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HISTORICKÝ FAKT
(K TOMU JEŠTĚ Z MINULOSTI)
Kare! Viiendi

Okupace; nos u zdi, dva gestapáci střílejí otázky
a nuati člověka. usvuDozeni; ve.-n.ce, cnoaoa, lide s
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER nosy u zdi. Nationai socialistische a socialistische
spiyvaji lidově v jedno.
doerny, tj. koncentrační tábor, škvára, na ni zá
Ročník XXIX.
Melbourne 19. března 1979
číslo 6.
vody. Nazí lide se plazi po břiše k cuove pasce.
Bacůaři se baví. Sedřená Kůže, zive maso. Krev,
Československo oslavuje sovéiskě volby
ceká se na střeva, Aulturtrégn se vrátili a mluví
česky.
Souoy. Soudcové z lidu, kteří vlastně nejsou soud
ci. Obžalovaní, kteří často nemají oyt z čeho ob
žalováni. Obhájci, kteří vlastně nejsou obhájci: "Můj
klient je vinen, ale ... Strana zařídila spravedlnost.
Divadlo hrálo ve veřejném životě slovanských národů po staletí větší roli než voličům v baumanském
Ditě se vratuo ze skoiy. Domov, ješte včera ne
v ostatním světě a hraje ji dosud. í komunistické vlády poznaly vliv divadla na obvodu hlavního města, p.oay sny utuiek oezpeci. je v znuru nohama. Zotvi
lid, přizpůsobují se, čas od času pořádají nákladná představeni k smíchu i rozšířeny po celé zemi (i rané sanne, v y tahané zásuvky, papíry na podlaze,
uuveou tátu, o par tyanu pozaéji nemá ani latu
pláči, podle toho, zda frašku čí drama vyžaduji "vyšší zájmy". Nevadí, že jde do Československa), znovu
am mamu. Alama spacuaia v zouiaistvi sebevraždu.
zpravidla o představení už mnohokrát dávaná, "klasická” a ze se jejich režie ujasnil a plně prokázal iak tu žádá viada lidu.
a výprava vůbec nemění, potlesk je zaručen. Poslední velkolepé představeni se "velkou sílu sovětské deSousedi. Rodina. Přátelé od nepaměti jedné pamě
konalo počátkem měsíce v Sovětském svazu a "neskrývaná radost" z dosaže- mokracie” a sovětské "ú- ti. A přes noc — vyhasla okna, pečeť s trikoiorkou
ných výkonů, potlesk, se ozývaly nejen z lokálního hlediště, ale dokonce ještě sílí o spravedlnost a po- na aveřich. Po sousedech díra, zmizeli. Kam? DachauLeopoidovAuschwilzliuzyneálauihausenJáchymov
větší z bratrského socialistického světa. Však šlo o zemi nejbratrštějši!
krok ve všech oblastech leresienstadtPankrác? Nevrátili se, aby řekli. Ještě
nenastala rehabilitace mrtvých.
99.99% oprávněných vo- la na tom, že chce dát hrozně záleží. že na světové
Syn dorostl dvou let. Táta zmizel v marxistickém
iičů šlo s nadšením a nej- hlas “svému kandidátu”, 99.99% hledí nejen sou“Projev generálního tapropadlišti. Vratu se, když dítěti bylo třmáct. šťast
svobodněji volit poslance náležité
se
hodnotily druh z vesnice, ale celič- jemníka ÚV KSSS byl né dítě. Tátovi chybí jedenáct let ze synova dětství.
Nejvyššího sovětu SSSR, úsměvy mladé dvojice agi- ký svět.
nadšeně přijat nejen v so- Synovi chyběl v dětství jedenáct let táta. Maličkost,
z nich 99.99% volilo "pro” tátorů, vyznamenaných za
Rozhodující vliv na jed- větské zemi. Jeho echo ospravedlněná historii.
Pohraniční pásmo. Zarostlá poie, vesnice v roz
a tímpádem celých 100% to, íe navštívili rekordní notnou vůli sovětského li- zní celou naší planetou“,
les, snili, hory. Člověk se plazí, skrývá, pro
navržených kandidátů by- počet domácností, aby je du měla ovšem osoba píše v pokorně nadšeném kladu,
dírá. Střelci, pohramčnici, dráty, kulomety, Jáchy
lo demokraticky zvoleno, jích příslušníky přesvédči- všem nejdražší. Vždyť úvodníku Rudé právo, mov, věznice. Možná smrt. V nejlepším případě —
Sovětský lid “od vesnic iJt že na jejich hlasech předvolební projev sou- Vždyť to byl “hlas lidu exil. "Na shledanou", ale spíše "Sbohem”.
v dolinách Zakarpalska až pro jediného kandidáta druha Leonida Brežněva k (Pokračování na str. 2)
Panorama osvobozeni: na hradě mistodržící, vlád
cové v Kremlu; sochy tyranu, ódy na zločince; z
k městům na pobřeží Tiché
pera idiotů tisk pro idioty; povinné uctíváni vrahu
ho oceánu, od zapolárních
I ve velkém. Spisovatel, filosof a básník — patolízalV Amerike ceny vyrobeného tovaru vzrastajú
pasteveckých osad k pro
ský nevěstinec literátů.
sluněným aulům středo
Byli jste spaseni a nyní věřte: že dobyvatelé při
asijských republik" jasné
šli osvobodil, že směšný romantismus sociální jednoty
je véda, že země, která vás vězni, je ráj. . . Koneč
opět prokázal "jednotnou
V Bal Harbour na Floridě mal Výkonný výbor amerických odborov v marci ně jste svobodni, proto mlčte. Konečně jste vlastními
vůli”, z čehož byla všude
pány, proto služte. Černá je bílá, noc je den, zpá
“velká a radostná všeli- svoju konferenciu. Předseda George Meany mal po otvoreni ilačovú konferen- tečnictví
je pokrok, barbarství je kultura, lež je
clu,
na
ktorej
vysvětlil
přítomným
novinárom,
prečo
sú
odbory
proti
vládnej
dová slavnost”
(RP).
pravda . . .
protilnflačncj
politiko.
Odbory
tvrdia,
že
dobrovolná
kontrola
miezd
a
cien,
Skončilo napětí, jak volby
Sehnuté hřbety, hroby, šibenice, hrůza, poníženi,
dopadnou, nastala radost. kforá je základom proliinflačnej politiky, nemůže fungovat', lebo že prakticky temno, středověk ... Československo 1940 — ...
Nyní poslouchejte . . .
Radost i z toho, že 1191etá prlnáša len kontrolu miezd, ale nie cien.
Českoslovenští evrokomunisté usilují v exilu o do
Předseda Meany ozná plán, ktorým chcú pře pre mzdy a ceny. Předse hodu se sociálními demokraty a ústy Z. Mlynáře
soudružka z Azerbejdžanu
už téměř na márách trvá mil, že odbory připravili svědčil' vládli, ako je jej da tohto Výboru A. Kalin takto vyřizují minulost: “Zůstane faktem, že i mno
protiinflačná politika ne ale namieta, že vládny zí reformní komunisté z minulosti v době nastolení
a upevňováni totalitní diktatury KSČ, sloužili poli
účinná v oblasti cien. Od výbor takúto prácu nemó lické
linu, která zdaleka neznamenala jen diskusi
Před 40 lety
bory organizujú skupiny že robit' bez primeraného se sociálními demokraty, nýbrž její násilné potluču
Chladná, došllvá noc, sychravé ráno, pak dokonce svojich pracovnikov. klo zvýšenia počtu zaměstnán váni, vězněni a utrpení mnoha sociálních demokru
tu. Jde však o to, zda po zkušenostech třiceti let
sníh — 15. břczcn 1939. Služba v kasárnách v ran rých rozpošlú po obcho- cov.
musí být tento fakt ještě něčím více než histo
ních hodinách měla tolik drobných povinnosti, ze
doch, aby zisťovali ceny
OdDorárska konferencia rickým faktem z minulosti .. .” (Listy 78, č. (i,
nobyl čas starat se o ostatní svět. A konečně, rádio
potravin a spotrebného to kritizovala znovu aj vlád “Diskuse s jasným cílem”).
po ruce nebylo a vyšší důstojník také ne.
(Něčím více?)
Okamžitě odevzdat všechny zbraně k prohlídce do varu. a toto zistenie pošlu ny návrh na zaistenie
Něčím tak malým? Něčím tak velkým? Ztratí sku
zbrojniccl — telefonický rozkaz z velitelství pluku. vládnemu
Výboru pre reálnej hodnoty mzdy, o tečnost na významu tím, že ji zredukujeme na "hi
Podivný rozkaz tak brzo ráno, ale zvykli jsme si mzdy a ceny.
ktorom sa už v kongrese storický fakt”?
na vojně i na podivné rozkazy. Zase zbrojní prohlídka!
je fakt. Něco, co se stalo, o čem víme, něco,
Z velitolů dlouho nikdo nepřicházel — co se děje,
Samozřejmé, že tito pra rokuje. Odboráři tvrdia, co Fakt
se
nedá
odepsat. A jestliže je to významný hi
brzy má už začit denní výcvikl
covnici odborov nemůžu že tento vládny návrh storický fakt, takový, který se úzce dotkl jak nás,
Znovu telefon: Za malou chvil! přijedou němečtí
chrám
len
nedostatečné
a
zistiť, či sú potraviny pře
tak celého národa, pak ho třeba mil na zřeteli, ne
vojáci, obsazuji nás. Za každou cenu zachovat klid
len niektorých zamestnan- zapomínat na něj. brát ho v úvahu, učit Se z něj.
— rozkaz prezidenta a vlády. Nikdo nesmi vycházet dřazované alebo či zacho
Tento člověk, tito lidé, toto hnutí, stoupenci této
z kasáren! Ncni to ale náš konec, věřte! Jen za vávajú vládnu smernicu o cov. Ale v případe, ked'
každou cenu klid!
pripustnom obmedzovani by vláda nepřišla s iným ideologie všude se v minulosti chovali tak a tak.
Potom přijeli. Obrněná vozidla, za nimi pěchota v zvýšenia cien — že produ protiinflačným
progra- Jak se ve světle těchto zkušeností budou chovat zítra?
Co se od nich dá očekávat? Jak moc se jim dá
protivných uniformách. Stavi se do pozic, hlavně
centi můžu zvýšit' ceny mom. odbory zásadné ná “po zkušenostech třiceti let" věřit?
kulometů miřl na dveře a okna kasáren.
svojich výrobkov len tak. vrh na zaistenie reálnej
Historická fakta hovoří. Hluboké rány, které také
Máte službu, dělejte něco! Chceme zpátky zbraně,
hodnoty miezd neodmiet- patří k faktům ze včerejška, zanechaly jizvy.
zadem se dostaneme ke zbrojnicím . . . Klid, klid, je aby to bolo o pol percenta menšie zvýšenie ako v nu. Dúfajú však, že dob Nepatřím k žádné politické straně. Nechce se mi
to rozkaz. . .
Civím bezradně z okna strážnice . . . Pamatujte si, rokoch 1978 a 1977 — to rovolná kontrola miezd a znovu zalézt do škatulky. Ale kdybych byl sociálním
až se tohle obrátí, budu vraždit docela bezohledně . . . by mal zisťovať Výbor (Pokračovanie na str. 2) demokratem, moc bych přemýšlel o historických fak
Ošklivá slova, tehdy ale jediné vykoupení z bezrad
tech starých dohod s komunisty. Kdybych byl de
mokratický socialista, moc bych přemýšlel o socia
nosti, bezmoci. Vycvičen k obraně, ale nesmiš se brá
listické frontě, která kdysi kvetla uprostřed té ná
nit. Ústup od hranic před půl rokem byl zlý, ale
PUBLISHBD by F. Váňa. 8 Moorhouse St..
rodní. Protože jsem ale docela obyčejný demokrat
směl Jsi ustupovat se zbrani, vojáku. Teď smiš jen
bez nálepky bližšího politického určení, přemýšlím
civět a zachovat klid. Krutá chvíle, na kterou nelze
Richmoud. Víc. 3121. — PRINTERS: Polpress
pomoci zmíněných již "historických faktů z minulnikdy zapomenout! Až se to obrátí...
Pty. Led.. 23 Clifton St., Richmond, Víc. 3121
losti” o exilní přítomnosti.
Potom jsme civěli v únoru 19-ÍS, v srpnu 1968 ...
(Pokračování na straně 2)
Za každou cenu zachovejte klid!
-s-
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Staré i nové impulsy

Do rámc-e této sovětské
polínky se řadí i oficiální
sever, nejsou ásst pře návštěva rakouského spol
svědčivé pro poktiky Tam kového prezidenta dr. R.
ních zemí, kteří bv rň-A“ Kirschlágera minulý tý
spoléhat na sovětskou den v Československu. V
ochranu. Čínský útok na každém případě ji přiklá
Vietnam je považován dají čs. sdělovací pro
hlavně za politický ma středky důležitost mimo
névr. který má zamezit řádnou. Už v předvečer
šíření sovětského vlivu v nnnhBfadl Husák zástupci
vídeňských
novin.
že
jihovýchodní Asii.
Politický neúspěch v vzácná návštěva a její vý
Asii může ovsem nutit So sledky mají vnést do vzá
věty k větším pokusům o jemně výhodné spolupráce
námluvy se západními ze mez; oběma zeměmi "no
měmi. k náhlé ochotě k vé impulsy ku prospěchu
politickým koncesím, jak lidu obou zemi'-.

Historický fakt

(Pokračováni se strany D
(Pokračovaní se sír. 1) koná jen trestnou výpravu
Proč nemůže bvt opozice proti tomu, co je ne
demokratické. prostě demokratická? Proč musí být,
obětavě a nezištné podpo za dřívější útok fjetnamabv stála za řeč, výsostné a posvěcené socialistic
rujícího každého a všech ských jednotek na přátel
ká? Proč je třeba předem určovat ráz? Proč je tře
ny, kdo bojují proti im skou Kambodžu. že po tom
ba předem zužovat volbu?
perialismu za svou národ vojenském trestu své jed
Proto snad, že někteří lidé v důsledku ideologie,
ní a státní nezávislost notky z Vietnamu opět
se kterou se nedokáži plně rozloučit, nedovedou ne
svobodu, demokracií a so stáhne. Sovětský svaz te
vylučovat'’ Nebo proto, že konjunkturalisté z domova
zůstali koňjunkturalisty venku, protože pro exulanta
ciální pokrok, hlas pev dy zatím nemusel proka
není zabezpečenější řemeslo, než aktivní evrokomuných
a neohrožených zovat. že to myslí se
r^lsnius? Co naooviaaji historická fakta z jejich mi
smlouvou
o
přátelství
a
obránců světového míru . .
nulosti?
.
, ,,
Podal také nový důkaz o spolupráci opravdu vážně,
Zajímavá věc — politika. Je to jediná oblast-lid
ské činnosti, ve které zloděj není zloděj, vrah není
tom, že mohutný Sovětský že by ji dodržel i tehdy,
vrah a podvodník není podvodník. Zloděj ukradne pe
svaz pevně a neochvějné kdyby se nehodila do je
něženku a jde před soud. Podvodník zdefrauduje pe
plní a splní spolu s bratr ho politických plánů.
níze a je souzen. Vrah zabije jediného člověka a
Většina západních pozo
skými socialistickými ze
zavřou ho na doživotí. Jenom v politice může člověk
měmi svou mírovou mi rovatelů situace v jihový
krást, podvádět a vraždit, nebo napomáhat kráde
chodní Asii se shoduje v o nich proskakují zprávy.
Kdyby měly “nové im žím. podvodům a vraždám, aniž by ho ve snu na
sí ..
Právě
prý
v
rámci
této
názoru,
že
dosavadní
po

pulsy"
skutečně něco zna padlo, že také jemu bylo něco vepsáno do trestního
Důkaz o mírové misi po
rejstříku. Proč? Protože krádežím a vraždám na
dal Brežněv tím, že se stoj Sovětského svazu k politiky dochází nyní k menat. musely by se ne pomáhal z přesvědčeni, protože nevěděl, netušil, jako
čínsko
vietnamskému
konf

střídáni návštěv vůdců vyhnutelně týkat i nového hodni němečtí fašisti nikdy netušili pravdu koncent
"rozhodné postavil po bok
komunisti c postoje k lidským právům račních táborů.
Vietnamů", proti velrno liktu nezíská Sovětům v evropských
tamních
končinách
dlouho
kých
zemí
v
Moskvě
a k v Československu. Zatím
Historický fakt, za kterým ještě nezapadla vrata
cenským plánům Číny:
usilovné hledané přátele. ochotě těchto zemí urov však půjde spíš o hru na vymřením postižené generace, může být viděn dvě
"Svým bezprecedentně Sovětský povyk a ujišťo
nat kdejaké sporné zále "nové impulsy" pro divá ma způsoby. Může být pamětí přivlečen do přítomno
sti a citem znovu přiveden k životu. Z toho našeho
drzým loupežívým útokem vání v době, kdy čínské
žitosti se západními sou ky na obou stranách hra pak teče krev. Nebo může zůstat chladnou neosobni
proti nevelké sousední ze jednotky už ustupují na
sedy.
nic.
historii, lekci, nálezem pravdy, která nebyla ztrace
mi nynější pekíngští pře
na a nepozbyla významu právě jenom proto, že člo
dáci definitivně odhalili
věka něco naučila.
před celým světem zákeř
Jestli jsou alespoň někteří z našich exilních ko
munistů tak upřímní, jak se staví, nemělo by pro
nou, agresivní podstatu
ně být těžké odhadnout, co asi naučila tato pravda
své velmocenské politi
lidi na druhé straně předělu, kteří prošli plnou šká
(Pokracovame
zo
str.
1)
že
sa
obmedzuje
len
na
oblasti
cenovej.
Tak
na

