978 je pryč, promarněná příležitost, ale časem budou jiné.
Čímž se konečně dostáváme k skromné žádosti
uznaného cvoka: má-li někdo z vás-4akové s t y k y ,
ať se se mnou spojí prostřednictvím redakce tohoto
časopisu pod značkou "MRTVOLA SE POHNULA".

K několikrát opakované
hrozbě, že "s uvolňováním
napětí si nelze zahrávat",
připojovala srpnová propaganda zjištění, že "československo svou západní
Za čež, čtenáři, který nejsi, vřelý dík. Nechť tě
hranici v žádném případě
štěstěna obdaří v tombole vykrmeným krocanem a
neobnáží".
lahví becherovky.

Leninské riešenie

CZECHOSLOVAKIA — ITS STATUS IN 1978",

MINERÁLNÍ

HEPBURN

PRAMENY

SPRINGS

poblíž Daylesfordu, Vic. 3461
mají stejné účinky jako mnohé světoznámé
lázeňské prameny v Evropě: pomáhají udržovat
zdraví a zdatnost, zbavují bolestí, nervozity,
zvyšují cirkulaci krve, uvolňují svalstvo, zlepšují tělesnou pohyblivost atd.
Přesvědčte
se!
Lázně (včetně elektr.) i odborné masáže jsou
k dispozici denně mimo pondělí.
Telefon (053) 48 2034

TRAVEL

(česky neb slovensky)

a demonstrací zúčastnily
i "odpovědné osobnosti"
některých vlád, že někteří
státníci vydali zvláštní
provolám, v němž se
"snažili naprosto zkresleně a protismyslně vysvětlovat. co se před deseti
iety skutečně stalo". Pražské noviny odsoudily jmenovitě demonstrace na
Trafalgar Square v Londýně (kterých se zúčastnilo asi 5.000 osob) a "výtržnosti" ve Wtshingtonu
(kterým projížděla kolona
aut s protiinvazními hesly atd.). Velmi nelibě
zřejmě nesly i prohlášení
předsedy komunistické Číny Hua Kuo-fenga, které
měl k výročí čs. okupace
při své návštěvě Rumunska.

zahrnují fakta prakticky o všech čs. novinách a
časopisech, které vycházejí mimo Československo —
ná Západě nebo na Východě a ať jsou jakéhokoli
zaměření — (o knize jsme referovali v čísle 13 z
26. 6. tr.), můžete nyní koupit též v Hlasu domova.
Cena $ 3.50. Nadále ji ovšem můžete objednat i od
jednatelky žurnalistické sekce SVU: Mrs. A. Faltusová, The Savoy, Apt. 610, 1101 New Hampshire Ave.,
N. W., Washington, D. C. 20037, USA.

DO ZÁMOftí I V AUSTRÁLII

O B R A Ť T E SE S

Samomluva
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K N I H A V . N. D U B N A

F. 115, 259 Malvern Rd.
South Yarra, Vic.
Tel. 240-9465

(roh Arthur Street)
Zařídíme pro Vás cestu kamkoli — letadlem,
lodí, autem — včetně ubytování, plného za
opatření, místních informací — a obstaráme
potřebné doklady (pasy, viza atd.). Při organizování obchodních cest můžeme Vám být velmi
nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu
vyúčtování.

4. 9. 1978

" C Z E C H A N D SLOVÁK PRESS O U T S I D E

VŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM
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"Agent amerických diverzních centrál" A. J
Liehm se zase při jiné
příležitosti přiznal, že diverzantům z r. 1968 šlo o
krkolomné věci:
chtěli
stranu "odleninštit", aby
uskutečnili "antiúnor" - ovšem věrní straníci jako
těch pověstných 99 Pragováků nesouhlasili a jejich
úsilím a díky bratrské pomoci Sovětského svaru a
dalších socialistických států "bylo zabráněno vytržení Československa ze socialistického společenství
a mohlo dojít k uvolnění
napětí a k upevnění míro
výcb vztahů v Evropě" —
čili byl to da-ši důkaz, že
Sovětský svaz je "uznávaným praporečníkem míru" a že v něm má Československo "spolehlivého,
věrného a nezištného spojence".

Charles Express Van.
Karel N E V E Č E Ř A L

14 QUEENS ROAD, M E L B O U R N E , 3604
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Vždy si dobře pochutnáte v restauraci

j

GREEN ROOSTER

í

101 King St., Melbourne-City

i
(mezi Collins & Little Collins Sts.)
?
Telefon 62-7044
>
Česká, slovenská í jiná kontin. kuchyně
i
Přesnídávky — obědy — večeře. B. Y. O.
JOtevřeno: v pondělí od 7.30 h. ráno do 3.30 h. odp.,
rv úterý až pátek od 7.30 do 3.30 odp. a od 5 do,
59 hodin večer, v sobotu od 5 do 9 hodin večer. |

(Pokračovanie zo str. 1)
Niečo podobné sa odohrálo aj v Arménsku, hoci tam demonštrácie už
neboli
také
rozsiahle.
Moskva asi rýchlo odtrúbila a dala příkaz, aby
príslušníkov
ujařmených
národov s vnucováním
ruštiny za úradný jazyk
nedráždili. Tak či onak,
je to povážlivé a ukazuje,
kam smeruje aj propaganda v Československu, keď
ospevuje sovietsky l'ud a

Zlatnictví
MARTIN

FORETT

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

L

nový "socialistický národ". Moskva chce urýchliť ciele ruského imperializmu, urýchliť poruštenie
národov Sovietskeho zvázu. Len je příznačné, že
tajomník strany v Gruzínsku Edvard Shevardnadze, keď vysvetl'oval, že
sa stala chyba a že tá
chyba sa opravila, zároveň dodal, že aj tak třeba si navykať na reč vel'kého ruského národa ako
na reč prvého socialistického národa.
S obs.vou zaznačujeme
túto příhodu s riešením
národ'iostných problémov
prsdJ'a zásad leninizmu,
lebo tí, čo v Prahe a v
Bratislavě tak nezodpovědně vychvaťajú výsledky leninskej národnostně]
politiky, že im to Juhoslovania
zazlievajú, rnóžu
raz byť postavení pred tú
istú otázku ako komunisti
v Gruzínsku a Arménsku.
Naše Snahy

Sdělíte-lí nám adresy
kteří by mohli mít zájem
rádi jim zašleme
a budeme Vám vděčni

Čechů a Slováků,
o odběr Hlasu domova
ukázková čísla
za spolupráci.
HD
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ČESKOSLOVENSKO ve zkratce

Paragraf 203
Londýnský týdeník Times a někoiik jiných evropských listů uveřejnily překlad úvahy čs. dramaturga Václava Havla, jejíž text koluje v opisech v Česko- — Vzájemná výměna zbo- padoněmecká místa učinidobě největšího rozkvětu
slovensku. Část této úvahy přetiskujeme.
ží se Sovětským svazem la opatření, která by za- těžby, která kryla třetinu

"Dík tomu, že jsem byl
tentokrát formálně pouze
vězněm kriminálním a že
jsem tedy nebyl izolován,
setkal jsem se v průběhu
šesti neděl své vyšetřovací vazby při různých příležitostech (u lékaře, při
sprchování, na vycházkách) přibližně s 50 jinými vězni a mohl se jich
zeptat, za co tam jsou.
Zdá se to neuvěřitelné, ale
navzdory tomu, že čs.
trestní řád má 300 paragrafů, bylo nejméně 30
z těchto 50 vězňů- stíháno
podle jediného z nich: za
příživnicí ví podle
par.
203. Netvrdím, že má náhodná setkání tvoří reprezentativní vzorek osob ve
vyšetřovací vazbě nebo ve
výkonu
trestu.
Jelikož
však statistické údaje tohoto druhu jsou přísně
tajné, nezbývá mi. než vycházet ze své vlastní zkušenosti a předpokládat, že
nadpoloviční většinu čs.
vězňů skutečně dnes tvoří
lidé stíhaní a trestaní za
příživnictví. Kde se v tradičně tak pracovitém národě bere tolik parazitů?
Vězňové — aspoň pokud
jde o jejich případy —
si většinou nelžou. To, co
jsem od všech těch "příživníků" vyslechl, dalo mí
na tuto otázku odpověď:
je jich mezi námi tolik
pouze proto, že většina z
nich vůbec žádní příživníci
nejsou.

má letos dosáhnout hod- mezila opakování obdobné světové těžby zlata a stříbnoty 5,5 miliardy rublů, trestné činnosti.
ra.
proti loňskému roku tedy — Dne 20. srpna zemřel — Noví čs. velvyslanci: v
další zvýšení o 10%.
náhle ve věku 52 let hu- Ethiopii Artur Bernášek,
— Novým hlavním sbor- dební skladatel, pedagog ve Venezuele Antonín Formistrem Slovenského fil- a publicista doc. dr. Ivan nůsek.
harmonického
sboru se Jirko. 17. srpna zemřela — Přijede další skupina
v Praze akad. malířka mongolských občanů k odstal L. Mátl.
Štrupcvá-Žáková. borné přípravě v učilištích
— V kádi kvasírny n. p. Světla
Fruta v Dobrušce utonuli Ve věku 58 let zemřel též čs. podniků kožedělného
tři muži. Vnikli prý do v Praze filmový historik průmyslu.
podniku neoprávněně a Myrtil Frída a ve věku 82 — Mezi stanicemi Zbrapravděpodobně chtěli od- let M. Úlehlová-Tilschová, slav a Modřany se srazil
spisovatelka a redaktorka,
Představa. že každý mu- cizit odpadní kvasící šťá- jež je známa svými pra- lokotraktor s osobním motorovým vlakem, při čemž
vy na výrobu lihovin.
sí míz trvalé a pokud možcemi z oboru výživy a byl jeden cestující zabit a
—
Na
světové
konferenci
stravování.
*o senaěaaé zaměstnání,
39 zraněno.
*
za odstranění rasismu a
— V druhé polovině srpna — V Dobřenicích v králo;nxzesaé razítšem v legirasové diskriminace měl
~
iiaacL aem rposledku ni- projev čs. delegát E. Zá- se přehnaly přes části véhradeckém okrese se
průtrže staví ocelové silo na 50.000
Ale to nejsou zdaleka « "šm jiným a ničím míň, potocký. V projevu zdů- Československa
mračen, které způsobily tun obilí.
nejdrastičtější
přísady, i sež logk&ým produktem raznil, že "Československo velké škody. Ve Velkých
a dodržuje Žernosekách na Litomě- — Na konec si ocitujeme
Většina "příživníků" jsou : iystisiiti. pro nějž je S o - ratifikovalo
všechny důležité meziná- řicku nadnesl náhlý proud ze Svobodného slova z
lidé, kteří prostě dali vý- -i rěk peaze šroubkem sporodní dokumenty týkající vody přijíždějící automo- článku "Čaj o páté":
pověti" a než si stačili aa- I ečeaskébo
soustrojí, se lidských práv".
bil, dopravil jej do vzdá- "Diplomatičtí představitejít nové zaměstofizó. aěkde i hroobkem.. jehož poslání. — Pražští odboráři uzavře- lenosti 50 m a po otevře- lé některých západních zeje legitimovali. agisSli. že :13 světě Je beze zbytku li letos závazky na bez- ní dveří auta unesl sedící mí u nás vesměs nelibě
odpracování 10, v něm 41eté děvčátko, kte- nesou obviňování z podponemají v občanské® pra- i yoerpáno slepým výko- platné
ry kontrarevolučních ele397.788 brigádnických ho- ré utonulo.
karu razítko zaiBěstnava- ji-em funkce, která mu by- din při plnění volebního
mentů . . Mezi takové diptele. a tak j e oferíaíK z ]a vymezena. Takové poje- programu Národní fronty. — Od začátku srpna pra- lomaty se nedávno zařapřížrraietví a u* rhli do ji ovšem předpokládá, že Za první pololetí je splni- cuje v Ústí n. L. nová dil i Mr. David S. Broustanice, cher, první tajemník britvězení.. Mluvil jsem s lid- ;ítrejník musí mít o kaž- li na 51.3%, čímž státu meteorologická
v
která je zapojena na cent- ského velvyslanectví
ušetřili
více
než
60
miliómi. kteří sedl a čekají na ( iém šroubku trvalý přenů Kčs. Rovněž Český rum v Praze-Komořanech Praze, který do svého bysood jen proto, že neměli ;hled. že musí mít dokoná-1I svaz žen uzavřel a plní i na Světovou meteorolo- tu sezval podivnou společnost, rekrutující se výměsíc aebo 3 týdny trvalý ; ou kontrolu jeho fungova- úžasné pracovní závazky. gickou organizaci.
hradně z řad tzv. disidenpracoraí poeněr. Hrozí jim ; li a že mu nemůžp dovo- — Z Československa by) — Krajský soud v Brně
tů. Každý si může jistě
za to v ě z e á až do 3 let i it jakoukoli výchylku, své- vyhoštěn americký státní vynesl rozsudek nad Jaro- zvát přátele a hosty podle
slavem Havelkou z Boskopříslušník
Elias
Land
za
(a je-li to poněkolikáté, bytnost
j
svého výběru, aíe v této
či vlastní intenci
"ohrožení devizového ho- vic, který se 29. května
může to být i víc). Tito .— nic, co by jen vzdáleně spodářství". Dne 15. srp- t. r. pokusil uletět na Zá- souvislosti se přímo vnuotázka, zda Mr.
lidé také samozřejmě vú :připomínalo svobodu. Jde na byl vyhoštěn zubní lé- pad letadlem Čs. aeroli- cuje
Broucher nezapomněl, u
bec neodpovídají laické •:u tedy o zákonitý důsle- kař z Gluecksburgu v Zá- nií, ale nad bavorským koho je britský velvyslapředstavě o příživníkovi: dek systému, který ze sa- padním Německu A. Ka- územím byl .přemožen a nec akreditován: zda u čs.
letadlo se vrátilo dó Česko- vlády nebo u někoho jinéžádní šaramantní gigolo- mé své podstaty musí v siske. Byl obviněn, že do
(viz HD č.
Československa
přivezl slovenska
vé. vydržováni hošíci ne- každém okamžiku vědět zfalšovaný západoněmec- 12/78). Dostal 13 roků vě- ho? Organizování podobných setkání je v rozporu
bo piaybeyové. ale docela kde jste, co děláte, komu ký cestovní pas, na který zení.
s diplomatickým posláobyčejní dělnici, sedření podléháte, kolik si vydě- měla čs. území nezákonně — 215. výročí založení ním; jeho základním cíchlapíci s početnými ro- láváte — tak jako musí opustit další osoba. Čs. první důlní akademie na lem je rozvíjet a prohluboministerstvo zahraničních světě si letos připomínají vat styky s představiteli
dinami- lidé. kteří evi- vědět kde bydlíte, jak
věcí předalo pak velvysla- v nejstarším důlním stře-, země, do níž byl diplomat
dentně celý život těžce bydlíte, s kým bydlíte, čím nectví NSR v Praze pro- disku na Slovensku v Bán- vyslán . . ." SS netvrdí, že
pracují (ne náhodou právě a kam jezdíte, co čtete, s testní notu, v níž důraz- ské Štiavnici. Akademie by se s "představiteli zeoni snášejí vazební nečin- kým se stýkáte, co si my- ně žádá, aby příslušná zá- byla založena r. 1763, v mě" lépe pobavil.
nost ze všech nejhůř). slíte. Je to důsledek syJsou jich zřejmě tisíce. stému, jehož sama existenMELBOURNE
Provádíme veškeré práce optické
:
Ano. ve státě, který se ce je založena na tom, že
I SYDNEY
přesně, rychle a za levné ceny
j
vydává za stát dělnický, vše je centrálně evidováda má na krku par. 203
a je vé vazbě.
Dělník nemůže dosáhnout toho, aby byl zaměstnán-podle své kvalifikace, odbory se ho nezastanou, naštve se, přestane chodit do práce a bláhově čeká, že za ním přijdou. Cosi jako privátní
stávka. Po měsíci za ním
skutečně přijdou — ale s
obviněním podle par. 203
a proto, aby ho odvedli
do vězení.

