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PROBLÉMY

ČESKOSLOVENSKÉHO ZAHRANIČNÉHO OBCHODU
V zahraničnej tlačí na Západe sa v poslednom čase veľm i často vyskytujú dříve a v žádném přípa
správy o hospodárskych ťažkostiach, v krajinách Východnej Európy. Časopis dě nemůžeme očekávat
U. S. News and World Report vo svojom vydaní zo 17. septembra napríklad obrat v tomto vývoji.”
napísal, že produkcia v sovietskom bloku v prvom polroku 1979 bola skutoč
Bratislavský
časopis
ným sklamaním. Priemyselná produkcia v Sovietskom zväze vzrástla len o
Nové slovo robil akúsi
33% v porovnaní s prvým polrokom 1978, hoci plán predpokladal vzrast o
bilanciu výsledka hospo
5.7%. Poľsko vykazuje ešte horší výsledok: vzrast o len 0.6% proti pláno
dárstva za prvý polrok
vaným 5%. Československo, Východné Nemecko a Bulharsko rovnako podľa
1979 na Slovensku a napí
správy tohoto časopisů nesplnili plán prírastku na produkcii. Pokiaľ sa týka
sal dňa 2. augusta:
Československa doplníme toto konštatovanie amerického časopisu konkrétnymi
“ Prvý polrok 1979 bol
správami z oficiálnej československej tlače a poukážeme na dôsledky, ktoré
dosial jedným z najzloži
toto nesplnenie plánu má na československý zahraničný obchod.
tejších období 6. päťroč
Ale v polovičke tohoto roka na rok nákladnejAž do začiatku roku
nice . . . došlo nielen k ne
1979 československá tlač roku už začal iný refrén šou.”
rovnomernému
plneniu
propagandy.
Rudé právo pokračuje v plánu ale aj k značným
tvrdila, že československé oficiálnej
hospodárstvo je imúnne Bratislavská Pravda dňa tomto pesimistickom re f odchylkám od plánom sta
réne a dňa 17. júla t. r. novených úloh.”
proti recesii a inflácii, 23. júla 1979 napísala:
“
Mame
aj
problémy
aj
napísalo:
pretože je časťou sociali
A ď alej časopis píše:
starosti.
Naše
vlastné
pa“ Leckde (proto) vzniká
stickej svetovej sústavy.
“
V porovnaní s rovna
Toto konštatovanie Rudé livovo-energetické zdroje dojem, že se nás vlastně
kým
obdobím minulého
nie
sú
komplexné
a
nesta
vzestup světových cen su
ho práva je typické pre
roku vzrástol objem prie
čia
na
pokrytie
rastúcej
rovin
netýká”
režimistickú propagandu:
spotreby, musíme preto
a na inom mieste v tom myselnej produkcie v I.
polroku o 3.5% . . . ale -v
“ Stálé upevňovaní RV paliva a energiu dová istom článku píše:
relatívnom
porovnaní je
HB a úspechy, jichž toto žať .. . náklady na dovoz
“ Musíme dovážet suro
to
na
Slovensku
lepšie než
spoločenství dosáhlo, do sa zvyšujú
z roka na viny, paliva a částečně i
kazují presvedčivé převa rok . .. ťažba (domácich) potraviny. . . a musíme v celej republike.’’
hu socialistických výrob
ných vztahů a reálneho
socialismu nad
kapita
lizmem. Konkrétně se to
projevuje v nepřetržitém
vysokém
hospodářském
růstu bez zvratů a krizí,
v plné zaměstnanosti, ve
společném řešení naléha
vých a národních problé
mů při zajišťováni suro
vin a energetických zdro
jů i vývoje zařízení, stro-

palív sa rovnako stáva z platit

podstatně víc než

(Pokračovanie na str. 2)

Propaganda v "Měsíci čs.-sověfského přátelství" i jindy

Spolutvůrci utíkají
"Jedině marxisticko-ieninský světový názor může miliónům mladých lidí
více než uspokojivě odpovědět na otázky týkající se naplnění jejich životních
cíiů, oprávněných tužeb a zájmů. Praxe uplynulých více než třiceti let, kdy
jsme se dali na cestu budování socialismu, nezvratně dokazuje, že především
svým aktivním podílem na výstavbě socialistické společnosti mohou mladí lidé
najít plné uplatnění . . . (Máme za úkol) vychovat z našich chlapců a děvčat
uvědomělé spolutvůrce nové společnosti . . .”

Zatýkáni a protesty
Perzekuce chartisfů a jejich rodin pokračuje. Dne
3. listopadu zatkla Státní bezpečnost v Praze 7
osob, mezi nimi dva syny v říjnu na 3 roky odsou
zené Otky Bednářové, dále Ivana Kynzla a Ivana
Rumla, syny signatářů Charty 77, a 3 další mladé
lidi. Den nato, 4. listopadu, byly zatčeny dvě dce
ry a syn Dany Němcové, která byla odsouzena k 2
rukám podmíněně a Jiřího Němce, který je dosud
ve vyšetřovací vazbě. Synové Otky Bednářové byli
prý zatčeni na základě dopisu, v němž bylo vyhro
žováno smrtí Gusfávu Husákovi. Podle informaci
z Prahy jde však spíš o zastrašovací manévr pra
covníků Státní bezpečnosti.
Z Budapešti došla zpráva, která ukazuje na roz
díl poměrů ve dvou komunistických státech: 184
čtená maďarských vědeckých, literárních a umělec
kých kruhů podepsalo protest proti odsouzení 6 čle
n i Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v
Praze. Protest zaslali hlavě státu Palu Losonczimu
a Jeho kopii na vědomí mluvčím Charty 77 v Praze.
Dáte byly vyhotoveny dvě petice, J. nichž jednu po
depsalo 121 maďarských osobností a druhou 9 uměl
ců. Obě byly doručeny
předsedovi Komunistické
strany Maďarska J. Ká dá rovi se žádostí, aby užil
svého vlivu ve prospěch šesti odsouzených.

Rudého práva) jsou prý
mladí lidé doma imunní,
ujišťují uprchlíci, kteří
byli ještě nedávno v Čes
koslovensku. V novinách
to prý nikdo nečte a tele
vize se při podobných vý
kladech vypíná. Ve škole
se samozřejmě každý učí
o leninských idejích, o
nejhumánnějším,
nejpo
krokovějším a hospodář
sky nejvyspělejším reži
mu, o mohutné inspiraci,
která přichází z velké
bratrské země, ochránkyně proletariátu na celém
světě atd. Kdo chce ve
škole projít, musí znát
podobné fráze. Jakmile se

však mladí lidé dostanou
z dosahu školy, přestávají
být — s výjimkou hrstky
kariéristů — “ spolutvůrci
nové společnosti’’, stávají
se normálními myslícími
lidmi, kteří se režimní
propagandě vyhýbají.
Ovšem v listopadu je
nesnadné ukrýt se soustře
děné propagandě o vel
kém vzoru a nerozborném
přátelství — slaví se “ Mě
síc čs.-sovětského přátel
ství” . Lid se dovídá o no
vé metodě sázení brambor
v Azerbejdžanu, o litera
tuře, která “ vyjadřuje a
hodnotí dnešek” , čímž
(Pokračování na str. 2)
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EMIGRANTI A DISIDENTI
Aleš Nebeský
V Paříži demonstrovalo přes 3.000 příslušníků růz
ných
levicových
skupin prou rozsudku nad
šesti československými disidenty, ve varšavskem ko
polských
stele Svatého kříže zahájna skupina
disidentů hladovku na protest proti pražskému roz
sudku a k vyjádření solidarity s disidenty v Česko
slovensku. V Melbourne prohlásil československý
emigrant, že “ m ají dát pokoj” a “ držet hubu” a že
on žádné protesty podpisovat nebude.
Odpověď na přirozenou otázku se zdá být právě
tak přirozeně jednoduchá— navzdory všem tolik zdů
razňovaným nacionalismům a internacionalismům je
hodnota čí nehodnota člověka universální právě tak,
jako krátkozraká osobní sobeckost či až k sebe
obětování ochotná víra v lidskou důstojnost. Byla-li
by odpověď takto jednoduchá a nechuť českosloven
ského emigranta k protestu proti bezpráví režimu
(z jehož dosahu se prý svým odchodem “ osvobo
dil” ) jen ojedinělá, pak by snad bylo možné jen
mávnout rukou a povzdechnout sí, že každý jsme
nějaký. Odmítnutí protestu není ale ani ojedinělé,
ani se nedá odůvodnit jen oním populárním, “ Nic se
nedá dělat’’ či “ Já se o politiku nestarám; proto
jsem odjel, abych měl od ní pokoj!” .
Mimochodem — ani jeden z těchto argumentů ne
obstojí. Zejména v tomto případě. Sami disidenti
potvrzují, že svojí existencí a životy přímo závi
sejí na tlaku světového veřejného mínění — jinak
řečeno, oni mohou být disidenty a vytvářet tlak na
nežim jen díky podpoře svobodnéno světa, právě
tak jako lidé ve svobodném světě si podporou disi
dentů zdůrazňují a udržují svoji svobodu, Nebo-li
“ dělat sq dá” a vytvářet tlak na vlády zemí, kde
exulanti a krajani žijí, podepsáním a posláním pro
testu svému poslanci, je to nejmenší a nejjednoduší,
co Čech a Slovák může udělat. Tomu všemu by měl
rozumět především československý uprchlík, a ť již
se sám považuje za uprchlíka politického nebo hospo
dářského. Měl by dobře vědět, před čím a z čeho
odešel.
Koneckonců ale chápu ono “ Nedá se nic dělat” ,
vznikající z beznaděje. Chápu, i když nesouhlasím.
Právě tak heslo “ O politiku se nestarám” mi při
padá pochopitelné, i když ne právě nejlogičtější.
Je to totiž právě nezájem většiny, který dovoluje
hrstce ke všemu odhodlaných fanatiků jakéhokoliv
ražení uchopit se moci a pak všechny ty, kteří
se o politiku nestarali, nejen k “ politice” donutit,
ale i měnit a ničit jejich životy, právě tak, jako ži
voty těch, kteří se o politiku starali a marně žádali
ony “ nestarající se” o pomoc.
Odmítnutím protestu čs. emigrantem a tím i od
mítnutí podat pomocnou ruku čs. disidentovi, kte
rého režim pronásleduje jen proto, že se snaží ucho
vat si lidskou důstojnost a rovnou páteř, se ale
nedá vysvětlit takto “ přirozeně” a jednoduše. Od
pověď je daleko nepříjemnější, než by nám dalo
odvoláváni se na prostou pošetilost.
O “ Směrnicích o úpravě právních vztahů ČSSR k
občanům, kteří se zdržují v cizině bez povolení čes
koslovenských úřadů” , jak výmluvně zní nikoho na
pochybách nenechávající oficiální název příslušné
vyhlášky pražského ministerstva, bylo napsáno již
hodně. Bylo — zpočátku čistě teoreticky — zváženo,
že celá záležitost je výhodná jen pro jednu stranu,
pro režim doma. Náš “ upravovatel vztahu’’ se po
níží, zaplatí peníze (aniž má zaručeno, že dostane
kýžené návštěvní vizum) a režim může hlásat a hlá
sá: Hleďte, hleďte, jak jsme humánní, jak plníme
helsinské dohody — a jak tedy ti disidenti lžou.
Bylo také uvažováno — a to zůstane již jen teore
tickou úvahou —- že kdyby bývali odmítli všichni
uprchlíci podrobit se tomuto potupnému procesu, re
žim by si k zdánlivému plnění helsinkých dohod
musel najít jinou cestu k Čechům a Slovákům v ci
zině a ona cesta by mohla být pro exulanty a kra
jany mnohem přijatelnější, aspoň taková, jaká se
nabízí uprchlíkům maďarským a polským.
Osobně mě na celé “ úpravě vztahu” vadí to, že
emigrant s upraveným vztahem umožňuje režimu
vystupovat s podvodnou svatozáří, kterou snad mo
hou být přece jen někteří lidé ve svobodném, světě
oklamáni. Jsem člověk tolerantní a tak mí ne
vadí, když někdo věnuje režimu příslušné výkupné
v tvrdé valutě a dostane za ně jen pochybnou na
ději na případné udělepí víza a slib beztrestného
návratu z návštěvy socialistické vlasti. Trochu mne
ale zamrazí v kříži, když lidé, kteří mnohdy hlasi
tě bědují nad morálním úpadkem lidí doma, nad
tím, jak. tam lidé pod tlakem, režimu ohýbají páteře
jen aby si uchovali "žlaby” čí zajistili svým dětem
vzdělání, piebo někdy i jen uhájili holou’ existenci,
jak tito morálně pobouření lidé najednou — ač ve
svobodné zemi, béz jakéhokoliv tlaku, ze své vlastní
(Pokračování na str. 2)
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H L A S

D O M O V A

P ro b lé m y
(Pokračovanie zo str. 1)
V tejto krízovej situácii
svojej ekonómie obracia
československá vláda po
zornosť na zahraničný ob
chod. Tam hľadá výcho
disko. V úvahách a ko
mentároch sa samozrej
me zase
zdôrazňuje vý
znam
“ zahranično - ob
chodnej orientácie na So
vietsky zväz a na ostat
né krajiny RVH P” , ale z
obsahu týchto komentárov
možno vycítiť, že zlepše
nie ekonomickej situácie
by bolo možno docieliť
len zlepšenými obchodný
mi stykmi so Západom.
Prinášame o tom niekoľ
ko vyhlásení z oficiálnej
tlači.

rými sa Československo
stretáva na zahraničnom
trhu?
Pri
posúdení
týchto
problémov treba vychád
zať z konštatovania, že
“ je velkou výhodou naši
ekonomiky obecné i za da
né situace zvlášť, že dvě
ma třetinami zahraniční
ho obchodu je napojena
na členské státy Rady
vzájemné hospodářské po
moci . . . ”
(Rudé právo,
17. júla 1979). Ale Hospo
dářské noviny z 10. augu
sta 1979 priznávajú, že
“ ačkoli více než dvě tře
tiny čsl. zahraničně ob
chodního obratu se reali
zují se socialistickými ze
měmi, zbývající třetina
způsobuje našemu zahra
ničnímu obchodu nemalé
potíže a starosti.”
To
preto, že “ změny ve vý
voji světových cen se na
víc promítají i v obchodě
mezi členskými zeměmi
RVHP,
kde se ceny s
určitým spožděním přibli
žují
ke světovým ce
nám . .
(Rudé právo,
17. júla 1979) a že “ na
vývoji svetových cien mô
žeme sotva niečo zme
niť . . . ” (Pravda, 23. jú
la 1979), a konečne, že
“ obdobné jako v předchá
zejících letech 6. pětiletky
je plnění úkolů čsl. za
hraničního obchodu i v
roce 1979 ovlivňováno ná
ročnými vnějšími podmín
kami” (Hospodářské novi
ny, 10. augusta 1979).

O vývoji čsl. zahranič
ného obchodu napísala vo
svojom článku z 23. júla
bratislavská
Pravda:
"Náš export sa zvyšuje
najmä do socialistických
štátov na základe dlhodo
bých dohôd,
avšak vzo
stup vývozu — nejde o
množstvo, ale o finančný
efekt — je v úhrne po
malší, ako vyžaduje kry
tie dovozných potrieb.”
Aj časopis Život strany v
18. čísle z roku 1978 už
poukázal na tento prob
lém, keď napísal: “ V po
sledních letech se pro nás
nepříznivě vyvíjí relace
cen, neboť dovozní ceny
rostou rychleji než vý
vozní. K tomu přistupují
krizové jevy na Západě,
které stěžují možnosti od
bytu.”
Hospodářské noviny na
písali- dňa 10. augusta o
vývoji
zahraničného ob
chodu: “ Z celoročního vý
vozního úkolu do sociali
stických zemí bylo splně
no v prvém pololetí 1979
50.5% — do Sovětského
svazu dokonce 53.4%, ale
do kapitalistických států
představuje plnění celo
ročního
úkolu jen na
44.35%.” To znamená, že
zatiaľ čo zahraničný ob
chod do socialistických
krajín v prvom polroku
1979 prekročil svoje úlohy,
do západných krajín zo
stáva nesplnených vyše
5%. A tak, ak zahraničný
obchod neslúži dobre čes-

Už pred rokom na vý
znam
rozširovania
ob
chodných stykov so Zápa
dom poukazovala brati
slavská Pravda v článku
pod záhlavím: “ Sme za
rast obchodu” , v ktorom
kriticky hodnotí stanovi
sko Európskeho hospodár
skeho spoločenstva, ktoré
neodpovedalo “ pozitívne”
na návrh krajin RVHP,
na uzavretie
rámcovej
zmluvy medzi týmito dvo
ma organizáciami. Brati
slavská Pravda si sťažu
je, že na konkrétnu ponu
ku krajín RVHP odpove
dalo EHS iba s rámco
vým vyhlásením o tom,
že obe organizácie budú i
naďalej venovať pozor
nosť harmonickému roz
voju obchodu. Konkrétne
ustanovenia v tomto sme
re však vo
vyhlásení
(Pokračování se str. 1) sobila. Stačil rušivý zá
EHS chýbajú.
Aké sú problémy, s kto předčí všechny ostatní na ' sah soudružské rumunské
světě, o pohádkových vý vlády do čs. plánování,
konech ruhačů v zaural- požadavek, aby i čs. tu
ských dolech atd. atd. — risté platili v Rumunsku
Výroba a prodej
v každé činnosti má lid za benzin tvrdými valu
kvalitních šperku
zářný vzor na východě. tami, stačilo povolení vy
M ARTIN FORETT
145 Russell St.
V letošním roce proká hnout se Rumunsku při
(roh Bourke St.)
zala velká skupina větši cestách na dovolenou a
4. poschodí
nou mladých lidí z Česko několik tisíc se okamžitě
Melbourne
slovenska, že na ně vlád rozhodlo využít příležitosti
Tel. 63-2817
ní propaganda špatně pů a vyměnit skvělou přítom
nost a budoucnost v komu
nistické zemi, kde si lid
sám vládne, za nejistotu
a bídu v zemích, kde je
Hlasu domova došlo na Fond občanské pomoci lid vykořisťován bezohled
dalších $ 136.00, celkem dosud $ 2.173.80. Dárcům
jsme zaslali stvrzenky (2 dary — $ 40 a $ 20 — nými kapitalisty.

Spolutvůrci utíkají

FOND O BČAN SKÉ POMOCI

byly anonymní).
Ze Sydney došla kopie rezolure, kterou přijalo
11. 11. všech 390 členů Státní rady A L P v Novém
Jižním Walesu. Praví se v ní: “ Státní rada od
suzuje rozsudky nad 6 členy Charty 77, vedenými
dramatikem Václavem Havlem, ,ke kterým došlo
koncem října a protestuje proti nim. Rada vyzývá
čs. vládu, aby bez odkladu propustila uvězněné a
aby poskytla čs. občanům práva zaručená Helsin
skou dohodou z r. 1975.” Rezoluci zaslala s průvod
ním dopisem čs. vládě.