ky, . . Naše přátelství s
lou utrpěni jenom proto, že byli demokraty.
bratrským Vietnamem by eicn nebude fungovat’ a nevýrazná reakciu na pri příklad ministerstvo prá
Ještě jsem neměl příležitost čist knihu Zdeňka
lo prověřeno v dlouho že vláda bude musieť po chádzajúce události. Na ce oznámilo, že ceny vy Mlynáře "Mráz přichází z Kremlu”, ale četl jsem
přetřás
na
konferencii
pri
robeného tovaru, ktorý sa o ní. Především to, že je svou větší otevřeností a
letě spolupráci. A dnes tom prislúpiť na návrh od
stojíme plně a bezvýhrad borov a zaviesť povinná šla aj. ako sa dalo oča začal v januáru dodávat' neobvyklou ochotou přiznat alespoň částečnou zod
ně po jeho boku. Nikdo a totálnu kontrolu nieler kávať, otázka odchode do obchodov. vzrástli o povědnost. z jiného těsta, než hanebné metráky pa
píru, kterými s elánem zatemňují pravdu jiní tyrani
nesmí pochyboval o tom, miezd, ale aj všetkýcl. ÍHročného předsedu odbo 15.6%. Předseda Výboru ve výslužbě.
že Sovětský svaz dostojí dóchodkov. Len takýto rov G. Meanyho na odpo pre ceny a mzdy A.
Tím zvláštnější je jeho zdánlivá neschopnost po
Kahn charakterizoval túto chopit, že oběti tradičně nedůvěřují svým pronásle
smlouvě o přátelství a program považuji! odbory činok.
Vládna protiinflačná po správu ako katastrofálnu. dovatelům, zvláště když ti pronásledovatelé všelijak
spolupráci, jež spojuje na za spravodlivý.
litika
bola kritizovaná aj Potom Biely dom oznámil, kroutí, natahují, srážejí, mění a poopravují svou
še země . .
Předseda Meany kriti
na
iných
odborářských že z 500 vel’kých firiem, viru, ale nezříkají se jí.
V té době bylo ovšem zoval aj zahraniční! politi
Jedna věc mi vrtá hlavou a to i když pro spásu
schůdzach a vláda stráca ktoré sa mali vyjádřit' k
známo prohlášen! peking- ku vlády, klorej vytýká,
podporu aj tých odboro vládnej politike a podat’ debaty teoreticky připustím, že opozice musí být mer
ských komunistu, že Čína že nie je cieFavedomá a
momocí socialistická. S ohledem na to, že se sociál
vých zvazov, ktoré sa po správu o tom, ako sú roz-' nim demokratům u moci ještě nikdy nikde nestalo,
vodně rozhodli vládny pro bodnuté zachovat' vládnu co se všem odnožím komunismu stalo bez jediné vý
gram podporovat’. Medzi smernicu o obmedzenom jimky všude, proč se naši reformní exaparátčíci ne
PRVOTŘÍDNÍ KUCHYNĚ
takéto odborové zvazy zvyšovaní cien. odpoveda- vypořádají s krvavou minulostí prostým napojením
na socialismus prokazatelně demokratický? Proč se
patři Zvaž zamestnancov lc do konca januára klad nestanou
173 E BARKLY ST.,
sociálními demokraty?
v automobilovom priemy ne len 207 firiem. A tak
ST. KILDA, VÍC.
"Historický fakt z minulosti" by potom v spo
sle, ktorý mal v prvej po aj ked' převláda mcdzi lupráci s novou přítomností vkládal do našich úst
(roh Belford
lovičke februára svoju vý predstavitďmi producen- jiná slova než nyní. K slovům minulosti: "Prohřešili
& Barkly Sts.)
rocnú konferenciu v Det tov stanovisko, že je tře se proti bratrům, národu, slušnosti, zdravému rozu
Telefon: 53-1-6228
roite. Tiež odborový Zvaž ba vládnu smernicu o ob mu i páteři, která má být rovná”, by přidal slovu
přítomnosti: "Ale změnili se. Náš úděl je jejich vi
Specialista na čerstvé sladkovodní ryby
zamestnancov v nákladnej medzenom
zvyšovaní nou smutný, naše ruka přesto natažená k stisku
i různé mořské lahůdky.
autodopravě, ktorý bude miezd a cien respektovat' smíření . . ."
Podnik vede známý
rokovat’ o novej kolektiv- a tak podpořit' boj proti
"Zpívající kuchař a umělec".
nej zmluve na budúci me inflácii. v praxi sa až doVŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM
Otevřeno 7 dni v týdnu
siac. ochabuje v podpore teraz toto stanovisko pod12 — 14:30 a 17 — 23 hodin
DO ZAMOŘÍ I V AUSTRÁLII
vládnej politiky.
nikov nijako pozitivně neHOTOVA JÍDLA DODÁVÁME DO DOMU
Bojový postoj odborárov prejavilo. Preto sú ame
VOYAGER
od 10 porcí výše kamkoli v Melbourne
proti vládnej politike bol rické odbory tak bojovné
Přesvědčte se o jakosti jídel a službách
INTERNATIONAL TOURS & TRAVEL
posílený niekolkými ne- a svoj odmietavý postoj
tohoto podniku.
14 Queens Rd., Melbourne, 3004
priaznivými správami z k vládnej protiinflačnej
(poblíž Arthur Street)
politike spevňujú. Robia
Informujte se u nás o SPECIÁLNÍCH cenách
tak v očakávaní. že naVeškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
letenek clo Londýna se zastávkou (bez příplatku)
koniec “dojde na ich šlo
v Malajsii
Máme ještě volná místa na březen a duben
vá
”
.
že
vláda
bude
muR. C. KUGLER & ASSOCL4TES
sieť předložit' povínnú a
OBRAŤTE SE S DŮVĚROU
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
totálnu kontrolu nielen
(česky neb slovenský)
na paní E. WOLKovou
miezd
a
cien.
lež
aj
všet958 Nepean Highway, MOORABBIN, Víc., 3139
kých osobných dóchodkov.
Telefon 267-3177
v případě nutnosti po hodinách 528-1319
Dušan Lehotský I

Odbory a protiinflačná politika
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Výstava Victora Urbana
aneb OMYL SOUDRUHA VOROBJOVA

— V Praze žije v sou — .
ce' ':. _
Možná, že jste se již na různých výstavách fotografii setkali s překrásnými
časné dobé 629.000 žen, by. zatčen áb.eeý Josef S.. otska.
barevnými snímky střední Austrálie, jejichž autorem je Victor Urban. Původem
což představuje více než protože nepřihlásil k pro
53% obyvatelstva hlavrd- clení zboží za 24.000 Kčs. zřejmé vše úžasně zlepšu ze slovenského Vavrišova, patři k poúnorové exulantské vlně. Z nevinného ko
rněsta. Na 1.000 mužů při V Břeclavi zase zatkli 37- je. Není díru. protože vel níčka se mu fotografováni stalo opravdovým ' koněm-', jehož se naučil ovládat
padá 1.137 žen. Na cel ietébo turistu W. S., který mi často se dovídáme skutečně mistrně.
kovém počtu ekonomicky se pokoušel propašovat di zprávy, jako je např.: “V
Už v roce 1965 by! od dívat, protože ze snímku se dopustil omylu. Victor
činných osob se ženy v gitální hodinky v celkové Nové huti Klementa Gott
walda v Ostravě se úspěš měněn klubovým pohárem k nim mluvila tajemná a v něm jako autor snímků
hodnotě 33.000KČS.
Praze podílejí 47%.
né rozvíjí zlepšovaielské
— 23. února skončila po — Vimperk oslaví v příš hnutí. Jen za posledních telegrafického klubu ve vzdálená Austrálie a uka o svém fotografováni na
sledním fáráním 200'etá tích měsících 500. výročí 9 měsíců bylo podáno 2.708 Wollongongu v NSW. v r. zovala nejen krasy prirc příklad poznamenává:
historie Dolu Vojtech na povýšení na město.
zlepšovacích návrhů, což 1970 získal zlatou medail: dy, ale i bohatost západ "Fotografovat' v Austrá
Březových Horách u Pří — Pionýři Východočeské je téměř o 200 návrhů ví
lii som začal ako hobby
bramí. Od srpna roku ho kraje jsou prý zvlášť ce než ve stejném období v Royal Easler Show v ního života.
1977 se v ném nepřetržité zdatní. Na počest 30. vý minulého roku. Z toho by Sydney v kategorii barev Zprávy o fotografických vo svojom voVnom čase
ročí založení své organi lo přijato 1.479 návrhů a ných diapositivů a stříbr úspěších Victora Urbana a to kamerou Hasselblad
těžilo stříbro a olovo.
zace se zavázalí odpraco
— V Trenčíně byla slav vat letos půl miliónu bri reál>70váno 1.345 návrhu, nou medaili za barevnou se donesly až na "vyšší s troma objektivnu..
nostně otevřena rekon gádnických hodin a ode které znamenalv přinos fotografii. A pak už se ce místa" a režim z nějakého
Sama tato věta postačí,
struovaná oblastní galerie vzdat 3.200 tun sběru od 41.707.046 Kčs. tj. o 11 mi ny jen hrnuly: v letech důvodu schválil Victorovy
aby
běžný Čechoslovák
Kčs více než za stej 1968-71 získal třikrát za
M. A. Bazovského.
padových surovin. Kromě liónů
snímky, aniž by se pře zůstal ohromen. Kamera
né
období
vloni.
’
’
Ať
si
— V Peci pod Sněžkou toho odešlou na Fond so
sebou ■'Oskara" v oboru svědčil o autorově politic Hasselblad patři k nej
bylo 1. března otevřeno lidarity 85.000 Kčs — ty cifry někdo přepočítá!
nové restaurační zařízeni všechno dobrovolně, z — Při stavbě vozovky v barevné fotografie, bron kém profilu. Bylo oficiál dražším fotoaparátům svě
Litomyšli našli pracovníci zovou medaili v Tasmánii, ně rozhodnuto, že Victor ta. v ČSSR ji prý vlastni
pod názvem "Kovárna". pouhého nadšení.
zlaté dukáty z doby císa cenu Kodaku, ceny
Prvním hostům byly před
Urban bude hlavním vy
Také pražští pionýři se
kládány “speciality krko činí. Městská rada Pionýr ře Zikmunda a stříbrné Perthu. Jen v rodné zemi stavovatelem Komorní ga jedině oficiální tisková
kancelář, a představa, že
groše.
Nález
odevzdali
nošské
kuchyně".
Ve ské organizace Svazu so
ápindlerově Mlýně má být cialistické mládeže uspo okresnímu archivu ve Svi o Victorovi Urbanovi ja lérie fotografie v Brati by si některý český nebo
koby nevěděli . . .
slavě.
dána ještě letos do provo řádala ve spolupráci s tavách.
slovenský fotograf mohl
zu velká restaurace “La n .p. Sběrné suroviny akci — V Praze zemřel ve vé
Až v roce 1977 napsalo
Mám před sebou oficiál pořídit I-Iasselblada pro
bužník" a v Janských Láz pod heslem "Dej tolik, ko ku 54 let spisovatel a scé Victorovi pár přátel — fo
ní katalog této výstavy, své fotografické začátky,
ních "Lcsenka”.
lik váží tvé učebnice". K nárista Jan Otčenášek tografu z Československa otevřené v srpnu roku je prostě absurdní. Victor
— 26. února se konalo ve některým školám byly při ("Romeo. Julie a tma’’,
Velké aule Karlovy uni staveny velkoprostorové “Kulhavý orfeus", řada — o několik snímků. Rád 1978. Zrovna ve výročí Urban vnesl svými sním
versity v Praze slavnost kontejnery nebo nákladní agitek) a ve stáří 49 roků vyhověl a zaslal celou ko "bratrské pomoci". Odpo ky nevšední rozruch mezi
ní zasedání Vědecké rady auta. Očekává se. že re významný džezový kontra- lekci. Vyvěsili ji ve vesti vědným "komisařem" vý bratislavskou
veřejnost
matematicko fyzikální fa kordní sběr z loňského ro basista a skladatel Luděk bulu žilínského kina Úsvit stavy byl vybrán soudruh jistě nejen po umělecké
kulty KU, svolané k osla ku — 19 vagónů starého Hulán. V Bratislavě ve a proudy lidí se chodily ing. Vladimír Vorobjev.
stránce. Prostě udělal pro
vě 100. výročí narození papíru — bude letos pře veku 59 let zemřel akade
kandidát věd zakalený československý exil kus
mický malíř Vladimír VeAlberta Einsteina. V le konán.
studiemi v Sovětském sva dobré práce.
těch 1911 1912 přednášel
Pražský arcibiskup kar stenický.
kg cukru, téměř 100
Einstein na katedře teo dinál dr. František Tomá — Nejvýše položeným pře 38
kg brambor, 214 1 mléka zu. Ukázalo se však, že
Zbývá dodat, že nako
tetické fyziky pražské ně šek byl na 14denní návště mostěním v Čechách je a 106 1 nealkoholických ná ani studium v Moskvě ne
nec se přece jen všechno
rnecké university a po prv vě ftíma, při níž byl při most přes silnici Boži pojů. Průměrný kalorický
ní světové válce, v r. 1921, jat v soukromé audienci Dar — Vejprty. který lež1 příjem na osobu a den může jednoho zachránit provalilo, výstava fotogra
před politickým kopan fií Victora Urbana byla
měl přednášku na Karlo papežem Janem Pavlem v nadmořské výšce 1 1U0 převyšuje
až o 300 kalorii
vě universitě. V Lesnické II.
metrů. Není však vybudo dávky doporučované zdra cem. Soudruh Vorobjev si náhle ukončena a soudruh
ulici č. 7 na Smíchově,
Střední umělecko pru ván pro silniční nebo že
Potravinářský opomněl ověřit, kdo vlast Vorobjov byl urychleně
kde při svém prvním po myslová škola v Bratisla lezniční dopravu, ale jen votníky.
průmysl
má
v plánu letos ně Victor Urban je a spo zbaven své funkce. A
bytu v Praze bydlel, bu vě uspořádala k 50. výro pro lyžařskou sjezdovku z zvýšit hrubou
výrobu v kojil se prohlášením Vic
de odhalena v příštích čí založení výstavu prací Klinovce.
Victor Urban dál zachy
porovnání
s
rokem
1978 o
dnech pamětní deska.
600 žáků ze sedmi stu — Krnovští varhanáři vy 4.1% a dodávky pro vnitř torových přátel - fotogra cuje svou kamerou skryté
—• Horolezci L. Iloláň a dentských oddělení školy. robili dosud, tj. od r. 187.3. ní trh □ 6%. Úkolem po fů —, že "autor se dostal krásy země, o níž mnozí
P. Kana byli odsouzeni k — Rakouský spolkový pre 3.500 varhan, z nichž vel travinářů je zlepšovat do Austrálie krátce po na druhé straně zeměkou
7 a (1 měsícům vězeni pro zident dr. Rudolf Kirschlá ká část byla vyvezena do strukturu jídelničku, snižo druhé světové válce".
le
v Československu
“hanobeni republiky a so ger vykonal na pozváni zahraničí.
vat zejména spotřebu cuk
Výstava byla tedy otev marně sní. Možná, že se
ciallstického zřízeni”. Za Gustáva Husáka oficiální — V Praze je v současné ru a obilí a naopak zvy
lobu jim kladla za vinu, návštěvu Československa. době 150.000 žadatelů o šovat, a to až o 27%, kon řena a mela obrovský mu však opět podaří pro
že v restauraci Bedřichov Čs. ministr zahraničí B. přidělení bytu.
zumaci zeleniny a o dvě úspěch. Již v katalogu se pašovat některé .snímky
na Rabšlejnu zpívali po Chňoupek byl zase "ofi
Na zpáteční cestě z pětiny spotřebu ovoce
ciálně"
-I
dny
ve
Španěl

buřující písně, jako "Ne
Moskvy se v Praze krátce Obojí je zastoupeno v stra ovšem vyskytly údaje, mezi ty, kteří v nich do
šťastný Svobodův státe sku.
zastavil vévoda z Edin- vě čs. občanů nedostateč které měly soudruhu Vo- vedou číst.
Ve věku 58 let zemřela burghu, princ Filip. Na le ně.
ček" a "Běž domů, Iva
robjevovi napovědět, že
Marcela Čechová
Helena Leflerová-Krajči tišti ho pozdravil předseda
no!".
rová,
předsedkyně
MNV
v
V letošním roce máji
ŮV čs. tělesné výchovy
být uskutečněny na Slo Lidicich. poslankyně, ko A. Himl. náměstek mini
vensku stavební práce z.a munistická funkcionářka. stra zahraničí Jablonský
21 miliard korun, což je
V Táboře byla slavnost aj.
ně otevřena nová budova — Na jednu osobu připa
o 7% více než loni.
srdečně zve na
dá v Československu pru
měrně ročně 82 kg masa.
Ludvík Sláma :

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA

O tom novém komunismu

Až člověka přetvoříme.
V rudé hvězdy záři
na vás všechny vystrčíme
zadek s lidskou tváři.
Vzkaz domů

Známe váš úděl, známe vaše strasti !
Jednotní v slibu, krvi podepsaném
vzkaz posíláme všem do staré vlasti :
Bojujte dál — my mluvit nepřestáném !

MELBOURNE
I SYDNEY
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY

ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. QUILTING

Melbourne:

175 Brougham St., Kew.
Vic. 3101. tel. 861-8427
SYDNEY:

Telefon: 6222453

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu 31. března 1979

V SÁLE LITEVSKÉHO DOMU, 44 ERROL ST., NORTH MELBOURNE

'blízko radnice North Melbourne)
začátek v 7 hodin večer, konec v 1 hodinu
Hraje známá 5členná kontin. kapela "PLANINKA”
K poslechu i tanci zpívá HELENKA
Vstupné včetně večeře S 12.-, pensistí a studenti $ 10.Nápoje všeho druhu k dostáni za běžné ceny jako v obchodech
Rezervování stolů: tel. 306-4202 (Křepčík), 598-5756 (Chrpa;, 336-7524 (Košňar)
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Chicagská starostka Byrnová?

