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Karei Wendt
bociausucKe zaKnnaoio “Kayoy neoyio oanorovehu
nnuti, aémiK. oy poŕaa ješte Kopai v aoiech «U huČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER ain týdně"', nenaasazuje. Da se k. němu dodat, ze
uy pracovat za mižerne mzdy, oez sociálních opatrem,
Bočník XXIX.
Melbourne 30. dubna 1979
Číslo 9. vydaň na mnost a nemnost nemoci, stáři a hamiž
nosti hospodársky silných jedinců společnosti. Proto
tedy zapiať pánoúh za to hnutí, ktere bez nejmenšich
Poprvé v dějinách
pocíiyo udéiaio z tohoto světa obyvatelnější místo
um, že trochu vyrovnalo, sily. Na jedné straně od
stranilo organizovaností bezmocnost. Na druhé poiožno zarave záorany sile, která zatím zábran ne
poznala. Až do určite chvíle tedy mělo na vývoj
ixdSKé společností vliv blahodárný. Až do určité chví
Je fo událost skutečně velkého, historického významu — z mírových událostí ly: Francie má (v tisících l e . . .
patří jistě mezi nejdůležitější v Evropě ve 20. století. Není tedy divu, že k 7. km2) 551.5, Itálie 301.2,
Jeden velmi moudrý člověk přišel na to, že hod
a 1(t. červnu tr. je upoutána mimořádná pozornost nejen v západní Evropě. Nej NSR 248., V. Británie 244., nota, která překročí své meze, zruší sama sebe.
dříve v Dánsku a potom v ostatních 8 státech nynějšího Evropského společenství Irsko 70.3, Dánsko 43., Každá hodnota. I láska. I snášenlivost. I svoboda,
(tzv. '"Devítky") budou občané volit své zástupce do společného parlamentního Holandsko 33.5, Belgie 30.5 í spravedlnost. A přesně to se stalo s hodnotou myš
lenky zájmových organizaci pracujících. Odbory kdysi
shromáždění a to na základě všeobecného, přímého a rovného hlasovacího prá a Lucembursko pouhých vyzvedly pracujícího člověka tak, že se mohl podí
va. V dějinách Evropy se tak stane poprvé. Na trnité cestě evropských sjedno- 2.600 km2. Stejně velké vat někdejším vykořisťovatelům přímo do očí. Uvoicovacích snah to bude značný krok kupředu. Cesta k vytvoření "Evropské unie" rozdíly jsou v počtu oby nny sevření kolem jeho krku. Postavily rovnítko mezí
se tak siřeji otvírá, i když volbami nebude ještě odstraněno všechno "hloží, trní vatel (v miliónech): NSR blaho jednotlivce a blaho veřejné. Dneska nabyly
cestou za limity takovou moc, že samy shlížejí na
a kamení", které na ní leží.
59.5, Itálie 55.3, V. Britá jedince, samy šlapou po jeho právech, samy drží za
nie 55.2, Francie 52, Ho krk veřejné “blaho”, samy přiložily nůž na tepny
K počátku došlo dohodou
V lednu 1973 se přihlá zamítnuta.)
o vytvoření Evropského sily do EHS tři další vlá
Územní rozsah nynější landsko 13.5, Belgie 9.8, demokracie, která jediná jim zaručuje existenci.
Ony rozhodují, jestli někdo dostane anebo nedosta
hospodářského společen dy a to Velké Británie, ho EHS je 1,524.598 km2, Dánsko 5, Irsko 3 a Lu
ne práci, jestli bude žít nebo živořit. Ony rozhodují,
ství (Společný trh, tzv. Dánska a Irska. Jejich na kterém žije (podle cemburské 0.3.
jestli bude město zásobeno energií a potravou, jestli
“Šestka”), sjednanou pří rozhodnutí bylo potom statistických údajů z r.
O vstup do EHS se budou jezdit vlaky a létat letadla, jestli náklad bude
slušnými ministry vlád schváleno lidovým hlaso 1975) 253,812.000 obyvatel. ucházejí další státy, o je vyloděn anebo jestli shnije. Ony jediné jsou schopny
Belgie, Francie, Holand váním v těchto zemích. V rozloze členských států jichž přijetí se již mezi bez mandátu občanů vyzvat demokratický stát na
ska. Itálie, Lucemburska a (Přihláška norské vlády a v počtu jejich obyvatel vládně
jedná: Řecko, souboj a vyhrát. Ony jediné mají sílu se postavit
Německé spolkové republi byla naopak v referendu jsou ovšem značné rozdi- (Pokračování na str. 2) zákonům pluralitních společností. Ony jediné jsou
mimo právní postih. A kde se stane něco takového,
ky v březnu 1957 v Římě,
demokracie je" na cestě ke svému konci a na cestě
která vstoupila v platnost
ke konci je také demokratické pojetí odborového
hnutí. .
1. ledna 1958. Dlouhá a
často vzrušená byla potom
Hodnota přesáhla svou mez a nejen že zrušila sa
Dr. Martin Kvetko, New York
ma sebe, ale stalo se z ní zlo, smrtelný nepřítel
jednání o vstup dalších
30. marca t. r. došlo k vážnej nehode v nukleárnej elektrárni na ostrove spravedlnosti, pro jejíž vzkříšení kdysi vešla v ži
států do EHS, hlavně pro
vot.
odpor prezidenta dé Gaul- Three Mile Island pri mestečku Middletown v Pennsylvánii vo Spojených štá
Tento “úspěch" zdivočelého odborového hnutí má
toch.
Elektráren
sa
vymkla
kontrole,
nukleárne
palivo
v
reaktor!
zhorelo
a
la proti vstupu Velké Bri
v lidské chamtivosti společného jmenovatele s “úspě
chladiaca
voda
bola
zamorená
unikajúcou
rádioaktivitou.
Nebezpečné
rádio
tánie (“Za mého života se
chy” divokého kapitalismu. Lidem nestačí mít dost.
tam nedostane!”). Teprve aktívne vyžarovanie zamorilo celé okolie do okruhu nejakých 8 až 10 kilo Chtějí mít více. Více, než mají ostatní. Více než
jeho nástupce G. Pompi- metrov. Odborníci očakavali výbuch nazhromaždeného rádioaktívneho plynu v oni sami mají v dané chvíli. Více než více. Nezáleží
na tom, že už knedlíky plavou v omastku. Chtějí ví
don odstranil francouzské reaktore, čím by sa nešťastie bolo rozrástlo do nepředstavitelných rozmerov ce sádla. Nezáleží na tom, že už jsou v garáži tři
a
obrovských
strát
na
životoch
i
materiálnych
škodách.
překážky.
auta. Chtějí čtvrté. Nezáleží na tom, jak napěcho
Na šťastie pesimizmus jedni tvrdia, že sa vlastne vané je konto. Chtějí napěchovanější. Co více, mají
hol prehnaný, hoci aj tak nič hrozné nestalo, alebo schopnost se přesvědčit, že oni jediní (jediná sku
17. duben
jediná organizace, jediná třída, jediný jednotli
škody, ktoré takto vzniklí, aspoň nič tak hrozné, čo pina,
vec)
mají
na to sádlo nároky i se škvarky. Nevadí
Není to jistě náhoda, že výročí dne, kdy byly po sú značné a hádam, že sa by spôsobilo, že by ľud
jim, koho v zápase o ně škrtí a uškrtí. Třída ne
raženy "pravicové, oportunistické a antisocialistické
síly ve straně", kdy se ''otevřely perspektivy dalšího nateraz ešte nedajú ani stvo malo upustiť od ďal rozhoduje, ani nesnižuje, ani nezvyšuje touhu žrát.
rozvoje společnosti" pod vedením s. Gustáva Husáka, celkom odhadnúť. Len ších projektov na získanie Továrník klidně vysaje dělníka. Dělník klidně ubije
se slaví též jako "Den Sboru národní bezpečnosti". zlikvidovanie poškodenej energie z uránu. Druhá továrníka.. Oba dva klidně utopí u svých břehů ázij
Vždyť SNB tím dnem skutečně opět začal nabývat elektrárne bude vraj stáť časť ľudí používa túto prí ského uprchlíka a při tom jediném si budou pomápostavení, které mu v pravověrném socialistickém niekoľko stovek miliónov ležitosť k tomu. aby po hat.
Cfaamtivost, zvláště ta organizovaná, vysvětluje
státě náleží. Rudé právo vzpomíná 17. 4. na velké
oběti z řad SNB, k nimž přidává i výtečníky, kteří ak nie miliárd dolárov. To užitie uránu pre tvorbu začátek procesu, ne však jeho průběh. Stav průmy
v r. 1968 spáchali sebevraždy po odhalení a zveřej všetko sa ukáže až rádio energie zavrhla ako vec slové anarchie, kterým dnes procházejí země jako
Anglie a Austrálie, je umožňován ještě jinými vlivy.
nění jejich dřívějších zločinů ve službách režimu.
aktívne vyžarovanie kles veľmi nebezpečnú a ľud
Větší pozornost věnovaly ale všechny čs. sdělovací ne a odborníci budú môcť sky nezvládatelnú. Jedni Solženicyn sáhl ve své zlořečené harwardské řeči
na živý nerv, když mluvil o ztrátě odvahy západního
prostředky v "Den SNB" vlastnímu nástupu režimu
G. Husáka před 10 léty, který hodnotily téměř tolik, pristúpiť k presnej pre teda chcú po skúsenostiach světa. Protože obnažený nerv je citlivý na dotek,
jako Únor 1948. Kult osobnosti hrál přitom velkou hliadke toho, čo sa vlast a poučeni z tohoto inci lidé bez odvahy začali vyskakovat — od Washingto
roli. RP věnovalo výročí — kromě menších vzpomí ne stalo, kde nastala chy dentu ďalej pokračovať nu po Londýn a po Paříž —, jako by je na nože
bral. Některé západní časopisy uspořádaly na Solnek — W2 strany "velkého formátu", kde se poda ba a ako to všetko zlikvi vo výrobe
nukleárnej ženieyna štvanici, za kterou by se nemuseli stydět
řilo soustředit mimořádné množství blábolu. Tak se dovať.
energie, druhí volajú po ani odborníci z moskevské Pravdy. Ale pravda, ta
lid letos dozvěděl, jak se lid v r. 1968 ve složité
situaci náležitě "nezorientoval a jen málo věděl o Ale tento nukleárny in odstránení uránu z ener pravdivá, ne ta moskevská, se nedá překřičet, pro
skutečných plánech pravicových oportunistů, kteří cident' nemožno nijako getického hospodárstva. tože je, co je. Západ ztratil víru ve své demokra
od počátku do konce hráli politiku dvojí tváře", jak brať len ako lokálne ne Lenže ani jedni ani druhí tické zřízení, jeho občané viru v platnost jakékoliv
zachytitelné morálky. Protože v nic nevěří, nemají
bylo třeba internacionální pomoci a nakonec nástupu
svoje tak ľahko nepresa co bránit. Chybějí jim důvody k odvaze. Nemají ji
Gustáva Husáka a "leninského stylu jeho práce, jeho šťastie. Naopak, vyvolal
vysoké autority, jeho principiálnosti a citlivosti, které celosvetovú reakciu; re dia. Tí, čo naliehajú, aby navenek ve styku s nepřítelem, který usiluje o jejich
neochvějně prosazoval v politice strany'’. Důležitou úlo akciu odborníkov i laickej sa vo vývoji nukleárneho zničení. A protože odvaha buďto je anebo není, ne
hu hrála ovšem skutečnost, že "socialistické ideje, verejnosti. Celý svet si energetického hospodár mají ji ani v konfrontacích s nepřítelem, který usi
hodnoty, vymoženosti byly hluboce zakořeněny v srd klade otázku, čo ďalej? stva .pokračovalo, musia luje, někdy uváženě a jindy z blbosti, o jejich
(Pokračování na straně 2)
cích a myslích čs. procujících". Po 17. dubnu 1969
dôkladnejšie ako boli v
mohla strana přejít k "široké ideologické ofenzívě Aká je vlastne budúcnosť
proti těm, kteří chtěli
proti reálnému socia nukleárnej energie? Sa stave doteraz, vyvrátiť
PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St.,
lismu operovat s tzv. lidskými právy, anebo různý mozrejme, že ako pri všet námietky, že nukleárna
mi pseudosocialistickými teoriemi". Lid se také do kých takýchto historicky energia. respektive jej
Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Polpress
zvěděl, že může počítat s velkým přátelstvím s. Leo
produkcia je bezpečná,
Pty. Led., 23 Clifton St., Richmond, Vic. 3121
nida Brežněva. O to, aby opravdu počítal, stará se významných udalostiach
(Pokračovanie
na
str.
2)
verejnosť
sa
polarizuje:
v prvé instanci SNB.
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Volby do evropského parlamentu
(Pokračování se str. 1)
Portugalsko a Španělsko.
Evropské společenství by
se pak rozrostlo na 2,258.
598 km2 a s postupným
vzrůstem značně nad 306
miliónů obyvatel.
V červnu bude zvoleno
celkem 410 “evropských
poslanců’’ a to po 81 z
Francie, Itálie, NSR a
V. Británie, 25 z Holand
ska, 24 z Belgie, 16 z Dán
ska, 15 z Irska a 6 z Lu
cemburska. V nově zvole
ném evropském parlamen
tu připadne jeden man
dát na 538.000 voličů ně

meckých,
503.000 brit
ských, 486.000 italských,
410.000
francouzských,
340.000 holandských, 276.
000 belgických, 220.000
dánských, 138.000 irských
a pouze 34.000 lucembur
ských. O tomto nerovno
měrném zastoupení se
dlouho vyjednávalo. Velké
státy nakonec umožnily
dohodu “aby svým zastou
pením nedrtily zastoupení
států menších”. Z kom
promisu tedy vychází nej
lépe volič lucemburský, je
hož hlas bude vážit jako
15 ' německých, 12 fran
couzských atd.

Volební kampaň je už v
proudů od počátku roku a
vyvrcholí v květnu a po
čátkem června. Zatímco v
ostatních státech probíhá
dosud celkem klidně, není
tomu tak ve Francii. Stej
ně jako už v r. 1954 mají
v této kampani komunisté
a gaullisté stejnou linii.
Tehdy rozhodly jejich hla
sy v Národním shromáždě
ní o zamítnutí francouz
ského (Plevenova) plánu
na vytvoření Evropského
obranného
společenství.
Nyní se opět shodují stra
šením jakousi americkogermánskou
nadvládoa.

DOMOVA

které prý bude Evropské
společenství
vystaveno.
Dále straší “ztrátou fran
couzské svrchovanosti a
samostatnosti’’, ke které
by prý došlo, kdyby byla
postupně rozšiřována pra
vomoc Evropského parla
mentu. Jsou také jediní,
kteří odmítají rozšíření
Evropského společenství o
ftecko. Portugalsko a Špa
nělsko. Na znemožnění vo
leb do nového “parlamen
tu evropské demokracie”
je ovšem už pozdě a tak
se budou jen prát o to,
aby v něm měli co nej
početnější zastoupení.
Edmund Řehák, Paříž

(Pokračovanie zo str. 1J

Ti však, co žiadajú, aby
sa výstavba nukleárnych
diel zastavila a aby sa
urán ako zdroj energie vy
ladil, pretože je príliš ne
bezpečný, poriadajú veľ
ké manifestácie a demon
štrácie, organizujú tlak na
vládne kruhy a to nielen
v Spojených štátoch, ale
aj v niektorých európDOPRAVtM
COKOLI KAMKOLI,
co se vejde do
dvoutunového
skříňového vozu
SPOLEHLIVĚ
A NEJLEVNĚJI
Charles Express Van.
Karel NEVEČEŘAL
F. 115, 259 Malvem Rd.
South Yarra, Víc.
Tel. 240-9465
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skych krajinách, aby tak
to vynutili zákaz použitia
uránu v energetickom hopodárstve, narazia so svo
jim návrhom rovnako na
veľké prekážky.
To preto, že sme sa
dostali do veku. , kedy
svetové hospodárstvo a
celý spoločenský živec
začína pociťovať vážny
nedostatok energie a zdro
jov pre jej produkciu. Od
borníci už dávnejšie pou
kazujú na to. že ak Tašstvo bude žiť ďalej tým
istým štýlom ako doteraz,
ak chce udržať, alebo do
konca rozšíriť priemysel
nú výrobu a udržať svoje
pohodlie, tak že doteraz
používané
energetické
zdroje sa rýchlo vyčerne
jú. A co potom? Preto SSL
musia hľadať nové zdroje.
Nateraz sa využívajú
tieto energetické zdroje:
nafta a jej deriváty, pod
zemný plyn, uhlie, vodné
toky, urán a slnečná ener
gia. Nafta a podzemný
plyn sa začali využívať
najmä po druhej svetovej
vojne. Mnohé štáty prebu
dovali svoj priemysel na
tento druh palív. Tiež
automobilizmus sa značne
rozšíril po druhej svetovej
vojne. V domácnostiach
nahradil olej a plyn staré
palivá, uhlie a drevo.
Urán sa začal používať až
niekoľko rokov po druhej
svetovej vojne a dosiaľ je

jeho pomätie nie natoľko
rozšírené, ako sa po jeho
objave očakávalo a pred
povedalo. Veď aj vo Spo
jených štátodL kde je naj
viac aíMHOvýcíi elektrární
v prevádzke, dávajú nuk
leárne
elektrárne leň
13í£ celkovej americkej
spotreby elektriny. Na vy
užití driečnej energie sa
vlastne len teraz začína
sústavne pracovať. A ukazsje sa. že ío bude veľ
hh 2 $ákla<B$ý zdroj ener|p£_
A tak v úvahách o sve
tovom energetickom ho
spodárstve sa odborníci
často vracajú k zvýšené-*
a a použitiu uhlia Doporsčajá. aby sa pre moder
ný priemysel a pre ohrie
vanie domácností uhlie
teeteožogicky premenilo
na plyn a tekutinu. Ale
táto rada naráža na dve
veľké a hádam nepřeko
natelné prekážky. Prvou
je. že premena tuhého
skupenstva uhlia na teku
té a plynové, je veľmi ná
kladná. nákladnejšia ako
technologické
využitie
iných energetických zdro
jov. Drahá prekážka je
vážnejšia: odborníci tvr
dia. že ak sa bude uhlie
takto technologicky upra
vovať vo veľkom množ
stve. zmení sa značne
podnebie. Môže sa podne
bie natoľko otepliť, že by
to mohlo zpôsobiť rozmrz-

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. KUGLER & ASSOCIATES
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vie., 3139

