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"Čínská otázka" v Československu

Uvolnění nebo větší integrace?

Strana má právo i povinnost vést i v otázkách
umění, i když v této oblast! bude a jfr řízení slo
žitější, protože je to oblast talentu a protože ta
lent byl, je a vždy bude ovocem řídkým. Kdyby
tomu bylo jinak, kdyby ke vzniku uměleckého
díla stačila uvědomělost a dobrá vůle, měli by
chom takových děl mnoho. Přitom však je dobré
nezapomínat také na to, že talent sám ještě nic
neznamená, že í velký talent může sloužit malému
charakteru a potom nevydá hodnotné dílo. Strana
pochopitelně orientuje umělce. Podívejme se na
jednání X IV . sjezdu a jeho rezolucí a máme jasno
o metodách -i cílech. A stejně pochopitelně orien
tuje své členy-uměice, protože stranická odpověd
nost, a tudíž i stranická kázeň se vztahuje na
všechny členy. Komunistická strana je dobrovol
ný svazek lidí, ale kdo se dal do jejích řad, vě
děl přece, jaký-závazek na sebe bere . . . .

agresorům nelze nikdy vě
řit a že by vlastně Čína
měla být na pozoru, člá
nek trefil do rudého a tak
si ústřední orgán KSČ po
chvaluje, že byl přetištěn
Jan Kliment v Rudém právu (17. 7. 71)
v. moskevské Pravdě, v
týdeníku Svazu sovětských
novinářů Za rubežom a ve
Optimismus lidí vyvolala vec, kdyby nebyla motivo Rudého práva Zdeněk Ho všech bulharských listech.
značnou měrou počáteční vána na obou stranách ření svým článkem “ Čína (Výňatky uveřejnily i pol
Helena Černá
nerozhodnost
oficiálních protisovětskými záměry . . v tajných plánech Penta ské a maďarské noviny.)
Před třemi lety byl celý svět vzrušen násilnou
Tón dalších úvah udal gonu” , v němž se v pod
Ve skutečnosti je příliš okupací Československa. Snad všichni slušní lidé nám
komentátorů. Pražské i
bratislavské noviny uve pak zástupce šéfredaktora statě říká, že americkým
(Pokračování na str. 2) tehdy drželi palce, abychom zvítězili. Což bylo. jedi- .
né hnutí prstem, které si tehdy kdokoli dovolil. Ne
řejnily nejprve a se zpož
bylo to konečně v historii naší malé země •poprvé,
Dohadovaníe Spojených štátov a Číny
děním zastrčenou suchou
kdy se demokratické velmoci se sympatiemi, ale “ v '
zájmu světového míru” nečinně dívaly na- pohlcení
zprávičku o chystané cestě
té malé země.
a čekaly zřejmě na ko
Dnes se už situace v zemi “ znormalizovala” . Vlád
mentáře TASS-u, moskev
Oznámenie proponovanej cesty prezidenta Spojených štátov do komunistickej ci'dosadili do všech významnějších míst v zemi poské Pravdy nebo Izvesti- Číny vyvolalo po celom svete údiv. No, predsa len čínské pozvanie je logickým křiveniny, které zneužily naší národní tragedie á
jí. I ten však byl nejprve násiedkom vývoja, ktorý sa záměrně dlhšie připravoval a plánoval. Níxonova za silněji namazaný chlebíček pomáhají “ vládnout”
nezvykle krátký a rozpači vláda podnikla celý rad opatření, ktoré sledovali c iď , aby sa medzi Spojenými ve jménu samospasitelné strany. Nemůžeme považovat komunistickou, stranu za po
tý :. mohla by to být dobrá štátmi a kontinentálnou Čínou naviazali styky, totálně přerušené v januári 1950,
litickou stranu, tou přestala být před dávnými, lety.
keď sotva šfyri mesiace po vyhlášení Maocetungo- Zůstalo jí jméno, které je jen krycím názvem pro
vej "čínskej Tudovej republiky" Washington odvolal internacionální sebranku, posedlou touhou po ovlád
z Pekingu všetkých svojich diplomatických repre- nutí světa. Způsob, jakým -ta se snaží dosáhnout své
ho cíle, je nesmírně nebezpečný, počíná si jako ra
V minulém měsíci se slavil v Československu "Den zentantov.
kovina. Pomalu a bez přestání zachvacuje a prostu- ,
pohraničníků" a noviny se při té příležitosti předhá
něly v referátech o skvělé práci, kterou vykonávají ■ Tieto opatrenia vyplývá- k Ázii musí nutné vziať puje jednotlivé části státního celku za téměř nezná- -.
tito hlídači čs. hranic. "Ostnatý drát spojují dřevěné jú z presvedčenia prezi na vedomie realitu Číny” , telnýeh varovných příznaků, které sice jednotlivci kůly. Jeden, druhý, třetí . . . Někde nahoře pozoro denta Nixona, že Peking že “ a la long Amerika si rozpoznají, ale lhostejná většina je nevnímá. Ve :
vatelna; je z ní vidět daleko široko . .
popisuje sa musí stať plnopráv nemóže dovolit’ držať Čí chvíli, kdy si celek uvědomí nebezpečí, je . pozdě, ;
boj je už nerovný a předem prohraný. Nedělejme si ;
pražská Práce (23. 7.) pracoviště pohraničníků a
přidává nutné jejich vlastnosti: "Bystré oko, oheb ným členom medzinárod- nu natrvalo mimo rodiny iluze, Československo je pouze jednou částí organismu,
národov, aby sa tam vy který byl zasažen. Jestliže se naše snažení soustředí
né údy, střeíhbité rozhodování a v případě potřeby nej pospolitosti.
jistá ruka." Dále píše o "spoustě poutavých příbě ' Nixon prejavil' ochotu žívala vo fantáziách, v pouze na náš problém — osobní nebo národní — cí- '
hů", např. ják svob. Lukeš se svým psem zadržel navštívit’ Čínu už v preja- nenávisti a v hrozbách le pravděpodobně nedosáhneme. Budeme-li lhostejní, ,
prohrajeme. Nečinnost je porážka.
v noci 4 osoby, snad jednu celou rodinu. O jiném pří
ve, ktorý mal 16. apríla svojim súsedom . . . ”
padě vypráví také poutavě:
Jedním ze smyslů a cílů lidského života má být
Keď Nixon toto písal, vytvoření charakteru. Dostává-li jedinec charitativní •
"Jednou zmizel vetřelec v hraničním pásmu, jako t. r. vo Washingtone na
by se propadl, ani opakované pročesávání lesíků ne schódzke amerických spo- Čínou lomcovala ešte tak pomoc zvenčí, jeho povaha slábne, jeho touha dosáh- -‘
vedlo k výsledku. Když se jednotka shromáždila po ločností vydavatel’ov no zvaná “ kultúrna revolú- nout eñe zanikne. Proč by mu nemohli jiní podat neúspěšné akci, bylo jasně v nočním tichu slyšet vin. Pravdaže, prezident cia” , ktorá ju úplné od jeho cíl “ na stříbrném talíři” ? Pomáhat se musí jen ■
těm, kteří byli v boji ochromeni, raněným, nemocným
těžký pád se stromu. Uprchlík, který se držel ve vět
vích, byl už tak zkřehlý, že mu došly síly. A by! bol daleko od toho, aby sekla od ostatného světa. a sešlým věkem. A těm. kteří k boji ještě nedorostli.
Aký-taký styk Spojené To by mělo platit i pro národní celky. My v exilu
důkladně namazán olejem; nejen proti počasí, ale povedal, že to bude ešte
i proti lesku kůže v noci."
behom jeho úradneho ter státy naviazali s Čínou jsme se od zraněného celku odtrhli, naší povinností
Noviny ovšem ani nenapadne otázka, čím to je , že mínu. Ale potřeba novej schódzkami velvyslancov je snažit se mu pomoci. Je to i v našem vlastním
zájmu.
se lidé zase pokoušejí uprchnout ze země za každou americkej politiky ku ko- vo Varšavě. .Tieto -schódOvládnutí Československa, Polska, Maďarska a
cenu. Útěky přes hranici nejsou snadné. Práce píše:
"Podle čísel, která pochopitelně není možno prozra munisticKej čine tanula zky aj tak nepravidelné ostatních "států nebylo a není konečným cňem usur-;
dit, je naděje "projít" touto ochranou na nejvyhledá Nixonovi ■zrejme na my konané, Peking v januári pátorů z Moskvy. Tyto země mají být předmostím,-;
vanějším úseku, kde jsme s pohraničníky besedovali, sli dávno predtým, čo sa 1968 přerušil. Obnovili sa které si sověty budují k dalším výbojům. To konečně
není novinka. Moje generace - se vozila v kočárku,
skoro nulová."
stal prezidentom. Zaobe- iba vo februárí 1969, ale když se rozléhalo Evropou “ Dnes nám patří Němec
Ale přece se ještě utíká. Donedávna se dostávali
"ven" lidé při hromadných výletech do Jugoslávie ral sa ňou 13 mesiacov komunisti ich naraz odvo ko a zítra celý-svět!” Ten svět se dodnes hojí z ran,
organizovaných ROH. V Bělehradě tajně navštívili před prezidentskými v o l lali, pretože jeden čínsky které přitom utrpěl.
Dnešní- světové nebezpečí je horší. Tamti byli sami
zastupitelské úřady USA, Kanady, Austrálie nebo j i  bami - v októbri 1967 - v diplomat požiadal Spoje
a svým germánským “ nadlidstvím” , které nedovolilo
né a na základě potvrzení o zahájeném přistěhovalec- článku v štvrťročníku pře né štáty o politický azyl.
přijmout jiné jako sobě rovné, obrátili- lidstto proti
kém řízení dostali na rakouském vyslanectví do čs.
pasu vízum k cestě do Rakouska, kam odjeli po zahraničnú politiku pod . Napriek tomuto 'Nixono- sobě. Komunisté jsou nebezpečnější; zavrhli národ
hodlně vlakem. I tento způsob je nyní znemožněn. nadpisom “ Ázia po Viet va vláda 21. júla 1969 pod nost a nastolili internacionální soudružství jako zá
Vedoucí hromadných výletů odebírají účastníkům name’ ’.. Nixon v ňom kon nikla dva kroky v úsilí kladnu pro své učení. Tím se snaží lákat slabé, ne
hned na jugoslávských hranicích čs. pasy "k bezpeč statoval, že “ politika Spo skončit’ izoláciu Pekingu. vědomé a mravně padlé všech národností a ras. Li
dé, kteří neumějí -odolat lákání moci, lidé, kteří jsou
né úschově" a vracejí je až při opouštění země.
Zkoušejí se ovšem i jíně způsoby. V minulém mě jených štátov vo vzťahu (Pokračovanie na str. 2) tupí a snadno ovladatelní, lidé,- jejichž jedinou mo
rálkou je vlastní prospěch, lidé, kteří udělají všech
síci vyvolal zvláštní zájem útěk 2 rodin z Kralup (14
no, jen aby nemuseli dělat, lidé pobloudilí i lidé zlí
osob). Ty odjely na dovolenou do Východního Němec
se soustřeďují pod praporem, který byl kdysi vztyčen
ka a 2. července se vydaly na moře na dvou doma
Published by F. Váňa,
v říjnovém Rusku, a ohrožují bodoucnost světa. My,
vyrobených člunech. Dopluly nejprve do Švédská, pak
8 Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121.
češi a Slováci v cizině, měli bychom být vyslanci
do Dánska a 21. července přistály u západoněmecké'Printers: “ Unification” Pty. Ltd.
svobody. My víme, jaký je svět, před kterým jsme
ho pobřeží, kam m ířily, protože slyšely, že se odtam
497 Collins St., Melbourne, Vic.
odešli. Varovat ostatní, varovat obyvatele zemí, v
tud nejsnáze odjíždí dál za moře. Jen s tou navigací
(Pokračování na straně 2)
jim to delší dobu nevycházelo . . .
Čerstvé zprávy z Československa a narážky v soukromých dopisech dokazují,
že ohlášená návštěva amerického presidenta v Pekingu vyvolala v celé zemi no
vou vlnu optimismu. Mnozí lidé se domnívají, že Sovětský svaz musí nyní obrá
tit všechnu svou pozornost na Dálný východ a že bude nucen zmenšit tlak na
evropské satelitní státy. Očekávají, že se to nejprve projeví tím, že bude dávat
přednost mírnějším soudružským vládám, které by sí dokázaly získat určitou
podporu řadových občanů, místo těch, které spoléhají výhradně na moc kremel
ských protektorů. Stupňuje-li se později sovětsko-čínský konflikt, dá prý se ve
střední a východní Evropě leccos dělat . . .
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Uvolnění nebo integrace!
(Pokračování se str. 1)
brzy k úvahám podlože
ným fakty, zda a jaký
vliv ha sovětské satelity
v Evropě bude mít vstup
komunistické Číny na'me
zinárodní kolbiště. Určitá
zrněná ve světové politice,
způsobená tím, že se vy
noří; třetí velmoc, že roz
dělení velmocenských sfér
nebude ták' jasné jako do
suď, hemusí mít větší vliv
v Evropě nebo může mít
vliv opačný, než, očékávájí
náši vOptimisté doma.
(Nervosita
Sovětského
svazu "může" nyní ‘ naopak
vzrůstat úměrně se sbližo
váním5Wáshíngtohu.s Pe
kingem a projevit se zvý
šeným -tlakem, . snahou o
“ bezpečnější” připoutání
evropských satelitů, pod
porou spolehlivých režimů
stalinského ražení bez ohledu. na mínění lidí.
(Tomuto kurzu by odpo
vídalo jédnání na XXV.
zasedání Rady vzájemné
hospodářské pomoci, které
probíhalo v týdnu od 27.
července v Bukurešti.
Především delegáti so
větští a' českoslovenští
(předseda vlády štrougal,

Hůla, Hamouz, Rohlíček,
Barčák a Baryi) předloži
li návrhy na další užší ho
spodářskou integraci člen
ských států RVHP, která
by měla nevyhnutelně i
další politické důsledky.
V odůvodnění nutnosti
“ vyššího stupně hospodář
ské a vědeckotechnické
spolupráce” praví RP 28.
července:
“ Tento- proces stálého
prohlubování a rozšiřování

kooperace je jedinou efek
tivní variantou dalšího
rozvoje socialistické po
spolitosti. Ostatně, sdružo
vat síly a prostředky člen
ství Rady je také určová
no potřebami našeho boje
proti imperialismu.....Vý
znamným klíčovým záze
mím tohoto úsilí zemí, kte
ré chtějí prakticky na
plňovat odkaz leninismu v
internacionalizaci národ
ních ekonomik, je program

(Pokračování se strany 1)
kterých nyní žijeme, je naší lidskou povinností. Kaž
dý z nás více či méně hovoří jazykem země, do které
před dvaceti či před dvěma lety přišel. Každý z nás
žije v okruhu lidí — osobních přátel, známých, spo
lupracovníků. Musíme je varovat, musíme jim vy
světlovat úkladnost systému, který si nejprve získá
jen skupinu lidí, ochotných ke “ spolupráci” a pak
s jejich pomocí ovládne většinu. Musíme se snažit
aspoň své okolí přesvědčit, že se nesmí nechat okla- .
mat, že se nesmí spolehnout jen na moč demokracie
a většiny. Naše nedávná historie nám ukázala, že
demokracie je proti zradě a tankům bezmocná.
A je naší povinností povzbuzovat lidi doma, aby
se nevzdali naděje, aby se nepoddali, aby své . děti
vychovávali v touze po svobodě. Aby věděli, že ne
jsou sami, že aspoň my jsme je “ nehodili přes pa
lubu” . Ti stateční doma dávají v sázku svou eidstenci, svobodu a zdraví. Nám nehrozí nic takového, ale
to není důvod k lhostejnosti, k tomu, abychom se
uzavřeli do svých soukromých životů a přestali se
starat o osud naší země a o osud světa. Jde i o
náš osud, i když “ sedíme v bezpečí” , jde o osud
právě -na-pretekoch v Ja našich dětí. Nebuďme lhostejní! 21. srpen je symbo
ponsku, aby přišli hrať s lem boje za svobodu, proti násilí. Nedopusťme, aby
se stal symbolem naší lidské hanby.
čínskými ping-ponkármi.
Napokon iba v júlu - to
zrejme bol Dr. Kissinger
H LÍD A N Í D Ě T Í V M ELB O U R N E
už v Pekingu - prezident
provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, též
Nixon oznámil, že na do
po dobu školních prázdnin nebo dlouhodobě, v
voz z kontinentálnej Číny
--příjemném prostředí, s výtečným jídlem a za
do Spojených štátov nebustálého dozoru. Informujte se.
dú platit’ žiadne restrikcie
IRENA KOPÁČKOVA
a prakticky ani na vývoz
1a Beatrice Ave., Surrey Hills, Vic. 3127
z Ameriky do Číny, s vý
Telefon: 88-1368
nimkou strategického to
varu, na vývoz ktorého do
Číny sa potřebuje zvláštně
ČS. NÁRODNÍ SD R U Ž EN Í V K A N A D Ě V YD A LO
povolenie.
k 3. výročí okupace barevné pohlednice nadměrné
Úradni činitelia vo Wa velikosti se záběry ze srpna 1968 v Československu.
shingtone- odmietli podrob- Pohlednice budou zasílány vládním a jiným veřej
ným činitelům, aby připomněly “ Den hanby SSSR” .
nejšie hovořit’ o tom, aký Můžete si je objednat na adrese: Čs. národní sdruže
ďalší
vývoj
vzťahov ní v Kanadě, 21 Adelaide St. W7est, Toronto, Ont. Ce
na za 50 kusů $ 10 a poštovné. — V Austrálii je mo
oboch štátov očakávajú.
P. Račkovskv hou prodat jednotlivě místní členové Sociálního sdru
žení býv. čs. politických vězňů (důvěrník J. Došlík,
19 Dunbar St., Mt. Gravatt (Brisbane) Qld. 41221,
DOPORUČTE
čs. národní sdružení ve Viktorii, Box 6, P. O. St.
EXILOVÝ
TISK
Kilda, Vic. 3182 aj. Pohlednice jsou velmi působivé.

deváté sovětské pětiletky
a ohromný ekonomický
potenciál Sovětského sva
zu vůbec. Velkorysost a
mnohotvárnost.. rozvoie
SSSR otevírá doslova ne
vyčerpatelné možnosti k
propojování ekonomik so
cialistických zemí v růz
ných formách . . . ”
Není ovšem mnoho po
chyb o tom, že naši opti
misté doma podobné vý
klady ani nečtou.