Město pod rukou ženy
Chicago je druhým najváčšim mestom Spojených štátov, hněď za New Yorkom.
Je súčasne tradičnou pevnosťou demokratickej strany. Čo sa odohráva politicky
v Chicagu, sleduje národná pospolitost’ s veťkým záujmom. Před polstorocim,

BŘEZEN 1979 (2)

náš krajan Anton Čermák, ktorého v jeho drsnom meste prezývali "Pustl Car
Tony" (Tonda s vozíčkem) ,bot zvolený za starostu, lebo sa mu podařilo zjed-

Jane Byrnová začla svoju politicků kariéru tak.
že pracovala bez odměny
za zvolenie Johna Kennedýho za prezidenta a neskoršie slavného chicag
ského starostu Dalyho.
Daly si' ju vybral pre
funkci u dozorkyne nad
predajom
spotrebitel'ských článkov. V tej funkcii pósobila 10 rokov, až
sa dostala do sporu zo
starostom Bilandicom, kte
rý ju před dvorná rókmi z
funkcie přepustil. Drobná
plavovlasá amazonka sa
mu vypomstila tak, že ho
porazila vo volebnom súboji. Ak ešte vyhrá volebný súboj zo svojím re
publikánským
sůperom,
dostane sa Byrnovej historickej úlohy, dokázat', že
i drobná žena si vie po
radit' s celou obrovskou
urbanistickou problemali
kou dnešního amerického
velkoměsta, a že vie za
sebou zjednotiť černochov,
pofských, českých a iných
prisťehovalcov, občanov
bez rozdielu straníckej a
náboženskej příslušnosti,
v spoločnom záujmc, i
keď dejiskom jej úsilia je
tradičné drsné město Chi
cago, zvané mestom širo
kých ramien, či mestom
vetristým. Eudo Dvorský

notiť v odpore proti zákonu zakazujůcemu predaj alkoholu, proti takzvanej proJarka Víčková
hibicii, všetkých majitefov krčiem a reštaurácií a širokú prisťahovaleckú zložku
• 13. 3. íWA zemřela v Praze textilní výtvarnice,
manželka ak. malíře Vojtěcha Sedláčka, Marie Sed- chicagského obyvatelstva. Čermák sťuboval všetkým zamestnanie u města.
láčková-Serboustota, která se ve dvacátých a tři Tak vznikla funkčná volebná jednota, aparát demokratickej strany, zdánlivo
cátých létech podílela na hnuti za obrodu umělecké nepřemožitelná koalicia robotnikov, obchodnikov, prisťahovalcov, a městských
ho řemesla. Na Mezinárodní výstave dekorativního zamestnancov.
uméní v Paříži získala čestný diplom.
Každý chicagský staro rejnosť nedóveruje politi- rellová, Cincinnati Barby
O 14. 3. 1884 se narodil režisér ND v Praze Karel
Dostal, který ihned po osvobozeni v roce 1945 nove sta z Čermákových čias kom z povolania. činite- Stonová, San. José mest anastudoval vcsejohru Ví. Shakespeara Večer třikráio bol zvolený hlasmi tejto l'om vo vysokých veřej nostka Janet Gray Heisový, již ve výpravě Fr. Muziky uvedlo v červnu Sta
koalicie. ných funkciách. Byrnová vá a tak ďalej,
vovské divadlo. Za okupace spolupracoval i s fil demokratickej
mem (Čtrnáctý u stolu). Z jeho režii si připomeňme Poměr členov demokratic si vybrala populistický
Byrnová. ktorá je 44ročZerkauleno-. a Kejthara, Hauptmannovu hru Před zá kej a republikánskej stra akčný program a získala ná, uskutočnila viťaznů
padem slunce, Vrchlického Soud lásky či Goethovu ny v Chicagu je 40 k jed- si hlasy neorganizovanej voFebnú kampaň za ubo
ífígenii na Tauridě.
nému. Kdo vyhrá primár váčšiny občianstva. do hých 100 tisíc dolárov,
U> 14. 3. 1934 zemřel malíř a grafik Rudolf Kraje.
0 15. 3. 1884 se narodil architekt Oldřich Starý, pro né voPby demokratickej ktorej patřili všetci. ktori ktorě jej poskytli jej man
lesor Českého vysokého učeni technického v Praze strany v Chicagu, móže mali na niečo vo verej- žel, příbuzní a priatelia.
a redaktor časopisu Architektura ČSR. Z jeho realiso- smělo očakávaf. že vyhrá nom živote zlost'. Na vše Jej oponent Bilandic ne
vaných staveb: durn uměleckého průmyslů na Ná ineskoršie všeobecné vol'- obecné prekvapenie získa má! len finančnú výhodu,
rodní třídě v Praze a dum českých profesoru v by na ktorúkol’vek verej- la viťazstvo zo 14tých vovýše milión dolárový voDejvicích i podu na kolonii Na Babě.
V léhož dne se narodil i česky hudební skladatel nú funkciu. Před dvorná lebných obvodov, ktoré lebný fond, ale mal pod
Rudolf Piskáčck, jenž složil na slova J. Vrchlického týždňami boli v Chicagu májá vačšinu černošského poru všetkých městských
hudbu k oratoriu sv. Vojtěch a je autorem operety právě takěto primárné obyvateťstva a ktoré vždy činiteFov mnohá stran.
Perly parmy Seralinky.
vol'by demokratickej stra v minulosti podporovali Byrnová věděla vtipné vy
<• 15. 3. 1939 byla poprvé okupována československá
ny
na kandidáta starostu oficiálneho kandidáta de
republika. 14. 3. opustil již stařičký president dr.
užit' nedávná povetrnostnú
města,
ktorý potom vo mokratickej strany. Byr
lláclia v doprovodu ministra Chvalkovského Prahu
pohromu, dva metre na
a již ráno o šesté hodině začala nacistická vojska všeobecných voPbách tře- nová vyhlásila jasajůcim
obsazoval Cechy a Moravu, jelikož po poradách dr. ticho apríla zvedie vol’eb- zhromaždením v sídle padaného sněhu, ktorý pa
lísá s Hitlerem 13. 3. byl utvořen o den později sa ný súboj s republikánským svojej volebnej kampaně ralyzoval chicagský život
mostatný Slovenský stát.
po niekoPko týždňov, Byr
po sčítaní volebných vý
U Slovenský herec Gejza Slarneň, představitel rázo oponentom.
nová kritizovala Bilandivitých žánrových postaviček, které vytvořil na prk
Po prvý raz od dni Čer- sledkoví "Teraz urobím covu neschopnost’ zorgani
nech Slovenského národního divadla, zemřel 15. 3. mákovho starostovania vy to, o čo ma každý už dáv
zovat’ odpratávanie sněhu,
19(4. V divadelní sezóně 1954 1955 byl ředitelem Kraj
hrála v týchto demokratic no prosí — zasmejem sa". dávala sa fotografovat'
skěho divadla v Nitře,
O 17. 3. 1849 zemřel ve Vídni jeden z blízkých Mo kých primárkach kandi A skutočne na drobnej ka- při zamrznutých kopách
tváři
zartových přátel v Čechách, spisovatel František Xa dátka, ktorá sa postavila menobezvýraznej
neodvezeného odpadu na
ver Petr Němeček, od něhož pochází první obšírný na odpor právě tej ncpo- sa jej objavil ásmev.
Mozartův životopis "Leben des k. k. Capellmeisters razitďnej organizácii de- (Druhý deň po volbách uliciach a navštěvovala
stanice, kde obyvatclia
Wolfgang Gottlieb Mozart nach Originalquellen”, jenž I
mokratickej strany. Vola navštívila dokonca salón márnc čakali na vlaky, MŮŽETE NÁM POMOCI
byl vydán v Praze roku 1798.
zvýšit počet odběratelů
O Profesor pražské Polytechniky, sochař Arnošt Popp sa Jane Byrnová, je to krásy a zušťachtená sa ktoré nejazdili.
Hlasu domova ?
se narodil 18. 3. 1849. Byl modelářem porcelánky v miniatúrna plavovláska, pustila do nevďačnej ro
Praze a porcelánky v Klášterci nad Ohři, pro niž 152 cm vysoká, vážiaca 50 boty, uzavrieť prímerie s
vytvořil modely pro půvabné alegorie Živlu.
predstaviteťmi demokra
Řízky — omelety — palačinky — bramboráky
© 18. 3. 1844 se narodil v Nových Benátkách český kg. Bývala náhradnou uči
botanik Josef Polák, který cestoval po Austrálii a byl tďkou. ale jej manžel ju tickej organizácie, v kto
BOLERO-BAR
inspektorem australské Velké jižní dráhy. Zemřel 24. volá "malý ohňomet”, a rej kandidáta vo voFbách
října 1899.
porazila.)
v chicagskom deníku SUN
CENTRE —PLAZA
© První česká poslankyně na říšské radě, spisová TIMES ju jeden zo sloptByrnovej viťazstvo sa
Lt. Bourke St. (Chlnatown)
lelka a bojovnice za ženskou emancipaci Božena Vl
však dá čítať ešte v inej
— 20 metrů ze Swanston St., Melbournc-Cily
ková Kunětická si \ zula ze svého rodného kraje svůj károv nazval “malou za
amazonkou". sávislosti. Zařadila sa ním
pseudonym. V okolí novopackém našla modely hor mračenou
OTEVŘENO: v pondělí až čtvrtek od 7 do 20 hod.,
skýeh spirilistů pro své úvahy a pozorováni v kníž Byrnovej viťazstvo v de k dťhému menoslovu stav pátek do 23 hod., v sobotu a v neděli do 15 hod.
ce Věřím, její dramatické pokusy (Neznámá pevni mokratických primárkách rostiek z veťkých ame
K našemu uvedení nabízíme NEDÉLN1 OBĚD
na, Representantka domu) byly ovlivněny severskými
rických miest. kde čítáme:
za $ 6.00: Patě de Foieau, vídeňský řízek,
realisty. B. Vlková Kunětická zemřela 18. 3. 1934. sa považuje za najmimobramborový salát, palačinka a káva (nebo pod.)
"San Francisko. mešťaridnejšie
prekvapenie
v
• Příkrý odpůrce jednoty bratrské, původem Slovák
Parkování aut naproti
z Bánské štiavnice, Pavel Kyrmezer zemřel 19. 3. historii Chicaga. Byrnová nostska Diana FinestonoVzorně Vás obslouží
Břeťa a Anna
1589 v Uherském Brodě, kde byl správcem luterán porazila svojho demokra vá. texaský Sant Anton,
ské fary. Jeho význam tkvi v autorství tří českých tického oponenta Michaela mešťanostka Lila Cockebiblických dramat. \ nichž osobitě navazoval na tra
doterajšieho
dici luteránských školských her. Jeho hry jsou nej Bilandica.
DOPRAVÍM
starostu.
Pofitickí
analysti
vyspělejším příkladem měšťanského dramatu 16.
COKOLI
KAMKOLI,
RÁMUJTE
století.
sů přesvědčení, že Byrno
co se vejde do
<3 Před 250 léty - 19. 3. 1729 — byl za velkých vá vvhrala právě preto,
u první pozlacovačské firmy v Austrálii
dvoutunového
slavnosti prohlášen svátým generální vikář arcibisku že nernala podporu straskříňového vozu
pa Jana z Jenštejna Jan z Poniuka. který byl 20.
ANTOINE GALLERIES
SPOLEHLIVÉ
3. 1393 na rozkaz Václava IV. mučen a utopen. Kult níckej organizácie. že za
MAJITEL J. KOŠŇAR
A NEJLEVNÉJI
tohoto světce se rychle rozšířil po celém českém jej kandidáturou nestál
Charles Express Van.
království, v zahraničí nabyl pak takového rozsahu nikto z vePkých a moc
514 Riversdale Rd., Camberwell, Víc.
jako žádný jiný kult českého světce. V české lite ných politických činitePov
Karel NEVEČEŘAL
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
ratuře sv. Janu Nepomuekému věnoval pozornost
F. 115. 259 Malvem Rd
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru
Fr. Stejskal (Svatý- Jan Nepomucký) a Jos. Pekař a že jej viťazstvo je len
South Yarra. Vic.
dalším potvrdenim tézy.
(Tři kapitoly z boje o sv. Jana Nepomuckého).
Krajanům poskytneme 15% slevu
Tel. 240-9465
ako dnešná americká ve(Pokračováni na str. 6)
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HLAS
Walfer Ullmann: The Unifed Sřafes in Prague, 1945-1948

Proč a jak Únor
V polovině minulého roku vyšla ve Spojených sfáfech nákladem East European Ouarferíy kniha W. Ulímanna "The Unifed Siaies in Prague, 1945-1948"'.
Ullmann, poúnorový uprchlík, který strávil počátek svého exilu ve Francii a v
Kanadě a dnes je profesorem dějepisu na Syracuse University ve Spojených

stáfech, podotýká již v úvodu, že titul knihy vyjadřuje nejen její obsah, ale i

zdroj; autor čerpá převážné z amerických pramenů, z nichž mnohé byly až do
nedávná nepřípustné. Dokumenty a prameny v Československu jsou ovšem za
tím nedosažitelné.

Dějepísci zpravidla ne
oplývají nadbytkem lite
rárního stylu ani vypra
věčským uměním a jejich
dvěma přikázáními je
metodologická věcnost a
bezohledná touha po prav
dě; autor této knihy slu
čuje však všechna tato
kritéria s úspěchem, takže
čtenář, ať jíž uprchlík,
který prožil poválečnou do
bu v Československu, čí
nezúčastněný student hi
storíc, prožívá znovu s na
pětím ona kritická léta a
přitom se mu dostává vy
světlení mnohých okol no
stí, o nichž se dříve mohl
jenom dohadovat. Celé di
lo přispívá podstatnou mé
rou k doplnění mosaiky
oněch událostí, které z nás
učinily politické uprchlíky
nebo krajany v cizině.
To,
že autor snímá
alespoň částečně roušku z
událostí i osob, není jedí
nýnri kladem jeho díla: od
první až do poslední ka
pitoly vzrůstá v čtenáři
pocit důvěry a přesvědče
ni, že autorův popis a in
terpretacc těch osudných
let československé histo
rie jsou objektivní a ne
stranně.
Celkový obraz, který
Ullmann podává, je podlo
žen řadou známých i nu
vých detailů a množství

nových podrobností při
spívá k tomu, že čtenář
vidí i mnohé "známé"
události v nové perspekti
vě. Benešova cesta do
Moskvy koncem r. 1943 i
konference na Jalté zů
stávají bezpochyby klíčo
vými body v řetězu událo
stí, právě tak jako ame
rické zanedbáni přiležito
stí k osvobození Prahy v
květnu 1945; rozbor násle
dujících 34 měsíců až do
února 48 poukazuje však
na další zjevné i méně
známé nedostatky nejen
na československé straně,
ale zejména na straně
americké, které přispěly k
vývoji a vyhrocení této
poválečné éry. Ullmann
spíše rozebírá, než kriti
zuje roli českých i sloven
ských politiků, politických
stran i celé veřejnosti, k
jejímuž ovlivněni používá
h komunisté s podstatným
úspěchem ve svůj pro
spěch především dvou le
gendárních a téměř ne
dotknutelných témat na
šich dějin: obavy z Ně
mecka a koncept slovan
ství. Naproti tomu nekomunistické strany soutěži
ly mezi sebou o hlasy vo
ličů i v dobách, kdy šlo
o víc než o bezprostřední
volební výsledek. Politic
ká krátkozrakost a nedo

PRVOTŘÍDNÍ

statek státnické přezíravo
sti se neukázaly snad
nikdy jasněji než v době
rezignace ministrů před
únorovým pučem.
Podstatou celého díla je
však role Spojených států
ve vý voji poválečné situa
ce v Československu.. Z
amerických osobností je to
pochopitelně velvyslanec
L. A. Steinhardt, na nějž
se soustřeďuje Ullmannova pozornost, ale i cela
americká poválečná by
rokracie. Její nedostatek
pružnosti a porozumění
situace a celého vývoje
událostí jsou čtenáři před
loženy v novém, ne právě
příznivém, nicméně však
opodstatněném světle.
Pokud se L. A. Steinhardta týče, možno ve
zkratce říci, že "měl Čes
koslovensko rád a myslei
to s námi dobře". Po pře
čteni celé knihy musí si
však čtenář položit otázku,
jaké byly jeho další kva
lifikace: znalost evrop
ských a československých
poválečných poměru, po
rozumění situace a postřeh
vývoje? Odpověď na tako
vé otázky rozhodně nevy
znivá
kladné.
Máme
všichni ještě v dobré pa
inčtí, že dobrá vůle na Sta
línovu mocenskou politiku
rozhodně nestačila.

