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H LA S DOMOVA

BEZ POMOCI?
Marcela Čechová

československý tisk s potěšením uveřejnil zprávu,
že se v bavorské věznici ve své cele oběsil Luboš
Adamiča, jeden z mladých lidí, kteří loni 8. června
ČESKQSLOVZMSKX NOVINY
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER
unesli letadlo, letící z Mariánských Lázní a přinutili
je přistát na půdě Západního Německa. Noviny píší:
Číslo 4.
Ročník XXIIÍ.
Melbourne 19. února 1973
vrah se sám potrestal.
Zpráva je pravdivá, Luboš Adamiča se skutečně
Suchý humor československé propagandy
oběsil. Nežli si položíme otázku, proč se tak stalo,
zopakujme si, co o případu víme. Není toho moc.
Komunistická propaganda vykládá věc jednostranně
po j-svém, hovoříc o lotrech a kriminálních elemen
tech, zatímco západní propaganda — (napadá mne:
existuje vůbec nějaká západní propaganda?) jako
Diskutovat Vážně o politických problémech s předsedou československého Fe zvlášť prospěje, bude-li i obvykle mlčí, nezaujímá vůbec žádné stanovisko. Ví
derálního shromáždění Aloisem Indrou by byi úkol asi stejně málo'závidění- drobná kulturní a “kul me tedy, že dne 8. června 1972 v letadle čs. aeroli
hodný jako podobná debata s Emanuelem Moravcem v době minulé války. turní” činnost svazáckých, nií, letícím z Mariánských Lázní, cestovalo deset
mladých lidí, kteří zvolili únos letadla jako jediný
Zatímco při porovnávání charakterů by nebylo snadné zjistit, kdo představuje venkovských a jiných or možný prostředek, jak se dostat ven z ostnatých
vzor zdatnějšího kolaboranta, o Indrovi se dá určitě říci, že je víc "lidový" — ganizací pod jednotným drátů. Krátce po startu obklopili pilotní kabinu a žá
dozorem . . .
dali, někteří se zbraněmi v rukou, aby pilot změnil
můžeme-li tak nazvat dokonalou prostoduchosť
Ústavně právní parla kurz a přistál v Západním Německu. Pilot by snad
Jaksi v rámci únorových oslav napsal A. Indra pro ústřední orgán strany,
poslechl, na předním sedadle však cestoval
tedy pro lid (RP 3. 2.), v nadplánu článek "Vždy s lidem", který zaplnil vět mentní výbory se zabýva býval
agent Stb, který se po prvních slovech vrhl zezadu
šinu strany "velkého formátu". Slova "lid" a "lidový" se v něm vyskytují ovšem ly v minulých týdnech ná na Adamiču. 'V nastalém zmatku vyšla rána, jíž byl
vrhy na změny čs. trest smrtelně zraněn kapitán letadla Ján Mičica. Druhý
mnohokrát, stejně jako ujišťování, že'"pravda je na haší straně".
Pro ilustraci, myšlení a “Právě proto jsme komuj spočívá
v
sjednocení ního zákonodárství, které pilot pak skutečně v NSR, přistál a Adamiča se svý
mi druhy byl zajištěn policií. Od té doby, tedy plných
způsobu psaní uveřejníme nisty, že vždy pracujeme činnosti všech institucí za se má dále. přizpůsobit dá 7 měsíců, čekal ve věznici na soud. Až do 13. ledna,
aspoň krátký citát z prá v zájmu lidu a vždy jde sahujících kulturní sféru mě situaci. Oficiální zprá kdy byl ráno nalezen oběšený ve své cele . . .
Československý tisk prohlásil striktně, že Adamiča
ce pana předsedy Fede me s lidem” .
- jednotlivých složek Ná va říká:
“Předložený
komplex je špinavý vrah a jeho společníci kriminální elemen
rálního shromáždění, kte
Takové humorné poví rodní fronty, ROH, Sva
O podstatě jejich “kriminality” říká navíc, že
rý se měl stát předsedou dání není ovšem ojedině zu socialistické mládeže, návrhů, a doplňků trestní ty.
se jedná o “živly práce se štítící, muzikanty a
vlády dělníků a rolníků lé v čs. propagandě - Svazu čs.-sovětského přá ho zákonodárství vyhovu návštěvníky Diskotéky na Strahově” . Komunisté
po okupaci v srpnu 1968: všichni přední kolaboranti telství, klubových zaříze je požadavku, aby nové ovšem přišijí titul kriminálníka každému, kdo se
předpisy odpovídaly dosa odváží odpojit se od stáda, kdo touží volně dýchat.
“Dlouholeté vlastní i ujišťují, že pracují v záj ní JZD atd.
Něco však čs. úřady nezdůraznily: tři z oné skupiny
nepřátelské
zkušenosti mu lidu. Se stejnými po
Dle M. Brůžka (o jehož ženému stavu, vývoje so deseti uprchlíků se chtěli dostat na svobodu už po
cialistické
společnosti,
ne