Hodnota,
která překročila mez

(Pokračování se strany 1)
zničení zevnitř. Pravda, zůstala jim víra v majetek.
Háček je v tom, že pro majetek se pouze vraždí.
Neumírá se za něj.
Vezměme za příklad stávky s jasně vyděračským
nebo otevřeně politickým cílem a podívejme se na
její typický průběh.
Stávka začne a ochromí ten či onen úsek veřej
ného života. Postižené autority vyjednávají, vláda če
ká. Továrny bez surovin nebo elektrického proudu
zastaví provoz. Hospodářské ztráty rostou do miliónů.
Lidé přicházejí o místa. Občan toho má dost. Tisk,
“odraz veřejného mínění’’, vybuchne v úvodnících:
Stávkující jsou nezodpovědní, ignorují arbitrážní pro
ces, nejde to tak dál, společnost trpí, vláda je pří
liš měkká, měla by zakročit, všichni musí rovnoměr
ně podléhat zákonům.
Příliš měkká vláda si tedy dodá odvahy a v domění, že má za sebou veřejné mínění, váhavě jedná.
Protože si však radikální vůdcové stávkujícího stáda,
pokud není úplně po jejich, nedají domluvit, dochází
k chvílím, kdy slova “všichni musí rovnoměrně pod
léhat zákonům’’ donutí vládu sáhnout k zákonům, tj.
použít jejich sankcí.
Změna scény. Odbory řvou, že jim fašisti šlapou
nutie ľadovca na póloch na svátá práva a hrozí rozšířením stávky. Tisk, od
našej planety a potom, že lesk veřejného mínění, nasadí tučnou sazbou nový
vraj jej záplava je nevy tón: vláda zhoršuje situaci; konfrontací se ničeho
nedosáhne; smířlivých slov, ne trestních výprav je
hnutelná. Okrem toho pri nám třeba.
technologickej
úprave
Veřejné mínění, odlesk tučně vysazených úvodníků,
uhlia preniká do vzduchu začne kolísat, neb jinak nepojedou elektriky. Soudy
toľko kysličníka siřičité přestanou rozhodovat podle PRÁVA země a začnou
ho a kysličníka uholného, aplikovat vlastní interpretaci ZÁJMŮ země, které vy
žadují, aby stávka skončila co možná bezbolestně.
že to môže byť ľudskému Vláda, tisk i lid, všichni svorně naděláno v kalho
zdraviu škodlivé. L reto od tách, znovu ustupují. Stávka dosáhla vytčených cí
borníci nedoporučujú túto lů, byla úspěšná. Drak opět povyrostl. Prestiž ra 
technológiu
premeny dikálních odborářských vůdců vzrostla a s ní úměr
ně poklesla vážnost vůdců umírněných. Právní ne
uhlia, nevidia napríklad v postižitelnost odborů, její přijatelnost a správnost,
Amerike, kde uhlia je stala se ještě více samozřejmostí. Ze základů de
mokřade vypadly další kameny.
dosť, východisko.
Osamělý demokrat je v úzkých. Rád by si dopřál
Teda nielen využívanie
posledního přepychu zoufalce — být sám v sobě
uránu, ale aj ostatných chytrý. Rád by pro vnitřní uspokojení alespoň v
zdrojov energie je spoje bezpečí nevyslovených myšlenek vládě kategoricky
né so značným rizikom. A předepsal, jak ty politicko-industriální krize překonat.
to všetko sa bude iste Místo uspokojení nad vlastní “vševědoucností” však
brať do úvahy, až sa bu cítí jenom dvojzubec, na kterém je jako demokrat
napíchnut. Bezradně zjišťuje, že je problém odbo
de definitívne rozhodovať, rářské nezodpovědnosti v souvislostech západního
čo s uránom. Ako vidieť, světa, světa demokracie bez demokratů, demokratic
nebude to rozhodovanie ky neřešitelný. Sáhnout k totalitním prostředkům
ľahké a v každom prípa mentálního primitivismu, — zavřít, postřílet, pově
sit, — znamená zachraňovat demokracii jejím zavraž
de sa bude žiadať, aby sa děním, což smysl nedává.
k praktickému využívaniu
Ani ta nejkrásnější myšlenka nepřežije bez stou
starých i nových zdrojov penců, bez lidí, kteří ji nevyznávají jenom formál
energie pristúpilo po ď a ně, ale kteří ji chápou a věří v ni a kteří, protože
v ni věří, mají důvody a odvahu ji bránit.
leko dôkladnejšom vyskú Nemám tušení, jak zachránit zkomírající demokra
šaní bezpečnostných opat cii, protože nevím, jak obnovit v lidech schopnost
rení.
rozeznat svobodu a její nepostradatelnost pro dů
Diskuzia o vhodnosti po stojný život, jak jim vrátit vůli a odvahu svobodný
bránit.
užitia uhlia a uránu pri život
Vím však. už teď najisto, z čeho se rodí fašismus; z
hľadaní a zabezpečení bi extrémních levicových tlaků, z netrpělivosti, bezrad
lancie vo svetovom ener nosti, nedostatku předmětů víry, z blbosti a z dů
getickom hospodárstve bu sledku toho všeho — ze ztráty odvahy.
Hodnota překročila mez a nejen že se zrušila, nede iste pokračovať aj po
nešťastí
v nukleárnej j jen že se stala zlem, ale dooela zákonitě dosáhla pra| vého opaku toho, co původně sledovala.
elektrárni
na
ostrove
Three Mile Island. Záleží
tiež na tom, či sa podarí cie o náklade na produk uhlia, ale nedá sa pri tom
bezpečne zvládnuť odstrá ciu energetickej jednotky vyčíslit to, čoho sa odbor
nenie odpadu z nukleár z rôznych zdrojov, najmä níci obávajú a čomu by
nych elektrárni, čo sa do porovnanie nákladov z prípadne nemohli nijako
siaľ nepodarilo, alebo na uhlia a uránu, sú nespo zabrániť, totiž vplyvu spačo sa dosiaľ odborníci ľahlivé práve preto, že lovania uhlia na klímu.
dosť nesústredili. Ale prá nevyčíslujú náklady na Tak či onak, najbližšia bu
ve preto, že toho odpadu bezpečné zneškodnenie od dúcnosť sa bude zamest
pribúda, stáva sa tento padu z jednoho i z druhé návať s otázkou; čo s
atomovým vekom? Čo s
problém jednou zo základ ho paliva.
ných otázok ďalšieho vý Nateraz sa však zdá, že nádejou, ktorú po druhej
voja v nukleárnej energii. tieto náklady budú objek svetovej vojne vylolal ob
Všetky doterajšie kalkulá- tívne nižšie pri 'využívaní jev uránu?

atomovej energie
že neprináša pre ľud
stvo nijaké väčšie nebezpečie
ako iné ener
getické zdroje. Už v
prvých komentároch k ne
hode na Three Míle Island
sa zdôraznilo, že v nukle
árnej technológii bola za
nedbaná tá časť výskumu,
ktorá mala zaistiť bezpeč
nosť v nukleárnych elekt
rárňach v každom prípa
de, alebo za každých okol
ností. Tu teda bude treba
iste vykonať viac prv než
sa ľudstvo pustí do ďal
šieho rozvoja nukleárnej
energie.
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Zbraně a mír
Podle zpráv z různých pramenů se Praha stala centrem obchodu se zbraně
— V Praze se konalo po ništích soustavy na územ: hoto systému se konal;
velikonocích zasedám Me- dlouhém 205 km vyroste 7. dubna doplňovací volb; mi všeho druhu a střediskem, z něhož je organizováno jejich pašování. Meziná
ziparlamentní unie, která kolem 3.000 objektů. Vel v obvodu 42 Sněmovny ná rodní černý obchod se zbraněmi dodává prostřednictvím Prahy nejen domácí
sdružuje zástupce více než kým přínosem má býl rodů ve Východočeskén čs. výrobky, Československo se stalo transitní zemí pro zbrojařský obchod i s
70 parlamentů ze všech ochrana přilehlého území kraji. Byl zvolen kandidá
světadílů. K tomuto 124. před povodněmi, a elekt Národní fronty Miroslav výrobky jiných socialistických a někdy i západních zemí. Hlavním zprostřed
zasedání (prvnímu v Čes rárna v Gabčíkovu má vy Fassati,
který
získa kovatelem je společnost zahraničního obchodu OMNIPOL. Zbraně jsou dodá
koslovensku) se dostavilo rábět ročně 2 miliardy ki 99.96% z celkového počti vány jednak v rámci sovětské podvratné činnosti v různých zemích, zejména
na 700 delegátů. Na pro lowatthodin
elektrické odevzdaných hlasů.
v Africe, jednak v nejlepší tradici mezinárodního zbrojařského obchodu: zbraně
gramu jednání bylo od energie.
dostane každý, kdo zaplatí. Tak například Československo prodávalo zbraně
zbrojení, kosmické právo, — V samotném Středočes — V minulém roce dovez
lo
Československo
ze
so
jak
do Habeše, tak eritrejským revolucionářům, kteří bojují proti habešské
ochrana dětí a rodiny při kém^ kraji je v současné
příležitosti Mezinárodního době podle zprávy ČTK cialistických zemí (větši vládě.
nou ze SSSR) 1,600.000 vý
roku dítěte, spolupráce v více než 6.600 členů Po tisků
Nejhezčí ale je, jak vedle této bohulibé činnosti vládního OMNIPOLu volá
novin a časopisů,
oblasti školství, kultury, mocné stráže Veřejné bez
vládní propaganda úpěnlivě do světa po věčném klidu, míru a přátelství mezi
které
zahrnovaly
téměř
informací a sdělovacích pečnosti, tj. asi o 500 ví 9.300 titulů. Ze západních
RSČ/HD
prostředků a doporučení ce než před rokem. P ra zemí byly dovezeny větši všemi státy a národy.. .
OSN v dalším postupu de- videlným pátracím a kont nou odborné publikace a
kolonizace. čs. delegace rolním akcím, které orga to na' 13.000 titulů, ale o
asi poučovala, jak má par nizují ve spolupráci s ko pouhých 110.000 výtiscích. byl v kanadských vládních nejvýznamnější literární
lament plnit své úkoly.
misemi veřejého pořádku Do zahraničí bylo z Čes publikacích každému zá díla roku 1978. Ceny do
MELBOURNE
— Novým čs. velvyslan národních výborů, osadní- koslovenska vyvezeno přes jemci k dispozici, ani o stali: za poesii Mikuláš
I SYDNEY
cem na Kubě byl jmeno mi výbory a společenský 2 milióny kusů novin a tom, že vláda demokratic Kováč, za prózu Miloš
PROŠÍVANÉ
kého
státu
nemůže
nařídit
Krno
(román
“Ctnostný
mi organizacemi, věnovali časopisů.
ván M. Vojta.
PŘIKRÝVKY,
deníkům co a v jakém Metod’’) a Ján Lenčo
— Na realizaci vodního tito pomocníci policie v — Na sjezdu Slovenského rozsahu musí uveřejňovat. (“Rozpamätávanie’’), za
POVLAKY
díla na Dunaji investuje uplynulém roce více než svazu žen v bratislavském
literaturu pro děti a mlá ze skladu nebo na m in
Československo y této pě 1 milión brigádnických ho Parku kultury a oddechu — V Plzni byl zahájen dež Mária
Ďúríčkova
dodá firm a
tiletce IVz miliardy korun din, při nichž zadrželi byla zvolena předsedkyní provoz zvukové knihovny (bratislavské pověsti “Du
A. Z. QUILT1NG
pro
nevidomé
z
celého
zá
464
pachatelů
trestných
a Maďarsko asi miliardu
členka předsednictva ÚV
najská
kráľovná”
a
Melbourne:
forintů. Jde o soustavu činů a přečinů a 90 osob. Komunistické strany Slo padočeského kraje.
“Prešporský zvon’’), za li- 175 Brougham St., Kew,
po
kterých
bylo
vyhlášeno
vodních děl Gabčíkovo —
— Při stavbě kulturního terámě-vědeekou
venska
E.
Litvajová.
práci
Nagymaros. Podle zpráv pátrání. V téměř 600 pří
domu v Uherském Brodě Karol Rosenbaum (“Pa Víc. -3101, tel. 861-8427
SYDNEY:
techniků nemá tato stavba padech upozornili na roz — M. Davrsonová z Otta bylo odkryto sedm objek mäť literatúry”).
svou složitostí, rozsahem krádání majetku v socia wy si stěžuje v pražské tů ze 13. až 18. století.
Telefon:
6222453
Práci na to. že Kanada Byla při tom objevena se — V letošním roce oslaví
prací a rozlehlostí stave listickém vlastnictví.
město
Nové
Hrady
700.
vý
patří
mezí
státy,
kde
do
—
Při
vernisáží
obrazů
niště v čs. poměrech ob
mena rajčat, která pochá
doby. Jen přesuny zemin malíře Evžena Brikciuse sud neotiskl v plném zně zejí z doby, kdy se tato ročí svého vzniku.
a hornin budou na společ koncem března v Praze ní ani jediný deník text rostlina začala šířit po — Sídlištní objekty osady — Severně od obce Tvarožném díle představovat ko bylo vzato 16 účastníků, Helsinské dohody, ač je evropském kontinentu ja nejstarších zemědělců z ná na Brněnsku byly na
lem 290 miliónů kubíků. vesměs signatářů Charty den z bodů zavazuje ú- ko okrasná zeleň. Podle mladší doby kamenné (asi lezeny doklady o osídlení
Šířka přívodního kanálu 77, na dva dny do vazby. častnieké země, že text dosavadního zkoumání jde 5.000 let př. Kr.) a osady ze starší doby železné, z
na dně (750 m) je více — Čs. tisk upozorňoval dokumentu bude otištěn 3 unikátní nález nejen v ze střední doby bronzové 9. až 6. století před Kri
stem. Nejvýznamnějším
než 15x větší než kanály na “rhodeskou volební ve všech 35 účastnických Československu, ale i ve (asi 1.300 let př. Kr.) zji nálezem
je objev slovan
stili archeologové při zem
vybudované na Váhu. frašku’’, proti níž ovšem zemích. Článek je nade střední Evropě.
ského
kostrového
pohřebiš
ních
pracích
v
areálu
no
psán
“Kdo
porušuje
duch
Hráz Dunakility utvoří tím víc vynikl nejdemok
nádrž s obsahem 200 mi ratičtější volební systém, Helsink” a nezmiňuje se — Svaz slovenských spi vého sídliště v Bmě-Ko- tě ze střední doby hra
dištní.
liónů m3 a na 300 stave jaký má ČSSR. Podle to ovšem o tom, že plný text sovatelů udělil ceny za míně.
ZLOBÍ
VÁS
OČI?
Bolí Vás hlava ?
Noste brýle od
OPTÁ

O PT O
Capitol House, 113 Swanston St.,
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí1
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky 1
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, i
v nutných případech i telegraficky.
|
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
,
ale v sobotu je zavřeno.
.

SOTVA NĚKDE NAJDETE TAK VELKÝ VÝBĚR
KNIH, JAKO MÁ NA SKLADĚ KNIŽNÍ CENTTRUM ! OHROMNÝ VÝBĚR — STOVKY TITU
LŮ í PISTÉ SI O VELKÝ SEZNAM KNIH !
Ukázka.: Nižnánský: Čachtická paní, Reid: Bez
hlavý jezdec. Stměnou: Augustinova smrt, Curwood: Šlechetný ochránce. Doyle: Pes baskervillský, Fíker: Blázni v láhvi, Hrabal: Slavnosti
sněženek. Dostojevski: Deník spisov., Hašek:
Dekameron. Grey; Prázdniny v pralese, Šimáček:
Valdštejnská, rapsodie, Christie: Pět malých
prasátek. Seton: Divoké děti z lesů atd. Vrabec:
Velká kuchařka. Dullová: Kuchárska kniha, —knihy lékařské: o cukrovce, o zhubnutí, o revma
tismu, o arthitis- o psyetóc. chorobách, — o
zvířatech, rostlinách. — polit., nábož., ženské
romány atd. objednejte na adrese:
KNIŽNÍ CENTRUM, P. O. Box 3483,
HAMILTON, ONT., CANADA

K 60. V Ý R O Č IU T R A G IC K E J SM R T I
Pred 60 rokmi, 4. mája 1919, tragicky zahynul
na letišti vo Vajnoroch pri Bratislave slovenský
národovec a spoluzakladateľ nášho štátu, generál
Milan Rastislav Štefánik, vedec, vojak, organizá
tor čsl. légií, diplomat a štátnik.
Jeho nehynúca zásluha na oslobodení slovenské
ho národa z uhorského zotročenia je v tom, že si
uvedomil, že v zápolení národov za prvej svetovej
vojny naskytla sa príležitosť pre Slovákov vo
spoločnom postupe s národom českým oslobodiť
svoječ pod Tatrami. Ako najbližší spolupracovník
Tomáša G. Masaryka, ako podpredseda Českoslo
venskej národnej rady so sídlom v Paríži, neskor
šie ako podpredseda a minister vojny prvej česko
slovenskej zahraničnej vlády splnil veľkoiepe toto
svoje poslanie.
Štefánik bol mužom nesmiernej energie, veľke
odvahy, ktorý sám o sebe hovoril, že sa vo svete
prebije, lebo sa prebiť chce. Vo svojej práci ria
dil sa heslom: veriť milovať a pracovať. Veril
v osudovú spravedlnost' aj pre svoj národ. Miloval
rodné Slovensko a táto nesmierna láska k vlast
nému rodu bola mu inšpiráciou v poslaní a práci,
ktorú konal.
Štefánik veril spolu s Masarykom, že Slováci a
Češi tvoria jedno národné spoločenstvo. Ale aj keď
sa tento ich spoločný ideál neuskutočnil a vývoj
vo vzťahov našich bratrských národov smeroval
inou cestou, jeho zásluha na oslobodení sloven
ského národa q na vzniku spoločného štátu nie
je preto o nič menšia.
To, čo Masaryk, humanista a filozof o komunizme
povedal vo svojom filozofickom diele, mladý Šte
fánik, prírodovedec a technik vyjadril spontánne
takto: "Národ náš vždy sústavne a húževnaté há
jil ideu všeľudskej spravodlivosti vo vedomí, že
ideálu tohoto dosiahne disciplinovaným úsilím,
vrúcnosťou a pravdivosťou duše. Myšlienka slo

body, myšlienka boja proti násiliu vinie sa ako
zlatá niť všetkými obdobiami našej minulosti . ..
Boiševizmus je negáciou demokratizmu . . . Demok
racie tvorí, je základom normálneho života a bla
hobytu. Boiševizmus nie je filozofickou orientá
ciou, lež prejavom chorobným, apolyptickým chao
sem, v ktorom sa prejavujú najnižšie pudy cel
kom náhodne. Hovorím vám to z hľbky duše:
boj proti boiševizmu vo všetkých jeho prejavoch
musí prevládať v našej politike. Konajme energic
ky, kým je ešte čas; ak nebudeme konať, pre
meni boiševizmus malé národy v národy slabé a
konečne v národy v rozklade.’' (Z prejavu pri
príležitosti slávnostného odovzdania praporu 1. čs.
údernému pluku v Rusku — Československý de
ník, č. 305 z 14. februára 1919.)
Svojou láskou k svojeti, svojou sebažertvou a
vytrvalou prácou v národnej činnosti i svojím po
stojom k nepriatelskej ideológii je nám generál
Štefánik žiarivým príkladom a trvalým zdrojom
ašpirácií. Terajší režim doma nedovolí uctiť jeho
pamiatku, prihlásiť sa novým generáciám k jeho
odkazu. Odstránil jeho meno z názvov ulic a inšti
túcií, i jeho pomníky z námestí m iest. . . Ale, ako
udalosti v povestnom roku 1968 ukázali, keď sa
mladá generácia k Štefánikovi tak spontánne pri
hlásila mohutnou národnou púťou k mohyle na
Bradle, režimu se nepodarilo — a dúfame ani
nikdy nepodarí — zničiť jeho pamiatku vo vďač
nom národe a v celom československom ľude.
Spomíname na jeho tragickú sm rť a prihlasuje
me sa k jeho odkazu, ktorý znie: Slováci a Češi,
držte pospolu, nedajte zničóť dielo, ktorému on
zasvätil celý svoj mladý život!
K tomuto odkazu sa prihlásia exulanti a kra
jania všade tam vo svete, kde sa zhromaždia k
ucteniu jeho pamiatky v tomto výročnom roku
jeho tragickej smrti.
Rada slobodného Československa
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“Žije, žije, duch slovenský"