Sapinharriř
nicméně
správně rozeznal brzy po
si em příjezdu do Prahy,
že zásluhou chování sovět
ských osvoboditelů na úže
ni republiky sympatie čs.
veřejnosti vůči SSSR rych
le poklesly, čímž, byla do
jistě míry
vyrovnána
ztráta prestiže, kterou
Spojené státy utrpěly tím.
že americká armáda smě
la osvobodit jen malý kus
republiky. Legendy, lži a
polopravdy, jichž používala
komunistická propaganda
podle své vůle, mohly být
uvedeny na správnou mí
ru uveřejněním kopií ně
kolika málo dokumentu,
leč vládní (americká) by
rokracie šla svou vlastni
cestou.
I když Steinhardtuv po
sudek situace v českoslo
vensku nebyl vždy správ
ný (např. podstatně pod
cenil úspěch KSČ ve vol
bách v r. 1946), byl si
nicméně vědom toho, že
Spojené státy měly v čes
koslovensku značné mož
nosti k posíleni a ovlivně
ni pro zapadni orientace
čs. veřejnosti. Na vrub
mu však např. autor při
pisuje, že přes svoje po
staveni v americkém dip
lomatickém sboru nedo
sáhl Steinhardt dostatečně
sluchu ve Washingtonu,
aby přiměl vládni kruhy
ke zvýšení americké čin
nosti v ČSR ať už na poli
hospodářském, kulturním,
či jiném. Naopak v době,
kdy ČSR potřebovala ho
spodářskou pomoc, Stein(Pokračování na straně 6)

pražské šunky, domácí játrové knedlíčky,
SMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNÉ ŠAŠLÍKY

TÉŽ K DOSTÁNÍ
V

PRAVÉM

mladé krmené kachny, kuřata

ČESKÉM

ŘEZNICTVÍ

A

UZENÁŘSTVÍ

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. ltd,
KOPECKÝ SMAUGOODS Pty. ltd.
326 High Street, Kew, Víc

Tel. 86-7178

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

VELKÝ VYBER

jakostního masa a uzenin všeho druhu

STAVEBNÍ PRÁCE
všeho druhu provádí odborně
reg. stavitel s Žáletou praxi

J. KUTKA
1S Gilmore

Rd.,

Doncaster, Víc. 310S

Telefon 848-1496

Sovětská kosa
na čínský kámen ?
Edmund Řehák, Pařiž

Vniknuti čínských vojenských útvarů za hranice
severního Vietnamu vyvolalo rozhořčené protesty so
větské propagandy v satelitních režimech a protesty
Moskvě věrných komunistických stran na západě.
Postup Pekingu je odsuzován jako zrada na socia
nsmu, zákeřné, ziočinné, imperialistické přepadeni
suuseamho socialistického státu, porušeni jeho statni
svrchovanosti, provokace a nebezpečno vyvoláváni
nove světové války. Liberální západoněmecký tisk
při těchto stale se opakujících protestech proti invazi
musei nutně poukázat na to, co sovětská propaganda
zamlčuje, na předcházející invazi do Kambodže “nu
rumilovnym Vietnamem ’. K sovětskému rozhořčeni
nad čínským agresorem připomněly mnohé noviny
vpády Rudě armády v roce 1956 do Maďarska a
1U68 do Československa.
K výzvám, přicházejícím z různých vládních a po
litických míst, aby Peking stáhl svoje vojska z Vlet
namu, vydala prohlášeni také organizace “Amitié
franco-tchécoslovaque", jíž stoji v čele univ. pro
fesor E. V. Fauclier, syn zemřelého, ale stále vzpo
mínaného velkého přítele svobodného Československa
generála Fauchera, který uvedenou organizaci zalo
žil brzy po únorovém puči, V prohlášení jménem
"Sdruženi francouzsko-československého přátelství''
je s politováním vysloven podiv nad tím, že na roz
díl od zmíněných výzev proti čině ještě nikdo nepo
mýšlel na výzvu, aby také Kreml stáhl útvary Ru
dé armády z pozic v Československu, které obsadil
po vojenské invazi už před deseti lety. Toto prohlá
šeni francouzské přátelské organizace učiněné ve
vhodné chvíli a poukazující na stále trvající sovět
skou okupaci Československa, vyjadřuje zároveň sku
tečnou reakci československé veřejnosti k událostem
na vzdálené čínsko-vietnamské hranici. Vyjadřuje
skutečné smyšleni obyvatelstva v Československu na
rozdíl od “domácího" protektorátního tisku a roz
hlasu, který rovněž bouří proti čínské invazi a dělá
jako by nevěděl, jaká je situace ve vlastní zemi.
Pobouřeni a odpor proti agresoru a proti okupaci
mezi lidem v Československu skutečně existuje, ale
v zcela opačném smyslu, než jak se jej snaží vyvo
lávat sovétisované sdělovací prostředky.
Jinak je velmi dobře pochopitelné, že ve všech
satelitních zemích se projevují ve veřejnosti obavy
vyvolávané sovětskými hrozbami o možnosti válečné
ho taženi SSSR proti Čině. (Na to se v Kremlu při
pravují už od roku 1966. Tím prý také vymohli po
nechání okupační sovětské armády v českosloveu
sku při “vyjednáváni“ v Moskvě koncem srpna 19611!)
Prozatím, tj. v době, kdy jsou psány tyto řádky
(3. 3.), se zdá. že "sovětská kosa pádlu na čínský
kámen" a sovětské hrozby, zmiňující se o možností
nové světové války, jsou adresovány přímo a neza
krytě i Západu, kterému Brežněv současné nabízí
zpevnění détenty, kterou Kreml soustavné dosud po
rušoval — v Evropě, v Africe i v Asii.
I když další vývoj událo, ti v Asii ukáže, že Deng
Hsiaoping se nemýlil, když sovětské hrozby označil
jako "slovní dryáčnictví, vydíráni a bJuff", v šate
litních zemích obavy nezmizí. Znepokojení se prý
projevuje i v tamějších vedoucích vojenských kruzích.
Důvod má být zcela nový. Podle zpráv, které v prv
ních dnech března došly do kanceláře Shromáždění
evropských podmaněných národů (ACEN) v Paříži,
proskočily ze zmíněných vojenských kruhů informa
ce dosud udržované v naprosté tajnosti, podle nichž
prý Kreml připravuje organizováni satelitních "dobro
volných vojenských útvarů" k použití na různých
místech v Asii. Tyto "dobrovolné útvary" mají v
Asii plnit stejné "poslání", jaké mají kubánské for
mace v Africe... SSSR se svých "mírumilovných
akcí“ v Asii lehce nevzdá.
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Proč a jak Únor
(Pokračování se sír. 5)
hardt (v r. 1947) doporu
čoval, aby Washington po
kračoval v politice přísné
hospodářské kontroly vůči
Československu, zatímco
SSSR využil situace poli
ticky a “vypomohl" (s
patřičnou propagandou)
Československu dodávka
mi obilí.
Teprve počátkem roku
1946, v dobé, kdy Steinhardt byl ze zdravotních
důvodů ve Spojených stá
tech, navrhl jeho námé-

stek v Praze J. Brtiins,
aby Amerika uzavřela
bezodkladné obchodní a
kulturní dohodu s ČSR
(tj. před volbami v květ
nu 1948j. — A podobných
příkladů nedostatečné ne
bo pozdní analýzy situace
uvádí Uiimann celou ra
du.
Vyslanectví mohlo ovšem
jenom doporučit nebo na
vrhnout určitou činnost
nebo směr, ale jeho pří
má účast v politické roli
bvía diktována z Washing

(Pokračováni se strany 4)
® Sledujeme-li současnou českou monumentální tvor
bu, nesmíme opomenout malíře, grafika a sochaře
Josefa Kaplického, který se narodil 19. 3. 1899 ve
Vysokém Myté. Jeho mosaika Selská svatba zdobí
svatební síň MNV v Gottwaldově, mosaika Slovan
ská mysl čs. vyslanectví v Pekingu.
• 20. 3. 1619 zemřel císař Matyáš, za jehož vlády
byl z počátku klid a spokojenost. Víme z korespon
dence Budoycovy, že král si dovedl svou umírněností,
nestranností i osobní sdílností získat vůdce evange
lických stavu, kteří zase jemu spláceli duvěrou a
loyálností. O nějakém duchu odporu a o snaze po
zeslabení moci královské nelze u zodpovědných stavů
mluvit — oba uchvatitelé moci a práva, král i sta
vové, byli spokojeni nabytými mocenskými posicemi.
Tento stav změnilo ztroskotání konfederačního plá
nu; odhalení nedostatku stavovské politiky dalo pří
ležitost katolíkům i dvoru k soustavnějšímu a odváž
nějšímu postupu proti evangelíkům.
O 20. 3. 196'1 zemřel český dirigent Karel Nedbal,
jenž po studiích u J. B. Foerstra a V. Nováka řídil
orchestr Slovenského národního divadla v Bratisla
vě a dirigoval i v Národním divadle v Praze. Svoje
zkušenosti i novodobé dějiny české opery shrnul v
knize "Půl století s českou operou”.
O Český siluetér a kreslíř, zejména měst, hradů a
zámků v jižních a západních Čechách, Vojtěch Be
nedikt Juliu se narodil 21. 3. 1779 v Pelhřimově.
• 21. 3. 1849 zemřel malíř podobizen, krajin, zátiší
a historických témat Martin Tejček, který nebyl
neznámou postavou pražského uměleckého života, ač
hodně cestoval a v roce 1822 odešel do Vidně, kde
se uplatnil v biografickém ústavu hraběte Pálfyho.
A z. této doby pochází Tejčkova kresba Ludwiga van
Beethovena.
• Tvůrcem dramatické literatury pro mládež na
začátku našeho století byl slovenský spisovatel ThDr.
Eudovll Okánik, který se narodil 15. 8. 1869. Námě
tem jeho her je biblická vánoční tématika (Narodenie Pána, Příchod Spasitďa), LI. Okánik, z jehož
pera vyšly i Pověsti hradu nitranského, zemřel ja
ko kanovník a apoštolský pronotár 21. 3. 1944 v Bra
tislavě.
O První český jaderný fysik, učitel J. Heyrovského.
Bohumil Kučera se narodil 22. 3. 1874 v Semilcch.
© Podle svého rodiště připojoval k svému jménu
přídomek vlastenecký katolický kněz Jaroslav Vacek
Kamenický, který zemřel jako blovický děkan 23. 3.
1869. Mnohé z. jeho hasni byly zhudebněny ve Věnci
ze zpěvů vlasteneckých, mnohé z nich znárodněly (V
Čechách, tam já jsem zrozena. Kde je můj kraj).
• Na východě s Vysokým Mýtem sousedi vesnice Ti
sová. z niž pochází spisovatel Tobiáš Eliáš, který- pod
pseudonymem T. E. Tisovský byl autorem pohádko
vých fantasii a příběhu ze života zvířat. Zvířecí a
ptačí život u rybníka, na poli a v lese vylíčil v knize
Na panství kmotra čápa. Zemřel 23. 3. 1939.
© K obraně národa a jazyka, těchto dvou nejdrahocenějších hodnot, jež ti nás do 15. století splývaly,
(Pokračování na straně 8)

tonu. A z dusna pupami
je vídáš zcela jasně. že
kola i kolečka ve Washing
tonu se v tomto tříletém
období ".ožila někdy velmi
pomalu. Tamní Tnřnistprsíto zahraničí mělo bez
pochyby načrtnutý jakýsi
povšechný plán americké
zahraniční politiky vůči
poválečné střední a vý
chodní Evropě; ale ideály
a piány jsou jedna věc a
jejich praktické provedeni
jsou často něco docela ji
ného. A podle Ullmanna
lze těžko pochybovat o
tom, že do detailů promyš
lený plán, postavený na
plném pochopeni a poro
zumění stále se vyvíjející
a měnící situace. Spojené
státy — až na některé vý
jimky, jako např. Mashallův plán — neměly,
právě tak, jako neměly
muže, kteří by takový plán
— kdyby existoval — byli
schopni provést.
A jestliže v r. 1938 bylo
Československo celkem ne
známou a nezajímavou
malou zemí pro britského
ministerského předsedu, z
Ullmannova dila jasně vy
svítá, že o deset let po
zději bylo totéž pravdou i
za Atlantikem, i když to
nikdo výslovně neřekl.
Čtenář si spočte na pěti
prstech, že za takových
okolností byla pramalá na
děje na to, že by Spojené
státy chtěly, mohly či do
vedly přispět k zabránění
nadcházejícího
února,
zvláště máme-li na zřeteli,
že status quo ve střední
a východní Evropě byl již
od konce války nakloněn
ve prospěch Sovětů. Po
přečteni Ullmannova díla
se však čtenář pozastaví
nad myšlenkou, zda úno
rový puč byl skutečně vý
sledkem komunistického
plánování a organizační
schopnosti uvést plán ve
skutek, či zda nakonec
přece jenom vítězství ne
spadlo komunistům do kli
na snadněji než sami oče
kávali.

Ullmannova kniha je
podstatným a zajímavým
přínosem literatuře, která
je a zůstane stále před
mětem zájmu nejen pro
Čechoslováky, nýbrž i pro
všechny, kdo se zajímají
o evropské dějiny — totiž
proč a jak došlo k “Úno
ru".
-zet-

Nugan Hand
International
Součásti Nugan

Hand International jsou: Australský depositni ústav,

dvě mezinárodni banky, investiční ústav v Hong Kongu a poradní firmy
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Nugan Hand (Malaysia) Sdn Blid
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Tel 209-258 201-734 Telex 30641

Cayman Islands—
Nugan Hand Bank
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Representative Office
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Tel 5-262321 Telex 83499
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Tel (804)422-5559

Germany—
Nugan Hand Bank RepresentaL e Office
Mamzer Landstr
49. D-6000 Frankfurt Am Mam Germany
Tel 232.-790Telex 7722413

Chile—
Nugan Hand (Ch e; lne
Casi la 15051. Correo 11 Santiago de Cl '<*
Tel 42056
Telex 40607
Cable goyco

U S.A. Hawali—
Nugan Hand lne
4910Kahal.i Avenue Honolulu
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Tel (808) 732-6000

Taipei
Nugan Hand lne
1106 Sh n Tai Bldg
106-2 Churig Shan N Rd Sec 2.
Taipei
Ta vel n R O C
Te 551-0450.561-2642
Telex 11079 DÁME X

Australia—

Nugan Hand Limited
8FI, Bennelong House.
55 Macquarie Street.
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Tel. 27-3311 Telex

27127
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Jan Trefulka: Zločin pozdviženi (Index, Kolín R., 1979)

Dělnická

Od té doby, co jsem při příležitosti publikace románu
O bláznech jen dob
ré" (68 Publishers, Toronto) referoval o pracích, které spisovatel Jan Trefulka
uveřejnil na Západě, neuplynulo ani pui roku a už dostává český čtenář v
exilu nový Trefulkuv román, fušim, zatím nejlepši, který od něho zna. Kdyby
byl Husákův režim trochu tolerantnější, kdyby kultura nebyla ovlivňována kád
rovými posudky těch, kteři ji dělají mnohem víc než straničtí funkcionáři, mohlo

by toto dílo být vizitkou dělnické vlády, dobrou viziikou. Je iotiž ze stejné
doby jako Olbrachtova "Anna proletárka ' a má i stejné téma jako Oibrachlovo
prolotařeni par excellence: krizi na počátku dvacátých lei. Ovšem: Oibrachl
zasadil boj o sociální spravedlnost do Prahy, Trefulka ho umístil do jihomo
ravského kraje, na Jemnicko. A jestliže po porážce pražského "pozdviženi vy
zývá Olbracht své dva hrdiny: "Kupředu, Toniku, kupředu, Anno!" (cimž se
prý — podle s. Mukařovského — neobrací k "soukromým hrdinům, ale ke tří
do"), zakončuje Trefulka své "pozdviženi" poznáním jednoho z vzbouřenců,
"žo I když jsou lidi veliké a všelijaké kurvy, prcce nakonec clovék v čelem ši
rém světě nic jiného nemá než zase člověka '.

Těch několik jeho děl
nických hrdinu jsou pře
devším lidě, kteří trpí bl
du a hlad. Proto přepad
lion nesperskou čet nickou
stanici a odnesou odtud
zbraně, proto obsadí elekt
rárnu. K těmto zoufalým
činům je nedohání třídní
uvědomění, nýbrž nouze,
kterou trpí jejich rodiny
poté, co otcové byli pro
puštěni z dolů. Jenom na
okraji jejich jednání stoji
iniciativa komunistických

novin, plamenně články
redaktora Brejchy. Ale
právě tenhle podnécovatcl
v rozhodně chvíli selže:
nejdříve se skrývá u zná
mě, která je ho ochotna
schoval u známých v le
sích; když však soudruh
vidí, že ho Emilka pova
žuje skoro za svého man
žela, utíká před ni do re
dakce a je zatčen. Je ja
ko ostatních pět hlavních
vinniku odsouzen k deseti
letům žaláře. Ostatní sna-

OBCHOD
Eva Kantůrkové

"Můjbože!” zvolala Magda, "takových krásných
věcí! A tadyhle jsou švarevaldky, jestlipan kukají.
A koberec je afgán, mám doma taky jeden, ale men
ší, říkají, že jsou lepši než perské. Mně se taky
víc líbí, protože mají jen dvě barvy. A proč jste to
všechno už nenabídla Janovi?” jalo ji náhlé po
dezřeni.
"Čekala jsem, až koho si přivede,’’ řekla domov
nice. "Podle ženy se pozná, jak dlouho mi podná
jemník výdrži. Kdyby si přivedl nějakou fuchtli, ať
s ni líhá na rozhlížené posteli."
"Ale,’’ zarděla se Magda, "my jsme jen přátelé."
"Právě to jsem na vás poznala," prohlásila do
movnice, "A mě zrak nemýlí, ja moc dám na první
dojem. Jsem opravdu ráda, že jsem vás poznala.
Není nad to, když v domě přibývá pořádných lidi
a když nepořádnici odcházejí. Jako pan Ábel," doda
la potom, "nemyslete si. že jsem ho nějak milovala,
když o něm pořád mluvím. Za víc než dvacet let sc
vám nájemník zprotiví. A dědek byl lakomý k uzoufání. Počítal mi každý’ desetník. Nikdy mi kafe ne
podal. A pak věděl, že umírá, a myslíte, že řekl,
pani správcová, tolik let jste se kolem mne nataneovala, vyhlídněte si tu něco na památku. Ani po
myšleni. Byl tak lakomý, že ani závěť nenechal."
“A jak se to sem dostalo?" řekla polekaně Mag
da. "kdo vám dovolil přestěhovat ty věci z domeč
ku?”
"Nikdo," smála se domovnice, "sama jsem si ::
dovolila. Vystěhovala jsem domeček dřív, než přišli
a zapečetiii ho. Kam myslíte, že by se ty věci po
děly? Pan Ábel příbuzné neměl, všechno by propadla
státu. Národní výbor by to prodal v dražbě, ale
víme, jak taková dražba vypadá. Nejlepši věci s.
úřednici rozprodají mezi sebou. A dřel z nich r.e.-tt:;
na pana Ábela? Vařil mu denně snídani a musel po
slouchat, že rohlíky určitě nejsou ditesm. ale on
včerejška? Myl po něm a pral? Ne. ne. jsou pří
pady, kdy se člověk musí sám stát strůjcem spra
vedlnosti. Nastěhovala jsem do domečku to harabur
dí, jak jste říkala, a věci pana Ábela jsem tady

Tvrdo spiaca madona

sága

beji svůj irest hrdě, nečiti
se vinni. Brejcha, novinář
sky tlučhuba, píše z věze
ní ponížený list kterémusi
známému ministru, prosí
o zkráceni trestu. bvuj boj
s proletářským svědomím,
které mu přikazuje nést
kus odpovědnosti, mu po
máhají vyhrávat strach z
kriminálu a za vlasy při
tažené omluvy, že přece
on vlastně nic neprovedl,
naopak, chtěl v poslední
chvíli pomoci státní moci.

A stárni moc. to je voj
sko a četnictvo. Vojsko s
děly, vedené majorem
Bečvářem, nedávno ještě
rakouským důstojníkem a
hrstkou jiných velitelů. Ni
komu z nich se v lastně
nechce zasáhnout proti po
sádce těch pěti, kteří,
ozbrojeni kulomety, obsa
dili elektrárnu a přerušili
i \ okoii přívod proudu.
Ale rozkaz je rozkaz, ne
uposlechnuti znamená ko
nec důstojnické kariéry a
li lidé nic jiného neumějí.
Četnictvo pak reprezentu
je vrchní Eremiáš, který
kromě rozkazu má ještě
vztek na vzbouřence, pru
lože inu vzali ze stanice
zbraně.
Trefulka začíná in medias res, už trestnou akcí
vojska. Nepopisuje vlastni
vzpouru, jen její konec.
Nepadne ani jeden výstřel,
vzbouřenci, vidouce bez
východnost situace, sc
.Pokračováni na str. 8)

Štefánia

Pártošová

V masivnom orechovom ráme nad hlavami,
s dietatkom posadeným do lona,
spánok vám prcd zlou mocou chrání
niiiostiplná madona.