naučily stranu, že agita city si proto asi čs. ob zásluhách o kulturu by
druhé. Sám Luboš Adamiča v roce 1969 odešel do
ce, má-li být účinná, ne čané vyslechli a přečetli mohli leccos říci mnozí ze staly se brzdou dalšího exilu bez velkých ’ obtíží, pobyl v Západním Němec
smí lítat v luftě, musí se povídání českého ministra skutečných
kulturních ■vývoje, ani jej nepřimě ku, potom odjel do USA, ale ani tam zřejmě nenašel,
držet “při zemi” . . Stra kultury7 M. Brůžka, který pracovníků, kteří ted’ po řeně nepředbíhaly a ne co hledal a vrátil se v roce 1971 opět do Českoslo
venska. Jako navrátilec už ovšem ztratil možnost
na vždy dbala na to, aby přispěl k oslavám zprá máhají plnit plány jako dostávaly se do rozporu kamkoli cestovat a tak se o rok později snažil o
její politika a tedy i agi vou o “jednotném plánu topiči v továrnách či na s existujícími vztahy a návrat zpět na Západ v uneseném letadle. Luboš
tace byla v plném soula rozvoje kultury”. Plán stavbě metra) čs. kultuře (Pokračování na str. 2) Adamiča je, vlastně byl, jedním z oněch mladých
lidů kteří si nedovedou včas uvědomit, co vlastně
du s vlastními zkušenost
chtějí, v čem demokracie a svoboda spočívá. Musil
Pred niektorými voľbami
mi lidu, aby naše národy
se vrátit do nesvobody, aby si to ujasnil.
měly možnost srovnávat
Skutečnost, že Adamiča při svém druhém útěku
připravil o žívoťčlověka, je nezvratná a nedá se omlu
slova komunistů s jejich
vit ani tím, že se tak stalo nešťastnou náhodou,
činy a obojí s postupem
Stredobodom politického záujmu v Latinskej Amerike zostávajú aj naďalej že zabíjet nechtěl. Nemělo se to stát a nebylo by se
reakce . . . Pravda, sou dve juhoamerické republiky. Čile a Argentína, v ktorých sú volebné kampane to stalo, kdyby se už při svém prvním příchodu do
středěnou agitací se dá pre marcové voľby v plnom prúde. Čílska marxistická koalícia zozganizovala exilu zamyslel nad tím, co vlastně hledá — zda po
leccos dokázat, lidi je veľké verejné zhromáidenie, na ktorom prezident Ailende oznámil volebný pro měrně nesnadný život bez knuty, špiclování a kád
rových dotazníků, nebo naopak svým způsobem po
možno poplést, lze je za gram. Zhromaždenia sa zúčastnilo asi 80.000 prívržencov ľavicových strán vlád hodlný
život, v němž je člověk řízen a postrkován,
vést na nebezpečná zce- nej koalície. Tá vydala volebné heslo: S Allenďom a pre vlasť! Vo volebnom aniž by směl o sobě rozhodovat. Ne, nemuselo se
stí. Trvalý účinek však programe takmer ignoruje terajšia hospodársku, najmä zásobovaciu krízu a to stát, kdyby . . .
Jenomže hodit kamenem je tak snadné! Kolik z
může mít, lidové masy vyporiadala sa ňou len útokom na demokratickú opozíciu, ktorej vytýka, že
překotně rychle zapomnělo, proč vlastně opur
může k dějinným vystou sabotuje hospodárske reformy. Hlavný dôraz vo volebnom programe kladie na nás
stilo svojí rodnou zem! Za vinu nutno pykat a Lu
pením povzbudit jen agi zmenu ústavy.
boš Adamiča měl dlouhé měsíce na to, aby přemýšlel.
Ailende sa totiž vrátil der.ie. ktoré .by bolo v cializmus. Demokratická A myslím, že muselo být cosi víc než tíže vlastního
tace vysvětlující čestnou
politiku, která vyjadřuje k svojmu starému návrhu, podstate závislé na pre opozícia, ktorá má už te svědomí, co mladého chlapce přimělo, aby si sáhl
podľa ktorého dvojkomo zidentovi a vláde. Ide te raz väčšinu v oboch ko na život. Komunistická propaganda jej vylíčila čer
zájmy lidu . . . ”
né. jako vraha a kriminálníka. Jistě však nebyl be
Indra se tedy pokouší rový parlament má byť da o vytvorenie približne morách parlamentu, má ze zbytku zlý, špatný, jako nebyly zlé a špatné
vysvětlit “čestnou politi zrušený a miesto toho zvo toho stavu, aký je v So lepšie vynliadky na ví pohnutky, které jej k zoufalému činu — únosu le
ku” a končí ujištěním: lené tzv. ľudové zhromáž- vietskom zväze alebo v ťazstvo. Kampaň sa teda tadla — vedly. Právem čekal, že svobodná část svě
ta zváží i jeho dobré stránky. Místo toho seděl ve
ostatných východoeurop- rozbieha pre osudové rie věznici bez soudu plných sedm měsíců — a svobodní
ských krajinách, kde par šenie. V oboch táboroch lidé, jeho lidé, jej nechali bez povšimnutí, beze slova