Přesný počet Čechů a
Slováků, kteří zůstali v ci
zině, není snadné zjistit.
Kromě Rakouska, Itálie a
Německa, kde se v uprch
lických táborech i v sou
kromí soustředila většina
z nich, jsou roztroušeni i
po ostatních zemích zá-

koslo venske j ekonomike,
tak je to preto, že je prí
liš orientovaný na Vý
chod a že plnenie jeho
úkolov na Východ sa pre
kračuje, zatiaľ čo na Zá
pad sa podstatne plnenie
úkolov opožďuje.
Na tohoročnom medzi
národnom veľtrhu spo
trebného tovaru v Brne
sa podľa Hospodárskych
novín z 22. júna 1979 do
siahla do nesocialistických
krajín pomerne priaznivá
bilancia: kontrahovalo sa
tovaru za 354.6 miliónov
korún. Ale časopis prizná
va, že “ za tou částkou je
skryto mnoho problémů,
nedostatků, složitých si
tuací a tudíž i nebezpečí,
že právě v této ostře sle
dované oblasti by už v
dohledné době nemuselo
být vše v pořádku.’’ Iný
mi slovami, časopis na
značuje, že vývoz na Zá
pad je sice ostre sledova
ná oblasť, ale že dodávky
sa nemôžu splniť z vnú
torných problémov v čes
koslovenskej ekonomike.
Časopis uverejnil rozho
vor s predstaviteľmi nie
ktorých sektorov spotreb
ného priemyslu, ktorých
sa spomenuté kontrahova
nie dodávok do zahrani
čia na Západ najviac tý
ka a ž týchto rozhovorov
vyplýva, že českosloven
ský spotrebný priemysel
značne zaostáva za sveto
vým vývojom: nemá dosť
(Pokračovanie na str. 8)
padni Evropy a dnes už
je menšy počet i v Kana
dě, USA, Jižní Africe a
Austrálii (kam přijeli dol
sud jen jednotlivci nebo
jednotlivé rodiny či malé
skupiny). Odhaduje se, že
se do Československa cel
kem nevrátilo přes 4.000
osob, kterým se různé po
mocné organizace snaží
urychlit možnost odjezdu
do zemí příštího trvalého
pobytu.
Tím větší překvapení
svobodného světa vyvolala
zpráva z Mnichova, dle
níž přiznal bavorský mi
nistr vnitra, že byli právě
před rokem vráceni do
Československa dva čs.
uprchlíci — Vratislav Čer
mák a Juraj Žilka — , pro
tože prý neprokázali, že
byli doma politicky proná
sledováni. Člověk má mít
právo žít ve svobodném
světě, když se k tomu roz
hodne.
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I DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ!
S LÍTOSTÍ OZNAM UJEME, ŽE VÁŽNÉ DŮVO
DY BRÁNÍ DALŠÍMU V YD Á VÁ N Í HLASU DO
MOVA. LIST, KTERÝ VYŠEL POPRVÉ 15. LED
NA 1950, V YJD E NAPOSLED 17. PROSINCE 1979
(PŘEDVÁNOČNÍ DVOJČÍSLO). EVENT. PŘED
PLATNÉ NA ROK 1980 VR Á TÍM E .
Za HLas domova: F. Váňa

Emigranti a disidenti
(Pokračování se str. 1)
vůle — pokorně ohnou páteř a pěkně poprosí sou
druha presidenta za odpuštění a tím přiznají, že se
dopustili zločinu, přestože ještě před několika léty
se smáli a pohoršovali nad bezprávností rozsudků,
vynesených za tzv. “ ilegální opuštění republiky” .
Skutečně — “ úpravu vztahu’’ u slabších povah snad
i chápu; touha po domové a po nejbližších příbuz
ných může být silná a je-li její naplnění vyváženo
podrobením se vulgárnímu vyděračství a sebeponížením, je věcí úvahy každého jednotlivce. Trochu
horší je to u těch, kde touha po domově je jen tou
hou po “ blýsknutí se’’ dolary a napudrovaným “ fá 
rem ” . Ale i tak — říkám si — kdo jsem já, abych
vyslovoval soudy?
Potíž je, že kdosi nad “ Směrnicemi’’ — tehdy
také čistě jen
t e o r e t i c k y — konstatoval, že
jsou i politickou zbraní režimu. Teď je ale p r a k 
t i c k y prokázáno, že to nebyla jera pouhá teorie.
A tady také končí moje tolerance a měla by končit
nás všech.
Československý emigrant v Melbourne — a není
je.m výjimkou — prohlašuje, že kdyby ti disidenti
“ drželi huby” , nic by se jim nestalo a že on nic
podepisovat nebude. Neprohlašuje to jen tak z po
šetilosti — má k tomu “ pádný” důvod. Čs. emigrant
přece jen zná režim, z kterého utekl. Kdyby podepsal, kdyby podpořil disidenty, podle “ Směrnic o
úpravě” by “ pomlouval a poškozoval zájem sociali
stické republiky v zahraničí” a tak ví velice dobře,
že navzdory tomu, že se před režimem ponížil a
vyplatil mu větši či menší částku dolarů, by mu
konzul řekl: Žádné vizum. A tak nepodepíše. Nepodepíše i proto, že mu> disidenti vadí a on je vlast
ně nenávidí. Oni svým.postojem, navzdory hrozbám
režimu jejich celým rodinám, si uchovávají rovnou
páteř, režim o nic neprosí, před režimem se ne
ponižují. Zatímco on, československý “ exulant’’ , si
nechá pokorně režimem svazovat ruce a zavírat
ústa. Disidenti jsou jeho špatným svědomím a tak
on, uprchlík, jde tak daleko, že spolu s režimem,
který kdysi nenáviděl tolik, že v něm nemohl žít
(zase — a ť již z politických či hospodářských dů
vodů), dnes říká: “ Proboha, a ť drží hubu.” Tím sou
hlasí s režimem, tiše mu pomáhá a co nejhoršího
— de facto vydává disidenty režimu do rukou, ne
boť jejich svoboda a životy jsou přímo závislé na
veřejném mínění svobodného světa, jehož částí náš
čs. emigrant nyní je.
Upraví-li si někdo “ vztah” , ahy — třeba i ilu
zorně — pomohl svým příbuzným doma nebo aby
mohl vidět místa, kde se narodil, nebo třeba i aby
se doma “ blýsknul” , jak se tu má dobře — to je
něco, o čem si každý z nás může myslet své. Zač■ne-lii ale — vědomě či nevědomě, úmyslně či jen
z pouhé hlouposti — pomáhat režimu, kterým po
hrdají i jeho kdysi nejhorlivější přívrženci, naivní
západní levičáei, pak je to zase něco jiného.
Nedávno jsem slyšel názor, že během několika
mála let zbude ze 6.000 Čechů a Slováků v Melbour
ne jen padesát, kteří si vztah neupraví. Bude-li to
mu skutečně tak, bude-li to 2Mamenat, že v Mel
bourne se najde pak jen padesát Čechů a Slováků,
kteří nebudou mít strach říci, co si myslí, pak budu
žít ve městě, kde .bude přinejmenším 5.950 lidí, s
kterými si nebudu mít co říci. Zato ale se budu
moci přihlásit k padesáti, o kterých budu vědět, že
neztratili lidskou důstojnost.
Sportovní klub Slavia Melbourne
pořádá jako každoročně
SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
a to v Litevském domě, 44 Errol St.,
North Melbourne.
Podrobnosti v příštím čísle.
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Protesty z celého světa

Mezinárodní obžaloba Č SSR

— V polovině listopadu cenzo, italský duchovní konalo v Litovli na Olo
vykonal ministerský před správce v Ingolstadtu v mouckú slavnostní odhale
W isia ČSSR sklidila, co zašila, má, co vyprovokovala, "dostala co proto". seda L. Štrougal v čele Západním Německu, kte ní busty Jana Opletalačs. delegace 5denní ofi rý prý se pokusil propa Autorem díla je prof. M.
Skamiäljsí rozsudek nad šesti chartisty a činovníky Výboru na obranu nespraciální návštěvu Japonska. šovat do SSSR velké pe Axman, rektor Akademie
stihaných vyvolal smršť protestu ze všech končin světa. Už hned Tam byli k uvítání po ru něžní částky, určené bý výtvarných umění v Pra
řecko-katolickým ze.
zafčesí obránců lidských práv v Československu a potom příprava soudního ce nejen japonský pre valým
přelíčení, které vláda odkládala, nenechalo nikoho na pochybách, že jde ve miér óhira, ale i čs. pio kněžím a mnichům na — Sbor národní bezpečno
nýři. štrougala provázeli Ukrajině. Pomocí těchto sti má tři speciální poli
skutečnosti jen o typický neostalinský "prefabrikovaný" proces.
učiliště: Vysokou
ministři zahraničního ob duchovních chtěl prý Vin- cejní
Protestovali presidenti protest přišel i z Vatiká mu týrání,
politickému chodu a pro technický a cenzo zapojit “ protispole školu Sboru národní bez
svobodných států, předse nu.
Jednomyslně a už pronásledování, zatýkání investiční rozvoj, jakož i čenské živly do ilegální pečnosti v Praze, důstoj
ministr
kultury činnosti” . Pezidium Nej- nickou školu v Bratislavě
dové vlád a ministři za ivakrát protestoval Evrop a věznďrá občanů, kteří český
Klusák. V téže době byl vyššího sovětu projevilo a práporčíckou školu v
hraničí. vedoucí předsta ský parlament, zvolený smýšlejí jinak než jak to ministr národní obrany přes doznání zatčeného Brně. V Praze je také
vitelé všech demokratic podle všeobecného a rov přikazují
režimní “ bu- Dzúr v Sýrii, kde se do velkorysost a “ rovněž v Muzeum SNB.
kých politických stran a ného hlasovacího práva v mášky’’ , by už zaplnily hadoval, jak udržet světo zájmu utužování vztahů — Od ledna do konce srp
k hněvivému
rozčílení devíti
západoevropských velmi
obsáhlou
knihu. vý mír. Za týmž účelem mezi SSSR a Itálií” , roz na přijelo do Českosloven
byl v těch dnech místo hodlo upustit od potrestá ska 244.000 sovětských tu
Moskvy dokonce i mluvčí státech. Protestovalo par Stále nové protesty ještě
předseda čs. vlády J. Ši ní a vypovědět obviněného ristů, zatímco Sovětský
některých komunistických lamentná Shromáždění 15 přicházejí, neustanou a bu mon v Moskvě, kde pro ze země.
svaz navštívilo v téže do
stran na západě. Prote členských států Severo dou znovu předmětem jed jednávali
spolupráci
v — V Praze zemřel ve vě bě 226.000 čs. občanů. V
stovaly velké národní a atlantického paktu, prote nání na mezinárodním fó oblasti jaderné energeti ku 66 let redaktor časopi návštěvnosti , Sovětského
su Výběr informací z svazu je Československo
mezinárodní
organizace stovalo Evropské hnutí, ru. V prosinci bude zase ky.
organizační a výpočetní na třetím místě — za Bul
—
Absolutním
vítězem
12.
kulturní
a odborářské, sdružující národní a záj dat v Paříži Parlamentní
techniky Josef Vopařil, harskem a Polskem.
ročníku klavírní soutěže
mové delegace ze všech shromáždění, vládni orga
dále ředitel Pedagogické — Město Levoča ve Vý
Virtuosi per mušica di
evropských států, včetně nizace sedmi států Zápa pianoforte se stal 121etý ho ústavu J. A. Komen chodoslovenském kraji se
ského ČSAV prof. dr. B. má dokonale připravit na
VĚSÍM E V
exulantů, zastupujících ne doevropské urie. Nedávno I. Andrešev z Brna.
Kujal, ve věku 83 let turistický ruch, především
JEDNOTLIVCE.
svobodné země. A nebáli se událostmi v Českoslo — Dodatečně došla zprá dlouholetý
sóloharfista historické architektonické
se projevit své sympatie vensku zabývala rovněž va, že v srpnu tr. odsou České filharmonie a dů
Jsme pro
památky mají být odbor
dil Městský soud v Ostra
přítel
Talichův ně restaurovány. Na pro
komise Rady vě spisovatele Jaroslava věrný
a svoji solidaritu s odsou Politická
svobodného člověka,
jeho iniciativu a
zenými i mravně a poli Evropy. Jejími členy je šavxdu k 21/2 rokům žalá prof. B. Dobrodinský a v gramu je obnova 640 ob
86 letech malíř a grafik jektů. V prvé etapě, kte
ochotu přijmout
ticky vyspělí činitelé v 21 evropských států, včet ře a k pokutě ve výší
František Podešva.
zodpovědnost.
rá potrvá do roku 1985,
-5.000
Kčs
za
rozšiřování
Plénum
zemích s komunistickou ně neutrálních.
—
Počet oficiálních aut v se mají uskutečnit komp
protistátních
tiskovin,
Liberální strana
diktaturou.
Parlamentního shromáždě
šavrda byl vzat do vazby Československu se od ro lexní opravy a rekon
Austrálie
Komentáře
světového ní Rady Evropy bude za už v září 1978 a ve věze ku 1970 zdvojnásobil — na strukce některých objek
(Viktoriánské
tů v centru města. Restau
tisku k událostem v Čes sedat koncem ledna ve ní několikrát protestoval 76.000.
oddělení)
proti zatčení hladovkou. — Konservatoř v Brně rátorské práce tam už za
koslovensku, k policejní Štrasburku.
slavila 28. 10. 60 let své čali provádět odborníci z
Vláda ČSSR, jejíž legi Přes svůj špatný zdravot- ho trvání. Jejím zaklada
Polska. Historicky nejvý
j ní stav mu úřady, podle
timita se opírá jen a jen I zprávy
VONS, odpírají telem a prvním umělec znamnějším objektem je
kým ředitelem byl Leoš dům, který kdysi patřil
o okupační tanky Rudé lékařskou pomoc.
středověkému sochaři a
armády, pohnala do “ pre — Amnesty International Janáček.
— Dne 14. listopadu se řezbáři Mistru Pavlovi.
fabrikovaného procesu" a upozornila, že byl zatčen
Píseň Jaroslava Hutky
odsoudila několik stateč v Bratislavě geolog Miku
láš Duray, který se věno
Na pražském hradě zas páni se vadili
ČESKÉ Ř EZN IC TVÍ A UZENÁŘSTVÍ
ných, v situaci neostalinval problémům maďarské
Jak by ty chartisty. Jak by Je zhubili
ského režimu přímo hrdin menšiny v Českosloven
Jak by jim přetnuli žílu u pytlíka
ných mužů a žen, kteří sku.
Pozvali na radu starého četnika
se neprovinili ničím ji — Jen v českých zemích
že četník starý byl, věděl a vyznal se
ným než tím, že se do je organizováno 62.000 fi
Znal jednu písničku, vrzanou na base
latelistů. Na sjezdu Svazu
volávali
platné domácí českých filatelistů, který
203 Scoreshy Rd., Boronia, Vic.
Tu přehrál zazpíval, páni se vzbudili
ústavy, Deklarace
lid se konal počátkem listo
Tomince nabili, ostatní zavřeli
(roh Boronia Road)
ských
práv
Spojených padu v- Praze, byl zvolen
Refrén:
Telefon 762-1771, po hod. 729-7259
národů a helsinské do za předsedu Ludvik Brobl.
Sedí ve vězeni Dienstbier a Šabata
—
Pražský
tisk
se
pohor
Vedeme jen kvalitní maso
hody. Vláda, která vrtiLederer, Havel a Bednářová Ota
šuje nad drzým pokusem
a všechny druhy uzenin.
Inžinýr Petr Uhl, manželé Němcovi
chvostí
Kremlu, chtěla
o zasahování do vnitřních
Běliková, Malý, Benda a dál — kdo ví?
Bude
nás
těšit, přesvědčíte-li se o prvotřídní
soudit a odsoudila. Jenom záležitostí bratrského stá
jakosti zboží a dobré službě.
že
se
nakonec
velmi
pře
tu. Z SSSR se hlásí, že
Na pražském hradě zas páni se vadili
Jirka, Luděk a Alena Wořechovských
Zda to tak dobře je, zda-li nechybili
počítala. Pohnala sama byl zatčen italský státní
příslušník
Bernardo
VinNejvyšší' pán povstal, ramena si protáh
sebe
před mezinárodni
Já bol tiež zavretý a kam som to dotah
soud a nyní má na krku
To právě, to je to, řek jeden s pochybou
mravní oprátku, obžalobu
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
Byl jsi ve vězení, teď jsi státu hlavousvětového veřejného mí
Jestli bychom na to neměli mysliti
srdečně zve na tradiční
nění. Z ní ji sovětské
Že je to riziko někoho zavřití
tanky už nevyvlekou, do
Sedí ve vězení Dienstbier a Šabata
ní jí pomohly.
Lederer, Havel a Bednářová Ota
Inžinýr Petr Uhl, manželé Němcovi
S PROGRAMEM,
Běliková, M alý, Benda a dál t - kdo ví?
MELBOURNE
kterou pořádá v sobotu 1. prosince 1979
Na pražském hradě zas páni se vadili
I SYDNEY
v československém sokolském národním domě
Že teda, co kdyby, chartisty pustili
PROŠÍVANÉ
497 Queensberry St., North Melbourne
Že by jim koupili jízdenku do Činy
P Ř IK R Ý V K Y ,
Začátek v 7 hodin večer
Bandasku, baťoch a prachové peřiny
POVLAKY
Dárky se přijímají u pokladny a Vašim milým
A tak tam na hradě pořád se hádají
ze skladu nebo na míru
je bude rozdávat Mikuláš za asistence čerta
Do hlavy lejou rum, potom se motají
dodá. firma
Bojej se sluníčka východu, západu
K tanci hrají “ Vrabčáci’’
Jakou jim chartisti přinesou úrodu
A. Z. Q U ILTIN G
Vstupné $ 6.Melbourne:
Občerstvení v bufetu
Sedí ve vězení Dienstbier a Šabata
175 Brougham St., Kew,
Lederer, Havel a Bednářová Ota
Likérová licence (BYO)
Víc. 3101, tel. 861-8427
Inžinýr Petr Uhl, manželé Němcovi
Rezervování stolů: Vaňková: 579-2545, Tůmová: 95-6048, Košařová: 93-7347
Sydney:
Běliková, M alý, Banda a dál — kdo ví?
Telefon: 6222453
Edmund Řehák

Ha pražském hradě

BOROMA
CONTINENTAL BUTCHERS

MIKULÁŠSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU
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Politická oddanosť presúvaná z Belehradu na Moskvu, potom na Peking, potom?

