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Příprava odsunu sovětských armád a uvolněni cest na východ?

Husákovo výročí

Z toho pr
V Československu se v těchto dnech připomíná výročí, o němž se už říká, ze dmou . . .
je slavné. Před třemi lety, 17. dubna vystřídal Alexandra Dubčeka v Ústřed máme všichni radost.
Aby toto sílení bylo zz
ním výboru Komunistické strany Československa Gustáv Husák, aby urychlil,
co bylo po předcházející srpnové okupaci nezbytné. Postupné přizpůsobování jištěno, předeslal, že j
života v zemi přáním okupační velmoci dostalo z hlediska této mocnosti přilé třeba věnovat se dom
havý název normalizace. Je jistě zcela normální žádat naprosté podřízení zájmu zvýšení péče o politicko
výchovu
pracujícícl
porobené země zájmům "vyšším ".
Gustáv Husák, snad aby “ pozitivní trend” v česko- Československu
stojíme “ Musíme věnovat soustřs
načalstvu k slavnému vý slovenskénr životě, ujistil, pevně na pozicích mar- děnou pozornost utvářer
ročí prokázal, jak daleko že “ dnešní celkové vzta xismu-leninismu, na po a výchově socialistickéh
šel zpět k normalizováni hy mezi Československem zicích proletářského in člověka’ ’, řekl, i když tf
poměrů, poskytl sovětské a Sovětským svazem jsou ternacionalizmu, že přá mito slovy poněkud pon
televizi a rozhlasu inter na vyšší úrovni, mají telství a spolupráce mezi šil svěží barvy, v nichž zá
view, které bylo plně pře vyšší kvalitu než kdykoli národy Sovětského svazu řil.při slavném výročí j
nášeno nejen v Sovětském v minulosti” a na závěr a Československa stále ňak zcela normalizován
svazu, ale i českosloven se “ rozhodl využít příle sílí a upevňuje se ne kaž stát plný šťastných, vděč
skou televizí a rozhlasem žitosti a vzkázat sovět dým dnem, ale - jak kdesi ných soudruhů.
(Pokračování na str. 2)
a které bylo publikováno ským přátelům, že my v řekl Puškin - každou hov čs. tisku.
Funkciu J. Noska preberá Poliak Lowandowski
Generální
tajemník
KSČ ve svém interview
“ plně souhlasil” ,
“ plně
podporoval” a “ velmi ví
Newyorské sídlo svetovej organizácie vyznačovalo so v týchto dňoch zvýšetal” vše, co přicházelo z
ou aktivitou. Na tlačovej konferencii sa generálny tajomník Kurt Waldheim
východu,
zaznamenal
aobéral jednak svojou cestou do Juhoafrickej únie, jednak oznámil svoj nový
“ progresivní
vývoj”
a
kabinet. Z československého hľadiska je významné,
že najvyššie politické postavenie, ktoré na Generál
nom sekretáriáte zastával československý diplomat,
Už před rokem vzbudily zájem zahraničních po preberá Poliak; funkciu Jiřího Noska, doterajšieho
zorovatelů hospodářské reformy, které se začaly v Ma zástupcu generálneho tajomníka
pre konferenčné
ďarsku propagovat a částečně i provádět. Pro lidi služby, preberá poľský vyslanéc Bohdan Lowandow
z Československa nebyly návrhy na změny některých
ski. K tejto zmene dochádza v dôsledku toho, že vy
ekonomických zásad novinkou: menší centralizace,
větší důraz na odbornost hospodářských vedoucích slanec Nosek odchádza do penzie.
a to i za cenu, že by mohla být ohrožena absolutní
Generálny
sekretár chusetts, bude zastavať
moc strany v hospodářském životě, větší ohledy na Waldheim
na
tlačovej funkciu zástupcu generál
"kapitalistické" poučky o trhu, nabídce a poptávce
konferencii povedal,'' že neho tajomníka pre poli
atd. — to vše velmi připomínalo hospodářské za
čátky, které vedly v Československu k politickému pokiaľ sa týka záležito tické oázky a pre záleži
stí južnej Afriky, nedo- tosti Valného zhromažde
"jaru ".
Pověsti a dohady o nelibosti, kterou budily maďar budol vraj “ dobrý dojem nia Spojených národov.
ské reformy v Moskvě, se zvýšily loni v říjnu, o situácii” . Jeho rozhovo
Ináč Waldheim prevzal
když se v Kremlu dobře zapsaný Vasil B iľák vypra
ry s juhoafrickými osob
skoro všetkých hodnostá
vil za Kádárem a ostatními vedoucími maďarskými
soudruhy, aby je varoval před pokračováním v re nosťami otvorili “ dvere k rov, ktorí slúžili pod Thanformách, které prý představují vážné úchylky v so d:alším kontaktom v sme tom. Predĺžil pracovný
cialistické hospodářské politice a mohou být větším re samourčovacieho prá
nebezpečím pro Maďarsko, než jaké mělo flirtování va a nezávislosti Nami- úväzok i- tým, ktorým
zmluvné obdobie vyprša
s kapitalismem v Československu.
bie” - čo je názov Juho
lo. Výnimku tvorí Viktor
Tlak domácí veřejnosti však zatím dobře nedovo
luje straně krok zpět, takže Maďarsko je nyní v západnej Afriky -, ktorú, Hoo, doterajší komisár
reformách hospodářského života dále než kterýkoli ako mandátne územie, na
pre technickú spoluprácu,
jiný z členů Rady vzájemné hospodářské pomoci. teraz spravuje Juhoafric
ktorému
zmluva nebola
Sovětský svaz tamní události bedlivě sleduje — a ká únia. Waldheim však
obnovená. Hoo bol naj
dle potřeby zakročuje. Neshody se neprojednávájí
predpovedať,
veřejně. Tím více zájmu vyvolaly poznámky maďar odmietol
vyšší úradník na gene
ského ministerského předsedy Focka po návratu z kedy dôjde k nezávislosti rálnom sekretariáte za
Moskvy počátkem tohoto měsíce. Řekl m j., že se mu tohoto územia.
nacionalistickú Čínu . . .
nepodařilo docílit v Moskvě jasné ujištění o množZ politických zmien v
sví surovin, které Maďarsko dostane ze SSSR v
Za zmienku stojí, že
sekretariáte
příštích letech, ačkoli je známo, že závislost země generálnom
najvyššie postavenie za
na sovětských surovinách — benzínu, železné rudě, svetovej
organizácie
plynu atd. — je nyní naprostá. V několika narážkách Waldheim oznámil meno Sovietsky zväz bude na
sekretariáte zastávať na
řekl i důvod sovětského zdráhání: byl prý varován
sovětskými soudruhy, že Komunistická strana Ma vanie Bradforda Morse- ď alej Leonid Kutakov, a
ďarska ztrácí vliv nejen na ekonomii země, ale na ho na funkciu, ktorú za
to ako zástupca generál
celý veřejný život v Maďarsku.
stával nedávno zomrelý
Snahy o větší svobodu v satelitních státech — ho Dr. Ralph Bunche. Morse, neho tajomníka pre poli
spodářskou i politickou — nelze trvale umlčet. Zku
tické veci a záležitosti
šenosti sovětů z roku 1968 ovšem Maďarům nepro poslanec za Republikán
sku
stranu
za
štát
Massa
spějí.
(Pokračovanie na str. 2

Generálny sekretariát SN

Maďarské reformy

Sovětský svaz jako první a také nejmocnější
socialistický stát si vydobyl respekt nejenom při
tažlivou silou svých idejí, svou hospodářskou a
vojenskou silou, ale také svou politickou váhou,
svou prestiží, kterou vybojoval v boji proti fa
šismu a za osvobození národů od jha kolonialismu
jako přirozený a zásadový obhájce zájmů malých,
i velkých, bílých i černých, blízkých i vzdálených
národů, usilujících o svou nezávislost, o sociální,
pokrok, o svou protiimperialistickou svrchovanost.
Sovětské mírové politice je na hony vzdálena
snaha "dělit" se o sféry vlivu, paktovat se- za
zády národů, prosazovat jen své vlastní národ
ní zájmy. Naopak . . .
Úvodník Rudého práva z 1. apríla 1972

NEPROKAZATELNÝ SVĚT
Karel Wendt
Ještě se nenarodila generace, která se necítila
povolána přetvořit a zachránit svět
která ^proto
nebyla odsouzena generací předcházející, jež^už dáv
no v dolarové soutěži zapomněla na to, že kdysi
také zachraňovala svět. A ještě se nevyskytla doba,
která nebyla označena současně za výjimečnou,
úpadkovou a pokrokovou. Lidé rádi zachraňují svět,
hlavně když to nic nestojí ani na potu, ani na va
lutách. Ze všeho nejraději pak žijí v době výjimeč
né, a ť pokrokem nebo úpadkem. To proto, že ilu
zorní výjimečností, doufají zakrýt faktickou všed
nost.
ftekne-li tedy někdo dneska, že je přesto přesvěd
čen, že žije v době ne-li výjimečné, tedy alespoň
podivné, vystavuje se automaticky obvinění, že je 
nom nosí dříví do lesa, v němž místo stromů rostou
mechem obrostlá hesla. A nejen to. I .jenom mini
mální poctivost núti jej k přezkoumání druhé mož
nosti. Neboť jestliže si někdo totálně nerozumí s
dobou, v níž žije, jestliže nechápe její logiku a mlu
ví jiným jazykem, jestliže se rozchází se současným
konceptem svobody a z toho konceptu vyvozená
morálka zdá se mu amorální, jestli tedy jeho odci
zení zdá se být úplné, pak musí. alespoň připustit
možnost, že to třeba není doba, která je podivná.
Protože člověk obyčejně vypadá sám sobě nejnórmálněji, trvalo to značnou dobu, než jsem se zdrá
h a v é zařadil do “ podivné” kategorie. Pravda je, že
ačkoliv chápu souvislost mezi zdroji dnešního kvasu
a jeho destruktivním procesem, nerozumím procesu
samému. Vím, že k degradaci “ mých” hodnot, kte
rou vidím kolem sebe, nemohlo nikdy dojít, kdyby
civilizace handlím, v jejímž světě p si‘ nosí diaman
tové obojky a děti nemají co jíst, dávno už neudělala
z pravdy věc z tvárné hmoty, ze spravedlnosti vý
směch a ze svobody nástroj mocných. Nevidím ale,
kde hltavost jedněch ospravedlňuje úplnou destruKtivnost druhých. Zrazená hodnota si nezaslouží být
zničena jenom proto, že byla zrazena.
Mým uším je namlouváno, že jsou svědky obrody
hodnot. Moje oči vidí srážku materiálních hodnot
buržoazni prízemnosti s revolučností, která, protože
neuznává meze, neguje všechny hodnoty, jichž se
dovolává.' Výsledek? Bojiště arogantních trpaslíků,
pokryté střepy všeho toho, zač by snad mohlo stát
žít.
Vzduch je plný slova svoboda, ale osvobozuje se
hlavně to, co by mělo zůstat nesvobodné. Legalisované kouření marihuany např. je jedním z cílů bo
jovníků za svobodu. Protože nebylo dosud dokázá
no, zblbne-li člověk požíváním této drogy úplně ane
bo jenom částečně, protože se ještě neví, dopádne-ii
takto osvobozený člověk duševně jako kedlubna ne
bo jako rebarbora, povolaná místa dovolávají se po
divného argumentu: když je povoleno blbnout alko
holem a zabíjet se tabákem, proč ne marihuanou?
Je celkem zbytečné tvrdit, že prokázaná škodlivost
obou sociálně “ přijatelných” drog měla by vést k
výchovné snaze po jejich postupném omezení, ne k
legalisaci dalších jedů. Na jedné straně to není dost
pokrokové, na druhé to nebere v úvahu konta akcio
nářů.
Jak _ vidět, zájmy nesmiřitelných nepřátel bojiště
trpaslíků, reakce a pokroku jdou často překvapivě
ruku v ruce a stejná posloupnost je patrna na cestě
od osvobozené sexuálnosti k pornografii, pod zášti
tou svobodného tisku.
______________ (Pokračování na str. 2)
PU BL1SH ED by F. Váňa, 8 Moorhouse Sf.,
Richmond, Vic. 3121. — P R IN T E R S : Unification
Pty. Lid ., 497 Collins St., Melbouřne, V ic. 3008

2-

17. 4. 1972

H L A S / DOMOVA

Husákovo výročí
(Pokračováni se str. D
Jaký dojem způsobilo
poslední Husákovo televiz
ní vystoupení v Kremlu,
není zatím známo. Napro
ti tomu není tajemstvím,
že Brežněv a ostatní mo
skevští soudruzi nebyli
dosud nadšeni vším, co
se v Československu za
tři léta změnilo. Ještě na
pražském zasedání Po
radního
výboru
států
Varšavského paktu kon
cem ledna letošního roku
vytýkal prý Brežněv Hu
sákovi, že nedokázal u li 
dí odstrániť maloburžoazní manýry, které často
nacházejí oporu i ve ve
dení strany.
Jinak
československé
noviny věnují v posled
ních dnech více pozorno
sti zahraničním problé
mům. Především projevy
souhlasu s návrhem na
svolání celoevropské bez
pečnostní konference , za
plňují přední strany listů
(a velkou část organizova
ných zvláštních schůzí,
konferencí a srazů).
Vedle toho uveřejnilo
Rudé právo (6. dubna)
bez komentáře jen tutc
stručnou zprávu:

CH A R LES

“ Jednání vládních zmoc
něnců ČSSR a SSSR pro
pobyt sovětských vojsk na
území Československa ge
nerálmajora ing. J. Turošíka a generálporučíka
N. G. Baštanikova se ko
nalo ve středu za přítom
nosti místopředsedy vlá
dy ČSSR F. Hamouze v
Praze. Zasedání,
které
probíhalo v přátelském a
srdečném ovzduší, se zú
častnil
velitel
Střední
skupiny sovětských vojsK
generálplukovník A. M.
Majorov, přítomen byl
rovněž ministr národní
obrany generálplukovník
ing. M. Dzúr a náčelník
generálního štábu čs. li
dové armády generálpo
ručík ing. K. Rusov.”
I když o jednaní tohoto
shromáždění nebyla vy 
dána žádná úřední zprá
va, lze předpokládat dost
spolehlivě, že sovětští a
českoslovenští
vojenští
potentáti
projednávali
podrobnosti příprav k od
sunu většiny sovětských
vojsk z čs. území, respek
tive z území Čech, Mora
vy a středního Slovenska
do
prostoru
tábora
poblíž Košic, který se urychleně buduje.

po

hod.

