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NEVYHNUTELNOST POKROKU

H LA S DOMOVA

Karel Wendt

Konec jednoho a začátek druhého roku bývá zpra
vidla znamením novinářům, aby se utekli k žurnali
stické vynalézavosti, hleděli do minulosti a zírali do
budoucna. Protože — jak jíž zjistili staří Římané —
ČEÄOSLO¥EKSKÉ NOVINY
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER
psané slovo má váhu a trvá bez ohledu na to, jaké
blbosti šíří, novinář se připraví na ten úkol svědo
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číslo 1.
mitě.
Exilní muž pera mentálně sečte všechny úspěšné
a bohatě navštívené tancovačky, i všechna. pečlivě
připravená, ale méně bohatě navštívená výročí, vy
vodí z nich zálibně nepopiratelné kulturní zisky, jez
postihly nic netušící národ, a odhadnuv chladně, jak
prezidenta Nixona do Pe zdrcující byla tím pádem tento rok ideologická rá 
Dr. Martin Kvetko
na, pod jejíž vahou poklesl v kolenou společný ne
Na rozhraní rokov sa dívame úprimne do budúcnosti. Už pred rokom sme si kingu.
přítel, zakončí svěže inspirujícím zvoláním, že odkazu
Rovnako
dramatický presidenta Osvoboditele i tento rok věrni zůstane
povedali, ie na osud našej vlasti budú mať najväčší vplyv medzinárodné uda
losti, svetový vývoj. Aký bude? Čo prinesie? Pravda, medzinárodný vývoj, zvrat - hoci nie tak ú- me a že stojíme na stráži, takže vlast ať se ne
'
hociako pretrhaný politickými zvratmi a neočakávanými revolučnými udalosťa chvatný, zato však vecne stará.
Obyčejný západní novinář, jemuž na rozdíl od exilhlbší
nastal
aj
v
amemi, má aj svoju logiku a na nej založenú kontinuitu. A tak otázku: čo prinesie
ních kolegů chybí specializace, tváří se v těch dnech
vzťa světově, neboť — ačkoliv se mu pletou světové
budúcnosť, si nemôžeme dosť dobre zodpovedať bez náležitej analýzy toho, čo ricko-sovietskych
sine bezprostredne prežili. V tomto obdobi svetového vývoja zásada o korelácii hoch. Ten tiež vyvrcholil strany a hlavní města mu dělají potíže — je si
bezprostrednej minulosti s bezprostredhou budúcnosťou je zrejmejšia ako to cestou amerického prezi zodpovědně vědom světovosti svých úkolů.
Aby dokázal svou originalitu, zařadí se okamžitě
denta do sovietského hlav
bolo hocikedy inokedy v minulosti.
do bučících stád, oddávajících se s gustem konfor
ného
mesta.
A
ako
je
vše
mitě věků, zapíchnuté jako vidle v podvědomí a mno
Rok 1972 bol iste naj chodom a Západom k mie rej sa zo dňa na deň sta
obecne ešte v živej pa hokrát zpevněné věštbami ideologů moderních věků:
pozoruhodnejším obdobím rovému rokovaniu, dosta la v diplomatickej reči
mäti, americko-sovietska pokrok je nevyhnutelný; pohyb z určitého bodu rov
od skončenia druhej sve la prvé kokrétne, ale aj rešpektovaná Čínska ľu
vrcholná
konferencia ná se pokroku bez ohledu na sm ěr!
tovej vojny, hoci nebol neobyčajne výrazné obry dová republika. Stalo sa
Vyzbrojen touto podvědomou šablonou a pokyny vy
skončila
celou úrodou
davatelů, novinář jme se vykládati události minulého
taký dramaticky z hľa sy. Amerika sa rozhodla tak odpisom Národnej Čí
zmlúv, ktorých vplyv na roku ve světle tohoto omšelého slunce. A ačkoliv se
diska ohxoženia mieru. opustiť Dullesovu kon ny z inventára svetovej
medzinárodný vývoj sa liší od tisíců ostatních novinářů jenom slovosledem,
Bol to rok významných frontačnú politiku s ko demokracie. Tento odklon
cítí se důležitě, neb jeho ústy promluvila doba a
ukáže len v budúcnosti.
medzinárodných udalostí munistickou Čínou, z ktobol dramatizovaný cestou (Pokračovanie na str. 2) on ví, že myslí hluboce a je literát.
Podle šablony pokroku tedy americký president v
a zvratov, ktoré sa dajú
Pekingu znamená pokrok, americký president v Mosk
vysvětlovat’ ako akcie,
Práce a socialistické uvědomění především
vě je pokrok, a každý, kdo jej imituje, znamená
slúžiace k zaisteniu mie
pokrok, jako je pokrok všechno, co směřuje k narov
ru. Bol to rok, v ktorom
nání a přátelské spolupráci s komunistickým světem.
politika, formulovaná NiVůbec při tom nezáleží na tom, jestli také v komu
Lid doma se nepochybné normalizuje a tedy jaksi zdokonaluje, o čemž nejsou nistickém světě došlo k pokroku a jestli se tedy
xonom vo voľbách pred
štyrmi rokmi ako prechod pochyby, protože žít se musí. Plné dokonalosti však podle názoru pravoverných pokrokově bratříme s nějakým novým pokrokovým
komunismem, nebo jestli pokrok spočívá prostě v
od neustálej povojnovej dosáhnout nechce. Dokonce ani mnozí z těch, kteří by měli jít příkladem — lidé tom, že totalitní sterilita, včera nepřijatelná, je v
konfrontácie medzi Vý- na tak zodpovědných místech, jaká zaujímají pracovníci sdělovacích prostřed rámci pokroku přijatelná dnes.
Je tedy rozhodnuto a stačí zavřít oči, aby člo
ků — nejsou přes všechna prověřování a přesvědčo
věk viděl, že svět je přeplněn důvody k optimismu.
vání
na
výši
doby.
Příliš
často
chybí
pravé
sociali
PRSKAVKA
I jásá novinář, shledav, že národ i svět je na pocho
stické uvědomění a bdělost.
du. Horší ovšem je, když ty oči člověk zase otevře,
V prosinci m. r. se dostala na Západ kopie pro
Posuďte sami, jak i do citných strážců socialistic zvláště uchoval-li si ještě proti všemu očekávání ně
hlášení, podepsaného skupinou čs. intelektuálů, kteří
varují čs. vládu a KSČ před návratem k poměrům ba Dědy Mráze byla letos kého řádu a pořádku, od jakou schopnost pozorovat a samostatně myslet. Zji
v padesátých letech a kteří protestují proti rozsud v Československu znehod nichž ani facka tolik ne stí pak možná, že zmatení pojmů nastalo tam, kde
nám věci, jež snad byly realisticky opravdu nutné,
kům v hromadných procesech z července a srpna nocena nesprávným, nele- bolí.
začaly, být předkládány jako m ravně.nezávadné nebo
m. r. Prohlášení osob, z nichž mnozí jsou v cizině ninským postojem, nedo
Po tak pochybných pří alespoň přijatelné.
známí, bylo "plně normalizovanému" čs. režimu zřej
Silný lidský sklon k přetvářce nedovoluje vůdcům
mě velmi nepříjemné, jak svědčí i reakce Rudého statkem ostražitosti, ten • kladech televize není ani
práva, uveřejněná 23. 12. v části nadepsané KU L tokrát pracovníků česko divu, žé se lid v minulých západních národů říci prostě: to, co teď děláme, je
svinstvo; stolujeme s vrahy, ale děláme to proto, že
TURA pod titulem "Prskavka":
slovenské televize. Obča týdnech snažil oddávat v nám
praktické okolnosti nedovolují nic jiného. —
"Několik intelektuálů včerejška, když už ztratili nům dychtícím po pouče
soukromí víc buržoaznim, Tak se to nedělá. Nutnosti reálpolitiky musí být po
svou "lidskou tvář" pod palbou nemilosrdné reality,
vytáhlo znovu harcovnicky do politiky. Co by se teď ní a příkladu dostalo se přežitkům než socialistic staveny tak, aby se kryly s morálkou. Činí se to
před vánocemi tak mohlo nosit, řekli si a sepsali na obrazovkách laciného ké realitě dneška a uva cestou pokrokovosti; někdy to projde a jindy ne
pod vedením jednoho kohoutího brka petici, kterou a ideově nesprávně zamě žování o skvělé budoucno projde.
Kdyby např. Nixon otevřeně řekl, že stojí na pa
prý předloží presidentovi, aby jako jsme u nás byli řeného představení nazva
sti, kterou režim přinese lubě, která mu hnije pod nohama, ze síla Spojených
hodní a lidští na lidi, kteří porušili zákon. Věru,
vybrali si, co tam na Západě naši nepřátelé rádi sly ného Štědrý večer pana - jednou. Takoví zaostalí států slábne úměrně s vůlí národa odporovat a že
lady Vacátka. Rudé prá lidé však přišli s publici je proto nutno hledat spojenectví Číny proti Sovět
ší . . ."
Dále RP tvrdí, že v ČSSR nikdo netrpí za své po vo (28. 12.) se pochopitel tou zkrátka, vánoce po skému svazu a spojenectví Sovětského svazu proti
litické přesvědčení, trpí prý jen ti, "kdo prokazatelně ně zlobilo, protože: “Před stáru se na stránkách no Číně, aby rivalita mezi nimi vyrovnala pokračující
mocenské slábnutí demokracií, jeho vysvětlení by
chtěli této zemi škodit", RP pak přidává velký
mnichovská- policie roz vin, v rozhlase a v tele nebylo bez logiky a rozsah jeho škodlivosti by byl
trumf: prohlášení jednoho z podepsaných, Milana
Jariše, že ho organizátoři "kohoutím brkem" psané hodně neoplývala tolika vizi pěstovaly v omezené omezený.
Jenomže aby papírově neutrpěla morálka, pod je
petice — hlavně Pavel Kohout — oklamali, a svůj útlocitnými policejními ra míře.
jímiž prapory se pokrytecky choulíme, místo že
podpis odvolává. Tím prý zhasla prskavka nepřá dy, jak se nám snaží auto
Jiné to bylo zato s tě lezných zákonů reálpolitiky je nám “servírována’’
tel režimu.
ři J. Marek a J. Sequens mi, kteří o vánočních morální i politická přijatelnost komunismu.
Milana Jariše nelze dost dobře odsoudit, pokud ne
Taková přijatelnost vytváří okamžitě své vlastní
známe okolnosti, které ho k takovému prohlášení do- - a to nejen v tomto pří dnech -stavěli, fárali, vo
,nutily. I to je konečně důkazem o dusných pomě padě - nam luvit. . . ” Kdy zili, dojili, skládali a na problémy. Jestliže je komunismus přijatelný, proč
bombardovat Vietnam? Jestliže nám komunismus ne
rech, které vládnou mezi čs. intelektuály.
by se bývalí autoři štěd kládali, jak kázalo pravé vadí, proti jakému nebezpečí to máme zůstat při
Na konto Pavla Kohouta připsal režim koncem mi
rého večera pana rady přesvědčení a všetečný praveni? Jestliže je komunismus slučitelný s našfm
nulého roku další vroubek, protože Kohoutova kniha
"Deník kontra revolucionáře", která ovšem nesměla Vacátka obrátili na ú- sekretariát. V takových způsobem života, proč neobejmout komunistické orgavyjít v Československu, se objevila na západním střední orgán, jistě by případech chvalozpěvy ne nisace, operující uvnitř západních států? Jestliže je
komunismus přijatelný, znamená to. že byla osvo
trhu v německém a francouzském překladu.
rád posloužil vzácnějšími braly
konce.
Zvláštní bozena včerejší nesvoboda a svobodné jsou přes noc
V Československu zatím nesmějí vyjít ani knihy pro exempláři zkušených, útlo(Pokračování na str. 2) země komunistického gheta?
režim mnohem méně kontroverzní než je Deník kontvA vedle těchto problémů ukázaly se téměř okamžirarevolucionáře. To je jistě jedna z pádných skuteč
PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St., j tě praktické výsledky “komunistické přijatelnosti” ,
ností, které odůvodňují nedávné prohlášení nositele
i Mužové jdou do ulic, a komunistické kryptoorganisaNobelovy ceny za literaturu v r. 1972 Heindricha BoelRichmond, Vic. 3121. — PRIN TERS: Unification
ce nabývají na respektu, zatímco organisace i je
la, že "současné Československo představuje kultur
dinci, kteří dále poukazují na rozdíly mezi podstatou
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne, Vic. 3000
ní hřbitov".
(Pokračování na str. 2)
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Éra appeasementii?
(Pokrač. zo str. 1)
Třeba zároveň pripome
núť, že táto americká
snaha po uvoľnení napä
tia vo vzťahoch s komu
nistickými krajinami bola
zároveň
doprevádzaná
vážnymi nezhodami vo
spojenectve Západu. Na
prvý pohľad by sa dalo
usudzovať, akoby Ameri
ka bola nútená hľadať
cestu k dorozumeniu s ko
munistickým svetom v dô
sledku vážnych nedoro
zumení so starými spojen
cami. Je pravda, že Euró
pa si už roky sťažuje na
zanedbávanie zo strany
Spojených
štátov,
že
mlčky, ale trpko niesla
americkú zaangažovanosť
■na vietnamskom konflik
te, ktorý jej poviazal ru
ky a oslabil jej vplyv
inde vo svete. Ale prav
da je aj to, že nezhody
v spojeneckom tábore Zá
padu vznikli v dôsledku
toho, že sa nemyslelo na
to, ako sa medzi nimi me
nia pomery najmä v obla
sti ekonomickej a aké to
má obrovské dôsledky na
celú sústavu menovej,
ekonomickej a najmä ob
chodnej spolupráce medzi
nimi. Dalo by sa stručne
povedať, že Spojené štá
ty doplácali na svoju po
litiku, ktorou postavili ho
spodársky na nohy svo
jich západných spojencov
i bývalých nepriateľov,
pri čom si nevymienili re
víziou záväzkov na spo
ločnej obrane a na ekono
mickej zodpovednosti.
Pravda, veci sa ťažko
naprávajú, keď sa na dô
sledky zmien nemyslí pre
doru. Kandidát Demokra
tickej strany na úrad pre
zidenta, senátor McGovern, často vo volebnej
kampani opakoval, že
svet už nevyzerá tak ako
pred dvadsiatim piatimi
rokmi, keď sa vytvorilo
NATO a ostatné organi
zácie hospodárskej a me
novej spolupráce slobod
ného sveta. Mal na mysli,
že záväzky treba revido
vať a upraviť podľa
reality vývoja, lepšie bre
meno zodpovednosti pode
liť. Ale v Európe na ta
kúto revíziu nikto nemyslí.
Európa sa obáva, že ta
káto revízia by mohla
viesť k odchodu Spoje
ných štátov z Európy, k