D en n ík vo d cu
a lb á n sk y ch k o m u n isto v
PROSINEC 1979
Jarka Vlčková
• 1. 12. 1919 se narodil v Nučicich u Prahy malíř,
grafik, ilustrátor a sochař Arnošt Paderlik. Zak
Kyseiuv na pražské Uměleckoprůmyslové škole byl
v létech 1939-1941 členem skupiny Sedm v říjnu,
od roku 1943 SVU Mánes, aby v roce 1945 vstoupil
do ScUG Hollar. Za ilustrace Šalamounovy Písně
Písní obdržel zlatou medaili na výstavě knižního
umění v Lipsku. Jeho dílo často zasahuje do oblasti
monumentálně dekorativní tvorby.

Vodca albánskych komunistov,
značnú pozornosť zahraničných
Dobbsa, ktorý vyšiel v britskom
Washington Post. článok je tak
uverejňujeme.
Od Júliusa Cézara až
po Henryho
Kissingera
platí, že štátnikov s med
zinárodnou
reputáciou,
ktorí uverejňujú svoje pa
mäti, obviňujú z toho, že
sa v nich snažia zmeniť
dejiny vo svoj prospech.
Teraz však z maličkého
Albánska prichádza nové
klasické dielo — je ním
1600stránkový
denník,
ktorý má dokázať, že je
ho autor Enver Hodža je
posledným skutočným ko
munistickým vodcom.

• 1. 12. 1959 zemřel slovenský matematik Juraj
Hronec.
• Před sto léty — 2. 12. 1879 — se narodil v Praze
hudební skladatel Rudolf Fnml, který žil od roku
1906 v USA. Je autorem mimořádně oblíbených Závišových písní.
• Malíř Josef Hubáček pochází z Prahy, kde se
narodil 2. 12. 1889. Od nejranějších začátků měl
zájem o krajinářství. Příkladem mu byly malířské
tradice 19. století, oporu hledal i v tvorbě A. Sla
víčka. Z pobytů v české krajině měly na jeho tvor
bu vliv návštěvy Rybné v Orlických horách u přítele
J. Slavíčka, v zimě pobýval pravidelně na Korsice.
Denník, ktorý má názov
Předčasná smrt uzavřela jeho dílo, jež prokázalo
“
Úvahy
o Číne’ ’, si robí
mnohoslibnost svou kázní i prostotou (Balvan, Akvanárok na to, že je den
dukt).
• 2. 12. 1974 zemřela choť druhého presidenta ČSR nodenným zasväteným lí
nerovného
tzv.
Hana Benešová, rozená Vlčková.
V strašnickém čením
krematoriu se s ní rozloučil legionář, generál A. “ večného zväzku’’ dva z
M. Čila.
pol milióna Albáncov s
• Po V. V. Reinerovi byl nejvýznamnějším freska- vyše 800 miliónmi Číňa
řem v Čechách a současně i představitelem monu
mentální oltářní malby František Xaver Pálko, kte nov, ktorý sa uzavrel v
rý se narodil v slezské Vratislavi 3. prosince 1724. roku 1961 a rozpadol sa
Z jeho dílny se zachoval v Čechách velký počet v roku 1978. Hodža však
oltářních obrazů, mezi nimi díla vynikajících kva pri popise svojich rastú
lit. V kostele sv, Tomáše na Malé Straně je od něho
cich pochybností o čín
Sv. Roch, ve zbraslavském chrámu Sv. Jan Nepomucký, u Kajetánů na Malé Straně Sv. Tekla, Po skom vedení vyslovuje po
zoruhodným dílem je Stětí sv. Jakuba na hlavním chybnosti aj o vierohod
oltáři kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře. Pálkovy nosti prakticky všetkých
rané práce možno shlédnout dodnes v Bratislavě ostatných komunistických
v kostele Trinistářů a v kostele sv. Salvátora. Ba
rokní monumentálnost převedl až k rokokové lehko vodcov.
sti v Klanění pastýřů v prelatuře kláštera v Doksanech. Své poslední fresky v Čechách namaloval
na klenbě kostela v Heřmanově Městci r. 1762. krát
ce předtím, než-li byl jmenován dvorním malířem
kurfiřta bavorského v Mnichově.
• 4. 12. 1884 se narodil v Benešově Jiří Horák, pro
fesor srovnávacích dějin literatur slovanských, a
v Kelči u Hranic básník Petr Křička. Maršovice,
z nichž pocházela jeho matka, a kam se s ním i
s jeho bratrem (hudebním skladatelem Jaroslavem
Křičkou) po otcově smrti přestěhovala, se velmi
často objevují jak v hudební tvorbě Jaroslava (Bábinčin marsovský valčík), tak i v poesii Petra. Je
tomu tak v Šípkovém keři:
Asi na půl cesty, jež z městečka přes pole k nám,
k nám do rychty marsovské vedla, víc k lesu,
co dvakrát bys kamenem hodil,
keř šípkový ro stl. . .
a stejně i v básnické sbírce Bílý štít, jež je re
miniscencí na dětská léta tam prožitá. Básník Petr
Křička zemřel 25. července 1949 v Okarci u Ná
měště nad Oslavou.
• 4. 12. 1944 zemřel český cestovatel po Jižní Ame
rice a znalec indiánské kultury Alberto Vojtěch Frič.
• “ Konečně má tedy Praha také své filharmonické
koncerty! Nyní zdá se alespoň, že jich budoucnost,
díky neúnavné péči a vytrvalému snažení se kapel
níka české opery pana Bedřicha Smetany, jest přese
všecky věru nemalé překážky a obtíže již úplně za
bezpečena, že ve všech příštích sezónách koncertních
budou filharmonické koncerty jmenovány na prvním
mís-tě, vedle koncertů konservatoře.’’ Tak psal Fran
tišek Pivoda v Hudebních listech z r. 1870 a ocenil
V nich jak energii Smetanovu, tak i důležitost kon
certů pro Prahu. První abonentní koncert filharmo
nický se konal 5. 12, 1869 za řízení Smetanova.
(Pokračování na straně 6 )

Dvojzväzkové dielo, kto
rého preklady práve distribujú albánske zastupi
teľské úrady v zahraničí,
je zaujímavé i preto, le

Enver Hodža, vyvolal v týchto týždňoch priateľstvo bude trvať
novinárov. Stalo sa to po článku Michaela naveky” — a podobné ne
denníku Guardian a v americkom denníku zmysly.”
zaujímavý, že podstatnú časť v preklade
Jeho komentáre o- ostat
ných komunistických vod
bo poskytuje kľú č k bu vajú ako k vydavateľskej coch sú zábavným číta
dúcim úmyslom tohto stra udalosti desaťročia, od ním. O Nikitovi Chruščotegického
balkánskeho zrkadľujú toto zmiešané vovi píše: “ Tento rene
štátu. Napriek všetkému pozadie.
Pohybujú
sa gát . . . všetka voda Volgy
jeho vi
izolacionistickému chova medzi bombastickou mar nemôže zm yť
niu Albánska a jeho te xistickou analýzou a štip ny.” O Leonidov! Brežnemer patologickému stra ľa vým i komentármi feu vovi: “ Keď hovorí o ko
chu zo susednej Juhoslá dála,
ktorý sa stal za munizme, je to ako zvuk
vie je jasné, že táto kra trpknutým
revolucioná plechovky, priviazanej na
jina nemôže existovať bez rom. Jeho názory sa po psí chvost.’’ O čínskom
hospodárskeho spojenia s hybujú od nadávok jed Deng Xiaopingovi: “ Vši
okolným sveíom.
noduchého sedliaka až po vavý fašista.” O severokomplikované
pohľady na kórejskom Kim Ir SenoHodža, syn stredného
“ Pseudomarxista . . .
zamotaný
svet
komunistic vi:
moslimského roľníka, pre
kolísajúci, revizionistický
kej
a
balkánskej
politiky.
vzal moc v Albánsku po
Hodža dal jasne najavo, megalomaniak.’’ Zo súčas
komunistickom
povstaní
ného čínskeho vodcu Hua
počas druhej svetovej voj že sa nedal obalamútiť
Guofenga si uťahuje, že
svojou
vlastnou
rétorikou.
ny, ktoré viedol. Rýchle
sa snaží česať ako Mao.
V
r.
1966,
keď
albánska
zmenil svoju zaostalú kra
Píše: “ Svoje silné čierne
tlač
nazývala
Čínu
“
baš
jinu na tzv. "pevnosť
vlasy, ktoré sú rovné ako
tou
svetovej
revolúcie’’
,
pravého
marxi zmu-íeriostne ježovca, si nechal
nizmu” , zatiaľco presúval napísal do svojho denní
“ Číňania robia z narásť, potom ich pristrisvoju politickú oddanosť ka:
Maovho
kultu temer nábo hol a prefíkane učesal,
z Belehradu na Moskvu
ženstvo,
povyšujú Maa aby jeho hlava dostala
a potom na Peking.
odporným spôsobom . . . A tvar Mao Ce-tungovej hla
Hodža ako 71-ročný. ked’
hovoria o ňom tak, ako vy s holým čelom.”
už stratil svojich ľavičiarkrestania hovoria o Kri
Pre Mao Ce-tunga a
skych partnerov, opatrne
stovi.’’
Čou En-laja má Hodža
otvára Albánsko obchodu
Za niekoľko rokov zas zmiešané pocity obdivu a
so Západom a súčasne sa
zapísal: “ Niektorí čínski podozrenia. Uznáva, že to
snaží zachovať jeho ideo
veľvyslanci sú takí drzí boli dve význačné histo
logickú čistotu. Vzdelaný
a neslušní, že sa vám z rické osobnosti, dokonca,
bol vo Francúzsku a v
toho obracia žalúdok. Vra že to boli revolucionári,
Belgicku a má schizofre
via našim veľvyslancom: ale smutne uzatvára, že
nický vzťah k Západu:
“ Nikde nejestvuje také neboli pravými
marxi
potrebuje ho a súčasne
priateľstvo
ako medzi stami.
pociťuje k nemu odpor.
Čínou a Albánskom, toto (Pokračovanie na str. 9)
Jeho memoáry. ku kto
rým sa v Albánsku cho
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

Řízky — omelety — palačinky — bramboráky

BOLERO—B A R
Lt.

CENTRE— PLAZA
Bourke St. (Chinatown)

573 Hampton St.,
Hampton, Vie.

— 20 metrů ze Swanston St., Melboume-City
■f 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
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35-39 Burwood Road, Hawthorn, Vic. 3122
Telefon (03) 819-1358
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MATERNITY WEAR
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spolehlivě a rychle
ROMAN HALAMA

Největší výběr na světě — Nejlevnější ceny v Austrálii

83 First A ve"
Dandenong North,
y jc 3 ^ 7 5

Dodáváme též kalhoty — Možno poslat poštou kamkoli v Austrálii

Telefon : 794-8166

I

26. 11. 1979

H L A S

D O M O V A

Vládo teioiu
Alois Rozehnal
Za císaře pána bylo lepší na světě: Nebylo teroru a člověk se nebál, že ho na ulici někdo za
bije — říkali staří lidé kdysi. Za Rakouska byl sice zákon o třaskavinách z 27. května 1885, č. 134 ř. z.,
který hrozil těžkými tresty i smrtí (§ 4), ale nebylo ho ani moc třeba — říkají lidé dnes. Třaskaviny
otevřely však nejen novou cestu techniky, ale i civilizace, v níž se změnil svět: nastala doba teroru.
Terorista je revolucionář, který bojuje proti exi
stujícímu společenskému řádu. Jeho cíl je zásadně
negativní, neboť se zpravidla nestará, co bude dál.
Nevadí mu, že je sám proti celému společenskému
zřízení nebo proti obecné vůli lidu. Jeho nesouhlas
pramení z touhy po naprosté svobodě, končící v
anarchii, neboť se rozchází s většinou jako základ
ním principem demokracie:

vytvářela,
spontánní
sabotáž a
Státověda,

resp. diktovala sama. Neboť z takovéto
negace plyne nekázeň, pasivní resistence,
nakonec revoluce.” (Zdeněk Neubauer:
Jan Laichter — Praha, 1947, s. 398).

Terorista je anarchista, když bojuje proti jakému
koliv společenskému řádu. Politická ideologie je dě
lící čára mezi politickým a prostým zločinem. V obou
případech místo rozumného argumentu nastupuje ná
“ Lidové “ ne” se může týkat nejrúznějších přítom silný čin a bezohledné vnucování vlastní vůle suro
ných poměrů: např. nějaké instituce vnitřní politi vým násilím.
ky nebo určitého směru politiky zahraniční (spoje
Terorista je fanatik, který nezná strachu a proto
nectví nebo válka s jiným státem), může se týkat vyhrožuje druhým bez ohledu na nebezpečí pro se
vládnoucího jedince, vládnoucí strany nebo koalice, be; fanatik, který nemá rozum a chce rozdílet
může však zahrnovat celý směr vládní, celou vládu mozky jiných. V leteckém tem ni se nerozumnost
státu, celý přítomný režim atd. Nelze je ztotožňo nezastaví před sebevětší vzdáleností mezi místem
vat s běžným, vždy a všude existujícím negujícím násilí a vydíraného požadavku: v Americe zajme
postojem (dissensem) občanstva ke kterékoliv vládě letadlo, aby bylo osvooozeno Chorvatsko v jižní E'.ro
státu nebo státním normám jako takovým, který je pě, v Holandsku zajme vlak, aby byly osvobozeny
v každém člověku a v každém lidu ve shodě s vro ostrovy Moluky na rovníku Pacifiku.
zenou touhou po svobodě, neboť tento běžný odpor
Teror zasahuje nejen do politické sféry, ale do
je vyvažován stejně silnou touhou po řádu, pořádku
a disciplíně, to je po státu a jeho normách. Stejně všech oborů života. V politice nezná rozdílu barev
není toto lidové “ ne” totožno s přirozeným odporem a od bílé (Ku Klux Klan) se rozšíří! přes hnědou
občanů proti institucím, které jsou samy o sobě (nacismus) a rudou (komunismus) až po černou
občanu bezprostředně nepříznivé a proto nesympa (rasismus) všude na světě. V Evropě se v poslední
tické (např. daně a jiné veřejné dávky a služby). dobu zahnízdily Rudé brigády, které provádějí hroz
Tento odpor je zase vyvažován úsudkem každého by třaskavinami, únosy a vraždami zejména v Zá
i jen poněkud uvědomělého občana o nutnosti tako- padním Německu, Francii, Belgii a Itálií (Aido Mo
ro zavražděn 9. V. 1978). Zbraně u nich nalezené
kových institucí k plnění státních úkolů.
byly čs. původu (Čs. Zbrojovka), výcvikové stře
“ Avšak každá spontánní lidová negace jdoucí nad disko dosud existuje v Karlových Varech, ale čs.
tyto dva typy obecné antipatie a dissensu je už po tisk dále nehorázně tvrdí:
liticky závažná. Každá vláda v dějinách států se
“ Nesporným faktem zůstává, že v boji proti devždy bála takovéto lidové negace a to tím více,
čím méně měla příležitost se přesvědčit o mínění mokratiským silám si imperialistická reakce vybírá
lidu, to je čím více potlačovala svobodný projev a za spojence levičáeké skupiny, působící v mnoha ka
projevy tak zvaného veřejného mínění (tisk, proje pitalistických zemích. Nejčastěji je nazývají levico
vy ve shromážděních apod.) ovlivňovala nebo přímo vými extremisty. Teroristé, kteří uskutečnili únos
A. Mora, se zamaskovali jako Rudé brigády. Ne ná
hodou si anarchistická skupina A. Baadera a U.
J e d e t e do M e l b o u r n e ?
1 Meinhofové, která rovněž organizovala únosy, dran
covala banky a zosnovala výbuchy pum v obcho
.1Pohodlné ubytování v centru města za mírné cen y, dech, vybrala název Sekce rudé armády.
MOTEL — P R IV. HOTEL
!
“ Reakce se nyní zaměstnává tím. že se snaží
zmírnit rostoucí snahy širokých mas pracujících ka
pitalistických zemí o demokratizaci společensko-po44 Spencer St., Melbourne-City
litického života, o převratné sociální změny. Bur
|
(naproti nádraží) — Tel. (03) 62-6991
! žoazni propaganda zastrašuje veřejnost hrozbou zle
K dispozici je 100 pokojů s koupelnami, barev. > va, spekulacemi o hrůzách revolučního teroru. Vště
puje čtenářům a posluchačům názor, že v případě
1
TV, klimatizací, ledničkou, telefonem
) hlubokých sociálních změn bude ještě hůře. Tak se
.
$ 20.- za 1 osobu, $ 23.- za 2 osoby
zdiskredituje revoluční, antiimperialistické hnutí, sta
vějí překážky těm, kdo směrují k idejím vědeckého
Rodinné pokoje s kuchyní
!
Hotel: $ 7.50 — $ 10.” komunismu.” (Rudé práva, 1. prosince 1978).

SPENCER

)

Parkování aut — 2 restaurace BYO
Na předložení tohoto inzerátu poskytneme
na všechny ceny 10% slevu
”
Vedoucí: Jiří Soukup

PRV O TŘ ÍD N Í

Čs. teror odhodil primitivní masku otevřeného ná
silí a nasadil si novou uhlazenější skoro neviditel
ného útlaku, ale zato nebezpečnějšího. Kde se střílí
a vraždí nebo ■demonstruje veřejně proti vládě, není
(Pokračování na straně 6)

pražské š u n k y , do m á c í já tr o vé

k n e d l íč k y ,

SMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNÉ ŠAŠLIKY

TÉŽ K DOST Á N Í
V

PRAVÉM

m ladé

ČESKÉM

krmené

kachny, kuřata

ŘEZNICTVÍ

A

UZENAŔSTVÍ

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. LtdL
KOPECKÝ SMAILG00DS Pty. Ltd.
326 H«$Ji Street. Kew, Vic

Tel. 86! 7178

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

| V ELK Ý V YB ER

JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

BLAH O PŘEJTE
K VÁNOCŮM A NOVÉMU ROKU
svým přátelům, známým, všem krajanům
PROSTŘEDNICTVÍM HLASU DOMOVA
V předvánočním dvojčísle,
které vyjde 17.
prosince 1979, můžeme uveřejnit Vaše jméno a
adresu (nebo adresu Vaší firm y) pod společné
přání (za poplatek $ 2.00), nebo uveřejníme
Vaše individuální blahopřání s textem, který
dodáte a v úpravě (velikosti), kterou si určíte,
za poplatek např. $ 5.-, $ 10.-, $ 20.-, $ 50.-, $ 100.-.
Své příkazy zašlete co nejdříve, nejpozději tak,
aby nám došly do 12. prosince t. r.