Nad našim lóžkom v uzulinkom ráme
je zavěšený čiernoblely obrázok.
Na snimke usmievavé dieta máme.
Vledy mu išlo na deviaty rok.

Fotografia zachráněná zo smotiska.
Neporušená. Puklo iba sklo.
Do rúk vezniitc a pozrito sa zblízka:
dleťalko vyzerá jak obrázkový Jcžiško.
Dievčalko hodvábne jak jarný vónok,
dievčalko, aké vykúzli Ion poetický sen,
plače nám každej noci přerývaný spánok,
duši sa do úsvitu v hrobe našich silon.
Ako len přitažlivý obraz klamo.
Ten život na ňom, ten život Ion bol.
Ach, kde sfo, kde sto oči smlechom roziliranó?
Oči aj úsměv obrátili na popol.

Bohorodička do spánku vám láskyplné svioti?
Nad dětmi bdie, keď z kolisok sa vyklonia?
Počujto, v dym, keď prcmlnioňali nekonečný
spriovod děti,
či vtedy fvrdo spala milosrdná madona?

uložila. Pro to haraburdí si vůbec neposlali, dali nu
“Ve splátkách?’’ řekla Magda mezi dveřmi, “aby
papír, že ho mohu spálit.’
choin my se dřeli a vy abyste se měla? A z čeho?
"A jestli to praskne, starala se Magda, "a bu Vlastně z kradeného.“ Hodila to slovo jako rukavici,
dou vas popotahovat?’’
“lak hloupí nejsme, milá pani.’’
“Máte strach si něco vžit?“ optala se domovnice
Domovnice byla zaskočena. Jak se ta venkovan
už ne tak přátelsky. Jestli ano, mužu zas komoru ka vybarvila! Ale ještě stále doufala, že Magdino
zavřít.“
rozhořčeni není pravé, ale že je pouze součástí
"Ale to ne,’’ řekla Magda spěšné, "tak jsem to smlouvaci hry. "Tak dva,’’ řekla odhodlané, “ale
nemyslela.’
niž nejdu.“
"Taille záležitost je uzavřená,” řekla domovnice
“Přivedu si odhadce,” řekla Magda a v té chvíli
ještě trochu uraženě. “Mám na to svědky, že pan bylo jasno, že narazila kosa na kámen, venkovan
Ábel bydlel v mém zařízení. Když přišel z koncentrá ka byla z tvrdšího materiálu, než domovnice my
ku, neměl ani košili na převléknutí. Měla jsem ho slela.
nechat spát na h ě zemt? Pronajala jsem mu do
“To mi nemůžete udělat,“ vyklouzlo domovnici ne
meček i s nábytkem. S tím. který tam teď stojí.’’
opatrně z úst, "sem nemůže přijít člověk z úřadu.“
Na to už Magda mlčela a domovnice jí nabídla
' No právě,’’ řekla Magda. “Jste moc sebejistá.
vlídně: “Vezmete s. všechno? Můžeme domeček vra Ale vy nemůžete diktovat cenu. Patnáct set. To je
moje nabídka. Víte vůbec, co všechno za ty peníze
tit do původní podoby.“
"Neměla bych počkat na Jana?" zaváhala ještě nakoupíte? Byla jste tam někdy?”
Magda.
Samozřejmé,’’ řekla domovnice, ale lhala. Šla
“Myslela jsem, že ho budete chtít překvapit.”
pouze několikrát kolem tuzezových výkladních skří
“A co za to budete chtít?" optala se Magda obe ni a pokaždé se podivila, co na těch nepraktických
věcech lidé mají a proč po nich tak blázní. Nic z
zřetně.
"To už je rozumná řeč." pochválila ji domovni toho, co tam bylo vystaveno, ona nepotřebovala, a
ce. "Záleží na vás. jak se dohodneme. Můžu vám chtít tuzexové poukázky namísto normálních peněz
to buď všechno prodat, nijak draho, samozřejmé, ji vnukly inzeráty. Kupovala noviny jen kvůli inze
anebo vám zvýším činži. Budete platit jako za za rátům, nic jiného v novinách nečetla, a právě v
řízený podnájem. Tc by bylo pro vás dražší.’’ do nich se starožitnosti nabízely za tuzexové bony ...
dala, “zařízený podnájmy jsou tec moc žádaný."
■ a Magda, která vycítila tu nejistotu, řekla:
"Podnájem ne,“ řekla Magda, “to bychom platili, “Tak to nemůžete mít tu troufalost, chtít na mě šest
platili, a nikdy by to nebylo naše.“ A pak se roz tisíc tuzezových korun. To by bylo vyděračsaví.’’
hodla. hlavně pro ty kukačky. jež držela v náruči,
Situace se domovnicí zcela vymkla z rukou: ta
a pro ten červencčerný atgán. “Koupím to. Stačilo venkovská husiéka měla na své straně nejen ne
by vám pět tisíc?"
dotčenou poctivost, ale i znalost tuzezových poměrů,
"Šest." řekla domovnice určitě, “a tuzexsvých. Za a domovnice se vzmohla jen na chatrnou obranu:
naše peníze se nic nektupí."
“Zajdu tam a spočtu si, kolík dostanu věcí za pat
"Šest tisíc tuzexcvýcň ktrtm?" poděsila se Magda, náct set bonů,”
"myslíte, že jsme milionář:? Znásobte sj to sedm “Zajděte,” řekla Magda, “ale než si to rozmyslíte,
krát, tolik se platí za rszex. Tak to ne, drahá paní.“ já je dávno utratím. Koupím si gauč a dvě křesla,
- i--’- - rozhodně a ptZcžža
zpátky na místo, koberec větší. než je tenhle slavný afgán, a jídelní
cdkttd je vzala, "to je skoro padesát tisíc naších stůl a obraz na stěnu. Jediné, co mé bude mrzet,
korun, a za to zařídím dsmeóek mc-černÍHi nábyt- jsou tyhle kukačky. Ale nějak se bez nich obejdu.“
“Dobrávzdala se domovnice, “pojďte, přestě
zm.”
hujeme to.’’
"Ale počkejte přece.“ běžela za ní domovnice. “tak
Z knihy “Pozůstalost pana Ábela”, kterou vydal
INDEX, Kolín n, P.. (Kniha můžete též zakoupit v
HD. Cena S 6.70.)
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BAKERLAND Rea! Estate^ ua
272 Clovelly Rd„ Clovelly. NSW. 2031
Zařídím spolehlivě prodej či nákup:
BYTŮ, RODIN. DOMKŮ, POZEMKŮ.
VÝHODNÝCH INVESTIC, PODNÁJMY,
PŮJČKY, ČI VÝMĚNY BYTŮ.

PAUL A. HERTZOG
Tel. 665-8033. p. h. 389-7036

Kalendář HD
(Pokračování se strany 6)
nutkala naše předky od nejdávnějších dob jejich ze
měpisná poloha i jejich zvláštní povaha. Staré le
gendární tradice české žily sebevědomé i v sázav
ském klášteře a učinily i sv. Prokopa brzy symbolem
zápasu cizotou a némcobijcem. Tyto jeho zásluhy
vyzvedl Jar. Vrchlický v Mythech i v Legendě o sv.
Prokopu. Opal sázavského kláštera zemřel 25. 3. 1054
a 4. 7. 1201 byl svatořečen.
• 25. 3. 1929 zemřel básník Otokar Březina, jehož
prvním učitelským působištěm byl Jinošov nedaleko
Králic. Zde poznal o 8 let starší dceru revírníka
Annu Pammrovou. s niž navázal intelektuální přátel
siví. Jež trvalo po celý život a jehož plodem byla
bohatá korespondence. Druhým jeho působištěm byla
Nová Říše, kde vzniklo i jádro celého jeho básnického
díla. Pak se stal učitelem v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde i zemřel.
© 26. 3. 1874 se narodil hudební skladatel Oskar Ned
bal, umělec několikerého nadání, jehož tvořivost vy
ústila do dobrých baletů (Pohádka o Honzovi, Z po
hádky do pohádky. Princezna Hyacinta) či operet
(Polská krev, Cudná Barbora, Vinobraní). Jako skvě
lý violista se stal členem českého kvarteta, rychlou
a oslnivou cestou vzestupu prošlo jeho uměni diri
gentské.
O 27. 3. 1849 se narodil v Dobrušce František Adolf
Šubert, první ředitel Národního divadla v Praze. Je
autorem jednoho z prvních realistických dramat z
hornického prostředí Drama čtyř stěn. Rodné Dobruš
ce věnoval vzpomínkovou knihu U nás v Dobrušce.
S Opočnem souvisí jeho nejslavnější drama Jan Vý
rova, napsané podle skutečné události.
O 27. 3. 1969 zemřel spisovatel Karel Josef Beneš,
který žil od roku 1950 v Rožmitále pod Třemšinem.
Jeho dílem je i povídka pro mládež Studentský hrdi
na, vyprávění o J. V. Fričovi. básníku a bojovníku
z roku 1848, jehož matka z Rožmitálu pocházela.
O Autor historických obrazů (Bitva u Kresčaku) a
četných obrazu žánrových (Odchod z rodného do
mu) malíř Viktor Barvitius se narodil 28. 3. 1834 v
Praze. Na počátku šedesátých let utváří vlastní oso
bitý styl, v němž namaloval Národní slavnost ve
Hvězdě a čtvrtek ve Stromovce, z nichž druhý obraz
nezvykle přísně posoudil jeho přítel malíř K. Purkyne.
• člen skupiny Tvrdošíjní, maliř Otakar Moravek
se narodil 28. 3. 1884. Byl výtvarným kritikem čes
kého slova a spolupracovníkem Šaldovy české kul
tury.
• Louny, kdo se 28. 3. 1899 narodil, zachytil spiso
vatel Karel Konrád ve svých povídkách, románech
i vzpomínkách. Jeho otec měl v Pivovarské ulici ma
lý krámek, o němž se dočteme v románu Postele
be.- nebes. Na reálee v Lounech se odehrává děj jeho
studentského románu Rinaldino.
• Národní třída vznikla po roce 1781 zasypáním
hradebního přikopu. Roku 17S8 byla nová třída po
celé délce osazena dvojí řadou lip a dostala jméno
V nových alejích, které byly zrušeny 29. 3. 1864.
• Výzkumně cesty našich badatelů do Afriky, Ame
riky a Asie měly za cil výslovně antropologický
průzkum obyvatelstva. Prvním z nich byl Vojtěch
Suk. brzy se k němu připojil expedicemi na Aljašku
Aleš Hrdlička, který se narodil 29.3. 1S69. A. Hrdlič
ka byl po dobu půl století kurátorem antropologic
kých sbírek v Národním museu ve Washingtonu.
® 29. 3. 1904 zemřel kníže Karel Schwarzenberg.
vynikající český politik, vůdce české historické šlech
ty. známy' hlavně svým postupem v době boje o
vyrovnáni s Čechy v létech 1870-71. Narodil se roku
1824.
® 30. 3. 1559 zemřel matematik a spisovatel mate
matických knih Adam Ries.
• Český- sochař a řezbár Viktor Moravek zemřel
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(Pokračování se str. 7)

vzdají bez boje. Je to hi
storické zatýkáni, při kte
rém se objevuji lidské
vztahy, touhy, přání, a to
nejen u poražených, ale i
u vítězů. Neprobíhá zrov
na v rukavičkách, rány
kolbou se střídají s hru
bostmi, trpí zatýkaní, kte
ří se nezmohou na odpor.
Roztříštěné rodiny třou
bídu s nouzí poté, co byli
odsouzeni živitelé, kteři už
dávno byli bez práce a
neživili, ale pouto mezi
manželi se zlým osudem
utužuje, v případě Urbana
se dokonce obnovuje, ztra
cená láska se nachází, a
to v takové intenzitě, kte
rá by se nikdy bez vzpou
ry a jejích následků neby
la dostavila.
"Zločin pozdvižení” je
tedy spíše než kronikou
nezdařeného povstání so
ciální studií, v niž je dů
raz na . jednajících oso
bách více než na trudných
událostech. I ti zakročujicí vojáci jednají jako lidé.
Trefulka vypisuje i jejich
pohnutky, i jejich pochyby
a touhy, nestaví je do dě
je jako schémata, která
nemají vnitřní život: v
lidském, humánním jedná
ní jim brání uniforma,
která velí podrobit se roz
kazu. byť se sebetrpčeji
zajídal.

ŠÉFKUCHAŘE

Jeho srdce bije ovšem
pro ubohé horníky, nedělá
z nich však velkohube
hrdiny, jejich čin, o němž
se čtenář dovídá jen ne
přímo, diktuje hladová zi
ma, nikoli příslušnost ke
straně, o niž je ostatně
zmínka jen na okraji a
vyznívá spíše negativné:
není to opora jako byla
Toníkovi a Anně Krouským, její orgány horníky
vybičují k zločinu, ale pak
je nechávají na holičkách,
až na ohňostroj frází po
odsouzeni, frázi, které ne
pomohou. Nový stát, Re
publika Československá,
chce klid, pokoj musí být
zachován. Trefulka její
obranu vkládá do úst pre
zidenta TGM, jehož vyni
kající portrét, zase hlubo
ce lidský, netatičkovský a
přece pochvalný, portrét
člověka, kolísajícího mezi
svými vysokými ideály a
realitou, nakreslil působí
věji a pravdivěji než stov
ky jiných, stovky pochlebovačů i nenávistníků. Na
jakési oslavě zdařile za
končené akce vojska v
Nešporách mu klade do
úst tato pozoruhodná slo
va:
"Děkuji vám za včasné
a přesné plnění služebních
povinností.” řekl. "De
mokracie vyžaduje kázeň,
rozvahu a trpělivost. Ne• ZLATNÍK •
• HODINAŘ *
STEVEN VARDY

přijme restaurace v
Sydney-Citv.
Výtečná mzda a
podmínky pro
odborníka schopného
vést kuchyň
v plném provozu.
Volejte (Sydney;
969-5742

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

dáme si diktovat lidmi,
kteří zdaleka nepředstavu
ji většinu národa, kdy a
jakým způsobem budeme
provádět sociální opatřeni,
kterých je ovšem nezbytně
třeba. Jakákoliv diktatura,
třeba to měla být dikta
tura ve jménu sociální
spravedlnosti, je primitiv
ni, nekulturní. historickým
vývojem překonaná forma
vlády, která nemůže v
žádném případě vést k
osvobozeni člověka ani ve
smyslu hmotném, a lim
méně ve smyslu duchov
ním. Sovětské Rusko ne
může být pro nás v kaž
dém ohledu příkladem.
Hospodářsky a kulturně
vyspělá země si nemůže
dovolil jít cestou krvavé
revoluce a rozvratu, kte
rý po ni následuje. Zlep
šení národa musí vyrůst
z pilné práce rukou a moz
ků, zde nepomůže žádný
křik, osočováni a nedů
věra. Můžeme rozdělovat,
a spravedlivě rozdělovat,
jenom tolik bohatství, ko
lik jsme sami vytvořili.
A nikdy nesmíme záporní
nat, že stát není jen spo
lečná mísa, ale také spo
lečenství kulturní, duchov
ní a mravní.’’
"Zlatá slova,” komen
tuje velitel trestného oddí
lu. Snad opravdu zlatá,
ale neodstranila nouzi v
baráčcích
propuštěných
horníků, která stála na po
čátku i na konci "zločinu
pozdvižení”. Trefulka uka
zuje objektivně obé strán
ky problému, řešeného
svémocí a žalářem. V tom
je jeho zásluha.
Volil formu filmových
střihů: dvě fabule, děl

nická a vojenská, jdou
paralelně a střetávají se
jen v krátkých kritických
okamžicích. Jaksi mimo
děj se rozviji osud póru
čika Sudka, je doveden ke
smrti, vedlejší, pro cel
kovy rozvrh nerelevantni,
Naprotitomu život, vzbou
řenců je veden za krimi
nél jen v jednom přípa
dě, snad zastupitelsky: po
utrpení se dostavuje smiř,
odpykáním jen části Ire
•stu vyprchala vzpurnost;
zbývá rodina, protože "na
konec člověk v celém ši
rém světě nic jiného ne
má než zase člověka".
Hluboká kniha, plná lid
skosti a porozumění, ne
řešící, ale sklánějící se
s láskou k utlačeným, ni
koli černobílá kresba, zá
plava barev z kraje a do
by, která není zrovna sláv
nou epochou vznikajícího
státu.
J. S.
MELIORA KENNELS1

O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny.
Udělejte si
záznam včas.
L. & C. MOJŽÍŠ

Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THIRLMERE,
NSW. 2572.
Jel. 046 - 818426.

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS

K. Ebner

19 York St„
SYDNEY
vchod do Wynyard Sin.
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 29-7543

|

Milí přátelé, přijďte mezi nás I

i

Najdete nás velmi lehce. Naše adresa je:

T. J. SOKOL SYDNEY

|

Vás srdečně zve

i
i
i
I

CZECHOSLOVAKIAN COUHTRY CLUB LTD.,
3fl Devonshire Rd., Kemps Cresk, NSW. 2171

JOSEFSKOU

ZÁBAVU,

kterou pořádá
v sobotu 24. března 1979

v sokolovně. 16 Grattan Cr.. Forestvffle
Hraje česká muzika.
Vstupné S 5Rezervováni míst: teL 529-8457 nebo 99-2260.
31. 8. 1779, o devadesát let později slnvpnďtý lékař,
nadšený obdivovatel L. N. Tolstého. Albe.ro Škarvan,
který je znám doma : za hranicemi svou kztihtu Zá
pisky vojenského lekána.
• 31. 3. 1949 zemřel malíř Jakub Obrovský. jehož
obrazy jsou známy četnými mazivy z Lužan a jeho
okolí. Kritikou jeho obrazu Cikánská madona, který
byl vystaven již roku 1914, se zabýval A. Procházka
v Diáři literárním a umEeckěm.