Před cestou do Pekingu

(Pokračovanie zo stř. 1) Výsledok týchto akcií sa
Prvý sa týkal amerických prejavil za necelého pel
roku: 20. januára minulé
turistov, Ktorým sa povo
ho roku - po dvojročnej
lilo doviezť zo zahraničia
prestávke - sa američtí
věci v hodnotě do sto doa čínští diplomati koneč
lárov pochádzajúce z koné znova střetli. Ich ďaimunistickej Číny. Súčasne
šia schódzka sa uskuteč
sa zrušil zákaz cestovania
nila potom 20. februára.
do Číny pre amerických
Ale stretnutie, plánované
vedcov, študentov a novina 20. mája 1970, Peking
nárov.
odvolal na protest, že
V auguste 1969 americ Američania a JuhoViet
ký minister .zahraničia namci vtrhli do Kambod
William Rogers vyzval že.
niekoFko krát Peking poV prvej polovici tohoto
čas svojej ázijskej cesty,
roku
washingtonská vláda
aby sa obnovili rozhovory
podnikla
ďalšie kroky na
veFvyslancov vo Varšavě.
zlepšeme vzťahu s Čínou,
ktoré vyvrcholili 14. apríPlánpjete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
la zrušením 21-ročného
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
obchodného embarga. Ale
důvěrou na
ešte predtým - 11. marca
- štátny department zrušil
311 Lafrobe S fv Melbourne, 3000
úplné zákaz „cestovania
Američanov do komuniTelefon 67-9454
stickej Číny.
Poradímé Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
Čínská reakcia na tieto
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
opatrenia sa prejavila až
Skupinové lety (chartered) $ 715.20
7. apríla t. r., keď Peking
' Hromadné lety (groups) $ 728.20
Zasílání dárkových balíčků — ceník zašleme na
pozval amerických hráčov
požádání obratem.
^
stolného tenisu, ktorí boli

ODRA TRAVEL SERVICE

¡ Veškerá P O JIŠ T ĚN Í odborně provedou

R. C. Kugler & Associate?
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-24211
958 Nepean Highway, M OORABBIN, V ic., 3189

Č E S K É O CH O TN ICKÉ DIVADLO V M ELB O U R N E

srdečně Vás zve na

P O S V ÍC EN SK O U Z Á B A V U
kterou pořádá v sobotu dne 28. srpna 1971

v sále domu Kosciusko, 313 La Trobe St., Melbourne
K tanci hraje čs. orchestr
Začátek v 7 hodin večer
Vstupné $ 2.50
Bohatá tombola

Symbol boje za svobodu

Likérová licence
(Přineste si vlastní nápoje)
Reservování stolů: telefon 393-1340 (Skružná)

P R O T EST U JT E proti okupaci
Československa při třetím výročí hanebného 21. srpna 1968 !

Československé demokratické organizace v Melbourne
uspořádají v sobotu 21. srpna
PR O T ESTN Í JÍZD U M ĚSTEM

Pořad: V 1 hodinu odp. seřazení aut v hořejší části Swanston Street (proti
melbournské universitě), převzetí plakátů, vlajek atd. Tam nechť se též dostaví
krajané, kteří nemají své vozy — pojedou v autech s ostatními. — Ve 2 hod.
odp. vyjede čelo protestní kolony po Swanston St. — Bourke St. k budově parla
mentu a dále po Spring St. — Collins St. — znova na Swranston St. a přes most
na St. Kilda Road. V parku proti budově umělecké galerie, na prostranství
poblíž sochy Edwarda VIL budou proslovy čs. zástupců. i hostí a bude předlo
žena rezoluce.
Očekáváme, že se zúčastní všichni krajané, kterým záleží na osudu Česko
slovenska. Pokud se aut týče, pak dostaví-li se třebas jen polovina těch, které
vlastní místní Češi a Slováci, bude to jedna z nejmohutnějších manifestací, ja
kou Melbourne zažil.
Upozorněte též své přátele jiných národností a vyzvete je k spoluúčasti.
— V B R IS B A N E: československý klub, v Queenslandu pořádá v sobotu 21. srpna

v 7 hodin večer shromáždění lidu na ANZAC Square v Brisbane, spojené s po
ložením věnce v Památníku padlých a vyzývá všechny Čechy a Slováky z
Brisbane, aby se protestu zúčastnili.
— Výbor klubu zasílá zvláštní veřejná pozvání australským organizátorům akce
“ Moratorium” , církevním a jiným hodnostářům, kteří jsou činní v tzv. “ Míro
vých výborech” , některým: vedoucím odborových organizací, universitních stu
dentů atd., aby se zúčastnili tohoto protestu proti skutečnému brutálnímu potla
čení svobody mírumilovných národů, které se stalo v den, nazvaný “ Dnem han
by SSSR” a aby tak dokázali, že jim jde o víc, než jen o podporu jednostranných
akci( ve Vietnamu i jinde.

9. 8. 1971
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

Emil Zátopek se přiučil

O věcech včerejších a dnešních

— Lid se může těšit: sou oslavy k 25. výročí dne, lí-krajinář Jaroslav VotruTitulek jsme si vypůjčili z Rudého práva z 20. července. Slavný sportovec a
druh Husák odletěl na do <av K. Gc.nwa»; oznámj., ba.
volenou do Sovětského že Sovětský svaz věnoval — Vedle spotřeby alkoho hlučný bojovník za svobodný život v Československu z roků 1968 a 1969 Emil
svazu, ale využil ji k jed tuto “ válečnou kořist” čs. lu stoupá v ČSSR i spotře Záiopek se tam zpovídá na dvou třetinách stránky "velkého formátu" Z. Hořenání s Brežněvem, Pod- lidu.
ba cigaret. Zatímco v r. nímu a V . Švadlenovi, dvěma novinářům, kteří si zachovali i pro dobu Česko
gorným a jinými šéfy "o — K 30. červnu bylo v 1946 činil průměr spotře
dalším rozvoji bratrských oběhu za 19.930 miliónů bovaných cigaret na 1 slovenského jara dokonalé marxisticko-leninské alibi.
"Podívejte, já jsem si nehrál nikdy v životě na nějakého zarputilce, nechtel
vztahů mezi KSČ a KSSS bankovek, státovek a min obyvatele staršího 15 let
a o upevnění čs.-sovětské cí.
1.410 kusů, stoupla prů jsem a nechtěl bych patřit nikdy k těm lidem, kteří se chlubí zásadou, že ne
spolupráce
v
různých — V prvním pololetí tr. měrná spotřeba za rok mění svá stanoviska. Protože já si myslím, že "zásadně" nemění stanovisko
oblastech” . Schůzka “ pro se stalo v Praze 4.080 1969 už na 2.221 kusů roč takový člověk, který se nikdy ničemu nepřiučil", vysvětluje Zátopek ve zmíně
při ně.
kázala naprostou jednotu dopravních nehod,
názorů na projednávané nichž bylo zabito 61 osob — Velvyslancem v Jor- ném rozhovoru a dále rozebírá podrobně, jak důkladně se přiučil.
Není to zrovna hezké čtení, ale je poučné a proto si ho všimneme blíže.
a 247 bylo těžce zraněno. dánsku byl jmenován dr.
otázky” .
—i Novým podnikovým ře Jak zabitých tak těžce K. Blažek, který vystří
Pro
výroky slavného kdy kritériem pro hodno jsem se dostal k vynikají
ditelem tiskového kombi zraněných bylo o 10 méně dal dr. V. Žáka.
Emila,
které
se velmi liší cení representantů byl cí partě, takže mívám
nátu KSS Pravda v Bra než v předcházejícím ro — V Plzni zemřel ve věku
uspokojující
od
těch,
které
nyní přine vztah k SSSR, pak znalost opravdu
tislavě se stal dr. J. Boč- ce.
84 let literární kritik a
— Během páté pětiletky historik Bohumil Polán.
kai.
slo Rudé právo, bychom marxismu a pak teprve mzdu” .
— U českého Krumlova má dodat lokomotivka — Karlovy Vary mají v nemuseli jít do dávné hi někde vzadu také sportov
Zase je známo, že Zá
se staví 4 km dlouhý ka Sokolovo podniku ČKD v letošní -sezóně zvláštní
topek
po odchodu z armá
ní
výkon
.
.
.”
nál, který svede odpadní Praze 1.125 dieselelektric- atrakci:
v grandhotelu storie. A nebyly by to vý
dy
vystřídal
několik za
roky
pokroucené,
jak
tvrdí
vody z Jihočeských papí kých lokomotiv do SSSR. Moskva (dříve Pupp) by
Dnes je ovšem situace
ren ve Větřní do míst, — Koncem července byl v ly zahájeny “ Týdny ber Zátopek o těch, které uve jiná a Zátopek proto pro městnání, než se uchytil
kde bude vybudována vel ČSSR na čtyřdenní oficiál línské gastronomie” . Za řejnily nedávno londýnské
jako pomocník měřičů v
hlašuje v RP:
ká čistící stanice. Celá ní návštěvě místopředse městnanci hotelového pod
podniku, který hledal ru
Daily
News,
ale
mnohdy
Vltava tím prý bude či da vlády a ministr zahra niku Berolina z východ
“ Podle mne je sport ta
stější.
ničí Syrské arabské re ního Berlína převzali dvě. výroky doložené magneto nejlepší politika, co se tý dy většinou na Slánsk-u.
Nosil měřící přístroje atd
publiky
Abdal
Halim restaurace včetně obsluhy fonovými páskami. Vez
— Na obnovu kulturních
ká přípravy pro celospo
Sám o svém zaměstnání
památek má být v letoš Chaddam. Ve společném a kuchyně hotelu. Hostům meme si namátkou Záním roce vydáno 119 milió prohlášení Chaddama a vyhrává rovněž dovezená topkův rozhovor o sportu lečenské úkoly. A naopak. říká:
Já se skláním před tako
nů Kčs. Celkem se má čs. ministra Marka se ří německá kapela, v níž “ Dělám ve stavební geo
opravit 200 objektů. Na ká, že byla při hovorech jak poznamenává Rudé s královéhradeckým re vými politiky, kteří spor
logii.
V jednom z našich
právo
nechybí
ani
po
daktorem
šupichem
před
věnována
zvláštní
pozor
některých z nich se již
tovní činnost podporují,
velkých závodů na prů
pracuje, např. na Kischo- nost “ kritické situaci na slední berlínský flašinet. třemi léty:
chtějí, aby byl člověk
vě domě v Melantrichově Středním východě” a byl — Příslušníci čs. bran
Zátopek: “ . . .A ž moc zdravý, zdatný, aby se zkumné, konstrukční, sta-ných
sil
budou
jistě
dů
vznesen
požadavek
“
likvi
ulici v Praze.
vební vrty. Zkrátka, člo
— Interview s Emilem Zá- dace následků izraelské kladně vycvičeni a spřá dlouho se stala zloba stát zkrátka při jeho výchově věk má možnost mrknout
telení se soudružskými ním principem, ' šířila se
topkem (viz vedlejší člá agrese” .
nezapomínalo na sport.”
se pod povrch naší matič
nek) se snaží režim po — Ve Vyšném Německém jednotkami. Sotva skonči jako bacil!”
ly
manévry
leteckých
a
na
čs.-sovětské
hranici
Zátopek říká, že nejsou ky země, po tom, co zají
chopitelně využít. Hned
Šupich: “ Asi máš s tím
druhý den po jeho uveřej (na hranici s Podkarpat- pozemních sil nad úze
pravdivé zprávy o tom, že má stavitele' přehrad, do
nění otisklo např. RP na skou Rusí) se konala “ ma mím Polska a Českoslo hle “ bacilem” také své byl zbaven vojenské hod mů, co potřebují závody
první straně “ Dopis dne” nifestace družby a spolu venska, kterých se zúčast zkušenosti?”
nosti. Je prý dále plukov nebo nová průmyslová od
Zákl. organizace Svazu práce našich národů” , ke nily jednotky sovětské,
Zátopek: “ Ježíši, a cc! níkem v záloze. Přiznaný větví. Je to na vzduchu, v
soc. mládeže v Metalime- které zavdala příčinu bri polské a československé,
xu: “ Vaše upřímná slova gáda sovětských kombaj začaly manévry v Maďar Já měl punc průšviháře, tzv. krácený důchod nepo přírodě. Přiznám se vám,
nás příjemně překvapila. nérů, která pracovala při sku za účasti sovětských, že si to vůbec nedovedete bíral jen proto, že “ ve že je to pro mne nesmírně
My mladí lidé máme jed žních na východním Slo maďarských a opět česko představit. Zažil jsem éru,
svém novém zaměstnání (Pokračování na str. 10)
slovenských jednotek.
nu vlastnost, ne vždy nej vensku.
lepší - jsme nedůvěřiví. — Ústřední ředitel Čs. te
Byl jste pro nás vzorem levize Zelenka si vyjel na
velkého sportovce a čest Kubu, aby podepsal doho
ného člověka. Proto Vaše du mezi Čs. televizí á Ku
chybné názory v krizových bánským rozhlasovým úletech 1968-1969 ovlivnily stavem.
Teprve koncem července pronikla "ze spolehli
neprověřeným množstvím redaktorů uvedl skuteč
právě nás, mládež. Z těch — V ČSSR je na 430 oby
vého pramene" na Západ zpráva, že dne 2. červ
nosti vojenského charakteru, týkající se Varšavské
to Vašich nesprávných ná vatel jeden lékař. Procen
zorů si příklad brát nebu to pracovní neschopnosti
na rozhodoval Nejvyšší vojenský soud v Praze o
smlouvy a tehdy skončeného velifelsko-štábního
deme. Na druhé straně je dle loňského sčítání li
odvolání vojína v záloze Václava Prchlíka proti
cvičení. V nepřípustné formě kritizoval orgány a
Váš nynější přístup k mi du 4.64. Průměrný věk
rozsudku
Vyššího
vojenského
soudu
v
Příbrami,
jejich
činnost a uváděí takové údaje, o nichž si
obyvatel
je
v
ČSSR
34.3
nulým omylům - a my věkterým byl Prchlík odsouzen koncem března k
musei být vědom, že povedou k zhoršení přátel
. říme, že je čestný a u- let. V Čechách je průměr
přímný - může být příkla 35.5, na Slovensku je oby
třem letům žaláře pro "trestný čin maření a ohro
ských vztahů k SSSR . . ."
dem, jak postupovat k vatelstvo průměrně o 4
žování činnosti státního orgánu a orgánu společen
Prchlík se hájil především takto:
chybám, kterých se i my, roky mladší.
ské
organizace
podle
par.
169
odst.
1
a
odst.
2
"Politická
stanoviska a názory, které jsem novi
ač neradi, dopouštíme a — Obec Kuks s přilehlým
trestního zákona". Pražský soud se dle této zprávy
nářům sdělil, byla v plném souladu s čily, jaké
dopustíme. Doufáme, že komplexem bývalého honaši víru v budoucnost ne spitálu a soubor'plastik v
přiklonil k názoru, že nebyl prokázán zlý úmysl
tehdy sledovala stranická a vládní politika . . . Ne
zklamete. Udělal jste un Betlémě byly prohlášeny
obžalovaného a snížil trest na 22 měsíců žaláře.
jsem zřejmě souzen za to, že jsem narušoval vlád
fair zákrok, ke kterému za památkovou rezervaci.
Současně
rozhodl,
že
odsouzený
má
být
zařazen
do
ni politiku, aie naopak za to, že jsem ji prová
se, i když opožděně, při Jsou tam mimořádně hod
kategorie vězňů, kteří mohou být propuštěni po
děl . . . Je tedy v mé osobě souzena polednová
znáváte. A tohle se dá po notná sochařská díla od
předního sochaře baroka
važovat za fair play.”
odpykání poloviny tresfu.
politika, zejména její branná a bezpečnostní část."
— V Chemických závo M. B. Brauna.
V Československu se tato zpráva nedostala do
Prchlík poukázal na tehdejší diplomatickou no
dech čs.-sovětského přá — V Pákistánu se budou
novin a nehlásila ji Č T K . I to ukazuje na rozpa
tu vlády SSSR , v níž byiy vysloveny pochyby o
telství v Záluží u Mostu vyrábět osobní auta zn.
ky, s nimiž režim přistupoval k řešení ''případu
stavu bezpečnosti státu zejména na západní hra
(bývalé. Stalinovy závo Skopak (škoda - Pákistán
dy) se konaly “ tradiční” —Karači). škodovka dodá
generála Prchlíka". Zdá se, že nakonec vzal zře
nici a na "známý případ náiézu zbraní na Karlo
strojní součásti, motor,
tel na ostré protesty západních komunistických
varsku" a dodal, že je zřejmě souzen proto, že
podvozek typu Octávia
stran (hlavně italské a francouzské) proti jeho
se při obhajobě záměrů čs. vlády "dostal do sporu
combi a rámcovou kon
odsouzení, ale neví, jak to vhodně oznámit ve
se sovětskými vojenskými kruhy". Tuto část ob
strukci. Pakistánci si při
P Ř E K L A D Y
dají karosérii.
hajoby zakončil slovy:
řejnosti, či má-li to oznámit vůbec.
z češtiny do angličtiny
— V uranovém dolu IV
Obžalovací spis Vyšší vojenské prokuratury v
"Považuji za neblahé pro osudy této země, když
a němčiny nebo opačně
OZ v Příbrami byly pro
Příbrami uváděl, že V. Prchlík
se její orgány nebudou řídit vlastními potřebami
vedeny
další
odstřely,
. R U D O LF H E L L E R
a zájm y, aie stanou se povolnými vykonavateli vů
"dne 15. července 1968 v Praze na tiskové konfe
takže hloubka dolu je
1 Norbert St.,
1.682 m - největší v Evro
le jiné — "vyšší".
renci konané v budově Klubu novinářů jako vý
pě.
Balwyn, Vic. 3103
Vyšší vůle ovšem také zabránila, aby se Prchlíznamný funkcionář ÚV KSČ a v hodnosti generála
— V Kežmaroku zemřel
Telefon: 30-4944
kova obhajoba dostala na čs. veřejnost.
jako čelný representant naší armády před větším
21. července ve věku 82
roků známý slovenský ma-:

Prchlíkovi byl snížen trest
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-4Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny

Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LT D |
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, V íc.

Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, V íc. (314-6281)

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
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Socializačné pokusy
v Latinskej Amerike

Čile — Kuba — Peru

Marxistická vládna koalícia čílskeho prezidenta Ailendu dostala prvú výstra
hu a to v doplňovacích volbách do poslaneckej sněmovně vo volebnom obvode
Valparaiso, ktorý sa považuje tradičné za akýsi barometer politického vývoja
v krajině. V tomto případe vyznám doplňovacích volieb bol o to zaujímavejší,
že oblast' tohoto města bola vážné postihnutá zemetrasením, pričom podlá poslednej správy ministerstva vnútra přišlo o život výše osemdesiať osob a ma
teriálně škody bolí obrovské.

A tak za volebnej kampaně, ktorá sa rozohrala vo frontálnom střetnutí, v zá
pase medzi kandidátom vládnej koalície Ludového frontu a kandidátom teraz
už tiež zjednotenej opozície stráň kresťansko-demokratickej a národnej, mobili
zovala vláda a j pomoc pre postihnutých. Sám prezident Allende poškodené mesfá a dědiny navštívil. Vláda přisunovala pomoc každého druhu, upozorňovala
na seba a pomáhala tak svojmu kandidátovi. Ale nedokázala to, čo sa jej po
Pokud vím, nebyla zde dlouho k dostání tak kom dařilo dosiahnuť v apríli vo všeobecných volbách. Je j kandidát podlahol kan
pletní studie o australském jazyku, jako je publikace didátovi opozície, příslušníkovi kresťansko-demokratickej strany.
Sydney J . Baker: The Australian Language.
Vydalo nakladatelství Sun Books, Melbourne,
1970, str. 517, cena $ A 2.95.

Australština

šej cukrovarníckej kam
paně.
Republika Peru za vedenia vojenského režimu
generala Velasca připra
vuje rozsiahlu pozemková
reformu. Nový minister
pol’nohospodárstva prišiel
s plánom na organizovanie rozsiahlých družstevných hospodársíiev, ktoré
až do'vyplatenia náhrady
za vyvlastnenie pódy budú spravované centrálně
odborným aparátom. lylinister je bývalý šéf vojenskej spravodajskej služby
a jeho menovaním za mi
nistra pol’nohospodárstva,
vládneho úřadu s najváčšou implikáciou na široké
1’udové vrstvy chce v o 
jenská diktatura získat’
na svoju stranu nespokoj
ný pol’nohospodársky pro
le tariát.
Pozemková reforma v
tejto juhoamerickej republike mala byť už dáv
no' převedená. Tlak na pódu je tu obrovský a pódy
poměrně málo. Vláda plá
nuje vyvlastniť pře úče
ly' pozemkovej reformy
asi dva milióny hektárov,
skončit’ s tzv. latifundiami, na ktorých panovali
až donedávna polofeudálne poměry. Je to ambiciozny plán, ktorý - ak sa
podaří - móže ovplyvniť
vývoj v agrárnom sektore
národného hospodárstva
celej Latinskej Ameriky.
Dušan Lehotský

The Australian Language. Poprvé byla vydána v
Viťazstvo opozície mó- ní a banského priemyslu litiky režimu. Hned’ po
roce 1945 a v novém přepracování vyšla v roce 1966,
nyní se objevila na knižním trhu v levném paperbu- že mať značný vplyv na hlasovala aj opozícia, lež převzatí moci prezident
kovém vydání. Dobře vím, že jazyk každého národa ďalší vnútropolítický vý
boj o zachovanie demok Allende vyhlásil cenový
je klíčem k jeho samourčení a prostředníkern národní
hrdosti. Australané, jak jsme na vlastní_kůži^ zjistili, voj, najma na tempo u- ratických inštitúeií a tra strop, ale zvýšil mzdy. V
vládneho dičných občianských slo dósledku toho spotřeba
nemluví, angličtinou, kterou jsme se učili ze školních skutočnovania
učebnic a kterou tradují Britové, Pkdyž její základ socializačného programu. bod. A po tomto víťazstve potravin vzrásila, ale proje přirozeně tentýž. Během desítiletí se jazyk, který Móže ho spomaliť. Před opozícia móže v ďalšom
dukcia poklesla.
Nová
používali první australští osadníci, vyvinuly tak, ze
autor knihy o australské angličtině ji označuje^ The týmito doplňovacími v o l zápase o tieto hodnoty vlna infláeie je na obzore.
New Language. Jazyk není nikdy statický; používám bami sa totiž vyskytli hla spoločenského života nájsť
Rovnaký obraz poskytu
některých slov průběžně zaniká a nové výrazy se sy, že v případe svojho viac opory v širokých je Castrova Kuba, ktorá
objevují. Slovní zásoba angličtiny se udává 400 tisíci
víťazstva sa vládna mar vrstvách fudu, ako sa u- sa připravuje na oslavy
výrazy (počítačem bylo zjištěno, že Shakespearova
slovní zásoba obsahovala 50 tisíc různých slov, tato xistická koalicia pripra- kazovalo při nástupe Lu vzniku svojej revolúeie.
obrovská kapacita byla překonána snad jen Goeb ■vila k radikálnemu kro dového frontu k moci.
Přípravy na oslavy' sú v
hem). Inteligentní Angličan disponuje asi 7-10 ^tisíci
Okrem toho už sa dosta- plnom prúde a majú byť
ku: že by bola vypísalu
výrazy, pro běžnou hovorovou potřebu se udává nut
nost ovládnutí asi pěti tisíc výrazů (moderní meto plebiscit, rozpustila par vujú aj prvé nepriaznivé na rozdiel od minulých
dika výuky cizích jazyků tvrdí, že pojem, aby se v lament a přesadila jedno- dósledky sociálnej a eko- rokov neobyčajne veselé.
cizí řeči pevně fixoval, musí projít 506krát mysli komorové ludové zhro- nomickej politiky Allen- To preto, že režim potře
žáka). Nakonec většina z nás vú že ovládnutí zá
dovho režimu: nápadné buje ludí povzbudit’ k rekladní komunikační znalosti angličtiny není tak ob máždenie. Zdá sa, že po
tížné, o to větší je pak dostat se nad tuto hranici. rážka vládneho kandidáta sa zhoršuje zásobovanie volučnej horlivosti, zara
Specialisté pro výuku angličtiny jako druhého jazyka to zmařila a poskytla opo- potravinami v hlavnom zit’ všade sa šíríacu apase domnívají, že pouze dítě má schopnost tuto pru zícii čas na přípravu no- meste Santiagu. Citelný tiu, nechuť k práci a lablematiku úspěšně zvládnout a žák starší 21 let již
je nedostatok najma ma hostajnosť k spoločenmá malou naději, že řeč ovládne k nerozeznání od vej stratégie po tejto skúsa, ale aj makarónov a ským formám života. A
senosti.
Koalícia
Ludové
rodilce.
vajec. Vláda musela siah- aj preto, aby odvrátil po
ho
frontu
sice
vyhlásila
po
Bakerovo dílo o australském jazyku nám při řešení
-některých z jazykových problémů znamenitě pomů volbách, že porážkou jej nuť na devizové rezervy zornost’ od nesplněného
že. Pomůže nám nejen k poznání ducha či mentality kandidáta nebol v nijakom Národnej banky a doviesť plánu tohoročnej cukrcaustralštiny, její specifity a jejího vývoje, ale pod smere narušený jej pro
viac dánského bravčového varníckej kampaně. Ne
statně rozšíří i naši slovní zásobu. Kniha_ není kon
cipována ve stylu nezáživné vědecké publikace, kro gram, ale třeba při tom masa, kurčiat z Francúz- vydařená kampaň bude
mě poučení se i pobavíme a upozorní nás i na ra- mať na myslí, že v sádzke ska a hovádzieho masa zo mať samozřejmé odraz
belaisovské výrazy, které ve slovnících a jazykových nie je ani tak socializá- susednej Argentiny. Je to na celý sociálny -a spoloMATE
příručkách běžně nenacházíme. Nemohu se zde pří cia hospodárstva, pretože
nesporné v důsledku no- čenský.
vývoj
krajiny
VYROVNÁNO
liš zabývat samotným obsahem knihy, znamenalo by
PŘEDPLATNÉ ?
to citovat ji celou. Upozorním jen na názvy někte za zákon o znárodněni ba- vej cenovej a mzdovej po aspoň do skončenia ďalrých kapitol a ' statí, abychom měli představu o
struktuře knihy. Má 22 kapitol, které kromě histo
rických, idiomatických a výslovnostních aspektů po
pisují různé sféry života a prostředí, které jsou ty
pické pro australskou pevninu. Vývoj _jazyka _a jeho
specifičnost je těmito okolnostmi velmi^ovlivněna. Ze
zajímavých jmenuji kapitolu o zemědělství (se sta
těmi o lidech, ovcích, koních, psech, žních atd.) ži
votě v buši, lidech na silnicích, řekách a mořích,
městském prostředí v minulosti a přítomnosti včetně
výrazové oblasti dotýkající se průmyslové výroby.
Autor nezapomněl ani na řeč podsvětí, vulgarismy,
místní žargony a slang. Dále najdeme kapitoly “ vol
ný čas” , lidé a místní jména, mládež, fauna a flóra,
“ aborigines and pidgin English” , “ Australia at war” ,
nová slova a ovlivnění asutralštiny okolním světem.
Přistěhovalcům autor nepřiznává pouze obohacení
australské kuchyně, ale i australského jazyka. Zá
věrem této poznámky o neobyčejné knize cituji odsta
vec, který jsem našel na str. 407:
“ Such nonce expressions are often highly important stepping stones in the conquest of language.
Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. NAŠE SPECIALITA: uzená šunka a
They offer interesting possibilities that from among
¡I-v- 1
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
them may emerge some term which will enter ge
nerál Australian speech — much as these from a
^ ' D O M á CÍ JATERNICE, JELÍTKA A SMETANOVÉ I VIN N É KLOBÁSY
Czech friend of mine: blokess, a female “ bloke” ;
dul lity, dullness; wantingness, a statě of wanting soElektrika z C\ty: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
methíng; good lookinger, more goodlooking; offen... ...
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.), zastávka L 38
ced, affronted of suffering a feeling of being offenr
Telefon: 86-7178
ded; therer, in that direction, “ to there” oř thither.
IP
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HLAS DOMOVA

K 80. výročí úmrtí Jana Nerudy a k 120. vý
ročí nedožitých narozenin Aloise Jiráska.

Vláda dělníků ?
FERDINAND

Dva pilíře české literatury
Zdenko Milevský

PEROUTKA

Poněvadž doma nikdo nemůže, zkoumáme z dálky jeden problém. 14. sjezd československé komunistic
ké strany — druhý 14. sjezd té strany, ja k třeba mít na paměti — vyhlásil mezi jiným, že vláda děl
níků byla nastolena. Děláme k tomu otazník, je to při nejmenším zajímavá otázka. Všichni členové ny
nějšího vedení československé strany se prohlašují za věrné leninisty. Lenin věnoval mnoho času a
námahy tomu, aby dokázal, že dělníci jsou neschopni vládnout. Jak tedy mohou leninisté nastolit vládu
dělníků, aniž by přestali být leninisty? Rozluštění je prosté: mohou to prohlásit, nemusejí to uskuteč
nit. Mohou to prohlásit nad zemí, v níž po dvouletém administrativním úsilí nové vlády nikdo se nesmí
ptát a zkoumat.
Má vždy svou cenu vědět něco z historie. Ne jednou, nýbrž mnohokráte řekl Lenin, že Rusko je tem
ná, nekulturní žerně. Do zaostalosti patřilo, že v Rusku bylo málo průmyslu a jen malý počet průmyslo
vých dělníků. V otázkách revoluce Lenin byl rea lišta, předvídal, že moře sedláků by udusilo čistě
dělnický pokus o revoluci. Roku 1917, po několik měsíců, Lenin byl velkým přívržencem spontánnosti,
jejímž jinak po celý život byl velkým nepřítelem. Říjnová revoluce nebyla dělnickou revolucí, nýbrž
spontánním povstáním vojáků, kteří už nechtěli bojovat, sedláků, kteří chtěli půdu. Lenin dobře dirigoval
tyto pudy, byl výtečný po všech stránkách revoluční taktíky. Nikdy neváhal užít nejhrubšíčh prostřed
ků. Ukázal sedlákům i dělníkům na nesmírné možnosti pomsty za minulá bezpráví. Předsedal, když po
msta řádila. Pozdější otázky ho zatím neznepokojova ly. Vysvětlil to: "Smyslem povstání je zmocnit se mo
ci. Potom uvidíme, co s ní můžeme udělat." Patrně nikoli neprávem četní Leninovi kritikové praví, že v
jeho koncepci revolučního socialismu revoluce stále je na prvním místě, socialismus na druhém.

Obraz říjnové revoluce
jako spontánní události, v
níž nesourodé složky na
chvíli
pluly v jednom
proudu, podává všechna
solidní historie. Bylo by
zbytečno to opakovat, kdy
by to nepomáhalo osvětlit
Leninův poměr k dělnic
tvu.
Poněvadž revoluce byla
daleko toho, aby byla vý
lučným výkonem organisovaného dělnictva, Lenin
se nemusil cítit obzvlášť
zavázán dělnictvu za ví
tězství. Mimo to zesílilo
jeho dávné přesvědčení o
výřečnosti revoluční sku
piny, která dovedla obrá
tit chaos revoluce svým

směrem. Jak on to cítil,
tato skupina vrhala jedi
ný paprsek světla do rus
ké temnoty.
Lenin vyšel z revoluce
s dojmem, že dělnická tří
da se zachovala značně
neutrálně. Dojem ten ješ
tě zesílil, když v lednu
1918 bylo podle Leninova
názoru třeba rozehnat ústavodámé shromáždění.
Tu dělníci opět projevova
li jakousi neutralitu, něk
dy fungovali spíše jako
brzda.
ústavodárné shromáždě
ní se sešlo v Petrohradě,
kde bylo ohnisko revoluce.
Zde jen patnáct procent
dělníků hlasovalo pro bol

Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

PŘÍBĚH POŠŤÁCKÝ
Jaroslav Kujeba
Zpráva čs. tisku: ÚV Svazu čs.-sovětského
přátelství vyznamenal pracovníky Poštovní
služby čestným odznakem I. stupně za vyni
kající nábor předplatitelů sovětského tisku.

Podle směrnic 14. sjezdu si vzal soudruh Kolbaba
na paškál poštovské skřítky na své poště a provedl
rychlou instruktáž: ode dneška platí v pidimužickém
maryáši, který skřítci hrají v noci s nedoručenými
zásilkami, jako eso sovětský tisk, protože jím nám
dávají sovětští novináři kousek svého srdce; Rudé
právo se taxuje jako král, kdežto ostatní orgány
strany se oceňují jako svršek neboli kluk, jiné domá
cí noviny, pokud je v nich úvodník, chválící soudo
bou konsolidaci, se v budoucnu vynášejí jako spodek;
rozdělení soukromých dopisů do čtyř zbývajících hod
not se přenechává skřetům jednotlivých pošt, neboť
ústava zaručuje, že si lid trpaslický o svých věcech
rozhoduje sám. Poté soudruh Kolbaba přistoupil ke
konkrétním úkolům. Začal se skřítky hrát maryáš,
aby.se tak snadno a lehce dověděl, co si lidé píšou,
když byla censura zrušena. Vytasil se, když na něj
přišla řada, s obálkou, která už tím, že byla nená
padná a pečlivě zalepená, vzbudila jeho ostražitost.
“ Tak jsi vyhrál, soudruhu desítkáři,” pravili ma
ňásci jednohlasně jako při volbách do Národního
shromáždění, “ protožes’ vynesl tu nejvyšší kartu ne
boli srdcové eso.“ — “ To se mi nezdá,” řekl na
schvál soudruh Kolbaba. — “ A just je to tak,” od
pověděl trpaslík, “ když tomu nechceš věřit, já ti
to psaníčko přečtu.” Soudruh Kolbaba věděl od pa
na Čapka, že poštovští skřítci umějí číst dopisy,
aniž otevřou obálku a mlčel. Pidimužík si psaní po
ložil na čelo, zavřel oči a četl:
“ Vážení soudruzi, objednávám na rok 1971 mo
skevskou Pravdu a Voprosy Filosofii. Práci čest!”

ševiky ve volbách do to
várních výborů. Když bol
ševici potřebovali úderné
čety, hledali je mezi vojá
ky. Lenin povolal do Pet
rohradu kronštadtské ná
mořníky a oddíl litevských
střelců. Když dav dělníků
a studentů s rudými pra
pory, na nichž bylo napsá
no: “ Ať žije ústavodárné
shromáždění” , táhl k Tauridskému paláci, v němž
shromáždění zasedalo, ná
mořnicí a litevští střelci
zahájili palbu, sto lidí by
lo zabito. Zasedací míst
nost byla obsazena vojá
ky, kteří - bušili puškami
do podlahy, nebo jimi mí
řili, když nebolševický de
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legát chtěl promluvit. I
to se-Leninovi zdálo málo.
Druhého dne ústavodárné
shromáždění bylo na jaký
si rozkaz sovětů rozpuště
no, Tauridský palác hlí
dán vojáky, kteří nikoho
nevpustili dovnitř.
Ve chvíli, jež rozhodla
celou budoucnost, ne děl
níci, nýbrž vojáci byli
pravou rukou Leninovou.
Jakási mezera oddělovala
Lenina a dělníky. Když ro
ku 1921 pak vypuklo kron
štadtské povstání vojáků a
dělníků, mezera se rozší
řila do té míry,' že Lenin
poprvé promluvil o potře
bě násilí “ proti váhavým
(Pokračování na str. 6)

V soudruhu Kolbabovi se zatajil dech. To ještě
v dějinách strany nebylo, aby si někdo objednal
dobrovolně sovětské noviny. Na takový nábor, se
vždycky musilo jít ‘ ‘s hákem” , s trochou výhrůžek,
s trochou vydírání, s drobtem materiálních výhod.
Nebylo slýcháno, že by si nějaký Čech o své vůli
předplatil sám. Brzo se však vzpamatoval a řekl
nesmlouvavě: “ Já bych se rád dověděl, kdo je tak
zanícený soudruh.” — “ Nemůžu sloužit, soudruhu
Kolbabo,” řekl mrňavý soudruh. “ To tam už není
psáno.”
Ráno o tom všem soudruh Kolbaba referoval sou
druhu přednostovi. Ten zavolal Hlavní poštovní úřad,
ale tam řekli, že je věc velice vážná a zavolali své
ho politruka. Ale politruk děl. že obsah toho dopisu
je tak významný, že nemůže sám lozhodnout a za
volal sekretariát u Prašné brány. Tam si ho podá
vali stále výše a výše. až skončil u samého Gustáva.
A ten vydal osobně příkaz, ať se stůj co stůj, za
každou cenu. kdyby na sůl nebylo a dráteníci padali,
kdyby hrom na škopku jezdil, zjistí adresa a jméno
onoho nadšeného soudruha, který projevil v nouzi
nej vyšší takové uvědomění.
I byl vyslán soudruh Kolbaba po zemi české, aby
vypátral bydliště onoho pytlíka, ťulpasa, potrhla,
čápka a dromedára, budižkničemu a božího dřeva,
který tuto světodějnou objednávku vhodil do schrán
ky, aniž jí podepsal a aniž napsal adresu. Bloudil
soudruh po horách i dolinách, po luzích i hájích,
všude se poptával, dotazoval a zvídai, ale každý
večer uléhal bez úspěchu. Lidé si objednávali pivo,
ledničky, hrušky a knížky, ale nikdo stranický tisk.
Po dlouhém putování narazil na jednu kozodojičku,
která si v zápalu vášně chtěla předplatit Rudé prá
vo, ale když ji byl její soudruh manžel zbil, upustila
od tak pošetilého zámyslu. Sovětský tisk žloutl na
haldách a nikdo ho nečetl. Srdce soudruha Kolbaby
se zarmoutilo, že se to ani povídat nedá. Poznal, že
je země česká krásná, jen ty silnice že nestojí za
nic.