H růza na prodej
Karel Wendt
Hrůza se dobře prodává a co se dobře prodává,
.je předmětem pozornosti. Bylo tomu tak odedávna.
|Kdysi se lid úspěšně strašil čerty, draky, čarodějinicemi a černokněžníky, dnes si pokrokově vymýšlí
války světů, vědecké mučímy, paprsky smrti atd.
“ Umělci’’ všeho druhu se utíkají do profesionální
fantazie a pracují přesčas, aby film ově i literárně,
slovem i obrazem, zpeněžili morbidní touhu po děsu,
!ve kterém si libuje znuděný a prežraný západní ob
čan. Čím větší děs, tím více' se prodá knížek, tím
více hrůzy chtivých občanů zakoupí lístky do bio,grafu a vytočí správnou televizní stanici. Jinými
slovy, čím větší děs, tím větší zisk.
i Člověk si prostě přeje být vyděšen a za slast
zděšení je ochoten platit.
Hádanka je, proč lidé této planety platí v listo
padu roku 1979 za vymyšlenou hrůzu, když všude
kolem nich je hrůza opravdová a nefalšovaná, vy
mykající se nejperverznější fantazii, úplně zadarmo.
Včera jsme zažili Stalina, Hitlera, Amina a mno
ho jiných talentovaných výrobců prvotřídních hrůz.
Dnes je možno se vyžít Etiopií, Angolou, aparthei
dem, blázinci pro duševně zdravé, teroristy všech
odrůd, kteří si pletou potěšení z vraždy s hrdin
stvím, mučímami jihoamerických diktátorů, maso
vým usmrcováním hladem a — kam se hrabou nejbrilantnější film aři — Kambodžou a Vietnamem.
Kambodža a Vietnam . .. Zaostřete čočky . . .
Na jedné straně nedozírný hrob bez náhrobku, kte
rý býval mořem, na druhé straně národ, jehož jed
na půlka byla vyvražděna ideologickými šílenci a
druhá umírá v důsledku zápasu dvou ideologicky tototožných “ osvoboditelů” hladem.
Pozor, obchodníci s děsem, pouštíme se do složi
tějších forem, hrůzy: do hrůzy toho, jak se s hrůzou
nakládá. Hrůzy totiž není zneužíváno jenom obchod
ně, ale také politicky. Ideologie dosahuje svých cílů
jak vraždou, tak propagandou. Proto se o hrůze mu
sí strašně lhát.
Dejte pod drobnohled lidi — a jsou jich milióny,
kteří ještě před nedavnem pomáhali svou stádní čin
ností v ulicích dnešním vrahům k moci — a jste u
kořene jedné nehorázné lži. Protože tito lidé unikají
kleštím vlastní zodpovědnosti tím, že se nutí vidět
masakry v Kambodže a Vietnamu ne jako hrůzu,
ale jako osvobození a sociální pokrok. To je jeden
druh úniku.
O stupeň dále, když už vraždění tak bije do očí,
že je není možno vydávat za něco jiného, se hrůza
přijaté slepoty změní v hrůzu přijaté lži. Svět přij
me, že za vraždu není zodpovědný vrah, ale ten,
kdo se vraždě snažil zabránit. Hrůza dobrovolné sle
poty nabude rozměru davové blbosti.
Do “ radostí” dneška se m i vzdorně vtlačily “ ra
dosti” z minulosti. . .
Rudé prapory s hákovým křížem, kostnice kon
centračních táborů, plynové komory, válka, bomby;
domov, který náhle přestal existovat, jako by ho
usekli, protože tátu spolklo vězení a mámu kon
centrák; mlácení na gestapu, chlad nepřátelské ze
mě, bezmoc skorootroctví vězně mimo vězen í. . . Ne
byla to také nepopiratelná hrůza?
A osvobození? Rudé prapory bez hákových křížů,
bratři ze včerejška, kteří prodali duše i národ ideo
logii cizí velmoci, dali vyrůst českým koncentrač
ním táborům, českým šibenicím a udělali z důvěry,
že jsme rozdílní od nadlidí hákového kříže, planou
pověru. Dá se toto všechno označit za něco jiného
než za hrůzu? Propletence vztažených paží a zaťa
tých pěstí; směs pitomosti a nenávisti (bratři, ví
tejte v exilu ); Sieg heil německy, a ť žije maršál
Stalin česky; heil práci Hitler čest . . . Není takové
(Pokračování na straně 6)
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Summit Recreation
Driffield Crescent, Sassafras, Vic. 3787
Nádherná scenérie — Účinná minerální voda
— Výborná strava
K rezervování pobytu volejte
755-1394 — E. Kožďál

I

RÁMUJTE

H růza na prodej
(Pokračování se str. 5)
zmateni pojmu nruza největší? Navíc, proč se obtě
žovat minulosti? co anešeit, tato chvue, tato mi
nuta, tato vteřina, — v Praze? Bedlma narocta, kte
rý néitae necnai auši, posna do vězeni ncu, kten
mu ji cntěji vrátit — opravdově sestry, opravaove
oratry, sKutecné vzory toho, jak by naroa méi vy
patlat, aie nevypaaa. lom u nkám hrůza chvhe.

l
• Po zákazu představení v Besedním domě v r.
;
lôäi zakoupno cuvaaeini aružsto pro stálé české ai;
vaaiq v Brné za 60 tisíc zi. lviarovsKý aům ve Veveří
;
unci. 6. prosince j.884 oyia v něm zahajena divaaei:
im představení společnosti Pištekovou, jež přijeta ■■••■aiiaaisaBBi«VaaBaaaaaa»aaBCiiiiisaaiMitiBBsiiifc«■
Dejte to všechno dohromady: minulost i přítom
ao Brna s 65 čieny. Slavnostním představením Dyia
a fH iiiiiu iiiiu n iiiiiíiiiiiiu u iiiiiiiitiiiiiíE íiu tttíd ítiE fs ím ':' nost, osuuy naroaa i osudy jednotlivců. Navršte jed
Magelona od J. j . Kolára, jejíž titulní hramku Pra
nu na druhé, tíečtete, co zjizvilo tři generace. Za
la pohostinsky O. Sklenářová-lVíaiá. Druhy den nato
třepte, promicnejte a posuďte: taková hromada dooyia provedena Smetanova Prodaná nevěsta.
iesti, zKiamám, poníženi a loučeni — není to hrůza,
' mm
S
• 6. 12. 1944 zemřel v Satalicích u Prahy básník š
u první poziacovačské firmy v
Austrálii 2 nruza, hrůza jizvy, Která přeťala národ a je nezho
Jan z Wojkowicz (vi. jm. Jan Nebeský). Byl po O.
jitelná a neprodejná?
Brezmovi hlavním představitelem spirituanstické a
A potom, kayž už jste se přesvědčili, že jste na
meditativni poesie na přeiomu století (Meditace,
firuzu oaoormci, ohrane zraK znovu na Vietnam, na
Království snuj. Roku 1901 vydal autobiograficky ~
514 Riversdale Rd., Camberweil, Vic.
s Namooažu. Co vidíte? Společnost, ve které se vzaěromán Gerda s dějem umístěným do Dánska, jejž
(proti tržnicí) — Telefon 82-5736,
2 iam trestá smrtí; lidi ubíjené klacky, aby.neubylo
podrohil kritice literární historik Karel Sezima v ~
naooju; preplnene vezeňske kobky, ve kterých lidé
rvrystaiech a průsvitech.
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběruS umírají, protože se na všechny nedostává vzduchu;
• 6- 12. 1969 zemřel v Radvanově u Tábora biskup
stat, ve Kterém je hrich se narodit; dětské oči, kteKra jasům poskytneme 15% slevu
3 re poKryvají obličeje, protože z obličejů nic jiného
Stanislav Zela. V' r. 1940 byl jmenován světícím Í
mskupem olomouckým. Pro potíže s nacisty se ujai
nezoyio; scvrKle stařeČKy, kteří se nedožili čtvrtého
rfiti»rnmr
však úřadu až po roce. V gottwaiaovske eře pade
roKu; tichý hrob, který
býval mořem; lidi olou
sátých let oyl zatčen a odsouzen na 25 let žaáře.
pené o domov, o majetek, o naději, o život; nafouk
švii svůj volný čas nebo dovolenou
lá břicha dětí na prahu smrti; národ na pokraji
v krásné horské krajině ?
Historické státní právo určuje poměr českenc
vymřeni — ideologickým
vražděním a hladomo
státu, tj. Cech, Moravy a Slezska k jiným zemrmKřupáni. táborák, volejbal — Velké prostory
rem.
a stanoví též vzájemný poměr českých zemi mez:
pro jeotttiiivé karavany — Sprchy, barbecue
Víte, jak dochází k hladomorům? Jsou výsledkem
sebou. Roku 1526 byl českým národem svococneu
i dispozici v novém autokempinku
Krajní podvýživy. Tělo stravuje z nedostatKu jiných
volbou povolán rod habsburský, aby převzat vyso&y
BUXTON CARAVAN PARK
živných látek samo sebe.
úkol panovnický. Toto rozhodnutí národa nic nezmě
Marocrcan
Hary. — patník 96 km — Buxton, Vic.
nilo na českém státním právu. A nezměiio se ovšem
nozhiižite se. Co se stalo s naší hrůzou? Kam se
l.i —— cč golfového hřiště v Marysville)
nic ani bitvou bělohorskou, ač jinak byla sv;. m.
puaeia? zmizela. Je pryč. Zůstalo vědomi, že i hrů
krutými následky pohromou pro národ. Ani vítěz bě
za je reiativm. Takový je dnešní svět, že aDsurdnost
Další informace podá:
lohorský nemohl v českých zemích vládnout jiným
v uem aäva smysl; my, drazí soukmenovci oez do
J. Párán . tel. (Melb.) 848-5729
právním titulem, nemohl český stát nikam přm áiii
mova, jsme se přes všechny okupace, exny a kona žádnému jinému státu podřídit. Netřeba tedy ani
centraKy šťastné narodili.
podotýkat, že by bylo došlo k nějakým státopráv
Absurdnost, která přestala být absurdní a dává
ním změnám po 7. prosinci 1804, kdy František II.
smysi: poznám, že se z jedné nepopiratelná hrůzy
utvořil titul císaře rakouského. Císař František I.
, Prať, - . - v y s e strany 5)
stává srovnáním s jmou téměř požehnání. To, vel
výslovně prohlásil, že všechna království mají své třeba ansann o teroru. Kde se však každý bojí pro koobchodníci s hrůzou, je hrůza konečná.
ústavy, výsady a poměry zachovávat beze změny. jevit svaj názor ze strachu o denní chléb a zaměst
Panorama pokroku, který je nevyhnutelný:
Svéprávnost českého státu nemohla být tímto aktem nán;. je k cukánu třeba občanské odvahy, která pod
člověk dobijí klackem člověka — musíme zvýšit
zrušena, ale také nebyla ani rušena. Dalekosáhlé tiakem všudepňt.;»mnéh£> teroru vymřela. Lidé se
pokusy o to se dály teprve v éře tzv. ústavní. No cítí svobodu zásadné m. tím , že mají možnost proti p ro fit.. . lidi tonou bez pomoci v tisících — dejte
vý titul Františka II. jen důrazněji podtrhl, že všech omezením bojovat, jak dosvědčuje hrstka stateč nám vyšší mzdy . . . tělo požírá samo sebe — ben
zin, neberte nam benzin . . . Jenom oči zůstaly z
ny země habsburské monarchie tvoří jednotný celek, ných. kteří měn možnost podepsat Chartu 77.
obnčeje dítěte — udržujte životní úroveň . . . spása
v němž jejich autonomní postavení, opřené o feudál
Každý stát má zájem na tam, aby na jeho území
ní historická práva, ustupuje do pozadí před centra- nikdo neprovozoval teror- Občané jeho mají totiž je v misce rýže — máslo je nezdravé, jezte marga
rin . .. Bolest a chtivost, hlad a nenažranost, umí
lisovanou podobou státu.
životni zájem na tom. aby oepotkávali na ulici lidi
rání a žití v prázdnu . . .
® Jan Nepomucký August Vitásek, pianista, žák s otazníkem na čele: Kdo tě dneska zabije? Některé
Hrůza je relativní.
F. X. Duška, byl jedním z hlavních představitelů státy nejvíce ohrožované terorem přijaly proto nové
5clete do biografu na ‘ ‘Clockwork Orange” .
zvláštní
zákony
proti
teroru
a
na
ochranu
spořáda
mozartovské 'tradice v Praze na počátku 19. století.
Byl koncertním mistrem, prvním ředitelem varha ného života (Španělsko. M. X I. 1978, Izrael, 29. IV.
nické školy, učitelem hudby a tajemníkem hraběte 1979), ale chybí mezi nimi Anglie, která jako by
Signatáři Charty 77 nesmějí vlastnit domy?
Bedřicha Nostice. Zaujímal díky svému postavení držela ochrannou ruku nad terorem v Irsku.
aneb
Totalitní
stát
se
nespokojuje
s
negativnim
poža
vlivné místo v pražské hudební společnosti a po
smrti Koželuhově nastoupil po něm na kůru svato davkem zákazu teroru a priviastšoje si teror sám,
KANCI V O KO LÍ k t P U C
vítském. R. 1810 bylo provedeno s úspěchem ve který v něm tak přežívá jako výíučná jeho doména.
Nikdo
nesmí
provozovat
teror,
jenom
stát:
Monopol
Stavovském divadle jeho hudební drama David.
Řepčice je malá vesnička patřící pod MNV Tře
Zemřel 7. prosince 1839 ä je pochován na Malostran teroru je přímým důsledkem rnoospata státní moci.
V zahraničních vztazích vzniká pak soutěž ve zbro bušin. Je v litoměřickém okrese, ale stejně jako
ském hřbitově.
jení, v níž žádná z velmocí, se nemůže spokojit s od Litoměřic' je vzdálena i od Ústí nad Labem,
• Když na mirošovské faře působil jako farář Voj
druhým místem. Mír zůstává na vážkách, neboť kde sídlí redakce Průboje, krajská správa StB a
těch Nejedlý, scházívali se v ní na přátelské be
není výsledkem dobré vůle a shody mezi národy, soudce Josef Kugi, který už odsoudil nejméně půl
sedy vlastenečtí spisovatelé, z nichž A. J. Puchnýbrž je založen na rovnováze strachu- Na třaska- tuctu signatářů Charty 77. Do čp. i v Řepčicích
majer při jedné své návštěvě poznamenal, že kdyby
vinách spočívá nejen mír, ale i nejvyšéi vyzname se před avěma roky nastěhovaly dvě signatářské
spadla střecha fary, bylo by veta po české litera
nání ve formě ceny míru. Její zakladatel a vyná rodiny: Kubíčkovi a Parkánoví, později přibyla i
tuře. Jednu takovou schůzku z r. 1820 vylíčil J. K. lezce dynamitu A. B. Nobel (1833 - 1896) nebyl však rodina Soukupových. Jejich nastěhování nebylo bez
(Pokračování na str. 10)
tak velkým pacifistou jako jeho společnice, česká problémů: čtenáři si snad vzpomenou na dopis ing.
šlechtična Berta Kinská (pozdější baronka voo Sutt- Marie Soukupové kanceláři prezidenta republiky, v
řítili
nerová), na jejíž počest učinil odkaz pro mírovou němž se popisuje diskriminace této rodiny, která
ZLOBÍ
VÁS
OČI?
nesměla zakoupit jiný dům v Řepčicích. Dům, v
cenu.
“ Chce-li lidstvo uniknout revolučnímu násilí a je němž nyní všichni žijí, byl léta opuštěn. Jeho ny
Bolí Vás hlava ?
ho vládnímu používání jako prostředku k ovládám nější obyvatelé si opatřili stavební povolení a celé
Noste brýle od O P T Á
lidí, je třeba zkoumat legitimitu vlády a nikoliv dva roky dům upravují a přestavují. Investovali de
její účinnost. Neshodnou-li se lidé na zásadě její sítky tisíc korun, tisíce hodin práce. Činili tak někdy
oprávněnosti a na hlavních zásadách
mravních a s vypětím sil, protože byli mnohokrát postiženi v
náboženských ve veřejném životě, právo opozice se zaměstnám za svůj vztah k Chartě 77 a za své
stane zápasem na život a na smrt.” (Gugiielmo postoje. Nenechali se zastrašit a otrávit. Pro ně
Ferrero: The Principles of Power, 1942; H. J. Blaek- samotné a pro četné přátele se Řepčice staly sym
Capitol House, 113 Swanston St.,
ham: Political Discipline in a Free Society, G. Allen. bolem nezávislosti. Jejich význam ještě vzrostl poté,
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí I London, 1961, p. 97).
kdy manželé Princovi ztratili dům v Rychnově, kte
Komunistický vládní systém trpí hlubokou krizí. rý stát vykoupil údajně proto, že se na jeho místě
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky I
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHÚ
I Marxismus jako ideologie ztroskotal a komunistický mělo stavět autobusové nádraží. Dům Princových
systém byl degradován na pouhý mocenský aparát byl demolován v rámci cvičení Lidových milicí už
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, |
k utlačování poddaných. Kde vládne krutost, násilí 29. 6. 1978; od té doby jsou na místě neodklizené
v nutných případech i telegraficky.
| a teror, tam nastává soumrak lidství. Lidská práva trosky domu — snad jako pomník místních úřadů
V páték je otevřeno do 9. hod. večer,
jsou však nezadatelná a nezrušitelná. Vymykají se a memento na adresu severočeského undergroundu.
proto ze státní moci al nelze s nimi nakládat jako Co se povedlo v Rychnově, může se povést i v Řepale v sobotu je zavřeno.
čicích, uradili se orgánové. Dokonce záminka je
se státní koncesí.
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Sbírky edice Poezie mimo Domov, Mnichov

Na shledanou . . .