781-2141

N. M. L. A.
447 Collins St.
Melbourne
životné poistky
a
pôžičky na domy
Dôverne
a apolěhlivo

v době dovolené nebo o vikendu?
chod jsou sice od loňské
O vlechno pohodlí a výbornou stravu je
ho roku rovněž usnadně
postaráno v
ny, formality zjednodu
PENSIONU A R ESTA U R A C I
šeny, ale k uvolnění, kte
Y O S E M I T E, K A L O R A M A ,
V IC .
ré by bylo podobné do
hodě polsko-německé, ne
v Dandenong Ranges, 28 mil z Melbourne
jsou prý zatím předpokla
K zpříjemnění pobytu je k dispozici kou
dy. Především hospodář
paliště, stolní tenis a odbíjená.
ští vedoucí v Praze a Bra
K reservování pokoju nebo jen obědů
tislavě se - asi právem volejte 728-1298, po 8. hod. več. 728-1105
domnívají, že zrušení cel
ve styku s druhými státy
Jan a Štěpánka Pospíchalovi
Sovětský svaz nabízí
východního bloku by mě
Československu ještě je 
lo za následek nežádoucí
len dar, který však vy 
nápor návštěvníků z vý
volává v řadách čs. ko
chodu na sklady čs. ob
munistických vůdců dost
(Pokračování se strany 1)
chodů, které nejsou ani
rozpaků. V zájmu integra
Před krátkou dobou byly reflektory světa obráceny
pro domácí obyvatelstvo
ce celého bloku států
k Číně, jejíž sociální zřízení a vládní systém těší se
přeplněny, zvláště pokud
Varšavské smlouvy ma
teď velkému obdivu jak pokrokového, tak kapita
jí být i československým jde o textil, obuv a drob listického světa. Obrázek, který ty reflektory uká
občanům otevřeny hrani né domácí potřeby. Čs. zaly, daleko přesahoval zajímavostí jak menu hosti
ce, ovšem jen na východ výrobky, které jsou větši ny v Pekingu, tak otřásající skutečnost, že paní
a nejprve asi jen do V ý nou horší kvality než po Nixonová vyrazila do vánice bez klobouku. Ukázal
příklad dokonalé regimentace tisku. Zatím co první
chodního Německa a Pol dobné výrobky na Západě,
den celý vnější svět valil oči na “ událost století” ,
ska. Tyto dva státy už jsou stále ještě příliš lá pro Čínu Nixon nebyl v Číně. Teprve když víla v
dohodu
o
vzájemném kavé pro obyvatele z v ý  Pekingu mávla kouzelnou hůlkou, stalo se, co už se
otevření hranic podepsa- chodu.
stalo. A titíž lidé, kteří tleskali dokonalosti nové
ly a od ledna tr. zrušily
společnosti, jak se nám narodila v Číně, byli sou
Připravované uvolnění
časně v plném útoku proti útlaku zákonů, které kla
pro své občany pohranič
ní formality včetně place zapadá do programu slou dou meze v cestu vydavatelům pornografií.
Nixonová návštěva Pekingu byla vůbec charakte
ní cla za převážené v ý  čení hospodářství států
bloku. ristická pro současné morální a politické klima. Z
robky (s výjimkou aut). komunistického
K návštěvám
druhého Pro
Československo se ničeho nic moralisté, kteří upírají státu právo k
uzákonění vojenské služby, jednoduše odmítli vidět
státu do doby tří měsíci; projeví výrazněji nevýho
rozpor mezi tímto postojem a obdivem pro morálku
nejsou třeba povolení ani da integrace hospodářsky země cvičených tuleňů. Ale zase, je zbytečné doka
pasy,
stačí předložen; vyspělejšího státu se ze zovat, že vládci, jejíchž ruce tiskneme, jsou přímo
občanské legitimace.
měmi ekonomicky zaosta zodpovědní za likvidaci třiceti až šedesáti miliónů li
dí, tj. v minimálním případě za dvakrát celkový počet
Cesty čs. občanů na vv lejšími.
-svobyvatel Československa, a že nejnižší odhad třiceti
miliónů nikdo ani nepopírá. Je stejně zbytečné po
ukazovat na to, že Stalin, dávno už zatracený vlast
ní stranou, pořád ještě se dívá studeným zrakem
se zdí země, která stalinismus nezatratila. Je zby
ník Thant. Bolo to krátko zácie zamestnáva doved tečné podotýkat, že milióny rukou s červenou kníž
na to, čo americká tlač na vyše sto čínskych ob kou jsou stejně děsivé, jako milióny natažených paží
obvinila Kútakova, že vo čanov, ktorí sú tu poväč v hnědých rukávech. Je to zbytečné, protože každý
svetovej organizácii pre šine na základe pasu, takový výkřik protestu je okamžitě udušen těly bo
jovníků, z nichž jedni pochodují za zářením prebend
vádza iné než diplomatic ktorý im vydala naciona nových trhů, druzí po dláždění z lebečních kostí a
ké poslanie.
listická Čína. Podľa sta po hřbetech obětovaných národů za chimérou ideál
Waldheim, ktorý zdelil, nov Spojených národov ní společnosti na konečné “ štaci” historie.
Mézi zákony trhu a zákony nezbytnosti historické
že v budúcnosti zmluvné ich pracovný pomer však
vraždy není místo pro podivíny, kteří popírají s w
obdobie na generálnom nemožno zrušiť, a to ani bodu kořistit v mezích zákona a současně nevěří
sekretariáte nebude, ako napriek
minuloročnej že po mrtvolách možno dojít k spravedlnosti. Podv
doteraz, päťročné, ale len zmene čínskej reprezen- vínský svět, v němž žijí, postrádá jak důkazy zlata,
tak důkazy vědy.
trojročné a možno i krat tácie v svetovej organi
Stručně řéčeno, člověk, který odmítá pokrytec
šie, obsadil jednu vý zácii.
kou přízemnost dnešní kupecké společnosti, nalezne
znamnú funkciu po prvý
Peter Račkovský množství přátel a spojenců v táboře revoluce. Po
raz ženou: asistentkou ge
dobně člověk, který odmítne slepou militantnost ideo
logických křižáků, kteří ve jménu spravedlnosti vraž
nerálneho tajomníka pre
dí svobodu, nalezne mnoho přátel v táboře handiíhumanitárne a sociálne
BUDOUCNOST,
řů. Člověk-podivín, který odmítá obojí, je sám, pro
záležitosti
vymenoval
N E B U D E PRO VÁS
tože hodnoty světa, v němž žije, nedají se ani kou
právničku pani Halvi Shi
ZÁHADOU !
pit, ani nahmatat, ani dokázat, žádný elektronický
mozek a žádná matematická formulka nedovede do
pílovú ž Fínska.
žádejte svůj osobní
kázat, že rozdíl mezi člověkem a zvířetem je úměrnv
HOROSKOP
V rámci reorganizácie
rozdílu mezi láskou a zvířecím pudem, že Delacroix
zpracovaný nejmoder
Generálneho sekretariátu
je blíže kráse než obálka Playboye, že v Mozartovi
nější
methodou
na
sa
bola komunistickej Číne
je více osvobozující čistoty než v součtu většiny
močinných rychlopočíprotestsongů a že v zápase o holou existenci je víc
ponúknutá funkcia zástup
tačích ve Švýcarsku.
důstojnosti, než v pračce o druhý milión. Kráse
cu generálneho sekretá
Pro bezplatné informa
chybí ^ matematická přesnost. Možná, že proto je
ra pre politické problémy
ce pište na adresu:
krásná. Lidské morálce chybí pevný bod, proto nám
BIOCOM A D E L A ID E ,
a pre dekolonizačné zá
uniká mezi prsty.
Box 1737, G. P. O.
ležitosti.
V Pekingu sa
Muž z Nazaretu kdysi řekl, Bůh že je láska. A
Adelaide S. A. 5001
ponuka ešte len študuje.
člověk-podivín rád by k tomu dodal, láska že je kra
Zastoupení firmy BIOsa a taková krása že je pevný bod. Jenomže ale
Pre zaujímavosť treba
COMPUTER LABORA
Bůh, který je na počátku jeho logiky, také se nedá
TÓRIUM,
ZURICH,
dodať, že Generálny sek
dokázat, jako se nedá dokázat, že jesttiáfe asm Bůo,
švýcarsko. •
retariát svetovej organitím je důležitější, aby láska
Í£8«á.
Není vyloučeno, ze po
stupný odsun sovětských
ednotek bude ohlášen již
oři květnových oslavách
i to jako velký dar Sovět
ského svazu, jako důkaz
iůvěry, kterou má v náš
id, vedený Komunistic
kou stranou Českosloven
ska v čele se soudruhem
Husákem atd.

Generálny sekretariát SN

AN TAL

t e l. 62-0411, 53-6981

(Pokrač. zo str. 1)
Bezpečnostnej rady. Kutakovova zmluva mala vy
pršať koncom marca. Na
výslovný dotaz novinárov
konštatoval Waldheim. že
Kutakovovu zmluvu obno
vil a na ďalšie dva roky
predľžil pred jej vyprša
ním odchádzajúci tajom
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můžete kupovat v těchto prodejních:
ADELAJDE:

G. Pipinas, Club, 131 Hindley St., Adelajde, S. A
MELBOURNE:
Novinový Stánek na Elizabeth St., poblíž rohu Flin(iers St. (proti Commonwealth Bank), City
McGilľs Newsagency, 183 Elizabeth St., City (pro
ti G PO )
Village Belle Newsagency, 161 Acland Street, St
Kilda
SYDNEY:
Porter & Co., Newsagency, 203 a Castlereagh St„
Sydney - City
M A L A ’s Delicatessen, 203 Hay Street, Sydney-Haymarket
; 'M
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restaurace,
Darlinghurst, NSW
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Darlinghurst, NSW.
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— V padesátých letech — Po venkově probíhaly bosti, kterou vzbudila u
byla v SSSR oficiální teo výroční schůze Jednot vedoucích strany a vládv
rií vzniku života teorie ných zemědělských druž účast desetitisíců občanů
tzv. koacervátních kapi stev jako příprava k V III. na pohřbu biskupa Skou
ček A. I. Oparina. Nyní celostátnímu sjezdu JZD, pého dne 28. února v
byl tento stalinský vědec který se bude konat ve Brně.
pozván do Českosloven dnech 26. až 28. dubna v — V Praze prý zůstává
ska, aby přednášel na vě Praze. Na těchto schůzích ročně
nevyřízeno
přes
deckém symposiu o vzni “ družstevníci vesměs vy 100.000 žádostí o telefon.
jádřili
rozhodnou
vůli
uku života, které uspořá
Stavba nově automatické
dala ČSAV v Karlových dělat vše, aby za pomoci telefonní
ústředny
pro
stranických a vládních 16.000 přípojek v Petrské
Varech.
představitelů,
průmyslu
a
— Ve věku 86 let zemřel
ulici za Těšnovem má
člen české akademie ze ostatních složek plně za však začít teprve v čer
Povídka začíná výkři které do sebe sovětští kroků od stolu ^ na němž
závěry
XIV. venci 1973.
mědělské prof. dr. Fran bezpečili
kem ryze socialistickým: soudruzi obvykle nalijí. trůní flaška - k oknu a
tišek Bílek, známá osob sjezdu KSČ k dalšímu roz
— První chirurgická kli
“ Vladimíre Grigorjevi- Oba soudruzi si tedy lok autor podle osvědčeného
nost mezinárodní zootech voji socialistické země
nika fajkultní nemocnice
dělské
velkovýroby”
nické vědy.
či,"
zvolal užasle Barták, li pálenky
(ze sklenek, klišé nechá pro změnu za- '
v Plzni je třetím místem
— V Příbrami se dokon zkrátka sjezd se usnese
když
uviděl
v
otevřených
civilizovaně,
jsme přece se vzpomínat Novikovov
republice,
kde
uskuteč
čuje hvězdárna, která bu na dalším sdružování a
nili náročnou transplan dveřích postavu ve Vojen v Československu, nikoli va:
de po Ondřejově a Kleti slučování.
taci ledviny. Transplan ském plášti.
v Moskvě) a když Barták
"Jeho zrak zabloudil ke
třetí největší v Českoslo — Z budované elektrárny
tovaný orgán byl dopra
vensku.
Tušimice II, která byla
ucítil
z plukovníkova pláš skupině vysokých kašta
Novikov zakryl své do
ven z hradecké kliniky do
‘ ‘mládežnic
— Od začátku dubna pla prohlášena
“ důvěrně
známý nů uprostřed návsi. Z čer
Plzně za necelé 3% hodi jeti
hlučným smíchem. tě
tí povinné hlášení volné kou stavbou” a kam si ny.
vence 1968 se vracel o 23
pach”
,
jal
se
neprodleně
"K
arle
Karloviči,
to
mne
lůžkové kapacity všech jezdí mladí lidé vylepšo
—Zlaté slunce, nejvyšší tu necháš stát do soudné vzpomínat. . .
let nazpět . . ."
pražských ubytovacích za vat svůj kádrový profil,
cenu X. filmového festi
řízení do střediska Pra- odjeli první brigádníci,
ho dne?"
Se
vzpomínkami
na
Janu Součkoví nemožno :
valu mladých, který se
gotur. Oficiálně se tím kteří tam pracovali celý
společné
zážitky
českéhc
Karel
Karlovič
Barták
vyčítat
rozvláčnost,
což
konal
v
Trutnově,
získal
má docílit lepší využití rok. Noviny pochvalně
“ mnozí režisér Čech za film Svat - jaké to pěkné, české Karla Karloviče a sovět je bezpochyby největším
volných lůžek pro potře sdělují, že si
ba bez prstýnku.
otěčestvo! - se z překva ského Vladimíra Grigor kladem celého díla. Pou
by návštěvníků Prahy. chlapci a děvčata pro
—
Vichřice, která řádila pení vzpamatoval poměr jeviče se autor příliš ne hých 8 řádků mu stačí,
dloužili
brigádu
o
další
Neoficiálně má toto opat
ření zajistit lepší kontro rok” . V květnu se má na ■ v polovině března téměř ně brzy (český člověk je párá. Odbývá je ve čty
■aby čtenáři řekl důležité:
lu ubytovaných návštěv stavbě objevit i 280 mla■po celé republice, způsoníků, především cizinců. dých odborníků ze SSSR, Bbila velké škody. Největ- zvyklý na překvapení po řech odstavcích, celkem že se sovětský plukovník
— Pod titulkem Zdařilý Bulharska, NDR, M aďar® ší škody hlásil lesní zá- dobného druhu), pozval na 35 řádkách. Stejně jt , Novikov objevil na české
!" vod Šternberk u Olomou Vladimíra
Grigorjeviče každému jasné, že takoví vesnici v červenci 1968.
zátah referovaly noviny ska a Polska.
o předvelikonočním záta — Zástupce hlavního vo ce, kde vichřice poláma ke stolu, “ trochu zmate vzpomínky nesmějí bý tedy ještě před “ bratr
hu Veřejné bezpečnosti jenského prokurátora pro la 150.000 kubíků dřeva.
ně” , jak praví autor, při jiné než, zakalené společ ským vstupem” . Což zá
ve Středočeském kraji. hlásil, že trend krimina — V Ústředním domě že
Bylo při něm prošetřeno lity v čs. armádě klesá. lezničářů v Praze-Vino- stoupil k oprýskanému ným bojem proti fašismu roveň pomáhá vysvětlit
několik set lidí, z nichž Ubývá prý pokusů o zběh hradech účinkoval 27. 3. kredenci a vytáhl láhev Autor tedy přičlení po; překvapení a počáteční
67 bylo vzato do vazby. nutí a o rozkrádání ma pro školní mládež velký pálenky. Zřejmě to byla poslední odstavec tři od zmatenost
Bartákovu.
Zajištěno bylo 71 zbraní jetku. Přiznal však, žc pěvecký a taneční sou samohonka, kterou mají dělovací hvězdičky a ne Soudružské úvahy důstoj
(mezi nimi 3 samopaly) je naopak vysoká sebe bor sovětské armády v
všichni Karlové Karlovi- chá vzpomínající soudru níka Novikova zabírají
a 1.300 kusů střeliva. V vražednost vojáků a nad ČSSR.
Západočeském kraji uspo měrné požívání alkoholu
V Peci pod Sněžkou se čové pro podobný případ by vypít další sklenku pá celkem 7 odstavců, tedy
řádali členové VB “ roz — Podle informací Fe staví
19podlažní
hotel nachystánu. Dosti dohře lenky. Potom se mírni o tři víc než předtím vzposáhlou pátrací akci zamě derálního cenového úřadi Horizont, který bude mít se nehodí lít sovětskému napálený Novikov zeptí . mínání Bartákovo. Autor
řenou na odhalení recidi se loni poprvé od roki stejnou
kapacitu
jako
soudruhovi dó hrdla skot Bartáka, který si “ pozor přímo dodržuje zásady
vistů, příživníků a jiných 1964 nezvýšily
maloob . všechny ostatní hotely v
hierarprotispolečenských živlů” , chodní ceny a životní ná Peci dohromady. Bude skou whisky nebo dokon ně prohlíží Novákovu ošle - internacionální
při níž bylo předvedeno klady obyvatelstva.
“ Zestár . chie. Poté se neprodleně
mít 240, lůžek a rozsáhlé ce gin, a pálenka je taky hanou tvář” :
285 lidí, z nichž bylo za
mnohem levnější, zvlášť jsem, v iď ” . Jedna zapá ■ vrhá k závěru:
— Nečekaný návrat zim restaurační místnosti.
drženo 107, kteří prý ma
ního počasí koncem břez
počítáme-li s množstvím. lená
cigareta,
několi!
Č/HD
(Pokračování na str. 8)
jí na svém kontě 444 pro
na
způsobil
nastuzen
kázané trestné činy. VB
ovocných stromů, zvláš«
zjistila kromě toho 1.343' meruněk na Litoměřicku
přečinů a přestupků, za takže se očekává letos
jistila 38 střelných zbra opět nedostatek ovoce.
ní atd.
— V Praze zasedala čs.
Jednou z nejdůležitějších zásad, které měly myslové výroby v letech 1964 až 1970. Dovídáme
— Na Prachaticku se zři rakouská komise pro hra
zuje největší jihočeská nični vody. Komise schvá
provázet v Československu hospodářské reformy se např., že zatímco podíl oborů potravinářského
obora. Bude mít rozlohu lila návrh na generálu
z doby kolem roku 1968, byl větší důraz na vý průmyslu na celkové výrobě zboží byl v roce
24 km2 a soustředí se v řešení úpravy Dyje, pro
robky lehkého, potravinářského a spotřebního prů 1964 21%, v roce 1970 klesl na 17.5%, kdežto po
ní na 300 kusů jelení zvě jekt dílčí úpravy hranič
myslu, které měly větší možnost uplatnění na díl strojírenských oborů byl 23.4% v roce 1964
níhs úseku Malše a rám
ře.
— Režisér O. Vávra při cový plán úpravy hranič
západních trzích než výrobky těžkého, hlavně siro- a do roku 1970 stoupl na 27.8% celkové výroby
pravuje
v
Barrandov ního úseku Dunaje.
jírenského průmyslu, které šly v mnoha odvěí- zboží. Pod rubrikou "obory spotřebního průmyslu
ských ateliérech natáče — Hromadný hrob 18 n
vích výhradně do SSSR a ostatních komunistic a ostatní" je sice uveden také vzrůst (na úkor
ní filmu Dny zrady, k ně dlouhý a 2.20 m širok;
kých států a na Západě se nemohou uplatnit. palivc-energetické základny), ale jen o 0.5%. Za
muž má být použit auten objevili stavbaři n. p
tický materiál z dnů krát Konstruktiva Praha pi
Tvrdá měna, získaná větším množstvím vyveze jímavé je i Vrtílkovo odůvodnění poklesu podílu
ce před Mnichovem. Film pozemních pracích u oi
ného skla, porcelánu, textilu atd. měla umožnit výroby potravin:
o zradě Západu připravo ce Kopisty na Mosteckv
nákup
západních moderních strojů a všeho tech
"Není možné, aby při téměř stagnujícím počtu
val prý původně už před V hrobu jsou uložen
nického vybaveni k zdokonalení i potravinářského obyvatel rostla donekonečna výroba potravinář
20 lety, ale pak jej jaksi kostry až 2.000 lidí. Hro
odložil. Na příští rok při prý je starý asi 35 let.
průmyslu. Jednalo se už o zahraničních úvěrech ského průmyslu." "Železnou logiku" používá pak
pravuje natáčení filmu — Nově dosazený kap:
na nákup strojů . . . Srpen 1968 ovšem znovu u- k vysvětlení úkolu strojírenství, na němž prý je
Sokolovo. Půjde o čs.-so tulní vikář
římskokatc
směrnil čs. výrobu tak, jak nařizuje Rada vzá — asi jedině — přímo závislý růst ekonomiky:
větskou, koprodukci.
lické církve L. Horký
jemné hospodářské pomoci, resp. jak to žádá musí vyrobit zařízení pro výrobu výrobních pro
— V Náchodě byl ustaven který nastoupil do čeí
Klub přátel sovětského brněnské diecéze za zt
Moskva.
středků i spotřebních předmětů a musí v "roz
filmu. Bude pořádat be snulého biskupa dr. K
Zajímavá souhrnná data o čs. průmyslové vý hodující míře zabezpečit vhodný sortiment pro
sedy,
diskusní
večery, Skoupého, složil do ruko
robě sděluje jakýsi ing. Vrtílek z Federálního vývoz, aby bylo možno dokoupit ze zahraničí to,
zajišťovat účast na kraj ministra kultury M. Brůi
statistického úřadu, který se zabývá v Rudém co sami nevyrábíme". O vhodný sortiment k vý
ských a celostátních pře ka předepsaný slib věrnc
právu (30. 3.) strukturálními změnami čs. prů vozu na západ tedy vůbec nejde.
hlídkách, festivalech a sti republice. Dodatečn
seminářích atd.
došly podrobnosti o nel
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Hi . AS D O M O V A