]3ráci a dává se někým
/ydržovat nebo si pro;středky k obživě opatruje
;iiným nekalým
zpúso1jem. bude potrestán odněi ;ím svobody až na tri léI :a." Na první pohled to
i lezní nijak hrůzostrašné.
]Prase je však dost děsíi rá . . .

Děda myje v hospodě
nádobí a přitom si — byť
liknavě — vyběhává invalidní důchod. Hostinský ho
zaměstnává "na divoko": jsou věznice plně dělníků.
bez řádně uzavřené praV čs. ústavě je zakotvecovní smlouvy. Přijde se
na to — a výsledek? Dě- no právo na práci. Nic se
v ní však neříká o pracovní povinnosti. A přesto u
nás pracovní povinnost
PIANO
existuje. V podobě .paraPo svém příjezdu do
grafu 203. Nejde přitom
Melbourne začínám vyo skrytou pracovní povinučovat hře na klavír
začínající a pokročilé
nost, ale o povinnost dožáky. Studovala jsem v
cela otevřenou: policisté,
Rusku a v Českoslovenvyšetřovatelé i prokurátosku a mám dobrou peři o ní mluví zcela nepodagogickou praxi.
krytě; nemáte-li v legitiNové žáky přijímám
každé pondělí a čtvrtek
maci razítko zaměstnavamezi 17. - 19. hodinou
tele, jste automaticky poodpoledne na adrese:
važováni za člověka, kteL. Ježek,
rý porušil zákon.
6/8 Avoca Ave.,
Elwood, Vic. 3184.
Par. 203 praví: "Kdo se
Tel. 91-1726
soustavně vyhýbá poctivé

no. řízeno a kontrolováno: nejen veřejný život a
práce, ale i život soukromý, nejen životní styl, ale
i to, z čeho vyrůstá: myšlení. svědomí-, vnitřní svět
člověka. Standardizace je
předpokladem
hladkého
fungování a totální dohled
je zárukou standardizace.
Vše, co se vymyká, každá
odlišnost,
jinakost,
spontánnost, samorostlost,
nezávislá a neuchopitelná
jedinečnost, vše nenaplánované a nepředpokládané. vše předem neznámé £
nekontrolovatelné, je nežá
doučí a posléze trest
né . . ."

573 Hampt011 St"'

!/ .
i í,

r

(

Hampton, Vic.

J"^

CHRPA
| Bptical Service

Telefon 598 5756

PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY

:

ze skladu nebo na míru
dodá firma

j
'

A. Z. Q U I L T I N G

^

Melbourne:

175 Brougham St., Kew,
Vic. 3101, tel. 861-8427
^dney:
Telefon 622-2453

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. KUGLER & ASSOCIATES
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.; 95-241'
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
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AMERICKEJ

ZÁŘÍ 1978 (2)
Jarka Vlčková

9 Dr. František Brauner ve svém spise "O robotě
a výkupu z roboty" přistoupil odvážně k řešení otázky roboty. Jeho zásluhou byl nejasný Kudlichův návrh změněn v zákon ze dne 7. září 1848. Tímto zákonem byl zrušen poddanský svazek a tím i vrchnostenská pravomoc nad poddanými.
• Kancléř olomouckého biskupa a mecenáše humanistů Stanislava Thurza, v Padově promovaný doktor
práv Jan Dubravius (Jan Skála z Doubravky) přebásnil latinsky Novou radu Smila Flašky z Pardubic a věnoval ji králi Ludvíku Jagellonskému. Hospodářský zájem ho vedl k napsání latinského spisu o
rybníkářství, který pod názvem O rybnících přeložila A. Schmidtová. Ján Dubravius pocházel z Kroměříže, kde se 9. 9. 1553 narodil.
• 9. 9. 1923 zemřel v Jistebnici, kde je i pochován,
folkloristický pracovník a loutkář Štěpán Dvořák.
Jeho práce jsou uveřejněny v Zlaté Praze a hlavně
v Zíbrtově Českém lidu.
• Jako Fischer z Erlachu byl i stavitel Domenico
Martinelli činný více na Moravě než v Čechách.
Pracoval převážně pro F. B. Harracha. D. O. Kounice a J. A. O. Lichtenštejna a připadla mu významná úloha v dějinách barokní architektury, neboť mezi jeho hlavní díla patří Ditrichštejnský palác v Brně,
zámek ve Slavkově a Nový Zámek u Lanškrouna.
D. Martinelli zemřel 11. 9. Í718 a V. Richter v knize
Náčrt činnosti Domenica Martinelliho na Moravě se
zabýval jeho tamním stavitelským dílem.

v ý v o j

EKONOMIE

Americké hospodárstvo, jeho rozvoj, krizy a plámy do budúcnosti sú stále v
popředí záujmu celého světa, pretože vačšie změny Y ekonomii tohoto hospodářsky najsilnejšieho státu na svete sa skór a neskčr odrazia v ekonomii
iných krajin. Všimnime si dnes povojnsvéhc Jiespodarskeho vývoja Spojených
štátov a predpokladaneho vývoja zameslnaosti * nadchádzajúcich rokoch.

Rozvoj amerického hospodárstva bol po druhej
světověj vojně neobyčajne
dynamický a napriek periodickým
recesiám
a
inflačnému znehodnocovaniu vyrobených hodnot
přiniesol tiež vel'mi búrlivý vzrast spoločenského a
sociálneho života. Niekoíko
amerických časopisov prinieslo o tom v poslednoEsi
čase poučné analýzy, naposled United States Keport and World News poukázali na ekonarrňcžý
rozvoj za posledných M
roko\- a na jeho dčsl-edfcj
v americkom spoločenskom a sociálnoai žrrate-

Východisbom je Tirasi
národného prodakía- Oáborníci vycisiiii bcčxtai
národného PROD-JFCU T F.
1947 na 468 mítiártf A f i rov. Po -30 rAocái. aeda
v
r. 1977. mal isak ame• Na kostele sv. Martina ve zdi v Praze je zasazena deska se Štursovým reliéfním poprsím slavného ricky národav prortrifcr. i »
barokního sochaře Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. znamená. sóten Tyw&evytvořeným podle Balzerovy rytiny, a vedle nápis, r:ých h«fcd;. a rs^isýcS;
že zde kromě něho jest pochován í jeho otec Jan a slBŽieis v :<eáz.az2 rašriL a ž
starší bratr Michal Jan Josef, oba rovněž sochaři.
Mfiaisi »
Díla F. M. Brokofa. který se narodil 12. 9. 1688. ' iraásota
znají všichni, kdo se rádi podívali na. Kaxišv masi. 3S7
žSír~. 2b
všichni, kdo v Praze obdivovali památky baroko a • ^¿^¿'ur«ňti^fí&iOži ifcít&
Brokofovy plastiky na průčelích paláců, v kostenck.
•JiSfS.
Zz.zržrsszx.
na náměstích starých čtvrtí. Jeho tvorba patří lefšž
k nejvyšším a přitom osobitým hodnotám, jež a sás
barok zanechal. Z jeho méně známých děl snad dlužno připomenouti náhrobek Jana Vratislava z MítroAfcý ixí k t b i « z n | H » vic v chrámu sv. Jakuba v Praze vytesaný podle Msyía cbipRiseftoRE asa.
návrhů architekta J. B. Fischera z Erlachu se sořr—
chámi Brokofovými, sochu sv. Jana Nepomuckého tcíjaco Tssr.-r;?
«
udílejícího almužny stojící před kostelem sv. Ducha, Ako sa :o
sousoší sv. Huberta s jelenem na barokním domě
U zlatého jelena v Tomášské ulici a konečně sou- súkroinnom majesfa obžasoší sv. Jana Křtitele na kašně na Maltézském nánov a na nákupoef ímdac>městí.
te miezd a |Aatov?
• 13. 9. 1673 se narodil na Malé Straně v domě U
V r. 1947 sa orfiadorak:
zeleného stolu rektor Karlo-Ferdinandovy university
u sv. Klimenta František Retz, který se stal později hodnota súkromnéiio vtasigenerálním představeným řádu jesuitů.
níctva občanov na 347 mí• 13. 9. 1868 se narodil v Počátkách v ševcovské liárd dolárov. v r. 1977 to
rodině Václav Jebavý — básník Otakar Březina. Na však bolo 1 bilion 694 mi
jeho život nás upomíná "Březinova myslivna" u sv. liárd dolárov. Bol teda príMagdaleny za Novou řtíší. u Telče, kam jezdíval
básník na letní pobyt. V souzvuku klidu romantické rastok o 388%. To znamemyslivny a laskavého rodinného prostředí revírníka ná, že za 30 rokov búr)sJaroslava Otce se cítil Březina velmi spokojen. Na vého rozvoja hospodárstva
myslivně je nyní umístěna pamětní deska s citá- vzrástlo súkromné vlasttem z básníkova díla. V rozsáhlém parku v Jaromě- níctva občanov o celých
řicích nad Rokytnou, nedaleko amfiteatru v němž
zazněly v polovině 18. století tóny první české ope- 100% viac ako bol percenry,. již složil kapelník zdejšího zámeckého orchestru tuálny prírastok na národF. V. Míča, jsou umístěny umělecké sochy, postavy nom produkte.
z řecké mythologie, a protějškem jejich jsou široké
Na vzraste nezaměstnakamenné lavice, z nichž na jedné z nich, odkud bylo
vidět na přírodní divadlo, sedával pravidelně básník, nosti sa to jevilo takto:
když zde byl učitelem. "Březinův pokoj" najdeme v r. 1947 pracovalo v amev domě básníka Jakuba Demla v Tasově ve čtvrti rickej ekonomii a vo vezvané Bosna, právě tak v Chýnově, kde navštěvoval
Sochaře Františka Bílka, jehož sousoší zdobí básní- řejných službách 57 miliónov zamestnancov. v r.
kův hrob v Jaroměřicích nad Rokytnou.
1977 to bolo 90,500.000, prí(Pokračování na str. 6)
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Neobyčajne sa rozšířilo
vzdelanie, návštěva vyšších škol a univerzit. V
r. 1947 navštěvovalo vyššie
školy a univerzity len
1,677.000 študentov, v r.
1977 to už bolo 15,700.000
študentov
— prírastok
S36%.
Najbúrlivejší rozvoj zaznamenala turistika. Američania začali prakticky
až po druhej světověj vojně' masové a sústavne
navštěvovat'
vzdialené
cudzie
krajiny,
najma
Európu. V r. 1947 navštívilo cudzinu len 435.000 amerických turistov, v r. 1976
bolo v cudzine 6.900.000
amerických turistov. Samozrejme, že návštěva
Kanady alebo Mexika je
tak běžná, že sa to ani
nepovažuje za cestu do
cudziny v pravom žmysle.

Konečne búrlivý rozvoj
hospodárstva mal svoje
priaznivé dósledky aj v
zdravotníctve, čo sa prejavilo předl'žením 1'udského veku. V r. 1947 sa dožil americký občan priemerne 66 rokov a 8 mesiam
' i m u . * eu JK7 aoaáa
cov, v r. 1977 72 rokov a
8 mesiacov, 1'udský vek sa
®BL iiHř C M » 1 saíaBobi- teda predl'zil v priemere
SBJMB
IAŠSJCB o 9%.
®fflfasMB»«I W g týni. že
Odbúranie súčasnej nesít ssífcaii jpESsEala pre želatelne
vysokej nezapBĚs^y ssi^zi6 pniáusaí- městnanosti je stále v pofanr„ uaipjfi
o předí veřejného záujmu. O
sSasfisa* ačtibad^nans — za- tomto probléme sa zmienil
fcapífc. 2 .sEeSís af 3 zusá- aj prezident Cárter na svoV r . SMS woě
fc
jej nedávnej tlačovej konn a e r i t i j d k sadSa sSse aíe- ferencii. Povedal, že sa
bo ximc icC. t r . S Q ušák á e e vládě podařilo znížiť
až
— puŠTsesSafc ¡a tš- nezaměstnanost' z 8 na
á c jseasesí.
6%. ale že aj to je ne-

přijatelné a že sa vláda
teraz sústreďuje okrem
boja proti inflácii na opatrenia, aby sa nezaměstnanost' znížila. Vláda sa
sústreďuje nieien na krátkodobý, ale aj na dlhodobý plán rozvoja zaměstnanosti.
Ministerstvo práce vydalo publikáciu, v ktorej zoznamuje
veřejnost'
s
pravděpodobným vývojóm
zaměstnanosti v jednotlivých odboroch práce. Ide
o výhliadky zaměstnanosti v jednotlivých sektorech zamestnania do r.
1985. Podťa tejto publikácie bude třeba do r. 1985
42,800.000 nových zamestnancov. Bude to jednak
náhrada za tých, čo odídu
na odpočinok, ale bude
třeba aj nových zamestnancov, ktorí obsadia pracovně příležitosti, vytvořené rozvojom ekonomie a
najma v dósledku zavedenia novej technologie do
výroby, pretože sa ráta s
tým, že len jedna třetina
prácovných příležitostí sa
uvolní odchodom starých
zamestnancov do výslužby. Dve třetiny nových
příležitostí vznikne rozvojom ekonomie a použitím
novej technologie. Publikácia upozorňuje na to, že
najviac nových příležitostí
bude v týchto sektoroch':
nižší úradníci, pokladníci,
účtovníci, učitelia, stenografovía, bankovní úradníci a zaměstnanci v zdravotnej službě všetkých kategorií.
Tan napr. analýza uvádza, že každoročně bude
třeba 51.500 účtovníkov,
28.000 vyšších bankových
úradníkov, 57.000 nižších
(Pokračovanie na str. 8)

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL M E L B O U R N E

•átof^ge a vás pozvat na tradiční sokolské

Š I B Ř I N K Y
kleně se badou konat v sobotu 9. záři 1978

.

v sále M y i s f c a s o domu, 3 Dickens Street, Elwood
Začátek v 6.30 hodin večer
VOLBA MEJLEPŠf MASKY A MASKOVANÉ S K U P I N Y

í^m
vSEs»}

hrají "Vrabčáci"

*

Bohatá tombola

Vstupné S 10.-. pensisté a mládež $ 6.- včetně večeře
(Přineste si vlastní nápoje)

Rezervování vstupenek: tel. 26-5618 (Vozábal), 598-7750 (Soust)