prerušeniu ich angažova
nosti na európskom vývo
ji a bezpečnosti. A toho
sa Európa bojí. Neviem,
kto ■ toto nedorozumenie
zavinil, ale faktom zostá
va, že vtedy, keď sa otvá
rajú dvere k spolupráci
a k politickému dorozume
niu medzi tradičnými ne
priateľmi, v tom istom ča
se sa hromadia problémy
medzi tradičnými spojen
cami. Vypadá to tak, ako
by vtedy, keď ustupuje
napätie medzi Východom
a Západom, narastalo ne
dorozumenie v rodine zá
padných národov. A táto
okolnosť, tento fenomén
súčasného medzinárodné
ho vývoja nás nemôže uspokojiť, nemožno ho pre
hliadať vtedy, keď sa pri
pravujú porady o európ
skej bezpečnosti.
Poľahčujúcou
okolno
sťou je len to, že Ameri
ka si konečne uvedomuje,
že starý kontinent zaned
bávala a že západoeuropské národy na zvýšenú
americkú aktivitu v Euró
pe čakajú. Po amerických
prezidentských
voľbách
sa znepokojená Európa z
prejavov senátora McGoverna do značnej miery
zotavila. K ďalšiemu zlep
šeniu politickej klímy vo
spojeneckom tábore pri
spelo vyhlásenie prezi
dentovho poradcu doktora
Kissingera, ktorý povedal,
že rok 1973 bude “rokom
Európy”, rokom mimoriadného amerického ná
stupu do aktivity na sta
rom kontinente. Ale bude
to naozaj tak? A ako sa
táto americká ofenzíva na
europské pôde môže asi
prejaviť?
Na prvú otázku treba
hladať odpoveď vo Viet
name. Kissingerov “rok
Európy” bol a je podmie
nený skončením konfliktu
vo Vietname. Ale keď tú
to riadky píšeme, indočínsky konflikt sa znova ne
bezpečne zauzluje. Ako v
ďalšom
poukážeme,
europská scéna sa už hý
be a americká angažova
nosť je potrebná. Ale bu
de sa môcť naozaj rozvi
núť? A priniese to, čo
europské národy očakáva
jú?
Na túto otázku treba
hľadať odpoveď priamo
v
americko-sovietskych

vzťahoch a v tom, čo sa
odohráva v Helsinkách.
To, čo sa odohráva a
rozvíja v oblasti ekono
mických stykov medzi
Spojenými štátmi a So
vietskym zväzom, nemá
páru v modernej histórii.
Nejde len o rozvoj obcho
du, ktorý by koniec-koncov fungoval tak, ako by
to záujmy hospodárstiev
zúčastnených štátov od
prípadu k prípadu vyža
dovali. Ale v americko-sovietskej dohode ide o viac,
ide o nový typ medziná
rodnej hospodárskej spo
lupráce. Priamo možno
povedať, že Washington a
Moskva rokujú o novom
Marshallovom pláne. Le
bo miliardy dolárov v in
vestičných zariadeniach
a najnovšie technologické
výrobné procesy - to všet
ko má byť Sovietskemu
zväzu sprístupnené. Ame
rika má za tieto investí
cie dostávať výrobky pod
nikov, ktoré pomôže vy
budovať, respektíve pre
Sovietsky zväz vybuduje.
A od konca druhej sveto
vej vojny sa tradovalo,
že obchod a ekonomická
spolupráca ovplyvnia aj
styky diplomatické a poli
tické. Ak sa to všetko, o
čom sa medzi Moskvou a
Washingtonom dnes roku
je, podarí a realizuje, bu
deme svedkami jedinečné
ho historického paradoxu,
podľa ktorého dvaja ne
dávni nepriatelia sa stanú
ekonomickými partnermi
so vzájomnou hospodár
skou závislosťou jeden na
druhom, aká dosiaľ ne
existovala ani medzi tými
najlepšími
spojencami.
Lebo nepôjde len o ekomickú závislosť vyplýva
júcu zo živých obchod
ných stykov, lež o závi
slosť, vyplývajúcu z orga
nizovanej či organickej

ČECH, 32/166, nekuřák,

si přeje seznámit s
krajankou, která má
zájem o založení
spořádaného rodinného
života. Odkudkoli.
Frant. Pokorný,
Gen. Delivery,
Boise, Idaho,
83700, USA.

závislosti oboch hospodár
stiev hádam v tých naj
dôležitejších
sektoroch
ekonomického podnikania.
A kito z nás môže dnes
predvídať, aké dôsledky
táto ekonomická závislosť
bude mať na politické
vzťahy oboch krajín? Kto
môže očakávať, že tieto
vzťahy nebudú viesť k
paralýze politického anta
gonizmu, vyplývajúceho z
rozdielnosti spoločenských
systémov? Kto môže po
vedať, že tejto ekonomic
kej závislosti a vzájom
nej spolupráci nebudú
obetované politické ideál/
a záujmy; že nepríde tra
gická éra totálneho appeasementu?
V Helsinkách sa to pri
pravuje. Salón tridsiatich
štyroch veľvyslancov ako tieto porady nazvala
svetová tlač - pripravuje
konferenciu o všeeuropskej bezpečnosti podľa so
vietskeho plánu. Sovieti sa
chovajú v Helsinkách veľ
mi konciiiantne, zdvorilé,
prejavujú ochotu rokovať
o hocičom. Ale ich zámer
je zrejmý. V komentároch
celej svetovej tlače sa pí
še, že Sovieti chcú, aby
(Pokračování na str. 3)
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Nevyhnutelnost pokroku
(Pokračování se strany 1)
a taktikou, jsou buďto sesměšňováni nebo dokonce
vydáváni za státu nebezpečné úderníky reakce.
Celá atmosféra a celé myšlení doznaly změny, pro
tože politici usoudili, že lidi nesnesou pravdu a že
proto, kde se nutnost srazí se slušností, slušnost
musí ztvárnět tak, aby se nijak nelišila od nutnosti.
Háček je v tom, že vůdcové demokratického světa
poznají možná jednou ke své i k naší škodě, že po
jem mezinárodni mravnosti je lehčí zamlžit než zno
vu zaostřit a vůli k odporu snazší uspat než probudit.
Věc však jde ještě hlouběji, hlouběji dokonce než
smrt národa, jehož poslední útěchou je vědomí, že
on i slušnost leží pod jedním náhrobním kamenem.
Nebezpečí totiž nespočívá jenom v nalomení vůle
k Odporu vůči totalitním aspektům komunismu, je
v oslabování vůle odporovat totalitnímu myšlení vů
bec.
>
člověk má sklon k vyhledávání všeobsahující ko
nečnosti, která někde ve vzdálených a dávno nenaro
zených generacích posvětí zázrakem naplněné histo
rie všednost a špínu jeho dnešní existence. Je jako
ten novoroční novinář na Západě, který, aniž by to
tušil, uzavřel se s nadšením do úzce omezeného pro
storu “nevyhnutelnosti pokroku” . Co jiného konečně
dovolí myslícímu člověku s posledním zbytkem slušnosit anulovat vraždy národů a masakry miliónů
tak, aby dokázal spolknout předepsané “přátelství”
lidí a systémů za ně zodpovědných? Není jiná cesta,
než cesta “nevyhnutelnosti pokroku” !
Z toho hlediska tkví největší tragedie minulých let
v pokračujícím rozmělňování vědomí, že lidský ži
vot je víc než jenom nástroj historické utopie, že je
samostatnou jednotkou s vlastní, na historickém mesiášství. nezávislou hodnotou. V prosté řeči to zna
mená pokračující a zrychlené sílení totalitního nihilismu moderních ideologií na úkor vědomé a myšlen
kově upřesněné vůle žít svobodně.
Jinými slovy, — máme trend. Je to trend všeobecně
respektovaný, synonymní s pokrokem; trend mladých
i starých, jdoucí s dobou; trend, jemuž se oddává
jak americký president, tak nepřátelé Ameriky;
trend požehnaný veleknězi intelektu i lesem mozol
natých dlaní bez mozků. Je to trend, který nezná
oklik a vede přímo od jednoho bodu k druhému,
přesně tam, kam myšlenka “nevyhnutelnosti pokro
ku” vede nevyhnutelně — od svobody k svěrací k a
zajce!

Staré vánoce v novém rámci
(Pokračování se str. 1)
kastu v těch dnech tvo
řili a zvláštní publicitu
získali pracovníci vzor
ných závodů, které daly
už před vánocemi “hrdá
hlášení” o splnění celoroč
ního plánu, kteří přesto
ještě nastoupili, aby osla
vili vánoce prací a Kteří
- jako další příspěvek k
šťastnějším
zítřkům
schválili o vánocích jed
nohlasně kolektivní smlou
vy na příští rok, v nichž
si vyhradili vyšší pracov
ní úkoly než měli v plánu
na letošní rok. Ano, byli
takoví, dovídáme se to z
míst nejvyšších.
Pro ostatní lid, který
právě netoužil socialistic
ky vyniknout, přichystala
příroda hodně ledu - po
celé republice silně mrzlo
-, ale sněhu bylo málo i
na horách a byl špatný,
zmrzlý.
Daleko největší publici
tu mělo po mnoho dní,
včetně dnů vánočních, 50.

výročí SSSR. (Panebože,
co blábolu se k té oká
zalosti sešlo - a ten blábol
stále ještě doznívá!)
K mimořádné sváteční
náladě přispěla také krát
ce před svátky zpráva ústřední volební komise, že
při doplňovacích volbách
ve
Východoslovenském
kraji docílil kandidát Ná
rodní fronty plných 100%
hlasů voličů. Je to událost
zcela mimořádná a 1 velmi
závažná, protože až dosud
získávali kandidáti Národ
ní fronty pouze něco přes
99% hlasů. Poučení: po
pularita režimu dosáhla
vrcholu.
Navíc pak letos doručil
Děda Mráz ujištění vlá
dy, že blaho lidu bude na
dále v popředí zájmu re
žimu a jako důkaz toho
se vláda usnesla zvýšit
od 1. ledna přídavky na
děti.
Aby pak byl lid zcela
přesvědčen o trvalosti ny
nějšího uspořádání, orga

nizovaly úřady k závěru
roku přátelské besedy se
sovětskými vojáky a to ne
jen v Milovicích či Olo
mouci, jak se dělo dříve,
ale i v Praze a Bratisla
vě, tedy přímo “mezi li
dem” .
Do vánoční nálady, ja
ká má dle režimu být,
zasahovaly však rušivé,
zprávy z ciziny. Přede
vším Vietnam byl stále
na pořadu. Skoro se zdá,
že míru v Indočíně bude
dosaženo hlavně záslu
hou protestů té které čs.
továrny, ulice či obce.
Nesvátečně doléhaly i
zprávy z Číny, tj. “lido
vé” Číny, o níž čs. tisk
o vánocích náhle zjistil,
že podle nejstřízlivějších
odhadů získává každoroč
ně prodejem opia do za
hraničí 12 až 15 miliard
dolarů.
Že se může na ta
kové věci Děda Mráz
dívat!
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-3Vladimír Komárek-Kazan byl nalezen mrtev ve Španělsku