Je pravda, že najťažšie sa píše o udalostiach, ktoré sa podľa všeobecného očakávania mali skončiť
fiaskom. No napriek všetkým neprajníkom 4tý kongres AizstráIskych Slovákov sa vydaril a organizátori
môžu byť ozaj len spokojní.
Pre tých, čo neboli prítomní či už z tej alebo onej príčiny, j e treba poznamenať, že Slováci, žijúci
tu v Austrálii, prítomní na tomto Kongrese, jasne ukázali a potvrdili svoju slovenskú etnickú prísluš
nosť. Hádam, nikdy v histórii slovenských stretne tí, či ta v Austrálii alebo inde vo svete sa Slovákom
nedostalo takej veľkej pocty, aby ich stretnutie otvorila osoba najpovolanejšia, sám minister pre
K V fcT E N 1 9 7 9
emigráciu a elnické záíažitos.'i Kon. M. J. MacKeflar. Výstava z diel slovenských umelcov žijúcich v
Jarka Vlčková
Austrálii ako aj slovenské umelecké výrobky za Slovenska otvoril pán B. Skeggs, člen parlamentu vo
• 1. 5. 1864 zemřel novinář a spisovatel František Viktórii.
spoločnosti
Pre vyše 400 ľudí prí patria k vyspelým, aáno- ssBtí ezsj bode .pevne stať austrálskej
Uman, který působil v Národních listech a od roku
tomných na tomto sláv tíorn EtH-ôpy s bobafisn i d® ÍKaäácsa a ukazocvať ako jedna z malých ná
1863 byl prvním redaktorem Moravské orlice.
• Teprve v den stého výročí Blodkova narození — nostnom otvorení to bola kultúrna« izadiriiesL ktcra cesä® akým smerom sa rodnostných skupín, ale
3. 10. 1934 — se dočkal v Národním divadle v Praze nezabudnuteľná chvíľa a i do aastzalskej msšrikui- v b e n f. Je nutné zdôraz zato aktívne pracujúca na
premiéry fragment jeho opery Zítek, již komponoval.
turžinej spoffiačaastž priná niť. že otvorenosť. ktorá demokratických a kre
na slova Karla Sabiny. V opeře', v níž se rozvíjí veru mnohí mali slzí v
prostý příběh kolem únosu krále Václava IV. český očiach, keď sálou Ukra ša sšečo nweéita. tvorivé ptedádala počas Kongre sťanských princípoch. I
mi pány, mají zvláštní postavení sbory, jichž je jen jinského domu znela popu ho. ak® Bapržžaž i zélu sa. je- možno dobrým ná toto nám dáva záruku, že
v prvním jednání sedmnáct, a namísto idyličnosti a lárna pieseň "Ponúkam výsčanfit. jP eSěbbs však. pa~ znakom k tomu. že sloven Kongres splnil svoju úlo
náladovosti, jak tomu bylo v opeře V studni, zaznívá Vám chlieb a soľ po zvy č o Ĺ k s a L J e i m Je *Bä=é úst ská etnická skupina dala hu a heslo Kongresu “Ži
z nich odhodlanost a bojovnost, podobně jako v někte
vsesat. keď sa tím t a s - © sebe vedieť, že tu exi je, žije, duch slovensky’’,
rých sborech Smetanových Braniború v Čechách. Svou ku starých Stavanov .ISBiaS&gfc■
;X
stuje a právom patri do nude žiť i naďalej medzi
A
detí
v
trasSfeýA
ľ
u

operou V studni a fragmentem opery Zítek si Blojgg©~ t^jto
V. šukram
dek vybojoval čestné místo po boku Bedřicha Sme dových krajoch, ponatata
multíkulturalnej nami.
tany, neboť obě jeho opery byly ve své době jediný našim hosťom ^ynásaSsáky
mi vážnými a úspěšnými pokusy o spoluvytvářeni
Z PREJAVU DR. A BREŽNÉHO NA KONGRESU
nové české operní tvorby. Vilém Bodek skonal po chlieb a saľ, znak rjefiea
třech létech těžkého duševního utrpěni L května poraziiaKsáa a úcty. aste S Je í» wmmibmA alebo
AUSTRALSKÝCH SLOVÁKOV V MELBOURNE
1874 v ústavu choromyslnýeh v Kateřinské ulici v aj -mak p š í ď s m . m- mSf* Htte uSm jgj vbbb» 3 .
Je
potešiteľné, že v poslednej dobe vzrástajú po
Praze.
primnosä vychádzajúci z Sša^ggs- mrnmň p® rske
kusy nájsť spoločnú základňu nielen pre zjednotenie
(E 1. 5. 1889 se narodil v Slabcích u Rakovníka ma täsiéia© s räea. Vera za
Slovákov, ale pre pomer slovensko-český. Pociťuje
líř, grafik a ilustrátor Pravoslav Kotík. žák J. Preis- slzené « ä sm aesíačžE
sa potreba rozumného dialógu nielen medzi Slovákmi
lera na pražské Uměleckoprůmyslové škole. Na vý
ale i medzi Slovákmi a Čechmi. Zanecháva sa minu
kus x šsaO - .........
stavě Nezávislých v roce 1909 vystavil pod pseudony uschnúť. keď sata* testa
losť, piná emocíáinych obviňování a negatívnych
,raz
po
odznení
ABSírálstej
mem Kraus akvarely. Jeho alegorické motivy z let
PS:* Bc. JL B&ežxj- fcta- panderábilií, či už zo slovenskej alebo českej strany.
nacistické okupace jsou vyjádřením pocitu rozčaro hymny, zaznieva slovan j f
y rKispr&F- afe> Z prejavov predstaviteľov národných inštitúcií, či
vání i naděje (Bloudění, Plačky).
ská hymnická pieseň “Hej
až Svetového Kongresu Slovákov alebo Rady slobod
• Teprve počátkem sedmdesátých let se začalo do Slováci . .
ách© Československa alebo slovenských a českých
mohutnosť©« psejas*
ššsfes historikov a autorov početných analystických úvah
stávat skladbám Antonína Dvořáka pozornosti, ač na aké naše uši a d x fi
smkkšaE n d t a i a t e m rysujú sa princípy tejto spoločnej základne, vyjadru
již měl za sebou mnoho skladeb různého druhu i roz
měrů a dokonce i dvě opery (Alfréd, Král a uhlíř), zvyknuté, po mnohé (mož zastárapo^ ecndtas at- júce historický vývoj:
z .nichž obzvláště na druhou upozornil Ludevít Pro no) desaťročia. Bolo íe
L svetový vývoj smeruje ku sebeurčeniu národov
cházka v Hudebních listech. Na výsluní zájmu a ako pomazanie balzame®a slovenská otázka je v tomto smere otázkou sveto
žäe&e
d
S
jgáaae
r
sxsšmpřízně se vyšvihl opravdu rázem, když byl proveden pre srdcia mnohých tam
vou. 2. slovenský národ a český národ sú dva svoj9. 3. 1873 mohutným sborem téměř tří set pěvců a
■bftaé
a rovnoprávne národy, každý majúc vlastnú
spojenými orchestry obou pražských divadel za ří prítomných. ktoré ešte X särasstaj časS. »rag&®
ä. jediné možné vyjadrenie a uskutočnenie tohto
viac
potvrdili
slová
pána
zení Karla Bendla jeho Hymnus, vlastenecky zaní
samobytnosti a rovnoprávnosti môže byť len
prejava zzäčcazzál a s s T
cené a mocně vystupňované zhudebnění závěru básně MacKeilara v jeho otvá
•m í«*aie federácie — symetrického modelu štátoprávspaiapeáce
sfasaeffiíkýeÄ
Vítězslava Hálka Dědicové Bílé hory. Úspěch Hym-‘ rajúcom prejave, v ktorom
osporiadama, 4. občiansku a mravnú náplň tocrgaaizács s fe k ý ľsi
nu byl obrovský, nadchl obecenstvo a kritiku přiměl
systému môže dodať len obnovenie demokracie,
jasne
naznačil,
že
nená
ke chválám, jakých se až dotud v takovém rozsahu
ieb® len demokracia a federácia môžu vytvoriť slo
a bezpodmínečnosti nedostalo žádnému českému skla visť, roztrieštenosť, hašte i •**í ! ——
-TviT --íl r-t— bodný a plný život pre národy a ich príslušníkov.
dateli. Dvořák rázem stanul v popředí obecného záj rivosť je potrebné a nutné
Táto zhoda názorov sa pomaly javí i v živote Slo
mu na předním místě mezi českými skladateli. Dlou nahradiť spoluprácou, to
vákov a Čechov vo Viktórii. Vítam preto zástupcov
t
á
b
y
äfeäesSne
já
e
a
B
a
a
ho. čekal na svou chvíli. Nyní se jí dočkal a bu leranciou a porozumením
Sokola vo Viktórii, ktorí sú po prvý raz prítomní na
vala tú ä ä
eBsarká slovenskom
doucnost, která byla před ním, měla pro něj už jen
.kongrese a ktorí postavením národného
a
pritom
všetkom
nezabú
úspěchy a stále rostoucí slávu. Antonín Dvořák zemřel
f e ŕ a a V Kaŕm
S££3 VÁ domu a svojou činnosťou nám ukazujú, ako možno
dať na svoju etnickú prí
před pětasedmdesáti léty — 1. května 1904.
pre tíektarfcb. í a pri uskutočňovať národné a kultúrne ciele.
• Evangelický farář, spisovatel Ivan Julius Barč slušnosť slovenskú, ä rátaných neboli po vôli
Vítame tiež našich krajanov z Juhoslávie, ktorí na
byl typem myslitele a psychologa, což se příznačně českú alebo maďarskú ä (?.»„ ate pre t Sčse a to priek existenčným, rečovým a kultúrnym ťažkostiam
projevilo v novelách jeho sbírky Predposledný život hocijakú inú. lebo len tak
5 sú nám vzorom súdržnosti a národného povedomei v románě Železné ruky. Pro děti napsal knihu si bude môcť každá etnic befi m aj s t o á i ó n e a nia. Prajeme Vám, milí krajania, skoré dokončenie
dúfajme padajúce na ú- vášho strediska vo Viktórii. A nemožno nespomenúť
Husličky z javora. I. J. Barč se narodil 1. 5. 1909.
ká skupina zachovať svoj nxfeň p äte.
tiež konštruktívnu platformu Slovákov z Južnej Austrá
• K představitelům hanáckého regionálního písem
lie. Prajeme Vám tiež skoré postavenie národného
nictví patří Stanislav Krejčí, který se narodil 2. 5. národný charakter í do
L e i čas sám tAáže ako domu v Adelaide . . .
1889 v Dolanech u Olomouce. Přispíval db různých budúcna.
Chcel by som zdôrazniť, že je potrebné, aby sme
časopisů (Český rolník, Zvon, Venkov), v nichž byly
Pán B. Skeggs (MP Vik sa bodá askfitočóovat uuveřejněny i jeho romány Návrat a Vichřice v pod tória) vo svojom otvárajú závery 4-tébo Kongresu si pripomínali už spomenuté princípy spoločnej zá
kladne, aby sme si stále uvedomovali, že demokracie,
hůří. S J. Vacou je autorem četných národopisných com prejave vyzdvihol Austrálskych
Slovákov. napriek jej nedostatkom, je najlepším spôsobom štát
pásem.
Dúfajme, že ten míľnik neho a svetového poriadku, že znášenlivosť občanov
• 2. 5. 1904 se narodili dva čeští muzikanti: Václav skutočnosť, že Slováci aj
položený na tomto stret- je základom spolužitia jedincov a národov, že každý
tu
v
Austrálii
potvrdiliže
Holzknecht, vědec, hudebník a spisovatel, dlouholetý
z nás je oprávnený ku svojej mienke a je oprávnený
ředitel pražské Státní konservatoře a předseda pří
pravných výborů Pražského jara, a sbormistr a hu i,in u m m im i3 ! :ľ ,ii! ;in in i u n iH iir m n iim iiiiu i m im i iu r i ju prejaviť civilizovaným spôsobom a pri rôznosti
mienok každý sa bude snažiť nájsť spoločnú základňu
dební vědecký pracovník František Lýsek.
I T D _ člžTtwt
KOEERCO
= rozumným a slušným dohodovaním sa . . .
• 3. 5. 1729 se narodil v Mostě český hudební skla
A myslím, že zachovanie a zkvalitnenie slovenského
NEJLEVMtJI A NEJ LAPE
= národného a kultúrneho života v Austráli a jeho po
datel Florian Leopold Gassmann, který zemřel 20. =
E
na základě bohatých zkušeností
E stupné ciele, ako na príklad: udržanie a zveľadenie
ledna 1774.
• 4. 5. 1804 se narodil hudební skladatel Antonín E * Sdělíme Vám nezáväzný rozpočet práce, jjj slovenskej reči, vyučovanie slovenskej reči a sloven
v níž bude: úplné vyčištění, odstranění skvm, s skej histórie, zakladanie slovenských škôl, vydávanie,
Buchtel, jenž svou cennou sbírku 97 hudebních ná E
E
uvolnění chuchvalců, dokonalé šampónování, E zlepšovanie a rozširovanie slovenských publikácii, slo
strojů odkázal Národnímu museu.
desirďekce a odstranění zápachu z koberce. 5 venského rozhlasu a televízie, založenie slovenského
• Architekt Antonín Engel se narodil 4. 5. 1879 v E
E kultúrneho .ústavu a zriadenie národných stredisiek
Poděbradech. Svá studia dokončil na německé tech E * Rychlá metóda sušení — 1 hodina
nice u Josefa Zítka. V roce 1922 byl jmenován pro E * Plné zaručená práce, prostá jakéhokoliv po- 5 v každom austrálskom štáte, môže podpísať každý
S Slovák, nech je akéhokoľvek zmýšlania.
fesorem Vysoké školy architektury pozemního sta E škození
S
Som presvedčený, že len sústredením sa na pozi
vitelství na pražské technice pro obor novověké E *Vyčištění potahů
i tívne zmýšľania, pozitívne rozhodovania a pozitívne
architektury a stavby měst. Jeho přínos české archi ~ BUDETE PREKVAPENÍNAŠIMI NÍZKÝMI
tektuře tkví především v řešení urbanistických celků ~ - CENAMI A DOKONALÝM PROVEDENÍM g činy, môže každý z nás prispieť ku splneniu hesla
~ Volejte (Melbourne) tel. 547-5430 nebo 240-9465 g tohoto kongresu: “Žije, žije duch slovenský’’ . . a na
při výstavbě Velké Prahy v údobí po roce 1920.
(Pokračování na str. 6)
fím im im iiiyiim iiim iiiiiiiiiiiiim iim im iiiiiH iiiiiiH iiitŤ viac môže s dôverou dodať: “bude žiť na veky” .
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Kalendár H D
(Pokračování se strany 6)
9 Jako Zdeněk Kaiista, tak i Karel Schulz byl v
rrnádi nadšen komunismem. Po opuštění Devětsiiu v
roce 1926 konvertoval ke katolicismu, ve svých po
vlakách (Prsten královnin) navázal na prosu J. Du
ry cha. Napsal libreto k baletu J. Zelinky Skleněná
panna. Nejzávažnějšim jeho dílem je torso plánované
trioiogxe o Michelangelovi, z něhož máme pouze prvni
díl namen a'bolest a fragment dílu druhého Papež
ská mše. V románu Kámen a bolest, jenž vyšel po
prvé v roce 1942, se autorovi podařilo mistrné za
chytit celkovou duchovní atmosféru v Itálii na pře
lomu 15. a 16. století; kniha je mohutnou historickou
freskou ceié doby s pletivem protikladných lidských,
myšlenkových a politických vztahů. Spisovatel Karel
Schulz se narodil 6; 5. 1899 v Městci Králové.
• 7. 5. 1839 se narodil v Poličce dramatik František
Zákrejs, který se podílel na vývoji literatury šede
sátých a sedmdesátých let, jež usilovala o povzne
sení původní dramatické produkce a o obohaceni její
žánrové rozlohy o historickou veselohru, o salonní
hru ze současnosti, hlavně však o tragédii z národ
ních dějin. 4. 3. 1872 měla premiéru jeho Poděbradovna s O. Sklenářovou-Maiou v Marní roli, 17. 3.
1873 veselohra Dvé krásných očí s šimanovským,
Bittnerem a O. Sklenářovou-Maiou. Spisovatel “Poděbradovny” tu sáM znovu k zamilované své době,
k době Jiřího z Poděbrad, aby z ní vytěžil tentokrát
veselohru. Již jeho Narodni hospodář byl přijat s
velkým ohlasem pro dokonalost znalosti moderního
dramatu i pro vřelost, s níž se autor ve hře zabýval
tehdejšími s o c i á l n í m i problémy.
• 8. 5. 1809 se narodil český hudební skladatel Jan
Bedřich Kittl, který byt v létech 1843-1865 ředitelem
pražské konservatoře. Na te st Richarda Wagnera
složil operu Bianca. Pochod z jeho opery Francouzo
vé před Nizzou se stal velmi oblíbený v revolučních
dnech roku 1848. Kittl byl synem schwarzenberského
úředníka, který chlapce ‘"posedlého'’ hudbou poslal
již v devíti létech do Prahy v očekávání, že se stane
právníkem, jejž by mohl umístit na knížecích pan
stvích. Chlapec však se věnoval více hudbé než-li
studiu a již v šestnácti létech složil operu Dafnisův
hrob. Roku Í832, při třetí Wagaerově návštěvě P ra
hy, se s ním Kittl seznámil a jejich přátelství trva
lo až do Kittlovv smrti — zemřel v Lesně po pro
puštění ze služeb tamní konservatoře.
9 10. 5. 1859 se narodil v Liptovském sv. Mikuláši
slovenský inženýr Aurel Stodola, konstruktér parních
turbín, průkopník turbín plynových, který položil zá
klad ke spojování teorie a pokusu v technických
vědách.
• Český houslista Vojtěch Frait se narodil 11. 5.
1894 v Plzni.
9 Průkopník racionalisace v lesním hospodářství,
vynálezce četných zemědělských pomůcek a několika
vynikajících dřevařských strojů — na výrobu šin
delů, floků do bot, tužkových a zápalkových dřívek
— Karel Gangloff se narodil 11. 5. 1890 v Praze.
Zemřel před sto léty.
• 3. 3. 1927 se konalo první brněnské provedení pozdě
ji přepracované Janáčkovy houslové sonáty, jež za
zněla v hudebně neobyčejně robustním a osobitém
podání houslisty Františka Kudláčka, který se naro
dil 11. 5. 1894 v Milevsku jako syn ředitele školy.
Kudláček byl profesorem houslové hry na státní kon
servatoři v Brně, kde založil Moravské kvarteto, je
hož byl primáriem.
• V USA zémřel 11. 5. 1929 Josef Murgaš. slovenský
vědec a vynálezce,, průkopník bezdrátové telegrafie,
autor 12 patentů, z nichž mnohými předstihl Marconiho.
• 12. 5. 1739 se narodil hudební skladatel z období
klasicismu Jan Křtitel Vaňhal. Za svého života byl
velmi populární pro bezprostřední a svěží melodič
nost svých skladeb, k .nimž použil jako jeden z prv
ních českých skladatelů žijících ve Vídni melodiky
českých lidových písní. V jeho díle jsou zastoupeny
i varhanní skladby.
• 20. dubna 1884 .zastavil nedaleko domu, v němž
se v Kateřinské ulici v Praze narodila slavná česká
pěvkyně Ema Destinová, kočár, z něhož dva muži
vyváděli třetího; hudební spisovatel Josef Srb Debrnov a lesmistr Josef Schwarz sem přivezli těžce ne
mocného Bedřicha Smetanu, aby ho odevzdali do ru
kou lékařů ústavu pro choromyslr.é. Poslední, smut
ná, naštěstí nedlouhá životní zastávka. Bedřich Sme
tana zde zemřel v pondělí 12. května 1884. Dopoledne
16. května se rozezněly pražské zvony. Pohřeb se
konal z přeplněného chrámu Matky Boží před Týnem.
Katafalk byl obložen sty věnců, pohřební obřady
doprovázelo žalobně Horákovo “Misserere’’, pochod