(Gregory’s Street Directory mapa č. 139J
Telefon 606-0304.
Klub je otevřen každou sobotu od 12. hod. po
lední do 10 hod. večer a každou neděli od 10 hod.
dop. do 10 hodin večer. — Každou druhou sobotu
(pořádáme taneční zábavy, při kterých hrajeme
ipro mladou i dříve narozenou generaci. — Podá
váme obědy, večeře a jakákoliv občerstvení. Va
říme "po našem” — jisté si u nás pochutnáte.
Nabízíme Vám uspořádání rodmných oslav.
Přijďte si k nám zahrát volejbal, stolní tenis
'nebo šachy. Uvítáme iniciativu k založení dalších
^odvětví sportovní činnosti.
Bližší informace podá sekretář V. Bláha,
telefon 726-1170.
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Džezová invaze

ZLOBÍ

VÁS

ANEB DESET LET ČESKOSLOVENSKÉHO DŽEZU V EMiGRACI

Bolí Vás hlava ?

Část LH

Noste brýle od

JAN HAMMER: "Mohl bych ještě požádal o jednu
laskavost? Mate tady tu desku s lea Cursonem,
LARavAN, a tu oulsi vec. Kterou jsme s mm hráli?
Mohl byste to jesle přidat na tu kazetu? Já totiž
jsem to dosud neslyšel, nemam vůbec možnost ty
desky někde dostat, jako by nikde neexistovaly!"

Bylo to v Melbourne v roce 1977, ve chvíli volna,
které mel Jan Hammer mezi dvěma koncerty, na
nichž se vzájemně doprovázel s kytaristou světového
jména Jeli Becxem. Seděli jsme u kávy a zatímco
se Jan Hammer probíral mými deskami, nahrával
jsem mu kazetu z jeho pražských festivalových smm
ku a přitom jsem přemýšlel o dalších otázkách, ty
kajících se ostatních českých džezových hudebníku
úspěšné působících v Americe. Zvláště mne pak za
jímal konlrabasista Jiří Mráz.
V r. 19611, kdy sovětské tanky drtily poslední na
děje Československých reformistu. působil již Jiří
Mraz v Západním Německu. A rozhodl se zůstat.
Vojenská invaze nemusí být sice ješte pro mladého
hudebníka lim pravým popudem k opu těm domova,
ale rozhodné napomáhá k rozhodnuti.
Jiří Mráz se narodil r. 1944 v jihočeskem Písku,
kde se v sedmi letech začal učit hře na housle.
Později na jedcnáctiletce si oblíbil altsaxofon, aic
puk v sedmnácti letech, když přešel na pražskou
konzervatoř, se rozhodl v ěnovat se plné hře na kontra
bas. Úspěch nenechal na sebe dlouho čekat. Po ně
kolika gramofonových snímcích s Triem Jana Hamniera následovaly r. 1965 snímky s nově přestavěnou
legendární pražskou skupinou S + H kvartet Karla
Velebného a společná vystoupení ve známé poetické
Vinárně Viola. Téhož roku se Jiří Mráz po boku
Karla Krautgarlnera (dnes žijícího v Německu) zú
častnil mezinárodni “Jazzové dílny’’ Severoněmeckého rozhlasu v Hamburku, a o rok později, na “I.
mezinárodní soutěži mladých sólistu moderního dže
zu“ ve Vídni (kde Miroslav Vitouš získal první cenu
a Jan Hammer druhou cenu ve své kategorii) se
Jiří Mráz umístil jako druhý’ hned za Miroslavem
Vitoušem. Tento významný' úspěch měl za následek,
že po několika dalších měsících, na počátku r. 1967,
získal Jiří Mráz angažmá \ mnichovském džezovém
klubu “Domicile“. Práce tam však nebyla lehká.
Po dobu téměř celého roku hrál Jiří skoro každý
večer, a protože byl ubytován přímo nad klubem,
téměř po Velou tu dobu neopouštěl budovu. Po ně
jakém čase se k němu přidal Jan Hammer. kterého
Jiří Mráz znal již od svých třinácti let. a výsledky
jejich mnichovské spolupráce jsou jednou provždy za
chycené na deskách MALMA MALINY, přejmenová
no později na MAKE LOVE, a na desce HAPPT Lir E
OF PONY. V té době však došlo k invazi Českoslo
venska a Jiří Mráz se rozhodl odejet do amerického
Bostonu, kam jej po několika týdnech následoval i
Jan Hammer. Tam pak pokračovali ve společném
hraní, zatímco Jiří studoval na konservatoři při uni
verzitě v Berkeley, avšak jejich spolupráce ochabo
vala, jak se Jiřímu postupně naskytovalo stále vice
lákavých možnosti spolupráce s americkými hudeb
níkv proslulých jmen, jako Dizzy Gillespiem, Harvey
Masonem nebo vibrafonistou Gary Burtonem. Vedle
pravidelného hraní v proslulém džezovém klubu “Jazz
Workshop“ a několika koncertů s Janem Hammerem
dostávalo se Jiřímu i jiných příležitosti, nichž jed
nou bylo vystoupeni v klubu “Pauls Mali . Tam jej
slyšel' hrát' legendární pianista Oscar Peterson a
ČESKÉ

-9-

ŘEZNICTVÍ A

UZENÁŘSTVI

BORONIA
CONTIhENTAL BUTCHERS
203 Scoresby Rd., Boronia, Vic.

(roh Boronia RoadTelefon 762-1771. po hod. 729-7259

Vedeme jen kvalitní maso
a všechny druhy uzenin.
Bude nás těšit, přesvědčite-li se o prvotřídní
jakosti zboží a dobré službě.
Jirka. Luděk a Alena Worechovských

—
dne —
okamžité mu nabídl místo ve svém tnu. Výsledkem
jejich následující spolupráce je řada historicky v\
znamnýcn a poslechově překrásných alb. nahraných
převážně v Německu pro zn. MPS-BASF. Jedna z
těchto desek, uvádějící džezovou vokální skupinu The
Singers Unlimited, se dočkala dokonce pravidelných
přehrávek a široké obliby v pražském rozhlasovém
vysíláni, aniž by se však pochopitelně kdo zmínil
o Mrázově podílu na hře doprovodného tria Oscarn
Petersona.
Cestování s Oskarem Petersonem, stejně tak jako
doprovázeni slavně zpěvačky Elly Fitzgeraldové při
jejich koncertech, začalo po nějakém čase Jiřího Mrá
ze unavovat, a proto se rozhodl přesunout se do Nev>
York City, kde pak jednoho večera poznal v džezo
vém klubu “Vanguard” významného amerického ka
pelníka Mel Lewise. Tentýž týden byl Jiří pozván
ke hře v Levvisově Big Bandu a o dva měsíce později
se již podepisovala smlouva. Nezůstalo však jen u
toho: Jiří hrál během té doby ještě s mnoha jinými
hudebníky a nahrál i řadu desek, kupříkladu s bu
benikem Horacee Arnoldem, saxofonistou Charlie Ma
riano (bývalý manžel slavné kapelnice Toshiko Akiyoshi) a také s proslulým varhaníkem Jimmy Smithem.
Místem jeho hlavního působeni však zůstával Thad
Jones — Mel Lewis Big Band a výsledkem je opět
několik významných desek, jimiž se po první nu
hrávce na zn. Philadelphia International rovněž za
počala historie notě džezové značky, Horizon Re
cords. Hra ve velkém orchestru nebyla však pro vy
nikajícího sólistu Mrázova formátu nejlákavějšin:
řešením, a tak již v září 1974 se Jiří objevil ve sku
pině významného amerického saxofonisty Stan Getz..
s jehož kvartetem procestoval Evropu, kde mimo jiné
hrál i v Polsku. Maďarsku a Jugoslávii. (V rozho
voru pro časopis Down Beal pak Jiří Mráz prohlásí'
že byl k smrti vyděšen po celou dobu hraní v těchto
podezřelých končinách a nikdy by se tam již nechtěl
vrátit!) Po skončeni spolupráce se Stan GétZem it
Jiří Mráz překvapivě rozhodl k dočasnému návratu
do orchestru Thad Jones
Mel Lewis. později pak
vystupoval s The New York Jazz Quartetem, nahrával
se saxofonistou Zoot Simsem. a jeho zájem o malé : ku
piny i o nový- hudební projev šel tak daleko, že >
jednu dobu dokonce hovořilo i o spolupráci s věhlas
ným německým avantgardním skladatelem Karlheinz
Stockhausenem, který- mě! pro Jiřího Mráze cosi kom
ponovat (podrobnosti mi však, bohužel, nejsou mo
mentálně známé), až pak v současné době Jiří hraje
a nahrává s dříve již zmíněným kvartetem kytaristy
John Abercrombieho.
Při setkání s Janem Hammerem mne mimo .iinť
zajímalo i to. stýká-li se nadále s Jiřím Mrázem .
s dalšími džezovými hudebníky, kteří cd1 šli kolen,
r. 1968. jako kupříkladu se saxofonistou Jaroslavem
Jakubovičem:
HAMMER: "Jirku vídávám! Původně jsme měli
společný byt v Bostonu, a to dost dlouho. Asi tak rok,
rok a půl, jsme bydleli v jednom bytě. Jirka teď
bydli v New Yorku, a kdykoliv tam jsem, tak vždyc
ky na sebe narazíme. A Jardu Jakuboviče vídávám
taky často. Toho jsem viděl nedávno v Berlině, kde
jsme byli na džezovém festivalu, a kde Jarda hrál
s Mirkem (Vitoušem). Hráli jsme na stejném kon
certě, kde Mirkova kapela hrála první a pak hrála
moje kapela. Takže my jsme sice nehráli spolu, aie
zato na stejném jevišti hned po sobě."

Nepřipadalo mi to v tě chvíli vůbec jako náhoda.
Naopak mne napadlo, že emigrovat tak -dce našich
džezových hudebníků, brzo by se přestalo říkat "co
Čech, to muzikant", ale namísto tobo co americký
džezmen, to Čech“! — Berlínské setkání se odbývalo
pod tradičním názvem “Berlin Jazz Days 76“. a
jak Hammerova. tak i Vřtoušova kapela překoná?všechna očekáváni. Německý džezový krit ='. é” .
ho jména Joachim E. Berendi přehlásil, že obě s?
piny zůstaly věrné svým československým tradicím:
"Jan musí být jedním z nejviíálnějšťch. r.ejvíee tvurčfch klavíristů na dnešní džezové scéně. A Mirosla
vova con areo basa hraná smyóceůs — z tzn. au:
zněla tak mohutně, že nřivtmňtala baryttsnový saxo
fon.“ A pokud to nebyla Miraslavcva basa, pak to
byl saxofon v rukou Jaroslava Jakubc-viče. který mé',
nemalý pcžíl na úspěchu Vřtoušuvy kapely. Jakub:vičuvo jméno se v Americe objevilo peprvé (pokud
se nwnýtfm) na třerim sótověm albu Miroslava Ví-

OČI?
OPTÁ

Capitol House, 113 Swanston St.,

Melbourne (.vedle kina Capitol) — ti. poschodí
íe.efon 63-2231 — Mluvíme česky a slovenský
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
VaLm přibii/nym i bez lékařského předpisu,
\ nutných případech i telegraficky.
\ patek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je zavřeno.

cteré vyšlo pod názvem majesty MUS1C v
r 1976. Svěřil jsem se Janu Haminerovi, že se mi
I j poslechu tohoto výborného alba zazdálo, jako by
-i .iaro .lav Jakubotiě podílel hlavní měrou na jeho
působivosti:
HAMMER: "Ano... No tak Jarda Jakubovlč so
během posledních dvou let neuvěřitelně 'vyklubal'.
Poprvé jsem jej viděl, když přijel do Ameriky — a
on hrál vždy výborně na saxofon, hlavně na bariton-sax
ale během posledních dvou lei se muzikál
ně vykrystalizoval do něčeho lakového, co Jsem od
něho v životě neočekával! Však to slyšíte na té Mir
kově desce . . ."

Jaroslav Jakubovič patřil již od počátku šedesátých
let mezi naše přední saxofonisty a o jeho sólistické
umění se opírala sláva někdejšího z nejvýznamněj
ších mimopražských souboru
Jazz Comba Ústí
nad Labem. Kdybych měl vybrat jen jednu nahráv
ku, která by dokumentovala Jakubovičův hudební vý
raz z období, kdy stál v čele Jazz Comba Ústí nad
Labem, pak bych zcela jistě sáhl po Ellinglonově
skladbě “Jdu si zarybařit“, nahrané živé v r. 1963
na druhé “Přehlídce džezové hudby s mezinárodni
účasti“ v Karlových Varech, kde tehdy na stejném
jevišti vystupoval i Jan Hammer se svým tehdej
ším Junior triem. Jazz Combo hrálo v té době již
tři roky a zakrátko nato i na několika zahraničních
zájezdech, z toho na mezinárodních amatérských
valech v Duesseldorfu a ve Vídni, kde r. 1966 a
1966 obsadilo v silné evropské konkurenci vždy třetí
místo. Dnes se Jaroslav Jakubovič. známý v Americe
hlavně pud svým křestním jménem, umístil v přední
m n če . i džezové invaze. .Jeho první '.úlové album,
které se v současné době prodává v celém západním
větě na zn. Columbia, se vedle vynikající hudby
vyznačuje i velmi přitažlivým návrhem obalu, na
němž Jaroslav úsilovně pádluje v pramici, naložené
až po okraj saxofony, směrem k soše Svobody. O
desce pak firma Columbia píše: “Směje se, řehtá se,
má jundu, — a to vše prochází jeho nástrojem. Jme
nuje se Jaroslav a je československým současníkem
Miroslava Vitouše a Jana Hammera. Od příjezdu do
Amtr./.y hrál s Average Whfte Band. Bette Midler
a Cariy Simm, avšak jeho skutečným úspěchem je
výjimečné album, CHECKIN’ 1N. Je to jeden z nej
ít- přitažlivých hudebních projevů, jaký byl kdy
nahrán na gramofonovou desku. Vedle Jaroslavovy
hry n< anaíor.. flétnu a mini-moog, se deska CHEC
KIN' IN vyznačuje i hrou elektronického houslisty
Jerry Goodmana. který se zde vrací zpět k nahrá
váni. Spolu s nimi se zúčastnili této vířivé jízdy i
Hugh McCracken a Raiph MacDonald.’’
V tomto bodě seriálu o české džezové invazí si

možná rr.r.ozí čtenáři počínají klást otázku, zda ta
-š? ' 1 ■ '/.
: .■
V j odněkud z
Československa je opravdu jen jednoduchou záleži:t-u p'uhé r.áhody. é: pouhého talentu. Odpovéd' zni:
r.er.:l A dostáváme se pak k dalšímu významnému
jménu — ke jménu známého čeehoameríckého džezo
vého
i propagátora českého džezu na Západě,
— ale o tom až příště!
POKRAČOVÁNÍ D1SKOGRAFIE 1.

— česká hudba v emigraci: džez
JAN HAN'JER na deskách jiných hudebníků (2):
MOOGY H 'Mari: "Moogy” KJíngman — EMI-BOVENA 5C 2-í'5ťi — 1978 — holandský import)
HELSN i2 TREES (Charlie Mariano
MPS-BASF
G-22941)
TERRA E IRMA íSieve Grosman — P. M. PMR-012
— 1978)
'Pokračování na sír. 11;
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Rozdíl práva v Radě
Alois Rozehnal

(Dokončeni z minulého čísla)
liuda svobodného Československa je politickou in
stituci čs. uprchlíků a nikoliv soukromou organizaci
krajanu čs. původu. Veřejnoprávní povaha teto insti
tuce vyplývá z jejího politického posláni pomoci k
likvidaci komunismu a obnoveni uemoxracie v ces
kosloven >ku. Jeden z těchto citu byl skromněji for
mulován jako boj proti komunismu, který se však
potichu ztratil v r. 1974 ze stanov a dostal se tam
zpět v r. 1977. Obnovením starého cíle je však stále
nejistá, neboť dosud není platná změna stanov, kte
rá byla schválena na schůzi zastupitelstva RSc v
Torontu 5. XI. 1977:

výročí komunistického státního převratu, v němž se
praví:
"V r. 1948 Československá republika byla na cestě
stát se vzorným státem demokratické svobody a so
ciální spravedlnosti. Po vichřici Mnichova a druhé
světové války a po nejisfolě poválečných dnů hleděli
češi a Slováci vstříc slibné budoucnosti." (HD 20.
III. 1978).

Není tomu tak. říká občas i má maličkost. Když
šlo o pravdu, hájil jsem ji zejména v těchto přípa
dech:
V r. 1974 jsem nehlasoval pro vypuštěni boje
proti komunismu ze stanov, nýbrž se jen ptal, co se
s nim stalo. Dotaz však není hlas. (HD 23. 1. 1978).
2. V r. 1970 jsem nehlasoval pro darováni domu
RSČ, nýbrž se jen ptal, proč se Rada zbavuje stře
chy nad hlavou, a to přece neni hlas. Dopis Rady
z 26. VI. 1978 přišel opravdu s osmiletým zpožděním,
neboť z něj jsem se teprve dověděl, že jsem hlaso
val, což neni správné. (Americké listy 1. IX. 1978).