lament
vlastne len berie sa sfly zjednocujú a roz útěchy, bez pomoci. Jak jinak se starají komunisté
Vráceni do CSSR!
na vedomie rozhodnutia pory7 odsunujú, aby si jed o své přívržence, kolik křiku tropí, kolik protestů,
petic, demonstrací organizují, jak se dožadují jejich
Třetího února uveřejnila pražská Mladá fronta vlády. Pravda, k tomu
ni í druhí zlepšili vyhliad osvobození, ať už jsou vinni nébo nevinni!
na 1. stráně tuto zprávu:
Ani pes neštěkl po Lubošovi Adamicovi, nikdo z
"Dne 1. únor^ v nočních hodinách překročili v potrebuje získať vo voľ ky na víťazstvo.
prostoru Cheb Jan Vlček a Rudolf Smutný, bytem bách dvojtretinovú väčši
Rovnako sa komplikuje těch, kteří měli to štěstí, že se na svobodu nemuseli
v Aši, ilegálně státní hranici. Ještě téhož dne byli nu. To isté potrebuje de situácia v Argentíne. Pc prostřílet, za něj neztratil slovo, nikdo neapeloval
na urychlení začátku soudního jednání, nikdo nepsal
bavorskou policií zadrženi a ve 14.45 hod. předáni
zpět do ČSSR našim pohraničním orgánům. Oba jme mokratická opozícia, keď nezhode armády s politie dopisy a petice. Lhostejnost se usídlila v srdcích
chce v parlamente veto kými stranami o podmien exilu a beznaděj v duši Luboše Adamiči. Proto nenovaní byli předáni k trestnímu stíhání."
Zprávu uveřejnily pochopitelně i ostatní čs. deníky/ vať prezidentove rozhod kach povolebného vývoja, 1počkal na výrok soudu, proto si sáhl na život.
z něměcké strany však nedošla do uzávěrky odpo nutie, alebo ho pokarhať vracia sa vláda generála | Za únos letadla z Československa — tento únos
, naštěstí skončil bez obětí na lidských životech (viz
věď na naši žádost o vysvětlení. Doufáme, že k vrá a tak prinútiť k rezigná
Lanussa k radikálnemu HD č. 9 z 1. 5. 1972, p. r.) — jsou v Norimberku ve
cení těchto uprchlíků měly západoněmečké úřady
zcela mimořádný důvod, že jako vysvětlení nebude cii. Otázka je, kto získa kurzu. V prvom rade ozná
(Pokračování na str. 2)
udáván nový postoj západoněmečké vlády k výcho túto kvalifikovanú väčši mila bývalému diktátoro
doevropským komunistickým státům. V takovém pří-’ nu.
vi Peronovi, ktorý sa to
PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouie St.,
pádě bychom měli nejvážnější důvod k použití všech
Ailende tvrdí, že zmena ho času nachádzal v Bu
dosažitelných prostředků k rozhodnému protestu pro
Richmond, Vle. 3121. — PR1NTERS: Unlflcatlon
ti porušování zásad o poskytování azylu, jak je mají ústavy je potrebná, aby kurešti, že mu nepovol
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne, Vic. 30W
dodržovat všechny svobodné země,
HD vláda mohla budovať so (Pokračovanie na str. 2'
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celostátnímu
(Pokračování se str. 1)
právnírři vědomím společ setkání zemědělské mlá
deže se sjelo 7. února do
nosti” .
Po takové zprávě o Prahy na 500 “nejlepších
“normalizačním” zásahu mladých zemědělců” a no
do čs. trestního soudnictví viny, rozhlas i televize vě
vynikne ovšem humor čs novaly této události nále
propagandy, když si v žitou pozornost. Jako při
týchž dnech přečteme každé podobně, příležito
rozhořčené dlouhé pojed sti nezapomněli přitom
nání o tom, že je chilská ředitelé čs. propagandy
justice dosud ve vleku, připomenout důrazně mla
reakce, protože se brání dým lidem veliké vzory
některým zásahům reži v zemědělské vědě, které
mu komunistického preši- j
denta Allende. "Je to ty -,
pickým projevem třídní •
justice, jež dosud, žel, v
(Pokrae. zo str. 1)
chilské situaci převážu-!
je” , stěžuje si zpravodaj návrat' domov pred voľ
Rudého práva O. Pospí bami, ktoré sa konajú 11.
marca. Zároveň dala in
šil.
štrukcie ministrovi spra
vodlivosti, aby rozpustil
Peronove hnutie a jeho
CHARLES ANTAL
volebné súručenstvo. Za
N. M. L. A.
zámienku k tomuto kroku
447 Collins St.
si vláda vzala Peronov
Melbourne
prejav v Madride, v kto
telefon 62-0411
rom vraj bývalý diktátor
po hod. 781-2141
nabádal svojich prívrže~Životné poistky
cov k organizovaniu ná
a
silností. Vláda tiež zaká
pôžičky na domy
zala dve volebné hesla peDôverne
ronistov!
Jedno z nich
a c-nlehlivo
(“Camporu za prezidenta.