Špatný kádrový posudek
(Pokračování se str. 7)
položidům byla dovoleno
vystěhovat se z SSSR. Va
lerij učinil první kroky,
aby mohl s Galjou, která
nebyla židovka, odjet do
Izraele. Byl označen zno
vu za sionistu a dokonce
za fašistu. Kdesi nahoře se
rozhodlo, že Panov bude
v Kirovově souboru izolo
ván. Při posledním před
stavení, na které za něj
nemohli sehnat náhradní
ka, tančil jako dosud
nikdy. Publikum, které se
nějak dozvědělo o jeho
“labutím zpěvu’’, ho za
hrnulo potleskem a květi
nami. To však stranu ne
pomýlilo. Nikdo ho v di
vadle na vyšší rozkaz ne

bral na vědomí, aie jeho
ženě, Galje, se zato ote
víraly všechny dveře.
Brzo s ním vedení divad
la uspořádalo “soudružský
soud’’. Jeden jeho kolega
po druhém vystupoval a
pronášel veřejně tupé, aie
nebezpečné obvinění: chce
prý odchodem do Izraele
zaprodat sovětské uměni
cizině, nepochopil prý, že
jedině pravé umění je umání sovětské. Nakonec
žádali na Galině, aby se
svého muže zřekla, aby
jednala jako pravá Ruska.
Ale Galja ho v této roz
hodné chvíli nenechala na
holičkách, přiznala se ce
le k němu.
Potom následovalo pek-

z Dalibora pozdravil zesnulého na prahu Vyšehradu,
kde nad rakví promluvil dr. Strakatý. Návrh pomní
ku, jenž dnes zdobí hrob Bedřicha Smetany, pochází
od J. Fanty. Poblíž je pochována i jeho dcera Žofie
Schwarzová.
9 Olomoucký kanovník, který se podílel na vlaste
neckém ruchu let osmdesátých a devadesátých, vy
sokoškolský profesor Josef Kachník se narodil 13.
5. 1859 v Nivnici, rodišti J. A. Komenského. Své pa
měti a dojmy vylíčil ve svých Vlasteneckých vzpo
mínkách, jež vydal vlastním nákladem.
• Na Vyšehradě odpočívá též český m alíř.Jaroslav
Otčenášek, který zemřel 13. 5. 1909. Známé jsou jeho
krajiny z okolí Berouna, jež maloval stylem pozdního impresionismu, rodný Vyšehrad mu poskytl po
zději četné náměty k rozšíření tvorby jeho palety.
• 14. 5. 1834 zemřel v Praze vlastenec obrozenské
doby Jan Hýbl, který si získal zvláštní zásluhy o
vzorné jazykové a stylistické úpravy českých knih
i divadelních - her, zejména Štěpánkových. Vydával
časopis Rozmanitosti, kolem něhož soustředil na pa
desát mladých spisovatelů. Jeho časopis Jindy a nyní
přeměnil Tyl, který jej roku 1834 převzal, na Kvě
ty české.
9 Jindřich Honzl, který ovlivnil vývoj moderního
českého divadla, se narodil 14. 5. 1894 v Humpolci.
Spolu s Frejkou a E. F. Burianem, který uvedl 15.
5. 1929 v Umělecké besedě v Praze v podání svého
padesátičlenného voice bandu Máchův Máj, patřil k
nejvýznamnějším divadelním režisérům, kteří formu
lovali a v konkrétní jevištní praxi uskutečňovali prin
cipy moderní divadelní režie. Po založení KSČ se
stal jejím členem, což ho dovedlo v roce 1953 k sebe
vraždě.
• 16. května 1869 se konala v novoměstském divadle
“Hudební a plastická akademie’’, kterou uspořádala
Beseda Umělecká za spolupůsobení pěveckých spolků
Hlahol a Beseda. Účinkovali na ní všichni známí
čeští vlastenci, Smetana, Bendi, L. Procházka, P.
Maixner. Tyrš. Referoval o ní Jan Neruda v Ná
rodních listech, kde zvlášť vyzdvihl akademii zakonČapci živý obraz “Seskupení všech slovanských ná
rodů kolem sochy Slavie”, při němž orchestr řídil
B. Smetana.

SY D N EY

I b ä KERLAND Real Estatep* LtdJ
272 Clovelly Rd., Clovelly, NSW. 2031
Zařídím spolehlivě prodej či nákup:
BYTŮ, RODIN. DOMKŮ, POZEMKŮ,
VÝHODNÝCH INVESTIC, PODNÁJMY,
PŮJČKY, ČI VÝMĚNY BYTŮ.
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Tel. 665-8033, p. h. 389-7036

A D ELA ID E
ČS. ROZHLASOVÉ VYSÍLANÍ V ADELAIDÉ
Cs. pořad je vysílán každou neděli y 10 hod. dop.
na stanici 5 UV. Příští program;
6. 5.: Na veselú notečku
13. 5.: Dalibor
20. 5.: Miroslav Horníček
27. 5.: Za písničkou a zpěváky
lo. Pánov byl na deset
dní uvržen do Lubjanky za
nesmyslné obvinění. Ko
lem něho kroužilo neustá
le hejno agentů KGB. Ne
činnost a hlavně nervové
napětí působilo neblaze na
jeho kondici. Naštěstí se
o osud tanečního páru za
čala zajímat cizina, hlav
ně rozhlasová stanice Svo
boda a Hlas Ameriky. Na
situaci Panovových to si
ce nic nezměnilo, ale zá
sluhou rozhořčených re
akcí na Západě se ani ne
zhoršila. Zájem zahraničí
o Pánovovy uváděl KGB
do zuřivosti — vyhrožova
la Valerijovi vraždou. V
jejich bytě bylo tolik od
poslouchávacích zařízení,
že někdy bylo slyšet elekt
ronické pískání, jak blíz
ko vedle sebe byla insta
lována. Počátkem června
1973 jim KGB naznačilo,
že když nebudou dva mě
síce podnikat žádné akce,
povolí jim vystěhovat se.
Byl to ovšem trik, který
měl připravit Brežněvovu
návštěvu ve Spojených
státech. Zároveň policie
chtěla, aby Panovovi upadli v zapomenutí. Man
želé proto ;zahájili hladov^
ku. To vyvolalo ještě prud
ší reakci na Západě, ži
dovské obce v celém-svě
tě začaly demonstrovat
před sovětskými vyslanec
tvími. Před londýnským
velvyslanectvím
drželi
angličtí divadelníci nočrií
stráž. Dva tucty význam
ných Američanů ze všech
oblastí umění telegrafova

lo americkému ministru
zahraničí Kissingerovi, že
“se mezi umělci vzmáhá
rozhořčení nad zoufalou
nouzí Panovových’’. De
monstrace měly úspěch.
Úřady slíbily výjezdní po
volení , ale nakonec je .by
ly ochptny udělit jenom.
Valerijovi, Galje je zamít
ly.
Na protest. p ro ti. jejich
pronásledování
odřekli
Američané už sjednaný
zájezd Kirovova baletního
souboru do Ameriky. KGB
se rozhodlo jednat. Na
jedné cestě vlakem ' do
Moskvy se Pánovovy po
kusila zavraždit průvodčí
otráveným čajem. Teprve
hromadné protesty proti
tomuto pokusu o vraždu,
kterými přátelé na Západě
bombardóvali sovětské úřady, donutily režim vzdát
se. 14. června 1974 odletěli
Galja a Valerij Panovovi
do Izraele. Zprvu nemohli
tančit. Dnes však vystu
pují v New Yorku a jdou
od úspěchu k úspěchu.
J. S.

* ZLATNIK *
•HODINAŘ*
ŠTEVEN VARDY
590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a Slovensky.
Telefon: 61-8579

Milí přátelé, přijďte mezi nás I
Najdete nás velmi lehce. Naše adresa je:
CZECHOSLOVAKIAN COUNTRY CLU* LTD.,
36 Devonshire Rd., Ktmps Creek, NSW. 2171
. (Gregory’s Street Directory mapa č. 139)
Telefon 6064)904.
Klub je otevřen každou sobotu od 12. hod. po
ledni do 10 hod. večer a každou neděli od 10 hod.
dop. do 10 hodin večer. — Každou druhou sobotu,
'pořádáme taneční zábavy, při kterých hrajeme
pro mladou i dříve narozenou generaci. — Podáiváme obědy, večeře a jakákoliv občerstvení. Va
říme “po našem” — jistě si u nás pochutnáte
Nabízíme Vám uspořádání rodinných oslav.
Přijďte si k nám zahrát volejbal, stolní tenis
'nebo šachy. Uvítáme iniciativu k založení dalších
lodvětví sportovní činnosti.
Bližší informace podá sekretář V. Bláha
telefon 728-1170.
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Z minulej činnosti Rady
slobodného Československa

Dr. Martin Kvetko, i. podpredseda Výkonného výboru Rady slobodného Československa
Keď sóm pred niekoľkými týždňami informoval Malej dohody s Rumunskom a Juhosláviou tiež ožila.
našu exulantskú verejnosť o 30. výročí Rady slo Prvým krokom k vytvoreniu systematickej spolu
bodného Československa, zaoberal som sa v prvom práce exulantských reprezentácií bolo založenie Zhro
rade problémami organizačnými, zásadami, na kto maždenia európskych ujarmených národov — Assembrých bola táto ústredná organizácia budovaná a ako ly of Captive European Nations — so sídlom v New
riešila niektoré problémy, napríklad problém česko Yorku. A táto organizácia sa stala strediskom exu
slovenských vzťahov. Už vtedy som poukázal na nie lantskej aktivity, uznaným predstaviteľom východnej
ktoré ťažkosti a rozpory. A pripomenul som, že či a sovietmi zotročenej Európy. Jej činnosť bola roz
tateľ by ľahko mohol z môjho referátu získať do siahla. Vydávala časopis ACEN News a analytické
jem, že Rada slobodného Československa sa sústredi periodiká o situácii vo východnej a strednej Európe.
la len ria svoje vnútorné problémy a vlastnú činnosť Jej orgánmi boli: Valné zhromaždenie, na ktoré vy
navonok v zmysle svojho poslania pravdepodobne sielala každá členská exulantská organizácia 16 člemohla zanedbávať. Ale tento dojem by bol míyliiý. ntív, generálny výbor, v ktorom bola každá krajina
A. .už vtedy som sľúbil, že p jej konštruktívnej čin zastúpená jedným delegátom a jeho náhradníkom,
nosti budem referovať neskoršie.
ďalej výbory: kultúrny, sociálne-politicky a hospo
Nebudem sa. zmieňovať o tej činnosti, ktorú Rada dársky, ktoré sa pravidelne schádzali a pripravovali
konala v rámci svojej pôsobnosti z vlastnej inicia jednak materiál pre ACEN News a jednak analýzy
tívy, ako napríklad: podávanie rôznych memoránd o pomeroch v jednotlivých krajinách. Generálny vý
State Departmentu a vládam európskych štátov o bor mal najmä na starosti medzinárodne-politický vý
situácii v Československu. Nebudem ani referovať voj a v ňom záujem strednej a východnej Európy.
o jej, v prvých rokoch naozaj bohatej publicistickej V tom zmysle podával každému valnému shromažčinnosti. Vydáva eyklostilovaný časopis, publikácie deniu Spojených národov memaraiKhim, protestoval
o československej histórii, hospodárstve, kulture, so- proti zastúpeniu zotročených krajín nelegitímnymi
ciálne-politickom vývoji, politickej demokracii a o komunistickými režimami a pod.
úlohách, ktorú hrala Masarykova republika do druhej
Jeho valné zhramáždenia. ktoré sa vždy konali v
svetovej vojny. Za zmienku hádam stojí to, že pred čase otvorenia valného zhroma ždenia Spojených ná
stavitelia Rady boli často pozvaní do výborov ame rodov, bolí významnými udalosťami v politickom
rického kongresu, aby tam podali svoju mienku o vývoji v New Yorku a zúčastnili sa ich aj mnohí
rôznych problémoch, ktoré sa vyskytovali v zhoršu americkí činitelia, senátori a poslanci, profesori po
»g-urypyyšEžif’fri a podoisse.
júcich sa ameŕicko-československých vzťahoch po litických vied
komunistickom puči. Predpokladám, že toto je samo Rada bela zakladajačím Qeanm ACES-u a dvaja
zrejmé a že takúto časť činnosti očakával každý jej reprezentanti Dr. P eter Tenkí a D r. Jozef Lettexulant od našej ústrednej organizácie.
rich bol: v určitých, oodcíkacfe predsedmi AGEN-u.
Zmienim sa však podrobnejšie o tej časti činnosti,
Významná bola v s i činnosť n a pôde Európy a
ktorá' mala eháfaktér -medzinárodný a týkala sa na- to nielen Oblastných zborov Kady v Paríži a v Lon
väzovania spolupráce s politickými exulantmi z rov dýne, aie najmä aj na pôde Európskeho poradného
nako postihnutých východoeurópskych krajín.
zhromaždenia v Štrasburgu. Aj v Európe sa ksmaii
V Amerike si totiž exulanti z východoeuróskych vaJné zhrrmažrfpTOa ACEN u a to tiež v tom istom
krajín vytvorili podobné organizácie — národné vý čase, keď začalo snemovanie Európskeho poradného
bory — ako je Rada slobodného Československa. Do zhromaždenia. Tým sa len dokumentovala aj poli
určitej miery bola Rada akýmsi vzorom pri zakla tická aj fyzická účasť na tých politických cieľoch,
daní týchto organizácii. A akonáhle sa tento proces ktoré malo vytýčené Európske poradné zhromaž
založenia reprezentácií demokratických exilov z vý denie. Tiež tomuto zhromaždeniu predkladal ACEN
chodnej Európy dokončil, z podnetu amerických po memorandá o situácii v strednej a východnej Euró
litických kruhov sa začalo pracovať na spotajKáci pe a jeho členovia podávali vo výboroch zhromažde
medzi týmito exulantskými reprezentátiamL
nia svoje posudky o pomeroch v rodných krajinách.
Rada slobodného Československa sa zúčastnila prác
Bola k tomu, aspoň pokiaľ sa Československa tý
ka, aj určitá tradícia z prvého i druhého českoslo pri zakladaní vysilania Slobodná Európa. Mala po
venského exilu. Je predsa známe, že Masaryk za radný hlas a to ako na vytvorení programu, tak na
prvej svetovej vojny podpísal s poľským predstaví osobné obsadenie československej redakcie. Podávala
teľom a neskoršie poľským prezidentom Padarev- občas aj svoje posudky o programoch, ktoré sa do
skim vo Philadelphii deklaráciu o spolupráci- Rov Československa vysielali. Spolupráca Rady s roz
nako je známe, že za druhej svetovej vojny sa roz hlasom bola tak intenzívna, že svojho času bola na
vinula československá spolupráca s poľskými kruh rozhlase zvláštna relácia, v ktorej sa jednotliví po
mi v Londýne a že mala viesť k československo-poľ- slanci prihovárali k svojim volebným krajom, a vždy
skej federácii. A tak tradícia tu bola. Bolo ju však na Nový rok sa rozhlasom vysielalo posolstvo Rady
teraz treba rozšíriť aj na reprezentácie exilov z domovu. Podobné posolstvo sa vysielalo rozhlasom
tých krajín, s ktorými Československo v minulosti domov vždy na náš štátny sviatok. Ďalšia činnosť
(Pokračovanie na str. 6)
nespolupracovalo, napríklad s Maďarskom. Tradícia

PRV O TŘ ÍD N Í

p r a ž s k é š u n k y , d o m áci já t r o v é k n e d l íč k y ,

SMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNÉ ŠAŠLIKY

T É Ž K DOSTANÍ
V PRAVÉM

KEW

MLADÉ

ČESKÉM

k r m e n é k a ch n y , k u řa ta

ŘEZNICTVÍ

A UZENAŘSTVI

C O N T IN EN T A L B U T C H E R S

Pty. Líd,

K O P E C K Ý SM A L L G O O D S P ty. Ltd.

326 High Street. Kew, Vic

Tel. 0 6 '7 1 7 8

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

ř

V ELK Ý V Ý B ER

ja k o s t n íh o masa a u z e n in v še h o d ru h u

-5 -

Řízky — omelety — palačinky — bramboráky

B O L E R O -B A R
CENTRE — PLAZA
Lt. Bourke St. (Chinatown)
— 20 metrů ze Swanston St., Melbourne-City
OTEVŘENO: v pondělí až čtvrtek od 7 do 20 hod.,
v pátek do 23 hodin, v sobotu do 14 hodin.
V neděli zavřeno.
Parkování aut naproti
Vzorně Vás obslouží

Břeťa a Anna

Ionesco
a současní nosorožci
Libor Brom
Velikáni našeho světa se zapojují do každodenního
zoufalého boje o přežití svobodné západní civilisace
a přecházejí z uměleckého alegorického kolbiště do
přímého politického útoku. Věhlasný francouzský dra
matik rumunského původu, jenž tak důvtipně přirov
nal' lidi před nacismem k nosorožcům, zvířatům, jež
se mohou strnule dívat jen jedním směrem, praný
řuje nyní omezenost lidské mysli před rostoucím ko
munismem.
Eugene Ionesco řekl o Američanech doslova toto:
“Kaliforňané žijí do jisté míry bez vědomí — ať
již dobrovolně či jinak — všeho toho, co se děje
na východ od nich. Ohromná většina obyvatelstva ne
má ponětí, co se děje v Novém Yorku a natož co se
děje v Evropě, .Rusku, Lebanonu, Vietnamu, Kam
bodži. Když jsem mluvil o sovětském pokračujícím
nástupu v Africe a na Blízkém východě, potenciálně
v Evropě a poté v Jižní Americe, kde tak zvané
živelné rebelie, dovedně manipulované z povzdálí, mo
hou každým okamžikem strhnout celou tu ochrannou
zeď Američanů a doíxšit obklíčení Spojených států,
jenom jedna osoba ze všech těch davů, které jsem
oslovil, mi řekla, že Spojené státy představují po
slední baštu naší svobody."
Člen Francouzské akademie je takto v plném sou
ladu s naším odbojem a odvolává se na doslovnou
formulací leninské strategie k dobytí světa, která
zní: “Nejdříve se zmocníme východní Evropy, pak
m as Asie á nakonec obklíčíme poslední baštu kapi
talismu — Spojené státy americké. Nebudeme musit
bojovat. Spadnou nám jako zralá hruška do klína.’’
Ionesco nejen burácí svými ohnivými řečmi, aie
svá varující slova zveřejňuje, kde může. Odhaluje
soudobé nosorožce těmito slovy: “Všichni vidíme
zcela jasné, kterak Sověti postupují a Američané
ustupují. Třebaže Kuba je trnem v americkém boku.
Američané to nevědí a nechtějí vědět.’’ Nejtypíčtéjšimi nosorožci naší doby jsou pro něho američtí in
telektuálové. žurnalisté, spisovatelé, herci, redaktoři
a právníci. Tito levičáci jsou podle Ionesca zodpo
vědní za dějinné chyby, spáchané západním světem
za posledních 50 let. Jejich duch panuje zejména v
Novém Yorku, kde se vegetuje podle rčení z roku
1968, které říká: “Bůh je mrtev, Marx je mrtev, a
co se týče mne, já se také necítím zcela dobře.’’
Vpravdě však, pro levičácké Američany, tyto pod
řadné intelektuály, jak je Ionesco pranýřuje, Marx
zůstává naživu. Tupost těchto novodobých nosorožců
se nejlépe projevuje v tom, že dokonce odmítají
krise marxistického svědomí, jež otřásají komuni
stickými stranami po celém světě. Knihy nových fi
losofů jako Bernarda Levyho, Jean-Marie Benoita.
Basancona a jiných jsou sice v rukách amerických
vydavatelů, ale ti se ještě nerozhodli je zveřejnit.
A co se týče nových významných sovětských autorů,
nemají je příliš rádi. Sám Solženicyn je pro ně pří
liš hrdý. Američtí vydavatelé jsou obětmi klasického
klamu, který po půl století sváděl na scestí evrop
ské svědomí, zdůrazňuje Ionesco. Američané se cítí
vinnými, poněvadž se chtějí cítit vinnými, poněvadž
se potřebují cítit vinnými. Jsou to masochisté. Mezi
Američany panuje protiameričanství, uzavírá Ionesco.
Potřebují slyšet, že jsou nacisty, rasisty, úpadkovou
společností, jež je horší než kterákoliv jiná.
Proti převládajícímu ignorantstvá amerických in
telektuálů vyrůstá však hráz prostého zdravého lid
ského rozumu mezi pracujícími lidmi Spojených stá
tů, kteří vědí, že Amerika se nemůže cítit vinnou
zavšechny hříchy lidstva. Že je nutno dívat se obezře
le na všechny strany a postupovat tvrdě do budouc
na. Že nelze být nosorožcem, ale nutno vzdorovat
komunismu jako inteligentní bytost. Stanoviska Iones
ca jsou proto také podporovány americkými odbory.
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V. Fic: The Bolsheviks and the Czechosiovak Legíon