4. 9. 1978

HLAS

DOMOVA

HRY VÁCLAVA HAVLA
Jiří Sýkora
Divadelní hry Václava Havla se v sedmdesátých letech hrají pouze na Západě. Hrají se s velkým
úspěchem ve Spojených státech. Velké Británii, Západním Německu a v mnoha dalších zemích. Po
Karlu Čapkovi je Havel druhým českým dramatikem, jenž proslavil české divadlo v celém světě.
Havlovy literární práce byly přeloženy do mnoha světových jazyků. Jeho hry patří ve Spojených státech ke kmenovému repertoáru všech lepších divadel, v čele s divadlem Lincoln Center v New Yorku,
kde jeho hra "Vyrozumění" dosáhla před lety 50 repríz. Následkem politické situace v Československu a osobní statečnosti tohoto umělce se jméno Václava Havla stalo navíc symbolem boje za lidská práva.
Ze známých důvodů nejsou Havlovy práce publikovány v Československu a proto lze jen přivítat, že
kanadské nakladatelství manželů Škvoreckých, 68 Publishers, vydalo jeho pět pozdějších her (z let
1970-1976) v původní češtine. Předmluvu ke knize napsal Jiří Voskovec, který představuje za oceánem
tradici české kultury, bez níž si její pokračování v osobě Václava Havla a dalších nelze téměř představit.
Předmluva Jiřího Voskovce
za to citovat ji v celku:

ke knize H R Y Václava

Havla je natolik zasvěcená a závažná, že stojí

ieay 0paK0>am. známého kuituroě historického zjevu,
" "Drahý VáclaVe,
psát předmluvu k Vaším novějším hrám je poněkud iuy s(.»i a uuroa poorooeneho Kmene či naroaa —
ohromující úkol, protože se ve Vás kryjí dvě osobnosti: ve vašem případě maiviaua — jsou převzaty vítědramatik a bojovník za lidská práva. To se ví,- že zem, viz vnv isiamske arcnitektury na španělskou a
do jisté míry se krýt musí: jste satirik. Vaše ře- irancouzssou gotiku, otruske prvky v uměni staryen
meslo je stavět k posměchu člověčí neschopnost si Kimanu, vulgární imitace řecké civilizace zDytnévědět rady jeden s druhým, s obcí a se životem. IOU římskou nši, ato.) rento úkaz jste dokonce přeA už jsou tu lidská práva. Posmíyá-li se ovšem satirik konal svým prorockým výtvorem umělé řeči ptyaepe
bližnímu ve společnosti autoritativní, lidská práva ve hře "Vyrozuměni". Dnešní žurnalistická čeština,
se mu nevyhnutelně připletou do řemesla s obzvlášt- oozviaště pak veřejná prohlášení politického estaním důrazem. A mocní nadřízení mu řeknou — jako Diišmentu, jsou imitaci ptydepe v tom, jak dokonaie
kdysi říkávali profesoři nezdárným žákům: "Násled- jsou nezávislá na pozorovatelské skutečnosti a tím
zároveň nepřístupná jakémukoli logickému rozboru,
ky si přičtěte sám."
Za starých liberálních ba i konservativních časů l o už je oo vás výkon giganticky, vyhrazeny jen
byl bojovník za lidská práva pán s vlajícím vousem mistrům. Historie napodobuje či chcete-li spiňuje
i kravatou, jenž měl někdy drobné nepříjemnosti s věštby jen hrstky velikánů, jakými byli Jules Verne,
policií, a, když ho na chvíli zavřeli, dostával zvlášt- a v polohách hlubších, H. G. Wells, Jonathan Swift,
ní stravu z hostince, neboť byl ctěným a váženým Franz Kafka nebo Dostojevskij. Jste členem exklupolitickým vězněm. Z tohoto hnedle vašnosty se v sivního klubu, příteli. Hluboce se Vám klaním.
naší pokrokové době stal fyzický hrdina takřka geJen ještě slovíčko mi dovolte. Imponuje mi, jak
rilák, v očích vrchnosti pak "samozvanec", "odro- ve svých nejnovějších hrách (Horský hotel, Vernidilec" a osoba zavrženíhodná.
sáž, Audience) jste naopak přebásnil svoji vlastní
Samozvanci a odrodilci přece předmluvu psát ne- situací v československé podubčekovské éře do dibudu. Má snad eště ňákou čest, ne? — No, ale aby vadelního efektu, kterému soukromě říkám havlovská
se neřeklo, dopis mu utrousím . . .
spirála.
Moc Vás, příteli, obdivuju za Vaši klidnou osobní Jde o pohyb, vír nesmyslnosti, o bezradný, akcelerustatečnost a za důslednost Vaší divadelní práce. Vím jící, slovní i akční kvapík prázdnoty a bezvýchodnojak těžké, ba skoro nemožné je psát divadlo do sti, v kterým v různých obměnách tři zmíněné hry
šuplíku. Bez jeviště, bez herců, bez světel bez dnes skončí.
•— večer — zde přítomného obecenstva. Tennessee
V tom nepochopitelném závratném Maelstromu,
Williams to řekl za nás za všechny definitivně:
jenž se sám v sobě zrcadlí repeticí a prolínáním vět,
"Rukopis hry je sotva víc než architektův půdorys kroužíte Vy i všichni Vaši spoluobčané včetně vláddomu, než ještě je dům postaven — nebo postaven ců. Vy jediný, přestože rotaci onoho děsného tornada
a zbourán. Barva, půvab a levitace, strukturální nemůžete odporovat, jste si zachoval perspektivu a
tvary v pohybu, hbitá souhra živých bytostí, zavěše- dokážete tornádo divadelně sestrojit jakoby zvenčí.
ná v mraku jako proměnlivá blýskanice. To je hra.
Nadto — a to už přestává sranda — je to smršť
nikdy ne slova na papíře, ani myšlenky a nápady
Velikého Obecného Nesmyslu; na této maličké plaautorovy, ona omšelá veteš z kdejaké výprodeje."
netě nás zachvacuje všechny, bez rozdílů politických
Vám se ten bravurní kousek podařil skutečně na či jiných bloků. Každý jsme více méně hypnotizopapíře, bez levitace a bez blýskanice živého divad- váni nějakým dialektem či nářečím univerzálního
la. To samo o sobě je pádným svědectvím o Vaší ptydepe neživotností, ať je to čvachtání ideologií či
imaginaci, energii a radosti ducha. Pokud je mi zná- gaiimaiyáš ""hromadných sdělovacích prostředků"
mo, jediná z her v této knize, jež byla provedena (ten termín sám je čiré ptydepe), nebo hantýrka
(a myslím jen jednou), je Vaše adaptace Gayovy pavěd a blábol kritiků, hatmatilka "zasvěcených"
"Žebrácké opery". Bylo to ochotnické představení pašáků a pašákvň, zkrátka mrtvolnóst kruťáctví a
ve venkovském městě, dnes už po celém divadelním beznaděj, jež jako morová rána porazí člověka, kdysvětě proslulé absurdním trestem, jenž na Vás co na koli si vybuduje jakousi berlínskou zeď mezi Hlaautora, byl uvalen za to, že jste se na svoji hru vou a srdcem a jme se myslet brzlíkem, bát se
přijel podívat: odnětí vůdčího listu. Příslušný bez- hlavou a milovat a nenávidět slepým střevem. Tuto
pečnostní či snad soudní orgán tedy zakročil podle metaforickou diagnózu lze obměňovat podle všech
principu: "Vlastní hru shlédnuv na jevišti, motorové ostatních nenáležitých orgánů v případech indivivozidlo napříště říditi nesmí." (Princip zní nápadné duálních pacientů, ale ta umělá hovadná zeď je
jako citát zlomku dialogu z některé Vaší hry. Je • to nám všem společná.

RÁMUJTE
u první pozlačovačské firmy

v Austrálii

ANTOINE GALLER1ES
M A J I T E L J. KOŠŇAR
514 Riversdale Rd., Camberwell, Vic.

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

Vaše scénická spirála, Váš osobní refrén o Obecné
Smršti je naprosto originální, zdánlivě nenáročný,
pobavený a zábavný, ležerní a tím právě příšerný
a otřásající. Jedině v takových refrénech jako je
Váš, budeme-li jich dost a vytrvale zpívat, každý po
svém, máme tenounkou naději, že všechny formy
ptydepe i Smršť - Nesmyslu zdoláme.
Jste dnes světoznámý dramatik a vzbuzujete úctu
a vděčnost nejen mezi kolegy divadelníky, nýbrž
mezi lidmi dobré vůle všech zemí. Držte se svého
nebezpečného bohatýrského kursu. Máte v sobě zamontovaný spolehlivý kompas.
S obdivem a láskou, Váš Jiří Voskovec, New York."
Pozn.: Knihu můžete zakoupit též v Hlasu domova.
Cena $ 6.90.

-5-

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

J. K Ů T K A
18 Gilmore

Rd.,

Doncaster, Vic. 3108

Telefon 848-1496

Revoluce v medicíně
Alois Rozehnal

Lékařská věda je dvojsečná zbraň, o níž Alexandr Solženicyn praví: je lidská, když prodlužuje
život, ale je nelidská, když prodlužuje smrt. Podobně vědecký pokrok v lékařství může sloužit nejen ~k
dobru, ale i k zhoubě lidstva. Lékařská věda se dostane na scestí, když se octne v rozporu s mravností a s náboženstvím.
Majestát nedotknutelnosti lidského života je zaiožen na stvoření. Podle přirozeného práva nemůže
člověk brát život jinému, protože mu ho nedal. Porušení majestátu života vede k hromadným vraždám nenarozených. Ani v nelidských koncentračních
táborech nezahynulo tolik lidí, kolik jich zahynulo
při potratech v humánních nemocnicích.
Majestát života se zachvěje, když se člověk místo
stvoření začne vyrábět v laboratoři jako zboží v
továrně:
— Louise Brown v Londýně bylo první dítě, které
po početí ve zkumavce (in vitro) bylo přeneseno
do matčiny dělohy a dne 27. července 1978 se narodilo 301eté matce Lesley Brown jako. první její
dcera.
— Koncem roku podobně očekává rodinu německá
hraběnka á skotská hospodyně.
— V New Yorku žaluje pí. Doris Del Zio o náhradu 1.5 mil. dolarů lékaře, který otevřel zkumavku
a tak zničil embryo z obav o osud matky a dítěte.
Zhovadění lékařské vědy u lidí postoupilo dále
než u zvířat. Umělé oplození není už výsadou zvířat
v JZD, za nimiž jezdil inseminátor zvaný býk na motocyklu. Umělé otěhotnění v nemocničních laboratořích čeká jen na míchání dědičných znaků (genů),
aby se lidé rodili jako mravenci, kteří se dělí na
bojovníky a pracovníky či otroky, nebo jako včely,
které mají pracovnice, trubce a královnu. Ani homosexuáli nevymřou a budou se dále dělit na mužské a ženské, aby si zachovali svůj zvrácený rod.
Podle vědeckých odhadů za 10-15 let bude nový
člověk na objednávku v laboratoři jako zboží v továrně. Nový člověk, který ztratil otce i matku nebo
jejichž otcovství nebo mateřství se stalo sporné,
protože došlo nebo mohlo dojít k záměně ve zkumavce (in vitro). Nový člověk bez manželství a bez
lásky, bez níž není stvoření. Člověk — robot, který
nemá Stvořitele, nýbrž jen výrobce.
Nový člověk bez pokrevních vztahů nebo rodinných vztahů, z nichž vyrůstá přirozené právo, na
němž se zakládá dědické právo. Pro něho neplatí
stará formule římského práva o bezpečnosti mateřství: Mater semper čerta est, pater incertus. Žádný
z jeho biologických rodičů není jistý.
Aldous Huxley předvídal takovou sériovou výrobu
člověka, v laboratorních zkumavkách ve svém science fiction románě: Brave New World (1932). Do
této kategorie patří také sporná kniha, kterou vydal
David Rorvik: In His Image: The Cloning of a Man
(1978); autor zde nevážně představuje prvního člověka (human cloně), dítě vyprodukované z genetického materiálu pouze jednoho místo dvou rodičů a
tváří se přitom vážně jako šašek (human clown).
V lékařské vědě vypukla revoluce, která byla předvídána jen v literární fantazii. Biologická revoluce,
která začala v nepatrné zkumavce, ale rýsuje se jako obrovská revoluce sahající na kořeny lidstva, etiky a náboženství."
Papež Pavel VI. (26. IX. 1897 — 6. VIH. 1978) v
encyklice O lidském životě (Humanae viate z 25. VI.
1968) hájí nezadatelné právo člověka na život, které
je založeno na právu božském a přirozeném. Tento
základní dokument odsuzuje hříšnost umělé zábrany
početí a velmi rozšířené neřesti snižování lidské důstojnosti mnohými formami nemravnosti (volná láska,
manželská nevěra, potraty, samohana, sterilizace.
(Pokračování na straně 6)
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DOPISY ČTENÁŘŮ

Revoluce v medicíně

L. & G. Pergl
odborníci v optice
220 LYGON STREET, CARLTON,3()53
Telephone: 347 5242

(Pokračování se strany 5)
pornografie ap.). Proti stavu přirozenosti je však nejen umělá zábrana početí, ale i umělé početí samo.
Papež Pius XII. (zvolen 2. III. 1938, zemřel 9. X.
1958) v letech padesátých odsoudil umělé oplození
a zdůraznil, že lidská sexuálnost má v manželské
smlouvě dva účely — zachovaní potomstva a sjednocení v lásce: bonům prolis, bonům fidei, k nimž
přistupuje požehnání: bonům sacramenti.
Učení Církve se zakládá nejen na zákonech Evangelia, ale i na přirozeném právu, osvíceném a obohaceném Zjevením Božím. Kam směřuje člověk,
který z materialistických či falešně vědeckých názorů vyřadil Boha? Bůh není mrtev proto, že dosud
člověka neztrestal. Vědyť člověk má svobodnou vůli
a připravuje si sám zkázu. Nesejde na tom, v jakém
společenském řádu žije, neboť všude na světě zůstal
ve společenských vědách hluboce za technickým pokrokem. (Arthur Koestler: Explose mozku; Hlas domova, 20. III. 1978).
Technický pokrok nezná měřítka mravnosti a slouží stejně k prospěchu jako ke škodě lidstva. Biologická revoluce v lékařské vědě zavedla člověka na
etické pole plné výbušných min. Skončí umělé množení čapkovských mloků a robotů zánikem lidské civilizace?

(Pokračováni se str. 4)
• 14. 9. 1883 zemřel v Praze sochař Arnošt Popp,
profesor pražské Polytechniky, modelér porcelánky
v Klášterci nad Ohří. Poprsí Bolzana a Tomáška
na malostranském hřbitově v Košířích připomínají
jeho monumentální tvorbu.
• Architekt František Lydie Gahura, žák Drahňovského, Plečnika a Kotěry, zemřel v Brně 15. 9. 1958.
Do prvního období jeho tvorby, kdy byl zaměstnán
jako projektant u Bati ve Zlíně, patří jeho činnost
sochařská (Matka a dítě, refiéf Chléb a víno). Jeho
dílem je radnice, nemocnice a obchodní Baťův dům
ve Zlíně.
• 16. 9. 1793 zemřel v Praze architekt a stavitel
Josef Jäger, který v roce 1778 postavil dům U kamenného stolu — dnešní Malostranskou kavárnu. Roku 1767 na místě dvou vyhořelých" domů na Maltézském náměstí vybudoval palác hrabat Turbů. Projektoval zámek v Nových Hradech, který se řadí k
representativním dílům pozdního baroku.
• Bylo to v roce 1904, kdy vídeňský profesor dějin umění Max Dvořák, jedna z největších autorit
tehdejší Evropy, zařadil Maxe Švabinského do českého umění porovnávaje jeho dílo — nástěnné malby ve vestibulu Zemské banky v Praze — s tvorbou
Josefa Mánesa. Když pak r. 1910 otiskl tuto Dvořákovu studii v českém překladu Zd. Wirtfa ve Volných směrech, byl právě Švabinský jmenován profesorem na Akademii v Praze. Padesátiny Švabinského
byly oslaveny vydáním soupisu jeho dosavadního grafického díla a monografické studie o jeho kresbách
od A. "Matějčka. Šedesátiny jeho slaveny se stejnou
okázalostí v nové budově Mánesa výstavou uvedenou
rovněž A. Matějčkem. K 70. narozeninám napsal
Jan Květ o- Švabinského díle, že "s přesvědčivostí
strhující, v míře, jaká je dostupná toliko umělcům
vyvoleným" dovede zachytit samu duši země. švabinského pětasedmdesátiny byly cslaveny výstavou
v Mánesu, již otevíral úvodním projevem opět Jan
Květ. Dílo Maxe Švabinského, jenž se narodil 17. 9.
1873 v Kroměříži, zůstává trvalým kulturním dědictvím celého národa. A i o ně i jiných českých
malířů se rozpoutal boj v roce 1929, kdy se jednalo
o umístění obrazů levě orientovaného malíře Bohumila Kubišty do Moderní galerie. Do "Ankety o Moderní galerii", jež byla uveřejněna v Musaionu. napsal např. Jar. Seifert: "Či se vám snad nezdá, že
je přímo provokací, když patnáct kroků od obrazů
Picassových, Braqueových a Cézannových visí růžové zadnice pana švabinského . . . "
• Těžko se dá zapomenout na Telramunda, Jochanana, Lambra, Holanďana, Scarpia či Wojcka Barytonisty, člena opery ND v Praze, Václava Nováka.
Jeho auto dostalo smyk, Novák najel v rychlosti na
telegrafní tyč a roztříštil si hlavu. Zpráva o Novákově tragickém skonu 17. 9. 1928 přišla do divadla
těsně před premiérou nově nastudované Foerstrovy
opery Jesika.
• 17. 9. 1963 zemřel hudební pedagog a spisovatel
Adolf Cmíral a o pět let později tajemník Demokratické strany Fedor Hodža.