máme v bratrském Sovět
ském svazu. “Chytrá” čs.
propaganda asi počítala s
tím, že mladi lidé pře
hlédnou maličkou zprávu
vzadu listů, že se Nejvyšší sovět pravé rozhodl od
volat ministra zeměděl
ství Vladimíra Mackoviče a další vedoucí pracov
níky vzorného zeměděl
ského plánování v SSSR.
O vážné krizi, která opět
panuje v sovětském země-

..

19. 2. 1973

Velký výběr vin. lihovin á piva:
dodáme kamkoi. v Austrálii
dělství, bý se ovšem ani
v té zadní zprávičce ne
dočetli.

za velkoobchodní ceny

Ceník na požádání

i. KINBA & CO. PTY.LTD.

Práci nynější čs. propa
cr. Jenas A Vlctoria Sts., Richmond, Vic.
gandy, jako propagandy
Telefon: 42-4782
v každé diktatuře, umož
nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. (314-6281
ňuje její výlučnost, že ma
- Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
její lži, naivitu a obyčej
nou blbost nemůže nikdo
veřejně poukázat. Oficiel
Bez pomoci?
ně bude tedy stále platit,
(Pokračování se strany 1)
že všechna práce režimu vězení: další naši uprchlíci, Karel Doležal a Antonín
Lerch. Oba již byli odsouzeni, každý k ^sedmi letům
se děje "v zájmu lidu”.
ztráty svobody. Podali odvolání, pokoušej! se docí
lit zmírnění trestu, chtějí prokázat, že měli vážriý
důvod k útěku z Československa. Obrátili se proto s
prosbou k občanům z okolí. Zlatých Hor v Jesení
Peróna k moci” ) pre správy , o vylodení , parti kách, kteří jsou v zahraničí, aby sdělili cokoli je jim
zradzuje pravé úmysly zánov, ktorí mali vraj za známo o. akcích Klubu M. M„ zvláště o 1) přepadení
ruského* okupačního jeepu u obce Salyšov a odzbro
hnutia po voľbách. Peron úlohu vyvolať celonárod jení posádky, 2) zničení rušící stanice v Rejvizu, 3)
by mal z úzadia dirigovať né povstanie proti vláde přepadení a odzbrojení polských strážných na Biskup
vládu a to je pře armádu prezidenta Balaguera. K ské Kopě u rozhledny, 4) vypálení skladiště zbraní
neprijateľné. Druhé, kto vylodeniu síce skutočne Lidových milic u státní dětské ozdravovny.
Jistě by bylo vhodné pomoci jim i způsoby, které
ré znie: "Peron alebo došlo na juhozápadnom se již tolikrát osvědčily na druhé straně: peticemi,
smrt” ', sa považuje za pobreží asi 100 km od dopisy soudu i vládě atd.. Nebo je ponecháme je
výzvu k veřejným de hlavného mesta Santa Do jich osudu tak jako Luboše Adamiču?
monštráciám a násilno minga, ale len skupiny ne
ROK SPOLEČNÉ AKCE
jakých desiatich ozbroje
stiam.
Čtvrtstoletí
yýročí
Únorové tragedie, kdy marxi
ných mužov, ktorí sa sté vyhnali demokratické
státníky do zahraničí, li
V hlavnom meste kraji
ihneď stiahli do horské dové vůdce do vězení a celý národ do bídy, je proží
ny vzrastá politické na
ho .te.rénu. Vláda prezi ván v exilu za pohnutých okolností. Svobodný svět
pätle. Kolujú tiež správy,
denta Balaguera však u v čele se Spojenými státy oslavuje Indočínský Mni
že hádam na - koniec sa
a na druhé straně světa připravuje “Evrop
robila opatrenia, akoby chov
ský rok” , který má dovršit mír ve světě. V podvě
armáda rozhodne vôbec
šlo skutočne o veľké spri domí každého, dosud svobodného člověka duní Nivoľby odvolať. Medzi ar
sahanie, za ktorým stoja xonovo prohlášení z poslední tiskové konference: “Ne
mádou a Peronom i jeho
vraj medzinárodné sily. ptejte se, co Amerika může učinit pro vás, neptejte
hnutím sa otvára staré
ani, co můžete vy učinit pro Ameriku, ptejte se.
Obsadila verejné a rozhla se
co můžete učinit sami pro sebe!” Za současné vel
i nepriateľstvo,
pretože
sové budovy a vydala za mocenské nerozhodné hry nadchází zřejmě nová éra
1 mnohí z terajších vedútykač na bývalého prezi společných národních akcí.
NOVÉ KNIHY V HLASU DOMOVA
j eich dôstojníkov, medzí
Hlavní, exilovou otázkou za dané situace není bu
Kromě knih, jejichž seznam jsníe uveřejnili ve, nimi aj prezident La- denta Boscha, ktorý sa
doucí existence a uspořádání Československa, ani
2. čísle t. r... má HD na skladě tyto nově došlé kni
však útekom zachránil finlandisacé
či austrisace střední Evropy, ani re
nusse. boli proti Peroiiohy vydané v exilu:
pred zatknutím a zo své staurace evropského světadílu, postiženého marxi
vej diktatúre už v rokoch
Z. Salivarová: Honzlová (viz recence v HD č. 3)
ho tajného úkrytu vydal stickou infiltrací, rostoucí inflací, irskou válkou, za
$ 3.50
Peronovej vlády. V súvi
vyhlásenie, že takéto, hnu hraničními dělníky či hospodářskou závislostí na ci
J. Firt: Knihy a osudy (viz recenze v HD č.
slosti s týmito novými
2) $ 4.20
tie v krajine ani neexi zí energii. Našim problémem není dokonce ani to,
■že si svobodní lidé volí za vůdce zkázonosné oportuopatreniami vlády vyhlá
L. Grosman: Nevěsta (recenze HD č. 2) S 3.30
stuje,' že je to len výmy nisty, Nemůžeme zarazit zoufalý chod dějin. Můžeme
sil prezident Lanusse, že
Sborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina.
sel vlády, ktorá tým chce jako osudem zkušení lidé vykonat jen svou národní
Z. Hejzlar, prof. Kosta, dr. A. Kusák, A. J. Liehm.
on nie je ochotný pomá
kandidatúru povinnost: být muži a ne zbabělci, soustavně opako
dr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a dr. hať pri rozhodnutí, ktoré odôvodniť
do tváře světa, svou národní pravdu a ne malo
O. Šik) cena $ 3.10
prezidenta Balaguera na vat
mocně mlčet uprostřed hromadících se tragédií, jed
nemá byť ničím iným,
É. Hosťovský: Osvoboditel sé vrací S 3.60
d alšie funkčné obdobie.
nat společně v organisované jednotě- še všemi exilo
J V. Polc a. V. Ryneš: Svatý Jan Nepomucký len návratom do minulo
vými pracovníky a neplýtvat svou prací jednotlivec(historie), 2 díly $ 7.50
sti. ako hlása Peronove
ky„ amatérsky a zbytečně v m arné. honičce za ně
Anglická publikace: The Jews of Czechoslovakia
hnutie.
čím. Musíme zastoupit národ doma, sjednocený pro
(historie židů v Československu — 2 díly, 1.290
ti ruské okupaci a komunistickému kolonialismu.
Spolehlivé
stran) cena $ 17,Z Dominikánskej repub
“Evropský rok” se musí stát rokem společné akce,
ŘIDIČE
Ceny jsou včetně poštovného
liky prišli
protichodné
kdy všechny exilově složky si uvědomí svou zodpo
k rozvážce chleba
vědnost. Všichni: republikáni, kteří byli tak zvanou
našimi nebo vlastními
Národní frontou kdysi pronásledováni a nyní ovliv
auty a
ňují americkou administraci, demokraté, kteří byli
PEKAŘE
kdysi zneužiti tak zvanou Národní frontou a mají'
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
na noční směny
užší styky s křesťanským hnutím po celém světě;
přijme
srdečné zve všechny krajany na
socialisté, kteří mají iniciativu na* evropském svě
za dobrých podmínek , tadílu a mohou navázat spojení.s levičácky- oriento
ATLANTIC
vanými složkami stávajících středoevropských vlád.
BAKEŔY P/L.
Všichni dohromady máme příležitost rozehrát do
8-10 Helen St.
konalý orchestr v mezinárodní politice, kde národní
kterou pořádá v sobotu dne 24. února 1973
W. Heidelberg, Vic.
proudy budou hrát stále důležitější roli.
Tel. 459-3672
Prof. -Dr. Ing. Libor Brom,
v sále Kosciuskova domu, 313 La Trobe St., Melbourne
Denver University, Colorado*

V Latinske Amerike

M ATĚJSKO U Z Á B A V U

K tanci hraje kontinentálni kapela

Začátek v 7.30 hod. večer

Likérová licence (Přineste si vlastní nápoje)
Bohatá tombola

Vstupné $ 2.50

RESERVOVÁNÍ STOLŮ: telefon 393-1340 (Skružná). 842-2230 (Gráfová)