(Pokračovaní se strany 4j
• V době, kdy ani v Čechách se nikdo neodvážil
snít o úpiné samostatnosti, kdy nejvyšší cíl našich
národnicn snah oyi spatřován v dosažení autonomie
v rámci starého Rakouska, mladý slovenský učenec
lVíuan Rastislav Štefánik pracoval již pro úplnou sa
mostatnost naši tím, že nejvlívnější osobnosti fran
couzských kruhů politických, vědeckých i uměleckých
poučoval o skutečném stavu Čechů a Slováků i o
jejich snahách a tužhách. A ač mohl v době vypuk
nutí první světové války dál klidně pracovat na vě
deckém poli a prokázat i tak neocenitelné služby no
vé své viasti francii a tím i české věci, neváhal
ani okamžik a vstoupil jako prostý voják do fran
couzské armády. “Chtěl jsem ukázati” , řekl kdysi,
“že dovedeme pro spravedlivou věc nejen mluviti a
pracovati, aie i bojovatí. Chtěl jsem nabýt mravního
práva, abych mohl mluviti o našem osvobození.” Dne
4. 5. 1919 dopadlo při havárii letadla roztříštěné tělo
Štefánikovo mrtvo na osvobozenou slovenskou půdu.
• Volyně je rodištěm Jaroslava Hůlky, který se při
pojil jako prosaik k úsilí wolkrovské generace vy
tvořit proletárskou literaturu. Za svého krátkého ži
vota vydal tento Wolkrův přítel dvě povídkové sbír
ky (Prokletí lidé a Vrah), posmrtně vyšla jeho sbírka
Přátelé a smíření. Spisovatel J. Hůlka se narodil 4.
5. 1824 a zemřel ve svém rodišti 17. 1. 1899.
9 životopisný román o Bedřichu Smetanovi napsal
Jiří Mařánek a nazval jej Píseň hrdinného života.
Hrdmou jeho povídky Zrádci neuniknou je kališnieký
kněz Václav Koranda, kterého nechal Jindřich z
Rožmberka, původně stoupenec hnutí husitského, za
vřít s ostatními kališnickými knězi na Příběnicíci.
S podobným tématem se setkáváme i u A. Jiráska
v třetí části epopeje Proti všem. Jiří Mařánek zem
řel 4. května 1959 v Praze a je pochován na vy
šehradském hřbitově, kde jeho hrob zdobí portrétní
pomník od V. Blažka.
• Přítel spisovatelů K. Tomana, H. Jelínka a K.
Sezimy, spisovatel a dramatik Lotar Suchý zemřel
v Turnově 4. 5. 1959. Z jeho divadelních her bylý
provozovány: Nezabiješ, Sláva, Matka, Slaboch á
Kosteeký fraucimor. Poprvé publikoval jako sextáh
v brněnské- Nivě, později v Lumíru, Zlaté Praze,
Moderní revui. Z francouzštiny překládal poesii, pro
su i dramata.
9 5. 5. 1759 zemřel v Jaroměři sochař Řehoř Théhy. Jeho nejstarší známou prací je socha sv. Jaria
Nepomuckého na hlavním oltáři Santiniho kaple sv.
Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru, kde
pocházejí od něho i sochy čtyř evangelistů. Je auto
rem i soch na hlavním oltáři klášterního kostela
cistereiáků ve Žďáru nad Sázavou.
9 5. 5. 1899 se narodil v Praze architekt Josef Hav
líček, který patřil ke kulturní avantgardě meziváleč
ného období. Z jeho uskutečněných staveb uveďme:
budovu Všeobecného pensijníhó ústavu na žižkově,
obytnou čtvrť “Labská kotlina” v Hradci Králové.
9 5. 5. 1909 se narodil operní pěvec Antonín Votava a téhož dne o šedesát let později zemřel archi
tekt — pamáťkář Oldřich Stefan, který se podílel vý
znamně na výstavě Pražské baroko, jež byla uspořá
dána v Praze v roce 1938. S jeho přispěním byl re
staurován Jindřichův Hradec, Cheb, Karolinum, kláš
ter na Františku a Emauzy v Praze. ■
9 5. 5. 1969 zemřel akademik ČSAV Bohumil Bydžovský, autor prvních našich moderních středoškol
ských učebnic matematiky. O pět let později historik
František Roubík.
9 První české představení, kterým se 6. 5. 1824 za
hajovala nová éra ve Stavovském divadle, byla ope
ra. S mimořádným úspěchem byl dáván tehdy We
berův Střeléc kouzelník. Libreto přeložil Jan Nepo
muk Štěpánek, který byl v létech 1824-1834 jedním
ze tří ředitelů Stavovského divadla a který v něm
prosadil pořádání pravidelných českých představení.
9 6. 5. 1869 zahájil český dramaturg a divadelník
Pavel Švanda ze Semčic představení v nové aréně,
Švandově, kterou zbudoval na místě bývalé Arény
ve Pštrosce v Praze.
9 6. 5. 1879 se narodil v Lysé nad Labem Bedřich
Hrozný, který se zabýval klínopisným bádáním, a dě
jinami starého Orientu. Rozluštil maloasijské obrázr
kové písmo a chetitský jazyk. Při archeologických
výzkumech v Turecku a Sýrii objevil archiv kappadockých klínopisných tabulek asyrských.
(Pokračování na sir. 8)

Dr. Jaroslav Drábek
Profesor Victor Miroslav Fic z Brockovy univerzity v St. Catharine v Ka
nadě napsal rozsáhlou studii o činnosti československých legii v Rusku. První
díl vyšel anglicky v roce 1977 pod názvem "Revoluční várka za nezávislost, a
ruská otázka" a obsáhl období let 1914 až 1917. Druhý díl, vytištěný opět v New
Delhi, který vyšel nýiií, Sé nazývá "Bolševici a československé legie'’. Zvláště
tento druhý díl může zajímat p. B. Havlíka (viz dopisy v HD č. 7/79, p. r.) a
každého, kdo chce vědět víc o roli československých legií v Rusku a jejich
sibiřské anabazi. Autor připravuje nyní k vydání třetí, závěrečný cfřl celé výzrramné studie.
Nejprve připomenu, že
autor studie Victor Miro
slav Fic je jedním z oněch
pěti studentů, kteří 23.
:února 1948 vedli demon1stračm průvod studentů
n a Pražský hrad a byli
přijati presidentem Bene
šem. Demonstrace, jak
známo, skončila krvavě zá
sahem policie a Fic musel
uprchnout. Studoval v Ka
nadě a ve Spojených stá
tech, kde získal doktorát
na Columbijske universitě,
později působil jako profe
sor na universitách v Búrmě a v Singapuru, až na
konec zakotvil v Kanadě.
.Materiál pro dílo o česko
slovenských legiích v Raš
ku sbíral po léta.
Druhý díl studie, "Bol
ševici a československé le
gie” , zahrnuje krátké ob
dobí od března 1918 do
května téhož roku. Jedná
b dramatických jednáních
a nakonec bojích, jejichž
účelem bylo vynutit od
chod československých le
gionářů do Francie poté.
co Rusko uzavřelo s Ně
meckem ponižující m ír v
.Brestu Litevském.

Bolševici s odchodem le
gionářů zprvu souhlasili,
ale změnili své rozhodnutí
a snažili se legii zadržet,
aby sloužila jako jádro k
vytvoření vlastní bolševic
ké armády. Fic zazname
nává detailně peripetie ne
konečných jednání, při
nichž bolševici využívali i
českých komunistů. Vede
ní legie Ho při tom tak
daleko, že dovolilo těmto
komunistům agitovat pří
mo mezi legionáři ve vlacžcfa. což však skončilo
pro agitátory dokonalým
fiaskem. K e dokazuje,
jak významnou roli při po
stupu proti legii hráli bý
valí zajatci centrálních
mocností, kteří v mnoha
případech co do poetů pře
vyšovali počet ruských
bolševiků, v jejichž řadách
bývalí zajátei sloúžili. Po
mocí doslovně citovaných
dokladů, většinou vojen
ských rozkazů jak bolševi
ků tak vedeni legionářů,
dokladů namnoze dosud
neuverejnených, dokazuje,
že legionáři šli ve svých
ústupcích dokonce příliš
daleko, zatímco bolševici

kých a německých býva
lých zajatců.
Bohužel nátlak na čes
koslovenské legionáře ne
vykonávali jen bolševici
nýbrž i spojenci; Bolševi
kům se podařilo přesvěd
čit spojence, že by bylo
výhodnější poslat legioná
ře
do Francie přes
Arehaňgelsk, zejména prv
ní divisi, která trčela v
oblasti Penzy. Ovšem ani
tento plán nezamýšleli
bolševici vážně, jim šlo
především o to, aby tran
sporty legionářů zůstaly
rozděleny. Konečným je
jich cílem pak bylo- legio
náře zadržet trvale a za
řadit je do pracovních
oddílů nebo do Rudé
armády. V tom sm ěre se
nakonec nelišil názor Le
ninův od názorů Irácké
ho, Stalina, Araiova í míst
ních vedoucích sovětů v

jednali od samého začát
ku Úskočné. Fič je pře
svědčen, že kdyby byla
odbočka československé
národní řady v Rusku a
zejména její representant
Maxa nepodlehli nátlaku
bolševiků a nepřistoupili
na jejich požadavky, od
sun legionářů do Vladivo
stoku by byl proveden cel
kem daleko rychleji a da
leko hladčeji. Situace bol
ševiků bylá totiž v .té do
bě tak zlá, že nebyli s to
zakročit proti legionářům
úspěšně vojensky. Jejich
vojenské oddíly byly slo
ženy namnoze z rakóus- (Pokračování na str. 10)
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RSC

(Pokračovanie zo stŕ. 5)
Rady tohoto druhu sa konala prostredníctvom jej
zložiek: politických sfcťátí a odborárskych kruhov.
Predstavitelia československého politického exilu sa
Zúčastnili zakladania Kresťansko-demokratickej únie,
v ktorej bolo Československo zastúpené predstaviteľ
mi Lidověj strany;. Zelenej či roľníckej medzinárod
nej únie, v ktorej boli ž Československa dve zložky
— Republikánska Strana a Slovenská demokratická
strana. Sociálni dembkráti boli členmi Socialistickej
internacionály, predstavitelia liberálneho smeru Li
berálnej internacionály. Naši odborári vytvorili spo
lu s odborármi z ostatných východoeurópskych kra
jín Internacionálu slobodných odborov. Vo všetkých
týchto organizáciách bôli predstavitelia a členovia
Rady aktívni.
Politika défente na konci rokov šesťdesiatych za■ V inzerátu firmy, která nabízí trénování osob
' siahla citeľne do tejto činnosti exulantských organi
■
r starších 16 let v seskocích padákem a která
zácií. Žo strany americkej nebol už. prejavený taký
1
záujem ha činnosti týchto, organizácií ako. predtým.
pořádá kromě toho v zimních měsících lyžařské
1
r kurzy pro všechny zájemce, došlú v minulém
Bola ini odňatá finančná podpora. Á tak dnes z
■
týchto organizácií určitú činnosť ešte stále vykená1 čísle k chybě v názvů firmy. Ta sé nejmenuje
1 Tara-Ski, ale
, va ACEN, ktorého- generálny výber sa schádza k
1
pravidelným poradám. Jeho činnosť už musia, fi
PARA-SKI Training Centre
■
1
nancovať členské organizácie, teda aj- Radä SíôBôdP. O. Box 83. ML Beauty, Vic. 3699
1
ného Československa, ale medzi exulantmi prevláda
1
Telefon (057) 57-2507
(
názor, že organizáciu, ktorá sa stala strediskom i
symbolom spolupráce národov východnej Európy, tre
ba zachovať za každých okolností.
Na jednu akciu, na ktorej má Rada tiež svoj po
diel, By som pozabudol. Je to organizovanie takzva
ných Týždňov ujarmených národov, ktoré sa nielen
v Amerike ale aj- ha mriohýčb miestach inde vo svete,
poriadajú každý tretí týždeň júla v USA. Začínajú
ivydänífit deklarácie prezidenta Spojených štátov. Aj
na vzniku téjto akcie má Řada slobodného Českoslo
venska svoj aktívny podiel a jej členovia spolupra
cujú aj teraz na usporiadaní týchto týždňov.
i Á tak- häkôniec tento záver: často sa stretávanie
s výčitkou, že sa na dorozumení národov strednej
a východnej Európy dosial nepracoval®, alebo že Sa
na tom. nepracuje ani teraz. Nuž, toto je omyl. Každý,
,kto sa odhodlá ku kritike v tomto smere, mal by
odborníci v optice
;najprv pátrať po tom, čó sä dosial urobilo. A až
potom vyriecť svoju kritiku. Samozrejme, že nové
pomery, ktoré nás poučujú o tom, ako sa rozvíja
220 L Y G O N S T R E E T , CARLŤON,3053
spolupráca disidentov vo východoeurópskych kraji
Tefephone: 347 5242
nách, si vyžadujú nové idey a nové metódy. Á tak
v----------------------— :---------------------- .v v tomto smere ma každý otvorene pole k práci.

L. & G. Pergl

30. 4. 1979
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Valerij Panov: Tančit (New York, 1978)

Spalný kádrový posudek
Valerij a Galina Panovovi jsou vedle Rudolfa Nurejeva nejznámější mistři
klasického baletu, kteří Opustili SSSR a nyní tančí na Západě. Z Pánovovy
zpovědi vyplývá, ze zárodkem nesnázi, se kterými musel bojovat, byl jeho ži
dovský původ. Aby tuto skvrnu neutralíizoval, přijal jméno své první ženy,
baletky v leningradském' divadle Maíí. Roku 1959, rok po sňatku/ se zúčastnil
jako člen divadelní a taneční skupiny zájezdu do Ameriky, kde měl připravit
atmosféru k plánované oficiálni návštěvě Nikity Chruščova ve Spojených stá
tech. Doslova Ameriku objevit. Každým krokem odkrýval rozpory mezi tím, co
jim bylo v přípravných přednáškách předkládáno jako pravda, a tím, co na
Vlastní Oči videi. "V přednáškách nás připravovali na to; co nás čeká," shrnuje
Pánov své dojmy, "áťe právě tak móhíí přednášet o Richardu Straussovi di
vochům, kteří dosud neviděli smyčcový nástroj". Panovovř kolegové si nacpali
kufry podprsenkami nebo- propisovačkami. Pánov ši však koupit kameru na
áižký film. Tím ovšem vzbudil podezřeni vedoucích. Protože v jeho kádrovém
posudku zůstávala fatální poznámka, že jeho otec byl žid, stát se hned poten
ciálním zrádcem.
Ještě še rtiohl zúčastnit
setkání se skupinou ame
rických levičáků. ‘‘Přímo
praskali nadšením, když
spatřili někoho z nás,”
ironizuje Paiíóv. “Saiňi se
be jámě se ptali, jak jsine
prd ně mohli být tak po
svátni my, hrstka povýše
neckých chudáků, kteří
všichni bydlíme ve stát
ních bytech. Přijeli k na
šemu hotelů v jánevímjakých bourácích, vyvezli
tíás do svých přepycho
vých Chat a Seznamovali
náš S krutou skutečností
amerického života. Pak
přijdi jejich děti ve svých
autech a zavezly nás do
města na flám. Snášeli

svůj trpký osud obdivuhod
ně.”
Ukázalo se, že koupě fil
mové kamery byla kame
nem úrazu. V San Fran
čišku mu vedoucí turné
oznámil, že se v Panovově rodině doma stalo
něco zlého' a tak tanečník
odletěl příští ráno v dopro
vodu sovětského diploma
ta zpátky do Sovětského
svazu. Doma bylo ovšem
všechno v naprostém po
řádku. Až na to, že sé v
divadle začaly šířit pově
sti, že se v Americe stý
kal se sionisty a že “kšef
toval” se sovětskými- ho
dinkami. V té době zůstal
sólista Kirovova baletního

ZTRACENÝ DOPIS
Jaroslav Hůlka
Podle jédhé z Einsteinových teorií platí, že jaký
koliv předmět; překročili rychlost světla, zmizl. Fi
lozofove. tvrdí' pošetilosti, ale občas se ukáže, žě
nejsou-pošetili oni. ale svět. Filozofové jsoti jen jeho
pozorovatelé, T aké jsem jedhoho potkal. Julia' Tcřmihá. Jáko Strojník v elektrárně se naučil řecký ä
prostudoval řeckou filozafii a jako občan se někdy
dožere a drží protestní hladovky. Jednou šel na ná»vštěvu ke kolegovi Hejdánkovi, ale přede dveřmi
bytu* stál policajt a oznámil, že dovnitř nikdo nesmít
Hejdánek otevřel dveře a Tomin podběhl policistovi
pod rukom Policista1 řekl, že až půjde zpět, že ho
zatkne. Tomin odpověděl, že tam tedy zůstane a
jěstli ho nenéčhají, že tam podrží desetidenní hlá*
dovku. šel jsem sé rozloučit- s Tominem k Hejdánkům ještě před hladovkou. Dveře se otevřely a po
licista. zatarasil vchod svým- tělem.
“Stehujú sé do Holandska.”
“j á zase nemůžu z tbhódle bytu,’’ začali jsme
rozhovor přes- výložku: na policejním rameni. A jeli
kož jsem byl na odjezdu, podal mi sklenici vína,
přiťukli jsme si policistovi pod paží a klábosili. Do
sklenice mi náléváí pod druhou rozpaženou policejní
páží. Takové jsou V Praze rozhovory s filozofy. Inu,
síla filozofů' je v tórti, že donutí svět, aby ukázal
svou pravou tvář;
Od tě doby jsem většinou v Holandsku a o hla
dovce jsem s e dozvídal' už jenom z místních novin.
Noviny si dávám překládat, ale dopisy dostávám z
celého; světai česky. V dnešní poště byl ale jeden
holandsky od nás: z Rotterdamu-. Piše mi ředitel pošt.
Némůžé. to pochopit, Strašně ho to mrzí a neví, jak
še to mohlo stát, velmi se1 omlouvá; ale bohužel, zá
silka pro Julia. Tomina, Keramická 3, Praha 7, se
Ztratila. Žnovu se omlouvá a nabízí mi 50 guldenů
jako odškodné. V Holandsku se nic neposílá doporu
čeně: Všechny důležitě doklady od holandských úřadů

souboru, Rudolf Nurejev
na Západě a to dopomohlo
čirou, náhodou Panovovi k
tomu, že Se stal hvězdou
tohoto eiisámblu; který byl
miláčkem nejvyšších stra
nických funkcionářů. Se
souborem se však nesžil.
Byl příliš emocionální,
kdežto ostatní členové by
li Chladní a ukáznění a
stavěli na tradici mistrů
minulých generací, Panov
naproti tomu věřil1, že kaž
dé pravé umění vzniká z
niterné vize.
Presto, že ho kritika
nadšeně chválila, nesměl
jezdit za hraniče. Ve divi
li, kdy užuž uzavíral kom
promisy a pokoušel se tan

Maminka peče chléb
Ladislav Stehlík
Vždycky to bylo stejné.