Záhadný život a smrt

Petro vá-Nejedlá, Jugoslávie (přes 13.000),
— Federální shromáždění Štefa
Dne 31. října 1966 se rozletěla v západním světě zpráva o zatčení americ
schválilo před vánocemi vdova po Vítu Nejedlém. Maďarsko (7.500), Polsko
kého
občana Vladimíra Komárka-Kazana na ruzyňském letišti v Praze. Rudé
státní plán pa rok 1973 — V Hradci Králové byla (7.100) , Velká Británie
a některá opatření, která 16. prosince slavnostně (7.000), Francie (7.000), právo přiznalo nejprve 4. listopadu v krátké zprávě a koncem téhož měsíce
mají podle uveřejněných otevřena nová farmaeeu Západní Německo (4.500), v obsáhlé reportáži, že byl Komárek, poúnorový čs. uprchlík, v Praze zatčen,
Itálie (2.500), Rakousko ovšem vynechalo, za jakých okolností se tak stalo. Psalo jen o Komárkově od
komentářů “přispět k zvý tická fakulta.
šení životní úrovně obyva — Od 28. do 30. prosince (2.100) , Belgie (2.000), Ho bojové činnosti, o založení protistátní skupiny v Československu, které opatřil
telstva” . Hlavním z nich byly vyvěšeny na všech landsko (2.000) a Řecko
je úprava přídavků na veřejných a státních bu (1.500 aut), šlo vesměs o pomocí cizí výzvědné služby zbraně, vysílačku'a finanční prostředky, uvádělo,
druhé a další děti, která dovách československé a osobní automobily zn. že při likvidaci této skupiny byl zastřelen příslušník veřejné bezpečnosti atd.
má mít současně pod sovětské vlajky na počest škoda.
Až v minulém měsíci
Západní tisk uveřejňo let, při čemž byl sám těž
— Dne 23. prosince^ zemřel
statný vliv na zvýšení po 50. výročí vzniku SSSR. ■
pulace. Zvýšení přídavků Vzhledem k naléhavému v Havlíčkově Brodě ve vě val podrobnosti Komárko ce zraněn. Bylo to napo ;i 2. prosince) se objevila
činí od 1. 1. 1973 100 Kčs “doporučení” federálního ku 88 let populární lipnic- va rušného života. Vzpom sled, co převáděl na Zá v pařížském vydání Interna druhé dítě, 200 Kčs na ministerstva vnitra, byly ký hostinský a velký ka něl především, že 15. pad prominentní, osoby z lational Herald Tribune
třetí a 250 Kčs rodině se v těch dnech podobně marád Jaroslava Haška
nalá zpráva, že už v září
března 1952 vynesl sku Československa.
“ozdobeny” i soukromé Alexandr Invald.
čtyřmi dětmi.
.oňského roku bylo nale-..
domy.
—
V
Praze
zasedal
Če
tečně
Státní
soud
v
P
ra
— V Praze byla zadržena
Po dalším ročním poby seno v malé prohlubině v
skupina osob, která prý — V akci Reflektor mla skoslovenský výbor soli ze rozsudek nad 14členpřipravovala násilný únos dých, v níž se především darity s národy Afriky a nou skupinou, kterou ob tu ve F rancii. odejel do iižním Španělsku rozkláčs. letadla na lince P ra vychovávají špiclové a Asie. Předseda M. Vacík vinil z , protistátní činno USA, kde se oženil, přijal lající se tělo- úspěšného
ha - Karlovy Vary. Skupi udavači, pracovalo v loň vyzdvihl výsledky Týdne
americké státní občanství
nu prý tvořili “vesměs ském roce podle zpráv boje národů Indočíny pro sti. Při soudu se projed a změnil si jméno na Ka najitele cestovní kancelá
čs.
tisku
již
více
než
5.500
ti
imperialismu
a
prohlá
ře z USA, 481etého V. Konávala spolupráce této
mladí lidé, morálně a cha
rakterově vážně narušení, hlídek’ (z toho 3.850 v če sil, že výbor svou činnost skupiny s Vladimírem Ko zan. V roce 1966 žil s ro nárka-Kazana. španělský
s nízkou pracovní morál ských zemích a 1.655 na v roce 1973 ještě zinten márkem, který byl odsou dinou - manželkou a 5 dět soud v Marbella ohlásil
které jsou ří sivní.
kou
a dobrodružnými Slovensku),
více než 400 štáby. — V Praze byl konečně zen v nepřítomnosti1na 25 mi - ve Wellesley Hills ve prý v listopadu, že Komásklony” . Bylo prý zjiště zeny
Massachussets. rek-Kazan zemřel “norOdhaduje se, že do hnutí proveden ustavující sjezd let žaláře. (Mezi odsouze státě
no, že hlavní organizátor je
zapojeno přes 30.000 Svazu českých výtvarných
Brzy
po
příjezdu
do USA nální smrtí způsobenou
přípravy únosu byl ozbro mladých lidí.
nými byl i Komárkův
jen nabitými pistolemi. — V Divadle E. F. Buria umělců, kterého se prý bratr Rudolf, syn bývalé získal zvláštní uznání a aeznámou příčinou” . New
Obvinění se zakládá na na se konala 27. prosince zúčastnilo 300 delegátů.
několik rekordů, když p i-,
skutkové podstatě přípra podařená “vánoční” osla Zvolili 65členný ústřední ho ministra Havelky a dal lotoval malá letadla z York Times Press Servi
výbor,
který
si
stanovil
ce sdělila potom, že pod
ší. Vedoucí skupiny Pavel
vy k trestným činům opuš va: sešli se zástupci měst
předsednictvo.
USA pro zákazníky do robnosti
tění republiky, loupeže a ské správy Veřejné bez 20čleňné
Komárkovy
ka
byl
odsouzen
k
trestu
Předsedou se stal dosa
Evropy, Japonska a Aust smrti jsou pro US State
zavlečeni do ciziny.
pečnosti, Čs. lidové armá vadní předseda příprav smrti a popraven).
— V Práze se konalo Če dy a pracovníci soudů a ného výboru J. Grus, mí
Vladimír Komárek na rálie. Později se stal ře Department záhadou, ač
skoslovensko - sovětské prokuratury v hlavním stopředsedy jsou A. Záb
ditelem cestovní kancelá
sympozium o mezinárod městě, aby vyslechli podě ranský, prof. O. Eckerl vázal po útěku, do ciziny ře Harvard Travel Servi koli souhlasí s názorem
španělské policie, že nešlo
ním významu leninských kování tajemníka MV a prof. J. Malejovský, ve styky s francouzskou vý
principů. Lekce udíleli KSČ a člena předsednic doucí tajemník J. Černý. zvědnou službou a š je ce v Cambridge a v této o vraždu. Ovšem mrtvola
přední sovětští teoretičtí tva ÚV KSČ A. Kapka za Prográm příští činnosti jím vědomím se vrátil ně funkci byl pozván sovět byla nalezena už v pokro
pracovníci v čele s D. M. “náročnou a obětavou “vychází ze závěrů XIV,
kolikrát tajně do Česko ským Inturistem na kon čilém rozkladu, spolehli
Kukinem.
práci, kterou se význam sjezdu KSČ” a zdůrazňu
ferenci do Moskvy, kde
— V Praze bylo zavedeno nou měrou podílejí na za je “všestrannou podpori slovenska. Při posledním se projednávaly možno vý průkaz je nemožný . .
seznamování pomocí sa bezpečování klidu, pořád socialistického
realisrm; útěku v r. 1951 si musel
Jostenova
londýnská
močinného počítače. Po ku, ochrany veřejného i jako tvůrčí metody, kteří na hranicích cestu prostří- sti zvýšeného turistického FCI poznamenává k “pří
dle zprávy denních listů osobního majetku a do ideově, pravdivě a umě
ruchu. Dne 31. října 1966
svěřilo v prvním kole té držování socialistické zá lecky nejvýrazněji vyjad — Oslav padesátiletí SSSR se vracel tento host Intu- padu Komínek” , že veřej
měř 5.500 osamělých lidí konnosti v Praze” .
řuje socialistickou sku v Moskvě se zúčastnila ristu sovětským letadlem, nosti není známo, ale US
výběr svého partnera sa — V loňském roce vyvezlo tečnost v její revolučn: čs. delegace v plné síle:
zpravodajské službě, asi
Československo
osobní přeměně k budoucnosti” Gustáv Husák, Ludvík které mělo přistát až v
močinnému počítači.
— Ve státním sanatoriu \ automobily hlavně do těch Sjezd se též zabýval otáz Svoboda, Lubomír štrou- Paríži. Mimo program ano, jak mohl řídit presi
dent Harvard Travel Ser
Praze zemřela ve věki to států: Východní Ně kou “početného okruhi gal, Vasil Biľak a Karel však
letadlo
přistálo
63 let zasloužilá umělkyně mecko (přes 18.000 aut), tvůrců-nečlenů svazu” .
Hoffmann.
Č/S/HD v Ruzyni, kde už čekali vice v Cambridge, Mass.
r
stoupající obchody cestov
příslušníci státní bezpeč
ní kanceláře od roku 1971
nosti, kteří Komárka od
z městečka Estepona v již
(Pokračovanie zo str. 2) javit nijaký vplyv Zápa Lenže, len čo to západní vania o bezpečnosti, tak vezli na Pankrác.
ním Španělsku. FCI připo
europská konferencia u- du a sovietska nadvláda predstavitelia dopovedali, na éru appeasementu sä
Americká vláda prote míná, že toto městečko u
znala za definitívný teraj by sa tu praktikovala ozval sa Moskvou dirigo treba pripraviť. Od čias, stovala, všechen západní Středozemního moře se
ší status qou vo strednej podlá Brežnevovej dokt vaný chór východoeuróp čo povestný Chamberlain tisk žádal okamžité pro nachází nedaleko místa,
a východnej Európe. Pri ríny. Sovieti by si zároveň skych zástupcov, ktorí s Hitlerom Zachraňoval puštění Komárka. Ten kde v minulé válce shodi
pomínajú, že Západné Ne priali, aby takto zaistenú jednomyselne niečo také mier na tisíc rokov, slove však strávil ve vazbě 3 la anglická výzvědná a
mecko to už uznalo. V europskú bezpečnosť mal ako je volný pohyb ľudí a appeasement dostalo pejo měsíce, po nichž byl od zpravodajská služba tělo
prvom rade ide o to, aby na starosti nový europský volná výmena myšlienok rativný obsah. Označuje souzen k osmi létům žalá neznámého mrtvého muže
Západ priznal Sovietske úrad, akési malé europ- zatracovali, označovali za sa ním to medzinárodní ře, ale příští den vyhoš s falešnými dokumenty o
mu zväzu všetky terito ské Spojené národy.
ideologickú diverziu, kto úsilie, ktoré hľadá uzmier těn do USA jako “nena chystané invazi evropské
riálne zisky, ktoré dobil
Zo strany Západu ozva rú trpieť za nijakých okol nenie a dohodu aj tam pravitelný kriminálník” . ho kontinentu, aby okla
za a po druhej svetovej li sa kritické hlasy proti ností nebudú a nechcú. kde je to nemravné a ne Západní cestovní kancelá mala nacistickou zpravo
vojne, ďalej, aby uznal takémuto
usporiadaniu. Tak pochodil Západ s je možné a aj vtedy, ked ře zahájily až po jeho dajskou službu. V témže
rozdelenie Nemecka ako Ale skutočnosť, že zápa- diným svojím návrhom predstavy- o slobode, ne “vyhoštění” znovu ob prostoru se zřítilo před
definitívne riešenie a ko doeuropské krajiny a Spo so skromnou požiadavkou. závislosti národov a štá chodní styky s Čedokem. několika, lety . americké
nečne, aby takto mierove jené štáty i Kanada v pod
Nuž. kam to asi pove tov a spravedlivého mié
Pak proběhly tiskem letadlo, vezoucí bombu s
zaistená Európa sa uznie state myšlienku konferen die? Spamätá sa Západ roveho spolunažívania si ještě zprávy a obrázky •/ atomickou náloží, což
sla na rešpektovaní in cie už prijali, nás naplňu .včas? Alebo príjme éru nezlučiteľné s predstava příjezdu, Komárka-Kazana způsobilo hodně rozruchu
tegrity a nezávislosti ako je obavou. To tým opráv- appeasementu? Nezabú mi tých, čo bojujú o sve do USA a po nich nic. ve světě. FCI nakonec do
aj na neprípustnosti in- nenenjšie, že až doteraz dajme,
že ekonomické tovú nadvládu. V Helsin Případ byl uzavřen. Ko dává,
že
Komárkova
térvenovania do vnútropo sa západné štáty zmohli vzťahy budú ovlyvnovať kách, za upravenými dip márek nemluvil a dokon smrt na místě vzdáleném
litického vývoja jednotli len na návrh, aby sa kon politické kroky, Ak sa v lomatickymi rečami vy ce odmítl nabídku listí coby kamenem dohodil
vých štátov. Pri tom ferencia o európskej bez ekonomickej oblasti poda stupuje táto realita. Preb The Saturday Eveninj představuje další záhadu
Európa by zostala rozde pečnosti tiež uzniesla na ří dosiahnuť ďalekosiah na rozhraní rokov rysuj' Post - honorář $ 35.00C naší doby. “Bude podnik
lená, lebo vo východnej volnom pohybe 1’udi a na lej dohody a jej realizá sa na obzore tragická ér. i za vyprávění své životn nut vážný pokús tuto zá
Európe by sa nesmel pre- volnej výmene myšlienok. cie prv, ako začnú roko appeasementu.
hadu rozluštit.”
j historie.

Era appeasementu ľ
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Kto po Rumunsku

Džetem — denně
do VIDNĚ, FRANKFURTU nebo LONDÝNA

můžete letět ZA POUHÝCH $ 370.Do mnoha měst v EVRO PĚ a zpět
můžete letět za $ 697.90
Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
do VÍDNĚ stojí
$ 346.45

Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

A LM A
TRAVEL SERVICE
330 Llttle Collins St.

(roh Elizabeth St.), Melbourne
Telefon 63-4001 — 63-4002

Lednový kalendar
Jarka Vlčková

Rok 1973 přímo hýří příležitostmi ke vzpomínkám
a to jak literárním a uměleckým, tak i politickým.
HD článkem dr. Schwarzenberga (č. 21/72, p. r.)
připomněl svým čtenářům, že vzpomeneme tohoto
roku tisíciletého výročí založení biskupství v Praze,
dlužno snad i připomenout, že uplyne 125 let od břez
nových a červnových událostí roku 1848. Tento rok
patří Jungmannovi a Krameriovi, od jejichž naro
zení uplyne již 200 let, patří i Dobrovskému a Kollá
rovi, jelikož si v něm připomeneme výročí jejich
narození.
V politické oblasti žádný z nás nezapomene na 55.
výročí našeho osvobození roku 1918, vzpomeneme 35.
výročí osudného pro nás Mnichova, 25. výročí komu
nistického převratu v naší vlasti a 5. výročí okupa
ce Československa Sovětským svazem a jeho vasaly.
Tylěli bychom si opět při různých těch výročích
vštípit v paměť činy těch, kteří se zasloužili o to,
žě jsme byli svobodni, uvědomit si, že náš národ vždy
vítězil spíše silou ducha, než-li silou zbraní. Měii
bychom si. uvědomit, že je na naší generaci, zda-li
se dostatečné přičiníme o to, aby náš národ byl
opět svobodný.
—★ —
V lednovém kalendáři letošního roku bych chtěla
připomenout, že na Nový rok připadlo 80. výročí
nedožitých narozenin Eduarda Basse, jehož články
jsme čítávali v brněnských Lidovkách, jejichž šéf
redaktorem byl v létech 1933 - 1942. Jeho literární
parodie bývaly velmi vtipné (To Arbes nenapsal,
Vrchlický nebásnil), politické zabíhaly mnohdy až
na ostří nože. Je škoda, že jeho čtení o roce osmačtyřicátém zůstalo torsem.
Plodný a obratný spisovatel historických, venkov
ských a dobrodružných črt T. E. Tisovský (vl. jm.
Tobiáš Eliáši se narodil před 110 léty — 9. ledna
1863 — v Tisové u Vysokého Mýta. Psal hlavně pro
děti, jež si oblíbily jeho fantastické pohádky (Zača
rovaná světnice) a jeho příběhy a obrázky zvířat
(Stříbrný holub).
12. ledna 1958 zemřel v Praze Jan Václav Rosůlek, jehož náročnější čtenáři znají ze zpracování
života slavných výtvarných umělců van Gogha (Hla
vou proti zdi), Goyi (španělská rapsodie), Gauguina
(Stín přes paletu) a z života B. Němcové (Manžel
slavné ženy), jež vydal pod pseudonymem Vladimír
Drnák.
Téhož dne roku 1928 skončil v Brně svůj život
spisovatel Lišky Bystroušky Rudolf Těsnohlídek.
Upravil paměti polárního cestovatele Čecha Jana
Welzla, podle nichž Odeon vydal roku 1971 svoji
prémii Trampoty eskymáckého náčelníka v Evropě.
Svůj život ukončil za svým redakčním stolem vý
střelem z revolveru.
Premonstrátský probošt Boleslav Jablonský (vl.
jm. Karel_ Eugen Tupý) se narodil 14. ledna 1813 v
Kardašově Řečiei a patří k významným epigonům
Celakovského. Ve svých Vzpomínkách věnoval A.
Stašek velmi zajímavou stať tomuto vlastenci a bu
ditelů jenž kromě milostné lyriky skládal didaktické
básně s náboženskými motivy.
Hlavním představitelem tzv. Mladé Moravy svých'
let byl básník František Táborský, narozený 15. led-

____________ Investície
ve východnej Európe
do Medzinárodného menového fondu?

Medzinárodný menový fond rozhodol v decembri kladne o prihláške Rumun
ska za člena tejto menovej inštitúcie. Tak sa Rumunsko stáva po Juhoslávii
druhým členom Fondu z tzv. socialistického bloku a predbieha iné socialistické
štáty, ktoré boli v minulosti napojené na medzinárodnú menovú spoluprácu
viac ak Rumunsko, napr. Československo, ktoré bolo zakladajúcim členom Fon
du, alebo Sovietsky zväz, o ktorom v posledných týždňoch kolovali správy, že
tiež uvažuie o spolupráci v rámci Fondu.