Místo polemiky
sémantika
Karel Schwarzenberg
Když si náš dědeček babičku bral, většina lidí
věřila, že při rozdílu politických názorů má vždycky
smysl debata, diskuse, protože každého člověka je
možno ovlivnit argumenty. Masaryk šel tak ^daleko,
že řekl “ Demokracie je diskuse” — při čemž ovsem
je jasno, že tohle může být řečeno také ironicky a
posupně. Když před více než 100 lety slavný Donosa
Cortés nazval buržoasii “ diskutující třídou” , nechtel
jí tím vzdát poklonu, chtěl tím popsat ten druh buřžoasní inteligence, pro kterou je diskuse nepostradatelná a samoúčelná — trochu tak, jako valka pro
středověké rýtíře. Když před nějakými 500 lety rpuj
předek pan Zikmund ze Schwarzenberka jednou pre
padl kupce ze sousedního městečka, jindy vypálil
sousední biskupský hrad, jindy se podobnými kousky
škádlil se sousedními zemany, tedy to nedelal v na
ději, že natrvalo změní mocenské pomery v povodí
Mohanu, nýbrž proto, že takové “ spanilé jízdy se
slušely na “ urozeného a statečného rytíre” ; souse
dé by mu byli nadávali ležáků a byl by se na svém
hradě nudou ukousal, kdyby tam byl zůstal klidné
sedět.
A podobně, když před nějakými 100 lety pan Brou
ček každého večera na Vikárce při pivě se svými
sousedy diskutoval o tom, zda je dr. Rieger zrádce
národa či dr. Grégr nebezpečný blázen, nečinil tak
v naději, že takovou diskusí odstraní rozkol mezi
Staročechy a Mladočchy; naopak, z nedostatku po
dobného námětu hovorů by se byl nudou snad obe
sil; diskutoval proto, že, mu bylo dobře, když “ řec
se mluví a pivo se pije” .
Tedy takovouhle diskusi, která se vede čistě jen
pro vytrávení, jako když v podobné restauraci po
dobní maloměšťáci hráli na biliár — tu ovšem nevychvalujeme . . . a nanejvýš vzpomínáme na teh
dejší režim v dobrém za to, že před sto lety mělo
podobné žvanění celkem plnou svobodm Ale cítíme
se nuceni říci, že i ti sousedé, kteří při pivě Vedli
řeči o punktacích a positivní politice, nebo jim na
starosvětském táboru lidu naslouchali, byli duchov
ními velikány, byli obři inteligence, byli velmoži
intelektuální poctivosti ve srovnání s politickými
činiteli dneška.
Rozumí se, že i tehdy fráze měla nenáležitý podíl
na politické výmluvnosti. Nezadatelnými právy če
ského národa počnouc a zavilými nepřáteli končíc,
. byla tu řada obratů, které umožnily vycvičenému
řečníkovi mluvit dále, i když zatím uvažoval o tom,
co musí přivézt tchyni k narozeninám; a jednu ta 
kovou frázi dodal řečníkům můj vlastní praděd (kte
rému ji tuším jeho archivář, kněz-vlastenec, z ně
jakého staročeského svazku vynesl). Mluvil o vzá
jemných právech panovnického rodu a českého ná
roda a řekl, že práv těch hájiti chceme až do těch
hrdel a statků. Výraz ten se druhým řečníkům za
líbil pro jeho básnický adonský spád a rádi jím kon
čili svoje rozklady.
Ale naši otcové se snažili, aby taková slova ne
stála jen tak, sama o sobě ve vzduchu. Co se hrdel
a statků týče, v první světové válce můj otec dal
život za císaře pána a legionáři za českou samostat
nost; co se nezadatelných práv českého státu týče,
Palacký a Kalousek, Toman a Adámek obsažnými
svazky dokazovali, že práva ta' ve vší formě práva
trvají. Co se zavilých nepřátel týče, čeští poslanci
a publicisté dokazovali, že národnostní a zejména
školská politika Němců dělá věci, které Češi — jais
tehdá říkali — dělat nebudou, až budou mít svůj
stát. A nedělali je — aspoň ne všecky. Takže se
Němci, když si v třicátých letech chtěli Lize národů
stěžovat na československý útisk, nemohli upřít, že
mají poměrný počet škol obecných, a náležitý počet
škol vysokých. Což se všecko propralo důkladnou
diskusí.
Dneska na místo diskuse a polemiky vstoupila do
značné — do přílišné — míry sémantika. Toto nové,
ba myslím americké, ale dobré, užitečné slovo zna
mená umění užiti slov nejen pro jejich pojmový
obsah, jaký lze přesnou definicí vymezit, nýbrž také
pro jejich citový dosah — jak se náhodou vytvořil
nebo byl záměrně vytvořen. Rozumí se, že podob
ných sémantických triků bylo užíváno vždycky;
vždycky se řečníci nebo vůbec polemisté snažili vlast
ní věc vyobrazit sympaticky, opačnou věc odporně.
Někdy ovšem výsledek této snahy byl hned na prv
ní pohled směšný. Nikdy nezapomenu dojem, jaký
na normálního čtenáře musí udělat (když mu ji zvol
na přečtete) věta z jakéhosi německého přehledného
(Pokračování na straně 10)
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Vnútropolitická kríza v čile

Parlament proti vládě
V republike Čile vyšľahla nová vnútropolitická kriza: spor medzi opozičnými
stranami kontrolovaným parlamentom a marxistickou koáiíciou prezidenta
Allendu. Vecne ide o znárodňovanie väčších podnikov a obchodných spoloč
ností, v podstate však o socializovanie nielen hospodárskeho, ale aj' ostatného
spoločenského života. Pred niekoľkými týždňami sa parlament uzniesol na
ústavnom dodatku, podľa ktorého sa značne obmedzuje prezidentova pravo
moc v otázke znárodnenia alebo preberania podnikov pod štátnu kontrolu. Par
lament žiada, aby mu každý prípad znárodnenia bol predložený k schváleniu.
V čílskom hospodárstve
je nateraz asi sto väč
ších podnikov, ktoré pro
dukujú asi 55% národné
ho produktu. Za 16 me
siacov Allendov režim už
mnoho súkromných pod
nikov zlikvidoval: znárod
nil, alebo prevzal admi
nistratívnou
cestou; v
niektorých prípadoch za
kúpil väčšinu účastín. To
napriek tomu, že Allende
za,volebnej kampane sľu
boval zachovať
značnú
časť súkromného podni
kania. V niektorých prí
padoch, ako napríklad pri
znárodňovaní
banského
priemyslu, mu pomáhala
aj Křesťansko - demokra
tická strana, ktorá má
v programe ďalekosiahle
hospodárske a sociálne
reformy. Lenže niektoré
zložky Allendovej koalí

cie, najmä takzvané R e
volučné ľavicové hnutie,
ktoré regrutuje svojich
prívržencov z vidieckeho
i mestského proletariátu
- poľnohospodárskych i
priemyselných
robotní
kov, nebolo ani s vlád
nym postupom znárodňovania spokojné a pokra
čovali svojvoľne, zabera
li súkromné hospodárstva
najmä na vidieku.
Zjednotená
opozícia
protestovala proti týmto
prehmatom, ale keď vo
vláde nebola ochota ráz
ne proti výstrelkom za
kročiť. rozhodla sa do
datkom k ústave obmed
z iť právomoc prezidenta.
Uznesenie parlamentu má
dokonca spätnú platnosť,
ukladá prezidentovi, aby
majiteľom už prevzaté
podniky vrátil a keď bu-

O BRA ZY A U M Ě L E C K É R E P R O D U K C E
ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVÁNÍ rámů
i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

J. KOSŇAR PTY. LTD.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
I
Telefon: 37-3109
1 jakož i v č. 42 Howard Sf., Norih Melbourne]
I
(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
/
Krajanům poskytneme 15% slevu

SPORTOVNÍ
PRAHRAN

de napriek tomu nalie
hať na ich znárodnení,
má pokračovať legálnou
cestou, to znamená dať
znárodnenie schváliť aj
parlamentu.
Prezident Allende krok
parlamentu odmietol a
oznámil, že ústavný doda
tok vetuje, že sa odvolá
k ústavnému súdu.
Vo
svojom neobyčajne po
dráždenom prejave pripo
menul, že už raz v číl
skej historii došlo k otvo
renej kríze medzi prezi
dentom a parlamentom,
ktorá sa zvrhla v krvavú
občiansku vojnu. Bolo to
v roku 1891 a skončilo to
tragickými
udalosťami.
Allende dodal, že urobí
všetko, aby sa táto hi
storická tragédia neopa
kovala, ale že sa svojich
ústavných práv nevzdá
Ešte prudkejšie odmiet
lo krok' parlamentu Re
volučné ľavicové hnutie,
ktoré hrozí otvorenou ob
čianskou vojnou, ak sa
vraj opozícia bude sna
žiť
zastaviť
revolučný
pohyb robotníctva.
Zjednotená opozícia be
rie tieto hrozby vážne. 106
senátorov vo zvláštnom
vyhlásení odmietlo Allendov krok obrátiť sa na
ústavný súd s tým, že

k l u b

tento tribunál je podla
iného ustanovenia ústavy
z roku 1967 v tejto veci
nekompetentný.
Parla
ment sa totiž domnieva,
že spor sa može riešiť
len plebiscitom.
Ale pri úvahe o h ľa
daní východiska v ple
biscite sa čile dostala do
slepej uličky. Donedávna
to bol Allende, ktorý hro
zil kongresu, že vo spo
roch s nim sa odvolá k
ľudu.
Po
prehratých
troch doplňovacích voľ bách sa marxistická koa
lícia plebiscitu obáva a
parlament,
respektíve
opozícia vidí v ňom po
sledný prostriedok k zá
chrane čílskej demokra
cie. Opozícia, posmelená
víťazstvom v doplňova
cích voľbách, pripomína,
že v prezidentských v o ľ
bách Allende dostal len
36% hlasov a že teda ne
dostal mandát k sociali
zácii, alebo - ako hovo
rí rezolúcia 106 senátorov
- k nastoleniu legálnej
diktatúry a komunistickej
kontroly nad hospodár
stvom.
Za
týchto
okolností
obidva .politické tábory
mobilizujú
svoje
sily,
snažia sa rozšíriť svoju
oporu vo verejnosti. So
cialistická strana už zor
ganizovala svoje verejné
zhromaždenie proti kon
gresu. Vnútropolitický vý
voj v Čile prekypuje po
litickým napätím.
Dušan Lehotský

s l a v ia

SRDEČNĚ ZVE NA VELKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu dne 22. dubna 1972 v místnostech
HAWTHORN FOOTBALL SOCIAL CLUB-U,
LIN D A CRESCENT, HAWTHORN
který má plnou likérovou licenci
(Můžete tam dostat všechny druhy likérů, vína i piva)
ZAČÁTEK V 8 HODÍN VEČER, KONEC VE 2 HODINY
★

ČS. ORCHESTR *

BOHATÁ

TOMBOLA

VSTUPNÉ $ 3.00. — VÝBORNÁ TEPLÁ I STUDENÁ JÍDLA
PODLE OBJEDNÁVKY
RESERVOVÁNÍ MÍST: telefon 336-7524 (Košňar), 306-4202 (Krepčík), 69-3S££> (Macihoba)
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Vedoucí