čit, aniž se jeho umělecké
ho výrazu zúčastnilo nitro,
setkal se se svou druhou
ženou, Galinou. Přesto, že
se jí otevírala slibná ka
riéra, nebyla spokojená.
“Nelíbí se mi tu,” prozra
dila Valeríjovi na jedné z
prvních schůzek, “není tu
vůbec nic hezkého.” Tako
vé srozumění by byl sotva
kdy našel u první ženy,
která mu měla za zlé i to,
že málo vydělává, Dal se
tedy rozvést a r. 1970 se
oženil s Galjou. Ta mu po
mohla najít svou takřka
ztracenou identitu. Roz
hodnou událostí v tomto
vnitřním obratu byla šestidénní válka Izraele s arab
skými sousedy r. 1967.
Ruští židé se tehdy jakoby
zázrakem napřimovali a
Panov v tomto obrovském
vzmachu tíóvé sebedůvěry
pochopil', že se Vlastně ne
chtěl osvobodit od sovět
ského otroctví, nýbrž od
sebeklamu. “Sám jsem se
ponižoval tím, že jsem ne
smyslně předstíral, že
jsem ‘sovětský člověk’,”
píše.
Začal uvažovat o útěku.
Opravdová příležitost se
mu naskytla r. 1972, kdy
(Pokračování na str. 8)

mi pošťák prohodil dírou ve' dveříeh, protože Holan
ďané nemají schránky a ve všech domech padá
pošta za dveřmi na zem. Doručování je spolehlivé
a: posílat doporučeně je pošetilost. Když Dana po
dávala dopis Tomimovi, požádala o červenou kartu,
to znamená, že to bylo doporučeně ä ještě si zapla
tila Tominův potvrzující podpis na vrácence. Na
pošte tvrdili-, že nic takového neexistuje. Ona trvala
na svém. Všichni úředníci se seběhli a hledali, kde
se dalo, až našli několik zaprášených červených kart
i zákon, podle kterého je to možné. Kroutili hlavami
a jistě ji považovali za blázna. Teď je z toho blázen
ředitel pošt.
Holandská byrokracie jde Čechovi na nervy. Je
pomalá, důkladná, sebevědomá a- přesná. Holanďané
mají rádi své království, staromódní přeuctivá oslo
vení, kupecké počty a fungující úřady. Policie jezdí
na koni po dvou vedle sebe, kapesní- kompjůtr stojí
jako jízdenka do Amsterodamu a zpět a- bicykl, na
kteréín smí jet tolik lidí, kolik se na něj vejde, má
všude přednost. Chartu 77 většinou znají, Českoslo
vensko většinou ne, Podivná Země, kde mají rádi
cizince a kde voda teče do kopce. Není tu jediná
hora, jediný pramen vody a my bydlíme na ostrově
uprostřed největšího přístavu světa nějaký ten metr
pod hladinou moře. Holanďané mají pochopení pro
vše, mimo Němce a industrializaci. Mohou se popu
kat smíchy, když vyprávějí, že před dvěma roky
chytili nějaké dva Rusy, kteří měřili nosnost mostů
kvůli tankům. Mně je z toho k popukání taky, ale
trochu jinak.
Holandský voják je něeo: strašně legračního a ho
landský kupec cosi-velmi nebezpečného. Do arabských
zemí prodávají kubický metr písku za 100 guldenů.
Bratr vlasatého majitele našeho domu prodává svetry
z Maďarska do Východního' Německa a nikdy v
těch zemích' nebyl. Jiný zase; zbohatl na- tom, že vozí
máslo do Evropy z Nového Zélandu. Vloni se předě
lával systém hrází, aby se zachránilo několik pobřež
ních mořských šneků a na severu se nebude moře
vysušovat, protože tam v jednom místě odpočívají

Do díže snesené z půdy
nalila vlažnou vodu,
aby v ní ožil kvásek.
Potom nasypala mouku
a kopisti mísila těsto,
zatímco lampa na obílenou stěnu
promítla cípy šátku
a její veliký stín.
Pokaždé mívala i stejnou starost:
aby těsto dobře zkynulo a nenastydlo,
střídku nechytil brousek,
kůrky se neodfoukly.
Kvůli chuti přidala kmín
i trochu rozmačkaných brambor,
aby zvláčněla střídka
a dlouho držela vlažnost.
Drsnýma rukama uhněfla bochník
a dala na ošatku,
z ošatky na lopatu.
Když horce vydychla
čemavá ústa pece,
smetla zavíhlým víchem
uhlíky z tvrdého dříví
a na čistě vyhřáté cihly
sázela za pecnem pecen,
nakonec zavřela dvířka.
V té chvíli,
když pečené bochníky omyla vodou,
až se jim zaleskla kůrka,
v té slavné chvíli
se celá chalupa
rozvoněla chlebem.
Ty hnědé pomoučené ruce,
ta lákavá chlebová vůně,
ta lampa čadivá na vydrhnutém stole,
na němž se z ošatek kouřily chleby,
byl domov.

ptáci při jarních a podzimních přeletech. Je to země
s největší hustotou obyvatel na světě a s odboro
vým- svazem v armádě. Žena majitele našeho domu
měla nedávno dvacátédeváté narozeniny. Pozvala
všechny možné přátele a pustila hudbu naplno do
beden, které by jí záviděl kdejaký český big beat.
Holandské domy mají stěny málem z papíru a celá
ulice nespala. Po půlnoci nějaký soused zavolal po
licii. Zazvonili, oslavenka jim otevřela a oni se ji
ptali, proč hraje hudba tak nahlas.
“Mám narozeniny.” Policista sundal rukavici a po
blahopřál jí.
“Nemohla byste to trochu zeslabit? Sousedi nemo
hou spát.”
“Já mám narozeniny jen jednou za rok!" Policista
se usmál, pokrčil rameny a odjel. Do šesti do rána
přijeli ještě dvakrát. Já se styděl za hluk a za to.
že když vidím policejní uniformu, tak se mi otevírá
kudla v kapse.
“Proč pořád jezděj?” křičel jsem skrze hudba na
hostitelku.
“Oni musej. Sousedi telefonovali, na to je zákoe_~
“A proč hudbu nezeslabíš?”
“To je přece můj dům a v- něm si moha čB ar.
co chci. Do toho nikomu nic není.”
V holandských novinách teď neřád ptšm e Tácšavna
Havlovi, že policie ho nechce pasát sta kssptt jéä®
'a že mu postavili a jeho l e s a sšaaasj M ig aj « S
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g
•

Sibirska anabaze

VŠESTRANNÉ SLUŽBY CESTUJÍCÍM
DO ZÁMOŘÍ 1 V AUSTRÁLII

g
N C T R A V E L
g
14 QUEENS ROAD, MELBOURNE, 3«64
•
(roh Arthur Street)
g Informujte se u nás o podstatně snížených
•
cenách letenek do Evropy a Ameriky
g Zařídíme pro Vás cestu kamkoli — letadlem,
• lodí, autem — včetně ubytování, . plného xa
g opatření, místních informací — a obstaráme
• potřebné doklady (pasy, víza atd.). P ři organig xování obchodních cest můžeme Vám být velmi
• nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu
gvyúčtování. - Zařídíme návštěvu Vašich příbuzných
g
OBRAŤTE SE S DŮVĚROU
•
(česky neb slovensky)
g
NA PANI E. WOLKovou
•
Telefon 267-3177,
g
v případě nutnosti po hodinách 528-1319

M S v hokeji
(Pokračování se strany 12)
V druhém zápase “2’’ skupiny remizovali Finové
s hokejisty USA 1 :1 . Mužstvo Suomi se sice už v
11. minutě prvé třetiny ujalo vedení 1: 0, hokejisté
Spojených států byli však lepší, z celé řady vylože
ných šancí proměnili ale pouze jedinou — v 45. mi
nutě Mullenem —, která znamenala první remizu na
mistrovství světa v Moskvě.
Vyprodaná hala moskevského stadiónu v Lužnikách
prožívala poprvé velká muka. SSSR byl v utkání s
outsiderem NSR na pokraji ztráty prvého bodu. Na
konec však SSSR zvítězil 3 : 2, avšak fuessenský
hokejista Uli Egen měl na své hokejce v závěrečné
třetině vyrovnávací gól. Na tomto dramatu měl zá
sluhu bývalý liberecký hokejista Vladimír Vacátko,
který za stavu 0 : 2 ve druhé třetině vstřelil v bar
vách NSR branku, NSR snížila na 1 : 2, a ze všeho
bylo velké drama.
Neméně napínavé bylo i čtvrté nedělní střetnutí,
ve kterém reprezentační tým Polska, jehož trenérem
je bývalý hráč ČSR a brněnské Komety S. Bartoň,
prohrálo s velkým favoritem ze Švédska pouze 5 : 6.
Po dvou dnech bojů měli tedy účast mezi 4 nejlep
šími zajištěnou pouze hokejisté ČSR, SSSR a švéd
ska. Kdo bude čtvrtý?
3. den MS: KANADA PŘECE JEN MEZI ELITOU
Už v prvém utkání dne si reprezentanti Kanady
zajistili účast mezi 4 nejlepšími týmy světóvého šam
pionátu, stalo se tak však v dramatickém boji, ve
kterém zvítězili nad Finy nejtěsnějším výsledkem
5 : 4.
Čs. národní mužstvo remizovalo s hokejisty USA
2 : 2 (po třetinách 1 : 1, 1 : 1 a 0 : 0). Neubráním se
dojmu, že na výsledku se oba týmy “nepřímo” do
mluvily. Vždyť zápas se hrál už v době, kdy bylo
známo, že ve finálové skupině jsou SSSR, Kanada,
ČSR a Švédsko a že výsledek se tak řečeno úplně
škrtá, neboť do finálových bojů si hokejisté “odná
šejí’’ pouze výsledek, kterého v předkole dosáhli s
týmem, který bude hrát s nimi v další fázi světo
vého šampionátu. A to znamená, že ČSR jde do sku
piny o 1. - 4. místo s výsledkem 4 : 1 s Kanadou a
USA do skupiny o 5. - 8. místo s remizou 1 : I s
Finy. A tak nikdo ani nemohl očekávat, že se budou
hráči obou mužstev příliš namáhat, pro oba týmy
to byl pouze trénink, nic více. Zápas byl hokejovým
průměrem a obě branky ČSR vstřelil budějovický
Pouzar.
V obou zápasech 1. skupiny — třebaže o rozdělení
mužstev do dvou finálových skupin bylo už rozhod
nuto — šlo o mnoho. V odpoledním zápase Němcům
a ^Polákům o body potřebné k záchraně, SSSR a švé
dům o body započítávané do finálové skupiny o 1. 4. místo. Utkání NSR — Polsko bylo dramatické a
skončilo nerozhodně 3 : 3, večer pak deklasovali so
větští hokejisté švédy 9 : 3. A tak konečné tabulky
skupin vypadaly takto:
Ľ: 1. SSSR 6 bodů, skóre 19 : 5, 2. švédsko 4 b.
(16 : 17), 3. NSR 1 b. (8 : 13), 4. Polsko 1 b. (8 : 16).
II.: 1. Československo 5 bodů, skóre 11 : 3, 2. Ka
nada 4 b. (12 : 11), 3. USA 2 b. (6 :9 ), 4. Finsko
1 b. (5 : 11).
4. hrací den MS — středa 18. 4. 79: DEBAKL NSR
Byly zahájeny boje slabší skupiny od 5. do 8.
místa, tedy Jooj o záchranu v A skupině. Finové po
svém nejlepším výkonu na letošním mistrovství svě
ta zdolali poměrně snadno hokejisty NSR 5 : 2 a
utkání USA — Polsko skončilo 5 :5 .
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(Pokračování se str. 6)
Penze, Samaře, Čeljabin
sku, Omsku i Irkutsku. A
zatímco se legionáři stále
ještě snažili otevřít si ce
stu na východ vyjednává
ním, nepřestávali bolševici
trvat na tom, že musí le
gionáře úplně odzbrojit.
Nakonec došlo- ke krisi,
která vyvrcholila tím, že
sjezd v Čeljabinsku svým
vpravdě revolučním roz
hodnutím zbavil odbočku
Československé
národní
rady v Rusku vší kompe
tence ve věcech týkají
cích se přepravy armády
do Vladivostoku a rozhodl
se prosadit cestu na vý
chod všemi, i násilnými
prostředky, přirozeně bez
jakéhokoliv odevzdávání
zbraní.
Autor podrobně rozebírá
podstatu tohoto dalekosáh
lého rozhodnutí, jehož ne
odvratným důsledkem byl

pak ozbrojený konflikt s
bolševiky. Řízení věcí se
ujal Prozatímní výkonný
výbor. To se stalo 23. květ
na 1918. Mezitím již do
staly místní sověty strikt
ní rozkazy Trockého a
Aralova, nařizující odzbro
jení a rozpuštění jednotek
čs. legionářů, zatčení je
jich důstojníků apod., tak
že ozbrojený konflikt ne
dal na sebe dlouho čekat.
Začalo to už zákeřným
přepadením odzbrojeného
čs. ešelonu u Marianovky
25. května a krátce na to
v Irkutsku a Zlatoústu. O
několik dnů později pak
začaly boje s jednotlivými
skupinami napříč celé Si
biře. Čechoslováci při nich
dosáhli takových úspěchů,
že celý svět žasl. Masaryk
uvádí, že to byli čs. le
gionáři, kteří mu svými
činy podstatně zjednodušili
práci, kterou právě v té

RÁM U JTE
u první pozlacovačské firmy v Austrálii

A N TO IN E G A LLER IIS

době vyvrcholovala jeho
válečná odbojová činnost
při návštěvě Spojených
států. “Když naše legie na
Sibiři k sobě obrátily po
zornost celého světa, měli
jsme trumfy v rukou!’’,
prohlásil Karlu Čapkovi.
Literatura, zabývající se
anabazí /čs. legionářů na
Rusi, je dnes už velká.
Je zajímavé, že se stále
objevují nové a nové stu
die, jednající o této jedi
nečné episodě první svě
tové války. Ve svobodném
světě je to předně roz
sáhlé dílo Ficovo (které
ještě čeká na závěrečný
třetí díl). Téměř paralel
ně chystal dr. Josef Kor
bel, profesor na universitě
v Denveru, dílo věnované
čs. legionářům na Rusi a
to zejména jejich význa
mu po stránce politické.
Bohužel jeho předčasná
smrt zanechala toto dílo
nedokončené. Už v r. 1961
uveřejnil jeden z účastní
ků anabaze, Dr. František
Polák, spis “Sibiřská ana
baze československých le
gií-’’.

Všechna tato literatura,
vyšlá ve svobodném světě,
stejně jako legionářská li
teratura československá z
doby před druhou světo
vou válkou, hodnotí vý
znam legií shodně a po
sitivně. Naproti tomu lite
ratura komunistická bez
jakéhokoli zřetele k histo
rické pravdě líčí legie ja
ko nástroj západních im
perialistů, kteří napadli
bolševickou revoluci. Fic
cituje například českého
komunistického historika
Václava Krále,
který
tvrdí, že legie, Masaryk a
Beneš neměli žádný vliv
na dosažení českosloven
ské samostatnosti, nýbrž
jedině bolševická revolu
ce. Jedinými skutečnými
československými vlasten
ci v Rusku byli prý češti
komunisté, kteří podporo
vali sovětský režim. Podle
Krále přišla proto česko
slovenská samostatnost ni
koli ze Západu nýbrž z
Východu. Ficova kniha a
mnohé jiné historické pra
meny svědčí ovšem o opa
ku.

MAJITEL J . KOiflAR

514 Riversdale Rd., Camberwell, Vic.
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru
Krajanům poskytnem* 15% slevu

ČESKÉ ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ

BOROHIA
CONTINENTAL BUTCHERS
203 Scoresby Rd., Boronia, Vic.
(roh Boronia Roadj
Telefon 762-1771, po hod. 729-72»
Vedeme jen kvalitní maso
a všechny druhy uzenin .
Bude nás těšit, přesvědčíte-lí se o prvotřídní
jakosti zboží a dobré službě.
Jirka, Luděk & Alena Warechovských
"SUPERŠAMPIONÄT" FOTBALISTŮ
V příštím roce tomu bočte 50 let, kdy bylo uspořá
dáno první fotbalové mistrovství světa. A jeho pořa
datel a zároveň, i vítěz Urogay by při této příleži
tosti chtěl uspořádat v Montevideu turnaj, na kte
rém by směli startovat pouze reprezentanti 6 zemi,
které dosud získaly světové tituly. To znamená: Bra
zilci (mistři světa z r. 1958, 1962 a 1970), Italové
(1934 a 1938), Uruguayci (1934) a 1950), Němci (1954
a 1974), Angličané (1966) a Argentinci (1978). Není
nejmenších pochyb o tom, že by o tento turnaj “svě
tových mistrů v kopané” byl velký zájem a Mezi
národní fotbalový svaz FIFA by jistě neměl nic
proti jeho uspořádání, ale zdá se, že uruguayští
pořadatelé nemají při jeho realisování problémy jen
finančního rázu. Pro Evropany např. by bylo těžké
najít nějaký volný termín, neboť v příštím roce
bude v Itálii probíhat fotbalové mistrovství Evropy,
kterého se poprvé zúčastní 8 týmů a bude tedy ja
kýmsi malým světovým šampionátem. Mluvčí uruguayské fotbalové federace však nyní na tiskové
konferenci v Montevideu prohlásil, že Uruguayský
svaz' udělá vše, aby se turnaj mistrů světa v r.
1980 uskutečnil.

Austrálie je pr vní z anglicky mluvících zemí,
která provádí celostátní kontrolu chovu

německých ovčáků
REGENERACE KENNELS
měly v roce 1978 v kontrolní knize nejvíce
zvířat oficiálně uznaných k výběrovému chovu.
Využijte skutečnosti, že majitel HYNEK
STEHLÍK, člen SV (Germany), KCC, GSDCV,
má 261eté zkušenosti v chovu německých ovčáků
v Evropě i Austrálii, že jeho chov je založen
na vybraných importovaných psech a na odbor
ném pěstění. Přesvědčte se! Navštivte

REGENERACE KENNELS
STAFFORDSHIRE REEF, VIC. 3351
(Cestovní pokyny: Z Ballaratu jeďte po Glenelg
Highway, ve Scardale odbočte vlevo na Cape
Clear, hned za Nevrtown zahněte vlevo do
Staffordshire Reef.)