V správe z Washingtonu
sa pripomína, že sa Ru
munsko stane aj členom
Svetovej banky, ktorá je
v rámci ekonomickej a
menovej politiky menové
ho fondu hlavným nástro
jom medzinárodnej úvero
vej politiky. Podľa sta
nov Svetovej banky sa
musí každý jej člen na
pred prihlásiť do Fondu.
A tak rozhodnutie o pri
stúpení Rumunska za čle
na Svetovej banky je už
len formalitou.
Otázka sa teraz nastolu
je takto: kto bude násle
dovat' po Rumunsku? Niet
sporu o tom, že záujem
východoevropských kra
jín o kapitálové investície
zo Západu, najmä zo Spo
jených štátov, sa sotva
dá realizovať bez ich spo
lupráce v menovej obla
sti.
Súčasne prišla aj sprá
va o tom, že Banka pre
dovoz a vývoz, či tzv.
Eximbanka udelila Juho
slávii úver 11% milióna
dolárov a prevzala vlád

nu záruku za ďalších
11% milióna dolárov, kto
ré boli na ten istý účel
poskytnuté
americkým
súkromným peňažným ústavom. Ide
o úve
rovanie podniku, ktorý
spracuje mednú rudu a
vyrába umelé hnojivá. Ju
hoslovanský podnik dostal
tento úver na desať ro
kov a na 6%. Podnik po
užije tento úver na rozší
renie ťažby a výroby.
V newyorskom časopise
Journal of Commerce pí
še Peter Dreyer z Vidne
o zvyšujúcom sa záujme.
Maďarska na vytvorení
spoločných výrobných pod
nikov so západnými fir
mami. V Budapešti sa ne
dávno konal štvordňový
Kongres pre hospodársku
spoluprácu medzi Výcho
dom a Západom, ktorého
sa zúčastnilo mnoho pred
staviteľov zo Západu,
najmä z Nemecka a z
Rakúska. Maďarsko už
vydalo zákon, podľa kto
rého je účasť zahranič
ného kapitálu na", podni-

na 1858 v Bystřici pod Hostýriem, jenž ve své rané
tvorbě se hlásil k Vrchlickému, později se však při
dal k macharovskému básnickému realismu. Z ruske
literatury překládal Lermontova a psal s porozumě
ním o ruském umění (Slovo o ruské ikoně). Roku
1937 vydal almanach Památce presidenta Osvobodi
tele T. G. Masaryka, protektora Radhoště. O jeho .
díle referovali velmi kladně šalda, Novák, Hýsek a i
Dolanský.
Franta župan (vl. jm. František Procházka) se
narodil 23. ledna 1858. Jeho nejstarší práce jsou hi
storické povídky (Z Přešlavského dvora), pak psal
humoresky (V pavučině satiry). Nejlepší jsou Žu
panovy práce poslední, originálně pojaté Pohádky a
povídky, a zejména výtečně humoristický román ze
života dětí Pepánek nezdara, situovaný do autorova
rodiště Běštína na Podbrdsku. V této knize ukázal
se spisovatel, středoškolský profesor v Kolíně, jako
výborný pedagog.
Na 25. ledna připadá 140. výročí narození českého
tribuna lidu Josefa Baráka, jenž od konce padesá
tých let minulého století stál v popředí českého ve
řejného života. Byl znám především svými přednáš
kami a slavnostními projevy. Pro svoji politickou
činnost byl persekvován a roku 1863 zatčen. ČSOS
uctila jeho památku tím, že jednu ze svých žup po- i
jmenovala jeho jménem. V boji za ideál samostatno-,
sti a svobody poukazoval vždy na přátelskou druž
nost a na lásku k národu překonávající i osobní hoř
kost. Zemřel před 80 léty — 25. listopadu 1883 v
Praze.
V městě Šrámkové — v Sobotce — se narodil Fran
tišek Venceslav Jeřábek, jenž zemřel před 80 léty
— 31. ledna 1893 v Praze. V době Hálkově a Nerudo
vě zasáhl do našeho dramatického umění a svou
divadelní hrou Služebník svého pána vytvořil první
naše společenské drama se sociálním námětem.

obchodu. Je síce pravda,
že v tomto roku sa aj ob
chod podstatne rozšíril v
dôsledku veľkých náku
pov amerického obilia,
ale to treba považovať
skôr za vec núdze a nie
prirodzaného rozvoja. To
preto, že nemožno reali
sticky očakávať, že by
americký trh absorboval
takú časť z terajšej vý
roby výehodoeuropských
krajín, ktorá by priniesla
uspokojivú obchodnú balanciu, približne vyrovna
nie dovozu a vývozu. Tá
to bilancia sa podľa ná
zoru odborníkov na mini
sterstve obchodu dá do
cieliť pravdepodobne len
so Sovietskym zväzom a
len po vybudovaní niekto
rých spoločných podnikov
na využitie sibiřského bo
hatstva.
D. Lehotský

kaní prípustná v rôznych
formách. Dovoľuje zá
padnú kapitálovú účasť
na takýchto spoločných
podnikoch áž do 49%.
Podľa správy Petra
Dreyera má Maďarsko už
asi 50 takýchto podnikov
s cudzozemskou, poväčši
ne so západonemeckou účasťou. Ďalší jeho záujem
sa sústreďuje najmä v
oblasti elektrónkovej vý
roby, ďalej produkcie za
riadení pre ťažký prie
mysel a chémiu.
V Budapešti zriadia
zvláštne stredisko, ktoré
záujemcom zo Západu po
skytne podrobné a kon
krétne informácie o sek
toroch, kde by kapitálo 1 CHARLES ANTAL
vá účasť zo Západu bola
N. M. L. A.
vítaná.
447 Collins St.
V amerických odbor
Melbourne
ných kruhoch tiež prevlá
télefon 62-0411
da názor, že ekonomická
po hod. 781-2141
spolupráca s Východnou - Životné poistky
Europou v oblasti podni '! a
pôžičky na domy
kania može viesť k ďale
Dôverne
ko väčšej a - rýchlejšej
a spolehlivo
expanzii stykov a výsled
kov ako prostredníctvom

Vedoucí kontinentálni pekárna v Melbourne

ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd.
8-10 Helen St., West Heidelberg, Vic. 3081

Telefon 459-3672
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvědčte se!
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je zárukou nejlepší kvality.

Pod vedením L. Žifčákovej
* Chutná kontinentálna kuchyňa
* Mierne ceny
* Príjemné posedenie
BRAVČOVINA KAŽDÚ SOBOTU A NEDEĽU

Jedlá sa podávajú medzi 12. a 2. hod.
Deti vítané
Telef.: (STD 059) 75-2015
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Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyshs
požrat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
důvěrou na

ODRA TRAYEL SERVICE
311 batrobe 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
Obstaráme zaslání dárkových poukazů kamkoli

Pavel Tigrid: Why Dubček Fell. Macdonald,
London, 1971, str. 229.

Ještě Dubček
Mnozí z nás již pokládají dubčekovské téma za
odbyté a nechtějí se k němu vracet, nechtějí znovu
jitřit rány, kterými je ta doba poznamenala. Snad
mají z emocionálního hlediska i pravdu. Je to ale
přese všechno trochu pštrosí politika. Dubčekovi a
jeho době ještě po dlouhou dobu neunikneme, cito
vě ani historicky. Tím spíše bychom pak měli znát
fakta, která se klíčově na československém jaru po
dílela, srovnávat je s vlastními zkušenostmi a poznat
ky a zaujmout k celé této době, která tak hluboce
poznamenala jak celý čs. národ tak i osudy desítek
tisíc jednotlivců, správný přístup nefundovaný na
Husákově realitě, ale na objektivní pravdě.
Pavel Tigrid se pokouší dobrat tuto pravdu a shrnu
je na nevelké ploše své knihy chronologii Českoslo
venského jara. Tigridova kniha nepředstavuje žádný
typ memoárové literatury nebo citově zabarvené svě
dectví účastníka, nýbrž syntézu politologa koncipo
vanou na velkém množství referencí. Tigrid se ne
vyhýbá zaujetí, motivuje je však objektivitou naší
pravdy a tak se jeho práce stává cenným informa
tivním zdrojem zaznamenaných skutečností, které
nezajímají jen každého Čechoslováka, ale i zájemce
0 historii a politiku moderní Evropy. Je nepochyb
né, že události československého jara se promítly
1 v ostatních státech na východě i západě.
Tigridův přístup při zpracováváni dokumentárního
materiálu je svrchovaně věcný, nedramatizuje, ne
komentuje, obdivuhodně proniká i k těžce dostupným
pramenům a skládá je v logickém sledu, aby objasnil
příčiny i následky rozhodujících momentů. A jestli
že mluvíme o příčinách a následcích, pak se eo
ipso prolíná tímto úsekem čs. dějin i jméno Ale
xandra Dubčeka. Tigrid Dubčekovu úlohu beze zbyt
ku nevysvětlil, ani mu snad o to nešlo, nepsal Dubčekův životopis, ják by snad mohlo vysvítat z^názvu
knihy. Tigridovi šlo o celý proud událostí a všechny
účastníky, včetně celého národa, nikoliv jen o Dub
čeka, ten ještě na zhodnocení čeká (i když o toto
zhodnocení nyní asi pramálo stojí).
Tigrid rozdělil svoji knihu do čtyř základních ča
sových úseků: nástup Dubčeka a socialismu s lid
skou tváří, 21. srpen 1968, posrpnová perioda kon
čící dubnem 1969 a likvidace Dubčeka. Ke knize je
připojen plný text Moskevského protokolu z 26. srp
na 1968 a zápis z jednání mezi V. V. Kuzněcovem a
J. Smrkovským dne 11. září 1968. Je překvapující,
kolik materiálu se podařilo vtěsnat na poměrně ma
lou plochu knihy, aniž by měla vtištěn charakter pou
hého seznamu událostí. Tigrid pracuje na pevné
zásadě referenčních odkazů a shrnuje tak neoby
čejné množství důležitých pramenů, kterými je pod
pořena objektivita knihy. Autor se vyhnul jakému
koliv náznaku indoktrinovat čtenáře svými subjek
tivními názory, pravda se ovšem utajit nedá a Tigri
dovi naopak jde o to, aby pravdu odhalil a dal ji
celému světu k dispozicí.
Kniha vyšla francouzský již v roce 1969 a v prů
běhu doby byly její části publikovány v Le Monde a
česky ve Svědectví. Její anglické vydání po záslu
ze rozšiřuje její další informativní dopad.
IP
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O zkrocení politika
(Pokračování se str. 5)
A jsou jiní exulanti, kte
ří také uprchli jako popla
šení králíci, když sociali
smus byl zachráněn. Ti
zase lstivě žádali, aby ob
čané, kteří za dlouhé pe
riody falešných procesů
byli nevinně na léta po
sláni do kriminálů, dosta
li náhradu, když jejich
nevinnost byla prokázána.
Opět si představte: komu
nismus ukřivdí nekomuni
stovi - a ten žádá náhra
du! Každý musí uznat, že
vyhovět by otřáslo posta
vením vedoucí strany. Jak
víte, občané, nekritisované, neposuzované posta
vení komunistické strany
je nejdražší klenot, jehož
se národu dostalo za dlou
hé jeho historie.
A západ a exulanti si
zahrávají s otázkou lid
ských a občanských práv.
Ptají se, v jakém jsou
stavu. Co je jim do toho.
V té věci these jedině pra
vého socialismu je tato:
když takový socialismus
byl nastolen, otázka lid
ských a občanských práv
je bezpředmětná a ne
oprávněná, je to diverse.
V románu
SaltykovaŠčedrina “Páni Golovlevi” otec, nazývaný Jidášek, praví synovi, který
přijel žádat o peníze: “čajíčku popij, okurečku po
jez, ale o tom už niko
li.”
Je třeba uvést na pra
vou míru, o co se vede
trvalý spor s “jediným
pravým socialismem”. Ne
o jeho sociální tendence
a instituce, nýbrž o jeho
politický systém, o abso
lutistickou, nekontrolova
nou diktaturu jedné poli
tické strany. Velmi omyl
né strany, jak še mnoho

LEKARNA
MARKOV'S

Pharmacy
144 Elgin St.
CARLTON, Vic. 3053
Telefon: 347-2505
Mluvíme česky

krát ukázalo. To však je
diný pravý socialismus ne
hodlá připustit a každou
kritiku svého politického
systému vydává za útok
na socialismus.
Je-li spor o censuru, o
způsob voleb, o odpověd
nost vládnoucích, o per
manentní občanskou vál
ku, již režim vede proti
obyvatelstvu, tu četní no
ví “autoři” režimu to pře
dělávají na spor o socia
lismus, o to, zda hmotné
postavení lidí má nebo ne
má být zlepšeno. Režim
je
zcela
zaměstnán
svrchovou pro něj otázkou
moci, a nikdy nemůže při
pustit, že socialismus v
jeho zemi je snad bezpe
čen. To by znamenalo, že
režim snad může odzbro
jit, rozpustit své bojovné
čety. Týmž dechem pro
hlásil Stalin, že třídy v
sovětském Rusku zmizely
i že je třeba zostřit třídní
boj.
Režim praví o sobě, že
je leninistický. Asi je.
Originelní podstatou Leni
nova učení byla nauka o
moci, jak moci dobýt, jak
si ji udržet, a “kdo s ko
ho?” . Komunismus zavedl
hospodářský monopol jako
dodatek k monopolu poli
tickému nebo jako jeho
páteř. Lenin mluvil o mo
nopolu více v termínech
politických než hospodář
ských. Monopol, pravil,
dá nám moc neslýchanou
v historii.