kontinentální pekárna

v Melbourne

ATLANTIC BAKERY Pty. Ltd.
m

8-10 Helen St.ř West Heidelberg, V ic. 3061
Je československý exil z roku 1948 a československý exil z roku 1968. Mají-li se rády, nelze říci.
Telefon 459-3672
Žijí vedle sebe s určitou zdrženlivostí, dbají, aby některé otázky nevybuchlý. Celkem se usnesly hle
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
dat, co je spojuje. "Do téže řeky nevstoupíš dva krát", napsal indický básník, a ti, kteří přišli do
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
exilu roku 1968, jsou značně jiní než ti, kteří odešli už roku 1948. Jejich život byl jiný. Dvacet le žili
Přesvědčte se!
a vytvářeli se pod komunistickou vládou. Většina těch, kteří nejvíce vystupují veřejně, byli členy
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
komunistické strany, někteří i enthusiastickými je jím i členy, a mnozí mají na ně zlé osobní vzpomín
ky. Tu ten, kdo byl vyloučen z university, še potká s tím, kdo naléhal na jeho vyloučení nebo mu
která je zárukou nejlepší kvality.
i předsedal. Je tu ten, kdo byl odvezen do uranových dolů, i ten, kdo na nějakou chvíli to pova
žoval za vítězství lidu a spravedlnosti. Jsou iu, kteří exulantům do omrzení citovali:
"Opustíš-ii
mne, zahyneš." Kdyby to bylá pravda, sami teď přišli také zahynout. T i, kteří přispívali k tomu,
aby demokracie padla, praví nyní, že budou pracovat, aby byla obnovena. Je jim to možno věřit?
To jsou skutečné a osobně oprávněné city, sotva se podaří vymluvit je tomu, kdo je má. Tu je nej- ' Již dlouhou dobu mne nedonútila žadna úvaha k
více látky pro hluboký rozkol v exilu. A ještě jedno thema: kdo měl,pravdu v únoru 1948? Řekněte teď, takovému zamyšlení jako poslední číslo Exilového
kdo měl pravdu? Noví exulanti jsou z generace, která zvykla hledat viny otců. Někdy nás překvapí tím, zápisníku — 1/m, únor 1972, Melbourne. Dr. S.
Hofírek věnoval těchto deset hustě popsaných cyklo
že se i ptají: proč jste nezabránili tomu, co se stalo v únoru 1948? Na to je jen unavená odpověď:
stylovaných stran tématice, kterou mnozí z nás opa
Vskutku, nezabránili jsme, ani vám jsme nezabránili, ani vás jsme nepřemluvili. To, pokud citů se trně obcházejí a další si ji ani neuvědomují. Není
snad Čecha a Slováka, a ť doma či v exilu, který by
týká. Za tím přichází politická otázka: i když city Jsou takové, i když existují staré viny, co dělat?
Země je — pro jedny i pro druhé — nesnesitelně v cizí moci. Bude stačit, jestliže exil jednou za rok, si nebyl vědom deformace programu a politické
aktivity komunistického režimu. Dr. Hofírek se po
ve výroční den otiskne v exilových časopisech prohlášení, že velmi nesouhlasí s tím, co se doma děje,
kouší analyzovat deformace, které se objevují v
že to nenávidí?
protikomunistické práci. Tyto deformace zajisté exi
Československa, stují a o to je toto číslo Exilového zápisníku zásluž
Zatím podejme obraz když sovětské Rusko se možných
zemí,
jakoby ly do
nější. že se nebojácně pouští do jejich -dešifrování.
obou exilů. Exodus býva zmocňovalo jedné země vyvržené velkou přírodní aby rozehnaly a odstrani Poctivě upozorňuje na některé jevy poúnorového i
lých komunistů z Česko za druhou, zdvihl se nový katastrofou, s níž se nedá ly ty, kdo o to usilovali. posrpnového exilu, které neslouží cílům, o které by se
slovenska roku 1968 vzbu exulantský přiliv z růz nic dělat. Přicházeli jen Lidé na západě cítili, že mělo všeobecně usilovat. Hofírek se již nakonec to
Pohled na z jedné země, a na zápa je to neblahá událost, a hoto tématu dotkl ve svých dřívějších rozborech. Je
dil ve světě více pozor ných zemí.
ho práce sleduje hluboké přesvědčení, že jedině so
nosti než před dvaceti le exulanta patřil' k nejoby dě byl čas i chuť tuto vřele se ujímali poraže ciální transformace obou světových bloků .dodává
ty odchod demokratů. Je čejnější zkušenosti P a ri jednu událost citově a ro ných.
dynamické popudy k vytvoření nového společenské
to trpké pro demokraty. žana a Londýňana, začí zumově konsumovat. P ří
Před dvaceti lety de ho řádu zbaveného chyb komunismu i kapitalismu.
Autor zásadně odsuzuje odtržení sociální etiky od
A demokratický exil se nali být omrzeni bloudí pad byl isolován a jakoby mokratičtí exulanti při
sociologického a politologíckého výzkumu, v jejich
zdál pasivnější než nyněj cím milionem nebo milio vypreparován k posouze cházeli do situace pro né jednotě spatřuje jeden z hlavních symptomů exilo
ní. Přicházeli poražení z nevhodné, a bylo jim v y  vého a i celosvětového antikomunísmu. Konkrétně
ší. který je pln činnosti. ny.
Soucit je konkrétní cit jedné srozumitelné bitvy, kázáno místo v koutě. se toto odtržení projevuje jako extrém emocionál
Jsou věci. za které exu
lant může. a jiné. za kte a živěji funguje nad jed oběti úsilí smířit sociali Francie a Anglie byly do ních projevů, které se utápí pak v moralizování a
invektiváeh a nevedou k žádné konkrétní politické
ré nemůže. Když exulant notlivým případem než smus a demokracii, a dna vyčerpány
válkou praxi. Dalším extrémem je odtržení sociální etik v
roku 1948 unikl do západ nad statistikou. Osud jed svědkové o tom, proč se hmotně i duševně, žily od reality sociálních jevů. což pak ústí v degenero
ní Evropy, musil shledat, noho děvčete, Ann Frank, to nedaří.
chudě a ve strachu před vanou a jalovou propagandu.
Třetím_ extrémem a podle Hofírka nejhanebnějším
že nikdo příliš nestojí o zachován v jejím deníku,
novou válkou. I kus chle
je chytrácké taktikaření. které používají antikomu
Existuje jakési vědomí
jeho činnost, a že soucit, který zůstal ležet na pod
ba byl dáván zdráhavé. nisti čti liberálové využívající myšlenek komunistic
kterého se mu dostává, laze. když pro ni přišli, o tom. že nejbližší histo Exulant byl podezříván, kých reformátorů, protože sami nemají nic, co by
je poněkud otupen. By! dojímal více. než co se rie záleží na tom. budou- že by sí přál novou vál mohli nabídnout ve sféře socíálně-ekonomické struk
h socialismus, demokra
tury.
částečkou velkého šedivé dělo s množsrrímL
ku, ačkoli exulant vskut
iy to a dala myšlenky, které přináší únorové číslo
AvJak švýcarské ulice cie a humanismus smíře ku si ji nemohl přát. když
ho množství. Na západě
Exilového zápisníka, jsou neobyčejně podnětné, tak
byl již velký počet exu byly ověšeny českosloven ny. Roku 1968 bylo odha pozoroval současný stav
jako připojená výzva k ceioexiiovéir.u dialogu a k
lantů z doby Hitlerovy, a skými vlajkami, když ro leno. že sověty nechtěli Anglie a Francie. Rozho ; ideovému dialoga s Idem ve vlasti.
ku IMS boví exoiaafi při popustit, aby socialismus vor s významným anglic , Na závěr podotýkám, že je zajímavé srovnat vvcházeli,. Evropské noviny byl smiřován s demokra kým činitelem: "‘Bojovali j vody dr. HoSzka s názory Ivana Svitáka, které při• 5ÄŠÍ v Qánka Perspektiva Bílé horv? osmé číslo
jim daly písoc přflefitest. cii a himanismeni. Vtrh (Pokračování as sír. 6} : -textu 71.
ip
PŘEKLADY
8Dy rsskii- co rmzji Bá
z češtiny do angličtiny
srdci. Byla pro ně hoiiia němčiny nebo opačně
vě opatřována sfipeaáša.
RU D O LF H E L L E R
prctesařská a jiná místa,
1 Norbert St.(
jak to dřívější exaJanť
nepoznali.
Balwyn, Vic. 3103
Tentokrát se nehrnuiy
Telefon: 80-4844
na západ davy ze všecř

Exilový zápisník

"Řekněte te květinami"
Váš květinář,
spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávku
květin a věnců
v Československu nebo v jiných státech
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku §|
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářství. INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni
IN T E R F L O R A —
K V Ě T IN Y DO C E L É H O SV ĚTA

PRAVE CESKE ŘEZNICTVÍ
UZENAŘSTVl

KÍW C O M E N T A L WICIIEKX Pty. ltd.
KOPECKÝ SMAllfiOODS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Yic.

Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. N A Š E S P E C IA L IT A :
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
D O M Á C Í J A T E R N IC E , J E L ÍT K A A S M E T A N O V É

I V IN N É

uzená šunka

K LO BÁSY

I Elektrika z Cyty: číslo 47 (z Collins St- po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge R d.), -i3.St3^'zCa C 38
Telefon: 85-7178
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Dva exily
CPtekračoTám. se str. 5) vírou, že je možno hýbat
by Angličané zase?” V ý  věcmi. Za svého krátké
znamný anglický činitel: ho působení nepoznali j i 
"Nevím , nemohu říci.”
nou porážku mimo tu ko
Velká krise byla na nečnou. S obdivuhodnou
obzoru pro přístup do zá odvahou útočili na posice
padního Berlína, Rusko komunistické strany a do
obsadilo pozemní cesty, bývali je. Odvaha často
západní spojenci musili vyplývala z nevědomosti.
dopravovat životní potře Jako mládež v jiných ze
by do Berlína vzduchem. mích
nepovažovali
za
Srážka dvou letadel moh potřebné seznámit se s
la co chvíli skončit sráž historií, v tomto případě
kou mezi západem a vý s
historií
sovětského
chodem. Anglie a Ame Ruska, a upřímně pohrda
rika tak málo si přály kri li radami k opatrnosti.
se a tak málo vedly stu Ale my zde nezkoumáme
denou válku, že zakázaly rozsah jejich vědomostí,
svým vyslanectvím v Pra  nýbrž energii, kterou s
ze pomáhat ohroženým sebou přinesli do exilu.
demokratickým vůdcům kŠ Muži, kteří prchali ro
útěku. Tak deprimované! ku 1948, přinesli s sebou
ovzduší exil z roku 1968! do exilu princip stranic
nepoznal, jeho chuť k tví. Byli v něm vychová
aktivitě nebyla od začát váni od té chvále, co za
politicky
myslit.
ku spoutána obavami ho čali
Strany vždy žádaly rov
stitelů.
A exil z roku 1948 byl noprávnost, a vždy někte
věkem starší a byl una rá z nich se snažila před
ven. Vyšel z jedné krise čit ostatní. Po válce stra
a ihned upadl do druhé. ny žádaly rovnoprávnost
Prodělal nacistickou oku i v poesii. Čtyři strany
paci, když skončila, bylo utvořily Národní frontu
shledáno, že nebylo vše a když společně pořádaly
rozřešeno, a že podobné večer poesie, čas byl
nebezpečí, jen v jiné bar přesně rozdělen na čtvrti
vě povstává. Po tři roky ny, jednu čtvrtinu pro
každé
strany.
českoslovenští demokraté básníky
bojovali, zády ke zdi, pro Stranický princip prinesl
ti superiorni komunistic do- exilu nekonečné a ne
ké organisaci,
doplněné řešitelné spory, ochromo
neostýchavou
sovětskou val a rozvracel těch ně
podporou. Mohlo se zdát kolik institucí, které bylo
už i monotonní, jak ta možno v' exilu vytvořit.
Exil z roku 196S přišel
nebo ona
totalita vždy
bez tohoto zatížení,
sahá po jejich zemi.
Demokracie prý zvítě nisté zničili všechny stra
zila ve válce, a demokra ny mimo svou vlasmi, a
ti recitovali demokratické většina mladších ani ne
zásady a dovolávali se pa poznala. co strany žádají
ragrafů ústavy. Bylo to od člověka. O to je exil
naivní. Sovětští a proto i roku 1968 přirozeně jed
českoslovenští komunisté notnější. Ještě cítí v so
dále už postoupili,
než bě solidaritu jednoho spo
aby se zastavili před tex lečného podniku, stateč
tem ústavy, na niž de né fronty československé
mokraté tolik spoléhali, ho jara 1968. A. také na
že se ani nepřipravovali štěstí pro tento exil. ješ
na skutečný zápas. Je tře tě se v něm neobjevili
ba dodat, že i bez tohoto kandidáti na presideníství
intelektuálního pochybeni v budoucím osvobozeném
věci by byly dopadly Československu.
T. G. Masaryk řekl:
stejně, když sověty se
otázka
rozhodly a mimo to shle “ Československá
daly, že není risiko. Pro musí být otázkou světo
mír s Ruskem západ obě vou.” Pokud toho se týká.
toval demokratické zájmy exil z roku 1968 získal
největší a nečekanou vý
v těchto končinách.
Exulanti z roku 1968 ne hodu. Jsou to socialisté
poznali tu melancholii, a komunisté na západě,
jež vychází ze stálé a má kteří dnes činí českoslo
lo nadějné obrany. Oni venskou otázku světovou,
se nebránili, nýbrž úto- připomínají ji, nepřestá
. čili, a elán z toho v nich vají žalovat na invasi. a
zůstal. Přišli do exilu s dávají možnost exulan

tům, aby také na ni ža
lovali. To může starý
exil novému jen závidět.
Jeho vlastní spojenci, zá
padní demokraté, jsou za
pleteni do diplomatických
jednání, která jsou velmi
potřebná,

ale

zároveň

způsobují, že západní de
mokraté čím dále tím ví
ce o invasi mlčí. A tak
ne oni, nýbrž komunistic
ká Čína se všech pódií
odhaluje
a • připomíná
fakta
sovětského
rialismu.

impe

Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

J. KIHDA & CO. PTY.LTD.
cr. Jonas & Vicforia Stsi, Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782
inebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. (314-6281)
Máme na skladé též orig. Plzeňský Prazdroj

Mohu Vám
pomoci i Ohradou
učtu ia ravotní
ošetřeni ľ
r

v

-
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Australský zdravotní pojišťovací plán (Health
Benefits Pian) pomáhá všem Australanům s úhradou
lékařského a nemocničního ošetření pomocí dobrovol
ného pojištění. Jste-li členem některého zdravotního
pojišťovacího fondu a platíte-li pravidelně příspěvky,
bude Vás stát ošetření lékařem nebo v nemocnici
velmi málo. Nejste-li členem žádného takového fondu,
může být ošetření velmi nákladné.
Rodinám, které nemají velký příjem a novým
přistěhovalcům vláda poskytuje zvláštní výpomoc k
úhradě výloh se zdravotním pojištěním.
V případě, že Váš rodinný příjem je $ 52.50, nebe
méně týdně, můžete být pojištěn zdarma nebo za
zlevněné poplatky. Můžete pak také dostat některé
lékv za 50 centů místo obvyklých poplatků ve výši
S 1.00.
K AŽD Ý NOVÝ P Ř IS T ĚH O V A LEC MÁ NÁROK NA S P E C IE L N Í
NIČNÍCH, L É K A Ř S K Ý C H

A

LÉK Á R EN SK ÝC H

ÚČTŮ

V

POMOC K Ú H RADĚ NEMOC-

PRVN ÍCH

DVOU

M ĚSÍCÍCH

V

A U S T R Á LII.
Přejete-li si znát další podrobnosti o podpůrném zdravotnickém plánu, obraťte se na:
* kteroukoli kancelář ministerstva zdravotnictví (Commonwealth Department of Health),
* kteroukoli kancelář ministerstva sociální péče (Commonwealth Department od Social Services),
* kterýkoli pracovní úřad (Commonwealth Employment Office)
* kancelář kteréhokoli zdravotnického pojištění, '
PROČ
VÁM

TO

M ŮŽE

N EU D ĚLA T

HNED

POMOCI U H RAD IT

D N ES?

PŘESVĚD ČTE

SE,

JA K

ZDRAVOTNÍ

V Ý L O H Y S L ÉČ EN ÍM .

Commonwealth Department of Health, Canberra.

P O JIŠT ĚN Í
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17. 4-. 1972
Petr Sádecký: Octobriana And The

Russian
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Underground.

Tom Slacey, London, 1971, str. 175, ilustrace, cena £stg. 3.90.

Politická pornografie?