SHIATSU JAPANESE MASSAGE CENTRE
Japonský personál —
absolventky Shiatsu školy v Tokyu
Odborné masáže — manipulace páteře — sauna
V pondělí až pátek od 10 hod. dop. do 9 hod. večer
STUDIO
32,
Upper Plaza, Southern Cross Hetel,
Melbourne. Telefon 63-7782
Majitel — vedoucí: LUDĚK HORÁK, žák prof.
Dr. Přerovského na Karlově universitě v Praze.
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Džezová invaze
ANEB DESET LET ČESKOSLOVENSKÉHO DŽEZU V EMIGRACI
Část IV.
(Dokončení z minulého čísla)
P-LINE: “Máte vůbec nějaké zprávy o tom, co se
děje na džezové scéně doma?”
HAMMER; "Vůbec ne!”
P-LINE: “Zajímá vás to?’’
HAMMER: "Strašně moc! Já jsem tady u vás vi
děli tolik desek, že nevěřím svým očím a uším. O
některých jsem ani sám nevěděl, že na nich hraji!”
A jsme zpět, odkud jsme vyšli — u Jana Hammera. Jan, který se na žebříčku českých džezových hu
debníků v emigraci umístil zatím nejvýše, nahrál
od r. 1968 dlouhou řadu alb s nejrůznějšími skupina
mi a sólisty (viz diskografie v HD 5. 3. 79), několik
desek vlastních, a (jak mne během psaní tohoto
článku pohotově informoval sydneyský sběratel de
sek a Hammerův obdivovatel, pan O. Sadílek) právě
v těchto dnech dorazilo do Austrálie další sólové
album Jana Hammera, tentokrát již na Hammerově
nové značce ASYLŮM, pod názvem “BLACK
SHEEP”, a spolu s ním druhé, na němž Hammer
doprovází bubeníka Tony Williamse (“THE JOY OF
FLYING” — COLUMBIA JC-35705). Za zajímavost
stojí krátký citát z obalu posledně jmenované desky:
“Hammerova skladba “Comming Back Home” před
vádí kvartet Tony Williamse v překrásné melodii
s převládajícími tóny české lidové hudby.” Je to jen
další důkaz Hammerova neutuchajícího češství na
vzdory jeho dnešní velikosti, letům odloučení od vla
sti, i vzdálenosti, která je rozděluje. Zatímco mnozí
z nás si na vlastních miniaturních pískovištích plá
cají bábpvičky z češství, jimiž se pak předvádějí
svým několika málo známým a obdivovatelům (na
rážím zde na náš dýchavičný a malý, zato však čes
ký rozhlásek, i na talenty vyplýtvané na různé vlastenecko-kultumí táčky), Jan Hammer spolu s ostat
nimi jmenovanými hudebníky dokazuje světu (!), že
se česká hudba spolu s českou inteligencí dostala o
poznání dále, než kam až lze “vyvalit sudy” ! část
této filosofie se ostatně tak trochu obrazila i v mém
někdejším rozhovoru s Janem Hammerem:
P-LINE: “Československé gramofonové desky, kte
ré jsme vám ukázal, poukazují na skutečnost, že se
doma džez stále hraje a nahrává, i když v omezenější
míře, než tomu bylo v letech šedesátých. Myslíte
si, že kdybyste zůstal v Československu, že by se1váš
vývoj ubíral stejným směrem, anebo je něco prav
dy na tom, že důvodem toho, proč čs, džez zůstává
v mnoha směrech pozadu za světovým vývojem, je
nedostatek styku s džezovým děním, především v
Americe?”
i
HAMMER: "Myslím, že to poslední, co jste řekl,
je pravda. A že to není jenom ten druh styku, který
ukáže člověku, jak hrát, ale spíše takový, který na
učí, jak nehrát! Neboť jste-li v Americe a vidíte-li
to vše, co dělají jiní, uvědomíte si ihned, že musíte
dělat něco jiného, máte-li vyniknout. V Českosloven
sku slyšíme pouze ozvěnu z Ameriky, ať již prostřed
nictvím rozhlasu nebo desek, a my tak automaticky
začneme hrát něco podobného. Co bychom si však
měli uvědomit, je to,že jediná možnost, jak prorazit,
je dělat něco jiného, něco, co je naše! Něco osobi
tého! A já bych v životě nemohl dosáhnout toho, co
dělám nyní, kdybych nebyl v Americe. Za prvé bych
neměl možnost postavit si vlastní nahrávací studio
v přízemí mého domu, jež mám nyní, a kde nahrávárrťvětšinu svých desek, a za druhé bych nesehnal
ty nejlepší elektronické nástroje, na něž hraji, a
které by se do Československa dostaly daleko později
a pravděpodobně by stály víc než . . . — tři šestseftrojky!”
P-LINE: “Když jsem prolistovával čs. hudebními
časopisy, jako kupř. Melodii, všiml jsem si, že když
padla zmínka o skupině Weather Report, nezmínili se
o Miroslavu Vitoušovi. Když .se psalo o Mahavishnu
Orchestra, nepsalo se o vás . .
HAMMER: "Jo?! To jsem vůbec nevěděl!”
P-LINE: “ . . . A chytře, kupříkladu, se psalo v Me
lodii přibližně asi tak, že “Weather Report vyměnil
starého basistu za nového” a pak uvedli jméno no
vého basisty, avšak kdo byl předcházejícím hráčem
na basu, a že to byl Miroslav Vitouš, . . . ”
HAMMER: " . . . a že začal tu kapelu!"
P-LINE: ". . . to se vůbec nenamáhali vysvětlit! —
V současné době pak také vyšel na Supraphonu dvoudeskový komplet, na kterém je mimo jiné i váš otec,
zpívající “Hřebík v botě” z r. 1947. Toto album za
chycuje vývoj čs. džezu od 30. let až do 60; let —
a opět: jméno Karla Krautgartnera je vynecháno a
na jeho místo nastoupila čtyři. písmena — TOČR

— pearline —
(Taneční orchestr čs. rozhlasu). Víte tedy o tom,
že v Československu dochází k diskriminaci tohoto
druhu?”
HAMMER: "O tom sice nevím, ale vůbec mě to
nepřekvapuje. Já bych to pouze očekával!"
P-LINE: “To ovšem také znamená, že veškeré va
še čs. nahrávky budou pravděpodobně na indexu!?
HAMMER: "To je sice pravda, ale zato však
vím, že mám fan-kluby na pražských devítiletkách, takže když chce někdo slyšet moji muziku,
nelze tomu zabránit!"
P-LINE: “Jistě také asi nevíte, že se vaše desky
prodávají na pražském černém trhu až za 600 korun
kus!?”
HAMMER: "Ježíšmarjá! No to já jim budu muset
nějaký poslat!”
P-LINE: “Kdybyste měl doporučit těm z českých
lidí, kteří dosud neznají žádnou z vašich desek, kte
rou z nich by si měli poslechnout jako úvod k tomu
množství, které jste až dosud nahrál, co byste jim
doporučil?”
HAMMER: "Bez přemýšlení: THE FIRST SEVEN
DAYS. To je moje absolutně nejmilejší deska/”
V tomto bodě bych mohl uzavřít svůj seriál o čes
kém džezu v emigraci, jenže — není vlastně co uza
vírat! “Džezová invaze” pokračuje i nadále. Píší ji
svými talenty všichni ti, o nichž jsem se až dosud
zmínil, a nyní doufám, že jste k nim přibyli i vy,
čtenáři, svým zájmem — za který vám i redakci
HD upřímně děkuji.
DOKONČENÍ DISKOGRAFIE I.
— česká hudba v emigraci: džez
JIŘÍ MRÁZ na deskách jiných hudebníků
ARCADE (John Abercrombie Quartet — ECM ECM1-1133 _ 1979)
DEAN FRIEDMAN (Dean Friedman — LIFESONG
PZ-350001 — 1977)
SIR ELF PLUS 1 (Roland Hanna a George Mraz —
CHOICE 1018)
FIRST JAZZ SUITE (Thad Jones/Mel Lewis & Ma
nuel de Sica and The Jazz Orchestra — PAUSA
PR-7012 — 1976)
STEPHANE GRAPPELLI MEETS THE RHYTM SECTION (Stephane Grappelli — BLACK LION BLP30183 — 1975 — anglický import)
SURGE (N. Y. Jazz Quartet — INNER CITY 3011)
TRIBE (Horacee Arnold — COLUMBIA KC-32150)
YOUNGBLOOD (Jon Faddis — PABLO 2310 765 —
1976)
MIROSLAV VITOUŠ: Vlastní dlouhohrající desky
INFINITE SEARCH (Miroslav Vitouš — EMBRYO
SD-524 — 1969)
MOUNTAIN IN THE CLOUDS (Miroslav Vitouš —
ATLANTIC SD-1622 — 1972)
PURPLE (Miroslav Vitouš — CBS-SÔNY — japon
ský import)
MAGICAL SHEPHERD (Miroslav Vitouš — WARNER
BROS BS-2925 — 1976)
MAJESTY MUSIC (Miroslav Vitouš — ARISTA AL4099 — 1976 — společné snímky s Jaroslavem
Jakubo vičem)
MIROSLAV (Miroslav Vitouš — ARISTA-FREEDOM
AF-1040 — 1977)
TERJE RYPDAL — MIROSLAV VITOUŠ — JACK
deJOHNETTE (Terje Rypdal — Miroslav Vitouš —
Jack deJohnette — ECM-1-1125 — 1979)
Na deskách jiných hudebníků
BIG CITY (Lénny White — NEMPEROR NE-441- —
1977 — společný snímek s Janem Hammerem)
CHICK COREA (Chick Corea — BLUE NOTE BNLA395-H2 — 1975)
CIRCLING IN (Chick Corea — BLUE NOTE BNLA472-H2 — 1975)
deJOHNETTE COMPLEX (Jack deJohnette — MILESTONE 9022 — 1970)
EARTHQUAKE ISLAND (John Hassell — TOMATO
7019)
GREEN LINE (Steve Marcus — VICTOR WORLD
GROUP — japonský import)
I SING THE BODY ELECTRIC (Weather Report —
COLUMBIA KC-31352 — 1972)
IN SEARCH OF A DREAM (Alphonse Mouzon — MPS
0068.192 — 1977 — německý import)
LIVE AT THE WISKY A GO GO (Herbie Mann —
ATLANTIC SD-1536)
MEMPHIS TWO-STEP (Herbie Mann — EMBRYO
SD-531 — 1971)
MEMPHIS UNDERGROUND (Herbie Mann —
ATLANTIC SD-1522 — 1972 — vyšlo též v Česko
slovensku na zn. SUPRAPHON, s vynechaným jmé
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nem M. Vitouše)
MUSCLE SHOALS N ľŕľY GRITTY (Herbie Mann —
EMBRYO SD-526 — 1970)
MYSTERIOUS TRAVELER (Weather Report — CO
LUMBIA KC-32494 — 1974)
NOW HE SINGS, NOW HE SOBS (Chick Corea SOLID STATE SS-18039)
OSSIACH LIVE (Weather Report — BASF 49 211193/1-3 — 1971)
PLANET END (Larry Coryell — VANGUARD VSD793g7 _ 1975)
ROCK’N’JAZZ (Collection — ATLANTIC K-20089 —
1974 — anglický import)
ROUND TRIP (Sadao Watanabe — VANGUARD
VSD-79344 — 1974)
SPACES (Larry Coryell — VANGUARD VSD-79345 —
1974)
STONE FLUTE (Herbie Mann — EMBRYO SD-520
— 1970)
STONED SOUL PICNIC (Roy Ayers — ATLANTIC
SD-1514 — 1968)
STORIES TO TELL (Flora Purím — MILESTONE
M-9058 — 1974)
SUPER NOVA (Wayne Shorter — BLUE NOTE BST84332 — 1970)
SWEETNIGHTER (Weather Report — COLUMBIA
KC-32210 _ 1973)
WEATHER REPORT (Weather Report — COLUMBIA
KC-30661)
WINDOWS OPENED (Herbie Mann — ATLANTIC
SD-1507 — 1968)
ZAWINUL (Joe Zavanul — ATLANTIC SD-1579 —
1971)
JAROSLAV JAKUBOViČ: Vlastní dlouhohrající desky
CHECKIN’ IN (Jaroslav — COLUMBIA JC-35537 —
1978)
Na deskách jiných hudebníků
FIRE ISLAND (Herbie Mann and Fire Island —
ATLANTIC SD-19112 — 1977)
MAJESTY MUSIC (Miroslav Vitouš — ARISTA AL4099 — 1976)
MANHATTAN WILDLIFE REFUGE (Bili Watrous —
COLUMBIA KC-33090 — 1974)
TIGER OF SAN PEDRO (Bili Watrous — COLUM
BIA PC-33701 — 1976)
ATLANTIC FAMILY LIVE AT MONTRBUX (Various — ATLANTIC SD-23000 — 1978)
LIVE AT LAST (Bette Midler — ATLANTIC SD29000 — 1977)
JAN KONOPÁSEK
BERLIN DIALOGUE FOR ORCHESTRA (Oliver Nel
son and The Berlin Dreamband — FLYING DUTCHMAN FD-10134 — 1971)
THUNDERING HERD (Woodv Herman — FANTASY
F-9452 — 1974)
HERD AT MONT RE UX (Woodv Herman — FANTA
SY F-9470 — 1974)
MILAN PILAR
ROCKIN’ BACH DIMENSI O.\'S (Bobby Gutesha —
MPS-BASF 21 21658-6 — 1973)
JAN HAMMER (doplněk)
LOUD MINORITY (Frank Foster — MAINSTREAM
MRL-349 — 1972)
BLACK SHEEP (Hammer — ASYLŮM 6E-173 —
1979)
JOY OF FLYING (Tony Williams — COLUMBIA
JC-35705 — 1979)
. . . a závěrem — a pro zajímavost — dvě tzv. “pi
rátské”. ilegální desky,' které lze zakoupit v jistých
zapadlých sydneyských obchodech:
MAHAVISHNU ORCHESTRA (Mahavishnu Orchestra
— PHONYGRAF — živé snímkv s J. Hammerem)
JAN HAMMER GROUP FEATURING JEFF BECK
(Jan Hammer Group — TRADE MARK OF QUANTITY 511)

30. 4, 1979

HLAS

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL SYDNEY
konala 28. dubna řádnou valnou hromadu, která měla
důstojný, klidný průběh. Úspěchem minulého funkční
ho období bylo doplacení dluhu za první část stavby
domu a přikoupení spousty zařízení. Tělocvična, zpe
střená novým nářadím, byla zaplněná. Tento rok
se jednota pouští do dokončení stavby.
Na další období byl zvolen tento výbor: starosta
br. M. Doležal, místostarosta br. V. Steklý, jednatel
br. R. Hosák (133 Ebbley St., Bondi Junction, NSW
2022), vzdělavatel br. K. Jeníček, pokladník br. J.
Jelínek, náčelník br. O. Marik, náčelnice sestra Ivo
Mašková.
Připravujeme: k svátku matek 6. 5. výlet lodí z
Palm Beach a 19. 5. zájezd do Melbourne k otevření
sokolského národního domu.
Na'26. května srdečně zveme na tradiční SOKOLSKÝ
PLES v sále sokolovny, 16 Grattan Crescent, French’s
Forest. Začátek v 8 hodin večer, konec ve 2 hodiny.
Hraje česká muzika, zpívají L. Kašpar a J. Sedlá
ček. Taneční vložka. Tombola. Vstupné S 6.-. Rezer
vování míst: tel. 529-8457 nebo 99-2260.
Přijmeme :
NASTROJAŘE
pro práci na brusce na plocho pro výrobu
přesných nástrojů. Musí mít delší praxi na
přesných pracích. Znalost diaformu předností.
Výborné pracovní podmínky. Výdělek přes
$ 400 týdně.
BRUSIČE NA KULATO
pro práci na brusce Jone & Shipmen. Musí
znát tvarové broušení; Výdělek přes S 400
týdně.
Zájemci hlaste se u
TED
ENGINEERING,
3 Kinwal Courf, Moorabbin, Vic. 3189
Telefon 95-8985
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA

SOKOL MELBOURNE
srdečně zve na
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
ČS. SOKOLSKÉHO NÁRODNÍHO DOMU,
497 Queensberry St., North Melbourne,
které se bude konat ve dnech 19. a 20. května 1979
Program :
V sobotu 19. 5. v 1.30 hod. odpoledne nástup
sokolských jednot a slavnostní otevření budovy-.
Sokolská akademie, při níž vystoupí složky Sokola
Sydney, Canberra a Melbourne a taneční krojo
vané skupiny ze Sydney a Melbourne (tanečníky
ze Sydney doprovází kapela Čs. Country Clubu v
Sydney).
V 7.30 hodin večer je taneční zábava, na které
účinkují dvě kapely: “ Česká muzika’’ ze Sydney
(zpívá Luboš Kašpar) a Sokolská kapela “Vrab
čáci” z Melbourne.
V neděli 20. 5. v 10.30 hodin, dopoledne slouží
Otec Josef Peksa v Čs.
sokolském národním
domě mši svátou. Bohoslužby se zúčastní též
zástupci nekatolických věřících n a důkaz vzájem
ného porozumění a bratrství, ke kterému bude
Čs. sokolský národní dům přispívat.
Ve 2 hodiny odpoledne bude se konat přátelská
beseda, při níž účinkuje sokolská kapela “Vrabčá
ci” , bude se podávat občerstvení atd.
Slavnost bude zakončena rozloučením s hosty.

DOMOVA

Čs. obec legionářská,
JEDNOTA JAN PALACH V GEELONGU, VIC.
(7 Ising St., Newcomb, Vic. 3219)
konala valnou hromadu na farmě br. A. Slabika ve
Steiglitz, na které byl zvolen na další.období tento
výbor: předseda A. Slabík, I. místopředseda ing. J.
Sochor, jednatel J. Došlík, pokladník M. Schimana,
zapisovatel J. Došlík, členové E. Nosek, V. Pára,
dr. B. Hostička, ing. J. Zadrobílek, ing. J. Kelbich,
revizoři účtů: B. Sudová a M. Dušková, delegáti do
ZVV J. Pacifik: A. Slabík, J. Došlík, V. Pára, zá
stupce do ÚV v Londýně: A. Slabik.
Čs. O. L., JEDNOTA JAN PALACH, GEELONG
koná v neděli 6. května 1979 o 2. hodině odp. na far
mě br. A. Slabika ve Steiglitz pietni vzpomínku na
GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA
k 60. výročí jeho tragické smrti na letišti ve Vajnorech u Bratislavy. Po vztyčení vlajek bude proslov,
položení věnců k pomníku, na kterém je též Štefá
nikova busta, a československá a australská hymna.
Po skončení vzpomínky bude na farmě až do ve
čera volná zábava, táborák atd. Hosté vítáni.
MAL Ý

OZNAMOVATEL

ŠTÍHLÁ 31-LETÁ
s 1-roční dcerkou
hledá muže a tátu do
40 let. Nechci být už
sama a proto věřím,
že se najdeme, ať jsi
kdekoliv. Foto vítáno.
Zn. “Ozvi se” do HD.
33-LETÁ
HEZKÁ ŽENA,
žijící v Kanadě, ráda
by se seznámila za úče
lem budoucího sňatku
se vzdělaným, citově a
rozumově
vyspělým
mužem, zodpovědným,
energickým a zároveň
něžným. Toužím poznat
opravdového muže a
zatím nacházím pouhé
Švejky. Zn.: “Láska
hory přenáší” do HD.

DŮM ve
WEST FOTSCRAY
(Melb.) za $ 37.900.
3 ložnice + 2 pok. bun
galov?. Dům i bungal.
nově malov. Moderní
kuchyně, velký přij.
pokoj, samost, jídelna,
koberce, žaluzie, 2 klosety, dvoj. garáž. Vel
ká parcela 55 x 170,
nový plot. Tichá ulice,
nedaleko katol. i státní
školy a školka. Telefon
314-5680.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MELBOURNE
pořádá v rámci slavnostního otevření
Čs. sokolského národního domu v sobotu 19. května 1979

TANEČNÍ ZÁBAVU

v obou sálech československého sokolského národního domu,
497 Queensberry Street, North Melbourne
Začátek v 7.30 hodin večer
K tanci i poslechu hrají:
“ Česká muzika’’ ze Sydney — zpívá Luboš Kašpar — a
Sokolská kapela “Vrabčáci” z Melbourne
Vstupné včetně večeře ? 10.-, studenti a pensisté $ 8.(BYO — pouze nealkoholické nápoje k dostání)
Rezervování stolů: tel. 848-5729 (Petráň), 598-7750 (Soust), 26-5618 (Vozábal)

VDOVEC, PENSISTA, {
bez závazků, rád by se j
seznámil s Čechoslo- i
vačkou, která žije už j
déle v Austrálii. Jsem i
abstinent, mírný kuřák, *
střední postavy, zdra- i
vý, silný a veselý. Zn. j
“Diskretnost zaručuji’’ J
do HD.
i

SLUŠNÁ 55-LETÁ
žena hledá inteligent
ní protějšek do 65 let.
Nabídky s fotografií,
která bude vrácena,
zašlete na zn. “Náhoda
— HD č. 8” .