R. -C. Kuglei & Associates
Insurance Broker*. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepsán Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
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Podivná normalizace
Luděk Pachman

— V článku nadepsaném
“Dnes úž o nás nerozho
dují” napadlo Rudé právo
(9. 2. 73) londýnské TIMES-y za článek Bernar
da Levina (6. 2.). Levin
psal, že nepovažuje za
správné, aby Anglie uznala Východní Německo,
stejně jako nevidí důvo
dy pro uznání Českoslo
venska za zcela nezávislý
stát. RP tvrdí, že “tato
hlásná trouba nejreakčnějšího křídla britských
konzervativců” zasahova
la do politiky Českoslo
venska už v listopadu
1937 a to ve prospěch
Hitlera, ale tentokrát že
už se o osudu Českoslo
venska nebude rozhodovat
ani v redakci listu Times,
ani ve Whitehallu či na
londýnské burze.
— Tesla Orava v Nižné
zahájila výrobu prvního
čs. televizoru na příjem
barevného i černobílého
vysílání TESLA COLOR.
— Opožděné budování
pražského metra se má
urychlit tím, že byla dne
8. února slavnostně pro
hlášena trasa Klárov Dejvice za Stavbu mláde
že.
— Dne 7. února byla podepsána v Moskvě, doho
da o spolupráci mezi Sva
zem spisovatelů SSSR,
Svazem českých spisova
telů a Svazem sloven
ských spisovatelů. Stano
ví vzájemné návštěvy de
legací spisovatelů a pře
kladatelů, jejich tvůrčí
pobyty a účast na národ
ních dnech kultury a te
matických seminářích. Je
to prakticky první'oficiál
ní kontakt organizací čs.
a sovětských spisovatelů
po invazi v roce 1968.
Zvláště český svaz však
skutečné spisovatele ne
zastupuje.

— V Praze se konalo dvou
denní zasedání 13 člen
ských církví a organizací
Křesťanské mírové konfe
rence ČSSR. V závěru
schválilo text dopisu G.
Husákovi, v němž vyjad
řuje jménem, církví pod
poru mírovému úsilí vlá
dy a odhodlám podílet se
na budování socialismu v
Československu.
—- Dne 3. února zemřel ve
věku 80 roků ■význačný
malíř, národní umělec
Vojtěch Sedláček.
— Podobně jako spisova
telé podepsali i čeští a
slovenští dramatičtí uměl
ci, resp. zástupci jejich
“obrozených” svazů, v
Moskvě protokoly o spolu
práci se sovětskou Všeruskou divadelní společ
ností. "■
— V loňském roce odpra
covali obyvatelé Prahy na
16 miliónů brigádnických
hodin ke zkrášlení města.
Hodnota díla, které bri
gádníci vytvořili, činí
278 miliónů Kčs. Proč si
tedy ti turisté stěžují, že
ta stará krásná Praha je
nyní tak neupravená?
— Předsednicvo Svazu
českých spisovatelů pře
dalo n a ' slavnostním zase
dání členské legitimace
11 novým členům svazu,
kteří podlehli nátlaku.
Zároveň odměnilo výroč
ními cenami pět již “zkonsolidovaných” : M. Floria
na, V. Pazourka, N. Frýda, J. Kozáka a V. Pekár
ka.
— Krajský soud v Ústi
n. L. vynesl rozsudek nad
skúpinou
zaměstnanců
podniku Névodrom v Lit
vínově, kteří různými ma
chinacemi obohatili sebe
a své příbuzné o statisí
cové částky. Bývalý ředi
tel Névodromu M. B. způ
sobil škodu 755.000 Kčs

nesprávným odsouhlase
ním výplat mezd a byl
odsouzen k 8 letům žalá
ře, čtyři vedoucí pracov
ních skupin dostali tresty
od 18 měsíců do 4 roků.
Současně byl odsouzen
bývalý tajemník KV Cikánů-Romů J. B. na 9 let
žaláře, protože se (jak re
ferují čs. noviny) na třese
né činností této skupiny
podílel.
— Východoslovenské žele
zárny se letos stanou nej
větším exportérem mezi
čs. podniky. Loni zde vy
robily zboží za 6.57 miliar
dy Kčs, letos má výroba
vzrůst o 12.5%.
— V Kopřivnici, v Čad
ci a v Bánoveích vyro
stou nové tovární objekty
n. p. Tatra. Budou vyrá
bět nákladní automobily
především pro Sovětský
svaz.
— Časopis zkonsolidovaného Svazu českých spiso
vatelů Literární měsíčník
dostal stálého šéfredakto
ra. Je jím Oldřich Rafaj,
který prý je schopen za
jistit "vzestupnou tenden
ci” časopisu.
— P. Kováč se ujal funk
ce ředitele čs. rozhlasu
na Slovensku. Dosavadní
ředitel dr. M. Marko se
stal ředitelem čs. televi
ze na Siovensku— V Praze zemřel ve vě
ku 52 let člen ÓV KSČ.
předseda komise tjV pro
zemědělství Václav Svo
boda. Pohřeb se kasal se
všemi stranickými pocta
mi.
— Senát okresního, saaiža
v Liberci odsoudil ámpinu zamestnanci
Severočeského
masného ve Vrátžsžavicích a závodu PoíxavÉsr
v Liberci za rozkrádá*
do vězení od lř4 roku do
6 let.
čn i

V minulém čísle jsme přinesli první část komentáře k interview, který poskytl
Luboipír štrougal redaktoru Goshkovi z Herald Tribune. Pachmanův komen
tář, jehož druhou část dále Uveřejňujeme, vzbudil značný zájem zahraničního
tisku zvláště díky Jostenově londýnské informační službě (FCI), která rozeslala
vedoucím listům v různých částech svobodného světa anglický překlad.