Tuším, že to byl Newsweek, který uveřejnil glosu o pornografické literature
sovětské provenience. Byla to dosti letmá informace a nevystihovala podstatu
věci, jak jsem později zjistil, když jsem listoval perfektně upravenou a bohatě
ilustrovanou velkoformátovou publikací čs. autora Petra Sádeckého. Předmluvu
napsal A. Anatoli (Kuzííěcov), známý zejména epickou sbírkou Babí ja r.
Petr Sádecký pochází z
učitelské a komunismem
infiltrované rodiny, část
čs. učitelstva je tragicky
poznamenaná.
Vzpomí
nám na učitele, který hoř
ce plakal na školní tryz
ně uspořádané v den po
hřbu T. li. I.iasaryka byl tehdy zaníceným So
kolem.
Zakrátko na to
hajloval a funkcionařil v
Národním
souručenství,
aby pak radostně vítal
Beneše a národní socia
listy a dožil pak v ředi
telně bohatě vyzdobené
srpy, kladivy a diplomy
velebícími
jeho
odda
nost lidovědemokratické
mu zřízení.
Ale abych se vrátil k
mladému Sádeckému: je 
ho rodinné prostředí jej
přivedlo po filosofických
studiích do šarže tlumoč
níka generála plukovníka
Rodinceva,
inspektora
Varšavského paktu. Sá
decký tedy během své vo
jenské služby tlumočil a
při svých častých poby
tech v SSSR navázal kon
takty s mladými ruskými
intelektuály, kteří i při
riziku těžké osobni perze

kuce se formují do ilegál
ních skupin (Moskva, Ky
jev,
Tbilisi,
Taškent,
Alma Ata a jinde) a růz
nými způsoby- se pokouše
jí
ovlivňovat
nejširší
vrstvy obyvatelstva.
Nejčastějším způsobem
jak tyto skupiny projevu
jí aktivitu, je kromě taj
ných
setkání
malých
kroužků vydávání ilegál
ních, často jen strojopisně
rozmnožovaných tiskovin,
které jsou nazývány Semizdat. Sádecký
těchto
kontaktů,
zejména
se
skupinou PPP, pilně vy
užil, neobával se spoje
ného rizika, zúčastňoval
se tajných schůzek, fo 
tografoval, zaznamenával,
sbíral dokumentaci a na
konec pohrdl službou a
generála
a
učitelským
místem na Kyjevské uni
versitě a odvelel se na
Západ.
Kniha, o které referuji,
popisuje činnost ilegální
skupiny v SSSR a při tom
je silně prolnutá česko
slovenským
životem.
Autor využívá znalosti
obojího prostředí, upozor
ňuje na rozdílv a klade

Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

Případ spisovatele
Jaroslav Kujeba
Jsem jeden z těch mladých spisovatelů, kteří
teprve v normalizaci pocítili nutnost psát. Dřív
jsem se živil hrou v karty a řeknu vám, že v této
tvrdé době je to velice tvrdé povolání, člověk si
připadá jako strana, taky pořád musí bdít. Ale když
soudruh Brůžek vyzýval tak naléhavě všechny, kdo
umějí psát, aby se chopili pera a vstoupili do obro
zeného Svazu spisovatelů, řekl jsem si: “ Franto,
musíš Jim pomoci. Ve škole to s psaním nebylo
nejhorší, Jady za tebe plátno vezme jiný, kdežto
na frontě kultury má strana úzký profil.” Sbalil
jsem si své cvrnknuté karty, šel jsem domů a na
psal jsem básničku:
:
Po pádu pravého hněvu
dejme se zase do zpěvu.
A ť reakce huláká,
máme rádi Husáká.
Skoro nám ho závidějí,
na stranu se ódy pějí.
Kdo nejásá, čert ho vem,
praštíme ho koštětem!
Verše ^přímo reprodukovaly mé konsolidační nad
šení a já je poslal přímo Brůžkovi. Potom jsem několk dní dumal o další tvorbě, až mé zamyšlení
přerušil příchod orgána VB. A že prý s ním mám
jít na stanici. Mé námitky, že jsem nic neprovedl,
byly málo platné, dal mi želízka, což se mi za mé
celé valchařské dráhy nestalo. Začal jsem nahlížet
pravdivost úsloví o ševci, který se má držet své
ho kopyta.

paralely.
Činnost této
skupiny snad ani nelze
definovat jako protistátní,
ale spíše zaměřenou proti
dogmatickému a skuteč
ného rozvoje neschopné
mu partajnímu aparátu.
Publikaci bych zařadil do
kategorie literárně vědec
ké přihrádky, jde o fun
dované a dokumentované
vyprávění o myšlenko
vém proudu, který je oče
káván celým světem, ale
který je o skutečnostech
nepatrně informován. Sádepký věnuje svou pozor
nost -skupině,
která- se
nazvala P P P - Progresiv
ní politická pornografie.
Vzniká tak dojem, že
se tato hrstka spisovate
lů, fotografů a kreslířů
hlásí ke skandinávským
vymoženostem.
Skuteč
nost je ovšem jiná. Sku
pina P P P využívá jako
vyjadřovacího prostředku
formy comics zřejmě v
přesvědčení, že tak snad
něji pronikne k mentalitě
mládeže, vidící ve stupi
ditě comics informační
medium západního stylu.
Autoři šifrují do tohoto
ilustračního vyjádření s

několika slovy komentáře
své protiabsolutistické ná
zory a odpor k všemocné
mu Kremlu. Je to osno
va, kterou jinou vyjadřo
vací formou sledují i
další reformátoři sovět
ského monopolismu (Sacharov, Amalryk, Marčenko a jiní).
členové P P P jsou ne
pochybně inteligentní a
odvážní lidé, kteří mají
k pornografii daleko (jsou
mezi nimi napr. i neobudhisté), považují co
mics formu za adekvátní
k cíli, který sledují.
Z materiálu, jak jej Sá- ;
decký jistě s nemalými
obtížemi připravil, vidí
me, že P P P tuto formu
od svého založení v roce
1957 dosti dlouho hledala,
první čísla ilegálního ča
sopisu Mtsyny měla íí£
comics dosti daleko. Ilu
strace jsou nazývány pornogramy, i když porno
grafií je může nazývat
snad jen oficiální prudé
rie KSSS a toto označení
nepochybně vyplývá z po
zice hořkého sarkasmu,
kterým se P P P vyznaču
je.
Z tohoto nástinu vodíme,
že v SSSR’ žijí lidé, kteří
za cenu sibiřského vy
hnanství aktivně nesou
hlasí s tamnějším řeži-

Na stanici mě očekával nějaký obrýlený intelek
tuál a hned spustil: “ Psal jste tohle?” Přitom ťu 
kal významně na list s mou básní. “ Ano” , odpově
děl jsem hrdě. “ A víte, že vás za to zavřeme? Až
budete černej!” “ Ale proč, proboha? Vždyť je to
báseň veskrze konstruktivní” , řekl jsem a cítil jsem.
jak mi hrůzou po zádech tečou čůrky potu. “ Jste
reakcionář, a nadto hnusný reakcionář, který se sna
ží zakrýt své diversantské smýšlení zástěrkou poe
sie.” “ Já to myslil upřímně,” hlesl jsem. “ Tím hůř
pro vás,” zaburácel.
“ Doznáváte se tedy, že jste proti straně?” “ Ale
kdepak. V kartách je mou nejmilejší barvou rudá.
A v těch verších se má láska jasně obráží.” “ Tak
si je rozebereme. Po pádu pravého hněvu, pravite
v první řádce. Nepopřete, že tím schvalujete tak
zvaný obrodný proces. Pravý hněv, tedy hněv opráv
něný.” “ T o — pravý — to jsem napsal jednak proto,
aby mi jvyšly hlásky, jednak protože jsem tím my
slel hněv pravice. To je taková synekdocha . . .
netw že by to byla metonymie?” “ Co to je ? ” “ Bás
nické ozdoby.” “ Socialistický realismus žádné ozdo
by nepotřebuje. Vystačí se směrnicemi strany. Tu
druhou řádku jste tam vložil, abyste zastínil špatný
dojem předchozího. Ale pak jdete naplno: Vyží
váte reakci k hlučné demonstraci, ke vzpouře. Vy
znání lásky k soudruhu generálnímu tajemníkovi,
čí lépe řečeno, domnělé lásky, zní v této souvislosti
jako výsměch, což potvrzuje i úvodní verš druhé
sloky. JSkoro” píšete, skoro nám ho zá vid ějí, . .
Nehledě k tomu, že má být závidí . . .” “ To by se
mi to nerýmovalo,” namítl jsem plaše. Ale státní
kritik se nedal pomýlit: “ Máme tisíce dopisů přímo
ze Sovětského svazu, ve kterých nás sovětští lidé
prosí, abychom si s_ nimi vyměnili Husáka za Brežněva a že^ nám k němu rádi přidají ještě Kosygina.
Všichni nám ho závidí, musí tedy správně být. Že
se na stranu pějí ódy, to je nepravdivá nadsázka.

Vrstovníkom
A N D R EJ SLÁ D K O V IČ
Vo víchriciach žitia, v
ten ľud náš pozrime,
Veky nám uchytia tie
zmiznú — ako v dyme

tvrdých časov boji,
vrstovnici moji!
svitania žiare,
obeť na oltáre.

Ako obeť stlejú — bodaj by len stleiy —
aby sme svet nový, vek slávy videli!
Lež dúhu-nádeju ktože z nás neľúbi,
a let sokolový a zelené duby?
A
a
a
a

drumble dievčej ž ia ľ a spevavé pole,
jarú družinu a nebové hole,
voľnú svetlú diaľ a mohutné sily,
tichú dedinu by sme neľúbili?

Oj, veď každá krása len chvíľočku žije,
a sladká hodina len jeden raz bije;
krásy krás boja sa, čas času sa bojí:
v slovenské doliny so mnou, bratia moji!
(Andrej Sládkovič zomrel pred 100 rokmi 20. 4. 1872)

mem a chtějí, aby tyto
myšlenky se dostaly i me
zi ruskou mládež. Touto
snahou pak odůvodňují i
svoje vyjadřovací meto
dy. Napadá nás ovšem
otázka, zda je to cesta
nejvhodnější.
Jsme vděční Sádeckámu. který jako jeden z
prvních přináší na Západ
konkrétně doložené svě
dectví o Oktobrianě - ne
příliš oblečené hrdince
příběhů, typické comics
superwoman.
parodující
již svým jménem svátou
říjnovou revoluci. Její role
Barbarelly jen akcentuje
aspekt politické satir v.
Tvůrci Oktobriany se vy
značují také notnou dáv

kou prozíravosti: Sádec
kého kniha mimo jiné při
náší reprodukce z cyklu z
roku 1962 popisující v ty
pickém comics stylu so
větskou invazí do Prahy
s tanky na Václavském
náměstí

a

helikoptérou

nad Národním divadlem.
IP

BYTY
PRO SVOBODNÉ
nebo bezdětné manžele
$ 7 týdně
($ 1 za den)
5 minut z City
70 Gipps St.,
East Melbourne
Tel. (po 6. hod. več.);
41-4088

Náš úřad zaznamenal celkem v normalizaci jen tři
básně na stranu, ale ani jednu písničku. Je to
smutné, že se o straně nepěje, komunista se však
nebojí pohledět pravdě do očí. Svou generalizací
jste dal zbraň do ruky zahraniční reakci, která se,
bohužel správně, dohaduje, jak to s láskou k naší
straně doopravdy vypadá. Poslední verš vašeho arte
faktu naplno prozrazuje, odkud v.e vás vítr vane.
Věříte v čerta, jste tedy zakuklený náhončí Vati
kánu, podáváte lidu opět opium náboženství. Ale
my s vámi uděláme krátký proces!”
Odmlčel se a já jsem byl zkrušen. Nahlédl jsem,
že se takhle dvojsmyslně verše psát opravdu ne
dají. Literárně estetický rozbor estébé byl přesvěd
čující. To asi ze mne v- mé básni promluvil skrytý
reakcionář. Klesl jsem před soudruhem na kolena
a provedl jsem sebekritiku. Důkladnou a bezohled
nou. Hájil jsem se, že jsem původem pracující,
obor hra v karty. To ho zaujalo. Pravil: “ Proč, když
uznáváte svůj zločin, nevyvodíte z toho praktické
důsledky? Dva spisovatelé, kteří tvoří přípravný
výbor Svazu, potřebují nutně třecího do maryáše.
Jistě by uvítali kolegu, s nímž by při partičce pro
hovořili problémy normalizované literatury.” “ To
by bylo to pravé pro mne. Mohl bych holdovat obě
ma povoláním.” “ S dvojím příjmem,” dodal.
Stal jsem se tedy tajemníkem přípravného výboru
Svazu českých spisovatelů. Od rána do večera" hra
jeme maryáš nebo hry, které jsem Viléma Závadu a
Donáta Šajnera naučil. Byli v tom směru “ národy
ve vývoji” . Kdo prohraje, musí za trest před spa
ním přečíst aspoň jednu báseň Jiřího Taufra. Je to
hrozný trest, já vím, ale nějak se ti dva packalové
gotýsku naučit musí.
Já píšu román ze života dělníků. Dám mu název
“ Parta valcháře Karbana” . Samosebou: happy end
bude patřit vítězné straně, a jejímu světlonoši
Gustávu.
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HLAS
Svetlana Alliluyeva: Only One Y e a r. Penguin 1
Books, 1971, 380 str., A $ 1.55.

Z Kremlu mezi Quaker/
Šestačtyřicetiletá Stalinova dcera Světlana požá
dala v roce 1967 o asyl v USA. Tam se pak po
čtvrté vdala a žila se svým quakerským manželem
architektem W. W. Petersem. Nedávno jsem četl
zprávu, že Alliluyeva s tříletou dcerou opustila mi
lého quakera, protože ji nevyhovovala asketická ko
munita, kde žili. Tak jsem si vzpoměl, že mám mezi
svými knihami Svétlaninu druhou literární práci na
zvanou Jen jediný rok a že bych se snad mohl se
svými dojmy rozdělit se čtenáři HD. O Svetlanine
první knize “ Dvacet dopisů p říte li’ se již napsalo
dost, někoho uspokojila, jiní byli zklamáni. Autor
ka tuto knihu napsala ještě v SSSR, nepočítala s
její publikací a zachytila osobní vzpomínku na pro
středí, kde vyrůstala a kde žila.
Kniha Jen jediný rok vznikla za zcela jiných pod
mínek, byla již koncipována s přáním publicity.
Alliluyeva popisuje, jak se dostala za hranice SSSR
(její třetí manžel byl Ind, zemřel v Moskvě, dle
jeho přání vezla vdova urnu s pozůstatky k tradič
nímu pohřbu v Gangu), shrnuje důvody svého roz
hodnutí nevrátit se pod křídla režimu, který tak
tvrdě budoval její otec a rozepisuje se o svých
začátcích ve Spojených státech. Mnoho místa je vě
nováno popisu atmosféry moskevského života zejmé
na ve vrstvě “ vyvolených” a také “ zavržených” .
Autorka se přirozeně osobně znala s plejádou bonzů
a zdá se, že ve svém. vyprávění nevynechala nikoho.
P ři líčení těchto reálií sovětského života a jeho
současných či bývalých představitelů se Alliluyeva
nedostává k podstatě problému, nebyla k němu autor
sky připravena. Nedá se ovšem upřít, že by některé
z jejích postřehů nebyly zajímavé, ilustrují úroveň
lidí, kteří ovlivňují bytí a nebytí nejen jednotlivců,
ale i národů. Některé pasáže se mi zdály až příliš
zasvěcené účelu a je zajisté paradoxní číst slova
Stalinovy dcery, kterými vyjadřuje hluboký nesou
hlas se vším sovětským a nadšení se vším americ
kým.
’
IP

(Pokračování se str. 3)
“ Vzpomněl jsem si na
Andreje," přerušil ticho
Novikov. Barták přikývl
a znovu naplnil sklenky,
Naráz
vypil tu svou.
"Všechno
se
změnilo,
Vladimíre
Grigorjeviči.
Lidé zapomněli na válku.
Jsou i takoví, co se hrbí
před nacisty, kteří k nám
přijíždějí v mercedesech."
Bouchl pěstí do stolu.
"Podivně se to u nás za
motalo. O těch nahoře
vlastně nevíš, co jsou zač.
A tady dole? Pomalu nám
začnou zakazovat hovořit
o Sovětském svazu. Ne
vím, jak to všechno do
padne . . ."
Z úst sovětského důstoj
níka vyjdou v odpověd
tyto těšivé věty:
"To nic, Karle Karloviči," řekl plukovník. "U ž
jsme prožili horší chvíle.
Člověk musí bojovat celý
život a hlavně nesmí ztra
tit to, co už jednou krva
vě vybojoval. To by nám
Andrej i fi ostatní nikdy
neodpustili."
Následuje odstavec dojímací, v němž se autor

Dňa 28. februára 1972 na valnom zhromáždení
priaznivcov športu bol zvolený llčlenný výbor slo
venského ŠK TATRAN, ktorého zameranie je začať
športovú činnosť, zjednotiť krajanov na poli špor
tovom. Cieľom tohoto klubu je dať' možnosť rozvoja
akéhokoľvek športu, ktorý je možno prevádzať v
Austrálii. Za tým účelom valné zhromáždenie zvolilo
výbor, ktorému dalo za úkol túto činnosť organizo
va ť. Pre informáciu uvádzame zloženie výboru:
Predseda J. Čudek, podpredseda J. Juřík, tajom
ník I. Huraj, zapisovateľ L. Hadačová, organ. ref.
J. Takuš, zab. ref. M. Grand, šport. ref. M. Kasanič, členovia výb.: A. Beneš, L. Poláček, F. Pod
hradský, revízori: M. Antala a I. K ráľ.
K rozvoju tohoto športového klubu je potrebná
pomoc vás všetkých a výbor je presvedčený o va
šej spolupráci, Tešíme se na vaše návrhy a pripo
mienky.
ŠK TATRAN

otevřeno

E AS T E R N
B R I DG E

Prijmeme
POMOCNICI V
DOMÁCNOSTI
samostatnou,
možnosti bydlet v
2 min. od nádraží.
Žádné vařeni.
Nabízíme oddělený t y t
a dobré mzdy i
počknásky.
Volejte (Syáaey):
(po 3. hod. odp.)

Jste srdečně zváni, abyste strávili sel
svými přáteli příjemné chvíle při hře
v karty všeho druhu v komfortním.
aklimatizovaném prostředí.
Instrukce a soutěže v bridži
Servírujeme exklusivní kontinentální jídla
OTEVŘENO 7 DNÍ V TÝDNU
od 10. hod. dop. do 1. hod. noční
Srdečně zve
I. H. PINE

l

tak málo času. Ale to nic.
Snad se ještě sejdeme a
pak nám v láhvi určité
nezůstane ani slza."