Lenin řekl, že komuni
smus je socialismus plus
elektrifikace. Ale leninský
komunismus je také so
cialismus plus všechny
nástroje boje o absolutní
moc. Je to socialismus
plus tábory nucené prá
ce, elektrifikace plus vlá
da jedné politické stra
ny nad spravedlností, zná
rodnění průmyslu plus
zpolicejnění života, socia
lismus minus občanská
práva, pokrok minus svo
boda. Lze souhlasit se zná
rodněním průmyslu, ale
zároveň lze zavrhovat po

litické methody komuni
smu, jako je možno věřit,
že přes řeku má být po
staven most, ale zároveň
nevěřit, že k vůli tomu
je třeba v obci zakázat
svobodné myšlení a zvět
šit policejní stanici.
Lidstvo tragicky neroz
děluje otázka, komu patří
továrny, nýbrž otázka, jak
zacházet s člověkem. De
mokracie zkrotila krále,
šlechtu, stát, kněžstvo,
soukromé podnikatele. No
vý, obtížný úkol jí nastal
zkrotit typ absolutistické
ho politika.

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

Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY.LTD.
cr. Jonas & Vlctoria Sts., Richmond, Vic.

Telefon: 42-4782
nebo: 104 Miliers Rd., Nth. Altona, Vic. (314-6281.)

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

ZLOBÍ

VÁS

OČI ?

f

Bolí Vás hlava ?

Noste brýle od O P T Á

OPTO

Ó r O :
I

Capltol House, 113 Swanston St.

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

Nestojí o nic víc
použít všestrannou
bankovníslužbu v National
* Šekové účty

* V kladní knížky

* O sobní zápůjčky

* Cestovní šeky

* Bankovní šeky

* Z ařizování investic

* Poukazy všeho d ru h u do zám oří
* V klady s výpovědní ih ů to u na vyšší úrok
* P ravidelné poukazy a inkasa
* Úschova cenin
* Služba pro zahraniční obchod

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky .neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORÁBBIN, Vic., 3189

Key No. 300-P-134
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Setkání

0 ihroceni
absolutistického politika
F e rd i n a n d

Peroutka

Když jsem odpoledne druhého dne hlavního pře
líčení vyšel před starou budovu frankfurtského sou
du, potkal jsem dinosaura. Byl jsem, _jak si dove
dete představit, dost překvapen. Také byste byli,
V posledních čtyřech letech doléhaly z Československa různé zvuky. Jednou, že socialismus byl ohro kdybyste zničehonic potkali na Trafalgaru nebo na
Bahnhofstrasse předpotopního ještěra, o němž byste
žen, podruhé, že byl zachráněn, ale jen tak tak. Nyní k nám doléhá, že socialismus je už zase pevně
měli zato, že už dávno při nějaké přírodní katastro
v sedle. Nápadné bylo, že socialismus byl v Československu ohrožen v téže době, kdy tam vládla ko fě vymřel. Pokusím se vám ho popsat: bylo mu asi
šedesát, obtloustlá postava končila hlavou, která vy
munistická vláda. Ještě není však všechno v pořádku. Pan Husák a leckteří jiní mluví o tom, že za
padala jako hruška, postavená širším koncem na
hranicemi západní reakcionáři a reVisionisti dosud útočí proti československému socialismu.
Uvedli
talíř. Přesto bylo na užším konci dost místa, že
některé příklady. Tu náhle jsme pochopili, co mají na mysli: kdo není spokojen se vším, co komuni každý, i nezaujatý, mohl právem řici, že dinosau
stická strana dělá, co včera a předevčírem dělala, co zítra bude dělat — ten je proti socialismu. Kdo
rus má pleš. Oblečen byl nom álně, ani předpotop
ně, ani supermoderné, a budil dojem seriózního ob
je proti politickým procesům a nemá rád censuru, je proti socialismu. Kdo odpírá věřit, že invase byla
čana, který přišel z nějakého důvodu na proces se
jedním z nejsocialističtějších činů, je nejhorším způsobem proti socialismu. "Soudruhu, řekněte nám,
dvěma dozorci osvětimského koncentráku. Vypadal
co jste si myslil roku 1968." Existuje jediný pravý socialismus, ten s politickými procesy, s censurou,
přesně jako vy nebo j á . . . a přece to byl dino
s pronásledováním odlišného mínění, a s invasí. Vše ostatní je reakce, intrika, diverse.
saurus.
Věděl jsem to hned po jeho prvních slovech. Mu
V československém roz vyzná v terénu. “RevisioJestliže se praví, že so sku, téměř trpce vyčítají sím
přiznat, sám jsem ho oslovil; ^ chtěl jsem se,
hlasu promluvil Jan Ptá nisti” , praví, “útočili na cialismus byl ohrožen ne západu,
že nekritisuje protože jsem přišel později, dozvědět podrobnosti o
ček, “autor” , jak nám socialismus, na sovětský bo zachráněn, je na místě ekonomický socialismus dosavadním průběhu procesu. Nešetřil jimi v pře
bylo řečeno hlasatelem. svaz svým návrhem na úvaha, byl-li ohrožen ne vyvlastnení
výrobních stávkách mezi přelíčením, v diskuzích vedl hlavní
Režim provedl pronika známku s portrétem Gor bo zachráněn socialismus prostředků. Západ se cho slovo. Ale v soukromém rozhovoru mluví člověk,
jak známo, jinak než na veřejnosti, to^víte sami.
vou revisi československé kého.” Kdo by si pomy jako takový nebo jen ně vá zdrženlivě, chválí so Zkrátka, dinosaurus, který vypadal jako člověk, pro
ho novinarstvi, mnohé vy slil, že jednou jméno, jaká jeho odrůda,. Zatím cialistické
vymožeností, zradil svou pravou podstatu teprve, když jsme v
pudil z této činnosti, mno portrét Maxima Gorkého, sověty otázkou jediného* kde jich bylo dosaženo, lé jedné uličce osaměli. Aniž se začervenal —■a to byla
hé jiné najal.. Jedním z bude útok na socialismus! pravého socialismu ohro kařskou a starobní péči pravá známka jeho předpotopnosti — řekl, že je ne
smysl pronásledovat brutální kápa a velitele táborů,
neblahých následků je ta Autorovi není známo, co žují okolí, a socialismus Někteří exulanti, kteří u protože se nikde zločiny nepáchaly. Aniž se zasmál
okolnost, že pan Ptáček Maxim Gorký po padesát je jedním z instrumentů, prchli před jediným pra — a to byla druhá známka jeho původu — tvrdil, že
je nyní atáor.
let znamenal pro ruské so jimiž lidé jsou biti do hla vým socialismem, prohla Rudolf Hess, jeden z Hitlerových druhů, byl nej
Napadlo ho prom luvit o cialisty, že byl jimi milo vy.
šují o sobě, že zůstávají krásnější člověk, který kdy žil, plný lidskosti a vy
sokých ideálů, a že je kruté a nespravedlivé, že do
těch, “jejich ž jm éna jsou ván ze všech nejvíce.
socialisty a komunisty. dnes musí úpět ve špandavské trestnici.
Jak
se
ukázalo,
socialis
zapsána zlatým písmesa v Autor zná jen dnešní so
Jsou to podvodní sociali
Ted’ jsem věděl přesně, že jde o poslední exemplár
dějinách naší vskutku ná větskou linií Gorký je ny mus může obsahovat ně sté. Je o nich známo, že praještěra, a pozval jsem ho na kávu. Promiňte,
rodní któtary, jako byl ní p-n> sověty tak nizko na čeho příliš málo - (socia podepsali pověstný ma ale člověk se konečně nesetká každý den s diluviem.
Marky, kterou jsem za něj vydal, jsem nelitoval.
Egon Ervin K is c ž ť l Je stepešci hodnot jako Sol lismus bez svobody) a ně nifest 2.000 slov, v němž Dozvěděl jsem se, že můj dinosaurus znal Heydricha
čeho
příliš
mnoho
(so
autorem od včsejiäta. xesácyii- P očiny? V tři
beze všeho slušného osty a také Hitlera, že oba dva byli milí a spravedliví
ještě se nevyzná v teré cátých letech se Gorký cialismus s terorem). Ro chu se zadalo, aby státní lidé, kteří válku nechtěli. Na mou skromnou otázku,
ku 1968 nestačilo, že v Če
nu, a tak zap sal svým nějak nepohodl se Sta Li
a straničtí funkcionáři proč ji tedy začali, mi vysvětlil, že jim celkem nic
jiného nezbývalo, šlo prý totiž o byli a nebytí ně
zlatým písmem Egaoa sem. byl dán pod dozor skoslovensku byla komu byli zodpovědní těm, kdo meckého národa, který byl obklíčen mezinárodním
nistická
vláda.
Byla
nut
Ervina Xiscbe m "dějí®., šéfa ta ji* policie Lavreaje zvolili. Představte sí. židovstvem, které usilovalo o jeho vyhlazení. Podrob
naší vskiáku sásadšií ksi- Sje B e si a zešeřel za zá ná invase. Poznáváme chtěli kontrolovat funkcio nosti tohoto spiknutí mi nemohl ani naznačit, odvolá
obrysy “jedině pravého náře! To, jak každý mu val se však na časopis Der Sturmer. kde to je
tury”, ačkoli to byi 38ěekípluOStL.
na výsost jasně vysvětleno. Proti takovému doka
mec. A zapsal 1» "sejsa
PBSESfeáiBe dalS rys j»e- sodalísnu” . Poznáváme, sí uznat, by bylo jako žít zování jsem sotva mohl něco namítnout a ptal jsem
do naší oůyčejiBé sápadbá fišiaě geaseilis sačafissBĽ že jeho podstatnou částí v džungli. Vedle vyvlast se ho tedy, zda on sám dal na frontě někoho za
kultury, nýbrž dokonce á» je ts®ssaoalisiBSK bez Má- je nadvláda sovětů nad není výrobních prostředků střelit. Ne prý, ale byl by to udělal, neboť důstoj
naší “ vskutku sáimäEá ka£- -rmrna. C5sek&®, A bez B®- csteteámí komnfBstlekýini necdpov ědnosí funkcioná níci SS měli vysoký úkol starat se o pořádek. On
sám prý civilnímu obyvatelstvu v obsazeném území
tury” .
f fatrimm » fCurS* Harifea. státy. Kde to aesí. tam řů voličstvu je základním pomáhal, jak jen mohl. Jednou prý přikázal, aby
Když toto vyfecoalL sa- heZ
kameasB. jedině pravéhoi se jedné židovské rodině vrátil nábytek, který p
jeho kamarádi ve zbrani odnalL
padlo ho prmnÍHvl: i © j»- a T i n a f e f i ian . IBBS h w ;-*aďeir
SsmsrbsSÉ- ' ktEÍi Bys®.
Xáva byla dávno vypita. číšnice se kolem nás
visionismu. Opět se ae- bez jMBiat ISiniMb«
thímsbi w
íftMEzaČETáaí: sír. 6} pfiEOa jako liška kolem kurníku, ale my jsme td
neměli chuť na další kofein. J á proto, že jsem ä
byl vědom obludnosti tohoto pr e žitku. <m proto, že
i se v tomto světě sát3. osamocen. Převýchova N ě
i zaecka ratropQa mnoha jeho M am ka aenapravgeiBe S&OGCF» fcjľpMU43L gMMP.liiL
i
“Doím ce am * švarné nejsou to. oo jsem býval
! já**. äšSmtsd š žrMcž g T ýa Masem “jsou pro tak

P R A V É ČESKÉ ŘEZNIC TVÍ

‘
to s^ sk x dm A raraie. IstSyi je mažao posta vi
I WB&Ě s s o i acaiiBfflý- B fi je* m étu . Se jsm e prohrál

U Z E N Á Ř S ffl

» -*aaagr”
h Ä 6
» * waM**- *

jeho M f a jsem ztratS odvah:
\ 3 » jsem býval x kzsacdzáku. avšai
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to xvrácsoé, j á xhb; tak. nějak a á však dě
| 323d dobře, i e mě dmcsauras doved pa nádraží svýn
i a*4em —
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Salvador de Madariaaa: O svobode (Sehweizerisches Osf-lnstifuf, Bern, 1970)

ledinečnfi nutnost
vztazích mezi silovými
poli hvězd. Ve světě lidí
nahrazuje
matematické
vzorce "smysl pro sou
lad a rovnováhu” , který
má v sobě každý normál
ní člověk. Obvykle ho na
zýváme SPRAVEDLNO
STÍ a je bezprostředním
důsledkem svobody.
De Madariaga vychází mec. U člověka je životní dý Palach, který se v
Tento živoucí smysl pro
' z předpokladu, že pojem prostor, v němž působí, Praze upálil k smrti, co spravedlnost
,
se nesmí
svobody, třebas je bez mnohem širší; především se ten mohl od svého oko- ,ovšem chápat jako volání
prostřední zkušeností lid o oblast myšlenky, která li dozvědět o svobodě? jpo rovnosti. Leonardo da
Tato mládež nenašla svo- iVinci potřeboval jistě víc
ské bytosti a podstatnou nezná hranic.
touhou lidského srdce, ■ “Vědomí vlastního “já ” bodu jako zkušenost ob- životního
;
prostoru než
,
musí každá generace na proměňuje lidského du čanského života v okol- většina
jeho současníků.
plnit svým obsahem. I cha v zrcadlo, takže je s ním světě; objevila ji ve -“Spravedlnost v lidských
když totiž touha po svo to svět ve svém vnitřním svém nitru jako původní ,silových'polích je subtil
: smysl, který roste prá
bodě zůstává stejně nut prostoru obrazit. Vnitřní a přirozenou potřebu lid- ní
kavá, mění se nutně, oko sféra jeho činnosti, která ského ducha.”
vě na oné lodyze touhy
lí, v němž “rozkvétá” . nemá hranic a která se
De Madariaga povážu- .po svobodě, kterou se
Avšak přesto - dnes jako neustále pohybuje smě je otázku, zda má člověk snaží oklestit.” Svobodu
dříve - je nutno tento po rem k okraji universa, se obětovat svobodu za kus tato dynamická rovnová
jem definovat především obráží v jeho vnitřní sfé chleba, za pouhý trik, kte ha nezužuje, naopak do
tlakem zevnitř a rámcem, ře, která je rovněž .ome rým se dává z politické pomáhá automaticky h
v němž touha konkrétního zená a stále se rozšiřuje debaty zmizet ideji svo spojení tří pojmů: smysli
člověka působí. Pro zví k okraji vnitřního bytí. body, aby se tak očistily pro svobodu, pro spra
řa ta znamená svoboda Obě tyto odchylky promě systémy, které ji popírá vedlnost a pro řád.
skutečné využití prostoru, ňují smysl pro svobodu, jí, fašismus, komunismus.
Každý politický tempe
který jim příroda poskyt který pociťují zvířata - Svoboda je potravou du rament tu má na vybra
la. Nemůže mít týž vý konkrétní síla, která stoji cha a nelze požadovat, nou jednu z těchto inte
znam pro krtka jako pro tváří v tvář elementár abychom “obětovali svou lektuálně - intuitivnícl
lva, jde-li o to prožít ji. ním případům konkrétní duchovní potravu za to, cest: Konservativci zvoi
Přece však je stejná, ho zápolení, vítězství ne že si zajistíme potravu cestu pořádku, liberálov*
máme-li na mysli nutká bo porážek, to je cosi bá pro své tělo” .
cestu svobody a socialist*
ní, touhu po ní. “Je to ječného, , zvláštního, věč
V silovém poli, které se cestu spravedlnosti. Jsou
jedinečná nutnost, potře ně neukojeného, vyzýva nazývá člověk, působí vi -li upřímní a rozumní, se
ba, která předchází všech vého a přece původního tální síly: hlad, libido, jdou se v pokojné a svc
ny ostatní, podmiňuje je a přirozeného. Mládež ctižádost, hrdost, strach, bodné společnosti. Výsle
a dokonce je v sobě za která se roku 1956 v Bu žárlivost, touha po svobo dek závisí na formě hrnuje.” V přírodě ome dapešti postavila holým dě. Ještě složitějším si kvalitě lidí u vesla.
zuje svobodu zvířat nejen těly proti Chruščovovýir lovým polem je národ,
Jestliže překročí mez
zákon krve - šelma ničí , tankům, bojovala a umí který de Madariaga při- spravedlnosti, potlačí tír
svobodu jiných zvířat, rala za svobodu. Co vě ■ rovnává ke galaxii. V nevyhnutelně
svobodí
když využívá svobody děla o ní ona, která při astronomickém světě zá- Lidská galaxie ucítí tenc
své -, ale i kolektiv - šla na svět a vyrostla v<! visí trvání nebo zánik ga- tlak chybně používán
stádo vede nejsilnější sa stínu Stalinovy boty? Mla ■ laxií na matematických kolektivní síly, vznikn
Švýcarský ústav pro výzkum Východu sleduje jako jediná organizace ve Švý
carsku události ve státech, které komunisté ovládají nebo v nichž mají roz
hodující v l i v . Uveřejňováním výsledků svého bádání o politice a hospodářství
těchto zemí chce orientovat širokou veřejnost, aby si tak mohla učinit vlastní,
dobře fundovaný úsudek. Ústav je vybudován na soukromé základně a je na
prosto — finančně i ideově — nezávislý. K desátému výročí jeho trvání pronesl
španělský filozof-exulant de Madariaga projev, v němž se snaží vyhmátnout
kořeny, z nichž vyrůstá svoboda. Přednáška vyšla později jako 15. svazek
nakladatelství Ústavu.