Kniha o penězích The Money Book
pomáhá odpovědět
na vaše otázky

,

,

Rada svobodného československa vydala k 10. výročí Srpna "Výzvu k ukončení okupace Československa". Na 12 stránkách jsou, vedle ilustrací, shromážděny některé dokumenty, týkající se invaze. Jako poslední je otištěn anglický text PETICE.
Autoři textu PETICE 78. před jejím uveřejněním
bedlivě zvážili obsah a zvlášť citlivě přihlédli k
rozlišení názvu. Tedy: V preambuli uvedli Československo (Czechoslovakia), zatím co v bodech, vyzývajících nynější režim, OSN, příp. signatáře helsinského Závěrečného aktu, důsledně užili názvu Československá socialistická republika (Czechoslovak Socialist Republic). Autoři publikace RSČ všude v textu nahradili tento titul názvem Czechoslovakia. Jsme
toho názoru (mluvím totiž za 18 podepsaných bývalých politických vězňů a jejich 12 manželek), že
j e d i n ý název, který si nynější režim zasluhuje.,
je ČSSR. My jsme byli stále v domnění, že reprezentace toho s k u t e č n é h o
Československa je právě t a d y ,
v exilu a my se k tomuto státnímu
útvaru hrdě hlásíme!?
,

Znám jednu "vlastenku", patřící mezi "obavatele",
která se dala slyšet: "Když jsem do toho WashingI tonu psala kvůli těm Směrnicím, nemohla jsem se
přinutit napsat ČSSR!" Tady je třeba něco vyjasnit,
neboť spor je fundamentální. Co jsme my — a co
jsou oni? Nikoho přece za druhé světové války ani
nenapadlo jmenovat Protektorát československem.
Československá republika měla svou vládu v. cizině.
Právě tak armádu. Proč tedy dnes mluvit jedním
dechem o okupaci československa a na druhé straně
klást požadavky "vládě československa"?

děti při
»
••i^JLi^nyFHEHlBíS
lEBlIllByL^
^HHSHBBHj^^m^^^^
• M B B k ^ ^ l g j ^ ^ P

Měl byste si
koupit starý dům?
Kdo dostane hodně
z dědictví?
Kolik stojí ve
M^^^W^^^^BHKB^B skutečnosti auto?
Jak plánujete
^ ^ ^ B j Í E ^ a ^ ^ ^ ^ M ^ » získat jmění?
^ • g S M H H n f i S Umíte dobře
nakupovat?
^ ^ ^ I ^ ^ ^ B B M S B ^ Ě 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, í když není
zákazníkem banky, a to ZDARMA.

JJ National Bank
300-P-7035

ČSR a ČSSR

V tom ať je jednou provždy jasno, československo
je okupováno. Současný okupační režim si říká československá socialistická republika. Rada svobodného Československa by tento fakt měla respektovat,
když se navíc pokládá za vrcholnou politickou organizaci
československého
exilu! ,,,
Ota Rambousek, New York
GENERA-LIZAČ-NÍ

PROBLÉMY

NEBO

KÁDROVĚ

HODNOCENÍ?

Každých čtrnáct dní si při šálku černé kávy pročítám Hlas domova. Je to příjemný odpočinek, na
který se vždy těším již z toho důvodu, že zde v cizině vychází něco, co je psáno v mé rodné řeči. Po
přečtení úvahy (kádrování) pana Jaroslava Strnada
v minulém čísle, mě však tentokrát káva nějak
zhořkla a nemohl jsem ji dosladit. — Je tomu již
dosti dlouho, co se na stránkách našeho časopisu
neobjevil pojem "staří" a "noví". Pan Strnad ale
svojí úvahou tuto přestávku dokonale vynahradil a
rozvlnil již uklidňující se hladinu. Snad si sám ani
neuvědomuje, že kráčí ve šlépějích komunistické propagandy, která se za každou cenu snaží roztříštit jednotu exulantů nebo emigrantů. Já osobně nejsem
genius ani vůdce, ale jsem úplně radostí bez sebe,
když slyším denně volání australských pracujících
po socialismu a musím povinně platit příspěvky do
Unie, kterou vede komunista Halfpeny, pokud chci
uživit svoji rodinu. Nikdo z nás "posrpnových" určitě nepřišel zachránit Západ ani přilehlé okolí, ale
ke kritizování je toho, myslím, hodně a kritika je
přeci ve svobodném světě dosud možná. Pokud jde
0 vděčnost, tak jsem na pochybách. Austrálie byfa,
je a bude přistěhovaleckou zemí. Když platím daně
— proč mám být vděčný? Že emigranti až na malé
výjimky pracují lépe a za horších podmínek, je
přece známo. Nechci ani posuzovat průměrnou inteligenci Čechoslováků a Australanů, to již velmi dobře
udělala ve svém článku paní Čechová.
Myslím, že máme co dělat pro to, my "posrpnoví"
1 vy "poúnoroví", abychom nemuseli znovu utíkat
a znovu se dohadovat, zda jsme emigranti nebo exulanti. Také si nejsem jist, zda hmotná bída je dobrou
vizitkou exulanta. Může to být i vizitka neschopnosti.
Místo vyčíslení, kolik kdo z nás musel přelézt kopečků, nebo v jakém autě přijel do teplého, by bylo
určitě prospěšnější snažit se více sjednotit naši československou emigraci a společně více působit ve
svém okolí na ty, kteří touží po socialismu, ze kterého
jsme my utekli.
J. Kubr, Rosanna
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Srpen 68 v literatuře III.

nom pro nezoytné potraviny . . . "
I v líčení nočního přepadu vystihne čtenář rozdíly postojů. Když se Levy setká na Pohořelci se
sovětskými tanky, zmůže
jednaly v prvých měsících se na úvahu:
"Ta otázka měla být poroku 1968 skutečné osoby.
Alan Levy se rozpláče, ložena mnohokrát: Proč
když vidí v televizi volbu jsme se nebránili? Ale my
Ludvíka Svobody preziden- jsme se přece bránili!
tem. Standardní "hrdina" Někteří z nás tam na PoŠkvoreckého románu my- hořelci zahrozili vetřelslí střízlivě, sarkasticky: cům pěstí; jiní se k nim
"Politické jaro se hnalo obrátili zády. Další, jako
zběsile vpřed. Dělnická třeba já, jsme zvedli ruce'
třída, tradičně konserva- nad hlavu jako oběti zátivní, hleděla si svých keřného přepadení, ale í
chat a motocyklů, intelek- my jsme zavrtěli hlavou,
tuálové sepisovali manife- když se na nás první MarVe
sty a telefonem obtěžovali ťan tázavě podíval.
známé o podpis. Podepsal střetnutí s něčím, co se
jsem také jeden, který vymykalo pomyšlení, brájsem dobře nemohl nepo- nili jsme se tím, že jsme
depsat, abych se nezne- mu neukázali cestu. Tenmožnil před kulturní obcí, krát za úsvitu, když ještě
a právě ten manifest si hořely plynové lampy, by
ještě téhož dne vybrala nás vůbec nebylo napadlo
přechodně se vzchopivší rvát dlažební kostky z toStrana k zatracení. Pozdě- ho překrásného rokokovéji téhož dne bylo sice za- ho náměstí a házet je po
tracení opět odvoláno, ale větřelcích; už dost z napřesto jsem pro jistotu šich životů a snů bylo za
přestal brát telefon a vy- jednu noc popleněno."
cházel jsem z domova jeDanny Smiřický má v

V minuiých dvou číslech jsem se zabýval knihami, jejichž autoři rozebírali
různé aspekty polednového vývoje, chyby, kterých sé čs. vedení dopustilo, a
vyhlídky, které reformní hnutí zůstavilo pro komunistické strany na Východě
a na Západě. Zmínil jsem se také o dokumentárních záznamech, vyprávějících více méně suše události, které vedly k okupaci. Dnes prolistujeme beletrii,
která zobrazuje totéž údobí naší historie, a kterou vydala česká exilová nakladatelství.

Na rozhraní literatury
faktu a románové literatury stojí překlad anglického originálu knihy amerického novináře Alana Levyho "Pražské peřeje".
Levy
prožil
takzvané
"Pražské jaro" na vlastní
kůži, pobýval v té době
— a ještě poměrně. dlouho
po srpnu — v Praze jako
dopisovatel
amerického
časopisu "Life", stýkal se
přátelsky s mnoha českými umělci, například s
Milošem Formanem a Jiřím šlitrem, a v pravém
smyslu slova se do Čechů
a Slováků zamiloval. Tato
láska, podobná citovému
zaujetí Sira Bruce-Lockharta, ovlivňuje i osobní
angažmá, s nímž je jeho
reportáž napsána. Levy
vidí pouze jednu stránku
tehdejšího života, tu radostnou, tu heroickou, tu
uvolněnou, a nenapadne
mu podívat se za kulisy.

Referuje tedy nekriticky.
Je do Dubčeka zahleděn
tak, že mu svou knihu připsal a jeho obdiv je patrný
z každého řádku.
Byl citově angažován
tak, že jeho reportáž vyznívá jako jediná velká
óda na Čechy, na ten jarní
ruch, zakončený nocí z 20.
na 21. srpna. Liší se značně od Dannyho Smířického, hrdiny románu Josefa
škvoreckého '' Mirákl''. I
Danny je uprostřed událostí,ale právě tak jako pozoroval květnové události
roku 1945 v románě "Zbabělci" jaksi z nadhledu,
jenom jako komické divadlo s tragickými kontrapunkty, je i neúčastným
účastníkem
"Pražského
jara". Třebas to autor popírá, je "Mirákl" román
klíčový. Neboť i když
jsou jména tu více, tu
méně změněná, jednají
jejich nositelé tak, jako

Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

SMRT
NADPORUČÍKA BORŮVKY
Jaroslav Kujeba

Upozornil na sebe už v raném mládí. Zdálo se
zprvu, že z něho bude realistickosocialistický malíř.
Ve druhé třídě nedovedl nikdo namalovat prasátko
jako on. Brzo se projevil jeho svéráz. Avantgardně
začal svým vepřovým tvorům malovat tři nohy. Když
soudružka učitelka ukázala jeho kresby členům místního JZD, namítali bojovníci o zrno, že obrázky neodpovídají žhavé přítomnosti socialistického zemědělství.-To ho hnětlo. Umínil si, že to napraví. Nakreslil
tolikéž prasátek, každé s pěti nohama, čímž počet
okončetin geniálně vyrovnal. Soudruh agronom, rychle poděliv na rozčotu počet nohou počtem zpodobněných vepřů, to potvrdil. Co vepř, to čtyři nohy.
Po tomto úspěchu ho družstevníci pověřili, aby
vyvedl soudruha okresního tajemníka v oleji. Pokoušel se o to houževnatě. Ale ať dělal, co dělal, vždycky mu na plátně vycházel vepř. To se ovšem modelu nelíbilo. Nepoznal se ani tehdy, když mladý
malíř pod obrázek napsal: "To je okresní tajemník."
Nenašed pochopení, vzdal se umělecké dráhy a věnoval se sportu.
Skákal do výšky. Když nedovedl ztéci tyčku ve
výši půldruhého metru, podlezl ji. Takový výkon
odporoval lehkoatletickým pravidlům, manifestoval
však jeho přizpůsobivost a zároveň pohrdl buržoazně
sokolským.heslem "Přelom, přeskoč, ale nepodlez!".
Čs. olympijský výbor navrhl na zasedání Mezinárodního olympijského výboru, aby se na příští olympiádě v Moskvě závodilo v nové disciplíně, v podlézání
tyček, návrh však neprošel pro zuřivý odpor imperiálistů, kteří se obávali, že by se soutěž stala lehkou kořistí atletů z mírového tábora.
Vida, že mú ani ve sportu nepokvete pšenice,
vstoupil do Veřejné bezpečnosti. Postupoval velice

rychle, úměrně svým neúměrným schopnostem. Když
krátce poté, co bratrská vojska zachránila republiku
před kontrarevolucí, zatkl psa, který pokousal staršinu spřátelené armije, kradoucího chléb, povýšilo
ho zdravé jádro strany na poručíka. Také výkon,
pro nějž se záhy nato stal nadporučíkem, stojí za
záznam. "Přenechte to mně," pravil jednoho krásného dne svému podřízenému, který mu hlásil, že příslušníku VB Vomáčkovi zemřel otec, "na to se musí
tak nějak lidsky. A zároveň tak nějak vojáčky. Já
to Vomáčkovi tak nějak šetrně sdělím." Při odpoledním nástupu zavelel: "Všichni příslušníci, kteří
mají naživu otce, vystoupí z řady. Vomáčko, vy
vole, kam to lezete!?"
Tak humánní přístup k základním lidským hodnotám mu otevřel cestu dál a výš. Byl by po ní dosáhl vrcholů nejvyšších, kdyby . . . A to je vskutku
poučná, jakkoli truchlivá historie, nabádající soudruhy k bdělostí. Vezměte si z ní příklad.
Jednou vedl soudruh nadporučík své hornoledečské muže při nebezpečné razii v diskotéce ve "Valašských Příkazech. Dva z příslušníků trefil na místě šlak, tři další zmizeli a potulují se od té doby
krajem, zdravíce každého na potkání "Práci čest!".
On sám se vyděsil tak, že do "Nového Valašska"
sesumíroval článek, překonávající ostrostí a důvtipem i samotného Sávu šabouka a ideovou uvědomělostí Vladimíra France z Libouchce. Redaktor jen
doplnil tu přísudek, onde podmět, zde poopravil konjugaci, tam vylepšil deklinaci, vyměnil falešná " i "
a " y " , ale zachoval podstatu hodnou státní ceny:
valašskopříkazská mládež ve věku od 15 do 20 let
tancovala v diskotéce v ušpiněných a potrhaných
džínsech, někteří obuti v gumových holínkách, v
maskovacích oblecích, ba i v tričkách, zdobených
kapitalistickými hesly jako " I love you" nebo "We
shall overcome" či "Make love, not war". Tyto
výstřelky omlouval mládím tanečníků. Neomluvitelné však shledával v tom, že by byl na dvou prstech
v přeplněném sále spočítal kravaty. Volal v článku:
"Svoboda, to není volnost u krku, která může znamenat i nebezpečnou ideologickou lhostejnost: 'mně je
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V podzimní

noci

Vzpomínka na Paříž
Dr. Jindřichu Kohnovi

Hanuš Jelínek
Mdlá světla plynová do mlhy prosakují,
do noci podzimní jen harmonika vříská.
Je mrtvo v ulicích. Je ubíjivé ticho
a smutno k zalknutí. A skoro se ti stýská . . .
Je u nás k zalknutí v tom tichu ustrašeném.
Nám scherzo vypadlo sonáty živobytí.
Akordy smíchu v mlhách zadušeny.
My slunce neznáme a nevíme, že svítí.
A do pláče až je ti po životě teskno,
po jeho jásání a hýření a shonu
a touha šílená se v tobě zvedne náhle:
zřít v mlhách obří siluetu Panteonu . . .
Básník a překladatel Hanuš Jelínek se narodil
před 100 léty — 3. září 1878 v Příbrami.

okamžiku, kdy se o invazi
doví, strach, "klepe se k
neudržení", "nohy se mu
podlamují", vzpamatuje se
svým sarkasmem, vyjde
na"~úlici, ale jeho popis
setkání Pražanů se sovětskými tankisty je naprosto bez emocí, objektivní
reportáž, vrcholící zjištěním: "Bylo to hezké a
beznadějné."