PoeZie v exilu
Je ovšem asi zceia zbytečné vyzývat čtenáře, aby si koupili knížku veršů.
I doma byla poezie — co duf prodejních úspěchu — Popelkou, o kterou zava
dilo pouze pár zájemcú-vyvolencú, kteří byli ochotni vzdát se vlnobití rytmu,
půvabům nezvyklého, znivého rýmu, odvážností tropů, které navozovaly náladu
docela jinakou než střízlivá próza, lakových "podivínů" je v exilu, stiženém
materiálními zájmy, zakrývajícími čím dál víc dokonce i smysl odchodu z
vlasti, ještě mnohem méně. Verše živoří jaksi na okraji edičnich plánu exilo
vých nakladatelství, slibná edice AKT v Gefterkinden, Švýcarsko, zanikla pro
nedostatečný zájem čtenářů. V Americe nadšenec Tománek vydává tu a tam
za nepředstavitelri|ých finančních obětí verše (edice HLAS), v poslední době
velmi zřídkakdy. Tím větší chvála a obdiv patří mnichovské oficíně "Poezie
mimo Domov (P m D )” a hlavně jejím u tvůrci a tuším jednomu ze dvou pra
cantů tohoto nakladatelsívíička (druhým je jeho žena). Za dva roky vydala
tato edice přes dvacet bibliofilsky vypravených svazků básní, — básní ovšem,
jak ani jinak být nemůže, nestejné hodnoty, většinou však dobrých až velmi
dobrých. O některých jsem už psal. Dnes tedy o druhých s pocitem, že splácím
dluh obětavcům nad jiné. A s výzvou hned úvodem: Kupuj i básně, čtenáři,
trochu poezie nikoho nezabije!
A začnu s poslední,
která zahajuje zvláštní
edici PmD
“ Meritum".
Budou v ní vycházet sbír
ky básníků, žijících doma,
“ bez vědomí autorů, pře
tištěné z rukopisů kolují
cích v Československu".
Daniel Strož nemohl zvo
lit lépe autora prvního
svazku této ojedinělé edi
ce: knížete
moderního
českého básnictví Jaro
slava Seiferta.
“ . . . Celý
život . jsem
toužil po svobodě.
Konečně jsem objevil
dvéře,
jimiž je možno k ní
vejít.
Je to smrt."
Tato myšlenka, vyjád
řená v básní “ Deštník z
Piccadilly’ ’ , která dala

sbírce jméno, se táhne
všemi čísly tohoto útloučkého svazku, někdy pod
povrchem, jindy expressis
verbis. Seifert se zabývá,
zdá se, smrtí velmi inten
zívně, věnuje jí dokonce
jednu báseň.
“ Milenka
básníků’’ ji nazývá; “ pa
ní všech bolestí’’ , “ loutna
nářků", “ císařovna všeho
vraždění” , “ sestřička hni
loby, poselkyně zmaru a
nicoty",
ale “ i jenom
okamžik, škrtnutí péra a
nic víc" ho neděsí. Slyší
“ vrzat dvéře umrlčí ko
mory", smrt mu brzy
“ kopne do dveří a ve
jde” . Ale básník se nebo
jí, jen lituje, že “ život
přeběhl rychle’’ , že byl
příliš krátký pro jeho
“ dlouhá toužení, která

podobná: na místě řepčického domu má vést autonusová linka, neboť linka Rýdeč — Řepčice — Třebušín údajně nestačí. Nestačí proto, že v okolí Řepčic a Všeradiště se vyskytují zlí kanci, kterých se
bojí všeradištské děti, jimž je třeba zajistit i linku
Všeradiště — Řepčice — Rýdeč, i když není jasné
proč, když tyto děti jezdí autobusem ze Všeradiště
do školy do Třebušína. A ť je tomu jakkoli, dětský
strach z kanců byl jediným argumentem pp. Jiřího
Faryho, ředitele okresní silniční správy v Litoměři
cích, ing. Zdeňka/ Nováka, projektanta téže správy,
a zejména pak Josefa Luksche, vedoucího odboru
dopravy ONV v Litoměřicích, kteří dne 6. 4. 1979
navštívili Jiřího Kubíčka, spolumajitele domu čp. 1
v Řepčicích a požadovali po něm, aby dům prodal
státu. Když byli odmítnuti, vypracoval p. Luksch
(bez podpisů druhých dvou pánů) “ záznam o jedná
ní” , který poslal Jiřímu Kubíčkovi poštou. Píše v
něm, že při cestě autem zpět znovu posoudili na
léhavost projektu linky i to, že má vést právě mí
stem, kde stojí dům čp. 1.
Požádali jsme Jiřího Kubíčka o rozhovor:
R: Proč jsi se přestěhoval do Řepčic a jak dlouho
tam bydlíš?
JK: Jsme v Řepčicích už dva roky. K přestěhování
do Řepčic jsem měl dva důvody. První bych označil
za seberealizační. Pracuju jako restaurátor starožit
ného iiábytku a k tomu potřebují dílnu nebo ateliér
a skladovací prostory, a to bych v Praze nesehnal.
Druhý důvod je komplikovanější, je z oblasti po
citů: řekl bych, že moje přestěhování bylo reakcí
na můj pražský stres. Důvodů pro to bylo ale ještě
více.
R: Kolik vás v domě bydlí?
JK: Jsme tři rodiny, moje manželka a já s dvě
ma dětmi, Viktor a Petra Parkánoví, kteří čekají
první dítě a kteří jsou spolu se mnou zákonnými

byla bez konce’’ . Předmě
ty svých tuh vyjmenová
vá ve “ Vlastním životopi
se” ,
závěrečné
básni:
matka, krása, žena a
ovšem: Praha. Celou tvor
bou se tato největší Sei
fertova láska táhne a ve
sbírce poslední (doufejme
z a t í m poslední) ho věr
ně doprovází. Vyznává ji
své milence bezostyšně:
nevyměnil by ji za nic
na světě, “ ani za všechny
zahrady ráje plné kvítí” .
Vzpíná se dokonce k straš
livé pohrůžce:
“ Však bez milosti jako
Marsyovi
a ť sedřena je kůže z
těla zaživa každému,
kdo by se dotkl tohoto
města,
a ť je to kdokoliv.

J.
I kdyby sebelépe vyhrá
val na svou flétnu.’ ’
Volné verše “ Deštníku
z Piccadilly” , vázané jen
hlubokým
okouzlením
krásou života, který mu
uniká mezi prsty, ať se
brání jakkoli, jsou vlast
ně jakýmsi závěrečným
echem
Seifertova díla:
jsou v ní připomínky “ Ru
kou Venušiných” , “ Vějíře
Boženy Němcové” , jaru
se tu dává sbohem jako r.
1937 a jablko v klíně mla
dé ženy žhne jako r. 1933.
A všechno to je intenzív
ní obměna veršů z roku
1940, ze sbírky “ Světlem
oděná’’ :
“ Ale vím, žeti jsou
jenom šťastni,
kteří jsou a kteří chtějí
být,
dokud smrt si stín jich
neprivlastní,
aby
mohla v tmu je
proměnit.
Víc
než být — je
milovat, můj milý,
třebas bys jen přelud
miloval,
není lásky, s níž by
nešel žal,
umíráme, aby jiní žili.”
Až Jaroslav Seifert jed
nou zemře, budeme my,
čtenáři, žít jeho verši. To
proto,
že
celý
život
chtěl
být.
A co
v íc : celý život
milo
val ,
byť jen přelud

spolumajiteli domu, a Charlie a Maruška Soukupovi
s třemi malými dětmi. Charlie pracuje také v domě.
R: Lze říci, že tvoříte komunu?
JK: Ne.
R: Jaké jsou mezi vámi vztahy? Máte nějaké spo
lečné zájmy?
JK: Kromě mé ženy, která s námi sympatizuje,
jsme všichni signatáři Charty 77. Jsme také všich
ni křesťansky orientováni. Spojuje nás i výtvarná
práce: zabývá se jí moje žena, Petra, Maruška a
já.
R: Byl jsem párkrát v Řepčicích a měl jsem vždy
pocit, že více než to, co jsi -uvedl, vás spojuje pří
slušnost k undergroundu, jako nezávislému alterna
tivnímu hnutí, usilujícímu o vlastní životní styl a
nezávislou kulturní činnost. Jaký je tvůj vztah k
undergroundu, co znamená underground pro ostatní
obyvatele domu a hlavně: co znamenají Řepčice pro
underground?
JK: Termín underground byl přenesen ze Západu
a ve zdejších podmínkách to není nejvhodnější vý
raz. Na Západě žijí lidé v uundergroundu trvale, zde
jsou mnozí existenčně nuceni podřizovat se po celý
1|ýden establishmentu a na underground jim zbývá
málo času. Zdejší uderground jsou ostatně lidé nej
různějších žíváních sylů. Underground se zde formu
loval kolem Plastic People a to, co bych já nazval
skutečným tvůrčím undergroundem, je dost málo li
dí. Okolo nichj je hodně lidí, kteří sympatizují, disku
tují atd. Mnozí se považují za androše. Já sám
se za androše nepovažuji. To ale neplatí o Charlie
Soukupovi a o Marušce. Myslím, že také Viktor a
Petra mají k undergroundu hodně blízko. U Charlieho to plyne především z jeho dlouholeté umělecké
spolupráce s Plastic People a samozřejmě i z jeho
životního zaměření. A co znamenají Řepčice pro

Urbánková

Růži a na shledanou z černých dveří —
Ty, růže, voň, ty uloupená keři,
ať vlhkou nocí příliš neklopýíám.
Zas nové loučení! Ach, proč je čítám,
když není pomoci.
"Nikdy! Nikdy!':' zalyká se déšť,
"nikdy, nikdy!” opíjí se déšť.
Jako když víčka přihmuřuje
zvrácená omámená hlava
a tichý pláč jí důlky vylíbává,
do písku prší přes angrešt.
Z dolíčků lásky budou brzy vrásky,
strhne-li příval tenké slzné hrázky,
fen příval zoufání.
Ta "nikdy, nikdy", lehce dotýka vá!
Pod nimi třeští, pálíc hlava,
která se nebrání.
Stolistko moje, upadías,
tisknu tě k ústům zablácenou stranou.
Sirá chuť písku, deště hlas:
Nikdy, ach nikdy! Šeptám: "Na shledanou . .
Když není pomoci.
Před čtyřiceti léty — 26. 11. 1939 —
. zemřel literární kritik a historik Am e Novák

krásy.
Promiňte, miluju Seifer
ta ze všech českých bás
níků nejvíc. Proto mi při
padá dost zatěžko mluvit
o jiných sbírkách edice
PmD. Jak reagovat po
záplavě
seifertovského
nádherná např. na tako
vouhle nesmyslnou slovní
hříčku: "konvergentně di
vergentní mutilace / diag
nosticko - anamnestických
symptomů / psychopatologické oligofrenní schizo
frenie / osciluje v tera
peuticky vágních centrech

/ stabilně amyrobanální
kypomanie maniaků / ’’ ?
Libor Koval tu chce v
“ Kon/tra/textech”
být
protějškem
Christiana
Morgenstema, nemá však
zdaleka lehkost, která či
ní např. “ Gingganz” zá
bavnou, rozmarnou poezií.
Lepší je Koval v “ Kryliádách” , v nichž s úspě
chem napodobuje rozver
né veršíky Karla Kryla
ze “ (Z pod stolu) sebra
ných spisů” s pozoruhod
nou přesností:
(Pokračování na str. 8)

underground? V našem domě se nikdy nepořádaly
koncerty ani výstavy. Pro underground a jeho pří
znivce jsou Řepčice možností názorové konfronta
ce.
R: Myslíš si, že je to důvod, proč vám chtějí
ten dům vzít?
JK: Ano, myslíme si to všichni. Není to jistě je 
diný důvod. Dráždíme už svým signatářstvím a tím,
že jsme si vytvořili relativně nezávislé společenství
tří samostatných rodin.
R: Jaký k vám mají vztah ostatní obyvatelé Řep
čic?
JK: Jak kteří. Od mírně přátelského až k indife
rentnímu. Programové nepřátelství zde není.
R: Je pravda, že se ve vašem kraji výrazně rozplemenili kanci?
JK: Do žertu mi moc není. Žádné kance jsem ne
viděl. Obavy z kanců uváděli jako důvod pro vý
stavbu nové autobusové linky úředníci, kteří nás
navštívili. Je to pochopitelně nejapná výmluva.
R: Co chcete dělat? Necháte si dům tzv. vykou
pit?
JK: Z právního hlediska nám moc možností ne
zbývá. Budeme pochopitelně poukazovat na nesmysl
nost celého projektu. I kdyby někdo opravdu chiěi
zřídit novou autobusovou linku, lze snad prokázán
že je možno ji vést jinudy a vybudovat ji s menšími
náklady. Celá věc není jenom naše záležitost, již
tím, že se vlastně opakuje: vloni bylo totéž v Rych
nově. Tím vzniká značný problém pro řadu lidí. kte
ří vlastní dům nebo si ho chtějí koupit a kteří jsou
z těch či oněch důvodů ú úřadů v nemilosti. I proto
se chceme proti tomuto existenčnímu pokoření brá
nit všemi legálními prostředky a očekáváme morál
ní podporu.
(Otázky kladl Petr Uhl. který napsal i úvod k
rozhovoru.)
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Problémy
(Pokračovanie zo str. 2)
surovín — špeciálneho ná
bytkového dreva, bariev,
vlisov, nedostatok podkla
dového textilného mate
rialu a ani potrebný ser
vis, obmenu fazón atď.,
ba ani obalov pre expe
díciu — neovláda obalovú
techniku, hlavne nedosta
tok kartónov, “ bez kte
rých” — ako konštatujú
Hospodářské noviny —
“ je odběr zákazníky z
kapitalistických států pro
stě nemyslitelný.’’
Je smutné konštatovať,
že štáť, ktorý kedysi bol
vo svete preslávený kva
litou
svojich výrobkov
spotrebného tovaru, naj
mä textilu, obuvi, bižutétérie a kožených výrob
kov, dnes v dôsledku ne
premyslenej socialistickej
delby práce nie je v stave
sa uplatniť na trhoch
slobodného sveta a neu
stále musí bojovať s ne
dostatočnou kvalitou svo
jich výrobkov. Rudé prá
vo na margo tohoto prob
lému dňa 17. júla napísa
lo:

ŠTEVEN VARDY
580 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a Slovensky.
Telefon:

61-8579

26. 11. 1979

Poezie v exilu

Příjemný výlet ze Sydney po Hume Highway
(směrem na Melbourne)
vyžaduje dobrý oběd nebo večeři

ké se špičkovou technic
kou úrovní.” Ale to je len
propagačný šláger, na
ktorý nikto nič nedá, pre
tože Československu pri
delila socialistická delba
práce úkoly, ktoré mu poviazali ruky. Zničila jeho
kvalitný spotrebný prie
mysel, pridelila mu rozvoj
strojárenstva a ťažkého
priemyslu, a teraz aj
nukleárneho
priemyslu,
ale mu zároveň znemožni
la udržiavať styky s mo
derným vývojom techno
lógie na Západe. Jeho
osud je takto vo službách
sovietskeho imperializmu
spečatený.

RESTAURACE STARLIGHT
Hume Highway

BARGO, NSW. 2574
Telefon (046) 84-1060
(nebo priv. Sydney — (02) 300-9042
Otevřeno 7 dní v týdnu od 12. hod. pol. do půlnoci
Prvotřídní jídla á la carte a česká kuchyně
Pořádáme též svatební hostiny
a jiné oslavy všeho druhu
Záznamy na vánoční a silvestrovské oslavy
Na Vaši návštěvu se těší
Jarda Vamirášek

ZÁJEMCE O TENIS
v západních předměstích Sydney by msůio zajímat,
že nově doplněný výbor ČeskoskwěuáciSo '"Cotaitry
Clubu” založil fond pro stavbu ävoa tenisových
kurtů na pozemku klubu. Stavba Je plánována na
počátek příštího roku, ovsem za předpokladu, že
se přihlásí dostatek zájemců o testo sport. Vzhledem
•k vysokým nákladům bodané pssvždis: značr.ou
Zrejme aj vedúci KSČ část stavby svépomocné, ale farBiafeí podpora bude
to tušia, lebo len s ich de také vítána. V šechův iafocssace podá O. šišák,
vedomím mohlo Rudé prá tel. 628-9532.
vo v závere svojho člán
ku “ Ekonomika, svět a
CZECHOSLOVAKiAM COUNTRY CLUB
m y” , prísť s touto varov
30- Devonshire Rd., Kesssps Creek, NSW. 2171
T d e fm
nou vetou: “ Žádný občan
srdečsé zve aa
přece nechce, aby naše
MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU,
která se kosá v sobota L prosince 1979.
ZSrCsték v S rsľdm večer.
Slavnostní rozdílem dárků.

národní hospodářství a s
ním zároveň životní úro
veň našeho lidu stagnova
ly, nebo dokonce sa zhor
šovaly.”

_♦ * __

Naše kscfiysaé .Je otevřena každou sobotu
od B- m 22 hodin.
Hráči va&ejbete se sete zeji obvykle v neděli
odpoledne a Eiitaji každou posilu. Hraje se u Jnés
též pÉBg-posag.
V aa sžeh
mfetaostech pro Vás uspořádáme
svatby, oslavy narozenin, rodinné večírky atd.
Místa je® Vás rezervují nebo organizaci večírku
2 aädfi.: A . Barok: tel. 72-3826 nebo A. Krotký:
teL m s m ,

To je pravda, nikto to
“ Zejména
pro vývoz nechce u nás. ale Moskva
musíme vyrábět stroje a na to, co chcú ľudia u
výrobky moderní, estetic nás, nič nedá.
* ZLA TN ÍK *
* HODINÁR *

D O M O V A

MELfORA KENNELS
O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.

_ * * _

P řijímáme

Srdečně zveme všechny děti, jejich rodiče
a přátele na dětskou
VÁNOČNÍ NADÍLKU,
která se koná v nedělí 16. prosince 1979 odpoledne.
__ * * __
N a Silvestra 3L prosince se samozřejmě sejdeme,
abydkesa vesele uvítali nový rok. Vše bude pro
Vás připraveno. Prosíme jen, abyste si zamluvili
včas místa!

hárající feny.
U dSejíe si
záznam včas.

L. & C. MOJŽÍŠ
Lot X
Cedar Creek Rd-„
THJRLMERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 818426

CHLAPCI A DĚVČATA I

Tělocvičná jednofa Sokol Sydney
Vás srdečně zve na
MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU,
kferou pořádá v sobotu 1. prosince 1979
v sále sokolovny,
16 Grattan Crescent, Frenclťs Forest
K tanci hraje česká muzika,
zpívají L. Kašpar a P. Sedláček.
Vánoční výzdoba —-Rozdávání dárků — Tombola
Rezervování míst: tel. 529-8457 nebo 99-2260
Vstupné $ 5.00.
— ★ —
V pátek 7. prosince 1979 pořádáme v sokolovně
jak pro sokolské, tak i pro všechny ostatní
krajanské děti
VÁNOČNÍ NADÍLKU
s vystrojeným stromečkem, Mikulášem i čertem.
Bude tam také rej v maskách
pro naše nejmenší děti.
Na shledanou v sokolovně.
Dostanete dáreček.
Téhož dne skončíme tělocvičnou činnost pro
tento rok. Budeme
naf Vás těšit po Novém roce.
M»- D.