Každý vzdělaný národ s láskou a úctou vzpomíná
těch, kteří se zapsali zlatým písmem do jeho osudů,
těch, kteří svými myšlenkami a činy vedli národ k
vyšším cílům a metám, těch, kteří po sobě zanechali
takové hodnoty, že jich lid vzpomíná ještě v dávných
létech po jejich odchodu z tohoto světa.
Psáti obšírnější studii o životě Jana Nerudy a Aloise
Jiráska by znamenalo při největší skromnosti zvlášt
ní vydání Hlasu domova, rozbírati dopodrobna jejich
nesmrtelné dílo znamená pak tlusté folianty.
Je jasné, že oběma těmito velikány se zabývali naši
literární historikové a je o nich napsána spousta děl,
z nichž jen pro zajímavost uvádím např. monografie
o Nerudovi napsané F. V. Krejčím a A. Novákem,
Quisovu Knihu vzpomínek a Heydukovy Vzpomínky
literární; kritické pak studie Šaldovy (Boje o zítřek)
a Vrchlického (Nové studie).
Jiráskův život a jeho dílo je podobně zhodnoceno a
rozebráno v monografii J. Voborníka; jím se zabý
val A. Novák, J. Fric a Z. Nejedlý.
Nejsem povolán a ani hoden toho hodnotit tyto dvě
velké postavy naší literatury. Proto předám slova
osobám nadmíru jistě povolaným — J. S. Maeharovi,
který napsal r. 1894 a Janu Nerudovi: “ Za dvacet
roků bude však teprve známo, jakým nedoceněným
zjevem byl Neruda. Výšku horských velikánů možno
posoudit jen z dálky, v té dálce však se malé kopce
ztratí docela” — a A. Novákovi o Aloisů Jiráskovi:
“ Jirásek vždy pomýšlel na svého čtenáře, věda, že
vycítí, která brachylogie a zámlka značí zajiknutí
vypravovatele, jenž pro dojetí nemohl mluviti dále,
a že najde, kdy pod stručností úryvkovitých vět jsou
zadrženy slzy. řtíká-li se — a jistě právem — že čte
nář teprve dobásňuje knihu,' může :býti'A . Jirásek
bez obav!”

_ o —o Je pro nás mnohé naprosto nepochopitelné, jak si
mohl komunistický režim oba tyto spisovatele
přisvojit a hlásat, že právě oni to byli, kteří praco
vali v jejich duchu.
Demokraté typu Nerudova a Jiráskova by se nikdy
nebyli mohli ztotožnit se systémem, jenž u nás vládl
a opět vládne. Jsem plně přesvědčen o tom, že nikdy
by nesměli vzít pero do ruky, o čemž svědčí vyškrtávání různých pasáží z Jiráskových děl v době ještě
nedávné, v komolení a nesprávném výkladu slov Ne
rudových. Spíše nežli v dobříšském paláci měli by
tito dva jistě dokonale vhodné cely v některé z ko
munistických věznic.
To by byl asi jejich úděl ještě v nedávných létech
v jejich vlasti, již oba nevýslovně milovali a ctili.
Jednou seděl zničeně na patníku a bylo mu do
breku, protože si uvědomil, že už celý rok nebyl na
schůzi místní organizace. Užuž se rozhodoval vrátit
se s nepořízenou, když se vtom za ním ozval hlas:
“ Pravý soudruh se nevzdává.” Kolbaba se ohlédl
a spatřil muže oděného v kouzelnickém hávu. Ihned
věděl, že je to Josef Ourada z Karlových Var, kte
rému jako prvnímu zahraničnímu kouzelníku na svě
tě udělila indická magická společnost své nej vyšší
vyznamenání, stříbrný klíč. “ Posílá mne rodná stra
na,” pokračoval kouzelník, “ abych ti poradil. Je
však jen jedna pomoc.” — “ Jaká, jaká?” ptal se
dychtivě ušlý soudruh listonoš. “ Jediná pomoc je,
jak zjistit jméno jediného českého předplatitele so
větského tisku.” Odmlčel se a potom velikým hla
sem zvolal: “ Musíš si sám předplatit Izvestije!”
Soudruh Kolbaba zbledl. Kouzelník Josef Ouřada
pokračoval: “ Vím, je to krutá podmínka, leč není'
vyhnutí. Buď ji splníš anebo budeš věčně bloudit po
Čechách a budeš hledat svého předplatitele.” To
řka, podával mu se slzami v očích, dojat tvrdým
osudem věrného soudruha, formulář objednávky
Izvestijí, už vyplněný, jen podpis chyběl. Soudruh
listonoš, zocelený půtkami s revisionisty, podepsal.
Ale srdce starého revolucionáře nevydrželo tolik ra
dosti. .Ještě nedokončil podpis a-už se svalil mrtev
k zemi. Sběhli se soudruzi přestrašení celí, ale nic
nezmohli. I pochovali ho se všemi poctami, jak se
na hrdinného soudruha sluší a patří.
Leč soudruh Kolbaba nemá na Slavíně klidu. Blou
dí od té doby po Čechách a shání předplatitele so
větského tisku. Objevuje se zvláště rád o půlnoci
na rozcestích před osamělými poutníky a úpí hlasitě,
když se nedají zlákat vidinou azbuky. Utiší se teprve
tehdy, když se jeho ohnivý zrak sveze na hruď, kde
se leskne čestný odznak I. stupně, který mu Svaz
československo-sovětského přátelství udělil posthumně. Ale vysvobodit ho může jen ten, kdo se uvolí
aspoň jeden měsíc odebírat dobrovolně sovětské no
viny, A takoví odvážlivci snad ani v zemi nejsou.
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Vláda dělníků ?
Pokračování se str. 5) . trpělivosti, s níž snášejí
a nedisciplinovaným živ svou bědnou situaci - ale,
lům pracujících mas” . A jak se zdá, vždy jen ten
Radek, který tehdy theo- krát, když chtěl říci něco
retisoval za komunistic proti Stalinovi. Po jeho
kou stranu, napsal: “ Měli smrti vývoj nikterak ne
jsme ustoupit před pokři přispěl k tomu, aby revo
kem dělníků, kteří dosáh luční skupina si začala
li mezí své trpělivosti, ale dělníků více vážit.
kteří nechápou své sku
Byla vyhlášena první
tečné zájmy tak, jak my pětiletka', s ní nastal bru
je chápeme? Jejich stav tální věk jako byl za po
mysli je teď upřímně čátečního kapitalismu. By
reakcionářský.”
lo rozhodnuto co nejrych
A ť jakákoli byla prav leji zindustrialisovat Rus
da o tom, kdo lépe chápe ko - a scházel k tomu do
dělnické zájmy, komuni statečný počet průmyslo
stický režim sotva mohl vých dělníků. Ovšem, na
být nazván vládou dělní vesnicích byly masy pra
ků, když do nich střílel. covních sil, a režim po
Nejvýše to mohlo být na nich sáhl. Rozhodl se uči
zváno vládou dělnických nit z necvičených země
zájmů, jak jim rozumí dělců průmyslové dělníky
vládnoucí revoluční skupi a spousty jich dopravil do
na. Lenin ovšem věděl, že továren. Tím stará dělnic
vůle jedné skupiny by ne ká třída a její kvality by
byla dostatečnou legitima ly rozředěny. Marxova
cí před historií, jíž se a- dělnická elita byla utope
stavičně dovolával. Trval na v tomto přívalu, děl
na tom, aby sovětský stát nický stát stal se ještě ne
byl nazýván dělnickým možnějším. Byla vláda státem, ale byl tak upřím a byla měkká, necvičená,
ný, jak si může dovolit neorganisovaná a nehoto
muž s absolutní mocí, kte vá nová dělnická třída.
rý může přiznat vadu, ale Stalin zároveň zisfe-aT -vý
nemusí ji napravit. Říkal, mluvu k utužení diktatu
že vzhledem k tomu, že ry i našel pochopení u
dělníci jsou do značné mí některých chladných po
ry ovládáni úředníky ne zorovatelů, když argumen
dělnického původu, sovět toval, že jen s krajní pří
ský systém je “ dělnická , sností, jen s vytrvalým
republika -rs byrokratický hrubým nátlakem je mož
mi pokrouceninami” . Jsou no tuto masu necvičených,
však všechny známky to nevědomých mužíků při
ho, že pokrouceniny tyto mět k disciplinované prů
pokládal za nevyhnutelné myslové práci.
a dokonce za jádro komu
nistického systému. On to
byl, kdoř svým následovní
kům odkázal zásadu: “ Ko
munismus znamená cent
ralismus a byrokracii.”
To ovšem není vláda děl
níků.
Dělnická republika byla
vyhlášena, a dělníci byli
hlídáni stejně jako každá
jiná vrstva společnosti. V
posledních dvou letech
svého života Lenin častě
ji mluvil o dělnících, o

Proto thesi, že sověty
jsou dělnický stát, stát s
dělnickou vládou nebo
aspoň stát s převládají
cím vlivem dělníků, je
dosti snadný argumentkdyby tomu tak bylo, je
nemyslitelno, že by dělní
ci vydávali takové záko
ny proti svému prospěchu,
jaké sovětské Rusko vy
dávalo.
Lee Oswald, vrah ame
rického presidenta Kennedyho, nemůže ovšem být

Román Josefa škvoreckého "M irákl" (ruské slo
vo pro Zázrak) je pestré pásmo zážitku Danny
Smiřického (známého ze škvoreckého "Zbaběl
ců" a "Tankového praporu"), který se stane z
učitele na dívčí Sociální škole nakonec úspěšným
autorem muzikálů. . Dle autora románu je to "po
kus o zachycení osudu člověka v tomto století a
v naší zemi". Celý děj románu je zasazen do kvasidetektivního rámce, který inspiroval tzv. Čihošťský zázrak. Už ukázka, jejíž první část dnes uve
řejňujeme, slibuje, že "M irák l", který má vyjít
ještě v letošním roce, bude významným přínosem
do české literatury.
Red.

pokládán za autoritu, ale
některé detaily z jeho ži
votopisu, jak je pověděl,
jsou pravdivé, neboť jsou
mnohokráte doloženy jiný
mi vypravěči a textem
sovětských zákonů. Když
Oswald se rozhněval na
americkou společnost, v
níž žil, odjel do Ruska za
lepším životem.
V Rusku pracoval jako
dělník, oženil se v Rusku,
chtěl jet za ženou z Mosk
vy do Minská, nemohl,
poněvadž mu scházelo Co? Úřední povolení jet s
m ísta n a místo. Když ko
nečně povolení dostal a
přijel- do Minská, nemohl!
se z něho dostat ven, aby
jel za ženou, která odjela
na dovolenou někam ne
daleko. Scházelo mu - co?
Opět mu scházelo povole
ní jet s místa na místo.
Slyšel Rusy říkat, že člo
věk se skládá ze tří částí:
těla, duše a pasportu.
Oswald cítil, že Rusko ho
zklamalo, a řekl si, že
půjde hledat lepší sociali
smus na Kubu.
Vnitřní pasport byla caristieká zvláštnost, sově ty
ji bez rozpaků obnovily.
Byla to součást sovětské
ho zákonodárství, které
přikovávalo dělníka k jed
né práci na jednom místě,
a ť jakékoli tam byly pra
covní podmínky, a ť . jaeíkoli mistři a ředitelé. Kdo

j

BYTY
PRO SVOBODNÉ

práci opustil, aby hledal nyní mizí. Stalin napsal
lepší, byl podle zákona de- zvláštní knížku o tom, že
sertér. Ne zbytky buržoa- se má přestat mluvit o
sie, nýbrž dělníci a socia nadhodnotě.
listé tvořili většinu v kon
Měli jsme vlastně v úcentračních táborech. Ko myslu sepsat dlouhý se
munismus, který prý při znam sovětských protiděl
šel práci osvobodit, vzal nických zákonů a seznam
svobodu práce v daleko trestů, ale upustili jsme
větší míře, než jaká do od toho. Kdo chce, může
sud byla známa. Zároveň to znát. Pokud komuni
zmizelo všechno slavné fi stických vlád se týká, vy
losofování o nadhodnotě slechnou ten dlouhý se
práce, a nebylo dovoleno znam bez mrknutí oka a
se ptát, kam nadhodnota dále . budou opakovat, že

nebo bezdětné manžele
$ 7 týdně
($ 1 za den)
5 minut z City ,
70 Gipps St.,
Easf Melbourne

Tel. (po 6. hod. več.):
41-4088
představují vládu dělníků.
To je už padesátiletá methoda: mlčet o faktech,
nedbat argumentů a pro
stě opakovat thesi. Až do
sud se tak pohyboval ku
předu parní válec, ne lid
ská společnost.

Nestojí o nic víc
použít všestrannou
bankovní službu v National
* Šekové úcty

* Vkladní kttíi&y

* Osobní zápůjčky

* Cestovní šeky

* Bankovní šeky

* Zařizování investic

* Poukazy všeho druhu do zámoří
* Vklady s výpovědní lhůtou na vyšší úrok
* Pravidelné poukazy a inkasa
* Úschova cesia.

* Služba pro zahraniční obchod

National Bank

Josef Škvorecký

MATURITOU ZA SVĚTOVÝ MÍR.

m aturity
v Kostelci
“ To je teda gól” , řekla mi Liška. “ Co budeš
dělat?”
. Maturity byly prakticky přede dveřmi; všechny
holky, v četn ě Boženky Stoklasové, znemožněné v ce
lém kraji prohlášením, že se zříká zločinného otce.
ale zato připuštěné ke zkoušce dospělosti, přestaly
chodit na rande s kameníky a s ženskou bezhlavostí
do sebe hustily nepřehlednou směs nepochopených
poznatků z mnoha věd. A já byl v rejži.
“ Co budeš dělat, profáskú?” opakovala Liška.
“ To bych taky rád věděl.”
Díval jsem se střídavě na dopis z Ministerstva,
který mi ráno dala Ivana, a na ušmudlanou cyklo
stylovanou stránku s nadpisem:
SOCIÁLNÍ VĚDA
Úvod:
SO CIÁLN Í P É Č E ZA FEU D A LISM U

Když jsem nastoupil místo v Kostelci, předala mi
Sociální vědu s úlevou kolegyně Rivnáčová, a spolu
s vědou také cyklostylovaný list. Marně jsem se po
koušel zjistit,, nejdřív od své předchůdkyně, pak od
Ivany, potom od krajského inspektora, a nakonec
písemným dotazem v Praze, co — kromě textu na
cyklostylovaném listu — má být předmětem této no
vé vědy. Ministerstvo ji na naši bývalou Rodinnou
školu zavedlo teprve tento rok, a b y podtrhlo její

Episoda
z románu
"M irákl"
socialistický charakter a také v rámci všeobecného
zvědečtění výuky. Byl to výraz téže snahy, jež -z
předmětu “ Vaření” , vyučovaného Evženií Vikusovou,
udělala “ Teorii výživy” , kterou vyučovala zase Vikusová, takže se ve školní kuchyni vyráběly stejné
ptáčky, drštkové polévky a sněhové dorty jako dřív,
jedině že se k nim (podle tabulek) uváděly kalorie.
Já však byl vedle. Můj předmět se ve starých osno
vách pod žádným jiným jménem nevyskytoval, a

HLAS DOMOVA

9. 8. 1971
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Zrádce nebo vlastenec?

Počátkem budiž konec. Generál Andrej Andrejevič Vlasov byl podle zprávy
Reuterovy tiskové kanceláře 2. srpna 1946 ještě s jedenácti svými někdejšími
důstojníky odsouzen k smrti a na Rudém náměstí v Moskvě oběšen. To je fakt.
Ale už o tom, co bezprostředně předcházelo, to je o tom, jak tento velitel Ruské
osvobozovací armády padl do sovětských rukou, se verze rozcházejí. Mladá
tlumočnice, která tvrdí, že byla do poslední chvíle po Viasovově boku, vypovídá,
že generál opustil 12. května Lnáře v jižních Čechách, aby zahájil na americ
kém velitelství vyjednávání a že ho na cestě poznala jedna sovětská jednotka.
V tom okamžiku se snažila posádka amerického džípu Vlasova chránit, ale dů
stojník z jiného amerického vozu, který se u incidentu vyskytl, prohlásil, že
tu jde o vnitřní sovětskou věc. Nato sovětská jednotka Vlasova odvezla. Na
proti tomu jeden důstojník ROA tvrdí, že vůz generála Vlasova zastavily tři
kilometry za městem dva ozbrojené vozy Sovětské armády, jejíchž posádka
vyžadovala vydání generála. Vlasova prý doprovázely čtyři americké tanky.
Jejich velitel přihlížel scéně lhostejně a nakonec prohlásil: "Tohle není mé
území, vezměte si ho." Ať je pravdivá ta nebo ona verze, je jisté, že generála
Vlasova neodevzdaly sovětským jednotkám československé úřady, ale ani ame
rické oficiální velení.