rý ještě letos vyjde v Curychu, je pouhým pozorovatelem. Jak už titul naznačuje, není ten mladý
muž, referent v kterémsi
podniku, ve středu událostí, dívá se na vývoj "z
rychlíku". Nic nepodepíše, nevěří reformám a
jeho skepse k uvolňování
není pózou. Z varu ve
straně si dělá legraci a
Také hlavní postava ro- svou nedůvěru zdůvodňuje
mánu Aleše Nebeského takto:
"Viděno z rychlíku", kte- [Pokračování na str. 8)

všechno volný', svobodu je nutno socialisticky vymezit nákrčníkem. Všimněte si jen třeba sovětských
soudruhů: všichni nosí vázanky, i nejvyšší představitelé. Soudruhy Bil'aka a Indru spíše uvidíte v
podvlékačkách než bez kravaty. Suverenita jednotlivce musí být omezena vázankou. Za socialistickou
budoucnost — s kravatou kolem krku!"
Výzva zapálila. Všude se zakládaly místní organizace mladých socialistů s lidskou kravatou. Veřejná
bezpečnost přísně stíhala lidi s rozhalenkami a musela přijmout nových 22 tisíc příslušníků, aby zjednala socialistický kravatový pořádek. Valašskopříkazská kravatová výzva dostala mezinárodní ráz,
když americký "Time-Magazine" uveřejnil kravatový esej odborníka na úsporu energie Johna Sawhilla,
v němž se propagovala letní uvolněnost kolem krku,
čímž by se prý ušetřilo na elektřině, potřebné k pohonu klimatizačního zařízení. Socialistický tábor v
tom spatřoval známku bankrotu kapitalistického hospodářství, k čemuž lidové demokracie díky moudré
politice strany nikdy nesáhnou. Naopak: v čes&>
slovensku vznikl takový kravatový průmysl- že škodovka i Zbrojovka přestaly vyrábět zbraně a JJOSÍET
se do kravat. Političtí vězni houfně volali po posiefcÉ
vázance na šibenici, pohrdajíce (a to i TrujeEŠcé
osoby) olovem. Jedině tisíc chartiai asrěswraif»
hnutí za socialistický nákrčník pczosuss: 2. TUPMltifr
vykřikovalo cosi o lidských práveea. T y ® jMMEfflence nepřesvědčily ani motivy Sárré ¡aÉasaaraaĚL
které pro socialistické vázark» r_iT-rr_
r=£ir
nadporučík Borůvka. Nejoblíbeněji Utiňas s s á s k c ká čísla, dokazující, že se ÚROVEI ČS. -¡ŽRAA» SSESJBLJL
proti r. 1512 o 29 a tri čtvrtě praassaL. 5HsS .eSase3r
sté viděli, že český a slcwesfcý a č . « » i w ý jptn
nákrčníky, nenachvtají na --£ČE=SĚÍ- ¿•".fíi*'"!«- sscC.
k násilí.: psali hrdinnéma aačparagiBC •s^éhhĎK'
pisy. Házel je bohužel ě© koóe.
•šiaJir. i á r
provodu strážců, nosit aepcú>J«5aacr mhíml S t a t A
v bdělosti. A jedné texssaě 33ti a& rpHĚH rsafess
do jeho ložnice a uškrti^ iri r s j e t c tťjbSSĚ •wbufc-né časy!".
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ČS.—AUSTRLSKĚ S D R U Ž E N I V

srdečně zve na

V Ý R O Č N Í

i který pořádá v sobotu 16. září 1978 v 8 hod. večer

i
1

v domě Klubu polských vysloužilců.
Hraje Kašparova česká muzika ze Sydney.
Bohatá tombola. — Vstupné i s večeří $; 10.-

POVOJNOVÝ A O Č A K Á V A N Ý V Ý V O J
AMERICKEJ

(Pokračovaníe zo str. 4)
bankových
úradníkov,
155.000 zamestnancov v
maloobchode, 92.000 pokladníkov, 32.000 automechanikov.
Vo vysokoškolských povolaniach uvádza výhledový plán
ministerstva
práce tieto možnosti: uprázdni
sa každoročně
12.800 miest pre elektrických inžinierov. 9.300 pre
mechanických inžinierov.
6.000 pre pol'nohospodárskych inžinierov, 8.000 pre
civilných inžinierov, 21.800
pre praktických lekárov,
4.800 pre zubných lekárov.
V sektore zdravotných služieb bude najviac možností,
ňapr.
vyškolených
ošetrovateliek bude třeba
každý rok 83.000, samostatné pracujúcich sestierošetrovateliek, ktoré pra-

* 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

EKONÓMIE

cujú ako súkromne licenciované sestry mimo nemocníc, bude třeba každoročně 53.000. Odborných
laborantov
v
nemocniciach 20.000. Tiež Speciální a odborní robotníci ako
sú stavební zaměstnanci,
elektrikári, murári, tesári
a inštalatéri majů dobré
vyhliadky. Tiež v pohostinstve sa ukazujú dobré
možnosti: do r. 1985 bude
třeba každoročně 79.000
kuchárov a 71.000 čiašníkov.
Táto analýza móže byť
dobrou pomóckou pre mladých l'udí, ktorí sa chcú
orientovat' v príprave na
povolanie a školenie pre
taký druh povolania, ktorý dáva najviac istoty k
dobrému a dobré odměňovanému zamestnaniu.

(Pokračování se str. 7)
"Toseví," dodal jsem
já, "nehledě na to, že ten
tvůj vopatrnej by musel
bejt génius. Rozumíš, taktik, chytrej a schopnéj,
kterej by to dokázal pytlíkovat na všechny strany.
Ty vo někom takovým
víš? Já ne. Pokud vím,
tak kdykoliv se objevil
někdo chytrej a schopnej,
byl okamžitě preventivně
zlikvidovanej. Já si na
mou duši přeju. abys měl
pravdu. Podle mýho je to
ale nemožný. Jó, takhle
kdyby bylo možný spojit
se s Poíákama, Maďarama, pak snad jó. Ale takie? To je prostě neuskutečnitelný. To bráchové nedovolej. Ani snad nemůžou." Všichni se začali
jeden přes druhého překřikovat o uskutečnitelnosti a neuskutečnitelnosti a
já k svému podivu zjistil,
že jsem se svým absolutním pesimismem sám."

Román je připsán "těm,
co věděli, že nevěděli" a
trochu se podobá prvním
románům Vladimíra Párala; atmosféra je stejná:
Dušan Lehotský práce, vykonávaná jen
jaksi bokem, aby bylo co
jíst a jinak prázdné dny,
MELIORA KENNELS
vyplňované ze zoufalství
O dovolené nám svěřte
alkoholem a sexem, frusvého pejska.
strace průměrného člověJednotlivé ubytování
ka v socialismu. V podob7 x 5 m.
ném prostředí žijí i poPřijímáme
hárající feny.
stavy škvoreckého "MiUdělejte si
ráklu"" a. jak uvidíme, i
záznam včas.
postavy
románu Karla
L. & C. MOJŽÍŠ
Pecky "Štěpení". Oba tiLot 2,
to hrdinové se neangažují
Cedar Creek Rd.,
ani v době opravdové kriTHIRLMERE,
ze. Bezejmenný NebeskéNSW. 2572.
>1. 046 - 818426.
ho referent, skeptický až
do cynismu, však první
den invaze ze vzteku, že

SYDNEY
Místní skupina
Společnosti pro vědy a umění v Sydney

zve krajanskou veřejnost
" K O N C E R T ČESKÉ

na

HUDBY"

na němž vystoupí:
Ladislav Jásek, koncertní mistr Sydney Opera
Orchestra, housle a Tomáš Chvojka, klavír,
se skladbami A.- Dvořáka, B. Smetany a J. Suka.
Miluška Šimková, soprán, Olga Sanderson-Smith,
alt a Alan Higginson, bas, za klavírního doprovodu Leoše Fedora, kteří uvedou arie A. Dvořáka,
B. Smetany, Biblické písně a Moravské dvojzpěvy
Koncert se koná v neděli dne 17. září 1978,
ve 3 hod. odp. v St. James Hall,
169 Phillip Street, City.
JVstupné: dospělí $ 3.-, studenti, pensisti a děti $ 1.50'
Těšíme se na Vaši účast

4. 9. 1978

Srpen 68 v literatuře

CANBEŘE

PLES,

DOMOVA

se splnila jeho černá předtucha, dojde k názoru, že
"se snad něco musí dát
dělat". Zúčastní se tisknutí letáků, je zfackován
sovětským
důstojníkem,
propůjčí svou garsonku
ilegálnímu vysílání. Prohlásí-li, že "už má ustupování plný zuby" a že
"si už nechce dát všechno líbit proto, že se bojí,
že se po něm někdo sveze", je to ovšem něco docela jiného, než když Peckův novinář Mikuláš Sova přijde k poznání, že je
lip opustit vlast, protože
dnešní fráze vystřídaly
fráze včerejší:
"Míjel bez povšimnutí
stanoviště s provoláními a
protesty, které se objevovaly na ulicích takřka
denně.
Odmítal přispět
svou hřivnou k dění, poslušen vžité nedůvěřivosti. Kdo ví. kdo zase za
oponou tahá za nitky a k
čemu vlastně vývoj spěje . . . Cesta, ze které živi nesejdeme! Podpisovali
je bez váhání, ta slova.
Všichni jsme si již dávno
odvykli vážit jejich obsah,
jinak by se nedaly tak
těžké závazky podpisovat
s takovou lehkostí. Protože
drtivá většina nejen aby
zůstala živa, ale třeba jen
pro zachování teplého místečka
a pro svízelné
vstávání na šestou k píchačkám do fabriky samozřejmě sejde z kterékoliv
cesty. A já už začínám
být pomalu také takový.
ponlysM si Sova. Ne. nikdy.- Je aejvyšší čas sejit
z sáto oestv scfsás^ssí x
cest...

pro humor. Vyskytne-li se
přece tu a tam, je to humor černý, zlý sarkasmus,
cynismus, osvětlující nepříjemně ostře a křiklavě
slavnost chvil. Ti hosté
vinohradské hospody "U
Anduly", jimž dává Jan
Schneider ve své sbírce
povídek, nazvané "Salónek dočasně uzavřen" vyprávět své okupační příběhy, nejsou hrdiny, jak
jim rozumí historie nebo
literární kritika. Jsou to
prostí lidé, nekomunisté i
komunisté, nekolaboranti i
kolaboranti, kteří posuzují
fakt vpádu sovětských jednotek podle své nátury. U
Schneidra je tomu jako
v pohádkách: dobro, to je
přirozený odpor proti vetřelcům, zvítězí vždycky,
kolaboranti dostanou do
nosu, ať už fakticky či
ideově, ale ze všech těch
příhod čiší dobrá nálada,
nezkažená skepsí, lhostejností, nýbrž prosvětlená
angažovaností malého českého člověka. Nejsou to
ovšem veliké činy, o nichž
ti moderní Švejkové vyprávějí, spíše drobná bodnutí jehlou, která sice nezvrátí běh dějin, ale jsou
miniaturní výhrou českého Davida nad okupanty.
Schneidrovy povídky jsou
typickou ukázkou šibeničního humoru, který je sice fakticky bezmocný, ale
pomáhá přežít.
Podobný
druh. veselé
nálady najdeme i ve dvou
publikacích Karla Friedricha. jejichž těžiště je
C-Vsesn jinds: u rrmnánn
"Malý Errapan" j e a p e s
jtsgzalS^si
a

Ve vyjmenovaných ro- e t i i s r ý d «"SS-S wat&m
mánech není takřka nnsža Tomáše FiarláskaL ire stírce fB^síkfek
~~
tvoří irálfcě assfawaá v
Milí přátelé, přijďte mezi nás !
časován toin. který se
Najdete nás velmi lehce. Naše adresa je:
r©r»íji oá p r a š t e pódioCZECHOSLOVAK!AN C O U N T R Y C L U B L T D . , '
QH ruskýcfc jjesifaatólí t pě30 Devonshire Rd., Kemps Creek, NSW. 2171 '
tačtyřicátému s ž c o Ho(Gregory's Street Directory mapa č. 139)
lých. veselých i txoctíiž noTelefon 606-0904.
' stalgických. {«iaod poBticKlub je otevřen každou sobotu od 12. hod. po-' kých uprchlíků v sázmě.
.ední do 10 hod. večer a každou neděli od 10 hod.l
Ze zkušenosti šedesátéiop. do 10 hodin večer. — Každou druhou sobotui
ho osmého reku vychází
pořádáme taneční zábavy, při kterých hrajeme
pro mladou i dříve narozenou generaci. — Podá- také Erazim Kohák ve fiváme obědy, večeře a jakákoliv občerstvení. Va-' lozofické úvaze o "české
říme "po našem" — jistě si u nás pochutnáte.' otázce a ideálu humanitNabízíme Vám uspořádání rodinných oslav, i
ním v údobí normalizace",
Přijďte si k nám zahrát volejbal, stolní tenis
nazvané "Národ v nás"".
nebo šachy. Uvítáme iniciativu k založení dalších
Zabírá ovšem hlouběji, roDdvětví sportovní činnosti.
zebírá duši českého nároBližší informace podá sekretář V. Bláha,
da, myšlenku humanity,
telefon 728-1170.
demokracie a socialismu.

které ji pomáhaly vytvářet od pradávných dob,
ale rok 1968 je právě tak
významným mezníkem jako bitva na Bílé hoře,
Mnichov v roce 1938, komunistický puč v únoru
1948, tedy chvíle, kdy, jak
se říká, národ selhal. Až
na únor 48 se Kohákovi
nezdá téže o selhání udržitelnou. Vyvrací jí důkladně a o srpnu před deseti lety píše:
"O selhání by se dalo"
mluvit nejspíš v roce 1968.
Tehdy už náš stát nezahrnoval nesourodou národnostní směs, náš národ už
nebyl politicky rozpolcený.
Rezoluce do Čierné i chování v týdnu po okupaci
prokázaly jednotu, odhodlání a jistotu . . . To, že
tehdejší
československé
vedení předem a otevřeně
vyloučilo možnost branného vzdoru, bychom snad
mohli považovat za povahové selhání . . . Vzhledem
k celkové situaci se však
ani kapitulace v roce 1968
nejeví jako selhání, ale
jako osudově chybné rozhodnutí . . . S jedinou výjimkou roku 1948 neselhal
národ, selhalo vedení -. . .
Netrpíme povahovým zatížením. Trpíme společenským systémem, který nepodporuje vyhraněné osobnosti. Ale všimněme si
prudkého vývoje v roce
1968. Tehdy už naše vedení osamoceno nebylo. I v
kratičkém údobí několika
měsíců se náš radar, konečně zaměřený na něco
hodnotného, začal přetvářel na gyroskop. který pak
béžeš dál í po selhání ve
desL vyteaaé&o kompromissii z nejpoehýhnější
steaky národa, stranickýcii fetíkekrniářů. Přesto
j e ÍPEÍ sárod naprosto jedBoamačsé octwíea podporov á . i po kapitulaci, pokud
představovali aspoň v nejmenším něco. za co jsme
ochotni bojovat. . . Charta
77 prokázala, že v mnohých z nás se gyroskop
točí dál. . ."
J. S.