P řijď te si zatančit a zazpívat
do naší nové sydneyské skupiny
lidových
tanců
"SLOVAN"

(Pokračování se str. 7)
"N a břehu řeky
plácal se vzteky
kapří ček
Ježto byl němý
prozradil zemí —
b ylť on z Čech.”
Karel Kryl, který zhoto
vuje ke svazkům PmD li
noryt}- na téma “ srdce” ,
je ve sbírečce “ 17 krypto
gramu na dívčí jména”
milostný,
plně zaujatý
asociacemi, které v něm
vyvolávají tělesné i du
ševní vlastnosti děvčat,
která mu zkřížila cestu.
Krátké záběry, jen co by
počáteční písmena zvěsto
vala jméno opěvané, jsou
lehkonohé,
nezávazné
črty, jen někdy zabíhající
střídmě do filozofických
výšin. Ale zbývá při za
milovanosti čas na hlubo
ké úvahy .. . ?
Poezie Olgy Valeské,
shrnutá
do “ Hledání” ,
ukazuje,
jak velký kus
básnířka urazila od své
prvotiny
“ Vůně našich
strání” . Nechci tvrdit, že
by se stylisticky zcela
c-prostila od starých vzorů
(H álek), ozvláštnila
se
však tématicky. Osud Ze
mě jí leží na srdci, Země
ohrožené technikou, ato
movou bombou a moder
ním způsobem života, hle
dá (a i nalézá) odpověď
na otázku, proč žije. Vidí
spásu v křesťanství: “ To,
co je ze země, vrátí se
k zemi. To, co je od Bo
ha, opustí zemi.”
Křesťanství, řekl bych,
katolické je povýtce také
obsahem
“ Podvečerní
hudby’ ’ , jejímž autorem
je někdejší opat břevnovského kláštera Anastáz
Opasek. Jako kněz už ne
musí hledat, ví, kde je

jeho místo, ví, na co se
spoléhat; stále znovu žas
ne nad prostou přírodou
a vyjadřuje to původně,
nezávisle, moderněji, než
by bylo možno od kněze
očekávat, i když zůstává
většinou na půdě chrámu
a náboženství. Květ lilie
v něm např. vyvolává
tyto asociace:
“ šaty družiček,
bělostný sníh a vůně
kadidla
na věžičce plátků
rozhozené vlasy” .
I on je raněn smutným
údělem své vlasti, v Ba
vorsku však káže odpuště
ní a velké smíření vysíd
lených Němců a exulan
tů.
Verše Michala Racka
“ Jizvy po domovu” pro
kazují, že se autor ani
po deseti letech neuzdra
vil z žalu po rodné zemi.
Témata jsou stejná jako
v jeho předchozích sbír
kách: vlast v okovech,
maminka,
nevyslyšená
láska. Vzpomíná na místa,
kudy
doma
chodíval
( “ Tak hebké střechy ne
máš Kynžvarte jako jsou
Claudiiny
o č i . . . ” ),
a
dochází k přesvědčení:
“ Leč i kdyby jak skýva
chleba okorala
nám vždy se bude zdát
o sladké cestě
domů . . . ” .
J. S.

SWISS TRA1NED
WATCHMAKERS
K. Ebner
19 York St„
SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 29-7543

KUPTE SI NYNÍ

Hledáme také hudebníky a všechny krajany,
kteří mohou nějak přispět k úspěchu taneční
skupiny.
Informace: telefon (Sydney) 587-1870

Schaffhausen
světoznámé
švýcarské hodinky,
které jsou teď

J

Spolek sv. Václava spolu s SVU v Sydney

1
!

srdečně zvou krajanskou veřejnost na
vánoční pásmo nazvané

j
>
\
f
{

v Austrálii
za speciální
předvánoční ceny !

"NESEM VÁM NOVINY",
které se koná v sobotu 15. prosince 1979
v 8 hodin večer v ANZAC Auditoriu,
26 College St„ Darlinghurst
(naproti památníku ANZAC, Hyde Park).
Pásmo připravili
Jarmila Carrollová a Karel šindelář.
Vstupné $ 2.-, děti a pensisté $ 1.Po programu občerstvení.
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K používání
nebo jako investici.

LINTON & SHAW PTY. ITD.
1. poschodí, 245 Pitt St., Sydney
Telefon (Sydney) 61-3764

26. 11. 1£>79
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D O M O V A

Denník vodcu albánskych komunistov
(Pokračovanie zo str. 4)
Hodža je obzvlášť ne
vrlý na svojich balkán
skych susedov. O Bulha
roch, ktorí sú tradičjnie
najbližšími
spojencami
Krem ľa v tejto oblasti,
píše, že “ sú tak blízko k
Sovietom, ako ich spodná
bielizeň” . Juhoslovanské
ho maršála Tita zas ozna
čuje za “ agenta americ
kého imperializmu a slu
žobníka svetovej buržoá
zie” , kým na vládu Nicolaea Ceausescu v Rumun
sku útočí ako na “ ko

rupčný a zbankrotovaný
režim osobnej a rodinnej
diktatúry” .
Jediným komunistickým
vodcom, pre ktorého na
šiel Hodža dobré slovo,
bol sovietsky diktátor Jo
zef Stalin — človek, kto
rého jasne považuje za
vzor. K eď sa dotýka či
stiek z tridsiatych rokov,
poznamenáva: “ Stalin bol
veľk ý človek, veľk ý re
volucionár a zostane nim
po celé stáročia. Stalino
vé chyby, pokiaľ vôbec
existujú, sú nepatrné.”

Napriek všetkému na
dávaniu a rétorike, den
ník obsahuje aj niektoré
skutočne pozoruhodné hi
storické pohľady.

sko. V knihe sa prejavuje
tiež chronická potreba za
hraničnej
hospodárskej
pomoci a expertízy.

-*

Vyberte si z ohromného množství knižních titulů,
které nabízí KN IŽN Í CENTRUM! Malá ukázka:
Cizojazyč. slovníky, i technické. — Obrazové
publik. — Kuchařky české i slov. — Hanzák:
Světem zvířat — Švejcar: Péče o děti ■
— Brožek:
Cukrovka — Scheinpflugová: český román — Sekora: Ferda cvičí mraveniště — Werfl: Píseň
o Bernadettě — Undsetová: Kateřina Vavřincova
— Vachek: Čtyřicetiletý — Šrámek: Tělo —
Stendhal: Kartouza parmská — Skružný: Humo
resky — Sayersová: Vražda potřebuje reklamu
— Marek: Panoptikum st. krim. příp. — Col
lins: Žena, v bílém — Christie: Zkouška neviny
— Borovička: Tajemství špionáže — Sedlmayerová: Láskám hrozí smrt — Simenon: Augusti
nova smrt — Reymont: Sedláci — Payer: V le
dovém zajetí a nesčetně dalších.

Z denníka jasnie vysvi
tá, že Číňania, ktorí, ako
trvrdia,
vraj
venovali
Albánsku pomoc v hodno
te 5 miliárd dolárov, opu
stili Albánsko bez toho,
žeby dokončili mnohé pro
jekty, vrátane jedplej hydroelektrárne. Je zaujíma
Též přijímáme přihlášky k Seznamování !
vé, že minulý mesiac ju
Pište na K N IŽ N Í C EN TRU M , Box 3483 " C ”
hoslovanský minister ob
H AM ILTO N, ONT. CANADA
chodu naznačil, že by sa
juhoslovanskí
odborníci
mohli poslať do Albán-ska, aby tieto projekty do
Sokolské slety nebývaly kdysi pouze sokolskou zá
REDAKCI
DOŠLO:
končili.
ležitostí, nýbrž celonárodními slavnostmi. Chceme,
Josef T. Tománek DOMOV A CIZINA. Básně a
O Hodžovej zúfalej po-i .aby tomu tak bylo i v případě příštího 5. jubilej
důkazy z let 1973-1978. Vydal jako svůj 17. svazek
ního sletu čs. sokolstva v zahraničí v roce 1982 ve
trebe zlepšiť stav hospo
Hlas-Voice, 85-31, 168 Street, Jamaica, L. I. New
Vídni. Chceme, aby přijeli nejen sokolští cvičenci
dárstva krajiny svedčí aj a sportovci, ale aby se k tomuto jubilejnímu sletu
York City, N. Y. 11432, USA. 310 stran. Cena $ 7.-.
to, že trval na tom, aby sjeli do Vídně Češi a Slováci z celého svobodného
Knihy vydané Křesťanskou akademii v Římě:
ideologické
rozdiely medzi :světa a sešli se v metropoli nad Dunajem s přáteli
Edice Studium. SLOVO A NADĚJE. Sborník s čásn
Albánskom a Juhosláviou ia známými, žijícími dnes roztroušeně po všech kou
materiálů ze symposia K A v Brixenu v r. 1977 a
tech světa. Zkrátka — aby to bylo velkolepé setká
další texty. 160 stran.
ako aj Západom neovplyv ní všech Čechů a Slováků, žijících mimo starou
Literární edice Vigílie. Bedřich Svatoš: TVÁS1 DO
Pochopiteľne, denník sa nili hospodárske vzťahy vlast.
SVĚTA. Kniha povídek. 196 stran.
Obracíme se na vás již dnes, necelé 3 roky před
predovšetkým
zaoberá Albánska. To tiež vysvet
Literární edice Vigílie. Iva Kotrlá ZDE V POCHYB
vnútornou situáciou sa ľu je prečo Albánsko — sletem, který se bude konat v prvních dnech čer
NOSTI. Sbírka básní. 110 stran.
Náboženská edice. Josef Ratzinger ÚVOD DO KŘE motného Albánska. Silne hoci vylúčilo styky so Spo vence 1982, abyste se na to mohli včas připravit,
naplánovat si dovolenou, jež by v těch dnech začala
SŤANSTVÍ. 256 stran.
sa v ňom dostáva na po jenými štátmi i so Soviet či skončila ve Vídni, odkud se můžete rozjet do ji
Edice Skála. 33 DNÍ ÚSMĚVŮ A PRAVD Y. Projevy vrch
tradičný
strach skym zväzom — predsa ných turistických končin, a abyste si včas stačili
papeže Jana Pavla I. 62 stran.
Albánska z Juhoslávie. v minulých mesiacoch vy-j dát schůzku svými přáteli z jiných zemí. Bylo by
VE JMÉNU PÁNĚ. Papež Pavel VI. Čechům a Mo
Hodžov hrdina Stalin ke stupňovalo svoje diploma-. ovšem škoda strávit ve Vídni pouze 3 hlavní sletové
ravanům. 62 stran.
dny, kdy bude na pořadu seznamovací večírek, sle
Knihy možno objednat na adrese KA. Via áeila dysi naznačoval, že Ju tic'ké a iné kontakty so í tový ples, turnaj v odbíjené a košíkové, závody v
hoslovania prehltnú Albán západnou Európou.
-C-’ nářaďovém tělocviku a jako vyvrcholení hromadná
Conciliazione 1, 00193 Roma, Italy.
sletová vystoupení na vídeňském stadiónu. Těšilo by
nás, kdybyste ve Vídni trávili více dní, třeba celý
týden. Proto hodláme uspořádat ve dnech před sle
tem TÝDEN ČESKÉ A SLOVENSKÉ KULTURY, v
němž se mají před sletovým, krajanským, ale i
vídeňským a mezinárodním publikem rozeznít kon
105 M IL OD LOS ANGELES, REKREACÍM STŘEDISKO SVĚTOVÉHO JMÉNA,
certní síně českou a slovenskou hudbou, zpěvem, tan
NAVŠTĚVOVANÉ V POSLEDNÍCH LETECH VŠEMI A M E R IC K ÝM I P R E ZID EN TY
cem, v němž by bylo možno shlédnout balet, panto
mimu, černé divadlo, filmy i velkou výstavu výtvar
ného umění, v němž by se konaly přednášky a disku
ze známých literátů a jiných kulturních pracovníků.
T H E j
K tomu účelu chceme pozvat české a slovenské
Best
umělce všech odvětví k účasti. Nebudeme jim moci
Western
!(i)csfc?n
platit honoráře, ale snad jim bude stejnou odměnou
w
w H On Ti E L
H OTEL
vědomí, že budou mít příležitost vystoupit před vlast
ním obecenstvem, které jim po letech bude moci za
107 velkých pokojů, 3 bazény.
150 skvěle vybavených pokojů —
Minerální voda přináší zlepšení těm.
tleskat jako kdysi doma.
5 bazénů s rekreačními prostorami —
Takový velkolepý podnik si ovšem vyžádá řadu
kteří trpí zánětem kloubů (arthritis)
Speciální jídejnla, v níž dostanete naše vyhlášené
organizačních opatření s ubytováním, zajištěním sá
a jinými nemocemi.
dobré řízky — Sambo’s — 24hodinový provoz
lů, sestavením programů, vytištěním pozvánek atd.
K dispozici je pěkná kavárna,
Abychom to vše ve zbývajících 2 a půl letech zvlád
— Poblíž obchodů, kin a nočních podniků
sál na bankety atd.
li, prosíme krajany na celém světě už nyní o spolu
11 000 PALM D R IVE ,
411 E. PALM CANYON D RIVE,
práci. CO OD VÁS OČEKÁVÁME?
DESERT HOT SPRINGS, Ca. 92240
PALM SPRINGS, Ca. 92262
1) Od zpěváků, hudebníků, tanečníků, herců, mimů
Telefon (714) 329-6484
Telefon (714) 327-1391
a výtvarníků, ovšem vesměs bývalých či nynějších
profesionálních umělců, nezávazné sdělení, zda jsou
zásadně ochotni — nenastanou-li nepředvídatelné
okolnosti — zúčastnit se Týdne kultury a čím by
přispěli do jeho programové náplně, abychom mohli
předběžně určit počet večerů, obsah vystoupení či
R oyal Motor Hotel
Best
náplň výstavy.
Western
2) Od čtenářů a krajanů po celém světě upozor
(d ř ív e R o ya l In n )
nění a adresy jim známých profesionálních umělců,
65 moderních pokojů — 2 bazény — Sauna
aby jimi sletový výbor mohl zaslat osobní pozvánku.
— 5 restaurací v sousedství —
66 luxusních pokojů — 3 bazény — Sauna
3) Od všech ostatních jednotlivců návrhy na obo
Yz míle k obchodnímu středisku,
Pobiíž restaurací, obchodů a kin
hacení Týdne české a slovenské kultury, evení. na
kinům a nočním podnikům
setkání, diskuze a pracovní porady oborových sku
1700 SO. PALM CANYON D R IVE ,
1277 SO. PALM CANYON D R IVE,
pin — lékařů, vědeckých pracovníků, filmařů, peda
PALM SPRINGS, Ca. 92262
gogů atd.
PALM SPRINGS, Ca. 92262
Vám všem bychom byli vděčni za nové nápady,
Telefon (714) 327-1564
Telefon (714) 325-5026
pomoc a spolupráci už nyní. aby sletový týden v
Doprava na letiště nebo k autobusu zdarma. - Přejete-li si bližší informace nebo rezervování
prvních červencových dnech roku 1982 vyzněl jako
důstojný svátek a setkám Čechů a Slováků z ce
pokojů, vytočte bez poplatku v Continental USA číslo (800) 528-1234, v Arizoně (800) 352-1222.
lého světa. Všechny přípisy ke shora uvedeným vý 
Na Vaši návštěvu se těší
zvám zašlete na adresu sletového jednatele pro
Všechny tyto hotely zaručují příjemný pobyt v lázeň
JAN F IL ÍP E K & STAN STOKES,
Austrálii:
ských střediscích proslulých účinnou minerální vodou.
Bratr Vladimír S t e k l y ,
majitelé-vedoucí
33 Hamilton Street. Lane Cove. N. S. W. 2066.
Hodia odhaľuje, že pri
návšteve Čou En-laja v
Moskve v novembri 1964
navrhol tomuto čínskemu
predstaviteľovi jeden vý
znamný sovietsky maršál,
aby sa zbavil Maa — ci
tujeme — "tým istým spô
sobom. ako sme my od
stránili Chruščova” . Keď
sa čou En-laj zdržal ko
mentára. Brežnev ospra
vedlňoval maršála, že vraj
bol opitý.
Hodža tiež tvrdí, že sa
Číňania pokúšali niekoľ
ko raz o vytvorenie bal
kánskeho spoločenstva zlo
ženého z Albánska, Juho
slávie a Rumunska, ktoré
by bolo namierené proti
Sovietskemu zväzu.

Palm Sp rin g s, K a lifo rn ie
£ottn» tU Ifott

C am b ríb g e

litin Hotel

Sokolský slet ve Vídni 1982
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H L A S