Tohle se ovšem ze Střik- armády. V době velkých
Strikfeldtovy knížky ne čistek třicátých let patřil
skupině
dozvíte. Zato o to více o přechodně ke
vojen
počátku Vlasovovy karié Čankajškových
ry v německá armádě. V ských; poradců. Později se
létě 1942 objevil Strikfeldt stal velitelem elitní sovět
v zajateckém táboře u ské divize. V druhé světo
Vinicy sovětského generá vé válce vedl obranu Kila, který krátce předtím jeva a potom se zúčastnil
žukovem
obrany
upadl na volchovské fron pod
tě do německého zajetí. Moskvy. Ijla Erenburg ho
Vlasov, ročník 1900, měl v orgánu sovětské armá
za sebou téměř vzorovou dy slavil jako hrdinu. Ja
•dráhu sovětského důstoj ko velitel II. útočné armá
níka. Narodil se jako tři dy byl Vlasov při pokusu
nácté dítě zemědělce v prolomit obležení Lenin
okolí Nižního Novgoroda gradu obklíčen a zajat.
Vlasov byl tedy produk
(nyní Kujbyšev). Jako
Stalin navštěvoval i on tem revoluce a celý život
teologický seminář, roku s ní souhlasil. Nenáviděl
1919 vstoupil do sovětské však stalinismus a domníprotože patřil k hlavním nástrojům zvědečtění, pře
depsalo ho Ministerstvo čtyři hodiny týdně ve čtvr
tém ročníku, a na můj dotaz odpovědělo, že osno-,
vy a učební texty budou vydány co nejdříve.
Nebyly. Nikdy. Nakonec jsem se na pátrání ^po
podstatě důležité vědy vykašlal a četl jsem v těch
čtyřech hodinách s holkama Nanu a Kischova Pa
sáka holek, které svým sociálním charakterem do
sociální vědy snad taky patřily. A najednou, tři
neděle před zkouškami dospělosti, v Praze rozhodli,
že ze Sociální vědy se bude maturovat.
Seděl jsem s Liškou v kabinetě nad dopisem, v
němž mě totéž Ministerstvo, jež přislíbilo, ale nikdy
nevydalo osnovy a učební texty, žádalo, abych vy
pracoval 60-70 maturitních otázek a zaslal je ve
dvou vyhotoveních k schválení oboru Zkoušek dospě
losti při MŠ.
“ To je teda gól” , řekla Liška.
Do kabinetu se dralo červnové slunce a já se na
Lišku utrhl, aby nežvanila a radši koukala myslet.
Oba jsme se znovu začetli do cyklostylovaného Úvo
du do neznámé vědy, s nadějí, že nás to k něčemu
inspiruje.
"Ve feudálním řádu", psalo se v té víc než struč
né příručce, "prakticky sociální péče v moderním

val se, že ho s německou
pomocí rozdrtí a osvobodí
Rusko od nenáviděné dik
tatury.
Autor knihy velel tábo
ru Dabendorf, nedaleko
Berlína, který se stal
ohniskem snahy zajatých
sovětských
důstojníků
spolupracovat třeba i s na
cistickým Německem pro
ti Stalinovi. Spřátelil se
s Vlasovém, který se stal
oficiálním představitelem
těchto snah a jeho kniha
je především tedy záznam
tohoto přátelství. Strikfeldtovi připadla úloha
uhlazovac třecí plochy
mezi ambicemi Rusů a
německou politikou točí

Píseň Karla Kryla
V měsíci září, kdy jablka zrají,
když mantillu noci svit měsíce protkal;
když dozněla hymna, již v půlnoci hrají,
já poprvé tehdy jsem Satana potkat.
Ten Satan měl líbeznou postavu panny
a nepáchla síra, YŠak voněly květy
a v úsměvu něha bez jediné hany.
Jen z úst — jako hadi mu syčely věty:
"Jen nech si svou duši, ta k ničemu není!
vždyť mnozí i zdarma ji upsali čertu.
Však hlas — to je zboží, jež dneska se cení
a dobře se platí. To beze všech žertů.
Já pro fen tvůj hlas jsem si ohlávku uvil
a stráž mi ho do klece vsadí.
A kdybys pak stokrát i andělsky mluvit,
tvůj hlas tě zrad í!"
Dnes jako kníže si v paláci žiji,
mám ve stájích koně a v zahradách pávy,
jím ze zlaté mísy a z křišťálu piji —
jen rádio nemám a nesnáším zprávy.

obsazeným sovětským územím. I když na němec
ké straně byly ve hře růz
né zájmy - Hitlera Samé
ho, ostministeria, armády,
v níž se přece jen ještě
uchovávalo tu a tam jakéstakés svědomí, a ko
nečně i Himmlera a jeho
soukromého impéria - spá
jel je jeden jediný názor:
že totiž Slované jsou mé
něcenná rasa, Untermens
chen, které je nutno buď
zabít nebo surově podro
bit.
K d y ž s e v š a k Vlasov
vynořil ze stínu nacistic
ké propagandy, která si
samosebou nechávala pro
sebe zvrácenou ideu o
nadlidech a podlidech, a
začal - byť i jen trochu hovořit po svém, o svých
plánech, o svých názorech
na budoucí uspořádání
Ruska, spustila všechna
nacistická úřední místa
křik. Ostministerium ■vy
týkalo Vlasovovi “ velkořuský šovinismus” , ideolo
gové strany byli poděšeni
jeho naprostým nedostat
kem nadšení pro antisemi
tismus a “ Sicherheits
dienst” mu od té doby
věnovala ještě větší po
zornost, protože v něm vi
děla možného komunistic

hygiena prakticky žádná, nemocní leželi po desít
kách v nevětraných sálech, a mnohdy jediná péče,
kterou jim nevzdělaní a pověrčiví mniši poskytovali,
byla tzv. "svátost" posledního poma(pokračování Učebního textu zašleme do týdne)"

Zde text, který Ministerstvo poslalo v padesáti
exemplářích, skončil ■navždy.
“ Co s tím?” vzdychl jsem malomyslně.
Liška použila jednoho ze svých nepravděpodobně
přehnaných výrazů a nehtem, nalakovaným křikla
vou oranží, spočítala řádky.
“ Dvacet. A na tobě chtěj šedesát otázek. To zna_mená — dvacet v šedesáti je třikrát —■ na každý
tři řádky jednu otázku. To neni tak strašný.”
. “ Pane Bože, do čehos to duši dal!” pravil jsem
zbožně. Liščin matematický výkon mi připoměl ne
dávnou záhadu, a dodal jsem: “ A do čehos to omy
lem dal šachový nadání. Jak dopadla tvá korespon
denční partie s Bukavcem, Liško?”
“ Nijak. Už mi dal mat.”
“ To brzo. Když byl tady, vypadalo to na remízu.”
“ To byla stejně nějaká klika nebo co, že sem to
s ním tak dlouho koulela” , řekla Liška a vrátila se
k přítomným záhadám. “ Hele, -co je na tom špatně?
Na každý tři řádky jednu votázku?”
“ Naopak to je,” pravil jsem vztekle. Musíme udě
slova smyslu neexistovala. Feudální pán měl sice
povinnost pečovat o poddané, jím ž věk anebo nemoc lat tři otázky z každý jednotlivý řádky!”
“ Ježkovy voči! Ve feudálním řádu prakticky so
znemožnily pracovat, ale tato "péče" se buď ome
zila na občasné udílení bídných almužen, anebo zů ciální péče v moderním slova smyslu neexistovala. Z
stávala vůbec jen na papíře, protože jakákoliv kont toho tři otázky,” užasla Liška. “ Ježkovy krátkozra
rola nebyla prakticky možná."
ký voči!”
“ No, třeba: Otázka číslo jedna: Existovala ve
"Jediná zařízení, alespoň vzdáleně připomínající
moderní sociální péči, byly chudinské špitály, vy feudálním řádu sociální péče?”
Pohlédl jsem na ni tázavě, a ona'rychle pochopila.
držované většinou církví, zejména některými chari
tativními mnišskými řády. Byla to ovšem jen rouška, Řekla:
“ Jaká byla sociální péče ve feudálním řádu? Otáz
jíž Církev, největší vykořisťovatel středověku, za
krývala zlo, jež páchala na pracujících společen ka číslo dvě.”
Nic dalšího mi nenapadlo.
ských třídách, nevolnících a venkovské a městské
chudině."
I I “ Jak by ses zeptala do třetice?”
"Vybavení těchto špitálů bylo velice primitivní,^ i Lišce se nad bolým nosem udělala známá kolmá

Neb kdykoli válkou se o lásce bájí,
když slaví se vrazi a obchody s časem,
když svátými slovy se bezpráví hájí,
když hlásá se lež — tedy — vždycky
mým hlasem.
Mé lůžko je měkké, však propíjím noci.
Mám z démantů bazén a ze zlafa ryby.
Mám přebytek všeho. I pýchy. I moci.
Mám v paláci všechno. Jen lidé tu chybí.
Dnes podruhé oko mé Satana spatří.
Je krásný. B yť s úsměvem krysím.
Vždyť jemu dnes — s hlasem .— i duše má
patři,
když — na větvi — visím . . .

kého spiklence, Ani stále
rostoucí kampaň Sovětské
ho svazu proti Vlasovovi.
kterou Gehlenova organi
zace dokládala do všech
podrobností, nepřesvědčila
nacisty o tom, že Vlasov
je opravdovým nepřítelem
tehdejšího Sovětského sva

zu. V červnu 1943 vynesl Hitler konečný rozsudek :
fuehrer Vlasova nepotře
buje.
Jaké to byly téže, kte-'
ré nacisty přivedly do ta-kové ráže? Vlasov je ohlásil několikrát veřejně,(Pokračování na str. #)

vráska. Po chvilce pravila velmi inteligentně:.
“ Teoreticky existovala ve feudálním řádu jakási .
sociální péče. Jak tomu bylo ve skutečnosti?”
“ To by snad šlo. Potřebuje to ale být -přece jen
trošku pestřejší.”
Po pětiminutovém úsilí jsme měli první tři otázky-:1) Existovala ve feudálním řádu sociální péče?
2) Jakým způsobem se feudální řád staral o so
ciální případy?
3) V teorii byl ve středověku primitivní systém so
ciálního zabezpečení; jak tomu bylo ve skutečnosti?

Poslal jsem Lišku pro chlast a pustili jsme se- do
práce. S pomocí výčepní lihoviny se nám práce brzy
stala hrou, a do půlnoci jsme vyrobili šedesát sedm úplně různých otázek. Lihovina taky působila, že- nás .
nenapadlo, zkusit na některé z nich dát odpověď.
—

★

—

★

—

Otázky byly na Ministerstvu schváleny, v Kostelci
naeyklostylovány a rozdány. žákyním čtvrtého roční
ku. Se svolením Ivany, která na škole učila marxi
smus a sama vystupňovala spotřebu černé kávy na
.osm šálků denně, zářila okna internátu až do. půl: noci, a několik dívek z nižších ročníků přebralo do
spívajícím kolegyním milence ze sochařské školy.
Jednou večer, cestou z rande s Liškou u rybníčku,
jsem oknem vilky- Evženie Vikusové spatřil pobled
lou skupinu svých žákyň, jak se o něčem radí s uči
telkou vaření, ačkoli z Teorie výživy se nematuro-valo.
“ To je jasný,” zašeptala Liška, která po - mém
boku nakukovala přes odkvetlý šeříkový keř do
Evženina soukromí. “ Budou-chtít maturitní komisi užrat, tak se raděj čím.”
“ Užrat?”
“ Jako: upít. Jako se lidi opíjej, tak voní chtěj,
aby se komise užrala, poněvadž alkoholu směj na
lévat jen málo.”
Pochopil jsem - tajný plán, založený na Teorii vý- živy, a začal jsem se na maturitu -těšit.
(Pokračování příště)
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HLAS DOMOVA
JEDNOTLIVÁ ČÍSLA “HLASU DOMOVA"
můžete kupovat v těchto prodejnách:
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Zrádce nebo vlastenec?

(Pakračování se str. 7)1 iHimmler “ novou zázračv první výzvě k ruskými Inou zbraň - Vlasova” . Pazajatcům, ve smolenskérrJ [radoxně právě v Praze se
MELBOURNE:
manifestu a konečně v! [vytvořilo Komité pro osvoNcYsnový Stánek na Elizabeth St., poblíž rohu Flin manifestu pražském zej jbození národů Ruska, po
ders St. (proti Commonwealth Bank), City
14. listopadu 1944: svrže I[němž v lednu 1945 následoMcGill’s Newsagency, 183 Elizabeth St., City (pro ní'Stalinovy tyranie, osvo-i
Ivala ruská armáda pod
ti GPO)
bození národů Ruska odi í.vedením generála VlasoVillage Belle Newsagency, 161 Acland Street, St.
bolševického systému a i."va. Do boje byla nasazeKilda
*1
obnova těch práv, za něž' . na její první divize, a to
SYDNEY:
národy Ruska bojovaly v., 12. dubna jižně od Frank
Porter & Co., Newsagency, 203 a Častiereagh St.,
revoluci v únoru 1917; ko furtu nad Odrou. Po krva
Sydney - City
nec
války a uzavření čest vé bitvě se divize bez ně
MALA’s Delicatessen, 203 Hay Street, Sydney-Hayného míru s Německem; meckého svolení stočila
vytvoření nového, svobod na jih, vpochodovala do
m á te chuť pod nikat
ného, v lidu zakotveného Čech s úmyslem spojit se
a nemáte potřebný kapitál? Investujte tedy
politického řádu bez bol s ostatními Vlasovovými
SVOU AKTIVITU A PŘEDSTAVIVOST!
ševiků a vykořisťovatelů.! jednotkami. Od 5. do 7.
Nabízí se Vám možnost značného vedlejšího
Ale nacisté pro takové května se na prosbu vůd
příjmu — desítky, stovky, tisíce — záleží na Vás!
požadavky
měli pramalé ců pražského povstání zú
Praxe není podstatná a průměrná znalost anglič
pochopení. Podřídili voj častnila bojů proti praž
tiny postačí. Zkuste podnik, který nezklame a
sko vytvořené ze sovět ským esesákům. S jistým
spojte se s novou finanční a investiční organísací
ských zajatců, německé oprávněním mohl napsat
se sídlem v Sydney a Melbourne.
mu velení. To znamenalo reportér jednoho americ
Další informace sdělí
ovšem nesmírné ponížení kého deníku: “ Prahu přes
JAN NOVÁK, 32 Kings's Lynn, 2 Ithaca Rd.,
Vlasovců, ke kterému při to přese všecko osvobodi
Elizabeth Bay, NSW. 2011, Telefon (Syd.) 35-3432
stupovalo ještě rozčarová- ly cizí jednotky. Nikoli
.ní nad událostmi na vý Spojenci, kteří přišli, až
chodn í frontě. - Počátek když se už vůbec nestří
Č ESK Á AUTOŠKOLA
Vlasovovy “ kolaborace” lelo, nýbrž 22 tisíc ruských
J A N W 1S Z
určoval především pud dobrodruhů v německých
8/37 B Herbert St., Summer Hill, NSW. 2130
sebezáchovy a přesvědče uniformách s modrým kří
ní, že Hitler nad Stalinem žem svátého Ondřeje na
Telefon (Sydney): 797-6879
zvítězí. Později, když už rukávech . . . Když jsem v
byla porážka Německa úterý 8. května přijel do
neodvratná, vystřídala je Prahy, zmizel generál VlaPO TŘ EB U JETE
SWISS T R A IN ED
víra, že ruská' protístalm- sov se svými lidmi právě
W ATCHM AKERS
ská armáda má v jakékoli tak» tajemně, jako přišel.”
R Y C H L E O P RA V IT
K. E b n e r
formě svůj význam a že
Při posledním setkání
AUTO?
19 York St.,
řekl
Vlasov autoru knihy:
je
nutno
zachovat
její
sto
Veškeré opravy i ge
SYDNEY
pu pro sovětské obyvatel “ Washington a Franklin
nerálky celého vozu
vchod do Wynyard Stu.
(naproti pohyb, scho
provádím se zárukou
stvo. Kromě toho zastáva byli v očích britské koru
dům). Telefant 39-7543
a nejméně o třetinu
li zajatí sovětští vojáci ny zrádci, ale protože ve
levněji než v ostatních
náhled, že koalice Sovět svém bojí za svobodu zví
autoopravnách
ského svazu se Západem tězili, považuje je svět za
S P E C IA L IS T A VW S
nebude
mít
dlouhého hrdiny. Já jsem prohrál a
P R A X Í V N ĚM ECK U
trvání a že bodou moci zůstanu proto zrádcem,
Přátelé v Sydney
A ŠVÝCA RSKU
nastoupit proti Stalinovi, dokud v Rusku nebude
Volejte večer (po 5.30
a okolí,
jakmile se dostane do Svoboda platit víc než fa
hod.) tel. 90-1082
máte-li zájem si přivy
konfliktu se západními lešné sovětské vlastenec
dělat po zaměstnání
nebo ve svém voln ém
tví.”
velmocemi.
čase, volejte telefon:
Když už i německé ve
Ať se nám to líbí nebo
797-6879 (Sydney).
dení nahlíželo, že válečné nelíbí, o tom, co je prav
Daňová přiznání
štěstí může obrátit jen da a zrada, rozhoduje ví
Auto vítáno.
— účetnictví
zázrak, vytvořil v září 1944 těz.
J. S.
provádí reg. daňový
poradce — G. HAMOR
80 Wycombe Rd.,
ČESKÉ OCHOTNICKÉ D IV A D L O V SYDN EY
Neutrál Bay (Sydney)
sehraje v sobotu dne 14. srpna 1971 v 8 hodin večer
Telefon: 90-2646
veselohru o třech dějstvích
kterou napsali Arnold a Bach
ADELAIDE:
(G. Pipinas, Club, 131 Hindley St., Adelaide, S. A.

UŽ DOST Ř E Č Í!