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K. Ebner
19 York St.,
SYDNEY
; vchod do Wynyard Stn. 5
(naproti pohyb, scfao: dům). Telefon: 29-7543í
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Pokračování
Vracím se zpět do Spojených států, prvním cílem
je Seattle ve státě Washington. Počasí je zde příjemnější, to je teplejší, takže balím do kufru zimník, kožené rukavice i klobouk,- který jsem v Austrálii nenosil více než 20 let.
-

*

-

P

'[

_

ČIŠTĚNÍ

KOBERCŮ

=

|
NEJLEVNĚJI A NEJLÉPE
|
=
na základě bohatých zkušeností
H
E * Sdělíme Vám nezávazný rozpočet práce, E
E
v níž bude: úplné vyčištění, odstranění skvrn, řt
E
uvolnění chuchvalců, dokonalé šamponování, E
E
desinfekce a odstranění zápachu z koberce. E
E * Rychlá metoda sušení — 1 hodina
=
E * Plně zaručená práce, prostá jakéhokoliv po- =
E
škození
=
= * Vyčištění potahů
—
se neplatí jízdné, pokud
cestujete autobusem ve
BUDETE PŘEKVAPENI NAŠIMI NÍZKÝMI
=
vnitřním městě. Jedete-li do kteréhokoli předměstí, =
je jízdné jednotné: 25 centů.
§
CENAMI A DOKONALÝM PROVEDENÍM
=
5 Volejte (Melbouřne) tel. 547-5430 nebo 240-9465 E
Pojedete-li do USA nebo Kanady, doporučuji, aby"¿¡liS!lií!iÍl!IUIIi:ji!lilllll!IinilIIIII[lllllllIIIIIIilUIIIIIIIIIIiT
ste se. zásobili drobnými mincemi. V autobusech se
neplatí průvodčím, ale jízdné se vhazuje do "bedny", která je připevněna k podlaze. Tento způsob
ZLOBf
VÁS
OČI?
placení byl zaveden ve všech amerických státech,
Bolí Vás hlava ?
/
\
když se zvýšil počet loupežných přepadení zaměstnanců autobusových podniků, kteří vybírali peníze.
Noste brýle od O P T A
A,
^^^
i
Řidič autobusu žádné peníze nevybírá a "bedna" se
otevírá až v příslušné stanici.

Stát Washington i sousední Oregon se zdají velmi odlišné od jiných států Ameriky, které jsem
dosud poznal. Je zde jiná vegetace — především
listnaté stromy nahrazují z velké části stromy jehličnaté — ale hlavně lidé. se zde zdají přátelštější
•
než na východě, kde je větší shon, daleko rychlejV Americe se nevyprodávají jen staré vojenské
ší tempo života. Je zde usazeno více Američanů
azijského původu než kdekoli jinde na pevnině USA uniformy, ale i jiné části vojenské výstroje. V Portlandu jsem viděl dva staré pány, kteří táhli přía poměrně málo černochů.
stroje, kterými se zjišťovaly miny — na nichž za•
bliká světélko, když je v blízkosti na zemi nebo
V Portlandu se setkávám s Američanem, který v zemi zakopaný jakýkoli kovový předmět. Mířili k
pracoval koncem padesátých let v Melbouřne a od sportovnímu stadiónu a zeptal jsem se jich, k čemu
té doby jsme v písemném styku. Paul, nyní admi- ten přístroj mají. Jeden se usmál a odejel bez odnistrátor školy, byl za války kapitánem amerického povědi. Druhý se svěřil, že hledají mince. Totiž, jak
letectva. V roce 1943 byl jedním z členů posádky jsem se již zmínil, Američané nosí u sebe hodně
35 bombardo vacích letadel, která byla odvelena na drobných mincí a také je často ztrácejí. Můj inruskou frontu, aby pomohla Rusům prorazit němec- formátor se mi svěřil, že po některém sportovním
kou frontu. Paul a jeho spolubojovníci byli v Rusku
utkání najde pomocí tohoto přístroje bez velké ná4 měsíce. Splnili úkol a jak v tichosti přiletěli, tak
mahy centové mince v hodnotě i přes deset dolarů.
i odletěli zpět na západ. V roce 1975 se jel Paul se
skupinou turistů podívat na Sovětský svaz v míru
Západní část Ameriky byla postižena suchem. Gua navštívil i město, kde konal za války vojenskou vernér státu Oregon vydal provolání, v němž žádá
službu. Je tam postavena velká mohyla, která hlásí veřejnost, aby neplýtvala vodou a jakýsi úřad ravítězství Rudé armády nad fašisty. Když tlumočník dil, aby občané dali' do klosetové vodní cisterny
popisoval mocným hlasem události z let 1943, Paul cihlu, čímž se zmenší objem použité vody. Voda
ho přerušil a zeptal se, proč se vůbec nezmiňnje byla předmětem denních debat a tak se stalo, že
o amerických letcích, kteří tehdy v těch místech na společenském večeru, na který jsem byl pozván,
bojovali. Tlumočník oznámil rozhodně, že tam žádni mne požádali, abych řekl něco o způsobu konservoameričtí letci nebojovali. Paul však vytáhl zvětšené vání vody v Austrálii. Na přípravu jsem měl jen něfotografie (mimo jiné i fotografii, na níž jim děkují kolik minut, ale na štěstí o tom něco vím. Přísovětští generálové) a kopii děkovného uznání, které tomni vyslechli se zájmem, jak se staví v Austrálii
jim Zaslalo sovětské vrchní velitelství. Jeho fotogra- nové přehrady atd., ale zdálo se mi, že se jim nejfie pak kolovaly mezi přítomnými ruskými návštěv- více líbilo, když jsem vyprávěl, jak sám šetřím
níky a dva studenti se ptali anglicky, zda je pravda, na poplatcích za vodné, jak využívám každé kapky
co říká, zda nejde o nějakou fotomontáž. Asi za 6 vody ve své zahradě a hlavně to, že zalévám zahraměsíců po návratu do USA dostal Paul dopis z ame- du vodou vypouštěnou jednoduchým zařízením z prárického ministerstva zahraničí, že se několik Rusů delní pračky, čímž ušetřím velké množství galonů.
polooficiálně dotazovalo na bojovou činnost americ- Jeden z posluchačů pak spočítal cenu vody spotřekého letectva na ruské frontě — výsledek jeho in- bované za rok v pračce jedné - domácnosti a došel
formací při výletu do Sovětského svazu. Tak se opět k úctyhodné částce. Přesto však doufám, že jsem
dostala aspoň k několika lidem historka z druhé svým vyprávěním nezavinil velký pokles obchodu
světové války, o níž není zmínka v oficiální sovětPortland Water Trust-u.
ské válečné historii.
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Capitol House, 113 Swanston St.,
Melbourne (vedle kina Capitol) —

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 je zavřeno.

Mám namířeno do kolorádského Denveru. Projíždíme státem Idaho, kterému se říká "bramborový
stát". The Idaho Statesman, deník vydávaný v hlavním městě Boise, přinesl právě interview s Martinou Navrátilovou, v němž opakovala prohlášení, že
se o politiku nestarala, že hlavním důvodem jejího
rozhodnutí nevrátit se do Československa byla neshoda s Čs. tenisovým svazem a především s trenérem čs. týmu Balardtem. Po několika menších
sporech s Balardtem jí bylo vytčeno, že si při
wimbledonském mistrovství hleděla daleko víc amerických tenistů než československých. Nedostala pak
povolení zúčastnit se mistrovství Francie a účast
na mistrovství Ameriky byla jí nejprve také zamítnuta. V poslední chvíli však povolení k odjezdu do
USA přece jen dostala — a tehdy už odjížděla s
rozhodnutím, že se zpět nevrátí. Pak teprv skutečně začala její sportovní kariéra, která vyvrcholila
letošním vítězstvím ve Wimbledonu.
-

•

-

Po zemědělském státu Idaho se zdá Utah daleko
zajímavějším. Pole byla vystřídána velkými pastvinami a mírně zvlněnými kopci. Za noci přijíždí•
•
Nechávám kufry v Portlandu a jen tak "na leh- me do hlavního města Salt Lake City. Utah je stáPortland je jedním z amerických měst, v nichž ko", s jedním kufírkem, jedu opět do vnitrozemí. tem mormonů, kteří se zde začali usídlovaf v roce
1847, kdy patřilo toto území ještě Mexiku. Nespornou zásluhu o výstavbu města má mormonský vůdce
Brigham Young, který město sám plánoval. Ulice
jsou široké 40 metrů a parcely na stavbu domů jsou
PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ KNEDLÍČKY,
také daleko větší než jinde ve Spojených státech.
SMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNÉ ŠAŠLÍKY
Chloubou města je mormonská katedrála, postavená
ze šedé žuly v letech 1853-1893. Její stěny jsou šest
stop silné, vejde se do ní 10.000 lidí a varhany se
skládají z 11.000 trubek.
MLADÉ KRMENÉ KACHNY, KUŘATA
Utah se zdá být nejzdravějším americkým státem
V PRAVÉM
českém ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ
— má nejnižší procento úmrtí novorozeňat a dospělí
lidé zde žijí průměrně déle než v kterémkoli jiném
americkém státě.

PRVOTFFTLDNÍ

TÉH K DOSTÁNÍ

KEW

CONTINENTAL

KOPECKÝ
326

BCTCHERS

SMALLGOODS

Ptv.

High Street. Kew, Víc

Pty.

ltd.

Ltd.
Tel. 8 6

7178

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

VELIKÝ VÝBĚR

JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

Zastavuji se v cowboyském městě Laramie ve státě Wyoming. Výkladní skříně obchodů jsou pšaé z&oží pro farmáře a v oblečení mladých mam převládá takové, jaké vidíme v co-*-noyjs3iýefc filmech —
minus revolvery. Na autech jsem si přečetl nálepky "Cowboys are the best lovers" a na oknech aut.
které řídily ženy, jsem někoMkráí ceil " I Eke cmmboys". Z rozhovoru s třemi cowboji v hotelu, jsem
se jen dozvěděl, že je všade T okatí právě velký
nedostatek vody a že vzaaitííF lesní požáry, což psý
je v měsíci lednu něco nedbvykiebes.
(Pokračování příště)
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HLAS

HLAS DOMOVA V Á M M Ů Ž E DODAT
IHNED TYTO

KNIHY:

<
«

Jiří Sýkora: Tleskání jednou rukou $ 6.50
*
K. Pecka: Na co umírají muži $ 6.30
<
J. Kučera: Petarda z Aurory $ 6.!
Hlasy z domova: Kniha Charty $ 10.<
E. Kantůrková: Pozůstalost pana Abela $ 6.70 \
J. Hochman: Český happening $ 5.60
«
Pol. vězeň Lederer $ 3.20
\
A. Bartoš: Clay-Eva volá Londýn $ 9.1
O. Rambousek: Krochnu s sebou $ 4.80
®
Z. Kalista: Přátelství a osud $ 6.60
<
E. Kohák: Národ v nás $ 5.60
<
F. Moravec: Špión, jemuž nevěřili $ 6.30
1
F. Peroutka: Oblak a valčík $ 8.'
V. černý: Pláč koruny české $ 8.60
«
K. Hora: Moje matka cizinecká legie $ 6.20
«
T. G. Masaryk: Jak pracovat? $ 7.60
1
B. Beneš: Amerika šla s námi $ 9.^
A. J. Liehm: Příběhy Miloše Formana $ 4.80
<
J. Lepman: Dobrou noc (příběhy pro děti na dob-<
rou noc) $ 8.20
J
N. Terlecký: Pláž u San Medarda $ 6.50
5
F. Duerrenmatt: Pád $ 7.20
\
Jaroslav Strnad: Job $ 6.50
<
Jan Beneš: Zelenou nahoru $ 5.J
V. Havel: Hry $ 6.90
1
P. Eisner: čeština poklepem a poslechem $ 7.50 5
J. Škvorecký: Lvíče $ 3.80
«
J. Škvorecký: Mirákl $ 10.J
J. Škvorecký: Příběh inž. lidských duší (2 dL) $ 10.- 5
J. Škvorecký: Prima sezóna $ 4.'
J. Škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.<
J. Škvorecký: Smutek por. Borůvky $ 4.<
J. škvorecký: Konec por. Borůvky $ 4
<
J. Škvorecký: Sedmiramer>~ý svícen $ 4.44)
'
Škvorecký, Salivarová, Ulč: Samoíerbucfa $ 4-50 <
L. Vaculík: Morčata $ 4.50
í
J. Kaloušová: Pod jednou střechou s T. G. M. $ 4.50 í
V. Šikl: Nebe nad Seinou 5 5-90
<
K. Michal: Rodný kraj $• 5.50
\
J. Picek: Poťouchlé povídky $ 633
1
Jan Procházka: Ucho $ 5.70
\
Hlasy z domova (Index) $ 5.60
<
P. Pašek: Odsuďte je k životu. (Svědectví gen.,
V. Přikryla) f 7.1
V. Blažek: Mariáš v Reykjaviku $ 4.'
Vynálezy B. Štěpána $ 4.10
<
M. Klánský: Vyhnanství $ 5.78
,
A. Solženicyn: Souostroví GULAG IL $ 8.60
<
J. Hašek: Dobrý voják Švejk v zajetí $ 5.70
'
Jar. Hašek: Velitelem města BuguLmy % 3.(0
<
Janků —• Sandtnerová: Kniha kuchař, předpisů ,
— Sešit I. a n . $ 5.J. Schneider: Jak číst ohňostroje $ 4.J. Schneider: Rozepnuté dny (Edice AKT) $ 4 J. Shilling: Jednou ti napíši píseň (bíbliof.) $ 4 . J. Shilling: Jestřáb $ 4.A. Lidin: Psychogenes $ 4.G. Goepfertová: Ohňostroj marnosti $ 4.Z. Salivarová: Nebe, peklo, ráj $ 4.20
Z. Salivarová: Honzlová $ 4.50
Zborník Slovenského nár. povstania $ 10.88
E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 4.20
3 zpěvníky (Lit. Klub ve Švédsku) $ 2.99
N. Těrlecký: Andělé tady nebydlí $ 7.'N. Mandelštamová: Konec naděje $ 5.50
• I. Sviták: Kniha prezenče í 2.20
¡Podivuhodná dobrodružství Váni Chmotanova (Sa
tira. Sovětský samizdat) $ 5.30
'Duerrenmatt: Soudce a jeho kat $ 6.10
'Kristofori (kresby) $ 6.80
;P. Pašek: Tokio volá Honolulu $ 6.80
• S. Ochová: Sůl země a blbá ovce í 3.70
' Ha, ha, ha, ha (kreslenv humor — l i t . klub Švéd> sko) $ 4.20
;Z. Němeček: Ďábel mluví španělsky $ 6.50
. 0 . Filip: Poskvrněné početí $ 4.40
! 0 . Filip: Blázen ve městě $ 6.50
'Ota Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčk* ze
ISlezské Ostravy (4 díly), každý po $ 4.50
¡Jar. Vejvoda: Osel aneb Splynutí $ 4.80
, J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.Pecka: Pasáž $ 4.20
>.K. Pecka: štěpení $ 4.40
ÍJ. Beneš: Druhý dech $ 4.70
>A. Mandlová: Dneska už se tomu směju $ 5.80
' M . Rybáková: Útěk z rekreace $ 5.50