ČI. II. Účelem Rady je účastnit se boje proti ko
munismu . . .
ČI. XII. 2. Volit předsedu, místopředsedu, generál
ního tajemníka a dalsi členy předsedniclva.
ČI. XVIII. K změnám stanov, volbám členu vý
konného výboru a volbám nových členu zastupitelstva
musí byt dotázáni i nepřítomni clonové zastupitelstva,
kteří hlasuji per rollam. Při tomto hlasování se za
3. Rada prý má dosud stále sídlo ve Washingtone,
kvorum počifa jedna třetina členu zastupitelstva. V
případě, lo kvora nebude dosaženo, hlasuje se po ale v úřední korespondenci se uvádí soukromá adre
sa gen. tajemníka. Rada je chudá jak kostelní myš,
druhé, kdy so za kvorum počítají došlé hlasy.
Všechny uvedené změny
zejména také o účasti ale nechce slyšet o zvýšeni náhrady za služebnost
nu boji proti komunismu, se stanou platné až po užíváni, která podle posledni kupni smlouvy z října
jejich schváleni písemným hlasováním, jež nebylo 1978 s kupni cenou 78.500 dol. má činit částku 36.230
provedeno. Gen. tajemník na schůzi zastupitelstva dol. (z původních 30.000 dol.), ale měla by skutečné
upozornil, že “podle právě schválených stanov bude činit 90.000 dol., tj. 75% ze skutečné hodnoty domu
nutno, aby o návrhu na novy výbor hlasovali per rol 120.000 dol. Důkazy jsou jednoduché: kupni smlouva
lam všichni členové zastupitelstva“, ale přehlédl, že a znalecký posudek, jež si lze vyžádat. (HD 18. XII.
písemné hlasování bylo nutné i ke změně stanov, 1978).
4. Nebyl jsem členem vládnoucí oligarchie, i kdy
podle nichž se mělo hlasovat. Sám lo uznával a proto
se dále podpisoval jako politický tajemník zejména by bylo správné tvrzení, že jsem byl v r. 1974 zvolen
ve zprávě z 29. XI. 1977 o schůzi zastupitelstva z 5.-6. členem výkonného výboru. Od r. 1970 jsem se ze
XI. 1977, v oběžníku č. 1 z 1. II. 1978 o hlasováni zdravotních důvodů nezúčastnil vůbec schůzi orgánu
členů zastupitelstva při volbě výkonného výboru, ja RSČ. Ani moji přátelé z politické strany (ČSL) v
kož i v oběžníku z 13. 11. 1978 členům zastupitelstva době parlamentní práce nepatři k oligarchii hlavních
funkcionářů a nelze mi proto vyčitaf ani vzdálenou
o Petici. (Tisk, zpráva IV/4, 1978).
Písemného hlasování bylo dále třeba proto, že ne spoluúčast.

byl rozeslán návrh na změnu stanov, takže nepřítom
ni členové zastupitelstva se nemohli vyjádřit. Není
proto správné tvrzení, že hned nabyla účinnosti změ
na stanov odhlasovaná 5. XI. 1977, neboť i podle
dřívějšího (naříkaného) znění stanov z r. 1974 bylo
třeba písemného hlasováni stejně tak jako podle pu
vodních stanov z r. 19-19 (čl. XIII, XXII). Stanovy
z r. 197-1 jsou totiž neplatné, protože nebyly schvá
leny nadpoloviční většinou členu zastupitelstva, či
nící tehdy 65 hlasů. (HD 23. 1. 1978).
Orgán předsednictva neexistuje nejen proto, že
není platná změna stanov (čl. XII, XVIII), ale také
proto, že tento orgán není uveden ani v původních
stanovách z r. 1974 (čl. V) a je bez kompetence. Ze
stejných důvodů je neplatná funkce gen. tajemníka,
jehož moc visi ve vzduchu bez právního základu.
Dr. Horák praví: “ústavy jsou živé dokumenty, psa
né pro živě lidi. Musi být schopné přizpůsobit se si
tuacím." Ne však porušováním (násilí patří revolu
ci), ale platnou změnou vůle většiny a písemně. Prá
vo se musí přizpůsobit dané realitě — hlásali komu
nisté doma a proto jsme v exilu.
3. MOC A KOMPETENCE

Žádná společnost nemůže existovat bez nějakého
právního řádu. Vládnout se musi. Někdy ve jménu
marxismu, jindy ve jménu socialismu s lidskou tváři
nebo bez ni. Jindy ve jménu lidu nebo když už není
lidu nebo chybí jeho souhlas, tak aspoň ve jménu
přátel. Každý vládce se však schovává za něco nebo
za někoho, aby nebyl sám a zakryl moc. Ani v Ra
dě tomu není jinak ani nebylo, když bylo schváleno
jednomyslně toto usnesení:
"Předsednictvo RSČ na svém zasedáni v New
Yorku 2. záři 1978 se zabývalo posledním útokem dr.
Rozehnala a došlo k závěru, že tvrzeni dr. Rozehnala
se nesrovnávají se skutečnosti a že jeho výklad a
invektivy odmítá.” (Tisk, zpráva IV 1S z 4. XI. 1978).

Souhlasili prý i přátelé, kteří však říkají: Není
tomu tak. Blahopřejný telegram k volbě papeže po
slala do Říma Rada svobodného Československa jako
vrcholný- politický orgán Čechů a Slováků v zahra
ničí (the suprenie political organ of Czechs and SIovaks abroad: Czechoslovak Newsletter. Vol. m. 10 2-5.
Oct. 1978). ale československá národní rada americká
jménem čs. krajanů říká: Není tomu tak. Totéž
říká čs. lid k slavnostnímu prohlášení RSČ k 30.
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Lidé tě chválí, dokud s nimi souhlasíš. Běda však,
když nesouhlasíš. Konstruktivní kritika se falešné
označí a budeš odsouzen. Neodpovězena zůstává však
otázka, jak srovnat odsouzení se cti. Ani ne tak u
odsouzeného, který hájil pravdu, jako spíše u soud
ce, který za ni trestal. Nelze přece spravedlivě žá
dat po odsouzeném, aby něčim přispíval Radě za lo,
že ho nespravedlivě odsoudila. Je proviněni proti ná
rodní cti nebo Radě také boj o to, aby se dostalo
zpět do stanov ustanoveni o boji proti komunismu?
Odsouzení se přece vztahuje také na “útoky a in
vektivy’’ z doby, kdy toto ustanoveni tam chybě
lo (1974-1977).
Nepřispívat činnosti dnešnimu vedení Rady nezna
mená však nepřispívat vůbec k boji proti komuni
stickému rež.imu v Československu a úsilí o obnovu
svobodné, nezávislé a demokratické republiky. Neni
třeba velké paměti, aby v ni vyvstala řada příspěvků
odsouzence v časopisech dřívějšího vedeni RSČ (Hlas
Československa, Čs. noviny) nebo skoro ve všech ča
sopisech čs. exilu. (Katolík. Národ, Svornost, Hlas
národa. Naše hlasy. Nový domov, Americké listy,
Nový svět. Hlas domova. Jaro-JAR;. Jeho úvahy
přinášela řada revui (Nouvel Horizon, News from
behind the Iron Curtain, East Europe /national edi
tor), Čs. přehled, čs. zpravodaj )redaktor). Religion
in Communist Dominated Countries — RCDA. Novi
na. Nový život. Studie. Perspektivy, Proměny). Vetší
studie byly uveřejněny samostatně — FEC: (ROH.
Pozemkově reformy, Land Reforms, Zemědělské do
dávky) nebo vydány knižně (Czechoslovak Sociál
Insurance. Roma; El Régimen comunista en Europa
Centrál — Colecthžzacion de la agricultura en Checoeslovaquia, Jus áíexico, 1964j nebo vydány jako
překlady z franštiny (Náboženství a společnost, Cír
kev a deklarace lidských práv, obě Accademia Cristiana. Roma).
Činnost pro osvobozeni čs. vlasti není výsadou
RSČ nebo osobni zásluhou, kterou by si někdo rád
přivlastnil, nýbrž r-ánviní povžností, k níž se hlásí
čs. exil. Nelze proto čekat chválu tam, kde jde o
plnění národní povmosú. ani požadovat mlčení k chy
bám jako protiváhu za plnění národní povinosň.
Zejména však nelze ztotožňovat oschni postavení s
posláním Rady, což je možné jen v absolutní mo
ci (Stát jsem já).

Jedete

do

Melbourne?

Pohodlně ubytováni v centru města za mirné ceny
MOTEL — PRIV. HOTEL

SPENCER
44 Spencer St., Melbourne-City

(naproti nádraží) — Tel. (03) 62-6991
K dispozici je 100 pokojů s koupelnami, barev.
TV, klimatizací, ledničkou, telefonem
'
$ 18.- za 1 osobu. $ 21.- za 2 osoby
Rodinné pokoje s kuchyni
Hotel: $ 7.50 — $ 10.Parkování aut — 2 restaurace BYO
Na předloženi tohoto inzerátu poskytnemo
na všechny ceny 10% slovu
Vedoucí: Jiří Soukup

L. & G. Pergl
odborníci v optice
220 LYGON STREET, CARLTON, 3053
Tetephone: 347 5242
____________________ _________
>
Dělení státní moci je proto stěžejní zásadou de
mokracie od jejího začátku (Aristoteles) přes triparl
ci (Ch. Montesquieu) až do poslední doby. Rovnováha
mocí je cílem, k němuž směřuje zejména nauka o
kompetenci (Fr. Weyer, ibídem, s. 121, 220, 235,
272, Zdeněk Neubauer: Státověda, Praha, 1947). Hro
maděni moci (koncentrace, centralizace) porušuje zá
sadu rovnováhy, o niž praví prof Jan Matějka (Prin
čipy organizace veřejné správy, Praha 1938):
"Pojem samosprávy v právním smyslu jako ve
řejná správa decentralizovaná v protivé proti centra
lizované, spočívá nesporně v protikladu: stát kontra
jiný nositel veřejné správy. Podstata protikladu spo
čívá v tom, že subjekt od státu odlišný má na vý
kon části veřejné správy subjektivní právo. Nejde
tu však o právo původní, přirozené nebo vzniklé snad
neodvozené od státní moci proti státu. Jako každé
jiné subjektivní právo je i právo na výkon veřejné
správy odvozeno od státní moci, jsouc založeno je
jími akty a jsouc od ni také odvislé co do rozsahu
i existence. (Sír. 45).
"Při protikladu organizačních principů centralizace
a decentralizace je kriterium, zda a pokud si stál
ponechá výkon veřejné správy v rukou svých vlast
ních orgánů. Od těchto principů nutno odlišovat zá
sadu koncentrace a dekoncenfrace. Zde jde o určení
vzájemné kompetence úřadů vyšších k úřadům niž
ším. Koncentrovanou je veřejná správa tehdy, je-li
vymezena působnost nejvysších úřadů v poměru k
úřadům nižším tak široce, že v jejich rukou je sou
středěna největší část veřejné správy. Je-li však
rozšířena samostatná pravomoc úřadů nižších v po
měru k úřadům vyšším, lze mluvit o dekoncentraci.
(Sír. 54)."

Kompetence orgánů Rady není vůbec vymezena
předsednictvo, čestný soud, funkcionáři) nebo je
nedostatečně vymezena (zastupitelstvo, výkonný vý
bor). Hlavní zásacy demokracie, zejména decentralizace a dekoncentrace, jsou základem činnosti
SVU, ale jsou cizí v Radě, která se takto vyřa
zuje ze spolupráce statisíců uprchlíků. Demokracie
začne degenerovat. když se nedbá kritiky zvenčí
Nelze zamlčovat každému zjevné nedostatky, aby se
to nedověděli Komunisté, ale třeba napravovat vytý
kané chyby, aby Rada měla větší přitažlivost pro
čs. uprchlíky venku a pro čs. lid ve vlastí.
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Džezová invaze

ADELAIDE

ADELAIDe
Os. p-.řad je vysílán každou neděli v 1C hod dop
(Pokračování se ' ,ny 9>
-a sut.; _i a UV. Prišti program:
ROCK‘N'JAZZ (Jan Hammer, Miroslav Vitouš a řada
25.
3.:
Jan
Werich
dalších — ATLANTIC K-20089 — 1974 — anglický
1. 4.: Apríl
import)
ČS. ROZHLASOVÉ

Na doškách jiných hudebníků:

ANOTHER DAY (The Oscar Peterson Trio — MPS
BASI-’ 20809 — 1970)
CRAWL SPACE (Arl Farmer
CTI CTI-7073)
FROM RUSS1A (Prince Igor /Yahllevich/ & Czar
DIFFERENT DRUMMER 1002;
GIT GO (Klaus Weiss
MPS BASF 20 22406 6
1975
německý import)
IIAPPY LIFE OF PONY (Pony Poindexter
SES
SIÓN SES 12005
1969 — německý import
vedle
J. Mráze zde hraje také Jan Hammer)
IIILL COUNTRY SUITĚ (Bobby Jones
ENJA
2046 — 1975)
I1ISTORY OF AN ARTIST (Oscar Peterson
PAB
I. 0 2625 702 — -975)
IF I'M LUCKY (Zoot Sims & Jimmy Rowles — PAB
LO 2310 1103)
IN TUNĚ (The Oscar Peterson Trio + The Singers
Unlimited
MPS BASF MC 20905
1973)
LISTEN '1’0 DeFRANCO / SIT IN FOR DeFRANCO
(Buddy DeFranco
FAMOUS SOLOS
bez obj.
čísla — 1974)
MAKE LOVE (Jan Hammer — MPS-BASF MC-20688
— 1976 — původně vyšlo v Německu jako MALMA
MALINY — zn. MPS-BASF)
MIRROR (Charlie Mariano — ATLANTIC SD-1608
— 1972)
NEW LIFE (Thad Jones & Mel Lewis — IIORIZON
SP-707 — 1976)
PIANO GIANT (Oscar Peterson — MPS-BASF 29
22499-6 — 1975 — německý import)
PORTUGUESE SOUL (Jimmy Smith — VERVE 8832)
POTPOURRI (Thad Jones & Mel Lewis — PHILA
DELPHIA INTERNATIONAL KZ-33152 - 1974)
SECRET PLAČE (Grover Washington Jr. — KUDU
32 — 1976)
SOPRANO SAX (Zoot Sims — PABLO 2310 770)
SUITĚ FOR POPS (Tad Jones & Mel Lewis — HO
RIZON SP-701 — 1975)
TALES OF THE EXONORATED FLEA (Horacee
Arnold — COLUMBIA KC-32869 — 1974 — vedle
J. Mráze zde hraje také Jan Hammer)
TIIREE OR FOUR SHADES OF BLUES (Charles
Mingus — ATLANTIC SD-1700 — 1977)
WALKING THE LINE (The Oscar Peterson Trio —
MPS BASF 21 20868-0 — 1970 — německý import)

studentky

PAM ZBÉHLIKOVÉ,
na
University
of Pennsylvania.

Jaroslav a Desley
Dana, John a Alicia,
Zběhlikovi, rodiče
sourozenci
Trenton, New Jersey, USA

Malý oznamovatel

ČEŠKA 55/165,

pohledná, štíhlá, mlád
šího zjevu, švadlena,
hledá českého intel.
muže na další cestu ži
votem. Jseš-li také
sám, ozvi se, bude nám
lépe ve dvou. Zn. “Bu
du žít jen pro Tebe”
do HD.

Kavárna
$ 18.000

krásně archit. výbavě
ná, 50 míst, je na
prodej vzhledem k
onemocnění majitele.
Otevřena teprve l‘i
týdne. Umístěna ve
velmi dobrém prostře
dí. Hodila by se též za
noční restauraci.

Volejte (Melb.) 434-4340
nebo po hod. 232-3582

JAROMÍR DANĚK

Stále ho tolik postrá
dáme :
A. Daňková a rodím
Southport, Qld.

45. střední postavy,
dobré povahy, milovník
přírody, volá upřímnou
a inteligentní ženu na
společnou cestu živo
tem. Zn. “Láska je nej
tajuplnější činnost člo
věka" do HD.

DŮCHODKYNĚ

středních let by ráda
našla nový domov jako
společnice, vychovatel
ka
nebo kuchařka.
Jsem veselé povahy,
pracovitá, inteligentní.
Zn. “Nový život’’
do HD.

Telefon 598-5756

PRODÁM 3 SOUSEDÍCÍ POZEMKY

v blízkosti Safety Beach. Dromana Mornington
Peninsula. Každý z pozemků má abnormální
velikost 85 x 175 fítů. Plná cena za pozemek je
$ 7.000. Velmi výhodné podmínky na S 500 deposit
a splátky 3 roky. Vhodné zvláště pro toho, kdo
chce bydlet blízko moře, případně stavět výletní
byty. Volejte po prac. době (059) 87-1494.

LETOVISKO

"ŠUMAVA"

srdečně zve všechny krajany na

VELIKONOČNÍ

která se koná v neděli 15. dubna 1979

Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo — pití
tK dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.

Optical Senice

21. 3.: Zábavní program podle přáni posluchačů
28. 3.: Jaromír Vejvoda
SLOVENSKÉ VYSiLÁNI se nyní koná na téže stanici
KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 7 DO 8 HODIN RÁNO

správní výbor čs. sokolského
NÁRODNÍHO DOMU V MELBOURNE

s diky potvrzuje příjem těchto darů:
pp. A. Nypl (Sydney) 8 20, Anonym $ 200, M. Vyhnil
lek (TAS.) $ 50, rodina Jančářová $ 10, A. Pekárek
$ 800, sbírka mezi členy čs. obce legionářské ve
Viktorii $ 110, Sokol $ 1.000, celkem $ 2.190. Slav
konta příspěvku k 12. 3. 1979 je $ 55.4GG.52.
Pani M. Voříškova z Queenslandu zaslala Národní
mu domu séru známek vydaných čs. poštou k XI.
všesokolskěmu sletu v Praze (1918) a aršík se znám
kou vydanou k 80. výročí narozenin Petra Bezruče.
Srdečné diky.
ZPRÁVY 9. K. SLAVIA MELBOURNE

GEORGE CROSS — SLAVIA 2:1 (0:1)

Další zápas letni soutěže o pohár AMPOLU začal
oboustranné pomalým tempem, při kterém však měla
Slavia přece jen více ze hry. Její mírnou převahu
vyjádřil Williams 7 minul před poločasem, když se
mu podařilo překonat dobrého brankáře soupeře. Po
změně stran se hra zrychlila, což však platí hlavně
o mužstvu George Cross, které se ujalo iniciativy.
Po 5 minutách liry padla vyrovnávací branka a za
dalších 13 minut skóroval George Cross znova. Po
kusy Slavie v závěru zápasu o vyrovnání byly bez
l úspěšné. Po této prohře nedávaly už denní Jisty
Slavii naději na postup do semifinále.
SLAVIA — ALBION R0VER9 5:1 (2:0)

Slavistický tým hrál jako vyměněný. Od počátku
útočil a po celý zápas hru "nepustil z rukou". Skóre
zahájil v 15. minutě Aldridge, 9 minut po něm zvý
šil Williams na 2 : 0 a po změně stran umístil Paton
míč v síti soupeře ještě třikrát. Albion dal jedinou
branku po trestném kopu.
GREEN GULLY — SLAVIA 0:1 (0:1)

Začátek ve 3 hodiny odpoledne

> Hampton, Víc.

na stanici 3 EA 1116 KHz
KAŽDOU STŘEDU OD 10 DO 11 HODIN VEČER

ABSTINENT
A NEKUŘÁK,

TANEČNÍ ZÁBAVU
573 Hampfon S<.,

Počínaje 21. březnem uslyšíte
ČESKÉ VYSÍLANÍ V MELBOURNE

VZPOMÍNKA

Dne 29. března 197S
tomu bude už 15 let, cc
odešel na věčnosf náš
drahý manžel, tatínek
a dědeček, pan

Locke's Way. poblíž Belgrave South

Provádíme veškeré práce optické
přesné, rychle a za levné ceny

HLEDAJÍ

Viliama Godaye z Bratislavy, který odešel v r.
1968 (zpráva) a Albína Pospěclia (.hledá přítelkyně
z mládi).
Zjislime-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům zjištěné adresy nesdělujeme.