Přečetli jsme si v čísle 13 celkem nesmyslné řádj
ky pana O. 'Karneta a v čísle 14 se samozřejmě
ozvali i ti, kteří mají zájem, aby se v exilu něco dělo.
Je to aktivum, které převažuje nad pasivem a zá
porem pana O. Karneta a jemu podobných podivínů.
Já nyní navrhuji: zanechme neplodných úvah na
stránkách Hlasu domova^ a začněme _ rovnou nějaké
to vysílání realizovat. Představuji si to asi takto:
My, kteří jsme v různých městech a stavbách po
Austrálii a nemůžeme se pochopitelně podílet na vy
sílání v Sydney nebo v Melbourne, máme však ^přesto
možnost a morální povinnost přispět finančně a to
každý do začátku částkou aspoň sto dolarů. Za sebe
mohu slíbit, že jakmile k tomu budu vyzván, obratem
pošty zašlu 50 dolarů na vysílání v Sydney a 50^ do
larů na vysílání v Melbourne. Věřím, že se přidají
i ostatní, zvlášť svobodní mladí lidé. Nechrne neplod
ných úvah a pusťme se do toho. Časem se teprve
ukáže, kdo měl pravdu.
Víťa Zavadil, Pt. Hedland, Záp. Austr.
D V Ě PO ZVÁNKY V S Y D N E Y

Přišly na stůl téměř v jeden den obě včas, aby se
adresát mohl připravit na večer v československém
krajanském prostředí, na který zve v jednom přípa
dě československé národní sdružení, v případě dru
hém České divadlo, obě místem v Sydney. Podobných
adresátů je několik, stovek a většina z nich nad obě
ma pozvánkami asi kroutí hlavou. Háček je v tom,
že obě zvou na tentýž den 14. srpna a stejnou hodinu
večer a je tedy možno si vybrat mezi kulturním
pásmem ČNS k výročí srpnových událostí _“ Normalisováno” , zatím có české divadlo se chystá pobavit
českou veřejnost hrou “ Cudný Don Juan’ ’ od Arnol
da a Bacha.
Vylučme zaujetí či sympatie k osobám v obou spol
cích, které programy organisují, vylučme jímysl po
řádat konkurenční podniky ve stejný večer, neboť
spíše jde o nevědomost jednoho o druhém, dále vy
lučme úvahu o kulturní hodnotě, kterou je možno pou
ze hádat z názvů jinak dosti výmluvných, ale po
kusme se odhadnout práci a volný čas těch, kteří
program připravují. A nakonec si položme jednu prak
tickou a českou otázku o našein krajanském životě
v Sydney: je skutečně zapotřebí dojít k těm kon
cům, že “ Cudný Don Juan” odvádí skromný počet
účastníků na krajanských podnicích jakéhokoliv dru
hu od připomínky srpnových událostí formou kultur
ního pořadu? Jsou data, která se nedají od historie
národa odmyslet a na která tedy není dobré zapo
mínat zvláště při volbě a^ časování programů za
mýšlených k obohacení našeho kulturního^ života y
mateřském jazyce v prostředí, kde se většina z nás
nenarodila.
Ani necvičenému oku posrpnového emigranta tedy
neujde, že zde v krajanském životě není něco v po
řádku, může-li dojít k takové alternativě, lépe řeče
no totální nekoordinaci mezi českými krajanskými
spolky, který se při tom každý o něco svého snaží.
A není právě srpnové výročí dobrou příležitostí k
tomu, aby ti, kteří dobrovolně a obětavě avšak na
různých frontách chtějí něčemu pomocí, našli k sobě
cestu a řeč o základních společných zájmech, pro
které by byla schopna něco vykonat i mladší gene
race?
Nebudeme zde asi nikdy mít kulturní Prahu a volbu
mezi programy podle individuálních zálib, ale nedrobme to zdejší málo na ještě menší drobečky. I když
si zde každý může hrát, co se mu líbí a na co mu
diváci chodí, dá se také zároveňj říci, že “ Cudný Don
Juan” je pro srpnové výročí námět, který by potěšii
censora.v dnešní Praze a je tedy o něm možno po
chybovat ve svobodné Sydney. Ještě štěstí, že příští
ohlášený program “ Tři dámy s pistolí” nevychází na
výročí 28. října.
Jan Farský, Sydney
J E Š T Ě D V Ě ODPOVĚDI

Váš sloupek v 13. čísle HD sice musel pohnout
myslí každého čtenáře a více si novinář přáti ne
může, ale jako jeden z nich a snad ne zcela sám ne
chápu, že českou a slovenskou veřejnost v Austrá
lii můžete stavět před toto dilema: “ Jde nyní o to
posoudit, kterou z reakcí je možno považovat za ty
pičtější pro naši národní povahu a rozhodnout, kte
rou z odpovědí si zvolíme za své krédo.” Přestože
obě odpovědi na článek “ Byla by to Hloupost?” byly
psány českým jazykem, n en í podle mého soudu
správné činit ze dvou protichůdných stanovisek otáz
ku národního charakteru. Podobný problém má kaž
dá národnost na světě, protože každá národnostní
(Pokračování na straně 11)

Z LA T N ÍK *
HODINÁŘ *

C U D N Ý DON JU A N
V A N Z A C HOUSE A U D ITO R IU

S T E V EN V A R D Y

26 College Street (H yde Park) Sydney

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

Režie: Alex Mirský a Vlasta Vlažná
Účinkují:
Jiří Kačer, j. h., B. Slavík, V. čiplová, A Novotná,
I. Bičiště, E. Faitová, H. Slavíková, J. Lapáček.
A. Mirský a J. Carrol
Vstupné: $ 1, $ 2, $ 3 (pensisté zdarma)
Připravujeme na 9. říjná “ Tři dámy s pistolí” .

9. 8. 1971

HLAS DOMOVA

Dějepis pro naše děti

Není tomu ještě tak zcela dávno, co všetečný pohled Ludvíka Vaculíka v Literárkách spočinul na
čítankách a učebnicích, které určila matička komunistická strana k zušlechťování duší a k výchově
mladé generace. Vzniklo z toho tehdy mnohé pozdvižení, soudruh Hendrych a ostatní vysoce postaveni
soudruzi brunátněli vzteky a kantorstvo pozvedlo hlas, aby žádalo vytištění učebnic nových, poněkud
méně stupidních. Protože však období Československého jara bylo příliš krátké, než aby k něčemu po
dobnému mohlo dojít, ve "zkonsolidované" republice se děti stále vesele učí z těch starých. Jedním z
těchto literárních skvostů je i učebnice dějepisu "Sta rověké Řecko". Jejím i autory jsou — pochopitelně —
sovětští pedagogové a překlad byl schválen ministerstvem školství jako učebnice pro čs. všeobecně vzdě
lávací školy. Náš čtenář K. N., který si přivezl učebnici z domova na památku (jeho syn se z ní mu
sel učit) nám dal doslovný opis některých zvlášť zajímavých statí, takže se všichni čtenáři mohou
pokochat tím, co komunisté učí znát naše děti. Naskýtá se jenom otázka, zda učebnice byla vydána
proto, aby z ní děti načerpaly zkušenosti, ja k a co dělat až dospějí, nebo aby si řekly, že ten komu
nismus vlastně není nic jiného než zdokonalené opakování historie.

Odstavec
nadepsaný
Uvedená kapitola má
“ Pře o šest talentů” říká jistě za účel studentovi
doslova:
ukázat, že i za starého
"Mstikleon se soudcům Řecka a nikoliv pouze za
posmívá. "Soudci se tak komunismu existovali za
radují ze svých tří obo stánci práv pracujících,
lů", říká. "Ale vždyť roč různí ti funkcionáři a zá
ní plat všech soudců ne stupci lidu a že závislost
tvoří ani jednu desetinu občana na státní moci by
toho, co Athéňané dostá la tehdy stejná jako je v
vají od svých spojenců, z Československu v roce
celních poplatků a daní." 1971. V příští kapitole si
Otec je udiven: "A kam pak sovětští pedagogové
plyne to ostatní?" ptá se. důkladně vypůjčili ideali
"To je velmi jednodu stu Platóna.
ché," odpovídá syn. " P ly 
Říkají o něm dětem (v
ne těm chlapíkům, kteří kapitole nazvané U dvora
se všude honosí svou lá Dionysia Syrakuského) to
skou k lidu. Všude křičí, to:

svůj čas budou moci vě
novat vědě a vedení stá
tu. Do kasty vládců se
mohou dostat v padesáti
letech jen ti, kteří proká
zali své vlohy k astrono
mii, matematice a filoso
fii. Ostatní lid, rolníci, ře
meslníci a ovšem i otro
ci, mají podporovat vládu
a bez reptání ji poslou
chat.

tě". Měl různé plány. Na
vrhoval, aby byl vytvo
řen stát tím způsobem, že
by se z města vystěhovali
všichni dospělí; ve státě
by zůstaly jen děti do 10
let, z nichž bude možno
vychovat odevzdané a po
korné občany. Jinde zase
říkal, že pro začátek je
nutno pod záminkou budo
vání kolonií vysídlit všech
nu "vzpurnou lu z u " .. . "

Všichni mají na sebe
navzájem dávat pozor a
jeden
druhého
udávat.
Při četbě se člověku
Občan má vládce bezpod skoro vnucuje dojem, že
mínečně poslouchat jak v ■marx-leninismus vznikl z
maličkostech, tak í v dů idealistické filosofie Pla
ležitých věcech, jak v mí tónovy. Je zde všechno,
že jsou připraveni bojovat
"Platon se domníval, že ru, tak za války. Dokon co činí komunismus komu
za nejchudší lid, a přitom by se měli nejprve spo ce ani hry dětí nebyly po nismem: násilné držení
se sami honí za nejvyšší- jit bohatí a urození lidé. nechány bez přísného do moci, strach a otrockost
mi hodnostmi, berou ú- "Vždyť kdyby se některý hledu: Děti se směly smát podřízených
nestraníků,
plátky a odírají spojence. pán" psal, "octl se svými a plakat jen nad tím, co kasta vládců, u nichž už
A hle, jsou ctěni a žijí v otroky na opuštěném mí předpisovaly zákony; ne se dnes ani ta znalost věd
bohatství. Jedí pečené za stě, jistě by ho ihned za směly si vymýšlet nové nevyžaduje,
udavačství,
jíce, pijí drahá vína a lid, bili. Jen pomoc ostatních hry, písně a tance, neboť ' dohled při výchově mláde
který v bojích a váleč pánů, kteří společně mo by sí zvykly na novoty a že, omezení cestováni, de
ných taženích vybudoval hou svým otrokům vnutit až dospějí,
mohly by portace, ať už na Sibiř
slávu Athén, nyní hledí strach, může otroky udr chtít zavádět něco nové ^nebo do pohraničí. V dal
do prázdné misky, hryže žet v poslušnosti. Tuto po ho ve státě. Aby nikomu ší kapitole se studenti do
díry preclíku a prodává třebu vzájemné pomoci nepřišly na mysl nějaké] vědí, že ani v zemědělství
se za tři groše."
právě vytváří stát. A aby pochybnosti, nesmějí se] to za starého Řecka neby
"A proč potřebují tvou byl tento stát ochráněn občané stýkat s obyvateli! lo jiné než za komunusticchudobu?"
pokračuje před nepřáteli vnějšími i jiných měst a států. Jen kého režimu. V kapitole
Mstikleon, "ihned ti to vnitřními, jsou nutní silní nejlépe prověření občané “ Na egyptském velkostat
vysvětlím. Abys uznával vládci, stráže a vojáci. mohou někdy odjet do ji ku” se praví:
krotitelův bič, aby ses na Tito vládci se mezi sebou ného města, aby až se pak
" . . . Ž i v o t rolníků však
jediné slovo jako vzteklý nemají svářit, a proto ma vrátí, mohli občany utvr
byl i tak těžký. Všechna
pes vrhal na toho, na ko jí mít všechno ve společ dit v tom, že všude se ži
egyptská půda byla poklá
ho se jim zachce tě po ném vlastnictví, dokonce je daleko hůře než u nich.
dána za králův majetek a
Platon ovšem věděl, že
štvat." Stařec je roztrp i žěny a děti. Nebudou-li
zemědělci za je jí nájemce.
čen. Co má nyní dělat, mít vlastní majetek ani se sotva najde mnoho ta
On jim vydával osivo a
nemá-li již chodit k sou rodiny, nebude jeden dru kových, kteří by chtěli
určoval, kolik a co mají
hému závidět a všechen žít v tomto "ideálním stá
du? ... ."
sít. Za toto osivo a za ná
jem půdy museli rolníci
odvádět do státní poklad
SPORTOVNÍ K L U B S LA V IA M ELB O U R N E
ny polovinu a někdy i dvě
Vás srdečně zve na
třetiny úrody a nesměli se
svého dílu dotknout, do
kud všechno, co bylo ur
čeno králi, nebylo dodáno
na které se též budete moci sejít a pobavit še všemi bývalými hvězdami klubu
do královských
skladů.
Jestliže neodvedli tolik,
V sobotu
4. září 1971 v moderních místnostech
kolík byli povinni, byli
Hawthorn Football Sociál Club-u, Linda Crescent, Hawthorn (proti hřišti)
vsazeni
do vězení, zahná
který má plnou likérovou licenci
ni do dolů nebo prodáni
K dostání jsou všechny druhy piva, vína a likérů
do otroctví. Nemohli od
Začátek v 8 hodin večer, konec ve 2 hodiny
vézt svou zbylou část obi
čs. orchestr ★ Bohatá tombola ★ Vstupné vč. kompl. teplé večeře $ 5.lí do Alexandrie na trh a

TA N EČN Í Z Á B A V U

Reservování míst a předprodej vstupenek: 336-7524 (Košňar),
306-4202 (Křepčík), 69-3855 (Maciboba)
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THE OLYMPIC TYRE &
RUBBER CO. PTY. LTD.
(ze skupiny podniků Olympic)
přijme zapracovaného

řidiče
vysokozdvižného vozíku
(Fork Lift Driver)
ve věku 20 až 25 roků. — Práce na směny
Dobré pracovní podmínky
Výtečně vybavená kantina
Volejte laskavě: ve všední dny tel. 68-1211
v sobotu tel. 68-1213
nebo se dostavte osonně do
zaměstnanecké kanceláře v
CROSS 9 T R E E T , W EST FO O TSC R A Y, Vic. 3012

Kancelář je otevřena též
v sobotu od 8. do 11. hod, dop.

ZLOBÍ

VÁS

OČI?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od! O P T Á

OPTO
Capitol House, 113 Swanston St.

Melbourne, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHÍJ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

u nich bohatí obchodníci
skupovali obilí za babku
a jeho prodejem se pak
obohacovali. A vše, co se
muselo kupovat pro ho
spodářství, stálo mnoho
peněz.
Egypťané byli odedávna
zvyklí mastit své jídlo ole
jem z tykvového semene,
pít pivo a oblékat se do
lněných tkanin. A tu pro
hlásil král, že jen on má
právo vyrábět
všechny
tyto předměty.
Rolníci
dostávali tykvová a lněná
semena i ječmen k osivu
a určovalo se jim , kolik
půdy jimi mají osít. Úro
da se pak odevzdávala do
královských sýpek. Nikdo
nesměl mít své vlastní li
sy a jiné nástroje potřeb
né k výrobě oleje. Olej se
vyráběl jen v. královských
dílnách. V nich za žebrác
kou mzdu pracovali ře
meslníci,
kteří nesměli
odejít, dokud neskončili
svou práci. Pak se všech
ny dilny zapečetily, aby
nikoho nenapadlo vyrábět
sí vlastní olej.

Mohl-Ií rolník nebo ře
meslník, který byl dlužní
kem soukromníka, počítat
získat tam za ně dostateč s nějakou ochranou a nenou částku peněz, a proto musel-li
se vždy stát

otrokem, pak ten, kdo byl
dlužen státní pokladně,
byl neúprosně prodán do
otroctví. A kolík na nich
leželo povinností kromě
poplatků z půdy nebo daní
ze řemesla. Museli platit
daně na vydržování stráže
na polích, na chrámy, na
lékaře, na lázně, na "dob
rovolné" dary králům při
příležitosti jejich nastou
pení na trůn nebo k růz
ným svátkům, např. vý
ročí jejich vlády. Každý
krok chudého člověka sle
dovali nespočetní úřední
ci: monarchové, ekono
mové,
dozorci,
stráže,
vesničtí
starostové.
A
všechny bylo nutno hostit,
všichni žádali peníze, vý
robky a práci. Donášeči
dostávali odměny . . ."