Píseň novoroční
Jaroslav Seifert
Když měsíc už se přesune
přes. půlnoc novoroční,
nekoukej, chlapče, po luně
a nový život počni.
Tohle si vždycky říkávám
v té noci čarodějné.
Když začne rok, ach. Jaký klam,
všecko je opět stejné.
A jak jsem žil, tak žiji dál
a předsevzetí zchladne.
Z toho, co jsem si předsevzal,
nic už mne nenapadne.
pslika měl jsem vždycky rád,
byl pokorný a chudý.
Ježíškovi šel zadýchat
prokřehlé jeho údy.
Ten hodný chtěl jsem taky být,
jak tohle zvíře boží,
jež vodu pije a zná žít
jen z bodláčí a hloží.
Taky jsem letos Kristu dých'
na jeho zkřehlé dlaně.
Ježíšek smutně hlavu zdvih
a děl mi zadumaně:
Kdepak jsi, hochu, zase byl,
jak je tvá vůle vratkáI
A já se s hanbou odplížil
od jeslí Jezujátka.

protitlak a stoupá v kaž
dé jednotlivé životní jed
notce, z nichž se galaxie
skládá. Vztahy silových
polí se změní, rovnováha
a pořádek zmizí. Režim,
který překročil hranici
spravedlnosti, je přede
vším hloupý. Takový vlád
ce zapomíná nebo obvyk
le nechápe, že síly, které
v
potlačených
polích
vzbudil, mohou v celém
kolektivním silovém poli

vyvolat výbuch a často
také vyvolají.
“K čemu svoboda?” ■
ptá se zhoubce svobody.
Ve skutečnosti nebyl nikdy
jejím nepřítelem. A ptá-ii
se: “K čemu svoboda?”
míní tím vlastně: “Svo
boda, pro koho?” Jeho
odpověď, -kterou nikdy
nedá, které si však je
stále vědom, zní: “Pro
mne a jen pro mne.” Kaž
dá monokracie spočívá v
(Pokračování na sír. 8 )

__________________

Dobře uložené peníze
Jiří Sýkora

Lístek jsem sehnal pod rukou a za trojnásobnou
cenu, ale nelitoval jsem.' Byl to pro mne svátek.
Patřičně, až nábožně jsem se na návštěvu divadla
připravil. Slavnostní nálada mne neopustila po ce
lý den.
Jakoby nepozorně jsem při setkáních se známými
vždy mezi řečí prohodil, že jsem sehnal lístek do
divadla Jiřího Sýkory. Byl jsem předmětem zájmu
a obdivu a hlavně závisti. Ne, nejsem snob, ale byl
jsem si vědom, že takové štěstí potká jen ty nej
větší prominenty.
Stalo se obecně známou pravdou, že divadlo JS
je jednak záležitostí snobů, jako ostatně každé m la
dé divadlo, ale nejen to. Okouzleni byli i lidé oprav
du milující divadlo, neboť byli již unaveni nevý-.
razným a jednotvárným repertoárem oficielních divadél, která snad pro nedostatek dobrých textů
stagnovala. Divadlo JS vyhovovalo zmlsaným kon
zumentům svou originalitou, nespornou uměleckou
úrovní a skvělým repertoárem. Průměrné diváky pak
plně uspokojovalo svou nespoutanou divadelností,
která nechávala zcela otevřené volné pole divákově
fantazii.

Dojel jsem k divadlu. Obrovský zástup před šěsti
pokladnami se vlnil a hlučel.. Pokoutní obchodníci
se tlačili mezi davem a prodávali lístky za neho
rázné ceny. Blížil se začátek představení. Chvěl
jsem se nedočkavostí. Ve foyer jsem si koupil úhled
ný prográmek a vyhledal jsem svoje místo. Program
měl mnoho stránek, a jak jsem v něm listoval, vě
děl jsem již bezpečně, že nebudu ani maličko zkla
mán. Očarován jsem prohlížel krásně bílé stránky,
které nehyzdila ani jedna hláska. Nic o tom, co di
vadlo chystá, co nechystá a proč, žádné profily před
ních herců — jak začínali, jak pokračují a jak by
chtěli končit, žádné fotografie ani ukázky scény,
ani povídka sekretáře divadla, žádné intervjů — nic
takového. Jen krásné čisté bílé stránky.
Již ve vestibulu jsem s hřejivým-uspokojením kvi
toval, že není instalována žádná výstava z ukázek
prací místního výtvarníka, ani z dětských kreseb,
ani z uměleckých fotografií. Jen krásné čisté bílé
stěny.
Za minutu bude osm a představení začne. Jeviště
bylo osvětleno všemi reflektory. Bylo docela prázd
né — jen černý samet, černý horizont, podlaha je\

viště bez jediného smítka, bez jediné kulisy. Nic
nekazilo strohou krásu prostoru.
Čas letěl. Rozčileně jsem poposedl. V duchu jsem
ještě zauvažoval, zda jsem si vybral správně. Měl
jsem totiž možnost vybrat si asi z pěti představení.
Vzal jsem však lístek hned na nejbližší, protože jsem
se obával, aby si to přítel nerozmyslel. Myslím
však, že požitek z této hry nebude o nic horší než
z kterékoliv jiné, protože repertoár byl skutečné
kvalitní.
Ospi hodin.
Přesně dvě hodiny trvala ta nádhera. Ticho! Ne
smírné, konejšivé, uklidňující ticho. Dvě hodiny ab
solutně prázdné jeviště.
Ne, nelitoval jsem. Myslím, že dnešní nepředsta
vení “Cikánského barona” bylo určitě jedním z nej
lepších. Burácivý potlesk byl odměnou všem, kteří
dnes nehráli, nezpívali a netančili.
Cestou domů jsem si ještě osvěžoval nezážitky
dnešního večera, a poznal jsem, že divadlo JS mě
'zcela zaujalo, a že jsem se stal jeho skalním přízniv
cem. Mám ušetřeny nějaké peníze a skoupím líst
ků co se dá.
Doma jsem si prohlédl v tisku přehled programů
divadel — a vzdychl jsem nadšením. Divadlo JS
zítra pro velký úspěch znovu zahraje “Moje teta —
tvoje teta” ! Určitě půjdu.
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John Danius: Zrod satanova atomu, III. část trilogie Jménem satana.

Lepši budoucnost dr. Haklové
Každá kniha, má-li být uměleckým dílem, musí v poměrů v táborech pro uprchlíky se autoři pustili
sobě nést prožitek svého autora. Na druhé straně odvážně na zatím málo probádanou půdu. Dosud
musí však autor svůj osobní zážitek umět transfor jsme se o uprchlických táborech dovídali ze dvou
movat a odpoutat se od svého vlastního já. Je to stran — komunistická propaganda je popisovala jako
obtížné zejména tehdy, jsou-li zážitky silné a proto peklo na zemi, zatímco exiloví autoři naopak příliš
je nutno ocenit, dokáží-li to i autoři knihy Zrod růžově, pokud o nich vůbec cudně nemlčeli. John
satanova atomu — neboť John Danius je pseudony Danius o nich píše jazykem, jenž se v mnohém po
mem skupiny československých obětí komunistické dobá jazyku Josefa Škvoreckého — jazykem čtenáře
ho režimu. Není . pochyb o tom, že nemůže být mírně šokujícím, za daných podmínek však jedině
hrůznějších a otřesnějších zážitků, než jaké na člově věrným a výstižným. V pozadí osudů doktorky Hak
ka čekají v pekle komunistické mašinérie, příliš lové defiluje celá řada postav jen načrtnutých, kte
zvrhlé na to, než aby hned zabíjela, a raději rafi ré však hlavní nit příběhu nerozmělňují, ale naopak
stmelují.
nované mučící tělo i duši.
A přece se autoři dokázali od osobních bolestných
Autoři v předmluvě k dílu opakovaně upozorňují,
vzpomínek natolik odpoutat, že vznklo dílo, vypoví že nechtěli napsat knížku oddychovou a proto, aby
dající o celém systému, nikoliv jen o politických věz se líbila, ale chtěli pobuřovat, burcovat a varovat,
ních samých.. V prvních dvou částech trilogie bylo aby lidé věděli, nezapomněli a bránili se proti ja
ještě zřetelně znát hledání, tápání, autoři často sklou- kékoliv diktatuře. Přesto však knížku “Jménem sa
zali k oné popisnosti, která sice přispívá k doku-1 tana” přečte čtenář jedním dechem.
mentárnosti díla, ruší však celistvost čtenářova zá
Marcela Čechová
Pozn.: Knihu můžete též objednat v redakci HD —
žitku. Třetí díl trilogie, nazvaný Jménem satana, je
zcela jiný. Autoři jej v úvodu věnovali památce mat III. díl $ 5.50 (nebo celou trilogii).
ky — mučednice dr. Milady Horákové a všem že
JEDINEČNÁ NUTNOST
nám, jimž komunismus ukradl děti, manžele i m a
teřské radosti. Kniha však není popisem vězeňského (Pokračování se str. 7) spravedlivé a zbytečné
života ani trpkou reportáží, jichž už čtenář četl to tom, že se monokratu pře- omezování svobody je telik, že se od nich začíná v podvědomé hrůze odvra nechává svoboda všech dy pouze výsledek hloucet. Kniha “Jménem satana” je skutečným románem,
v němž je čtenář 1od první chvíle silně zaujat hrdin životních jednotek, nad posti a neznalosti účinků,
kou, mladou doktorkou Haklovou. Sledujeme její od nimiž vládne. A tak se které se mechanicky obchod na Západ v roce 1948, pobyt v uprchlickém stává, že monokrat milu- jevují při každém útlaku,
táboře i pozdější návrat do Čěskoslovenska, v němž je svobodu nade všechno Tím,. že utlačovanému
jí komunisté slibovali “lepší budoucnost”', sledujeme
brání prozkoumat zkušemyšlenkový zápas a vyzrávání mladé ženy, její lásku ostatní.”
Lidský duch se snaží ností sama sebe, je omek muži, jemuž se obětovala, a posléze zmaření všech
iluzí a nadějí a nový odchod za 1hranice.
pochopit a vlastnit-svět a zení následkem nelidské
Doktorka Haklová není hrdinka, pronášející moud sebe sama proto, aby tvrdosti. A kdy brání čloré, řeči, a to ji jen zlidšťuje. Líčením skutečných
mohl spolupracovat na věku v tom, aby se zúvesmíru. A to je, -'zdá se častnil díla tvoření, je
de Madařiagovi, nejdůle- totožné s rouhačstvím,
S Y D N E Y
žitější argument ve pro- kterým lidský duch musí
spěch svobody. Každé ne- opovrhovat.
j. s.
česká restaurace
Contin. "GOURM ET"
Restaurant "LABUŽNÍK"
129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bay

Sydney, tei. 317395
Otevřeno denně:
pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2 h. odp.
a od 5 do 9 hod. večer, v neděli po celý den.
Přijďte určitě, budete spokojeni!
Na Vaši návštěvu se těší rodin* Novotných

• , Přijmeme
HOSPODYNI

samost, pro rodinu o
2 dospělých v moder,
domě v Rose Bay.
Nabízíme oddělený byt
s TV, plat $ 50,- čist.
týdně. V domácnosti
je ještě pomocnice. Je
třeb a 1 znát
trocha
anglicky nebo němec •
ky. Volejte laskavé
(Sydney) 36-3854

Přijmeme
muže nebo ženu

St. George Surgical
Orthopeadic Centre,

ŠTEVEN VARDY

Telefon (Sydney)

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

587-1497

Nové klimatizační
zařízení
M E T T E RS

zcela nehlučné
a jiné elektrotechnické
zboží dodá

54 Carlton Pde.,
Carlton (Sydney)
Tel. 587-4113

Chcete se v příjemném prostředí
DOBRÉ A LEVNĚ NAJÍST ?
Poslechnout si českou hudbu?
Vše je pro Vás pripraveno v české restauraci
ZLATÁ

Jan a Marie Wisz

K VÝROBĚ SVRŠKŮ
na boty

jen plně zápracované
k plnému nebo částeč.
zaměstnání.
Dobré výdělky.