Děkujeme srdečně všem přátelům za projevy
soustrasti nad bolestnou ztrátou naši drahé
dcery a sestry

POZNÁMKA

Ve svém článku "O texaské polce" (otištěném v
IID č. 3/79) jsem se zmiňoval o vlivu české polky
na tzv. Western Swing, který se již od třicátých let
hraje v Texasu a dnes se opět dožívá široké popula
rity pro svoji veselou, lehkou nezávaznost (a často
i nevázanost). Rád bych nyní upozornil čtenáře na
nové vydáni desky Johnnie Lee Willse, REUNION
(zn. FÍying Fish). Vedle ozvuků české polky na ni
uslyšíte i písně, které svým podáním připomínají
někdejší projev našeho Arnošta Kafky, staré tramp
ské písně a "slaďáky” let čtyřicátých. (Australští
čtenáři, kteří by se o tuto nebo o většinu ostatních
desek z otiskované diskografie zajímali, se mohou
obrátit na FOLKWAYS RECORDS. 58 Oxford Street,
Paddington, NSW.)

PŘÁTELÉ

VYSÍLÁNÍ V

JIŘÍ (GEORGE) MRÁZ: Vlastni dlouhohrající deska

DRIFTING (George Mraz & Walter Norris — ENJA
2044)

-11-

DOMOVA

Hrají se tam těž kuželky, odbíjená a stolní tenis

Zápas s vedoucím týmem skupiny začal vyrovnaně,
oba brankáři měli příležitosti prokazovat své umění.
Slavia se však dostávala častěji před branku sou
peře. Jediná, rozhodující branka zápasu padla v 27.
minuté, když Aldridge vzal míč obránci G. G. a
podal Patonovi. který pohotové střílel. Do konce zá
pasu se G. G. zoufale snažil vyrovnat, ale slavi
stická obrana udržela čisté konto.
Toto vítězství zajistilo Slavii 2. místo ve skupině
a účast v semifinálových zápasech pohárové soutěže.
Výsledek semifinále bude po vyjiti HD jíž znám.
Dostane-li se Slavia do finále. hrála by v sobotu
24. 3. v 7 hodin večer na stadiónu v Olympic Par
ku.

V. F.

ČESKA PEKÁRNA
306 Station St. (roh Darebin Rd.)
FAIRFiELD, VIC.

Telefon: 421-2729, p. h. 45-1905
žitný i bílý chléb, daiamánky, rohlíky a housky,
karlovarské rohlíky, koláče, pečívo všeho druhu.
Přijímáme objednávky na speciální pečívo, dorty
(včetně Biack-Forest-Cherry Cake) aj. k zvláštním
příležitostem. Vetší objednávky s dodávkou do
domu.
Zajistěte si mazance, beránky a velikonoční zajíčky

Těšíme se, že se přesvědčíte
o jakostí naších výrobků.
Václav, Milada a Tána Kučerovi

HLAS
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19. 3. ř979

DOMOVA

SPORT

V Lake Placid nejúspěšnějši Rakušané, ale

P.

Karel Janovský
Skvělá hra pražských vojáku

Remiza Dukly v Berlíně
Ještě snad nikdy ve vice než dvacetileté historii evropských pohárových soutěži klubových celků ne
měli hned dva zástupci čs. kopané takovou šanci na postup do semifinále, jako mají letos pražská Dukla
a Baník Ostrava. Především však pražští vojáci, kteří hráli v prvém čtvrtfinále utkáni Poháru UEFA 11a
Olympijském stadiónu v Berlině s příslušníkem německ. Bundesligy Herfhou BSC Berlin 1:1a tak v
pražské odvetě na Juliscc se jim naskýtá jedinečná příležitost postupu mezi čtyři nejlepši týmy soutěže.

Pražané měli v Berlině tolik šanci, tolikrát na
střelili tyč nebo břevno domácí Herthy BSC Berlin
že kdyby proměnili jen polovinu těchto gólových při
ležilosti, museli jasné vyhrát. Předváděli 25.000 di
vákům moderní kopanou, se vším co ji dělá tak atrak
tivní. Výsledkem obrovské převahy v prvé půli byla
branka v 45. minutě, kdy krátce před odchodem
hráčů do kabin Pele překonal jinak výborného němce
kého reprezentačního brankáře Nigbura. Ihned 2 mi
nuly po změně stran šel Zdeněk Nehoda sám na ber
linského brankáře, neměl však v tu chvíli tolik sil.
aby ho obešel. Zápas mohl být rozhodnut. Místo toho
však v 51. minuté Němci Nucssingem vyrovnali na
1:1a pak přece jen už byli pražským vojákům rov
nocenným soupeřem. Přesto Dukla byla teehničtéj
šim. vyzrálejším mužstvem, které zasluhovalo vy
hrát.

půli ve strelbe byli však přece jen domácí, kteří
se dvěma góly internacionála Streicha ujali vedeni
2 : 0. Antaiikova branka na počátku druhého poločasu
dala ostravským fotbalistům naději. Hráli pak v obra
ně spolehlivě a zlikvidovali všechny útoky soupeře.
Nejsou bez šance na postup do semifinále soutěže
"držitelů trofejí”.
Výsledky "Poháru mistru'’

Největší šanci na postup do semifinále má anglic
ký Nottingham Forest, který doma zvítězil nad Grass
hoppers Curych (švýcarsko) 4 : 1. Západoněmecký 1.
FC Kiiln vyhrál nad skotským Glasgow Rangers 1 : 0,
Wisla Krakov zdolala švédské Malmó FF 2:1 a
Austria Viděn porazila Dynamo Drážďany 3:1.
Soutěž "držitelů trofeji”

LUESCHER NA VRCHOLU SLÁVY

Když světová lyžařská elita odjížděla do zántoři,
mělo se za to, že se na sjezdovkách a slalomář
skych traueh v USA, Kanadě a v Japonsku rozpou
tá ještě velký boj o prvenství v celosezónni soutěži
o Světovou trofej. Pak však stačil při premiéře sla
lomářských specialistů v dějišti příštích zimních
olympijských her v Lake Placid zpočátku nic neří
kající pád Američana Phila Mahra a bylo vše roz
hodnuto. Plul Mahre musel být převezen do nemoc
nice, kde zjistili, že má zlomenou nohu a nejméně
dva měsíce ji musí mít \ sádře. Znamenalo to, že
jediný lyžař, který mohl ještě ohrozit, vedoucího cel
kove klasifikace byl vyřazen z možnosti stát se ví
tězem. A tak 221etý Švýcar Peter Luescher (který v
tomto obřím slalomu v Lake Placid obsadil třetí mi
sto) se stal už novým držitelem Světového poháru.
Vždyť těžko už lze věřit, že by Andreas Wenzel z
Lichlenštejnu mohl dohonit v závěru Jlbodový náskok
Petra Lueschera, kterému se zřejmě o získání Svě
tové trofeje před zahájením sezóny ani nezdálo. Pe
ter Luescher z Romanshornu se prakticky "přes noc"
stal na mezinárodní lyžařské scéně pojmem. Až snad
na jednu výjimku stál celou tuto předolympijskou
sezónu ve stínu svého velkého vzoru švéda Ingemara
Stenmarka; ten však, přestože v Lake Placid dosáhl
už 10. vítězství, doplatil na nové hodnocení Světové
trofeje, do jejíž celkově klasifikace se započítávají
pouze tři nejlepši výsledky ze sjezdu; speciálního i
obřího slalomu,
a navíc tři závody alpské kombi
nace. A právě díky úspěchům v kombinaci, převez
me letos Švýcar Peter Luescher Světovou trofej.

Fortuna Duesseldorf (NSR) — Servette Ženeva
0:0, 1. FC Magdeburg — Baník Ostrava 2 : 1. In
Ženy
ter Milano — SK Beveren (Belgie) 0 : 0 a Ipswich
Baník prohrál, ale . . .
Sjezd žen na olympijské trase v Lake Placid vy
přesto má šanci na postup. Podlehl totiž na hřišti Town (Anglie) — FC Barcelona 2 : 1.
hrála sice už pošesté (ze 7) v letošní sezóně pěti
Pohár UEFA
soupeře 1. FC Magdeburg před 10.000 diváky 1 : 2
násobná držitelka Světového poháru Rakušanka AnneHertha BSC Berlin — Dukla Praha 0:1, Crvena marie Moserová-Próllová (ale už zde nehodovala
a tak by mu stačilo v odvetě doma na Bazalcch zví
tězit 1 : 0. Zápas byl vyrovnaný, pohotovější v prve zvezda Bělehrad — West Bromwich Albion (Anglie) maximum vítězství), klesla však na druhé místo. Do
1 : 0, Honvéd Budapešť — MSV Duisburg 2:3a čela se dostala obhájkyně Světového poháru Ilannt
Manchester City — Borussia Monchengladbach (NSR) Wenzelová z Lichtnštcjnu, která má nyní 214 bodů,
: : Fotbalová liga : :
1 : 1.
tříbodový náskok před Annemarií Moscrovou Prdí
Mužstva Čech a Moravy udávají momentálně tón
lovou.
nejvyšší čs. fotbalové soutěži. V 17. kole porazil fa
Hokejová
liga
vorit mistrovského titulu Dukla Praha na Julisce
ZDAŘILÁ GENERÁLKA "LETCŮ”
Největší senzací 37. kola 1. čs. hokejové ligy byla
ostravský Baník 1:0a má už 4bodový náskok v
V
západoněmeckém
středisku zimních sportů Oberst
remiza
vedoucího
týmu
tabulky
Slovanu
Bratislava
tabulce. Vypadalo by to tedy na to, že vojáci strh
vyvrcholily první březnovou neděli třídenní me
nou konečné vítězství na svou stranu, i když třeba doma s posledním týmem soutěže TJ Gottwaldov dorfu
dodat, že do skončení soutěže zbývá každému týmu 3 : 3. Největší soupeř bratislavských hokejistů Dukla zinárodní závody v letu na lyžích, kterých se sice
několik předních borců, přesto pro 34
ještě 13 kol. — Překvapením jsou letos dobré výkony Jihlava však nedokázal využit tohoto "extempore", nezúčastnilo
“letců na lyžích” to byla dobrá generálka na své
Bohemians i trnavského Spartaku, který je jako když prohrál ve Vítkovicích 3 : 4 a tak Slovan vede tové
mistrovství v jugoslávské Planici. A v této zá
7 kol před závěrem dvoubodovým náskokem před
nejlepší slovenské mužstvo na 5. místě ligového po ligu
vojáky.
věrečné zkoužce obstáli na výbornou i 2 čs. repre
řadí.
Pořadí po 37. kole: I. Slovan Bratislava 51 bodů, zentanti: Josef Samek a Leoš škoda, kteří za ví
Kandidátů na sestup je několik. Patři mezi ně
2.
Dukla Jihlava 49 b.. 3. Vítkovice 47 b.. 4. Kladno tézem 231etým východním Němcem málo známým
Plzeň. Prešov, Košice. Teplice, atd.
Hillem obsadili nejen v závěrečné části,
Senzaci 16 .kola (1. kola jara) bylo vysoké ví 41 b„ 5. Litvínov 40 b., 6. Košice 38 b., 7. Pardubice Andreasem
i v celkovém pořadí druhé, resp. třetí místo.
tězství pražské Sparty na Letně nad Prešovem 6:1a 35 b„ 8. Sparta Praha 31 b.. 9. Zetor Brno 31 b„ ale
Druhý v pořadí byl Josef Samek, který skočil 153
1 triumf Bohemians v Banské Bystrici 3 : 0. Pražská 10. Trenčín 29 b.. 11. Motor Č. Budějovice 28 b., 12. m,
131 m a 139 m. Třetí byl Leoš škoda (143 m.
Dukla vyhrála v Trenčíně 1 : 0. Baník Ostrava pora TJ Gottwaldov 22 bodů.
144
m a 140 m). Nikdo z nich však nestačil na vítěze
zil Inter Bratislavu 3:0a Slavia vyhrála nad Plzni
MISTROVSTVÍ EVROPY
Hilleho.
který měl skvělou sérii letů: 155 m, 165
2 : 0. Úrodu branek viděli diváci v Košicích, kde ko
' m a 160 m.
V HALOVÉ LEHKÉ ATLETICE
štěti fotbalisté remizovali s Trnavou 3 : 3. Lokomo
tiva Košice prohrála v Teplicích 0:1a Slovan Bra V hale vídeňského Pra:ru probíhalo poslední úno
PŘED UTKÁNÍM & FRANCIÍ
tislava porazil obhájce mistrovského titulu Zbrojov rový víkend X. mistrovství Evropy v halové lehké
Už
4.
dubna
hostí čs. fotbalové národní mužstvo
atletice,
na
kterém
sice
llčlenná
čs.
výprava
ne

ku Brno 4 : 2.
17. kolo: Dukla Praha — Baník Ostrava 1 : 0. Brno dosáhla dvou zlatých medaili jako před rokem v reprezentanty Francie, kteří nyní vyhráli nad Lucem
— Slavia 2 : 0. Bánská Bystrica — Sparta 2 : 0. Miláně, ale uvážíme-li. že ve Vídni tentokrát ne burském 3:1a vedou V. kvalifikační skupinu mi
Inter Bratislava — Prešov 1 : 1. Trnava — Teplice startovala koulařka Helena Fibingerová. že však tam strovství Evropy. Bude to klíčové utkání, pro Čecho
3 : 1. Bohemians — Slovan Bratislava 1 : 0. Plzeň — čtvríkař Karel Kolář získal titul "halového mistra slováky nejdůležitější od kvalifikačních bojů o postup
VSS (nyní ZTS Košice) 1:0 a Lokomotiva Košice Evropy na 400 m a dvě Jarmily: Nygrýnová ve na světový šampionát v Argentině. Kdyby totiž Čes
skoku dalesém (6.42 m) a Kratochvílová na 400 m koslovensko vyhrálo <a pak porazilo doma v odvet
— Trenčín 3 : 1.
Tabulka po 17. kole: 1. Dukla Praha 27 bodů, skóre (čas 51,81 vt.' se umístily druhé, možno letošní šam ném zápase švédy jako už ve Stockholmu), rnohlo by
43 : 11: 2. Baník Ostrava 23 b.. skóre 31 : 14: 3. pionát klasifikovat pro Československo ako úspěš si v odvetě v Paříží dovolit ■: Francouzi i prohrát; a (za
předpokladu, že vyhraje obé utkání s Lucemburskem)
Zbrojovka Brno 21 b.: 4. Bohemians Praha 19 b.: 5. nější.
24’ety Karel Kolár z Jablonce neměl ve finále zajistilo by si už účast v závěrečných bojích 8 nej
Spartak Trnava 18 b.; 6. Dukla Bánská Bystrica
17 b.: 7. Sparta Praha. 8. Slovan Bratislava. 9. Lo běhu na 400 m vážnější konkurenci, když mu stopli lepších týmů Evropy. To z toho prostého důvodu,
komotiva Košice (po 16 b.): 10. Inter Bratislava. nový světový halový rekord •'měřeno elektricky; že Francouzi ztratí!: doma se švédy jeden velmi cen
11. Slavia Praha (po 15 bO: 12. Trenčín, 13. ZTS 46,21 vt. —- Další čs. reprezentanti — muži — ne ný bod. Momentální pořadí V. kvalifikace vypadá
Košice. 14. Plzeň. 15. Tatran Prešov (po 14 b.): 16. spím., očekávání. Tak např. koular Brabec vrhl 19.07 takto: 1. Francie 3 utkání, 5 bodů, skóre 8:4; 2.
m _a obsadí’ 6. místo. — Vcndra skočil do výšky Československo 1 utkání. 2 b. (3:1); 3. Švédsko 2
Teplice 13 bodů.
2.15 m a byl 11.. — Hřada v trojskoku dosáhl ”15.89 utk., 1 b. (3: 5); 4. Lucembursko 2 utk., 0 b. (2 : 6).
m a obsadil 8. místo. — dálkař Leitner by] za vvUSA PORÁŽÍ SSSR
V texaském Fortworthu hý pokus zdolal laťku na kon 7.68 m sedmý.
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
Na X. halovém mistrovství Evropv lehkých atletů
došlo k
mezistátnímu 5.63 m. Ripley sice už 3.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
ve Vídni chyběla celá řada předtuch evropských bor
Z Mocrhouse St., Rfchznond, Víc. 3121.
utkáni SSSR — USA v ha února letošního roku v ců. přesto na start přišlo Ea 290 závodníků z 24 ze
lové lehké atletice, které Edmontu zdolal tuto výš mí. Výkony vcelku nebyly tak dobré jako uřed ro
Telefon 42-5949.
vyhráli Američané rozdí ku. americká lehkoatletic kem v Miíáně. snad proto, že tu bvla v mnohveh
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: v Austrálii $ 12.-, do
lem 3 bodů 121 : 118. Nej- ká federace však tento vý soutěžích malá konkurence. Absolutními -fréz-' šam
zámoří lodní poštou: NZ í 14.-, US $ 14.- Can.
pionátu
(podle
rnedaUT
se
stali
reprezentanti
a
reurecennějšiho výkonu tu do kon za světový halový re zentantky V. Německa, kteří získá:: 4 zlaté medaile
S 14.-,£stg. 8.-, DM 30.-, Rand 13.- nebo
sáhl 251etý americký tyč- kord tehdy neuznala.
SSSR 3. Polsko 3. ČSR. V. Británie. Bulharsko, Maekvivalent v jiné méně. — Výši leteckého pří
oarsko. Rumunsko. Finsko, š-.ýcarsko. Irsko a šoakař Ripley, který na druplatku sdělíme na požádání obratem.
nelsko po tednem evrš-pském prvenství.