Opravdu neškodí sáhnout
někdy do hluboké studnice
historie. Zvláště je-li se
psána sovětskými soudru
hy a posvěcena českým
ministerstvem. Člověk z
ní přímo cítí žhavý dech
košaté československé pří
tomnosti. A člověk exilový
může takovou učebnici
třeba i nabídnout neinfor
movaným přátelům až se
ho budou ptát, proč opu
stil svoji vlast.
-mč-

- l0 -

H L A S DOMOVA

9. 8. 1971

Jací jsme - II.
Není třeba hlubokého čtenářského průzkumu, aby
bylo možno říci,’ co se v exilových novinách nejvíce
čte. Myslím, že mi; dáte za pravdu: rubrika dopisů
čtenářů. Snad ještě víc než myšlenkami nabité a
jazykově vybroušené články pana Peroutky. Je to
přirozené — člověk je zvědav, co říkají “ obyčejní
lidé” v jeho okolí. Právě názory našich bližních nám
pomáhají nalézat odpověď na palčivou otázku, jací
vlastně jsme,- právě v jejich úsudcích zrcadlíme, zto
tožňujeme, vytváříme i přetavujeme své vlastní já.
V dnešním čísle HD najdeme v oblíbené rubrice
příspěvek pana V íťi Zavadila. Musím se přiznat, že
pro mne byl příkladem takového nastavení zrcadla
vlastnímu já a to, co se v zrcadle objevilo, nebylo
pro mne nikterak příjemné. Neznám osobně autora
dopisu, z jeho slov však mohu vyvodit, že v exilu
není dlouho, snad. rok nebo dva a že tudíž ještě ne
oplývá pozemskými statky. A přece dospěl k rozhod
nutí dát z toho, co má,, pořádný krajíc. Místo pěk
ných slov a úvah o demokracii, o úkolech exilu a
podobných věcech se rozhodl k činu.
O Západě jsme v Československu slýchali mluvit s
opovržením jako o světě, v němž vládnou lidem pe
níze. Podívejme se tedy pod tímto zorným úhlem na
sebe. Skoro všichni už žijeme v exilu nejméně rok.
Žádný už nemáme.holé ruce. Vyděláváme třicet, osm
desát,. sto i víc dolarů za týden. A přece: kolik je
těch,' kteří by věnovali týdenní mzdu za hodnotu du
chovního rázu, která se nedá ani sníst ani postavit
do parádního pokoje? Časopis Text, vycházející v
Mnichově, zjistily že sbírka na těžce postiženou paní
a. jejího synka v Rakousku vynesla něco přes 3.000.
marek. Ostudná částka, uvážíme-li, kolik nás v exi
lu je.. Jeden známý mi nedávno vypočítával, co vše
už si pořídil a bylo toho nemálo. Na předplatné exi
lových novin nebo na českou či slovenskou knížku
však pár dolarů nemá. Jiný vykládal, že už se dvacet
let bavíme o potřebě pořídit si v Melbourne spole
čenské středisko, které už ostatní národnostní men
šiny dávno mají, ale nejsme schopni dát dohromady
potřebnou částku; Nezbylo mi než přiznat, že my “ no
ví” do té atmosféry prázdného mluvení asi nic no
vého nevneseme, neboť ztrátu dvaceti nebo třiceti
dolarů, které bychom na takové společenské středi
sko' museli jedenkaždý věnovat, bychom asi nepře
žili. Doma jsme sice platili jako mourovatí příspěv
ky na ROH, ČSM a podobně, ale to byla politická
povinnost. Ta se dnes změnila v povinnost mravní,
která nás příliš netíží. Komunistická výchova v nás
asi zakořenila hlouběji, než si uvědomujeme. Prosím
čtenáře,- aby dříve, než mne za tento výrok
začnou kamenovat, odpověděli sami sobě na otázky:
1) Kolik exilových novin a časopisů si předplá
cím? (Existuje jich dost hodných povšimnutí.)
2) Kolik českých a slovenských knih jsem si v exi
lu koupil db své knihovny? Četl jsem a mám doma
nebo objednáno Řešení gama, I pod oblohou je peklo,
knihy vydavatelství Index a BCC Books, Pražský
srpen, Presidentův vězeň, Případ Masaryk, Teorie
spolehlivosti, Salónek dočasně uzavřen, Cvokárna,
Ochránce nebohých a aspoň nějaké knihy, sbírky
básní atd., vydané “ venku” v minulých letech? Mám
všechny tři dosud vydané gramodesky Karla Kryla?
Jsem kulturní člověk a ani neznám a nemám v úmy
slu poznat celý tento, nový proud svobodné národní
literatury? Což platí nejen pro “ nové” , ale v plné
míře i pro starší exilovou vlnu — pohled na prázdno
tou; zívající-knihovny mnohých je úděsný.
3) Kolik bych byl ochoten věnovat ze svého čisté
ho příjmu na věc, o níž vím, že by mi osobně nepři
nesla žádnou výhodu, ale že by posloužila upevnění
exilu? Například kolik bych dal (dala) na zřízení
české a slovenské katedry pří chicagské universitě?
Jedná se o tom a uskutečnění by si vyžádalo, aby
každý, ale opravdu každý z nás věnoval jedno pro
cento ze svého platu po dobu tří až čtyř měsíců. Dal
(dala) bych to jediné procento?
4) Kolik- českých a slovenských kulturních a spole
čenských událostí jsem za poslední rok poctil svou
návštěvou? Neříkejte, že žádné nejsou. Je jich dost,
pouze jejich úroveň se řídí a bude řídit úrovní naše
ho zájmu a požadavků.
v Není to však .zřejmě jen otázka osobního sobectví
či chamtivosti, která některým z nás svazuje ruce.
Na jiném místě tohoto časopisu je dnes uveřejněna
báseň — či lépe text k nové písničce zpěváka, tex
taře a skromného kumštýře Karla Kryla. Jmenuje
se “ Hlas” a hovoří, jak Karel Kryl říká, o zapro
dání hlasu jedince dobrému bydlu. Kryl měl na my
sli situaci doma, kdy lidé jsou ochotni za peníze hlá
sat lež-a svinstvo a hájit se přitom slovy: Co mám
dělat, mám děti, příbuzné — musím. Karel Kryl v

dopise Hlasu domova napsal:
“ Pokud zbude jediný, jenž se nepokoří, nepodepíše.
neodvolá — pak, jak jest vidět, jde to i jinak a je
to spíše otázka snášení nepříjemných následků
“ vstřícné předposranosti” ostatních. Zmíněný termín
vyšel od pana Vaculíka a jiný výstižnější nebo ale
spoň stejně výstižný výraz pro tuto skutečnost ne
znám. Je mi zatěžko — už kvůli mému poměrně níz
kému věku — hovořit o poslání emigrace či exilu.
Snad — ale opravdu jen mé mínění — přesvědčovat
svět o nebezpečí, jež mu hrozí z jakýchkoliv totalit
ních režimu. Ne snad slovy, ale spíš dobrým příkla
dem. A taky — což patří k sobě — nezahnít si v blahobytečku a nespát, dívat se na svět, kriticky nejen
k jiným, ale také k sobě. A dělat dobře to, o čem
jsem přesvědčen, že umím a co může pomoci nejen
mně, ale také dalším. Být skromný, ale ne příliš
skromný, chtít se tedy prosadit, usilovat o to, ale
co nejméně používat ostrých loktů. A nezapomínat,
že jsme lidé a že tedy na rozdíl od všech ostatních
tvorů vlastníme zbraň nejsilnější — mozek. A naší
povinnosti je být příslušníky kulturního národa prá
vě chováním a nikoli jen státní či národní přísluš
ností.”
Nemohu sí pomoci, ale Krylova slova mi říkají
právě to, co vyslovuje pan Zavadil a co před ním
řekli i jiní: Odešli jsme do exilu a sedíme jako putičky. Jen aby se na nás zapomnělo, jen aby se o
nás_ moc nemluvilo, jen aby někde náhodou nebylo
zveřejněno naše jméno ve spojitosti s odporem proti
komunismu. Co kdyby se o naší exilové činnosti — o
tom, že přispíváme na kulturní činnost, na exilové
časopisy, na sociální pomoc potřebné osobě, nebo na
zajištění čs. universitních studii — dozvěděl, nedejbože, někdo z konsulátu a zapsal to do našich kádro
vých materiálů?! Máme přeci doma příbuzné, přá
tele a taky bychom se ještě rádi na ně někdy jeli do
Československa podívat. . .
Tak nevím, není tohle taky trochu — maličko —
“ vstřícná předposranost” ?
M. Čechová

REŠTAURÁCIA
G O LD M ARK EA TIN G HOUSE
235 Carlisle St., St. Kiida, Vic.

telefon: 52-4328
Najlapšíe slovenské, české a maďarské jedlá
Otvorené: pondelok až sobota 10 h. ráno — 8 h. več.
nedela 1 h. odp. —~8. h. večer .
Předáváme domáeie pečivo a štrúdl
Krajanov srdečne pozýva
Olga Polyakova
O V ĚC EC H V Č E R E JŠ ÍC H A DNEŠNÍCH

(Pokračování se str. 3) co by to znamenalo, ty
blízký nový svět, že mi výzvy, ultimata, bojkot
tohle povolání plně vyho atd. A v mém případě to
byl dvojnásob špatný po
vuje . . .”
stoj, protože právě před
Po svém interview v RP
tím jsem se vrátil s jed
může už ovšem Emil po
nou delegací ze Sovětské
čítat s tím, že se mu jeho
ho svazu, kde jsem často
“ blízký nový svět” zase
cítil a slyšel obavy, že
rozplyne - že bude povo
otvíráme náruč^tomu svě
lán znovu k “ vyšším úko
tu protisocialistickému a
lům” .
že se podporují tendence,
Zátopek také náležitě
které vedou k rozbití so
vysvětloval své chyby,
cialistického zřízení. A
ale pak jsem slyšel Smrkov“ Říkám otevřeně, že ského, který vykládal, že
bych považoval za hanbu, je to všechno v pořádku . .
kdybych měl být nepříte Já jsem sice říkal, když
lem socialistického zříze mi to přinesli poaepsat:
ni. Neměl jsem nikdy k Prosím vás, neblázněte,
němu averzi. Při cestová ale . . . ale jeden člověk,
Velký výběr jakostního masa a uzenin
ní
světem jsem si svůj ná co byl u toho, říkal: Ale
najdete v českém řeznictví a uzenářství
zor jen upevnil . . . Nechci podívejte se, pane Záto
si dělat dnes žádné alibi pek, kolik významných
(!, p. r.), ale věřte mi, osobností to podepsalo.
73 Mclntyre Rd., Nih. Sunshine, V ic ., tel. 311-2019
že jsem měl už před pod Vždyť to jsou akademici,
Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
pisem 2000 slov nemálo členové ÚV strany, to jsou
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka
pochyb o tomto prohláše přece osobnosti. Já jsem
frankfurtské párky, turistický salám.
ni, třeba jen domyslet si, řekl, že být mezi takový
mi významnými lidmi podepsaný, to je věc, ale
podle mě je' to stejně ne
rozumná záležitost. . . Šel
jsem za Ludvíkem Vaculí
kem jako autorem 2000
slov. Povídám mu: Ludví
ku, co myslíš, nebyl tohle
opravdu útok na vedoucí
úlohu strany? Vaculík mi
tehdy odpověděl: Ty bláz
ne, to je jasné . . .”
Podobným způsobem po
kračuje
v RP celý rozho
(ze skupiny podniků Olvmpíc)
vor.
CROSS S T R E E T , W EST FQ O T5CR A Y , V IC . 3012

U FRANTIŠKA ŘÍHY

T H E O LY M P IC T Y R E &
RU BBER C O . R TY. LTD .
při j me

D Ě L N ÍK Y
ve věku 20 — 25 roků

k zapracování na řadu různých prací v průmyslu pneumatik
Musí být připraven pracovat na směny a
MUSÍ SE DOMLUVIT ANGLICKY
Výkonnostní bonus, dobré pracovní podmínky, výtečně vybavená
kantina a ošetřovna
Volejte laskavě: ve všední dny tel. 68-1211, v sobotu tel. 68-1213
nebo se dostavte osobně do zaměstnanecké kanceláře,
CROSS STREET, WEST FOOTSCRAY, 3012
Kancelář je otevřena též v sobotu od 8 do 11 hodin dop.

Co říci na závěr? Emil
Zátopek byl vynikajícím
sportovcem a pěstoval-li
v poslední době novou
sportovní disciplinu, obra
ty, dělal to se stejnou
houževnatostí, jakou dosa
hoval své výkony dřívěj
ší. Na malou všestrannou
podporu režimem si při
svém posledním tréninku
jistě nemůže stěžovat a za
trochu další podpory se
může náležitě odvděčit
třebas svým příspěvkem
do- akce na zpevnění cha
rakterů mládeže a lidu
vůbec.

9. 8. 1971

Dopisy redakci:
(Pokračování se strany 8)
společenská jednotka nosí v sobě určité procento pi
satelů schopných psát způsobem číslo jedna a dou
fejme podstatně menší procento gramotných přísluš
níků-’Vyjadřujících se způsobem číslo dvě. Za správ
nější než konfrontaci na úrovni národního charakte
ru české.a slovenské komunity v Austrálii považuji
porovnání obou způsobů myšlení, jak jsou vyjádřeny
ve dvou protichůdných písemných příspěvcích.
Je nemožné polemisovat s někým, kdo projevuje
svou neinformovanost o životě v Československu, na
dobrý úmysl odpovídá vulgarismem a urážkou a v
jehož způsobu vyjadřování je těžko hledat stopu,
která by svědčila na nějakou typickou vlastnost če
ského charakteru. V druhém příspěvku nenL jediný
věcný argument proti zavedení českého^ pořadu^ v
místních rozhlasových stanicích a současně^také žád
ný návrh, co tedy dělat lepšího a užitečnějšího.
Citujete zde s plnou vážností názor člověka, jemuž
na nějakém českém programu vůbec nezáleží a prav
děpodobně mu nezáleží na ničem jiném nezena jeho
omezeném světě, který se nestal o nic větším tím,
že je geograficky umístěn v Austrálii. Při demokra
tické výměně názorů je třeba mít také určité nároky
-na účastníky diskuse. Přínosem v ní nemohou být^ti,
kdo jsou schopni myslit jen na svůj vlastní prospěch
a vůči jiným zájmům jsou imunní. Názory typu dvě
svou omezeností znamenají risiko pro demokracii ne
jenom v české komunitě v Austrálii, ale všude na
světě, kde se vyskytují, protože není lepšího materiá
lu pro demagoga než poloinformovaní lidé neschopní
posoudit dosah svého jednání.
Současně není na demokracii závislejšího a citli
vějšího povolání než novinářská profese — viz osud
novinářů ve všech sdělovacích prostředcích v Česko
slovensku. Zde v Austrálii by jeho povinností v kra
janském, demokraticky zaměřeném časopise mělo
být použít veškerou výmluvnost a věcně posoudit,
jak to kdo s demokracií vážně myslí a ne pouze vy
hovět přání otisknout doslova zaslaný příspěvek. Pří
nosem Vašeho článku je, že snad ve většině čtenářů
vzbudil zájem o české vysílání v rozhlase, ale pova
žuji za silně přehodnocené stavět na dvou názorech,
na něž si čtenáři dovedli odpovědět sami, úvahu o
národním charakteru. Česká a slovenská otázka zce
la jistě existuje i v Austrálii jako sociologický ná
mět, ale nikoliv v této podobě, kdy se jedná o základ
ní lidskou slušnost. Z Vašeho článku nevyplývá, zda
druhý pisatel náleží do nové či. starší emigrační vlny.
Nesprávná by byla opět jakákoliv generalisace na
toto thema, zdá se však, že takto může psát pouze
ten, kdo ztratil kontakt s děním doma i ve světě a
nemá do debaty o čs. problémech a pravděpodobně
ani o jiných co positivního říci.
J. F., Bondi
NÁRODNÍ D ILEM A

Rád bych vyjádřil naprostý souhlas a podporu
článku prof. dr. Libora Broma “ Národní dilema”
(HD 11/71, p. r.). Je opravdu znepokojivé, že se me
zi statisíci Čechoslováků roztroušených po celém svě
tě doposud nenašla žádná osobnost typu Masaryka
či Beneše; že se nenašla žádná organisace schopná
sjednotit všechny zdravé síly československého náro
da žijící ve svobodném světě k vytvoření jednotného
a ^cílevědomého odboje. Myslím, že jsme se stali pří
liš pohodlnými a pesimistickými. Jsou mezi námi li
dé, kterým je vlastní barák a auto nejvyšším ideá
lem, milejším než osud a svoboda naší vlasti. Jsou
mezi námi lidé, kteří nevěří že se -dá něco dělat —
ale vždyť až doposud se ještě nikdo o nic doopravdy
nepokusil! Jsou lidé, kteří věří na zázraky a čekají
až to “ praskne v Moskvě” nebo v Praze, nebo až
se vzbouří Ukrajinci, Poláci, Maďáři, atd; případně
doufají, že se do toho “ dají” Číňané a vypořádají
se se Sověty.
Měli bychom si jako československá emigrace uvě
domit, že svobodu a demokracii budeme muset naši
vlasti^pomoci vybojovat. Bude to velmi dlouhý, tvrdý
a možná marný boj. Nikdo však nemá právo tvrdit,
že se nám to nikdy nezdaří, pokud jsme se nepokusili
alespoň o to nejmenší, co můžeme udělat.
československý režim jíž nesčíslněkrát vyjádřil ne
skrývané potěšení z toho, že dnešní československá
emigrace je roztříštěna na tisíce spolků, klubů a organisací, “ které se perou o přízeň a finanční podporu
západních vlád a mecenášů” a-“ jejichž rivalita vede
až k vzájemné nenávisti a nesnášenlivosti” . Tato si
tuace je bohužel do značné míry smutnou pravdou
a. i tam , kde si čsl. krajanské organisace získaly ne
závislý status, neexistuje dostatek dobré vůle pro
sjednocení. Jsme-li/ přesvědčeni, že jsme dobrými vla
stenci a jsme-li přesvědčeni, že bychom měli něco
pro naši vlast udělat, pak bychom měli udělat tento
první krok na cestě ke sjednocení a společnému úsi
lí a měli bychom najít alespoň trochu dobré vůle
a být trochu tolerantnějšími jeden vůči druhému.

H LA S
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Prosím, aby paní
SMILJKA JOHNová, rozená Stefanovicová, dříve
z 19 Landcox Street, East Brighton, ve státě
Victoria,
nebo kdokoli, kdo ví o jejím nynějším pobytu psali
na adresu
J. HALAT,
406 Lonsdale Street,
Melbourne, 3000

Paní Věru Adamovou roz. Spálenkovou nar. 1936
v Praze, která byla loni v Sydney —- důležitá zpráva
a O. Bureše, který přijel před 2 lety do Austr. (Bris
bane). Tomáš Havlíček (snad N. Zéland) má v red.
dopis — nutné. V red. má též dopis od příbuzných z
Č. Gustav Lumpe.

SPORT V AUSTRÁLII
S. K . S LA V IA M ELB O U R N E

H LEDÁM S P O LEČ N ÍK A
do kontin. restaurace poblíž Gold Coast

v Queenslandu, jejíž stavba se připravuje,
který by jako svůj podíl investoval asi $ 30.000.
Zakoupený pozemek na výhodném místě u moře
skýtá mimořádnou příležitost využít rychle se
rozšiřující turistický ruch. Podrobné informace
vážným zájemcům: tel. (Melbourne) 870-2637.

Z Austrálie
— V těchto dnech přiletě
la do Austrálie francouz
ská filmová výprava s re
žisérem Barbet Schroederem, aby pokračovala v
letu na Novou Guineu,
kde bude asi po tři měsí
ce natáčet celovečerní ba
revný film. Natáčení má
být hlavně v oblasti Mt.
Haagen. V Austrálii se k
výpravě přidal “ posrpno
vý” přistěhovalec Milan
Babinec z Melbourne, kte
rý bude fotografem výpra
vy.
— Dne 5. srpna odletělo
australské družstvo vzpěračů na třítýdenní turné
do Iránu, V. Británie, Ra
kouska a Záp. Německa.
Ze 7 vzpěračů jsou 4 při
stěhovalci. Nejvíc pozor
nosti tisku vyvolal mistr
Austrálie v lehké váze,
181etý Slovák R. Mendan
z Melbourne-Kew, který
se přistěhoval do Austrá
lie s rodiči před 5 lety z
Bratislavy.
— Dne 21. července se
konala valná hromada
Československo - Austral
ského sdružení v Canbeře, která zvolila na další
období tento výbor: před
seda J. Tuček, 1. místopř.
J. Lenc, 2. místopř. B.