PRAHA

235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney

Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi

AUTOŠKOLA

HODINÁŘ *
ZLATNÍK *

DISCOUNT HÓlíŠE
241A Oxford Street

BONDI JUNCTION
■ (proti kinu Metro)
, Tel. 389-1222
POZOR: Náš obchod
je POUZE na uvedené
adrese!

HLAS DOMOVA MŮŽE VÁM DODAT
>AT
IHNED TYTO KNIHY

|

Alice G. Masaryková: Dětství a mládí $ 2.50
Karel čapek: Hovory s T. G. Masarykem $ 3.50
Josef Falta: Přes fronty a přes hranice $ 1.85
V. Fishl: Hovory s Janem Masarykem $ 1.20
J. Beneš: Na místě (68 Publishers, Toronto) $ 3.50
Ladislav Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.20
A. Ostrý (pseudonym —Praha): Československý
problém $ 4.80
i
Radoslav Selucký: Východ je Východ $ 3.60
Jiří Hochman: Jelení Brod $ 3.60
G~Laub: Největší proces dějin $ 3.30
Andrej A. Amalrik: Udrží se Sovětský svaz do
r. 1984? $ 2.40
Kníška Karla Kryla $ 2.40
J. škvorecký: Tankový prapor $ 2.80,
M. Komínek: I pod oblohou je peklo $ 5.50
The Birth of Czechoslovakia (angl. publikace Čs.
ná. rady americké) $ 4.50
IB. Mikula: Učebnice češtiny (Progresive Czech)
$ 5,J. Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 16.50
Petr Den: Světélko jen malé 50c
Czechoslovak Recipes $ 1.50
Vilém špalek: Tam Portugués znova a znova na
lévá svůj jed 5 3.-,
B. Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje
$ 1.20

J. Durych: Služebníci neužiteční (4 svazky) $ 18.J. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.-,
ilvan Sviták: Kniha prezence (Dialektika pocitů
1948-56) $ 1.70
'd . Pecka: Člověk (3 díly) $ 10,G. M. Hopkins: Básně $ 1.50,
Gertrud von Le Fort: Věčná žena $ 1.M. Součková: Případ poesie $ 1.50,
V. Javařická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70
K. Čapek: Anglické listy $ 1.70,
Poldauf: Arglicko-český a česko-anglický slovník
(1.224 stran) $ 9.40
Hais: Angl.-český a česko-anglický kapesní slov
ník $ 2.80
Ceny jsou včetně poštovného
V HD můžete též objednat všechny knihy vy
dané CCC Books v Mnichově.

PLACENÝ

INZERÁT

V minulém čísle Hlasu domova mne dojal článek na str. 18, z něhož^jsem,
se dozvěděl, že “Bumerang” v Sydney zavírá pro nedostatek zájmu česko- ]
slovenské veřejnosti — ne snad proto, že v něm “byli komunisti” , ale proto,,
že lidé, kteří naříkají, že zde není kultura, “kulturu” nenavštěvovali. Vidím j
v tom tudíž něco jiného, než proč jsem zavřel české divadlo v Sydney. Snažil (
jsem se přinést “kulturu” a myslím, že se mi podařilo za pomoci ochotných j
herců a režisérů udělat divadlo, které se nemuselo před nikým stydět, protože,
všechna představení byla na nejvyšší úrovni. Děkuji znovu všem spolupracov
níkům. Avšak nezájem zdejší čs. veřejnosti byl tak veliký, že místo aby cho
dila na představení, stále více diváků ubývalo. Proto jsem se^ na posled- j
ním představení, na němž jsem spočítal 75 lidí, rozhodl říci po přestávce, že J
divadlo rozpouštím. Herci o tom předtím ani nevěděli, takže konec byl smut- ]
ný, několik očí zaplakalo. Zato jsem přesvědčen, že se mnoho jiných lidí J
radovalo.
V minulém čísle HD mne na téže straně překvapil také inzerát' o zakládání i
nového divadla v Sydney. V oznámení ani nejsou uvedena jména, na k te rá !
se mají zájemci obrátit, jen telefon. Přeji novým divadelníkům mnoho úspé-1
chu, ale když jsem za ta léta poznal tu naši emigraci, přesvědčil jsem se, že ]
má v sobě následující anekdota něco sice smutného, ale zato pravdivého:
Přijde víla k Američanovi a řekne: “Můžeš mít jedno přání a hned ti jej
splním!” Američan ze sěbe rychle vyrazí: “ Chtěl bych milión dolarů!'’ i
Stalo se.
Tatáž víla-se obrátí se stejnou otázkou na Francouze a jeho přání vyjadřo
valo touhu všech typických Francouzů: chtěl vilu na Riviéře, a v ní pěknou]
blondýnku.
Pak zavitá víla k Čechovi a ptá se, co by si přál, když mu může splnit jen <
jediné přání. Čech dobu přemýšlí a nakonec řekne: “Vidíš, vílo, tam toho (
souseda? Tak ten má kozu a já bych chtěl, aby mu chcípla!”
Jan Domabyl, Sydney ]
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AUSTRALSKO-ČESKA FIRMA

A R C H I D O N D ES I G N S
Vám nakreslí plány a vybaví
stavební povolení pro
* obytné a průmyslové stavby
* přestavby a přístavby
* sanitární zařízení
* interiéry bytů a kanceláří
Pomůžeme Vám připravit rozpočet oprav
při koupi staršího domu

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

Milana Karvaše, nar. 6. května 1948 neb zprávu
o něm — nutné. Pan čičman, býv. kuchař ve SwissInn v Katoombě, NSW. má v red. dopis.

ČS. RESTAURACE V ZIMNÍ ■ZAHRADĚ

nad bruslařským stadiónem
W1NTERGARDEN
28 Whitehorse Road, Ringwood, Vic.

Telefon 879-1467
SYD N EYSKÝ BUMERANG V MELBOURNE
Restauraci převzal bývalý nájemce
Studio Bumerang v Sydney, které se rozloučilo se
Little Európe v Sydney
svým sydneyským obecenstvem (viz minulé číslo
HD), ukončilo definitivně svojí činnost prvním a
Česká domácí kuchyně — denně knedlíky,
současně i posledním zájezdem do Melbourne. Pod
vepřová atd.
záštitou melbournské odbočky Společnosti pro vědy
Otevřeno 7 dní v týdnu od 11. hod. dop.
Volejte: 64-1207, nebo večer 350-2653
a umění předvedli 16. 12. m. r. členové Bumerangu
do 11. hod. noční
131 BRIDGE S T R EE T , PORT M ELBOURNE
— před vyprodaným sálem Monashovy university
. n m i m i i m i i i u i i i i i m m i m i i i i i f i i i i m i i i i i i u m i i m m i i i i t *2
4
3
—
literární
večer
inspirovaný
tvorbou
Josefa
škvo£^3^sí4!^iB^rsisa^a[si^iR@iB9a3^a^s(s^Egica3aBais!siscasiasKB3issa>reckého^ kterým chtěli vyjádřit upřímný obdiv ne
jen umělecké a lidské osobnosti J. škvoreckélio, ale
40. MEZINÁRODNÍ EUCH ARISTICKÝ KONGRES
současně upozornit širší veřejnost na činnost exilo
VYUČOVÁNÍ ČEŠTIN Ě A SLOVENŠTINĚ
Od 18. do 25. února se bude konat v Melbourne
vých nakladatelství. V této souvislosti je třeba jen
litovat, že studio Bumerang ve své práci nehodlá - 40. Mezinárodní Eucharistický kongres. Je to slav
V MELBOURNE
a ani nemůže — dále pokračovat.
-p nost, při níž věřící celého světa veřejně uctívají
Jak jsme už oznámili v loňském roce, vyhovělo
Krista v nejsvětější Svátosti na jednom místě. Při
ministerstvo státu Viktoria žádosti o zavedení vy
této příležitosti tedy budou zde zástupci věřících z
učování českému a slovenskému jazyku v Melbour
celého světa. Každá národnost bude zastoupena vy
Provádíme veškeré práce optické
ne, přihlásí-li se dostatečný počet studentů. Konkurs
sokými církevními hodnostáři. Náš národ pod komu
přesné, rychle a za levné ceny
na obsazení míst učitelů byl už vyhlášen v úředním
nismem je však chudý na církevní hodnostáře, zvláš
listě.
tě biskupy. Přece však i my budeme mít čestné za
Vyučování češtině a slovenštině pro začátečníky
stoupení. S radostí oznamuji všem krajanům, že nás
má začít na úrovni 3. ročníku střední školy (Form
bude representovat Jeho Exelence pan >biskup Jan
III) a přijmutí budou žáci od 3. ročníku střední ško
Mořkovský z Houston, Texas. S ním přijede Mgr.
ly. Kursy jsou přístupné i dospělým. Dalšími roční
Dr. Petr Lekavý, kterého mnozí z vás znají z Ně
ky budou Form IV a Form V. Oba jazyky budou
mecka, Mgr. Ťydlička, páter Svrček a skupina vě
uznány jako volitelné předměty v “Leaving Certifiřících.
cate” . V případě, že čeština a sloyenština budou za
Pan biskup bude mít mši sv. pro naše krajany
vedeny na připravované fakultě slovanských jazyků
18. února v 10.30 v kapli Bethlehem Hospital, Kooyong
573 Hampton St.,
na zdejší Monashově universitě, budou uznány jako
Rd., Caulfield. Prosím všechny věřící krajany, aby
maturitní předměty.
se této mše sv. zúčastnili.
Hampton, Vic.
Vyučování se má konat od 17. února 1973 každou
Aby každý měl možnost promluvit s panem bisku
Telefon: 98-5756
sobotu od 9.15 do 11.15 v Princes Hill High School.
pem, bude po mši sv. uspořádán společný oběd u
Je v zájmu všech rodičů, aby využili této jedinečné
Edy Zlatého, Rheinland. Prosím všechny ty, kteří
příležiosti (která třeba nebude opakována) a přihlá
se chtějí zúčastnit tohoto oběda, aby si zamluvili
sili do školy bezodkladně své děti, stejně jako je
místo a sice v Rheinlandu tel. č. 663-1266, nebo u pana
přihláška v zájmu dospělých, kteří se chtějí učit
Jar. Jelínka tel. č. 50-1450 a večer na tel. č. 754-5159.
"Řekněte to květinami"
česky nebo slovensky.
Oběd bude stát 3 dolary a je třeba znát předem
Váš květinář,
Podrobné informace ochotně podá: J. Berka, tel.
přesný počet účastníků.
37-2468 nebo písemně: G. P. O. Box 449 C. Melbour
Pan biskup bude nás representovat na společné
spolupracující
s
INTERFLORA,
ne, 3001.
Rodič, sdružení
mši sv. všech emigrantů 20. února v 8 hod. večer
může zařídit dodávku
na M. C. G. Při této mši sv. každá národnost přine^
se na oltář dar Bohu. Naši krajani darují mešní ka
květin a věnců
lich, na němž křížek bude vysázen českými granáty.
PANÍ IRENA ČAPKOVÁ, M. B. E.
t Československu nebo v jiných státech
Další dar bude přinesen při mši sv. na ukončení
Mezi osobami z australského státu Viktorie, které
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
kongresu 25. února v 6 hod. večer na M. C. G.
bylý dle novoročního výnosu královny Alžběty H. | nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem
poctěny vyznamenáními a řády, je též paní Irena
krajanům, kteří přispěli na úhradu těchto darů a
I
květinářství
INTERFLORA.
Čapková z Melbourne-Caulfieldu, které byl udělen
těm, co darovali granáty — Bůh zaplať. Do dnešního
řád M. B. E. (Member of British Empire). V citaci |
Poznáte je podle obrázku Merkura
dne bylo darováno 420 dolarů.
se praví, že řád dostává: pí. Irena čapková, člen
Kdo má možnost, přijďte v národním kroji. Sku
ve výkladní skříni
předsednictva Přistěhovaleckého poradního výboru od |
piny v národních krojích budou mít na stadiónu vy
r. 1957 a Good Neighbour Council-u od r. 1958, za 1
IN T E R F L O R A —
hrazeno zvláštní místo. Naše krojovaná skupina po-,
veřejnou činnost všeobecně a zvláště za sociální prá
nese obraz Pražského Jezulátka.
I
KVĚTIN
Y
DO
CELÉH
O
SVĚTA
ci ve prospěch přistěhovalců a jejich integrace. Pí.
Program celého kongresu byl vydán tiskem, každý
Čapková nám k této příležitosti zaslala dopis, z ně
si ho může opatřit. Zde uvádím jen hlavní slavnosti:
hož vyjímáme: “ . . . Bydleli jsme s 21etým děckem
M. C. G.: 1. Mše sv. všech emigrantů 20. února
414 roku v garáži, kterou jsme si sami s pomocí lev ^ , '^^'o b r a z y >^ j Tj1vÍ ěC ecícé ,' ^ e p r o d ^ kce ~
v 8 hod. večer.
ného dřeva uspořádali tak, že byla obyvatelná. P ra
2. Ekumenická pobožnost všech církví 22. února
covala jsem celou tu dobu v domě, ke kterému garáž ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí \ v 8 hod. večer.
dřevorhů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.) *’
patřila, coby služebná, uklízečka, kuchařka a číšnice
3. Mše sv. východního ritu 24. února v 8 hod. večer.
RÁMOVÁNI obrazů a POZLACOVÁNI rámů
a manžel jako zahradník. Ten pak vnoci pracoval na
4. Statio Orbis — ukončení kongresu 25. února v
směně v Holdenu a já jako číšnice v čínské restau
i nábytku odborně provádí
6 hod. večer.
raci. Tak jsme začali a šetřili na deposit na budoucí
první pozlacovačská firma v Austrálii
Myer Music Bowl: 1. Shromáždění mládeže 23.
domov a obchod. Tak jsme přečkali i ta 4% léta.
února v 8.30 hod. večer.
Myslím proto vždy, že dnešní přistěhovalci to mají
2. Liturgie domorodců 24. února ve 3 hod. odpoledne.
J. KOŠŇAR PTY. LTD.
přece lehčí a lepší možnost “to někam dotáhnout” . '
Royal Agricul. Showgrounds: 1. Mše sv. pro nemoc
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Víc.
né 23. února v 7 hod večer.
Na všechny shora uvedené slavnosti je třeba vstu
Telefon: 37-3109
penky, bez nichž nikdo nebude připuštěn. Vstupen
jakož i v č. 42 Howar-d St., North Melbournt
I H
l l i i l S B l i i l i r
ky budou přiděleny farním úřadům a emigr. kněLETOVISKO “ ŠUMAVA”
1
(pokračování William St.). TeL: 329-8038
žím, kteří je rozdělí věřícím.
Po dobu kongresu prosme Krista, aby se smilovali
Krajanům poskytneme 15% slevu
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
nad
naším domovem. A aby dal svůj pokoj a mír
srdečně zve všechny krajany na
celému světu.
P. J. Peksa

CHRPA

Optical Service

TANEČNÍ ZÁBAVU

PODĚKOVÁNÍ

která se koná v neděli dne 28. ledna 1973

V minulých týdnech nám
došla spousta hezkých
přání od známých i osob
ně neznámých čtenářů,
která potěšila. Všechna
přání do roku 1973 srdeč
ně opětujeme.