česká restaurace
Contin. "G O U R M ET "
Restaurant " L A B U Ž N ÍK
129 Bayswafer Rd.
Rushcutters Bay
Sydney, tel. 317393

•

A malý skvost sociali
stické !režhnm literatury
druhé poloviny 20 stolc-tí
končí slovy:
"Budeme vás asi znovu
potřebovat," pomyslel si
Barták, dívaje se na mi
zející červená světélka
odjíždějícího auta."
Chudák Barták netušil,
že si své zásobj' pálenky
bude muset hezky rychle
doplnit, protože ani ne za
měsíc se objeví Vladimí
rů
Grigorjeviců
celý
mrak. Jan Souček se však
svého úkolu zhostil na v ý 
bornou. iíá -li republika
podobných
spisovatelů
víc. opravdu se o osud
českého
písemnictví a
skutečného literárního uměnf nemusíme stracho
vat.
H. Čechová

SWISS T R A IN ED
W ATCH M AKERS
K. E b n e r
I t York St.,
SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohvb. scho
dům). Telefon: 29-7543

Otevřeno denně od 10 dop. do 10 večer
P řijď te určitě, budete spokojeni!
Na Vaši návštěvu se těší rodina Novotr.ých

Vaša lekáreň: FORDOVA L E K Á R E Ň
Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
Ph. C., M. P. S. (Sydney)
Lieky, francovka, kozmetické a fotografické
potreby. — Zasielame lieky do cudziny.
FO RD'S PHARM ACY
133 M arrickville Rd., Marrickville
Telefon (Sydney): 56- 6956

POMOCNICI V
~ DOMÁCNOSTI
’ hledám pro svůj ^
moderně zařízený dům
v Chatswoodu.
Platím $ 1.50 na hodinu
plus jízdné. Volejte
(Sydney) 412-3336.

Prohlédněte si velkou
řadu nejnovějších
VOLTA
vysavačů
a všeho
elektrotech. zboží

MALUJI
pro krajany české a
slovenské krajiny, mě
sta, hrady nebo jiné
náměty, které si vybe
rete, případně k nimž
můžete zapůjčit před
lohu. Moje obrazy je
možno vidět v restau
raci Zlatá Praha, 235
Oxford St.,
Darlinghurst (Sydney). Infor
mujte se písemně nebo
osobně na adrese:
Karel Sýkora,
64 Ligar St., Fairfieid,
NSW. 2165 (Sydney)

Z L A T N ÍK *
HODINÁŘ *
ŠTEVEN VARDY
DISCOUNT HOUSE
241A Oxford Street
BONDI JUNCTION
(proti kinu Metro)
Tel. 389-1222
POZOR: Náš obchod
je POUZE na uvedené
adrese!

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

Č E S K É DIVADLO V S Y D N E Y
sehraje v sobotu dne 22. dubna 1972 v 8 hodin večer
veselohru o 3 jednáních

Prosím, pane profesore

115-119 Bondi Road, Bondi

Telefon (Sydney) 38-1356

S Y D N E Y

vyznává ze své. lásky ke
všemu sovětskému:
"Nasadil si čepici, ukáza| na iáhev a řekl: "Máš
dobrou
pálenku,
Karle
Karloviči. Škoda, že mám

K U R Z Y A N G LIČ T IN Y
— příležitost zlepšit Vaše znalosti psané i mlu
vené angličtiny. Malé třídy nebo individuální
vyučování v Anglii rozenou. kvalifikovanou,
specializovanou učitelkou nebo učitelem.
Hodiny a poplatky dte ujednání.
Informace: M. BennetL M. E d _ B. A.. Dip.Ed.,
Dip. T. E. F. L „ 25 Weeraala R<L. Northbridge,
NSW. m m . tel. 95-1255
Vyučování: 3. poschodí, 44 M argaret St.. Sydney
(blízko Wynyard S to j. Vždy v úterý a v pátek
7.- až
hod. večer.

S U B U R B
CLUB

17. 4. 1972

Nové literární skvosty

ŠPO RTO V Ý K L U B TATRA N ,
524 K IN G S T., NEWTOWN (SYD N EY )

Nově

DOMOVA

Prvotřídní pánské
krejčovství
přijme
K R EJČ ÍH O
jen velmi zručného.
Vysoké mzdy,
přesčas k dispozicí.
Výtečné pracovní
podmínky.
G. TIFA N
Obchod 5,
Hunter Arcade,
16 Cross St.,
Double' Bay
Tel. (Sydney): 32-4528

kterou napsali Arnold a Bach
V A N Z A C H O U S E A U D IT O R IU
26 College Street (H y d e Park) Sydney
Režie: A. Mirský.
Účinkují:
Hana Staňková, Alena Novotná, Věra Čiplová,
Bedřich Slavík, Ivan Bičiště, Rudolf Sajner a
Alex Mirský.
Vstupné: $ 1.-, 2.-, 3.(Pensisté — na průkaz — zdarma)

9-

r: L A S D O M O V A

17. 4. 1972

lo míížemi Ruzyně
Případ Valéria Ochetta, šéfredaktora italského li stu Forze nuove, je vám zhruba znam: podle praž
ského rozhlasu byl zatčen na území Československa, protože prý fungoval jako spojka mezi Jiřím Peli
kánem, žijícím v Itálii, a jeho kamarády, soudruhy, kteří zůstali doma. Ochetto prý v interview
těsně předtím, než byl ze země vykázán, prohlásil, že s ním vyšetřující orgány zacházely korektně a
že si na nic nemůže stěžovat. Západoněmecký list Die Zeit a londýnský The Observer (kromě jme
novaného italského listu) uveřejnily nyni Ochettův článek, v němž novinář, patřící k levému křídlu
Democrazia Christiana, vypráví, jak se v Praze doopravdy měl. Z jeho dlouhé zpovědi jsme vybrali
nejzajímavější pasáže.
Ochetto byl zatčen 5. ledna tr. na ruzyňském le tišti, odkud měl odletět po krátkém’ pobytu v repub
lice zpět do Itálie. Byly u něho nalezeny dvě zalepe né obálky, které mu dal někdejší rektor Vysoké školy
stranické ÚV KSČ Milan Huebl a jejichž obsah měly zveřejnit italské noviny.
“ Víme vše o vaší činno ského soudního vyšetřo
sti” , a jiný mi druhý den vání se stále zřejmě od
oznámil:
“ Chytli jsme chyluje od postupu práv
různé osoby, které znají ního státu. “ Referentu"
rozsáhlá ~ plná
obsah zabaveného mate zůstala
riálu” - byl jsem plně moc. On shrnuje v proto
přesvědčen, že mé zatče kolu výpovědi obžalova
ní poskytlo policii příle ného a už při výslechu
žitost k naprogramované je právně interpretuje.
Rozhoduje o tom, jak se
akci.
Referent mi připomínal bude s obžalovaným ve
postavu, kterou popsal vězení zacházet: kterou
Artur London, jenomže celu dostane, do jaké mí
jeho metody byly jiné. V ry bude izolován a zda
československých vězeních smí mít styk s rodinou.
se už nemučí. Tento slib Především však má vliv
který
Husák dodržel a domní ■ svým rozsudkem,
vám se, že při tom zů vyjádří v protokolu, na
rozhodování soudu. Pro
stane.
Výslechy pro mne ne kurátor se objeví pouze
byly příliš únavné. Pře na začátku a na konci
stávky k jídlu a ke spán vyšetřování.
r
ku se přísně dodržovaly.
Obhájce sice muže být
Byl jsem ovšem vyslý přítomen vyšetřování, ale
chán den co den, dopo můj obhájce ex offo ne
ledne i odpoledne. Jen v otevřel ani pusu - nebo
sobotu a v neděli jsem jen,
aby mi doporučil,
“ referenta” nespatřil.
abych se doznal. Jiný če
A ť je dnes rozdíl proti ský obhájce, kterého mi
stalinské éře jakkoli ve chtělo vzít italské velvy
liký - postup českosloven- slanectví, obhajobu od
mítl, protože se obával,
že by tím ztratil na čtyři
roky právo jezdit do za
DO NOVÉHO RÓKU J E J E Š T Ě D A L EK O ,
hraničí. Italský obhájce
A L E JIŽ NYNÍ P Ř IP R A V U JE M E
nedostal povolení navští
K AL EN D ÁŘ
EX IL U
1973
Bude denním průvodcem každého Čecha a Slováka vit mě ve vězení. Italské
v zahraničí. Proto také kromě zajímavého čtený mu velvyslanci to dovolili
fotografií a kreseb bude obsahovat jmenný kalendář teprve za plný měsíc.
s českými a slovenskými -křestnímy jmény, nejnut
nější pasáže ze zákonů různých zemí, které se vzta
Major Noga se mě po
hují na emigranty a které je potřeba znát při pobytu kusil zlomit účinnou me
v té které zemi, informace o možnosti podnikání,
tabulky poštovného v různých zemích, přepočítá todou: Dával mi stále a
vám valutové tabulky, celní předpisy, mikrozeměpis stále opakovat fakta mé
zemí, kde žije nejvíce emigrantů, rady k cestování, výpovědi,
nesčíslněkrát.
jména cizích jídel, potravin a mnoho dalších cenných Jakmile myslil, že mě
informací.
chytil při nějakém rozpo
Aby však se stal KALENDÁŘ EXILU 1973 skuteč
ným průvodcem pro každého Čecha a Slováka v ru, vysunul rázem hlavu
kterékoliv zemi, chceme, aby obsahoval také sezna kupředu. Dívali jsme se
my: lékařů — právníků — daňových poradců — mlčky na sebe, celé mi
agentur — hostinců a hotelů — řemeslníků — všech nuty,
vzdáleni od sebe
exilových časopisů — exilových nakladatelství —jen
několik
coulů. I když
exilových organizací a klubů — galerií a výtvarníků
se
pravidla
výslechu
— obchodů — opravářských dílen — atd.
změnila,
zůstaly
osoby
a Čechů a Slováků v kterékoliv zemi světa.
Nepřehlédněte tuto možnost. Za mírný poplatek pořád tytéž: majoru Ne
zařadíme vás do tohoto seznamu a vy rozšíříte okruh govi je asi 45 až 50, ab
svých klientů, svých zákazníků, nejen v místě va solvoval tedy své “ učení”
šeho působiště. Krajané při svých cestách budou
vědět na koho a kde se obrátit. Pište co nejryehleji v době stalinismu. Jistě,
přiznání není už jediný
na adresu:
K A L E X 1973, 8 Muenchen 80,
prvek, o nějž se obžaloba
Neumarkterstr. 6, W. Germany
může opřít: musí je po
Kalendář vyjde koncem roku 1972 — na tuto adre
su můžete také již'za síla t předběžné objednávky. tvrdit důkazy a výpovědi
svědků. Přesto zůstává
Cena bude stanovena podle počtu zájemců.

“ Už když jsem 5. ledna-'
dopoledne přišel na praž
ské letiště, měl jsem do
jem, že tam na mne če
kali. Sotva policista pa
sové kontroly přečetl mé
jméno, vyzval mě, abych
s ním šel do zvláštní
místností. Tu stáli tři ne
bo čtyři policisté, všich
ni iv civilu, až na jedno
ho,
který mi okamžitě
sáhl do kapsy a vytáhl
odtud obě obálky. Hovoři
li mezi sebou, mně neřekli ani slovo. Policisté
opustili místnost, jeden
však zůstal, aby mě hlí
dal.
Pak se objevil major
Noga od Státní bezpeč
nosti: stal se mým “ re
ferentem” ,
prakticky
mým vyšetřujícím soud
cem. Sám mě zavedl do
cely.
Hned první večer se mi
zdálo, že mé zatčení vy
volalo
velkou policejní
akci.
Když mi úředník
politické
policie
řekl:

stále jádrem vyšetřování,
kýženým cílem ‘ ‘referen
ta” .
Ten se pokouší zatčené
ho udolat psychologicky
krupobitím
paragrafů.
Dává mu na srozuměnou,
že za všechny jeho de
likty může očekávat těž
ký trest. Pak “ referent”
dopřeje
obžalovanému
přestávku - den na roz
myšlenou - aby mu potom
udělal zdánlivě záchran
ný návrh: “ Jsi sice v i
nen - avšak pro soud je
směrodatná zpráva, kte
rou napíšu, rozhodneš-li
se dobrovolně přiznat.”
Nyní se taktika pojednou
změní: už se neuvádějí
přitěžující okolnosti, nýbrž
polehčující, už se nehrozí
deseti až patnácti lety, už
je tu možnost trestu m ír
nějších, ba možnost brz
kého propuštění.
Za
stalinismu
vedly
doznání a následující se
bekritika většinou přímo
na šibenici. Dnes poskytu
jí skoro vždy možnost
vyhnout se žaláři a^nucené práci. Stalinský režim
chtěl své nepřátele zničit
morálně a fysicky, dnešní
se spokojuje s tím, že je
politicky sterilizuje, že je
navždycky chrání před
veškerými pokusy kritizo
vat. Proto se dnes v Če
skoslovensku hovoří o Hu
sákově “ zpovědním komp
lexu” .
První týden major No
ga tvrdil,
že “ v í” , že
jsem byl v Bratislavě, kde
žije Dubček, s nímž jsem
se nikdy nesetkal. Noga
se k tomu stále vracel,
takže jsem nabyl dojmu,
že chtěl do vyšetřování
zavléci hlavní osoby č e 
skoslovenského jara. Po
tom však tato otázka z
výslechů zmizela. V úno
ru se jejich tón vůbec
změnil. Vyšetřování ne
vedl už jen major Noga
sám; byli přizváni vyso
cí úředníci ministerstva
vnitra a ti nasadili mír

REQUIEM
Obloha nepopsaná.
Němá oblaka zvěstují.
Zvuk smutečních zvonů byl
vtělen do- ticha. Navzdory!
Je bezedná propast a
její jméno je Čas potom.
Marné zápasit s démonem.
V tom jistém boji jeden každý z nás
předem je poraženým.
Snad dopovědět příběh,
vychutnat zrání,
rozdělit svoji lásku živý mezi živé,
ne stvrdit obecnou marnost
mělas dovolit ty,
která nemáš lidského citu.
Návštěvnice bezrozdílná.
Nemáme moci.
To hluboké a čistě lidské
však přežívá.
Navzdory noci.
Dne 29. března 1972 zemřel v Sydney po
nemilosrdné nemoci ve věku pouhých 31 iet
ing. IVAN VÁVRA,
šlechetný člověk a obětavý přítel
jarosiav kováříček
nější tón. Několik dní
probíhaly obě tyto tech
niky vedle sebe. Náhle
Noga zmizel. Požadoval
stále “ doznání” , ted’ ode
mne požadovali, abych
vzal na vědomí důvody
obžaloby a z nich prame
nící vypovězení. Moje pro
puštění 17. února proběh
lo v přímo přátelské atmo
sféře.
Mám dojem, že “ můj
případ” - zabavení něko
lika oposičních prohláše
ní - měl poskytnout pří
ležitost rozjet už dávno

plánovanou operaci, kte
rá měla zasáhnout všech
ny úchylkářské - intelek
tuály a politiky.
Proto
mě asi' zatkli až na letiš
ti, ačkoli mě už delší čas
sledovali. Potom však na
byla převahu tendence
omezit celou operaci na
několik tuctů osob, záro
veň však obvinění proti
nim zostřit.
Můj případ vyvolal svě
tovou vlnu solidarity a
tato mobilisace veřejného
mínění vedla jistě k mé
mu propuštění.” Přel. J. S

Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
důvěrou na

ODRA TRAVEL SERVICE
311 Latrobe St., Melbourne, 3000
Telefon 67-9454
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Letenky do Evropy a zpět
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
Zasílání dárkových balíčků — ceník zašleme tu
požádání obratem.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