D O M O V A

HLAS DOMOVA VÁM MŮŽE DODAT
IH N ED TYTO

L. & G. Pergl
o d b & m fc ! v o p t ic e

220 L Y G O N S T R E E T , C A R L Ť O N , 30S 3
T e l e f o n e : 347 5242

Kalendár H D
(Pokračování se str. 6)
Tyl v povídce Pomněnky z hrobu nejstaršího Če
cha. Nejedlý byl první farář, který psal do matrik
česky. V Mirošově započal několik větších děl básnic
kých, jmenovitě epopeji Svatý Václav, dodnes je
známa jeho ukolébavka Spi, má zlatá, boubelatá,
spi Růženko!, již zhudebnil rožmitálský kantor J.
J. Ryba. Další jeho básnické práce byly zhudebněny
Heldem, Vitáskem, Skřivánkem a Doležálkem. Od
r. 1826 byl V. Nejedlý farářem ve svém rodišti Žeb
ráku, kde 7. 12. 1844 zemřel a kde je i pochován
vedle svého bratra Jana. Na jeho náhrobku je nápis:
Jako k bratru k Čechovi tiskne se Čech
a srdečně pracuje pro vlasť,
život i jmění sází rád,
by v líčené se zastkvěla slávě.
• Český lékař, básník, organisátor začátků české
ho lékařského hnutí Jan Bohumil Ceyp se narodil
8. 12. 1839.
• Na hřbitově u zdouůského kostelíčka, nedaleko
Hrádku u Sušice, kde prožil půl století svého života,
odpočívá kněz Vojtěch Hlinka — spisovatel Franti
šek Pravda, který zemřel 8. 12. 1904 v kmetském
věku 87 let. Po vysvěcení na kněze se stal kapla
nem ve Kvílících u Slaného, kam chodil později do
školy spisovatel Václav Beneš Třebízský, r. 1847
ho povolal baron Stumfeder do Hrádku, aby se stal
vychovatelem jeho dětí. František Pravda patří k
oněms dnes již zapomenutým spisovatelům, kteří psali
povídky z venkova a malého města s katolisujíci
tendencí, a kteří bývali oblíbenými autory své do
by. Vzpomíná na něho K. V. Rais, Neruda pak zdů
razňuje, že jeho význam je celonárodní, neboť jeho
úspěšný vliv “ sahal do všech končin vlasti” . Když
ve Slezsku připravovali v r. 1860 Opavský besednik,
požádali (J. Lepař a K. Kunz) Fr. Pravdu, aby
pro nový časopis napsal vhodný lidový obrázek. A
tak se stal Pravda vedle J. Šrámka Březaňovského
hlavním a pravidelným povídkářem Opavského be
sedniku. S Pravdou korespondoval i Antonín Vašek
a při zakládání nového časopisu Opavského týdení
ku v r. 1870 se opět počítalo s jeho spoluprací. Ta
však ustala, když se jeho redaktorem stal Antonín
Gruda. Pravda však si zachoval, lásku a přízeň čte
nářů ve Slezsku, což se projevilo při jeho účasti
na cyrilometodějských slavnostech na Velehradě r.
1863, kde se k němu návštěvníci z Opavska radost
ně hlásili.
• Malíř Hugo Boettinger (vl. jm. MUDr. Fr. Desiderius) bývá obvykle označován jako karikatu
rista. Karikatura je však vášnivou a zaujatou,
bojovnou a důraznou kritikou. Nesoudí ani tak ze
vnějšku, ale hlavně ducha, mentalitu a citlivost člo
věka, jeho touhy i úsilí, jeho činy a vůli — odhaluje
nitro a dává je na pospas veřejnosti, kárajíc a tre
stajíc, málokdy oslavujíc. Zahledíme-li se na kresby
Boettingrovy, ihned poznáme, že jsou nazývány ka
rikaturami pouze z nedostatku přiléhavějšího a vý
stižnějšího označení. Jsou to spíše jednostranně zdů
razněné podobizny, na nichž jsou vesele podtrženy
ty či ony rysy člověka, kdy mírný a přátelský šprým
spočívá ve zdůraznění různých návyků, zvláštnů
stek, postoje nebo gesta. Takto “ karikoval’ ’ Theera,
Štursu, Nechlebu, Suka, Pekaře. Hugo Boettinger,
který zemřel 9. prosince 1939, byl obdivovatelem i
krás ženského těla (M alíř) i krás krajiny (Před
bouřkou). Překrásná jsou jím provedená ex libris.
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Jiří Lederer: české rozhovory (s čs. disiden
ty) $ 8,trsměvy Jana Masaryka $ 8.00
K. Hora: Moje matka Cizinecká legie $ 6.20
M. Klánský: Vyhnanství £ 5.70
I. Kraus: Prosímtě neblázni $ 5.60
V. Skutina: Rodič v síti § 6.40
J. Frolík: špión vypovídá £ 10.V. Šimečka: Obnovení pořádku $ 8.50
O. Hora: Svědectví o puči $ 10.Tom Stoppard: Profesionální faul £6.M. Hauner: 8 měsíců jednoho jara (série článků
ze Zpravodaje, Curych) £ 2.V. šikl: Nač Jaru nezbyl čas $ 6.A. Brousek — J. škvorecký: Na brigádě $ 7-40
E. Kulka: Židé v čs. Svobodové armádě £ 7.50
V. Hejl: Zásada sporu $ 6.25
V. N. Duben: Czech & Slovak Press Outside Czechoslovakia £ 3.50
Ivan Klíma: Milostné léto S 6-25
A. Kliment: Nuda v Čechách £ 6.25
0. Filip: Valdštýn a Lukrecie £ 5-80
Milan Kundera: Život je jinde $ '7.00
A. Lustig: Z deníku sedmnáctíieíé £ 4.75
Radek Kučera: Tábor bubáků 5 9-8C
M. Rybáková: Útěk z rekreace $ 5.50
J. Trefulka: Zločin pozdvižení S 8.50
Janků-Sandtnerová: česká kuchařka (610 str.) £ 20.F. Peroutka: TGMpředst. pik. Cunnlnghama £ 7.20
L. Vaculík: Sekyra $ 6.50
E. Táborský: Presidentův sekretář vypovídá $ 8.K. Čapek — Schairer: Neuskutečněný dialog $ 7.50
J. Kučera: Pražský srpen £ 5.55
Pavel Kohout: Bílá kniha $ 6.15
1. Binar: Kdo je pan Gabriel? £ 4J®
S. Richterová: Návraty a j. ztráty £ 4.75
Jiří Gruša: Dotazník $ 625
Jan Trefulka: O bláznech jen dobré S 5.50
E. Kantůrková: Pozůstalost pana Abela S 6.70
J. Hochman: Český happening $ 5.68
O. Rambousek: Krochnu s sebou $
Z. Kalista: Přátelství a osud $ 6.68
E. Kohák: Národ v nás $ 5.60
F. Moravec: Špión, jemuž nevěřili $ O i
V. Černý: Pláč koruny české $ 8.60
J. Lepman: Dobrou noc (příběhy pro déňj £ 8.28
N. Teriecký: Pláž u San Medarda $ 6-50
N. Teriecký: Andělé tady nebydlí $ 7.F. Duerrenmatt: Pád 5 7.20
Duerrenmatt: Soudce a jeho kat $ 6.18
Jaroslav Strnad: Job $ 6.50*•

v Praze premiéru Mozartovy Figarovy svatby.
• 10. 12. 1799 se narodil v Praze obrozenecký spi
sovatel, básník a překladatel Simeon Karel Machá
ček, který učil od r. 1828 téměř až do své smrti v
r. 1846 jako profesor na jičínském gymnasiu. Je
autorem oblíbené a dosud hrané veršované veselo
hry Ženichové, překládal z němčiny operni libreta,
z latiny Horatia Q. Flacca (Kniha o umění básnic
kém) a M. T. Cicerona (Čtvero řečí proti Catilin ovi).
•
10. 12. 1914 zemřel v pražském chudobin
ci miláček Prahy, barytonista Leopold Strop
nický, člen opery Prozatímního divadla v Praze.
Jeho pozdější osud byl tragický. Po záchvatu mrtvi
ce ochrnul a téměř ztratil řeč, ač hlas ke zpěvu
mu však zůstal zachován. Zpíval dokonce, ač takto
nemocný, na koncertu v Konviktě r. 1887, který byl
pořádán v jeho prospěch.

• 11. 12. 1899 zemřel Jan Evangelista Kosina, pe
dagog, autor pamětí "Život starého kantora” . Psal
pod pseudonymem Severin Karas.
• Valašsko v písních a Valašská svatba, básnická
zpracování valašských lidových zvyků, jsou vrchol
nými díly básníka a spisovatele Josefa Kaluse, kte
rý zemřel 11. 12. 1934 ve Franštátu pod Radhoštěm.
Své paměti vlažil do knihy Jak život šel.
• Po zániku vlastenecké Boudy v r. 1789 se usídlila
česká “ Thálie’’ v budově zrušeného kláštera hy
bernských františkánů, v níž se konalo 12. 12. 1789
zahajovací představení “ k radosti všech vlastenců
a jazyka našeho milovníků” . Účast krále Leopolda
na českém představení 16. září 1791 dodala lesku
a prestiže Hybernskému divadlu, kde na počest krá
le se dával nejdříve český kus žebravý student a
• Český houslista a kapelník Nosticova divadla pak německý Nástupnictví trůnu. Leopold daroval
Jan Josef Strobach zemřel 10. 12. 1794. R. 1786 řídil divadlu 200 dukátů.

26. 11. 1979

Jan Beneš: Zelenou nahoru $ 5.V. Havel: Hry $ 6.90
J. Škvorecký: Tankový prapor $ 4.50
J. Škvorecký: Lvice $ 3.80
J. Škvorecký: Mirákl $ 10.J. Škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.J. škvorecký: Sedmirameo'ý svícen S 4.4u
Z. Salivarová: Nebe, peklo, ráj $ 4.20
J. Kučera: Petarda z Aurory $ 3,J. Sýkora: Tleskání jednou rukou $ 3.50
V. Šikl: Nebe nad Seinou $ 5.90
K. Míchal: Rodný kraj 8 5.50
J. Picek: Poťouchlé povídky $ 6.30
Jan Procházka: Ucho $ 5.70
Hlasy z domova (Index) $ 5.60
J. Kaloušová: Pod jednou střechou s T. G. M. $ 4.50
Vynálezy B. Štěpána $ 4.10
M. Klánský: Vyhnanství $ 5.70
A. Solženicyn: Souostroví GULAG II. $ 8.60
Jar. Hašek: Velitelem města Bugulmy 8 3.80
Zborník Slovenského nár. povstania $ 10.80
E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 4.20
3 zpěvníky (Lit. Klub ve Švédsku) £ 2.90
N. Mandelštamová: Konec naděje $ 5.50
I. Sviták: Kniha prezence $ 2.20
Kristofori (kresby) $ 6.80
P. Pasek: Tokio volá Honolulu $ 6.80
S. Ochová: Sůl země a blbá ovce $ 3.70
Z. Němeček: Ďábel mluví Španělsky $ 6.50
O. Filip: Poskvrněné početí $ 4.40
O. Filip: Blázen ve městě $ 6.50
Ota Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka ze
Slezské Ostravy (4 díly), každý po $ 3.Jar. Vejvoda: Osel aneb Splynutí $ 4.80
J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.J. Pecka: Na co umírají muži $ 3.50
K. Pecka: Pasáž £ 4.20
K. Pecka: Štěpení $ 4.40
J. Beneš: Druhý dech S 4.70
Bří. Medvěděvové: Kdo šílí? $ 4.50
J. Danius: Zrod Satanova atomu (3 díly) $ 8.20
K. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 5.K. J. Krušina: Matylda a my dva $ 4.60
K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 5,K. J. Krušina: Zimní bouře $ 5,K. J. Krušina: Druhá bouře $ 5.Jack London: Bílý tesák $ 4.60
L. Grossman: Nevěsta $ 3.50
L.
Grosman: Hlavou proti zdi $ 6.50
J. Drábek: A co Václav? $ 4.J. Drábek: Zpráva o smrti Růžového Kavalíra $ 4.50
řván Diviš: Teorie spolehlivosti $ 5.20
Jan Schne;der: Přesunuté hodiny mythologie $ 6.J. Staněk: Potrestaní $ 6.J. Henryková: Poslední vlak z Babylónu $ 5.20
J. Henryková: Fantazie pro němou lyru $ 5.80
. B. Svatoš: Zatmění $ 6.J. Kučera: Ecce Homo $ 4.20
Motáky z Ruzyně (s předml. L. Pachmana) $ 2.20
Z. Salivarová: Summer in Prague
(Honzlová
anglicky) $ 8.90
K. čapek: Proč nejsem komunistou? $ 1.50
Petr Den: Naší mládeži $ 1.10
Sborník Hlasu domova 1950-75 £ 3,EDICE AKT (bibliof.}:
J. Shilling: Jestřáb $ 4,J. Shilling: Jednou ti napíši píseň $ 4.J. Schneider: Jak číst ohňostroje $ 4.J. Schneider: Rozepnuté dny $ 4,G. Goepfertová: Ohňostroj marnosti £ 4.A. Lidin: Psychogenes $ 4.SBÍRKY BÁSNÍ:
J. Lederer: Sopka islandská $ 2.20
F. Listopad: černý bílý nevím $ 2.20
V. čerepková: Ztráta řeči $ 2.20
R. Preisner: Odstup $ 5.50
S. Mareš: Báje z Nového světa $ 2.90
P. Eisner: Sonety kněžně $ 6.20
P. Eisner: Bohyně čeká $ 7.20
Jan Skácel: Chyba broskví $ 4.20
J. Seifert: Morový sloup $ 7.20
Michal Racek: Udivené oči $ 4.Michal Racek: Šepot v šeru $ 4,J. Koláček: Veronika £ 2.80
Pavel Javor: Krůpěje £ 5.50
Pavel Javor: Nápěvy $ 4.A. Kvapilová: Krajíček chleba £ 2.00
Ivan Diviš: Noé vypouští krkavce (básně) $ S.60
K uvedeným cenám připočítáváme 50 centů za
knihu k částečné úhradě poštovného. Při zásilce
4 a více knih poštovné neúčtujeme.

26. 11. 1979

H L A S

íK m tm tiiiim iftm n m m n m m u m t

MELBOURNSKÁ U N IVE R ZITA
PRÁVNICKÁ FAKULTA
CHCETE SA STAŤ PRÁVNÍ KOM ?
MATURUJETE TOHTO ROKU ?
Melboumská univerzita má rezervovaných nie
koľko miest pre študentov, ktorí majú maturovať
v (r. 1979, avšak študovali s ťažkostiami a ktorých
maturitné vysvedčenie nedosiahlo počet bodov, po
trebných k zápisu na Právnické fakultu.
Ak výsledok vašej maturitnej skúšky bol by
ovplyvnený jazykovými, finančnými alebo byto
vými ťažkostiami,
alebo inými
problémami
v priebehu stredoškolského štúdia, môžete požia
dať p prijatie na Právnickú fakultu v r. 1980
v rámci “ Schémy pre prijímanie znevýhodnených
študentov” .
Všetci riaditelia stredných škôl boli vyzvaní,
aby podali návrhy v súlade s touto schémou na
Právnickú! fakultu do piatku 30. novembra 1979.
Ak sa nazdávate, že by ste mohli b y ť prijatý
na štúdium v rámci tejto schémy, musíte žia
dať informácie od riaditeľa školy, ktorý vám
schému vysvetlí.
Ďalšie informácie môžete obdržat' odo mňa na
Právnickej fakulte Melbournskej univerzity (Law
School, University of Melbourne), Parkviile 3052
(telefón 345-1844, Ext. 6165).
P. M. Xickotls
Registračný úradník (Právo >

T. D.

—
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KO B e R C O

COLOURAMA
ELECTRONICS
J. Schoenpflug
Prodej a opravy všech druhů
TELEVIZN ÍC H APARÁTŮ A ZESILOVAČŮ
539 North Road, Ormond, Vic. 3204
Telefon 578-5349, po hod. 578-4103

PR VO TŘ ÍD N Í KUCHYNĚ
173 E BARKLY ST.,
ST. K ILD A , VIC.
(roh Belford
& Barkly Sts.)
Telefon: 534-8228
Specialista
na čerstvé ryby
Denně též tradiční česká jídla
Obědy a večeře po celý týden (mimo pondělí)
HOTOVA JÍD LA DODÁVÁME DO DOMU
od 10 porcí výše kamkoli v Melbourne

Mr ED

-U-

ČESKÉ VYS ÍLÁ N Í V MELBOURNE
Se zármu/kem oznam ujem e všem přátelům a
známým, že p j
diouhém utrpení
odešla
dne <o. L.stopadu 19>•» na věčnost tsaše drahá
i.iaiiunka, tcn yn e , nabicna a prababíČ Kd, pani
GABRIELA Ú B L O V Á ,
rozená Moučková
Pohřeb se konal dne 20. listopadu na hřbitově
v Keiloru.
Děkujeme současně všem, kteří se účastí na
pohřbu a jinými projevy soustrasti snažili zmír
nit naši bolest.
Václav Úbl, syn, s rodinou, Keilor, Vic.
Václav Úbl,
Alexander Úbl,
vnuk, s rodinou
vnuk

f DIVADLO V MELBOURNE: MUŽI

NESTÁRNOU

j Hra byla původně napsána pro dvě jevištní a fil|mové hvězdy let čtyřicátých — pro Oldřicha No! vého a Zitu Kabátovou. Jedině dík těmto dvěma
j představitelům, hra, jinak chudá na zápletky, si
tuační komiku a dramatický účin, docílila v Praze
několika set repris. Bylo proto odvážné vybrat hru,
která stojí a padá s výkony dvou hlavních herců,
pro ochotnické divadlo. Kupodivu, Muži nestárnou
v provedení ČODM ve dnech 10. a 11. listopadu t. r.
zaz&amenali, opravdový úspěch. Budiž hned konstaI továno, že se tak stalo především zásluhou intelii gentně promyšlené režie T. Kimlové, která u věj domí obtížného výběru špičkových, herců zamířila
I hru nikoliv na výkony jednotlivců, nýbrž na har! moniokou souhru celku. Což vyšlo skoro na jednič= i ku. Pakliže někdo z účinkujících vynikl jako indi
vidualista, byl to K. Průša v roli lesního Pernera.

NEJLEVNĚJI A NEJLÉPE
na základě bohatých zkušeností
s
* Sdělíme Vám nezávazný rozpočet práce, Z
v níž bude: úplné vyčištění, odstranění skvm. S
uvolnění chuchvalcu, dokonalé šamponování, g
desinfekee a odstranění zápachu x koberce, g
* Rychlá metóda sušení — 1 hodina
g
* Plně zaručená práce, prostá jakéhokoliv po- g
škození
g
* Vyčistění potahů
3
BUDETE PRE KV APEN Í NAŠIMI NÍZKÝM I
i
CENAMI A DOKONALÝM PROVEDENÍM
§
-Volejte (Melbourne) tel. 547-5430
S
.kimtuísimtcmmitstjiimmmmimMiuiiUiUMiiuuitaftľ
Zábavnou, kvalitní, dlouhohrající gramofonovou
desku se známými i neznámými šlágry a
povídáním JARY KOHOUTA, natočenou v Sa
turn Recording Studiu v Austrálii pod názvem
“ K Y-K Y-R Y-K Y’’ obdržíte na adrese:
George šimák,
8/30 Allison Rd., Elstemwick. Víc. 3185
Telefon (Melb.) 528-2148
Cena desky je $ 6.50 a poštovné.
Desku můžete koupit též v Hlasu domova

D O M O V A

Dá se říci, že svojí žoviálností a humorem podlože
nou laxností k jakýmkoliv problémům, skloubil ji
nak dějově dost roztratená tři jednání a přičinil
se o spád a logickou souvislost děje. R. Gebertová
jako Helena Horníkova vzala na sebe těžký úkol:
roli ženy ve třech věkových údobích časově od sebe
značně vzdálených. Jenom její rutifaérství, jevištní
zkušenost o dobré maskovaní (H. Rosenfeldová) jí
pomohly překonat jisté těžkosti. Nejlepší byla ve
třetím jednání. Ve stejně náročné situaci byl J.
Dvořák v roli nestárnoucího muže, počínaje nesmě
lým studentem a konče mužem v předvečer pa
desátky. Velmi dobrým maskováním a neskrývanou
snahou dostát své pověsti zkušeného herce, po
dal výkon jemu vlastní. V podpůrných rolích si
dobře vedla vždy spolehlivá Hilda Průšová, mar
kantně vynikla energická J. Košařové, sršící tempe
ramentem, spolu s rázovitě vykreslenou figurkou
P. Havlíčka, vhodně prihrávali pp. Soust, Kousal
(alternoval F. Rosenfeld), Z. Háberová jako vskutku
starostlivá strážkyne domácnosti, a F. Kafka jako
strohý vrátný. Milým překvapením byla “ tenisová
scéna” S. Štěpána, I. Nicholasové, I. Štěpánové a
R. Dvořákové, kdy na jeviště byl rázem vnesen
mladistvý, bezstarostný ruch. Z této skotačivé sku
pinky zůstala na scéně D. Robešová, která, předsta
vujíc třetí generaci v rodině, slibně rozehrála ně
kolik rejstříků jevištního nadání. K úspěchu hry
nemálo přispěla bohatá, přitom intimní scéna, na
vržená a provedená K. Konečným. Dobrá návště
va a hojný potlesk (začasté při otevřené scéně) jsou
jistě povzbuzením pro naše ochotníky do budoucna.
-ěk.
Manželé Kutkovi z Doncaster, Vic.
s radostí oznamují zasnoubení
své nejstarší dcery
LINDY
s panem
ČESTMÍREM
KOŠŇAREM
nejmladším synem pana Jana Košňara
z Keilor, Vic.
10. listopadu 1979

Manželé Michacsovi z Greensborough, Vic.
s radostí oznamují zasnoubení
svého jediného syna
JOSEFA (JOE-JOE)
se slečnou
SHARON
jedinou dcerou manželů Hegarty
ze South Melbourne

uslyšíte každou středu od 10 do 11 hodin večer
na stanici 3 EA 1116 KHz
28. 11.: Jan Masaryk — filosof. Připravila Mirka
Soustová.
5. 12.: Poznej novou domovinu. Připravil V. Soust.
SLOVENSKÉ V YS ÍLA N Í V MELBOURNE
uslyšíte na téže stanici
každou neděli od 7 do 8 hodin ráno.
BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne
pořádá v sobotu 15. 12. 1979 v 8 hodin večer na
zahradě předsedy J. Kafky, 2 Junction St., Preston,
SPOLEČENSKÝ VEČER
s pestrým programe a občerstvením. Pro děti bu
dou připraveny hry, soutěže a filmy.
Místo vstupného se přijímá členství v Besedě
na r. 1980, které opravňuje -k účasti na zájezdech,
vypůjčování knih a gram. desek, k sociálním po
radám a všem podnikům BESEDY, a činí: za osobu
$ 5.-, za celou rodinu S 7.-, za pensistu $ 3.-.
DANDENONG ICE S-KATING COLOSSEUM
pořádá třetí výroční lední revuí a to ve dnech 2.
až 6. prosince vidy od 7.45 hodin večer a poslední
představení, v sobotu 8. 12. ve 2 hodiny odpoledne.
V pantomině “ Aladinova lampa’ ’ vystoupí žačka
Magdy Hoffmannové-Kučerové Diana Zavko a mistr
Austrálie Mark Bašto ml. Bývalá čs. juniorská mi
stryně Magda Hoffmannová—Kučerová zajede pá
rovou jízdu s Trevorem Bussey.
Vstupné $ 4.50, děti S 2.50.