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Kraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

Ä
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Malý oznamovatel

Velký výběr jakostního masa a uzenin

POKOJ V KEW, Vic.

najdete v českém řeznictví a uzenářství

se zvi. kuchyní se pro
najme. Informace v HD.

U FRANTIŠKA ŘÍHY

PÁN STŘEDNÍCH L E t 7

! 73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-2019J

nezávislý, hezkého vzhle
du, rád by poznal charamantní společnici. Zn.
“Autovýlety - Melb.” do
Hlas domova HD.

I Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu \
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka,
frankfurtské párky, turistický salám.

HLAS
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DOMOVA
Spitz a Gouldová jasně vítězí

Sportovci roku 1972
Karel

Janovský

Senzace sezóny: Ital Piero Gros

Světová trofej lyžařů
Lyžaři a lyžařky alpských disciplin absolvovali v závěru roku 1972 ve francouzském středisku zim
ních sportů Val ď Isere, v italských lyžařských centrech Garderiě a Madona di Campiglio a v rakouském
Saalbachu celkem 9 závodů, po nichž vypadá situace v bojích o Světovou trofej přibližně takto:
Zatímco Francouzi, kteří hráli v posledních letech významnou roli, své příznivce totálně zkamali (ne
jenže nevyhráli ani jeden závod, ale jen zřídkakdy se objeví v první šestce závodníků), převzali jejich
pozici znovu Rakušané. K lyžařským velmocím se přiřadilo družstvo Itálie a částečné úspěchy zazna
menali Švýcaři.

Senzací sezóny je bezpochyby 181etý Ital Piero
Gros ze Sestriere, který na závodech “kriteria prvního sněhu” ve Val ď Isere vyhrál obří slalom, když
tu porazil veškerou světovou elitu. Piero Gros triůmfoval i v Madoiia do Campiglio, kde obsadil první
místo ve speciálním slalomu. Speciální slalom v Madona di Campiglio se stal vůbec lyžařským festivalem Itálie. Za Piero Grošem na druhém místě skončil totiž olympijský přeborník a obhájce Světové tro-.
feje, jeho krajan Gustavo Thoeni a do první šestky
slalomářů se dostal i i Pietrogiovanna (umístil, se
šestý).
Dvě vítězství na svém kontě (navíc i několik dalších dobrých umístění) má známý rakouský lyžař
David Zwilling, který ve Val ď Isere vyhrál sjezd
a v Madona di Campiglio obří šlalom. Pátou soutěž
mužů v bojích o Světovou trofej — sjezd na trase
posledního světového šampionátů v Gardeně — roz
hodl pro sebe suverénně držitel olympijského stříbra,
Švýcar Roland Collombin, před rakouskými sjezdaři
Karlem Cordinem a Davidem Zwillingem.
Na přelomu roků vypadá pořadí o Světovou trofej
mužů takto: 1. David Zwilling (Rakousko) 60 bodů,
2. Piero Gros (Itálie) 50 bodů, 3. Roland Colombin
(Švýcarsko) 36 bodů, 4. Helmuth Schmalzl (Itálie)
30 bodů, 5. Karl Cordin (Rakousko) 28 bodů. 6. Gu
stavo Thoeni (Itálie) obhájce trofeje — 24 bodů.
V Poháru švédského krále
V ÍT ĚZ Í ŠPANĚLSKO

Lyžařky mají za sebou čtyři závody o Svetovou
soutěž. Zde zřejmě už pomalu kráčí za obhájením
světového prvenství 191etá Rakúšanka Annemarie
Proelová (která na OH v Sapporu neuspěla), která
má po posledním^ vítězství ve sjezdu v rakouském
Saalbachu 75 bodů, tedy 35bodový náskok před druhou v pořadí Francouzkou Jacqueline Rouvierovou.
Mimochodem v Saalbachu vyvtořila Rakúšanka
Proelová nový rekord Světového poháru. Vyhrála
v něm už 19 dílčích závodů. Nejúspěšnější áž dosud
byl trojnásobný olympijský vítěz z roku 1968 v Grenoblu, Francouz Jean Claude Kflly, který vyhrál
18 závodů soutěže o Světovou trofej.
________________

Hokejový turnaj v Moskvě
Čestý ročník hokejového turnaje o cenu Izvestija,
který se konal v předvánočním týdnu v Moskvě, ne
přinesl mistrům světa, Čechoslovákům, velký úspěch
když prohráli se Sovětským svazem 4 : 8 (ke konc:
zápasu zcela odpadli. Třetiny 1: 1, 3 : 4 a 0 : 3) £
ztratili další dva body nerozhodnými výsledky zá
pasů se Švédy a Finy (2 : 2, resp. 1: 1) . Nakonec
však jediné vítězství (nad Polskem 3 : 0) stačilo í
tomu. že ČSR skončila jako druhá, za SSSR, kteiý
neztratil jediný bod. Nutno však říci, že v čs. muž
štvu chybělo 7 předních hráčů, především Holíkům
jihlavský útok. který odjel s týmem Dukly do USA
dále Paleček, který se zranil aj. Konečná tabulk:
turnaje:
SSSR 4 vítězství, 8 bodů, skóre 34 : 10, 2. ČSR
vít.. 2 nerozhodně, 1 porážka, 4 body, skóre 10 : 11
3. Švédsko 4 body, skóre 9 : 15, .4. Finsko 3 body
skóre 8 : 17, 5. Polsko 1 bod (nerozhodně se Švéd
skem!), skóre 5 : 13.

Jak se ani jinak nedalo očekávat, z ankety nejlepšího světového sportovce roku 1972” , kterou už
po 26. uspořádal sekretariát “Mezinárodní sportovní
korespondence” ve Stuttgartu, vyšel tentokrát ví
tězně 221etý plavecký fenomén Američan Mark Spitz.
Sympatického Marka Spitze, který na XX. letních
olympijských hrách v Mnichově získal 7 zlatých me
dailí, dalo v anketě na první místo 29 ze 34 zemí
všech světadílů, jež se podílely na hlasování. Ani
tak skvělý cyklista, jakým je vítěz “ Giro ď Italia” ,
“Tour de France” a nový držitel světového rekordu
v hodinovce Belgičan Eddy Merckx, nemohl konku
rovat Spitzovi a prohrál s ním coby druhý nejúspěš
nější sportovec r. 1972 rozdílem 75 bodů, v pomě
ru 90 : 165.
3. Lasse Virén (Finsko) — na OH v Mnichově na
vázal na slavnou tradici finskýcn běžeckých vy
trvalců, když vyhrál jak závod na 10.000 m (v
novém světovém rekordu) tak i na 5.000 m. V an
ketě získal
•
78 bodu
4. Valery Borzov (SSSR) — olympijský vítěz ve
sprintu na 100 m i 200 m
51 bodů
5. Ard Schenk (Holandsko) — trojnásobný olympij
ský vítěz v rychlobruslení z OH v Sapporu na 1.500
m, 5.000 m a 10.000 m
21bodů
6. John Akii-Bua (Uganda) — na OH v Mnichově
vyhrál finálový běh na 400 m překážek v novém
světovém rekordu za 47,8 vt.
20bodu
7. Bobby Fisher (USA) — vyhrál mistrovství světa
v šachu (nad sovětským reprezentantem B.
Spaským
13bodů
8. Emmerson Fittipaldi (Brazílie) — automobilový
mistr světa
10bodů
9. Nikolaj Avilov (SSSR) — vyhrál na OH v Mnicho
vě v novém světovém rekordu soutěž desetibo. jařů
8bodů
10. Gerd Mueller (NSR) — fotbalista FC Bayem
Muenchen, měl největší zásluhu na tom, že repre
zentační mužstvo NSR se stalo v Bruselu mistrem
Evropy
5bodů
Sportovkyní r. 1972 Byla zvolena australská plav
kyně Shane Gouldová, před Němkou Heide Rosen' dahlovou.

V Madridu se v prosinci hrála závěrečná utkáni
už tradiční soutěže v halovém tenisu, soutěže o Po
hár švédského krále Gustava, která je v závěru kaž
dého roku jakýmsi neoficiálním mistrovstvím Evro
py. Už pohled na účastníky semifinále: Španělsko.
Itálie, NSR a Maďarsko jasně naznačoval, že vyso
kými favority jsou zde tenisté Španělska, kteří si v
Podruhé L. Daněk
domácím prostředí nenechají ujít příležitost vyhrát
tuto cennou trofej. Ačkoli španělský tým museí na
stoupit bez zraněného Orantese, trojice Gimeno,
Čs. sportovec roku
Gisbert a Muňoz stačila na soupeře. Španělsko po
razilo v semifinále přemožitele Čechoslováků — Něm
Už počtrnácté uspořádal Klub čs. sportovních no
ce 2 : 1 a v závěrečném utkání Maďarsko 3: 0. V vinářů anketu “nejlepšího čs. sportovce roku”, kte
boji o třetí místo vyhrála NSR nad obhájci trofeje, ré se tentokrát zúčastnilo 192 novinářů, rozhlasových
tenisty Itálie 2: 1.
a televizních komentátorů. Z ankety, která'byla vy
hlášena v Kopřivnici, vyšel podruhé za její existen
ce vítězně Ludvík Daněk (v r. 1965 byl světovým
BO XEŘI: ČSR — A N G LIE 16: 4
rekordmanem), jenž se stal v Mnichově (hodem 64,40
Po douhé době dokáza- lý, technickv box wsoké m) olympijským přeborníkem v hodu diskem. V an
li čs. rohovníci pořádně úrovně. A i kdvž Dunu ketě dostal 1.873 bodů.
rozehřát
diváky, kteří vyhrál těsně na body. ne 2. Ondrej Nepela, krasobruslař, olympijský vítěz,
jím v hledišti sálu praž- byl z této prohrv nikdo
mistr Evropy a světa
1.624 bodů
ské Lucerny připravili na- smutný, Ondřej se před- 3. Vítězslav Mácha, olympijský vítěz v klasickém
konec velké ovace. Tre- stavil jako nadějný bořeckořímském zápase wrelterové váhy
1.559 bodů
néři Zdeněk Horák a rec. Dobrou úroveň měl 4. Milena Duchková, na OH v Mnichově získala v
olympijský přeborník Jú- i zápas těžké váhy, ve
soutěži skokanek do vody z 10 m věže stříbrnou
lius Torma dali tentokrát kterém boxovali Motýl s
medaili
957 bodů
šanci mladým boxerům, Angličanem
Forbesem. 5. Oldřich a Pavel Svojanovští, v olympijské regatě
což se ukázalo jako správ- Motýl boxoval s přehledvojek s kormidelníkem byli druzí za posádkou
né, čs. rohovnický sport dem. Ve druhém kole uV. Německa
949 bodů
má bezpochyby celou řa- platnil tvrdou sérii zása 6. Ladislav Falta, střelec, na OH “stříbro” 694 ”
du talentů. Nejhezčím zá- hů,
která
Forbesem 7. Helena šikolová, běžkyně na lyžích, na OH v
pasem celého mezistátní- otřásla natolik, že nebyl
Sapporu v běhu na 5 km třetí
554 bodů
ho střetnutí bylo zápolení schopen dalšího boje. Mo- 8. Eva Šuranová, dálkařka, na OH v Mnichově sko
v pérové váze (do 57 kg), týl zvítězil rsc., rozhodčí
kem 6,67 m třetí
468 bodů
ve kterém oba rohovníci zastavil boj pro neschop- 9. Vlastimil Moravec, cyklista, vyhrál 25. ročník tzv.
jak Ondřej tak i Angli- nost soupeře pokračovat
Závodu míru
367 bodů
čan Dunn předvedli rych- v utkání.
10. Jan Kodeš, tenista
266 ”

H okejová liga
Dne 10. ledna se otevřou v ČSR po téměř 4týdenní
přestávce způsobené startem čs. národního mužstva
na turnaji Izvěstijí v Moskvě a na turné v Kanadě,
znovu zimní stadióny, na kterých budou pokračovat
boje o přebornický titul. Prvoligoví hokejisté mají
za sebou 21 kol, po kterých je možno říci, že už
dlouho nebyla nejvyšší čs. hokejová soutěž tak za
jímavá jako letos, není vyloženého favorita. V čele
jsou hokejisté pardubické Tesly, mužstva, které má
momentálně ve svých řadách nejvíce čs. internacio
nálů: brankáře Crhu, obránce Panchártka, útoční
ky Martince, šťastného, Palečka, ex-internacionála
Pryla a další vynikající mladé hokejisty. Pardubice
mají velkou šanci probojovat se mezi 4 týmy, které
budou v květnu bojovat o mistrovský titul.
Kterým dalším třem klubům se dostane této pocty,
těžko, momentálně říci. Obhájce mistrovského titulu
Dukla Jihlava se dostal v posledních týdnech do
krize, o čemž svědčí nejen skutečnost, že v 21. kole
prohrál i v Budějovicích s domácím Motorem 1 : 2,
ale jihlavští vojáci podlehli doma v 1. semifinálo
vém utkání Poháru mistrů evropských zemí východo
německému přeborníku Dynamu Weisswasser 2 : 4.
ZKL Brno je pořád ještě v krizi, v 21. kole jen s
velkou námahou zvítězilo doma nad nováčkem Plzní
4 : 3, který ovšem si vede v lize skvěle a poráží jed
noho favorita za druhým.
Tabulka po 21. kole: 1. Tesla Pardubice 30 bodů,
skóre 90 : 62; 2. Dukla Jihlava 27 b.; 3. Kladno
23 b.; 4. Plzeň 22 b.; 5. Litvínov 20 b.; 6. Košice,
7. Slovan Bratislava (po 19 b.); 8. Sparta Praha 13
b.; 9. ZKL Brno 17 b.; 10. Motor České Budějovice
15 bodů, skóre 48 : 70.
HLAS
DOMOVA
vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodi za
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-,
£stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně.
Výši leteckého příplatku do různých parní sdělím«
na požádáni obratem.
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