VDOVEC 62-LETÝ,
živnostník, hledá u- j
přímnou ženu, která by
byla dobrou matkou j
pro 121etého syna.
Rudolf Janek, Electra J
Electronics, 16 Brighti
Ave., Clontarf (Brisba-j
ne) Qld. 4019.
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SVÁTEK MATEK
oslavné nejlépe

U EDY ZLATÉHO
V RESTAURACI RHEINLAND
9-13 Drewery Lane, Melbourne
v neděli 13. května 1979
SLAVNOSTNÍ OBĚD A ODPOLEDNÍ TANEC
Začátek o 12. hodině polední
K poslechu i tanci hraje orchestr Edy Zlatého
Vstupné včetně prvotřídního oběda $ 10.-, děti $ 5,Rezervování stolů: telefon 663-1266
ČESKÉ VYSÍLÁNÍ V MELBOURNE
uslyšíte každou středu od 10 do 11 hodin večer
na stanici 3 EA 1116 KHz
9. 5. Praha a vysílání maminkám
2. 5. Máchův Máj a zprávy
SLOVENSKÉ VYSÍLÁNÍ V MELBOURNE
uslyšíte na téže stanicí
každou neděli od 7 do 8 hodin ráno.
OSLAVA SVÁTKU SV. JANA NEPOMUCKÉHO
VE WILMINGTONU (Jižní Austrálie)
Svátek svátého Jana Nepomuckého bude oslaven
v kosteie sv. Alexeje-a Jana Nepomuckého ve Wiimmgtonu v neděli 13. května 19?y. Na památku 250.
výročí prohlášení Jana Nepomuckého za svátého (Run
i /29; bude v 11 hod. posvěcena pamětní deska, jež
bude při této příležitosti v kostele zasazena, a potorn
bude sloužena česká mše svátá,
Wilmington se nachází 40 km jihovýchodně od
Port Augusta (290 km severně od Adeiaide). Nynější
kostel sv. Alexeje a Jana Nepomuckého byl posvě
cen v roce 1908.
P. Petr Eliáš
P. S.: Bohužel se nám zatím nepodařilo zjistit,
proč byl tento kostel zasvěcen českému patronu, ani
kdo a kdy původní kostel postavil.
EXHIBICE PÁROVÉ JÍZDY
Magdy Kučerové-Hoffmannové, bývalé krasobruslařskě juniorské mistryně Československa, a známého
australského krasobrusiaře Trevora Bassy, spojena
s přehlídkou různých kostýmů, se bude konat v
pátek 12. května 1979 od 5 do 8 hodin večer na Led
ním stadiónu v Dandenongu, Vic. Vstupné $ 2.-,
děti $ 1.-.

ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE
Minulé dva týdny hrála Slavia se střídavými úspě
chy ,když předvedla střídavé výkony.
SLAVIA — HAKOAH 2 :0 (1 :0 )
Na vlastním hřišti začala Slavia od počátku zá
pasu s převahou, tlačila soupeře do obrany a už v
15. minutě umístil J. Paton míč pohotově do sítě,
když předtím brankář Hakoah upustil míč po Aldridgeově prudké ráně. Po změně stran Slavia stále úto
čila, zahodila několik ''vyložených” šancí, ale v 64.
minutě se podařilo opět J. Patonovi oklamat vybíha
jícího brankáře hostujícího týmu a utvrdit vítězství
ROZVEDENÝ
druhou brankou. Celkově podalo mužstvo Slavie dob
60-LETÝ,
rý výkon.
173 cm, zdravý, veselý,
Druhé mužstvo Slavie prohrálo 1 : 2.
nekuřák, nepiják, v
ALTONA CITY — SLAVIA 3 : 2 (3 :0 )
dobrém postavení, rád
Slavia ztratila zbytečně 2 body na hřišti v Altoné.
by se seznámil s Češ Především po většinu prvního poločasu hrála jakoby
kou neb Slovenkou. bez zájmu, přičemž její brankář získal nespornou
Zn.: “Nový život’’ do “zásluhu” o dvě branky v slavistické svatyni. Na za
HD.
čátku zápasu si útočníci Slavie vypracovali dvě sfcórovací šance, ale nevyužili je. Obraz hry se poté
zcela změnil, domácí hráči se ujali iniciativy. Ve
20. minutě skórovali poprvé — byť i z ofsajdu, k asy
soudce přehlédl —, o 9 minut později pustil ssrasšář
MATKA (sama)
lehkou střelu z 20 metrů a krátce před psĚBdvou školních dětí (8 Slavie
časem získala Altona po kopu z rohu třetí
a 5) hledá paní — pen- branku. Teprve po změně stran se nružscna. sassšissistku neb pod. —. zlepšilo a vynutilo si převahu v poli. V 6*. zmarněkterá by byla doma. proměnil Paton desítku za ruku soupeře v tz s s a ám
když se děti vrátí ze poli a 10 minut před koncem snížil Moragha* séébb
školy (matka přijde
sama vařit po zavření na 2 : 3.
Druhá mužstva hrála nerozhodně I : I
obchodu). K dispozici
2r2E3E-Příští sobotu, 5. května, hraje Siavia
je zdarma byt, další
dle ujednání. Zn. “Paní ne City na Chaplin Reserve. Ar.dersm
— Melbourne” do HD. ne a v neděli 13. května na dc-giželi
grounds proti Green Gully.
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Karel Janovský
S'SSR doma favoritem, ale . . .

Hokejové mistrovství světa
l'ia Bílou sobotu (14. dubna) bylo v Moskve za hájeno 46. mistrovství světa v ledním hokeji, jehož
hrací modus byí k vůli zkrácení doby jeho trváni změně, aniž by to ubralo na kvalitě šampionátu.
Osm mužstev bylo podie výsledku posledního světo vého šampionátu v Praze rozděleno do dvou skupin,
z nichž prvé dva týmy postupují do finálové skupiny, zatímco mužstva na třetím a čtvrtém místě v
obou skupinách budou bojovat o pořadí 5. - 8. a tedy i o sestup.
cs. hokejisté byií sice zařazeni do silnější (2.) skupiny spolu s Kanadou, Finskem a USA (SSSR hrál
v sicupme se Sveoskem, ívSR a Polskem), presto to nemělo spatné dozvuky pro finálovou skupinu, cs.
hokejiste z. skupinu vyhráli, dokonce v ní porazili Kanaďany 4 : 1, a tak se střetnou s reprezentanty
javorového listu ve finálové skupině už jen jeanou, zatímco SSSR bude hrát s Kanadou dvakrát. ČSR
naopak se SloSK a Švédy dvakrat.
v" premiére jasno: C5R PORÁŽÍ FINSKO 5 : 0
jistili si už nejen účast mezi 4 nejlepšími týmy světa,
are s tímto výsledkem, vitězstvím 4 : 1 nad Kanadou,
tMaaéje mužstva "Suomť' na čestný vysiedek měly
kratke trvaní, Kayž už ve 3. minutě Jiri Novan za postupuji s 2 body do finálové skupmy. Vítězství
uSR nad reprezentanty javorového uštu byio i v
sunut prvý Kotouč za záda finského goímana, "'roz teto
výši zasioužené, neboť Čechoslováci byli tech
jeď ' cecnosiovaci svou exhibici a konečný vysieaex ničtější,
hokejové lepší a co hlavní: předčili repre
o : i) jeste nevyjadruje dostatečně jejich převahu na
země kolébky ledního hokeje v hokejovém
íeoé. iU.uou íVioskevcanú sice fanaticky poaporovaio zentanty
vtipu, v kompinaci a souhře. Vedli góly Hlinky, ĎuJí 'my, aie neoyio jim to nic piatne, i ve hře byl vi
Eebermanna po dvou třetinách 3 : 0 a kontro
dět rozdíl třídy. Banky CSU: 1 : 0 (Jiří Novák — 3. nše a hru.
V 5. minutě závěrečné třetiny se sice
m inuta); 2 : u (Martinec — 12. m inuta); 3 : 0 (Pe lovali
zásluhou Payna podařilo snížit stav na
ter sťastny — 25. mm.); 4 ; 0 (Anton Šťastny — Kanaďanům
1
:
3
a
zle
se
v tu chvíli zakousli do Čechoslováků.
5a. mm.) a 5 : U (Figaia — 60. minuta).
Bublova
branka
na 4 : 1 jim však pokazila chuť. —
SSitti deklasoval mužstvo Polska 7: 0, — švédové
Zápas měl vcelku dobrou úroveň a byl hrán obou
porazili hokejisty NSR 7 : 3 a zámořské derby vý stranně
velmi slušně. Čechoslováci si dokonce odpy
hrám Kanada nad USA 6 : 3.
kali na trestné lavici více minut než zámořští ho
2. den MS': ČSR PORÁŽÍ KANADU A JE VE FINÁLE kejisté. Byla vylučování, ale ta byla způsobena zá
Zdá se, že čs. hokejisté jsou v pravou chvíli v palem hry, nikdy úmyslně.
(Pokračování na str. 10)
doDre formě a schopni bojovat o jednu ze tří me
daili. Po vítězství nad Finskem zvítězili i nad Ka
nadou 4: 1, po třetinách 2 : 0 , 1 : 0 a 1 : 1 a za

: : Fotbalová liga :

Zbytečná prohra Ostravy
" MA BANÍK JEŠTÉ ŠANCI NA POSTUP?
Fotbalisté ostravského Baníku vedli ještě na po
čátku druhého poločasu prvého semifinálového utkám
soutěže "držitelů trofeji1' v Duesseidorfu nad domácí
Fortunou brankou svého nejlepšiho hráče Němce 1 : 0,
po změně stran však tento jediný zástupce čs. ko
pané v evropských pohárových soutěžích jako by se
nechal ukoieoat vedením. Polevii, dopustil se hru
bých chyb v obraně a prohrál ještě zápas 1 : 3. Příz
nivci čs. kopané se jen ptají: Je schopen Baník Ostra
va v odvetě na Bazalech ještě strhnout konečné ví
tězství na svou stranu a probojovat se do finále, kte
ré se hraje 16. května v Basileji?
Vyrovnávací brance duesseldorfské Fortuny na
1 : 1 bylo možno zabránit (padla po hrubé chybě obra
ny), při vedoucím gólu Duesseidorfu na 2 : 1 však
obrana Baníku při trestném kopu měla trhliny a
brankář Michalík neviděl. Třetí gól soupeře padl 2
minuty před koncem po ‘‘přihrávce'” čs. zadáka Vo
jáčka (jinak výborného obránce — smůla).
Baník Ostrava byl dlouho při nejmenším rovno
cenným týmem, někdy byl dokonce lepší, ale chyby
v obraně a nervozita hráčů způsobily prohru.
Kdo však bude finálovým soupeřem absolutního
vítěze semifinále mezi fotbalisty Baníku Ostrava a
Fortuny Duesseldorf? FC Barcelona nebo belgický
tým FC Beveren? Prvé střetnutí na španělské půdě
vyhrála FC Barcelona jen 1: 0.
Jak v Poháru mistrů?
Velký favorit této nejslavnější evropské fotbalové
soutěže klubových celků anglický Nottingham Forest
měl sice v domácím prostředí v utkání se západoněmeckým přeborníkem 1. FC Kolnem převahu, na
strelil dokonce několik tyčí, nakonec však zápas skon
čil zásluhou Belgičana Vari Goola (hraje za 1. FC
Křjln) a Japonce Okudery nerozhodně 3: 3. Rozhod
nutí tedy padne až v odvetě v Kolíně nad Rýnem.
Druhé semifinálové střetnutí Poháru mistrů evrop
ských zemí mezi rakouským mistrem Austrií Vídeň
a švédským Malmó ve Vídni skončilo bez branek
— 0 : 0.
V Poháru UEFA německé finále?
Tomuto zcela německému závěrečnému střetnutí Po
háru UEFA může zabránit pouze Crvena zvezda Bě
lehrad, která v prvém semifinále porazila doma Herthu BSC Berlín 1 : 0. V druhém semifinále německých
týmů MSV Duisburku a Borussie Monchengladbach
se hrálo v Duisburku nerozhodně 2: 2.

‘‘Dukla za titulem?’’, táží se už příznivci kopané
po důležitém vítězství pražských vojáků doma na Juiisce nad stále v lepší formě hrající Trnavou 4 : 2.
Přesto se ještě nevzdává ostravský Baník, on však
jediný by snad ještě mohl ohrozit vedoucí pozici Duk
ly. Pokud jde o sestup, tím jsou ohroženy nejméně
dvě třetiny účastníků ligy; vždyť 8 kol před koncem
dělí pouze 4 body pátý tým tabulky (pražskou Sla
vii) a třetí poslední týmy s 18 body: Plzeň, Tatran,
Prešov a Trenčín.
21. kolo: Slavia Praha — Sparta Praha 2 : 1 (po
klidné derby), Bohemians — Trenčín 2 : 1 , Spartak
Trnava — Inter Bratislava 1 : 0, Lok. Košice — Duk
la Praha 0 : 0, Slovan Bratislava — ZTS Košice 1 : 1,
Plzeň — Tatran Prešov 1: 1, Banska Bystrica —
Teplice 1 : 0 a Zbrojovka Brno — Baník Ostrava 1: 1.
22. kolo: Sparta Praha — Lok. Košice 0 : 0, Dukla
Praha — Trnava 4 : 2 , Inter Bratislava — škoda
Plzeň 5 : 0, Prešov — Zbrojovka Brno 1 : 3, Baník
Ostrava — Bohemians 2 : 1, Trenčín — Banska Bystri
ca 1: 1, Teplice — Slovan Bratislava 2 : 0 a ZTS
Košice — Slavia Praha 1: 0.
Tabulka po 22. kole: 1. Dukla Praha 32 bodů, skóre
52 : 18; 2. Baník Ostrava 20 b., skóre 37 : 20; 3.
Zbrojovka Brno 26 b.; 4. Spartak Trnava 23 b.; 5.
Bohemians 23 b.; 6. Slavia Praha, 7. Dukla Banska
Bystrica (po 22 b.): 8. Sparta Praha, 9. ZTS Kosice
(po 21 b.); 10. Slovan Bratislava, 11. Lokomotiva Ko
šice, 12. Teplice (po 20 b .); 13. Inter Bratislava 19
b.; 14. Plzeň, 15. Tatran Prešov, 16. Trenčín (po 18
bodech).
FOTBALOVÁ
Kuriozitou anglické kopané je protest, kterým
se vedení amatérského
klubu FC Blinkey obrací
na Anglickou fotbalovou
federaci, aby anulovala
prohru jeho mužstva s týmem Nutbough. V protestu FC Blinkey uvádí, že
kapitán mužstva byl vinou
rozhodčího zraněn dříve
než střetnutí vůbec začalo. Rozhodčí zápasu při
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NEHEMIAH 110 M PŘEKÁŽEK ZA 13,16 VT.
Dvacetiletý amenciíy lenumenamí preKäzKäŕ rtenaiQu íMenemian, jviery v ictusm amenctce naiove sezóně
ae, tu
t>. viteza ti, změní piu svém prvním
stcntu na zavuaecn puti sirým nenem v preuoiympijsne sezone v san Jose v Fantom u novy světový reKorň na nu m překážek. Fantastickým časem i3,ib
vt. (měřeno eiejuromcky) ziepšn o 5 setin vteřiny
aosavaani světový rekord Kuoance Aiejandra Casanase, vytvořeny na "Universiaaé'1 r. 1977 v Sofii.
Nenemiaň stuauje na iviaryiana universitě v maleiri městě Coiiege Park. Diouňo oyi pouze "přirodmm taientem ', nyní je na univerzitě o něho po tre
nerske strance postarano. — Jeho krajan lVliloum a
Francouz Drutt zaDěhu liO m překážek sice už za
13,1 vt., stalo se tak však ručním měřením, ryto
časy už za světové rekoray nepiau, neDoť Meziná
rodní lehkoatletická federace uznává za rekordy jen
časy dosažené elektrickým měřením. A podle něho
je vývoj světového rekordu tento: Miiburn (USA)
13,24 vt., Casanas (Kuna) 13,21 vt., Nehemiah (USA)
13,16 vt.
Pro SSSR zůstal pouze bronz
JUNIOŘI ČESKOSLOVENSKA MISTRY EVROPY
'V polských Katovicích a jeho okolí se uskutečnilo
mistrovství Evropy hokejových juniorů do 18 let, na
kterém se museu oohájci prvenství Finové spokojit
pouze se střiorem, když hned ve své premiéře pro
drali s mladými nadějemi čs. hokeje i : 5. A tento
výsledek jako by byl pro mladé Čechoslováky dopin
gem: šli tu od vítězství k vítězství, aby v závěreč
ném střetnutí porazili i tým SSSR 5 : 4 (vedli už
4: 1) a stali se podruhé mistry Evropy. Postupně
zvítězili Čechoslováci nad: Finy 5 : 1, Poláky 3 : 0 ,
Italy 17 : 0, Švédy 3 : 2 a SSSR 5. 4.
Mladý čs. tým podal ve všech zápasech moderní
hokej, se vším, co ho dělá tak atraktivní. Několik
jeho hráčů má skutečně naději dostat se v příštích
letech do československého Áčka .
Konečné pořadí juniorského mistrovství Evropy: 1.
ČSR 6 bodů (ve finálové skupině) a skóre 13 : 7; 2.
Finsko (porazilo Švédy 8 : 0 a SSSR 3 : 1 ) 4 b., skóre
12 : 6; 3. SSSR 2 b., skóre 8 : 9; 4. Švédsko bez bodu,
skóre 3 : 14.
Druhá skupina. 5. Polsko, 6. Švýcarsko, 7. NSR,
8. Itálie (sestupuje znovu do B skupiny evropského
šampionátu juniorů do 18 let).
Jak v Jižní Africe tak i v USA
TRIUMF FERRARI

Po triumfech Francouze Jacquese Laffitta na vo
ze Ligier na prvních Velkých cenách letošního roku,
prosazují se na Grand Prix světového šampionátu
formule I závodníci italské automobilky Ferrari. Stej
ně jako už na Velké ceně Jí žni Afriky poblíže Johannesburku zvítězil nyní i na Grand Prix USA (zá
pad) v Long Beacfa v Kalifornii Kanaďan Gilles Villeneuve (třetí jeho vítězství v Grand Prix vůbec) před
svým novým kolegou z Ferrari Jihoafričanem Jody
Scheckterem a dostal se po čtyřech letošních jízdách
do čela celkové klasifikace mistrovství světa. Gilles
Villeneuve se ihned při startu dostal do čela závodu
a v cílí byl o 20 vteřin dříve než Scheckter. I tu celá
řada závodníků (jako exmistr světa Rakušan Niki
Lauda, Francouz Patrick Tambav a další) soutěž
předčasně vzdala a nemohla zasáhnout do závěrečné
fáze. Pořadí Grand Prix USA (západ): 1. Villeneuve
(Kanada), 2. Scheckter (J. Afrika) — oba Ferrari;
3. Alan Jones (Austrálie — Williams), 4. Mario
Andretti (USA — Lotus), 5. Patrick Depailler (Fran
cie — Ligier), 6. Jean Pierre Jarier (Francie — Tyr
rell).
Stav mistrovství světa formule I pro rok 1979 po
4 Velkých cenách: 1. Gilles Villeneuve 20 bodů, 2.
Laffittě (Francie — Ligier) 18 b., 3. Scheckter (J.
KURIOZITA
Afrika) 13 b., 4. Reutemann (Argentina — Lotus)
volbě stran hodil minci 12 b., 5. Depailler (Francie) 11 b., 6. Andretti (USA)
tak nešťastně, že porani- 9 bodů.
la kapitánovo oko natolik,
že okamžitě musel vyhleHLAS DOMOVA vychází
čtrnáctidenně.
dat nemocniční ošetření a
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
k zápasu vůbec nemohl
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 2131.
nastoupit. Něco podobného
Telefon: 42-5980.
historie kopané nepamaROČNÍ PŘEDPLATNÉ: v Austrálii $ 12.-, do
tuje a proto je s tím větzámoří lodní poštou: NZ $ 14.-, USA & 14.-,
ším zájmem v Anglii očeCan. $ 14.-, £stg. 8.-, DM 30.-, Rand 13.- nebo
káváno rozhodnutí Anglicekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
ké fotbalové federace,
příplatku sdělíme na požádání obratem.
— • —