XHR
flptical Service

573 Hampfon Sf.
Hampton, Vic.
Telefon: ,98-5756

-1«

HLAS

DOMOVA

L l-ífi

Historky
ze zamotaného světa

Karel Friedrich: Cvokárna. CCC Books, Mnichov

Tak si pan Hovězí, stárnoucí mládenec, zakoupil kárna. Vypráví je mistrně. Jeho postavy jsou tak
televizor. Podlehl tím lákání socialistické reklamy, živé, skutečné a nefiktivní, že má člověk dojem,
která po vzoru prohnilého kapitalismu nabízí výbě jakoby v jejich každodenních trampotách viděl sebe
hové typy za ceny značně snížené. Pan Hovězí sama, svá léta v zemi, kde se budoval socialismus
ušetřil 500 Kčs. Teoreticky. Neboť socialistická rekla a ť to stojí co to stojí.
ma cudně mlčí o křížové cestě, již je koupěchtivému
Karel Friedrich sáhl ve Cvokárně hodně hluboko
šetřilovi podstoupit. Pan Hovězí shledal, že u tele do našeho vědomí a svědomí, člověk vnímá jeho pří
vizoru není anténa. Zatím nejsou, ptejte se, odbyli běhy všemi póry jako něco blízkého, zažitého na
uštvaného pana Hovězí v padesáté prodejně. Stole vlastní kůži, a nevychází z úžasu, že to, co většina
ček pod televizor? Zbláznil jste se, člověče? Že jste z nás jen cítila, autor dokázal jednoduše a pravdivě
nakonec sehnal anténu, ale není k ní svod, takový vypovědět.
kousek kabelu a že se v obchodech nedostane? Po
Karel Friedrich se nespokojil jen s příběhy, jimž
krčení rameny. Pan Hovězí neklesá na mysli, shání jsme unikli odchodem z domova. Provází nás i do
to i ono, čelí potížím po československém způsobu. exilu a ukazuje, že leckterá traumata jsme si při
Koupí flašku kubánského' rumu pro přítele, který nesli sebou a že se jich hned tak nezbavíme. Do
má zase přítele, jenž může zesocializovat, tedy zná jemně líčí třeba pana inženýra Koloděje, jenž se v
rodnit, jinými slovy prostě ukrást onen kousek ký republice tísnil s manželkou a dvěma malými dět
ženého kabele. A tak se nakonec přeci jen dostaví mi na několika čtverečních metrech, ted’ hledá v
šťastný okamžik, kdy se rozsvítí obrazovka a hezká emigraci byt a nakonec zjišťuje, že prostě není scho
slečna uvádí pořad — vystoupení uměleckého sou pen něco si vybrat. Charakteristický je i Friedri
chův Jožka Petrák, člen pastvinářského družstva,
boru sovětských vojsk . . .
Nebo pan Domorázek: Staříček čiperný a poctivý, jemuž teprve imigrační úředník položí překvapující
důchodce, jakých po vlastech českých šukají tisíce. otázku: Kdo se staral o ovce v sobotu a v neděli,
Z okna svého vdovského kamrlíku kouká pan Domo když celé družstvo mělo volný víkend?
A tak se s Karlem Friedrichem vydáváme po cestě
rázek na ošklivou, typicky socialistickou proluku me
zi domy, kam pejskové chodí dělat potřebu, lidi vy dlážděné úsměvy a žerty a skvěle se přitom baví
hazují staré krámy a uličníci si hrají na schováva me. Přitom si také uvědomíme, že nikoliv jen svět
nou. Pánu' Dombrázkovi to nedá. Vězme lopatu, je velkou cvokárnou, častěji my sami býváme cvoklí
vypůjčí si vozíček a všechno to svinstvo odveze, Knížka nám pomáhá přiznat to, aniž by přitom urá
uhrabe plácek, zaseje travičku, zasází kytičky. Na žela naši samolibost. Myslím, že právě v tom tkví
„mč.
jednou je z šeredné díry dětské hřiště, kam jezdí její největší klad.
Knihu možno objednat na adrese australské filiál
maminky s kočárky vyvážet na sluníčko svá bato
lata. Pan Domorázek se na to dívá a je mu hezky. ky CCC Books: Marcela Čechová, Lsf 8, S lumpy
Neočekává samozřejmě vděk od komunistického ná Gully Rd., Moorooduc, V íc. 3933. C i s t 1 4.7$.
rodního výboru, kdepak. Pan Domorázek je vyzbro
jen všemi občanskými ctnostmi. Je “ trpělivý jako
ZLOBÍ
VÁS
OČI?
nátoň, nervy má jako provazy a ani snad nemá
žluč” . Když přijedou kopáči od Pozemních staveb
Boli
Vás
hlava?
a hřišťátko rozkopou, mlčky dá zase všechno do
pořádku. Udělá to tak jednou, dvakrát, mnohokrát.
Noste brýle od! O P T Á
V srpnu 1968 se Domorázkův plácek stane dočasným
hnízdištěm sovětských osvoboditelů. Do trávníku vy 
kopou díru, zapustí do ní popelnici a mají záchod.
Dokonce i s poklopem. Právě ten poklop “ v nich
vyvolá přesvědčení, že mají záchod evropský, kul
Capito! House, 113 Swanston St.
turni a civilizovaný” . Pan Domorázek stáhl roletu
Melbourne, (vedle kina Capitol)
a nevychází. Á pak si ho příštího jara zavolají na
národní výbor a otevřou si ha něj po komunistickú
8. poschodí
Telefon 63-2231
ústa: “ Tak co je soudruhu, proč jsi to hřiště ještě
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHtr
nedal do pořádku?”
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
Chtělo by se mi vyprávět také příběhy pana pro
v nutných případech i telegraficky
fesora Jeřábka, železničáře Oukropy, rolníka Valkovce a jiných, nebudu však čtenáři kazit dojem.
Přečtěte si je sami v knížce Karla Friedricha Cvo

OPTO

M A LÍŘ
A N A TĚR A Č ,

Nestoii o nic vtc
použít všestrannou
bankovní službu v National
* Šekové účty

* Vkladní knížky

* Osobní zápůjčky

* Cestovní šeky

* Bankovní šeky

* Zařizování investic

který pracuje odborně
a levně kdekoli v
Melbourne
Petr P E IT H N E R
2/31 Larbert Rd.,
Noble Park, Vic.
Tel. (po prac. době)
547-2629

* Poukazy všeho druhu do zámoří
* Vklady s výpovědní lhůtou na vyšší úroi* Pravidelné poukazy a inkasa
* Úschova cenin
* Služba pro zahraniční obchod

PŘ ED PO V ÍD Á N Í
Z RUKY
Chcete vědět o svém
životním štěstí? Vaši
budoucnost Vám před
povím a v různých
životních
problémech
poradím osobně bez
platně. Otevřeno o so
botách
a
nedělích.
F. Jokel, F. 4,
5 Raleigh St.,
Windsor, Vic. (4. dům
od Punt Rd.)

H LÍD Á N Í D Ě T Í V M ELB O U R N E
provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, též|
po dobu školních prázdnin nebo dlouhodobé, ve_
příjemném prostředí, s výtečným jídlem a » r f
stálého dozoru. Informujte se.
IR ENA KOPÁČKOVA
1a Beatrice Ave., Surrey Hills, Vlc. 3127
Telefon: 88-1368

Místo polemiky
sémantika
(Pokračování se strany 4)
dějepisu, kde je řeč o nevím kterých válkách středo
věku. “ Tou cestou, kudy loňského roku byly vtrhly
hordy Slovanů, tohoto roku pochodovala vpřed ně
mecká vojska.” Tedy — Němci a Polabané využili
příznivé roční doby, aby jedni druhé šli zabít; ale
Slované vtrhli a Němci pochodovali. Jenže tehdy,
když si náš dědeček babičku bral, spisovatelé se za
tak prostoduché jazykové triky styděli, hleděli je
zamluvit anebo se snažili dokázat jak se dalo, že
my jsme spořádané vojsko a oni jsou horda.
Dneska vstoupila sémantika na místo polemiky
už také proto, že v určitých, totiž v komunistických
státech polemika a diskuse není. Komunistický řeč
ník může říkat co chce (totiž co chce jeho panstvo)
a nemusí se bát, že ho někdo usvědčí z nesmyslů;
nesouhlas je umlčován tak soustavně, že by ouřední
řečník mohl také pouze a prostě bučet a nikdo by
ničeho nenamítal.
Ale tuším proto, aby na nich nikdo nechtěl mléko,
kterého se nedostává, řečníci strany nebučí, nýbrž
mluví; ovšem tak, jako by považovali stranickou sé
mantiku za zcela dostačující. Snaží-lí se tedy stát
se svobodně volenou vládou ovlivnit sousední stát,
vměšuje se do jeho záležitostí; snaží-li se o to stát
s vládou samozvanou, prokazuje sousedovi bratrskou
pomoc. Vraždí-li židy fašista, je to rasismus; vraždí-li Židy komunista, tedy nevraždí Židy nýbrž kosmopolity nebo sionisty. Zbrojí-li stát se svobodně
volenou vládou, je to militarismus; zbrojí-li státy ko
munistické — a to více —, představují tábor míru,
Trestá-li nekomunistický stát snahu o jeho rozvrat,
je to třídní justice; 'trestá-li komunistický stát snahu
o jeho rozvrat, je to třídní přístup k výkonu spra
vedlnosti, a kdežto třídní justice je fůj, třídní přístup
je moc pěkný. A stojí-li v čele nepřátelského státu
— b yť komunistického — nepočetná skupina lidí,
je to klika — i když to jsou obecně známí držitelé
nejvyšších úřadů.
Ovšem hotové kotrmelce dělá sémantika ve věci
21. srpna. Protistranickou skupinu tvoří většina stra
ny; zdravým jádrem jsou jacísi lidé (pořád nevíme
kdo), kteří — jak jedna paní povídala — prý měli
pozvat sovětčíky do země.
Neobviňujeme ovšem komunisty z vynalezení všech
sémantických triků. Stanovit provinění demagogie,
kterým se činí trestným ten, kdo se snaží pobuřovat
lid proti vrchnosti nebo také, ač sám nepoburuje,
přece slabošsky povoluje přáním lidu — to bylo dí
lem reakce za dob, kdy v Rakousku panoval Fran
tišek I., v Prusku Friedrich Vilém III. a na Rusi M i
kuláš I.
Tuto skutkovou podstatu demagogie komunisté pou
ze převzali.^ Ale jiné sémantické žertíky vynalezli oni.
Pp válce přemluvili Amerikánce, že kolonialismus je
něco škaredého; ti na to přistoupili, ač není zřejmo,
kam mají jít, až zemi vrátí Indiánům. Ale sovětčíci
zároveň stanovili, že koloniemi jsou přičleněné ze
mě jedině tehdy, je-li mezi nimi a mateřskou zemí
voda. Angola,je portugalská kolonie, ale Tibet není
čínská kolonie a Východní Prusy nejsou sovětská ko
lonie. Musí to být něco krásného být pánem slov
níku!
Velký výběr jakostního masa a uzenin
najdete v českém řeznictví a uzenářství

U FRANTIŠKA ŘÍHY
73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, V ic., tel.-311-2019
Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka
frankfurtské párky, turistický salám

SVU v A u strá lii
V M ELB O U R N E
Vo štvrtok dňa 20. apríla t. r. o 8.00 večer v
miestnosti Royal Society oř Victoria, 9 Victoria
Street, Melbourne bude sa konať ustavujúca schôd
za miestnej pracovnej skupiny Spoločnosti pre ve
du a umenie (SVU). Je to svetová organizácia
Čechov a Slovákov žijúcich v emigrácii a aktívne
pôsobiacich vo vede, umení a kultúre.
Pri tejto príležitosti prehovorí pán M. Cigler na
tému “ Půldruhého století českého a slovenského

ô
Manželé J. V. Dolečkovi
i
g
ze Springvale North, Vic. oznamují,
;
g
že sňatku jejich syna
{
I
OTTY
{
§
se slečnou
í
§
Y O K IE VAN D E V R U G T
\
§
z Boronia, Vic.
i
gbude požehnáno dne 29. dubna 1972 ve 4.30 hod. odp.í
Q
v anglikánském kostele v Kalista, Vic.
\

přistěhovalectví do Austrálie” .
Ďalší program pozostáva zo zprávy prípravné
ho výboru a z voľby prozatímneho pracovného
výboru skupiny.
Čo najsrdečnejšie pozýváme všetkých krajanov'
zaujímajúcich sa o členstvo v SVU a usilujúcich
sa o reprezentáciu a rozvíjanie kultúry našich
národov.
Podrobnejšie inormácie poskytne dr. O. Sitnai,
tel. 232-7929.
Prípravný výbor
V SYD N EY
Předseda Společnosti pro vědy a umění dr. Jan
Mládek z USA se setkal minulý měsíc v Sydney
s 13 Čechy a Slováky a hovořil o činnosti SVU v
Americe a o možnostech podobné činnosti v Austrá
lii. Od té doby víc jak 20 lidí projevilo zájem o
zahájení činnosti této společnosti v Sydney. Aby
měli všichni zájemci možnost informovat se plně
o SVU ,, oznamujeme, že druhá přípravná schůze
SVU v Sydney se bude konat
v pálek 21. dubna 1972 v 7 hodin večer
v 5. poschodí domu č. 173 Philip St., Sydney
Pro podrobnosti volejte (Sydney) 524-3963 po
7. hod. večer.
Dr. O. Fiala, svolavatel

$

1

^

Kdykoli můžete

‘

Sletět luxusním džetemj
do FRANKFURTU

í

jnebo do VÍDNĚ a zpět^
za pouhých
$ 697.90
Rovněž levné lety
ve skupinách
prostřednictvím
g

^
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HLAS D O M O V A

17. 4. 1972

i Džetem 707
i do E V R O P Y od
. I S 370.do VÍDNĚ
S 399,prostřednictvím

ALMA
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.

ALM A
TRAVEL
S E R V IC E
330 Little Collins SL,
Melbourne, 3000
Telefon:
63-4001, 63-4002

Melbourne, 3000
(roh Elizabeth St.)
Telefon:
63-4061, 63-4002

A U STR A L S K Ý Č E R V E N Ý K Ř ÍŽ
ve Viktorii
pořádá k oslavě dne
Světového červeného kříže
M EZIN ÁRO DNI K O N CERT
v sobotu 22. dubna 1972 v 8 hodin večer
ve velkém sále Melbournšké radnice.
Účinkuje přes 200 umělců, z nich mnozí v národ
nich krojíčh, kteří reprezentují mnoho zemí svými
zpěvy, hudbou a národními tanci.
Vstupné $ 1.-, pensisté, studenti a děti 50 c.
Vstupenky k dostání u:
Appeals Dept., Red Cross Headquarters,
122 Flinders St., Melbourne,
Mr. J. Sheen, 10 Gail Crt., Albion
nebo v radnici před koncertem.

SPORT V AUSTRÁLII

Z P R Á V Y S. K. S LA V IA M ELB O U R N E
První zápas letošní mistrovské soutěže na hřišti
v . Dandenongu hrála Slavia většinu zápasu o deseti
lidech, když byl krátce po zahájení vyloučen útoč
ník Alec Sharp. Mužstvo však podalo dobrý výkon,
hrálo s chutí a po celý zápas obléhalo branku do
mácích. Konečný výsledek 2 : 1 pro Slavii neodpo
vídá převaze, kterou měli slávisté po celý zápas.
Druhý mistrovský zápas proti týmu Yalloumu ský
tal odlišný obraz. Příliš sebejisté mužstvo Slavie hrá
lo bez zájmu, tréningovým tempem a ztratilo svému
klubu zbytečně bod. Hosté se ujali vedení náhodnou
brankou a pak se stáhli do obrany, kterou se poda
řilo Slavii prorazit až 12 minut před koncem zá
pasu. Tři minuty po vyrovnání zahodila Slavia po
kutový kop.
Dne 22. dubna hraje Slavia s Frankston City na
North Seaford Reserve (Railway Pde., Seaford) a
29. 4. na domácím hřišti v Como Park-u proti Green
Gully Ajax.
J. K.
.
IN T ER W ILLIAM STOW N ZA ČA L Ú SP EŠN E
Nariadením vedenia Vic. Soccer Federation zo dňa
6. febr. 72 napriek všetkým protestom, ktorých sa to
.
týkalo, Premier division bola zrušená. Kluby, kto
ré súhlasili odohrávať zápasy v sobotu a prijať
obetu cestovať za súperom na veľké diaľky (nieke
dy aj 100 míl), vstúpili do novoutvorenej Provisional
league. Náš Inter Williamstown tak ťažkú ponuku
nemohol prijať, lebo to ohrozovalo jeho život. Takto
spolu s inými klubmi boli podelení ďo týchto skupín:
South, North, West a East divízie. Tie hrajú len v
nedele. Inter patrí do West divízie.
Prvý divizny zápas bol v nedeľu, 9. apríla na do
mácom ihrisku proti ex-majstrovi West divízie,
Ascot Utd. Inter ho zdolal hravo pomerom 3 : 0.
Góly vsietili Hrehorsin, Bartol a VI. Dovič z 11-ky,
Aj rezerva vyhrala 1 : 0. — V nedeľu 23. apríla že
hraje Inter doma priateľský zápas.