Důležitou metodou zastrašení lidí je přímý po
licejní teror, zatýkání a
politické vprocesy. Pan
Štrougal hovoří o této
otázce stejně nedůstojným
způsobem jako ostatní čs.
političtí představitelé. Prý
má každý občan právo
“důstojným způsobem kri
tizovat režim” a postiho
váni jsou jen lidé, poru
šující zákony. Poněvadž
čs. premiér jmenuje v té
to souvislosti výslovně
právě mne, budiž mi do
voleno začít mým přípa
dem:
Ve vězení jsem byl dva
krát. Poprvé proto, že
jsem sestavil petici, v níž
jsem spota s dalšími čs.
intelektuály vyjádřil “dů
stojným způsobem” svůj
názor oa srpen 1968. Tuto
petici jsme se svými pod
pisy a adresami zaslali
vlátferém a stranickým or
gánmm V mém soudním
rozsudku se tvrdí, že prý
o petici, nýbrž o
podvratných akcí
Na mou
že není logické,
mekäcs plán podvrat
aktá proti vládě pod
syysa plným jménem po
aa, vědomí, nebyl
hrám m * i

stoval proti rozsudku nad
V. Škutinou. Použil jsem
doslova těchto slov: “Roz
sudek nad; V. škutinou po
važuji za velmi tvrdý a
nespravedlivý a myslím,
že k tomu nelze mlčet.”
Tato slova byla v rozsud
ku označena za “výzvu k
násilným akcím za změnu
právoplatného
soudního
rozhodnutí” . Na můj argu
ment, že podle stejných
principů by musely být
odsouzeny tisíce lidí, kte
ří vystoupili na obranu
Angely Davisové, mi bylo
Odpověděno, že každá ze
mě má své vlastní záko
ny.
Československé zákony
jsou ovšem nyní tak pruž
né a nejasné, že podle
nich lze odsoudit doslova
každého a za cokoliv. Do
kazují to i případy mých
přátel. Novinář Jiří Le
derer byl odsouzen na dva
roky do vězení proto, že
v květnu 1968 (!) v “Li
terárních listech” kritizo
val Gomulkův režim. O
dva roky později udělal
totéž mnohem ostřejším
způsobem Gierek a stal
se prvním tajemníkem
polské komunistické stra
ny. Půl roku poté, kdy
došlo k této změně v Pol
sku. byl Jiří Lederer od
Paáirihé jsem byl ve vě
souzen pro “hanobení po
irvm jaraia, že js o u v bolitického představitele ze
faawÉafawiBa zwtíslase prcíemě socialistické sousta
vy” .
Novinář K. Kyncl byl
odsouzen na 20 měsíců vě
zení proto, že na schůzi
svazu novinářů vystoupil
ku při rozkrádání majetku v w i i t f i l i t ť « vias*na mou obranu v době.
nictví přes 1.800 obyvatel a hodnota afcradenéhe
kdy jsem byl ve vězení.
zboží za 6 měsíců tam činila pres 39 tm
Sm
m
A Kčs.
Hfetorik dr. Jan Tesař
Mladá fronta se pozastavuje mé fíos, že se do
dostal S tet za “nedovo
stalo do rozporu se zákonem též 8 éčefak ž. 7t
lenom předvolební agita
kontrolních a administrativních p i n w W , 2N
cí”- Šlo o leták, v němž
vedoucích provozu a skladů, S řediteB atd-» tedy
se “tfistoptým způsobem”
i lidí, "kteří v prvé řadě měli socialislicicý ma
vysvét&jvaio naším občajetek chránit". MF poznamenává: "Zarážející je
že o e a š h g e volebi ta skutečnost, že v některých případech vedoucí
nýbrž jen
pracovníci ještě kryjí zloděje, aby nevyšlo naje
právo,
kritizoval
vo, že se v jejich závodě nebo prevoza krade", a
se
uedesM
faatkiý
cfaabezmocně dodává: "I když byty zpřísněny tresty,
T
aÉJgr
v
á
d
a
občané
se.
jsou organizovány veřejné procesy, přednášky, pí
vy
zývali
k
aeóčasti
při
še se o delikventech v novinách, výsledek není
volbách. Za to. co je sa
úměrný námaze."
nMKČejmým pravena obča
Znalec poměrů mávne podruhé rukou a komen
nů
každé normální civili
tuje: "To vše se dá zahrnout pod název "sociali
zované
země. m á historik,
stické hospodářství!"
otec tří malých dětí, se

Socialistické hospodářství
Rozkrádání majetku "v socialistickém vlastnic
tví" je v Československu věc běžná, všeobécně
známá a málokdo se nad ní pozastaví. Ti, co
znají poměry dále na východ, dokonce jen ned
bale mávnou rukou: "U nás to ještě není tak zlé,
to byste měli znát poměry v jiných socialistic
kých státech!" Zda je pádnějším důvodem k těm
to krádežím "úzký profil" některého zboží či
spíše pokles morálky, je těžké rozsoudit.
V Československu to tedy "není tak zlé", ale
je přesto zajímavé všimnout si rozsahu krádeží,
které mnozí ani za skutečné krádeže jaksi ne
považují. K informaci nepoužijeme odhadu ani sou
kromých zpráv, ale oficiálních pramenů — Mladou
frontu z 9. února 1973. Ta si všimá situace v je
diném kraji, s tím, že je situace v ostatních kra
jích Československa asi podobná.
Podle Mladé fronty bylo tedy přistiženo ve Vý
chodoslovenském kraji za 2. pololetí loňského ro-