DOMOVA

4. 9. 1978

Jedním
Jiřina

dechem
Zacpalová

Je pozdě večer. Televizor zmlkl, pes se uvelebil
na nejměkčí židli a Osoba si říká, že nadešla pravá
chvíle k činu, k němuž, se už dlouho chystá. Nasadí
si tedy brýle, vytáhne čisté listy papíru, chvíli olizuje špičku pera a pak začíná sumírovat poníženou
supliku o upravení poměru k bývalému domovu.
Ještě jedno zahryznutí a už se na papír řadí útržky
myšlenek a vysvětlování.
"Opustil jsem zemi ne proto, že bych měl něco
zásadního proti lidově demokratické republice a její
vládě, ale z pouhého dobrodružství. Z čistě mladického poblouznění.. Dnes jasně vidím, že příčinou
všeho byly jen takové nesocialistické šlágry o modrých dálkách, havajských kráskách a podobných nesmyslech. Ty písničky mí nasadily brouka do hlavy.
Myslel jsem si, že budu mít zkažený život, nepoznám-li kouzla dálek a neprožiji-li vzrušující dobrodružství.
A tak mě volání a lákání přivedlo až do země
australské, která mimo dálku neměla nic společného
se zeměmi, o nichž — dnes to jasně vidím — písničky lhaly.
Od začátku jsem tu musel tvrdě pracovat, abych
uhájil živobytí, tj. mohl si koupit dům, auto a malý
člun. což tu člověk nezbytně potřebuje k holému
životu.
/
Odsoudil jsem sám sebe žít v této zemi, ale nikdy
jsem nezapomněl na vísku pod horami, z níž jsem
vyšel. Tam zůstalo mé srdce, a já vždycky moc
pláču, když slyším hrát naši krásnou hymnu, přestože slova už jsem pozapomněl. Nemám tu nikoho,
s kým bych si od srdce popovídal. S bývalými krajany se raději mnoho nestýkám a Australané jsou
chladní, odmítaví a jejich přátelství jsem si musel
vlastně vykoupit tím, že jsem jim pořád říkal, jak
krásná je jejich země, jak se mi v ní líbí a jak
jsem šťasten, že tu smím žít.
Sídlím v. zemi nekulturní, má duše i smysly chřadnou v úhoru, který mne obklopuje. Prahnu po tom,
abych se směl projít obrazárnou, posedět v koncertní síni mezi lidmi sobě rovnými (tím myslím intelektuálně rovnocennými), načerpat posilu z.hluboké
studnice naší slavné minulosti. Zde místo zámků jsou
staré věznice a místo bohatýrských zpěvů popěvky
o raubířích.
V této zemi se vše klaní jen sportu a hrám. Ale
já koně hrát neumím a tak mnoho nesportuji. Výsledkem je nezdravý duch v nezdravém těle. Doktoři
jsou zde velmi drazí a lázně žádné, protože místo
minerálek tu teče jen pivo.
Bří. Medvěděvové: Kdo šílí? $ 4.50
S
J. Danius: Zrod Satanova atomu (3 díly) $ 8.20<
K. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 5.- J
K. J. Krušina: Matylda a my dva $ 4.60
<
K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 5.S
K. J. Krušina: Zimní bouře $ 5.<
K. J. Krušina: Druhá bouře $ 5.5
Jack London: Bílý tesák $ 4.60
<
L. Mňačko: Súdruh Muençhhausen $ 4.58
S
L. Grossman: Nevěsta $ 3.56
J
L. Grosman: Hlavou proti zdi $ 6.50
J
J. Drábek: A co Václav? $ 4.\
J. Drábek: Zpráva o smrti Růžového Kavalíra $ 4.505
P. Eisner: Sonety kněžně $ 6.20
;
P. Eisner: Bohyně čeká $ 7.20
<
Jan Skácel: Chyba broskví (básně) $ 4.20
\
J. Seifert: Morový sloup $ 7.20
5
Tri sbírky básní (J. Lederer. F.
VÍ
čeperková) $ 5.30
<
Michal Racek: Udivené oči $ 4.J
Michal Racek: šepot v šeru $ 4.S
J. Koláček: Veronika $ 2.80
\
Pavel Javor: Země křižovaná $ 3.90
*
Pavel Javor: Nápěvy (básně) $ 4.«
Ivan Diviš: Noé vypouští krkavce (básně) $ 3.60 ^
Ivan Diviš: Teorie spolehlivosti $ 5.20
\
Jan Schneider: Přesunuté hodiny mythologie $ 6.-J
J. Falta: Přes fronty a přes hranice $ 3.60
<
J. Staněk: Potrestaní $ 6.\
J. Henryková: Poslední vlak z Babylónu $ 5.20 <
J. Henryková: Fantazie pro němou lyru $ 5.80
|
Opětné zvýšení poštovních sazeb v Austrálii
nás nutí připočítávat k uvedeným cenám 50 centů*
za knihu jako část poštovného. Při zásilce 5 a více
knih poštovné nebudeme účtovat.

Jak rád bych se prošel ještě jednou po našich
luzích a hájích, kde to voní mateřídouškou a bzučí
pilným hmyzem. Jsem znaven krůtou buší australskou, která na každém kroku hrozí člověka zahubit
žízní či hadím uštknutím.
Jak rád bych si ještě jednou pochutnal na naší
krmi, třebas té nejprostší, neboť zde teď na stáří
i ta n e j v y b r a n ě j š í lahůdka hořkne v ústech.
Ale nemyslím stále jen na sebe. Rád bych udělal
také jiným radost. Najmě svému stařičkému kmotru,
který mě držel v loktech coby nevinné dítko. Udržuje ho při životě už jen naděje, že mne ještě jednou
spatří. Ale nemyslím, že by mě poznal . . . "
Osoba si načrtla žádost lehčeji a dříve než doufala. Ještě jí vybyl čas. I vytáhla si další čtvrtky
papíru a začala sumírovat řeč, kterou by si naklonila místní mocné, o jejichž přízeň se hodlala
ucházet v blízké budoucnosti.
"Jen jednou jedinkrát v životě každého z nás přichází chvíle, která pomůže život vyhrát či promarnit. Pro mne tou chvílí byl okamžik, kdy mi
bylo dovoleno přistát v Austrálii. Z domoviny, která
mě vyhnala, přes uprchlické tábory, kde jsem museí
trpět tělesně i duševně, abych si udržel své morální
zásady, jsem dorazil do země svobody, míru a hojnosti. . Zamiloval jsem si zemi vlastně ještě dříve
než jsem vstoupil na její půdu — hned tehdy, když
jsem s lodní paluby zahlédl obrysy jejího pobřeží a
jakýsi šprýmař se mne snažil znepokojit potměšilým proroctvím, ftekl mi: 'Vidiš tam ty komíny —
to jsou fabriky na lopaty a tam se budeš celej život dřít.'
Začal jsem opravdu budovat svou existenci v jedné z takových továren. Ale nereptal jsem. Manuelní
práce jako by mne očistila od tradic a přežitků, pomohla mi dříve zapustit kořeny v nové zemi. 'A já
byl vlastně pyšný na to, že svou prací pomáhám k
nebývalému rozkvětu země. Nejen prací svých rukou, ale i svými zvyky, svým způsobem života jsem
obohatil Austrálii. Raduji se z toho, že jsem se tak
trochu přičinil o to, že se zdejší lidé naučili jíst
klobásy, spát pod prošívanými přikrývkami a hrát
kopanou.
To bylo mé věno, které jsem přinesl nové zemi.
Málo oproti tomu, co jsem získal oplátkou. Svobodu,
volnost, důstojné místo v zemi bohatství a hojnosti
(i když se to bohatství někdy musí tajit a skrývat,
aby se nedostalo do nepovolaných rukou — nesmím
se zapomenout významně zasmát — připsala si Osoba).
A co víc — získal jsem i přátelství lidí. Bylo to •
až dojemné, jak vřele mě přijali občané mezi sebe.
Stáčilo je jen ubezpečovat, že jejich země je ta nejkrásnější, že jsem nesmírně., šťasten, že zde smím
žít — a stal jsem se jedním z nich. Přijali mne nejen za spolupracujícího a souseda, ale dovolili mi
vřadit se i do jejich spolků. Snad nejpyšnější jsem
na to, že jsem se směl stát členem konzervátorů a
dbát po boku svých nových přátel o to, aby zůstala
navždy zachována jedinečnost australské buše, aby
se zbůhdarma neutratil jediný klokan či králík, aby
se země nezjizvila vrty a dolováním.
Zdraví mi nedovoluje, abych se zúčastnil sportů.
Ale sleduji úspěchy našich sportovců ve všech oborech. Nejednou jsem byl postaven před vážné rozhodnutí, když se střetli sportovci mé bývalé a dnešní domoviny. Komu přát vítězství? A byl jsem sám
překvapen, jak samozřejmě, bezvýhradně jsem se
radoval z vítězství australských sportovců. K slzám
mě dojímá velebnost naší královské hymny a jímavá
prostota balady o Matyldě.
Na konec mi zbývá prozradit ještě jedno přání.
Touhu, abych dovedl vytvořit či vykonat něco, čím
bych se zapsal do australské historie, která, ač ne
bohatá počtem let, je svérázně jedinečná a neujarmuje lid zbytečnýhi přežitky a tradicemi, jak tomu
bylo ve starém s v ě t ě . . . "
Osoba byla neobyčejně spokojena s plody své večerní práce a odešla spát.
- O O Jakási komise objevila, že východoevropští přistěhovalci, k nimž patří také češi a Slováci, "vykazují
— mezi jiným — nejvyšší incidenci poruch schizcfrenické povahy a depresivních psychoneuróz".
Ale v řeči laické se tomuto rysu naší povahy dá
říct i jinak.
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DOMOVA

VÝBOR ČS.

SOKOLSKÉHO

KRAJANÉ Z P E R T H U ,

NÁRODNÍHO DOMU V M E L B O U R N E
na stanici 3 EA 1120 KHz:
7. 9. ve 4 hod. odp.: Myslivecký program — Posled- s díky potvrzuje, že v minulých dvou týdnech přijal
ní léč.
tyto další dary: manželé Jančářovi $ 45, manž. Mar14. 9. ve 4 hod. odp.: Myslivecká latina
kovi $ 50, anonym
500, Hermes Studio $ 500, M.
Koordinátor českého vysílání se obrací na čtená- Svobodová $ 30, anonym $ 52, za předem zakoupená
ře-posluchače s žádostí o spolupráci. Prosí o návrhy sedadla $ 28, celkem $ 1.205.00. V minulém čísle
pořadů nebo o zapůjčení hudebního nebo literárního HD jsme omylem hlásili dar $ 50 od manž. Vozábamateriálu
vhodného k přípravě vvsílání. Volejte lovýcK. Správně mělo být manž. Vosáhlových. Omlouváme se.
laskavě tel. 598-7750 — V. Soust.

SVATY VÁCLAV -

čs. kulturní a svépomocný klub v Meibourae,

1978

přijímá přihlášky na dvoudenní výlet do Grampians
a do sklepů šampaňského vína v Great Western v
SVÁTEK SV. VÁCLAVA OSLAVÍME LETOS V
sobotu 7. a v neděli 8. října. Jízdné autobusem,
N
E
D Ě L Í 24. ZÁŘÍ NÁRODNÍ POUTÍ NA ŠUMAVĚ
ubytování a jídlo bude stát $ 30 za dospělé a $ 16
za děti od 2 do 14 let. Odjezd 7. 10. v 7 hod. ráno
Ve 2. 30 hod. odp. bude mše sv. obětována za domov.
z Flinders St., návrat v neděli v 9 hodin večer tamtéž. Rezervování do 24. 9. na adresu Besedy (2 June- Prosím, aby i všechna sv. přijímání byla obětována
k témuž úmyslu.
tion St., Preston, Vic. 3072, tel. 480-2737).

je nám milou povinností poděkovat všem, kteří1
' ise dne 20. srpna zúčastnili odhalení pomníku Ja^a Pálacha v Steiglitz, Vic., poděkovat především(
zástupcům čs. organizací v Melbourne i Vám všem
námi současně vzpomněli (
( 'ostatním, kteří jste s
idůstojným způsobem na 10. výročí okupace našil
krásné země armádami Sovětů a jeho satelitu. ( 1
Chceme věřit, že spolu s Vámi, v jednotě stále (
i 'větší, budeme se scházet u tohoto pomníku, vzpo; imínat a uctívat velikány dějin našeho národa a<
I utvrzovat se v lásce k naší krásné vlastí a v od-|
póru ke každé diktatuře.
Za Čs. obec legionářskou, jednotu Jana Palacha'
Iv Geelongu: A. Slabik, předseda a J. Došiík, jednatel, za Z W ČsOL, oblast Již Pacifiku: J. Novák MBE.

Po mší sv. bude procesí
ke kapličce Pražského Jezuiátka. kde budou iitanie
k našim sv. patronům a
společná modlitba za domov. Pobožnost bude zakončena svatováclavským
chorálem.
František kardinál Tomášek, arcibiskup pražský, napsal v únoru t. r.:
"Pamatujte dál ve svých
modlitbách a obětech také
na duchovní potřeby našeho lidu." Ano, pamatujme na naše tam doma v
modlitbách, aby Bůh dal
na přímluvy sv. Václava
naší vlasti pravý pokoj a
svobodu.

KÁRODNÍPOUT
ZA D O M O V

SPORT

SVATY VÁCLAVE

N E D E J ZAHYNOUTI
OLDA N E J E D L Ý V USA

KOLOTOČ PŘESTUPŮ HOKEJISTŮ-EXULANTÚ
Nyní, těsně před zahájením nové hokejové sezóny
v Evropě, dochází jako každoročně k stovkám přestupů. Podílejí se na nich i čs. hokejisté z řad exulantů.
Tak bývalý čs. reprezentant a hráč brněnské Komety Richard Farda přestupuje ze ženevské Servette do Curychu, Ivan Guryča, který hrál až dosud
za mužstvo západoněmecké Bundesiigy VFL Bad Nauheim, odchází do Švýcarska, kde posílí řady Neuchatelu. Bývalý hráč čs. národního mužstva, exulant
Josef Cvach, v ČSR naposledy kapitán Motoru České
Budějovice, naopak odchází ze švýcarska do NSR,
kde podepsal trenérskou smlouvu v bavorském Ingolstadtu.
JBývalý hráč pražské Sparty Jirka Křen, který žije
už léta ve švýcarsku, podepsal trenérskou smlouvu
ve švýcarském Luganu. Aktivní hokejista Jaroslav
Krupička odchází ze ženevské Servette do prvoligového švýcarského klubu HC Sierre. Jeho dosavadní
spoluhráč (i spoluhráč R. Fardy) Zdeněk Volejníček posílí řady HC Zugu.
V NSR se rozpadl prvoligový Krefeld EV a proto
všichni čs. exulanti odcházejí do jiných klubů. Bývalý Sparťan a hráč ČSR Petr Hejma spolu s brankářem Janem Markem jdou do Duesseldorfu a útočník Miroslav Slezák, který hrál už na mistrovství
světa ve Vídni za národní mužstvo NSR, se vrací
znovu do VFL Bad Nauheimu.
K. Janovskv

v nedělí 1. října 1978 ve 3 hod. odpoledne

v kapli sv. Cyrila a Metoděje,
21. Darlington Rd., Darlington, W. A.

ADELAIDE
ROZHLASOVÉ V Y S Í L Á N Í

V

ADELAiDÉ

čs. pořad je vysílán každou neděli v 10 hod. aop.
na stanici 5 UV. Příští program:
10. 9.: Jaromír Vejvoda
17. 9.: České a slovenské národně obrodenie
24. 9.: Kytice
1. 10.: František Kmoch

Z P R Á V Y S. K. SLAVIA

MELBOURNE

SLAVIA — ESSENDON 2 : 1

(0:1)

Slavia podala jeden z nejlepších výkonů v letošní
sezóně, když po nešťastné vlastní brance v prvnim
poločase dokázala ještě porazit vedoucí mužstvo tabulky státní ligy. První minuty patřily Essendonu,
který tlačil Slavii do obrany a získal několik kopů
z rohu. Slavističtí zadáci udrželi čisté konto až do
30. minuty, kdy Thomson podal "malou domů" do
vlastni sítě. Po změně stran se Slavia ujala iniciativy, byla lepším mužstvem. V 65. minutě Paton vyrovnal z desítky, když předtím essendonský obránce
zabránil gólu rukou. Bylo to však až 2 minuty před
koncem, kdy slavistický náhradník Turner pěkně prošel středem hřiště a přihrál Patonovi, který z 12
metrů znovu skóroval.
Druhé mužstvo prohrálo 0 : 1 .
ALTONA — SLAVIA 0 : 1

(0:1)

Domácí Altona začala s velkým elánem a na počátku tlačila Slavii do obrany. V 18. minutě však
prošel opět postavený mladý Turner a jeho podání
proměnil Paton, vedoucí střelec státní ligy, v jediný
Letošný rok je zvlášť gól utkání. Po změně stran se domácí mužstvo snavýznamný:
600 let od žilo o vyrovnání, ale slavistickou obranu se mu nesmrti největšího panovní- podařilo překonat.
ka naší vlasti Karla IV.
Druhé mužstvo vyhrálo rovněž 1 : 0 .
a 30 nebo 10 let naší
V sobotu 9. září hraje Slavia doma na Showgrounds
emigrace.
proti Sunshine City a v pondělí 17. srpna, v posledKdo máte možnost, přijď- ním kole státní ligy, pojede do Frankstonu.
V. F.