rovolná
obětavá práce
členů tamní sokolské jed
noty.
— Nové divadlo v Toron
tu hrálo v únoru tr. ko
medii Pavla Landovského
“ Hotelový
ateliér” .
V
březnu předvedlo tutéž
hru v anglické verzi pro
kanadské diváky.
— Dne 17. března zemřel
v Mnichově ve věku 58
let dr. Juraj Kováč, který
pracoval dlouhá léta v
Rozhlase Svobodná Evro
pa. Za války byl v čs.
armádě ve V. Británii,
před únorem 1948 sekčním
šéfem ministerstva finan
cí v Praze.
— V Bonnu zemřel 14.
března dr. Josef šádek
ve věku 55 roků. Studo
val na Komenského uni
versitě v Bratislavě. Po
válce pracoval v presidiu
ministra Laušmana na
ČS. PŘ IST ĚH O V A LC I A V Y S T Ě H O V A LO
ministerstvu průmyslu v
Podle dat australského státního statistického úřadu
Praze. Po puči žil opět
na Slovensku, kde byl v se s celkově podstatným zmenšením počtu přistě
r. 1954 jako jeden z bý hovalců v loňském roce velmi zmenšil i počet
valých vedoucích sociál Čechů a Slováků, kteří se přistěhovali do této země.
V roce 1971 celkem přijelo k stálému pobytu do
ních demokratů zatčen a
odsouzen na 22 let do ža Austrálie pouze 271 osob narozených v Českosloven
Pokládání keram.
láře. V roce 1960 byl am- sku a 12 osob čs. původu se vrátilo z delšího pobyta
DLAŽDIC
nestován, ale směl nadá v zahraničí.
všeho druhu,
V téže době odejelo z Austrálie 133 osob čs. pů
le vykonávat jen manuál
obklady koupelen a
ní práce. Po srpnu 1963 vodu a to do ČSSR. ostatních zemí Evropy, USA,
kuchyní provádí
se usadil v Západním Ně Kanady, Jižní Afriky aj. a 28 osob odejelo k delšímu
odborně a levně
dočasnému pobytu do zámoří.
mecku.
J. HANKA
— Klub svobodné kultury
R ED A K C I DOŠLO :
v Chicagu uspořádal kul
Box 214, P. O.
turní večer, na němž pro Nové knihy, které vydala Křesťanská akademie v
Springvale, Vic.
mluvil spisovatel dr. Jo Římě:
tel. v prac. době 95-5807
Dominik Pecka: člověk (3. díl). Filosofická antro
sef Škvorecký z Toronta.
jindy: 544-9203
Příští den měl dr. škvo pologie. Cena všech 3 svazků $ 7.Bertrand J- de Clercq: Náboženství a společnost.
recký přednášku na Chi
Rozpočty zdarma
cagské universitě na té Z_ francouzštiny přeložili Josef Petr a Alois Rozehnal.
ma “ česká literatura še 17. svazek Edice Studium. Stran 134, cena neudána.
Znamení pouště. 32. svazek náboženské edice.
desátých let” .
Přijmeme zkušené
— Předsedou Čs.-americ Stran 260, cena neudána.
Š V A D LEN Y
kého klubu v Tuscon, „ Juan Llopis: Vstříc Pánu. Liturgie a život Ze
do továrny na pánské
Arizona, byl zvolen pro španělštiny přeložil P. Šimon Zuska OFM. 33 sva
košile. Rovněž
fesor tamní university dr. zek náboženské edice. Stran 210, cena neudána
M LA D É D ÍV K Y
První z bratří. (Několik kapitol z C. Marmiona
Josef Malík.
k zaučení.
— čs. organizace ve Wa vybrali a přeložili F. Michalčík a V. Steiner). 34 sva
shingtonu pořádají 29. zek náboženské edice. Stran 200, cena neudána.
Plné nebo částečné za
Adresa. Křest anská akademie, via Concordia 1
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Nečekaný průběh Poháru mistrů evropských zemí

Comeback Benfiky Lisabon
O největší překvapení čtvrtfinálových bojů nejslavnější evropské fotbalové soutěže klubových celků —
Poháru mistrů evropských zem — se postarala Ben fiká Lisabon, která v posledních sezónách nehrála
v mezinárodní kopané zvláštní roli. Po porážce 0 : 1 v Rotterdamu s holandským přeborníkem Feyenoordem Rotterdam rozdrtila v odvetě doma na Esta dio da Lůz před 75.000 diváky soupeře 5 : 1 a za
jistila si účast v semifinále PM EZ. Způsob hry, kte rá se v závěru proměnila v úplnou exhibici, připo
mínal nejslavnější doby Benfiky Lisabon, vítěze Poháru mistrů evropských zemí z ř. 1961 a 1962. V se
mifinále letošního ročníku však Benfika Lisabon "na razí" na obhájce trofeje Ajax Amsterodam, který
vyhrál nad londýnským Arsenalem nejen doma 2 : 1, ale i na anglické půdě 1 : 0.
Druhou semifinálovou dvojici PMEZ budou tvořit
fotbalisté Inter Milána (Italové postupují jen záslu
hou “ více vstřelených branek na hřišti soupeře’ ’ -doma vyhráli nad Standartem Lutych 1 : 0, v Belgii
prohráli 1 : 2 —, jednu branku Standartu dal bývalý
čs. reprezentant Cvetler) a Celtic Glasgow (skotský
mistr po vítězství v Budapešti nád Dozsou Ujpešť
2 : 1, stačil v odvetě jen remizovat 1 : 1, což však
pochopitelně stačilo k postupu). — V semifinále
PMEZ jsou tedy mužstva, která už Evropskou trofej
vyhrála.
V druhé nejpopulárnější evropské fotbalové sou
těži, v soutěži “ držitelů trofejí” , měl největší štěstí
Bayern Muenchen, který hrál v Bukurešti s domácí

Steaua Bukurešť 1 : 1, odvetu v Mnichově 0 : 0,
“ více vstřelenými góly venku” postoupil do semifi
nále, ve kterém se utká se skotským Glasgow Rangers (vyřadil AC Turín 1 : 1 a 1 : 0 ) . O druhém
finalistovi sě rozhodne mezi Dynamem (východní)
Berlín (zvítězil nad švédským týmem IF Atvidaberg
2 : 0 a hrál nerozhodně 2 : 2) a Dynamem Moskva
(hrál s Crvenou zvezdou Bělehrad 1 : 1 a 2 : 1 ) .
V semifinále -poháru UEFA (obdoba dřívějšího Ve
letržního poháru) jsou: anglický Wolverhampton
Wanderers (s Juventusem Turín 1 : 1 a 2 : 1 ) , Ferencvároš Budapešť ( 1 : 2 a 2 : 1 , vyhrál však nad
jugoslávským Železničářem Sarajevo při střílení po
kutových kopů 5 : 4 ) , anglický Tottenham Hotspnr
(s rumunským UT Arad ' 2 : 0 a 1 : 1 ) a AC MUán
SPA R TA V Y Ř A Z EN A
’ (s belgickým Liersee SK 2 : 0 a 1 : 1 ) . Tottenham
Hotspur hraje v semifinále s AC Milánem a FerencZ E S TŘ ED O EV R O P S K ÉH O POHÁRU
Fotbalisté pražské Sparty, kteří prohráli s -Honvé- vároš s Wolverhampton Wanderers.
dem Budapešť už na podzim 2 : 3, předvedli v bu
dapeštské odvetě dobrou kopanou, měli však smůlu
při střelbě. Prohráli 1 : 2 a byli tím vyřazeni ze
Středoevropského poháru. I když museli nastoupit
Už předposlední 5. kolo kvalifikačních bojů 4 nej
pro zranění pěti svých standartních hráčů, s mladým: lepších týmů třech druhých lig rozhodlo o tom, kdo
náhradníky,; ostudu české kopané neudělali. Měli v nej vyšší čs. hokejové soutěži nahradí mužstvo TJ
zvláště v první půli převahu, kterou také ve 42. Gottwaldov: bude to tým Plzně, který na domácím
minutě po šestém rohovém kopu Bartoněm (hlavou) ledě rozdrtil mužstvo Vítkovických Železáren 11 : 0.
proměnili ve vedoucí branku. A tento stav uhájili Radost v západočeské metropoli byla pochopitelně
až do 79. minuty, kdy Kocsis se výborně několika velká, fanoušci v Plzni mohou zase po jednoroční
kličkami uvolnil a vyrovnal na 1 : 1 . Tři minuty přestávce chodit na 1. ligu. Ovšem i Plzeň coby
později Kozma po centru pravého křdla dal vítěz nováček ligy to bude mít v nejvyšší soutěži velmi
ný gól.
těžké.
Stav po 5. kole (poslední kolo ztratilo už na význa
Š V ÉD ŠT Í JU N IO ŘI M IS TR Y EV R O P Y
m u): 1. Plzeň 8 bodů, skóre 37 : 7; 2. Slavia Praha
V několika švédských městech skončilo o veliko 5 b. (19 : 18); 3. Vítkovice 5 b. (21 : 27); 4. L. Mi
nocích mistrovství Evropy hokejových juniorů, jehož kuláš 2 b. (9 ; 34).
vítězi se poprvé v mladé historii soutěže stali repre
zentanti švédska, kteří v závěrečném střetnutí vy
ŠVÝCA RSKO A NSR JEN SLA B ÝM I SO U PEŘ I
hráli nad týmem SSSR přesvědčivě vysoko 4 : 1 , pó
V týdnu před zahájením hokejového mistrovství
třetinách 2 : 0 , 1 : 0 a 1 : 1 . Tak trochu zklamali
světa v Praze absolvovalo čs. národní mužstvo čty
čs. junioři, kteří prohráli nejen se Švédy v drama
ři mezistátní střetnutí se Švýcarskem a NSR, která
tickém zápase 4 : 6, ale i s reprezentačním celkem
však nemohla ukázat skutečnou sílu reprezentační
SSSR 2 : 4. Zvítězili pouze nad mužstvem NSR 17 : 2,
ho celku, neboť sparringpartneři byli skutečně jen
nad Norskem 10 : 1 a nad Finy 4 : 1.
slabými soupeři, zcela bezbrannými “ obětmi” . Če
Konečné pořadí: 1. Švédsko 10 bodů, skóre 32 : 19.
choslováci vyhráli v ústí nad Labem nad Švýcar
2. SSSR 8 bodů (30 : 14); 3. ČSR 6 b. (37 : 14); 4.
skem 16 : 0, odvetu 9 : 2, nad Němci vyhráli v
Finsko 4 b. (19 : 24); 5. NSR 2 b. (19 : 42); 6. Norsko
Ústí n. Labem 7 : 0, v Praze 12 : 1. A to nutno ještě
bez bodu, skóre 11 : 44 — sestupuje do B skupiny.
zdůraznit, že nejlepšími hráči soupeřů byli bran

Jásajíc! Plzeň

H O K E JIS T É S E MUSÍ V R Á T IT
Kancelář Pragosportu informovala tři západoněmecké hokejové kluby, že tříletá hráčská smlouva
třech kdysi předních čs. hokejistů v NSR končí a že
se-hráči musí vrátit do ČSR. Jde o bývalého kapi
tána čs. hokejového národního mužstva Jožu Golonku, který hrál za garmišský klub SC Riessersee, dá
le pak o Jozefa Čaplu, rovněž bývalého hráče Slo
vanu Bratislavy a reprezentačního týmu ČSR, který
hrál v NSR za Augsburg a o obránce ZKL Brna a
národního mužstva Láďu Potsche (měl spolu s exu
lantem Petrem Hejmou zásluhu na tom, že Duesseldorfer EG se stal letos podruhé ve své klubové hi
storii mistrem NSR).
Domů byli “ odvoláni” i fotbaloví trenéři Václav
Ježek (trénoval Spartu), který působí v Ado den
Haag v Holandsku a František. Havránek, trenér v e 
doucího týmu kyperské fotbalové ligy EPA Larnaca.,
K 31. červenci vyprší smlouva (a nebude prodlou
žena) i Pepovi Bicanovi, který působí jako trenér \
Belgii.

17. 4. 1972
RAŠKOVA BRONZ V PLA N ICI
Na mamutím můstku v jugoslávské Planící se ko
nalo poslední březnový víkend 1. mistrovství světa
v le(u na lyžích, na kterém čs. olympijský vítěz z
Grenoblů Jiří Raška získal v silné světové konku
renci bronzovou medaili, když výkonem 144 m a
130 m obsadil třetí místo za Švýcarem Walterem
Steinerem (155 m a 158 na) a východním Němcem
Heinzem Wosipiwem. — Skvěle v Planící obstál i
mladý čs. reprezentant Jaromír Liďák, který za vý 
kony 134 m a 133 m obsadil velmi čestné 5. místo,
ještě před držitelem světového rekordu v letu na
lyžích (světový rekord je 165 m) Manfredem Wolfem
z Východního Německa. Škoda jen, že v závěrečný
den se nemohly kvůli silnému větru uskutečnit po
slední dva lety: Liďák totiž v polovině předposled
ních letů vedl se 150 m soutěž a mohl si tedy
zlepšit postavení v celkové klasifikaci, soutěž však
byla kvůli špatnému počasí přerušena. — V první
dvacítce světového mistrovství byl i Bohumil Do
ležal, který dosáhl 142 m a 129 m a byl 16. — Velmi
těžký pád měl jako predskokan Zbyněk Hubač, kte
rý musel být odvezen do nemocnice v Jesenici.
VSS Košice dohánějí Bratislavu

: :

Fotbalová liga

::

Fotbalisté pražské Sparty se postarali o to, že 1.
čs. liga ročníku 1971-72 bude ještě nanejvýš zajíma
vá. Na svém hřišti na Letné porazili vedoucí tým
tabulky Slovan Bratislava a zastavili tak vítězný
postup slovenských fotbalistů. Ještě daleko je doba,
kdy budeme moci říci, že to či ono mužstvo získá
prvenství v čs. kopané. — Stejná situace je i na
konci tabulky. Bratislavský Inter, který byl ve sví
zelné situaci, má zase jiskřičku naděje na záchranu.
17. kolo: VSS Košíce — Teplice 0 : 0, Nitra — Lo
komotiva Košice 0 : 0, Inter Bratislava — Slavia
Praha 1 : 0, Trenčín — Dukla Praha 3 : 1, Prešov
—- Baník Ostrava 0 : 1, Třinec — Trnava 0 : 0, Zbro
jovka Brno — Žilina 1 : 3 a Sparta Praha — Slovan
Bratislava 2: 1.
Tabulka po 17 kole: 1. Slovan Bratislava 27 bodů.
skóre 44 : 17; 2. VSS Košice 25 b.; 3. Tm ava 22 b.;
4. Dukla Praha 21 b.; 5. Žilina 19 b.; 6. Slavia Pra
ha, 7. Sparta Praha (po 17 b .); 8. Teplice 16 b.; 9.
Lokomotiva Košice, 10. Trenčín (po 15 b.); 11. Tři
nec, 12. Ostrava, 13. Nitra, 14. Prešov (po 14 b.);
15.; Zbrojovka Brno 12 b.; 16. Inter Bratislava 10.
bodů, skóre 16 : 28.
POLSKO V " A " S K U P IN Ě
Ne “ držitelé olympijského stříbra” , hokejisté USA,
ale Polsko se stalo v Bukurešti vítězem “ B” skupiny
světového šampionátu v ledním hokeji a postoupilo
zpět mezi 6 nejlepších týmů světa. Nutno však po
dotknout, že z mužstva Spojených států, které hrálo
na olympiádě v Sapporo, startovalo v Rumunsku pou
ze 5 hráčů, a tak snad porážka USA s Polskem 5 : 6
není žádnou velkou senzací. Polští hokejisté budou
však příští rok na mistrovství světa v Moskvě zno
vu asi jen “ dodavateli” bodů, úroveň polského ho
keje není zvláštní.
Ďo C skupiny sestupují Francouzi (kteří do Buku
rešti na mistrovství světa Bé skupiny vůbec nepři
jeli) a Norové. Konečné pořadí; 1. Polsko 12 bodů,
skóre 41 : 12; 2. USA 10 b.; 3. Východní Německo
8 b.; 4. Rumunsko 6 b.; 5. Japonsko 3 b.; 6. Jugo
slávie 2 b.; 7. Norsko 1 bod, skóre 15 : 41.

Čs. fotbalisté přijali pozvání brazilské fotbalové
federace a zúčastní se v létě v Brazílii tzv. mini
mistrovství světa. Evropské “ fotbalové velmoci” ja
káři, kteří zachránili své týmy od větších de ko Anglie, NSR a Itálie však účast v Brazílii od
baklů. — Jelikož Josef Černý ze ZKL Brno sám už řekly, neboť počítají s tím, že jejich týmy budou
zanechal reprezentace, stal se jeho nástupcem v vyčerpány z bojů evropského šampionátu.
roli kapitána mužstva ČSR kladenský obránce Fran — První finálové utkání' Poháru mistryň evropských
zemí v košíkové v Rize vyhrály obhájkyně trofeje
tišek Pospíšil. .
TTT Riga nad pražskou Spartou 80 : 59 b. K odvetě
HANA MAŠKOVÁ S E Z A BILA
dojde v P ra z e ..
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