dět ve vězení plných 6
let.
Jen pro srovnání: Byl
jsem v jedné celé se spo
luvězněm, který dostal 8
let. Důvod: Pokus dvoj
násobné vraždy. Další
můj spoluvězeň dostál 4
roky za několik loupež
ných přepadení, při nichž
použil samopalu.
K otázce politických
procesů mohu s plným
vědomím odpovědnosti a
se znalostí téměř všech
případů prohlásit, že ani
jediný z několika set od
souzených se nedopustil
vůbec žádného trestného
činu. Jsou perzekvováni
jen proto, že otevřeně d.
opravdu důstojným způ
sobem vyslovovali i po
srpnu 1968 své názory a
že při nich setrvali.
K tomu ještě malý do
klad: Moje první vazba
v délce 14 měsíců byla
znovu a znovu prodlužo
vána s oficielním zdůvod
něním, že “obžalovaný
odmítá změnit své názo
ry formulované v petici a
proto hrozí pokračování
jeho trestné činnosti” .
Veřejné mínění ä vlády
západních zemí by měly
uvážit, do jaké míry jsou
únosné přátelské styky a dokonce i určitá hospo
dářská pomoc - režimům,
používajícím tak málo ci
vilizovaných metod
a
ignorujícím veškerá lid
ská práva obsažená v
Chartě lidských
práv
OSN.
Charakter dnešního re
žimu nejdokonaleji ze vše
ho charakterizuje jeho
kulturní politika, živě při
pomíňající
Goehringova
slova “Když slyším slovo
kultura, sahám po pisto
li” . Český ministr kultury
prohlásil před dvěma ro
ky. že “spisovatele a
ostatní intelektuály je tře
ba nejprve vyhladovět a
potom budou zpívat jinou
písničku''. Nezůstalo pou
ze při slovech. Prakticky
všem spisovatelům s urči
tým jménem byly zakázá
ny veškeré publikační
(Pokračování na ster. 8)
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Velký výběr jakostního masa a uzenin

£

najdete v českém řeznictví a uzenářství

\

U FR AN TIŠ K A ŘÍHY

j

: 73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, Vič., tel. 311-20194

IKvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhuj
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka,
frankfurtské párky, turistický Salám.

Únorový zápisník
Jarka Vlčková
Letošní únor je velmi bohatý na různá výročí a
jubilea, jichž bychom měli vzpomenout. Opomíjím
úmyslně politické události (roku_ 1948) a z literár
nich vybírám jen ta nejdůležitejší.
^ ^
— Dne 4. února jsme vzpomněli 165. výročí narozeniri tvůrce naší národní hymny Josefa Kajetána Ty
la, jenž se narodil v Kutné Hóře. Vyvrcholil v ušlech
tilém a pro sebe tragickém idealismu vlasteneckém
směr Klicperův. ŤPylův význam tkví především y drarríátě' a v šíření českého divadla po venkově. Byl
naším největším divadelním buditelem a také dob
rým lidovým.novinářem.
— Týž den uplynulo 90 let od narození význačného
moravského kritika a spisovatele Miloše Martena
(vl. jm. Miloš Šebesta), na jehož život i tvorbu mělo
vliv významné přátelství s malířkou Zdenkou Braunerovou, jež také graficky upravovala a ilustrovala
po 12 let jeho knížky. Jeho korespondence s touto
kultivovanou malířkou byla vydána E. Chalupným
a bibliografii jeho díla sestavil V. Bitnar.
—• “Pootavský slavík” — básník Adolf Heyduk —
byl jediným básníkem z Nerudovy generace, který'
se dočkal státní samostatnosti. Nejkrásnější jeho kni
ha jé lyricko-epická báseň Dědův odkaz, jež byla na
základě Klášterského libreta zhudebněna V. Nová
kem. Jeho Cigánské melodie byly zhudebněny Bendlem a Dvořákem. Heyduk burcoval náš zájem o Slo
vensko a v tom spatřuji jeho velký význam buditeľ
ský pro československou vzájemnost. Zemřel 6. úno
ra 1923 v Písku;
— První novočeský knihkupec, nakladatel a novinář
— “Veleslavín XVIII. věku” — Václav Matěj Kxamerius sé narodil před 220 léty — 9. února 1753 v
Klatovech. Tohoto českého buditele a jeho činnost
důstojně oslavil A. Jirásek ve své pentalogii F. L.
Věk— Matěj Anastáz šimáček zemřel 12. února 1913 v
Praze. Byl případně nazván “epikem darwinismu”
pro svá myšlenková hlediska, jež uplatňoval re svých
dílech. Jeho drama Jiný vzduch, jež bylo i zfil
mováno. je přímo napsáno pod vlivem darwinovské
teorie p vlivu prostředí na člověka. J. S. Machar
vzpomíná Šimáčka ve své knize Zapomínání a za
pomenutí.
— Karel Klostermann, narozený 15. 2. 1848 v Haagu,
líčí ve svých povídkách a románech Šumavu let
sedmdesátých minulého století, kdy se ráz tamního
žiyota měnil, neboť tehdy řádil v šumavských lesíčh lykožrout a vichřice. V. Dresler jej nazval prá
vem : a 1výstižně v jeho autobiografii básníkem Šu
mavy.
— 17. února jsme vzpomněli 120. nedožitých naroze
nin velkého českého básníka Jaroslava Vrchlického
(vL jm. Emil Frida), jenž se narodil v Lounech.
Studoval v Slaném, v Praze a v Klatovech. Vstoupil
do: semináře,. ale brzo přešel na filosofii, češtině
učil A. Denise. Byl vychovatelem v šlechtických ro
dinách, pak úředníkem české techniky. Stal se pro
fesorem srovnávacích literatur na universitě a do
stalo se mu četných vyznamenání. Oženil se s dce
rou spisovatelky Žofie Podlipské. Zemřel 9. září 1912
v Domažlicích a nad jeho rakví promluvil na vyše
hradském hřbitově J. Kvapil. Byl nádherným a
vpravdě básnickým představitelem našeho eHektieismu.
— 17. února 1933 zemřel v Olomouci “hard” slezské
ho lidu — básník Petr Bezruč (vl. jm. Vladimír Va
šek), jehož Slezské písně jsou symbolem útrap a
útisku zapomínané české větve pod Beskydami.
- - Město Přerov postavilo Janu Blahoslavovi. kterv
se zde narodil 20. února 1523, krásný Bílkův pom
ník, vědomo si plně zásluh tohoto bratrského bisku
pa nejen o Jednotu samu, ale i o náš český jazyk.
— 23• února 1908 zemřel v Praze básník Svatopluk
Čech, v jehož básnickém díle lze stopovat vliv Byronův, a Máchův. Od Kollára má slovanské cítění,
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Rok po ceste do Pekingu
V týchto dňoch to bude rok, čo prezident Nixon vykonal oficiálnu návštevu v
Pekingu a otvoril cestu postupnému obnovovaniu kontaktov medzi obidvoma
krajinami. Tomuto nadchádzajúcemu jubileu americko-čínskych vzťahoch ve
nujú odborné kruhy i americká tlač značnú pozornosť. Tak dopisovateľ časo
pisu New York Times Robert Aiden pripomína, že sa za uplynulý rok mnoho
zmenilo vo vzťahoch medzi Washingtonom a Pekingom, ale zároveň dodáva,
že bude treba ešte mnoho prekonať, aby sa normalizovali najprv styky obchod
né, potom diplomatické a konečne aby sa rozvinula spolupráca na všetkých
úsekoch medzinárodnej spolupráce.