čs. sportovci v zahraničí se počátkem září sjedou v americkém Clevelandu, kde mimo jiné oslaví
i nedávné 75. narozeniny (které připadly na 18.
červen) jednoho z našich nejvšestrannějších sportovců, dlouholetého kapitána čs. hokejového národte v národních krojích.
ního mužstva Pepy Malečka. Na pozvání Sparty
P. J. Peksa
Chicago přijede z československa i bývalý slavný
fotbalový internacionál a hráč pražské Sparty Olda
Nejedlý, který navštíví i svého přítele, bývalého
Po svatováclavském chorálu položí členové místní
pokladníka pražské Sparty Jiřího Trauba. V rámci legionářské obce věnec k pomníku padlých k poctě
setkání čs. sportovců bude tu uspořádán i tenisový těch, kteří položili životy za svobodu naší vlasti.
turnaj a bude se zde soutěžit i o prvenství v golfu.

"ŠUA\AVA"
BELGRAVE
AUSTRÁLIE

AUSTRÁLIE,

jsou zváni na slovanské bohoslužby
k uctění památky sv. Václava

ČS.

BESEDA,

"Drazí přátelé,

ZÁPADNÍ

VOLEJBALOVÝ ODBOR SOKOLA M E L B O U R N E

Po slavnostních obřadech se koná
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
na níž hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Pouťové koláče a různá jídla a pití

(K dispozici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat.

ČESKÉ

ŘEZNICTVÍ

A

UZENÁŘSTVÍ

BORQNIA
CONTINENTAL BUTCHERS
203 Scoresby

Rd., Boronia, Víc.

(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

Nynější mužstvo (zleva): V. Brodecký, B. Kroupa,
R. Brodecký, L. Trpák, M . Zurek, R. Hogan,
(dole) I. Keleší, J. Knob a O. ButshansJri.
—

•

—

Mužstvo se zúčastnilo H- volejbalového turnaje, pořádaného týmem Saints, probojovalo se do finále,
v němž pak po velmi dobrém výkonu zvítězilo a odneslo si pěkný (neputovní) pohár.
V letošní sezóně se umístil Sokol na 2. místě drahé
státní ligy, když měl jen horší skóre než vítězné
mužstvo NBY. V příštích týdnech se Sokol záěaštní
finálového boje 4 mužstev z dvou skupin druhé ligy.
z nichž 2 mužstva postoupí do uejvyšší státní soutěže. První finálový boj hraje ve čtvrtek 7. záři
v 7 hod. večer v YMCA Outer Court v Brightonu.
Přijďte mužstvo povzbudit!
J. K.
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SPORT
PRAGOSPORT

Karel

Janovský

Skvělá bilance čs. dráhových cyklistů

Triumf Tkáče v Mnichově
Na Olympijském

velodromu

v Mnichově skončilo 21. srpna

mistrovství

světa

v dráhové

cyklistice,

na kterém patřilo Československo k nejúspěšnějším vůbec, když získalo 2 zlaté a jednu bronzovou medaili.
Nezapomenutelným

zážitkem

pro

nás

Čechoslováky, kteří jsme sledovali boje světového

zůstane navždy triumf 26Íetého Antona Tkáče v
to dvojnásobný mistr světa a olympijský

šampionátu,

cyklistickém sprintu. V ž d y ť způsob, j a k ý m porazil ten-

přeborník své soupeře, to je

vrchol cyklistického

vítězství Antona Tkáče v pátek 18. srpna jsem vzpomínal na slova nejúspěšnějšího

umění.

cyklistického

Po

sprin-

A

FOTBALISTÉ

"Zelenou" starším fotbalistům do zahraničí dá —
podie zprávy vídeňského deníku AZ — i čs. fotbal y svaz. Prostřednictvím Pragosportu si už od počátku příštího roku mohou zasloužilé fotbalové hvězdy vydělat v cizině nějaký ten šilink, marku či jinou tvrdou valutu, čs. úřady myslí při tomto rozhodnutí ovšem především na sebe, neboť si dobře uvědomují, že režim má z působení takového Joži Golonky, ^ Františka Pospíšila a dalších hokejistů nebo
trenérů v zahraničí pěkné peníze. Proč by to tedy
nemohli zkusit i s fotbalisty? Pravda, ti nemají v
cizině takový kurz jako hokejisté, ale přece by se
mohla celá řada hráčů uplatnit i v ligových mužstvech v cizině. Z této vídeňské zprávy vysvítá, že
Ladislav Jozco z košické Lokomotivy má odejít do
vídeňské "Vienny a v rakouském hlavním městě by
byl velký zájem i o přestup trnavského Kuny a dalších slovenských fotbalistů.

Skutečností je, že Pragosport povolil už několika
čs. hokejistům, přestup do NSR, což je po letech znovelkých soupeřů, ale tak ď á b e l s k y , jako jel posledních 200 m klasického kilometru Anton Tkáč, to
vu novinka. Tak bývalý kapitán čs. národního mužstva a mistra ligy Poldi Kladna František Pospíšil
jsem n e z a ž i l ! " Při t r i u m f u v Mnichově vyhrál sice Anton Tkáč nad východním
Němcem
Emanuelem
je už od 1. července v bavorském Landshutu, kde
Raaschem už první finálovou jízdu, v druhé však — a právě v té — ukázal své kvality. V této druhé
hraje za ligový SV Landshut, jihlavský Jiří Holík
jízdě prohrával totiž se svým soupeřem už o několik metrů,
úžasným z á v ě r e m
však dokázal ještě
spolu s brněnským obráncem Rudlou Machačem mastrhnout, byť i jen. o půl kola, vítězství na svou s t r a n u . V závěru diváci vstávali ze svých sedadel, něco
jí od podzimu hrát v bavorském Rosenheimu a brankář čs. národního mužstva a pražské Sparty Jirka
tak fascinujícího asi už dlouho neviděli. Zatímco první finále vyhrál Tkáč svým technickým uměním
Holeček bude hájit barvy mnichovského druholigovéa sprintérskou taktikou a inteligencí, dopomohla mu k vítězství v druhé jízdě jeho " ď á b e l s k á " rychho týmu. Bývalý čs. reprezentant Jožo Golonka trélost", stejně jako e n o r m n í , nevídaná síla v posledních 200 m .
nuje už třetí sezónu garmišské mužstvo SC Riessersee a kdysi dobrý hráč Litvínova a čs. reprezentačAnton Tkáč, který nechtěl vůbec už na letošní kových dalších formálních záležitostech podle stanov ního týmu Jarda Walter má převzít trenérskou funkci
vyhlášeni
za
mistry
světa.
Mám
dojem,
že
i
když
mistrovství světa jet, a přemýšlel o zanechání zádruholigového klubu Dellinghofenn.
vodní činnosti, se rozhodl, že bude ještě na olym- snad Čechoslováci zkřížili Američanům dráhu, nebylo
pijských hrách r. 1980 obhajovat své olympijské to úmyslné a byli za to potrestáni prohrou v první
jízdě. Američané však se měli dostavit na start,
prvenství.
D I S K E M 71,16 M
vždyť i kdyby Ash nemohl jet, měli velmi dobrého
Menší radost způsobila už zlatá medaile Miroslava náhradníka. Tato disciplina tedy (ve které ČSR bylo
V přípravě na lehkoatletické mistrovství Evropy v
Vymazala a Vladimíra Vačkáře, kteří se" stali v prvni, USA druhé a Holandsko třetí) skončila skanPraze vytvořil 241etý východní Němec Wolfgang
Mnichové už počtvrté mistry světa v jízdě tandemů. dálem.
Schmidt ve svém rodném východním Berlíně nový
V prvé finálové jízdě byli totiž oba dva diskvalifiDalší umístění čs. reprezentantů: družstvo ve stíkováni za to, že "zatarasili" soupeři, reprezentan- hacích závodech na 4.000 m obsadilo až 4. místo (za světový rekord v hodu diskem, když výkonem 71,16
tům USA Ashovi a Barczewskému, dráhu. Čs. repre- týmy V. Německa, -SSSR a švýcarska) a čs. sprin- m zlepšil o rovných 30 cm dosavadní světový primát
zentant Vačkář však tvrdil, že v plné jízdě se už térka ing. Iva Zajíčková z Brna byla 3., získala tedy olympijského přeborníka Američana Mac Wilkinse,
vytvořený 1. května 1976 v San Jose. SchmiHt, který
nemohli uhnout soupeřům. Buď jak buď, hlasatel na bronzovou medaili.
byl až dosud hodem 68,92 m evropským rekordmaOlympijském velodromu ihned oznámil, že čs. tannem, měl i tentokrát skvělou sérii všech 6 hodů, z
dem je diskvalifikován. Neřekl yšak divákům, zda
nichž nejhorší byl 65.78 m.
úplně nebo pouze v této první jízdě. Čs. delegace
DEBAKL MISTRA
podala protest a jury po dobré půlhodince vynesla
Jak velký vzestup v diskařském kruhu nastal v
Start čs. hokejového přeborníka Poldi Kladno v
šalamounské rozhodnutí: Vymazal s Vačkářem proposledních
4 letech, ukazuje skutečnost, že bývalý
hráli diskvalifikací první jízdu, v boji o titul mistra NSR skončil fiaskem. V nově "zrozené" mezinárodní světový rekordman Čechoslovák Ludvík Daněk je se
hokejové
soutěži
o
tzv.
Wurmbergský
pohár
v
Braun^věta se však bude pokračovat. K druhé jízdě se
svým nejlepším výkonem (který nebyl světovým revšak už dostavili pouze Čechoslováci, americký repre- lage nastupovali sice kladenští hokejisté k finálové- kordem) 67,18 m, vytvořeným 10. července 1974 v
zentant přinesl na start pouze vrak tandemu a ode- mu střetnutí s CSKA Moskva s plným počtem 6 Praze, až na 12. místě. V r. 1964 stal se Daněk svěšel. Sbor rozhodčích vyzval znovu Američany na bodů za 3 vítězství, s tímto 14násobným sovětským tovým rekordmanem, když 2. srpna hodil v Turnově
start, ti však nepřišli, neboť prý jeden z nich (Ash) mistrem však utrpěli debakl 0 : 7 . A i když třeba 64,55 m a 12. října 1965 světový rekord posunul v
byl při pádu zaviněném čs. reprezentanty zraněn. říci, že v mužstvu CSKA Moskva bylo 10 hráčů z Sokolově na 65,22 m.
Čechoslováci jeli tedy trasu sami a byli po dvou ta- týmu SSSR, který se stal v květnu, v Praze mistrem
Pořadí nejlepších 5 diskařů historie: 1. Wolfgang
světa, je tato prohra velkou ostudou.
Konečné pořadí soutěže: 1. CSKA Moskva 8 bodů, Schmidt 71,16 m; 2. Mac Wilkins (USA — r. 1976)
skóre 31 : 9; 2. Poldi Kladno 6 b., skóre 17 : 18; 70,86 m; 3. Jay Silvester (USA — 1971) 70,38 m;
3. Polsko (národní mužstvo) 4 b. (15:18); 4. EC 4. John Powell (USA — 1975) 69,08 m; 5. Ricky
Deilinghofen (NSR) 2 b. (17 : 27); 5. EV Landshut Mruch (Švédsko — 1972) 68,58 m.
(NSR) bez bodu, skóre 17 : 27.
Po dvouměsíční letní přestávce začala v československu fotbalová sezóna ročníku 1978-79, která má
POUZE ORLOWSKI MEZI SMETÁNKOU
být pro reprezentační tým novou érou v historii čs. Ž E N A R E K O R D M A N K O U V K A N Á L U LA M A N C H E
Mezinárodní federace vydala nové oficiální pořadí
kopané a nástupem, neboť Čechoslováci si vzali za
Poprvé v historii plavec- o 71 dnů mladší než byl stolních tenistů a tenistek, které bude směrodatné
úkol rehabilitovat se za neúčast na světovém šampionátu a obhájit prvenství v Evropě. Nebude to jisté kého maratónu Lamanž- dosavadní
"rekordman pro nasazování hráčů a hráček na mezinárodních turúkol snadný, neboť už ve skupině, tedy v boji o ským kanálem mezi Fran- mladých", jeho krajan najích. Jak se dalo očekávat, na prvních místech v
obou hráčských kategoriích jsou "vládnoucí mistři
účast mezi osmi mužstvy Evropy, čekají čs. fotbaMorgan.
Carl světa" (z r. 1977 v .Birminghamu): Japonec Mitsuru
cií a Velkou Británií (zá- David
listy dva týmy, které hrály na mistrovství světa v
Argentině: Švédové a především Francouzi, kteří znamy se vedou od roku Benntson zaplaval trasu Kohno a Severokoreánka Pak Yung Šunková.
1872) stala se držitelkou za 12:30,0 hod.
jsou favority skupiny.
Z čs. reprezentantů se do nejlepší světové desítZ bývalých hvězd světo- ky dostal pouze exmistr Evropy Milan Orlowski, kteZatím byla odstartována 1. liga, v jejíž premiéře rekordu žena. Je jí 231etá
padlo ve 13 zápasech pouze 22 branek, což je nízký Američanka Penny Deano- vého plaveckého sportu rý se s Angličanem Desmondem Douglasem (rodiprůměr. Úrodu branek viděli diváci na pražské Ju- vá, které naměřili čas nechal o sobě v poslední lým Jamaičanem) dělí o sedmé místo.
lisce, kde Dukla deklasovala Jednotu Trenčín 4 : 0 . 7:42,0 hod., tedy o jednu době slyšet bývalý rekordVe výborné formě je už na počátku sezóny Lokomohodinu a tři minuty lepší, man na 1.500 m volrný
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně
tiva Košice, která doma zvítězila nad Teplicemi
4 : 1. Obhájce mistrovského titulu Zbrojovka Brno než jaký zaplaval dosa- způsob Američan John
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
stačil hrát doma v premiéře se Slovanem Bratislava vadní rekordman Egyp- Konsella, Ten "přesedlal"
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
pouze nerozhodně 1 : 1 . Nováček 1. čs. fotbalové ligy ťan Násser El Shazli. Nej- na úplný plavecký maraTelefon 42-5980.
SS Košice zahájil soutěž čestnou remizou 1 : 1 v Trna- mladším účastníkem, kte- tón a už coby profesionál
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: v Austrálii S 12.-. do
vě. Jako největší překvapení lze označit vítězství
Baníku Ostrava v Bratislavě nad domácím Interem rý zdolal Kanál La Man- vyhrál v kanadském Lake
zámoří lodní poštou: NZ $ 14.-, US $ 14.- Can.
2 : 0 . Pražská Sparta prohrála v Prešově s domácím che, je však nyní anglický St. Joan závod na 36 km
$ 14.-, £stg. 8.-, DM 31.-, Rand 12.- nebo
Tatranem trochu nešťastně 0 : l", Slavia Praha si školák Carl
Benntson, za 7:13:35 hod. a inkasoekvivalent v jiné měně. — Výši leleciého přípřivezla 1 bod z Plzně, kde remizovala se Škodou kterému bude 9..prosince val za to prémii $ 7.000.-.
platku sdělíme na požádání obratem.
Plzeň 1 : 1 a Bohemians stačil hrát doma s Duklou teprve 14 let — je tedy
- •
Banska Bystrica pouze 2 : 2 .
téra historie
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Daniela

Morelona

Fotbalová liga

na O H v Montrealu: " Z a svá závodní léta jsem zažil desítky