HLE DAJÍ:

Kalivoda,
jednatel 'V.
Šámal, pokladník J. Nedomlel, tiskový referent
V . ^Pára, knihovník V.
Kašpárek, členové výbo
ru: K. K rál,. V. Semecký
a J. Kačer.
—__ Dne 29. července ze
mřel náhle při lyžaření na
hoře Buller 441etý čs. po
únorový uprchlík Pravo
slav červinka z Greensborough, V ic.. Zanechal zde
manželku a dva syny, 7
a 5 roků.

Zájezd mužstva a příznivců klubu do města Yallourne-se vydařil (i když těch našich fandů mohlo být
víc). V zápase proti místní jedenáctce na pěkném
hřišti měla;Slavia jasnou převahu v-poli, ale opět ji
nedokázala proměnit za branky a musela se spokojit
nerozhodným výsledkem 1 : 1 .
.
Se Springvale City na vlastním hřišti, .si .Slavia
dovedla poradit a zvítězila 'brankami Harrise a’ Trať.
.na 2 : 0, když její převaha v poli: byla’patrnější'než
ukazuje brankový poměr. ■Bezradnost -útočníků přeď
brankou soupeře je často zoufalá.
Po tomto zápase má Slavia 22 bodů a je naptvrtém
místě tabulky (za Sunshinem — -rovněž .22 .bodů,
Altonou 25 a Austrií 28 bodů).
Dne 14. srpna-hraje Slavia na svém hřišti v Essen-,
donu proti Ringwood •United a 21: srpna na hřišti'
Collier Reserve v Prestonu (za nemocnicí) proti .tý
mu Preston-Makedonia.
J. K.

OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE
ve velkém výběru na skladě
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVÁNÍ rámů
i nábytku odborně provádí
první pozlacováčská firma v Austrálii

J. KOŠŇAR PTY. LTD.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Víc.

Malý oznamovatel
PRODÁM L E V N Ě a vý

hodně dobré součástky
auta Ford Zephvr Automa
tic - 1958; MK. II. Baterie,
rychl. skříň, motor, dve
ře, sedadla atd. Volejte po
6. hod. večer (Melb.)
211-5067 nebo přijďte na
adr.: 3/38 Burke Rd.,
East Malvern, Vic.

Telefon: 37-3109
jakož i v č. 42 Howard St.,

North Melbourne

(pokračování William St.). - Tel.: . 329-8938 Krajanům poskytneme 15% slevu

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

IN STRU KTO RA nebo
IN STRU KTO RKU

přijme australská tělocvič
ná organisace v Melbour
ne za dobrých podmínek.
Volejte lask. tel. 90-6251
(Mrs. Brennan).
OBRAZ P R A H Y výhod.

prodám. Tel. (Melb.
dopoledne) 94-3188.

-

Všechna jídla jako doma

537 Hampton St.
Hampton, Vic.
Telefon: 98-5756

- iC t H R P A
Optical Service

RESTAURACE
134 Cariisle St., St. Kilda, V ic.

(proti radnici St. Kilda)
Večeře se podávají každý den, v sobotu a neděli
též. obědy. Různé české, slovenské a maďarské
speciality — Dršťková polévka
Srdečně zve
rodina Hrabovszká
Pokud by se někteří čtenáři domnívali, že by naše
vláda v exilu neměla ani moc ani smysl, ať si jen
na chvíli pokusí představit, jak by na vytvoření ta
kové vlády zareagovaly dnešní promoskevské lout
ky v Praze — už jen ten poprask, štvaní a nepokoj
v jejich řadách by stál za to! Naše exilní vláda by
mohla být solidním tělesem, které by mohlo jednat
se západními vládami a hájit zájmy ^nejen Čechoslo
váků v emigraci, ale i našich krajanů doma. Důsled
ky jejího vytvoření by mohly být dalekosáhlé nejen
pro. světové mínění, které je ještě silně ovlivněno a
rozrušeno invasí Československa roku 1968, ale i pro
ostatní a mnohem početnější národní skupiny v exi
lu — Ukrajince, Poláky, Maďary, Baltské národy
atd., které by mohly následovat našeho příkladu.
J. P., Sydney

S P O L EČ N É

!

K T E R Ý K O L I M ĚSÍC

L E T Y

]

letadlem
do Vídně za $ 430
do Bruselu za $ 463
atd.
Reservujte si letenky
u

do Frankfurtu a Vídně:
A ZPĚT
:
Zvi. (“ Charter” ) $ 715:
Skup. ( “ Groups” ) $ 730
Podrobné informace
ochotně sdělí

ALMA
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.
Melbourne, 3000
Telefon:
63-4001, 634002

ALMA
T R A V E L S E R V IC E r

330 Little Collins.St.,
Melbourne, 3000
Telefon:
63-4001, 63-4002

HLAS

-12-

SPORT
Karel

9. 8. 1971

D O M O VA

- - Ve zkratce - -

Janovský

Čs. tenisté zdolali další překážku

Československo - Španělsko 3 :2

— 39. ročník chodeckého maratónu na 50 km z Prahy
do Poděbrad neměl letos tak kvalitní zahraniční
účastníky jako v předešlých letech, přesto přišlo na
start v Karlině 60 chodců, z toho 17 z ciziny. Zvítězil
Schim Schlechtweg z V. Německa za 4:15:05,2 hod.
před švédem Stefanem Ingvarssenem (4:15:10,0 hod.)
a Čechoslovákem Alexandrem Bílkem (4:23,36 hod.),
pro kterého toto třetí místo znamená titul mistra re
publiky na 50 km.
— 201etý Valerij Borzov (SSSR), mistr Evropy na
100 m, zaběhl v Moskvě 200 m v novém evropském
rekordu. Časem 20,2 vt. zlepšil o 0,1 vt. dosavadní
evropský primát Švýcara Clerca.

— Kromě olympijské přebornice Miloslavy Huebnerové-Rezkové a Milady Karbanové, které si účast
na evropském šampionátu v Helsinkách zajistily už
dříve, kvalifikovala se na tento vrcholný evropský
podnik lehkých atletů jako třetí výškařka Alena Prosková. Skočila 1,84 m a vyřadila tak z možnosti
reprezentace Spart’anku Valentovou.
— Světovým vzpěračem číslo jedna je v současné
době Rus Vasilij Alexej. V Moskvě posunul svůj
vlastní rekord v supertěžké váze v olympjiském trojboji na fantastických 640 kg. Tahem vzepřel 225,5
kg, trhem 180 kg a nadhozem 235 kg.
— Idol finské mládeže, legendární běžec Paavo Nurmi, je už téměř dva roky na půl ochrnutý a na půl
slepý. Jeho stav se v nosledních týdnech značně zhor
expertů měla být čtyřhra. V té se čs. dvojice Jan šil.
Kukal — Jan Kodeš proti skvěle sehranému páru
Španělska Gisbert — Orantes neprosadila, španěié
Na stadiónu Maracaná v Riu
byli lepší a vyhráli zaslouženě 6 : 4 . 11 : 3 a 6 : 4. V
prvé sadě vedli Kodeš s Šukalem už 3 : 1, ve druhé
měli za stavu 7 : 6 setbol, pak vedli ještě 8 : 7 a 3 : 8,
přesto prohráli.
Už dlouho nebyli fotbaloví mistři světa Brazilci na
Triumf nad Španělskem je jedním z největších áspěchů v dějinách čs. tenisu, na kterém se tentokrát největším světovém stadiónu v Rio de Janeiru tak
podílí jak Kodeš tak i Pála; Jan Kukal v doublu na na pokraji porážky jako 14. července v utkání s Če
skoslovenskem. Vyhráli sice 1 : 0, mohou však ten
proti tomu neodvedl to, co se od něho očekávalo.
Vítězi B skupiny evropského pásma Davisova po tokrát mluvit o velkém štěstí. O jejich vítězství se
háru jsou tenisté Bnmun^a, kteří ve finále v Bu- rozhodlo v prvé čtvrthodince zápasu, kdy čs. fotba
kurešti porazili družstvo Německé spolkové repub listé měli před nimi ještě příliš velký respekt, ti, co
liky 5 :0. V celém střetnutí vyhráli Němci jediný set. hráli proti Brazilcům poprvé, byli nervosní, a tak se
Soupeřem Rumunů v mezipásmovém bojí bude tým také stalo, že po jediné chybě zadáků v celém střet
nutí vstřelil Tostao po přesné přihrávce levého kříIndie, nejúspěšiějS v Asii.
delního útočníka Rívelina jediný gól zápasu.
NA LY Ž ÍC H R Y C H LO S T Í P Ř E S 184 km/hod.
Závěr 1. poločasu a hra po změně stran patřila Če
Ani dost těžký pád Itala laňgSjo di Marca (který choslovákům. čs. fotbalisté nebezpečně útočili a tak
byl až do minolébo roku světovým rekordmanem) \ brazilský brankář Felix musel být neustále ve stře
druhý den pokusů jeodradU závodníky na úpatí hu, neboť obrana mistrů světa nebyla tentokrát tak
Monte Rosa poblíže italské Červíme pokračovat v skálopevná. Největší šance měli čs. fotbalisté v zá
útoku na světový rekord v rychlostní jízdě na lyžích věru poločasu, kdy teplický Stratil efektivními “ nůž
při letmém starte, jehož, držitetem byl od minulého kami” nastřelil břevno a krátce) poté kryl Felix tvrdý
léta Japonec líasan M orSta. A 16. července bylo míč střílený hlavou Jána čapkoviče. Necelé 2 minuty
jejích úsilí konečné korunováno úspěchem, světový před koncem utkání poškodil švýcarský rozhodčí
rekord Morišity — průměrná hodinová rychlost 183,392 Scheurer čs. národní mužstvo, když obránce Piazza
. m — byl piekfioáiL. Zasloužil se o to Ital Alessandro srazil v trestném území pronikajícího třineckého KarCasse, který dokonce ve dvou jízdách byl rychlejší ka. Měla to. být penalta, místo toho však sudí nařídil
než Moríšita. Poprvé jel práměrnou hodinovou rych jen volný kop. V hledišti stadiónu, který pojme přes
lostí 184,143 km, při druhé dokonce posunul světový 200.000 diváků, bylo jen 42.000 platících, neboť nehrál
rekord na fantastických 184.243 km. A to už je rych Pele. Ten se rozloučil s reprezentačním dresem Bra
lost hraničící s příBs velkým risíkem, sebemenší zílie o 4 dny později, kdy Brazílie remizovala s Ju
zaváhání, zakolísání, znamená při nejmenším nemoc goslávií 2 : 2 (to na Maracaná přišlo 180.000 lidí).
nici. Přesvědčil se o tom Ital di Marco, v minulosti
Čs. národní mužstvo hrálo v sestavě: Viktor, —
pak celá řada lyžařů. Na startu v Cervinii byl i do- Rusňák (debutant), Hrivňák, Desiatnik, Dobiáš, •savadní držitel světového rekordu Japonec Masau Tománek (debutant), Szikora, Pollák, — F. Veselý
Moošíta. ale průměrnou rychlostí 177,777 km/hod. (Karko), Stratil, Ján čapkovič, — tedy čs. repre
obsadil až šesté místo.
zentační tým nemohl pro zranění několika posil na
stoupit v Rio de Janeiru kompletní.
T R IU M F V . MÁ R Y V E ŠVÝCA RSK U

Když třetí červencovou neděli nastupovali čs. tenls té po prohrané čtyřhře za~sfa.yu 1 : 2 k posledním
dvěma dvouhrám finálového střetnutí A skupiny e v rops|<ého pásma Davisova poháru, nikdo asi z vypro
daného hlediště (přes 5.000 diváků) pražské Štvaní ce už nevěřil, že by mohli rozhodnout ještě utkání
ve svůj prospěch. Vždyť v prvním střetnutí tohoto závěrečného dne musel hrát v mezinárodních stycích
nezkušený František Pála proti španělské tenisově závěrečného dne musel hrát v mezinárodních zápasech
vyhrál suverénně mezinárodní přebory Bavorska v Mnichově. Pála však se postaral o senzaci, jaká
nemá v letošním ročníku Davisova poháru obdoby. Po vrcholném výkonu své tenisové kariéry doslova
rozdrtil Gisberta ve třech setech 6 : 0 , 6 : 1 a 6 : 1 a vyrovnal tak stav střetnutí. Potom ležela tíha střet
nutí na Janu Kodešovi a ten tentokrát nezklamal: vyhrál nad Manuelem Orantesem 7 : 5, 4 : 6, 7 : 5 a
6 : 3, a Československo se tak kvalifikovalo do mezi pásmového boje. Soupeřem bude v Porte Alegre druž
stvo Brazílie, které vyhrálo finále amerického pásma Davis Cupu v Mexlco-City nad Mexikem 3 : 2.

^Jak skončila prvá tři střetnutí finále ČSR — špa-|
nělsko v Praze? V zahajovacím utkání prohrál F.
Pála s.. Orantesem ve 4 setech 6 : 2 , 4 : 6 , 2 : 6 a
5 : 7. Pála začal dobře, .ale za stavu 4 : 4 v druhém
setu zkazil několik lehkých míčků a znervosněl. Pak
Jan Kodeš pó; velkém výkonu zdolal Juana Gisberta
C': 3, 4 : 6 , 9 : 7 a 7 : 5. Trenér Španělů Australan
Léw Hoad (wimbledonský vítěz z let 1956 a 1957),
který se usadil ve Španělsku, řekl po utkání novi
nářům, že obdivuje Kodešův bekhend, který mu mů
že přinést další úspěchy. — Rozhodující podle názoru
ČSR nebo Skotsko?

Rozlosování
X. m istrovství světa
V Duesseldorfu bylo 17. července provedeno rozlosdvání X. mistrovství světa v kopané, které se usku
teční od 13. června do 7. července 1974 v Německé
spolkové republice. Přihlásil se rekordní počet 38
států,, pouze -však dva: Brazílie (obhájce světového
prvenství) a NSR (pořadatel) postupují přímo do zá
věrečných bojů 16 nejlepších týmů světa. O 14 dal
ších míst budou v kvalifikačních skupinách bojovat
fotbalisté 96 států.
(Evropská mužstva (32) byla napřed rozdělena do
4' výkonostníeh kategorií a pak. předseda mezinárod
ního fotbalového svazu FIFA Angličan Sir Stanley
Rouse sám vytahoval lístky se jmény účastníků. Če
skoslovensko vylosoval do Vin. skupiny a jeho sou
peři budou reprezentanti Dánska a Skotska. Dám
jsou slabší, ale pozor i tentokrát na Skoty. Presto
se zdá, že je na tom ČSR tentokrát lépe než při po
sledních dvou světových šampionátech (pro mistrov
ství světa r. 1966 v Anglii byla ČSR vyřazena Portu
galském, dalšími účastníky skupiny byli tehdy Ru
muni a Turci; pro MS 1970 měla ČSR ve skupině
Maďary, Dány a fotbalisty Irské republiky).
-Vylosování vypadá takto: Evropa
„I. skupina: Švédsko, Maďarsko, Rakousko, Malta
.- II. Itálie, Švýcarsko, Turecko, Lucembursko
III. Belgie, Holandsko, Norsko, Island
, IV. Rumunsko, V. Německo, Albánie, Finsko
V. Anglie, Polsko, Wales
VI. Bulharsko, Portugalsko, S. Irsko, Kypr
VII. Jugoslávie, Španělsko, Sečko
VIII. ČSR, Dánsko, Skotsko
IX. SSSR, Francie, Irsko
(Vítězové-prvních osmi skupin postupují na mistrov
ství světa, vítěz IX. skupiny musí o letenky na svě
tový šampionát ještě bojovat s vítězem m .’ jihoame
rické skupiny — Peru, čile, Venezuela.)
/: Jižní Amerika

c l . skupina:-Uruguay, Kolumbie, Ekvádor
- H. Argentina, Paraguay, Bolívie
\ (vítězové skupin, postupují)

BRAZÍLIE - ČSR I : 0

čs. exulant Václav Mářa se stal šestinásobným
kajakářským mistrem Švýcarska. Tento bývalý čs.
reprezentant, který se po invazi vojsk států Varšav
ského paktu do Československa usadil ve Švýcarsku,
je členem klubu KC Rapperswill. Václav Mářa vy
hrál sám finálové boje švýcarských kajakárskýcn
přeborů na 500 m, 1.000 m a 10.000 m, spolu se sv ý m
klubovým přítelem Federankem se stali mistry Švý
carska v kajakářských dvojicích na 500 m a 1.000 m,
a šestý titul získal spolu se třemi kolegy v kajaku
čtyřek. A to je triumf, s jakým se v historii švýcar
ského vodáckého sportu může pochlubit-- asi málo
který kajakář.
Afrika

Ze 24 mužstev kvalifikuje se jen jedno.
Na mistrovství světa v kopané v r. 1974 v NSR se
tedy kvalifikují: Brazílie a NSR (bez boje), vítězo
Střední a Severní Amerika
vé osmi evropských skupin, vítězové dvou jihoame
; Ze 14 přihlášených pouze 1 postupuje
rických skupin, nejúspěšnější mužstvo Afriky, nejlep
Asie — Austrálie
ší mužstvo Asie (do skupiny je zařazena Austrálie a
Z 15 asijských týmů a vítěze zápasu Austrálie — Nový Zéland), vítěz Středo-americké skupiny a šest
Nový Zéland postupuje na mistrovství světa pouze náctým účastníkem bude vítěz střetnutí mezi nejlep
jedno mužstvo.
ším týmem IX. evropské a III. jihoamerické skupiny.

M ER C K X V Y H R Á L P O T Ř E T Í TOUR D E FR A N C E

261etý Belgičan Eddy
Merckx vyhrál už potřetí
za sebou nejslavnější svě
tový silniční cyklistický
závod “ Tour de France” ,
když 3.600 km zajel za
96:45:14,00 hod. (9:51 min.
před Holanďanem Zoeíemelkem). Stínem 58. roč-

níku Tour de France však
zůstane, že ve 14. etapě
(celkem jich bylo 20) se
v Pyrenejíeh zranil španěl
Luis Ocaňa, který k této
etapě nastupoval s násko
kem 7:23 min. před Eddy
Merckxem.
—

★

—
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