ČESKÁ P EK Á R N A
306 Station St. (roh Darebin Rd.)
FAIRF1ELD , VIC.
Telefon: 481-2729, p. h. 45-1905
Žitný i bílý chléb, dalamánky, rohlíky a housky,
karlovarské rohlíky, koláče, pečivo všeho druhu.
Přijímáme objednávky na
vánočky a vánoční pečivo do 20. 12.
Též slané tyčinky k pivu a vínu.
Těšíme se, že se přesvědčíte
o jakosti našich výrobků.
Václav, Milada a Táňa Kučerovi

V. NEDOMANSKÝ VE VELKÉ FORMĚ
Bývalý čs. hokejový reprezentant a hráč bratislav
ského Slovanu Václav Nedomanský, který zůstal v
červenci 1974 s celou sveu rodinou v zahraničí a
hraje od podzimu 1974 jako profesionál v Kanadě
a USA, je letos ve vynikající formě. Minulý týden
byl v dresu svého klubu, příslušníka americko-kanadské profesionální hokejové ligy NH L Detroit
Wings, v ligovém střetnutí s Edmontonem ústřední
postavou mistrovského zápolení. Detroit Wings — pře
devším
jeho zásluhou — vyhrál
5 :3 a
on
sám byl autorem jednoho gólu (byla to jeho sed
má branka v nové sezóně) a na dva góly nahrál
švédskému spoluhráči v řadách Detroitu Labraatenovi.
— Mladé naděje čs. házené obsadily na juniorském
mistrovství světa ve švédsku 5. místo, když v roz
hodujícím, posledním střetnutí vyhrály nad Maďary
20 : 19.
HADAŠ POČTVRTÉ MISTREM NSR
Bavorský Marktredwitz, ležící jen asi 14 km od •
Chebu, žil v minulých dnech ve sportovním opojení.
Jeho občan a člen místního klubu “ Tumerschaft 1887
Marktredwitz” František Hadaš se totiž stal už po
čtvrté od r. 1975 mistrem NSR v lukostřelbě, když
v Heikendorfu u Kielu deklasoval “ v polní lukostřel
bě” veškerou západoněmeckou elitu a porazil i svého
největšího rivala Heinricha Woltena o 37 bodů.
František Hadaš byl dlouholetým čs. reprezentem v lukostřelbě a stal se dokonce i mistrem světa
a Evropy. Po srpnu 1968 odešel z vlasti a usadil se
v Marktredwitzu, kde patří k nejváženějším občanům
městečka.
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KLASICKÝ MARATÓN ŽEN
i
i
I
i
j
Karel Janovský
V evropských půhárových soutěžích pouze

Zbrojovka

Brno postupuje

Neslavné odvety
Co se to děje s čs. fotbalovými celky? Zatímco čs. národní mužstvo po velmi pěkných výkonech je
už více než na 99% v závěrečných bojích evropského šampionátu a i čs. olympijské mužstvo sahá po
letenkách do Moskvy, čs. klubovým celkům se nedaří. Všechna čtyři mužstva sice vyhrála svá prvá
utkání 2. kola evropských pohárových soutěží, tři však: Dukla Praha, Lok. Košice í Baník Ostrava
byla přesto vyřazena. Čest čs. kopané zachraňují tentokrát pouze fotbalisté brněnské Zbrojovky, kteří
postoupili do 3. kola Poháru UEFA, tedy mezi 16 ňejlepších.
Pražská Dukla, která doma v prvém utkání na
Julisce porazila mistra Francie Racing Štrasburk
1 : 0, prohrála odvetu 2. kola Poháru mistrů evrop
ských zemí na francouzské půdě 0: 2. V normál
ních 90 minutách byl stav 1 : 0 pro Štrasburk a
tak stav mezi čs. a francouzským mistrem byl vy
rovnán. Podle regulií muselo dojít k prodloužení
(mužstvo, které hraje odvetu doma, má vždy vý
hodu) a vtom 3 minuty před kancem utkání, tedy
ve 117. minutě, Decastel za nepopsatelného jásotu
v hledišti s 35.000 diváky vstřelil po hrubé chybě
pražské obrany druhý gól, který znamenal vyřazení

- - F o tb a lo v á lig a - Ve 3, kole Poháru UEFA dojde k celé řadě zají
mavých utkání jako např. Lokomotivy Sofie s Dy
namem Kyjev, německého Eintrachtu Frankfurt s
holandským Feyenoordem Rotterdam, FC Bayern
Muenchen s Crvenou zvezdou Bělehrad, atd.
Dva čs. fotbaloví reprezentanti: Ant. Panenka a
Karol Dobiár byli v posledních dvou kolech 1. ligy
12. a 13.) strůjci dvou pěkných vítězství mužstva
Bohemíans Praha a to nad Slovanem Bratislava
2 : 1 a nad Slavií 2 : 1, kterými Pražané získali
coby vedoucí tým tabulky už čtyřbodový náskok
před dalšími týmy. Zlepšenou formu vykazují fotbabalisté Jednoty Trenčín, kteří jsou sice i nadále na
poslední příčce tabulky, už je však dělí pouze bod
od nováčka RH Chebu a 2 body od plzeňské Ško
dovky.
12. kolo:' Dukla Praha — Sparta Praha 3 : 0, Lo
komotiva Košice — Banska Bystrica 2 : 0, Trenčín
— Baník Ostrava 1 : 0, Inter Bratislava — Zbrojovka
Brno 4 : 2, Nitra — ZŤS Košice 3 : 0, RH Cheb —
Trnava 1: 1, Bohemíans — Slovan Bratislava 2 : 1
a Škoda Plzeň — Slavia Praha 1 : 1.
13. kolo: Slovan Bratislava — Dukla Praha 1 : 1,
Slavia — Bohemíans 1 : 2, Baník Ostrava — Škoda
Plzeň 2 : 1, Banska Bystrica — Trenčín 0 : 0, ZŤS
Košice — Lok. Košice 1: 1, Trnava — Nitra 2: 1,
Zbrojovka Brno — RH Cheb 4 : 2, Sparta Praha —
Inter Bratislava 0 : 0.
Tabulka po 13. kole: Bohemíans Praha 21 bodů,
skóre 21 : 10; 2. Baník Ostrava 17 b.; 3. Lok. Ko
šice 16 b .; 4. Zbrojovka Brnu 16 b.; 5. Plastika
Nitra 15 b.; 6. Inter Bratislava, 7. Dukla Praha,
8. Sparta, 9. Banska Bystrica (po 13 b.). 10. Slavia
12 b.; 11. Slovan Bratislava, 12. Spartak Trnava (po
Í1 b.); 13. ZŤS Košice 10 b.; 14. škoda Plzeň 9 b.;
5. RH Cheb 8 b.; 16. Jednota Trenčín 7 bodů.

NÁRODNÍ FOTBALOVÉ LIGY
Vše nasvědčuje tomu, že boj o postup do 1. čs.
fotbalové ligy bude ve všech třech Národních ligách
tentokrát velmi dramatický. Pochopitelně ve výhodě
bude i tentokrát “ Slovenská národní liga ” , ze které
vítěz postupuje přímo do nejvyšší čs. soutěže, ale
zdá se, že i tu se rozpoutá velký boj o prvenství.
Těch kandidátů na prvoligovou příslušnost je i na
Slovensku několik. Mužstva mají sice už sehráno
po 14 zápasech, ale ani kolo před podzimním závěrem
nerozhodlo o tom, kdo přezimuje na 1. místě. Ve
doucí VSž Košice, stejně jako Žilina mají po 18 bo
dech, třetí Dubnica pouze o bod méně.
Zajímavé je po 13. kole i situace v obou česko
moravských skupinách Národní ligy, jejichž vítězo
vé budou i tentokrát na konci sezóny ve dvou kva
lifikačních zápasech bojovat o postup do 1. ligy. V
“ A ’’ skupině hráli spolu největší aspiranti na prven
ství, exligisté Jablonec a Teplice v Jablonci 1 : 1
a oba jsou v čele soutěže se stejným počtem 22 bodů.
V “ B” skupině Národní ligy jsou na 1. místě fot
balisté Hradce Králové, kteří mají jednobodový ná
skok před TJ Gottwaldovem a dvoubodový náskok
před Olomoucem.

Dukly z Poháru evropských mistrů. Dukla Praha
nehrála ani zde špatně. %
r útoku však postrádala
svého zraněného kanonyra Zdeňka Nehodu.
K. o. už v 1. minutě
K odvetnému utkání 2. kola soutěže "držitelů tro
fe jí” odjížděli fotbalisté košické Lokomotivy do ju
goslávské Rijeky s násk&kem. 2 : 0. aie ani ten ne
stačil k postupu. Domácí vyhráli toto odvetné střet
nutí hat-trickem svého nejlepaho hráče Desnici 3: 0,
když už ve 13. vteřině (3) nařídil bulharský rozhodčí
Dočev proti Košicím penalta za faol. kterou Desni
ca proměnil ve vedoucí branku domácího mužstva.
Pro košické mužstvo to byl šok. ze kterého se ne
vzpamatovalo.
:
1 : 0 Ostravě nestačilo
Z poháru UEFA "vypadli" v 2. kole fotbalisté
ostravského Baníku, kteří sice přijeli do Kyjeva k
zápasu s domácím Dynamem s ;-eanog;»uvým ná
skokem, který udrželi i v odreté pmýcn 5s minut.
Pak však stačily dvě chyby ostravských zadákú a
Kyjev vyhrál 2 : 0 a postoupil mezi 16 nejlepších.
Ostravští fotbalisté si postup prohráli už v prvním
utkání doma, kdy měli — pŕedevMir r druhé půli
— drtivou převahu, aie nic z ni sev> U=žn..
Kefíavlk byl slabým soupeřem
Z 5 čs. účastníků evropských pohárových scutěžL
kteří letos v září zasáhli do bojů aejžegšžch evrop
ských celků, probojovala se do 3. kola penze brněn
ská Zbrojovka, která po domácím vítězství nad sla
bým islandským celkem Kefiavikem 3 : 1. vyhrála
i odvetu na hříšti soupeře 2: 1 . po jtóočasa 1: 0.
Jak však obstojí brněnští fotbalisté v boj; o ne
stup do čtvrtfinále Poháru UEFA? -Jejich soupeřem
bude belgický Standart Lutych. který je ve velké
formě. Přesto by Brno nemuseio být bez šance, uz
také proto, že hraje tentokrát první zápas v Belgii,
odvetu pak doma.
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ocivěivi, ve kterém uy nesiurtoi uly i z e n j. itiuvcia.
v mnohých soutěžích není jejich zauziin tuu vto.c
jaKO u mužu, presto je pru "něžné p„íua\T uamáhavé. V preammuiem víkendu se vsak. ženám zro
dila nová soutěž, která je i pro muže veimi nároč
ná. Kvropský svaz lehkých atletů totiž schválil
návrh několika národních svazů, aby se i ženy
mohly na vrcholných podnicích zúčastnit oficiálně
klasického maratónu, tedy běhat jako muži — vy
trvalci 42,2 km. V minulosti sice došlo už ve všech
koutech světa k celé řadě klasických maratónů žen,
nyní však bude o tuto disciplinu rozšířen i program
oficiálních evropských lehkoatletických šampionátů.
Poprvé budou ženy o titul mistryně Evropy v ma
ratónu bojovat v r. 1982 v Aténách a to na histo
rické trase z Marathonu do Atén.
SEDM PROVINILCŮ
Světová lehká atletika má novou dopingovou afé
ru. Tři v současné době nejlepší světové středoštrekařky: Rumunky Marasescuová a Siloiová, stejné
jako Bmharka Petrová “ propadly” na nedávných
Balkánských hrách v Aténách při “ anaboiikové kont
role” a nebudou se tedy moci zúčastnit olympijských
her v Moskvě, neboť jim bude zastavena činnost
nejméně na 18 měsíců.
Stejné tresty čekají i daiší 4 východoevropské pro
vinilky: sovětské diskařky Elenu Kovaievovou a Na
děždu Kudryvseovou. kterým byl doping dokázán na
juniorském mistrovství Evropy v Polsku, stejně ja
ko dalším dvěma provinilkám z Balkánských her v
Aténách: rumunské dálkarce Santě Vladové i bul
harské překážkářce Daniele Tenevové.
Všechny ztrácejí získané tituly i další pořadí v
soutěžích. Tak např. novou vítězkou v běhu na 1.500
ni ve finále Světového poháru v Montrealu se stá
vá východní Němka Christiane Wartenbergová, ne
boť rejrychlejsí žena tohoto závodu Buiharka Petro
vá byla nyní dodatečně diskvalifikována. V praxi
:o znamená, že Mezinárodní lehkoatletický svaz IAAF
bude muset vydat nové pořadí Evropského poháru
národů v Turíně i oficiální pořadí lehkoatletické
soutéže o Světovou trofej v Montrealu.
V přípravě na Francouze
ČS. LIGOVÝ VÝBĚR V NEUCHATELU

Sparringpartnerem čs. fotbalového národního raužstva (hrajícího bez hráčů pražské Dukly a Baníku
Ostrava) v přípravě na předposlední utkání evrop
ské kvalifikace v Paříži s Francií byl ve francouzské
části Švýcarska v Neuchateiu místní ligový výběr
Xeuchatei Xamax posílen Němcem Gerdem Muemrem (hraje v USA a má momentálně- ligovou pře
stávku). nad kterým Čechoslováci vyhráli 2 : Q. Obě
branky (ve 12. minutě Masný a v 25. minutě Pa
VELKÁ ŠANCE ČS'. FOTBALISTO
nenka) padly už v prvé půlí, ve které také čs. vý
Po vyřazení Bulharska a dvou vítězstvích nad Po běr předvedl líbivou kopanou, kterou 5.000 domácích
láky (olympijskými přeborníky z r. 1972 v Mnicho fanoušků odměnilo potleskem na otevřené scéně. Po
vě), v závěrečném kvalifikačním turnaji, mají nyní změně stran dal trenér dr. Jozef Vengíoš příležitost
čs. fotbaloví olympionici velkou naději na postup do několika dalším aspirantům ina reprezentační dres,
moskevských bojů o olympijské medaile. Maďaři a těm to už tak — alespoň v trestném území sou
totiž prohráli nyní ve Wroclavi s Poláky 0 : 1 a tak peře — nešlo a tak zůstalo při výsledku 2: 0 .
klesly jejich šance na získání letenek na olympij
ské hry v Moskvě na bod mrazu.
STRACHOŇOVÁ MÁ UŽ ASYL
Momentální pořadí závěrečného turnaje o letenky
švýcarské ministerstvo spravedlnosti oficiálně ozná
do Moskvy: 1. Československo 2 utkání. 4 bodv.
skótre 2 : 0, 2. Polsko 3 utk. 2 b. (1 : 2). 3. Ma milo, že vyhovělo žádosti dvojnásobných olympijských
vítězů v krasobruslení sportovních dvojic, manželů
ďarsko 1 utk., 0 b. (0 :1 ).
V praxi to tedy znamená, že k postupu na OH Olega Protopopova a Ludmily Bělo.usové, stejně ja
v Moskvě by čs. fotbalovým olympionikům stačilo ko žádosti bývalé čs. tenisové reprezentantky Hany
Strachc-ňcvé a udělilo jim právo asylu, švýcarské
získat ze 2 vzájemných utkání s M aďary 2 body.
úřady si tedy tentokrát pospíšily, prý také proto,
že všem třem chtějí umožnit cestování. Bělousová
— Protopopov, kteří v posledních týdnech pilně tré
novali, podepsali už smlouvu s lední revuí “ íce
Capades” , a čs. exulantka Hana Strachoňová se
— Čs. ragbisté zvítězili v dolnosaském Hannoveru j chce už v příštích týdnech zúčastnit celé řady zahra
v mezistátním přátelském utkání nad reprezentanty I ničních turnajů.
NSR 27 : 6, ačkoli v nástupu prohrávali 0: 6. Byla !
to sedmá výhra z dosavadních 12 vzájemných utká- ;
HLAS
DOMOVA
vychází
čtrnáctidenně.
ní. čtyřikrát zvítězili Němci a jednou střetnutí ČSR j
— NSR v ragby skončilo nerozhodně.
i
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121
— Fotbalisté Sparty postoupili do finále českého i
poháru, když v semifinále doma porazili přemožitele í
Telefon (03) 428-5980
pražské Dukly, fotbalisty Chomutova 1: 0 .
i
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: v Austrálii $ 12.-, do
— Kontrolní závody sportovních gymnastek před od- i
zámoří lodní poštou: NZ $ 14.-, USA S. 14.-,
jezdem na mistrovství světa v USA vyhrála v Nym- i
Can. $ 14.-, £stg. 8.-, DM 30.-, Rand 13.- nebo
burku Marečková před Zemanovou a šarišskou. Do j
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
USA na světové mistrovství pojedou ještě další čty- ;
příplatku sdělíme na požádání obratem.
ři gymnastky: Černá, Charvátová, Kučerová a Šaue- i
rová.
í

Ve zkratce