Robert Aiden napísal
svoju úvahu po rozhovo
re s mnohými odborník
mi o americko-čínských
vzťahoch a s nemenova
ným predstaviteľom mi
nisterstva zahraničia. Za
týchto rozhovoroch sa
autor dozvedel, že za uplynulý rok dostalo asi
1.500 až 2,060 Američanov
povolenie navštíviť Čínu.
Iní udávajú počet americ
kých návštevníkov v Číne
na 3.000. Je to však do
určitej miery akcia výbe
rová. Peking totiž udelil
víza v prvom rade kriti
kom Vietnamského konf
liktu. potom niektorým
černošským skupinám a
odborníkom, ktorí sympa
tizujú s Mao-ce-tungovým
režimom. Okrem toho
aspoň jedna polovička

návštevníkov boli Ameri
Američania čínského pôvodu,
ktorým chce režim uká
zať budovateľské výsled
ky a tak ovplyvniť ich
postoj.
Napriek tomu, ani za
tohoto výberového systé
mu nemožno hovoriť o
tom, že by už bolo došlo
k_ určitému uvoľheniu v
stykoch, ako je poznáme
z kultúrnej výmeny s iný
mi komunistickými štát
mi, lebo z Číny prišlo do
Ameriky dosiaľ veľmi
málo návštevníkov. Boli
to ping-pongoví
hráči,
skupina akrobatov, 11 le
kárskych , špecialistov a
10 iných vedeckých od
borníkov.
Najmä výmena na poli
športovom a umeleckom
sa dosiaľ nerozvinula, le

od Máchy a Byrona strukturu svých básnických po
vídek. nadšení pro svobodu. Čech je však moderněj
ší nežh jeho vzory. Je to zásluha demokratických
ideí r. 1848, jež mu vštípil jeho otec. Tak plnil Čech
svou epiku — i historickou — demokratickými myš
lenkami své doby. Tato vlastnost ho přibližuje gene
raci Nerudově. Sv. Čecha nazýváme hlavou národ
ního směru v české poesii, ač sám se nestavěl v
čelo českých básníků. Byl mužného charakteru a
svým dílem vychovával k národní hrdosti.
— Konstantin Biebl narozený 26. února 1898 ve Slavětíně u Loun začal publikovat proletárskou poesii,
již však brzy zastínila intimní lyrika, jež vyvrcho
lila vzpomínkami na zemřelou milenku. Jeho osobní
smutek nevyléčila ani splněná touha po dalekých
zemích. Zemřel 12. listopadu 1951 v Praze jako ne
přímá oběť komunistického režimu.
— 27. února 1853 se narodil ve Stožicích u Vodúan
autor dvanáctisvazkové jihočeské epopeje Naši —
Josef Holeček, jenž v ní vylíčil všestranně život vodúanského a netolického života v třetí čtvrtině minu
lého století. Sedlák je Holečkovi představitelem ná
rodní -moudrosti a zdravým jádrem národa. V knize
O národ vzdal A. Pražák zaslouženou poctu tomuto
spisovateli, jenž mnohdy býval srovnáván s ruským
spisovatelem Tolstojem.
— V Milešově trávila svoje mládí nejslavnější peská
zpěvačka Ema Destinová, dcera majitele dolů Em.
Knittla, jež se narodila 27. února 1878 v Praze. Zpě
vu se začala učit u paní Marie Destinnové-Loeweové, bývalé vynikající pěvkyně. Když zpívala na zkouš
ku v Národním divadle a nebylo jí dovoleno vystou
pit na jeho jevišti, odebrala se do ciziny. Byla
nejprve přijata dvorní operou berlínskou, kde zpí
vala po 10 let. Z vděčnosti ke své znamenité učitel
ce přijala umělecké jméno Destinová. Roku 1908 by
la jmenována čestným členem ND. Pak působila v
Londýně a v Metropolitní opeře v New Yorku. Tvo
řila s K. Burianem pěveckou dvojici, jež slavila pro
nikavé úspěchy na celém světě. R. Štraus pro ni
napsal operu Salome. Od roku 1920 žila Destinová
na svém zámku Stráži nad Nežárkou, kde byla známá
jako velká mecenáška. Byla též literárně činná a
Úod^ jménem Ema Věra Knittlová napsala sbírka
veršů Nový život a veršovanou veselohru Kroužek
českých žen. Zemřela 28. ledna 1930 a je pochována
ve Slavíně na vyšehradském hřbitově.

cudziny. Preto sa realisti
domnievajú, že tak dó 4
rokoch
nebude objem
americko-čínského obcho
du i za priaznivých pod
mienok väčší ako 300 mi
liónov dolárov ročne, čo
je z 90-miliardového ame
rického zahraničného ob
bo' čínska vláda dosiaľ chodu skutočne len ne
nepozvala
amerických patrný zlomok percenta.
atlétov alebo umelcov, Pravda, dá sa aj na tom
Odborníci na ministerstve to poli ešte mnoho zlep
zahraničia vo Washingto šiť. Nedávno upozornil
ne si to vysvetľujú tak, Christian Science Moni
že čínská vláda nechce tor napr. na túto okol
pripustiť takých americ nosť: Amerika dováža aj
kých športovcov alebo z. činy prasačie štetiny.
umelcov, čo by mohli Ale Čína musí platiť za
konkurovať domácim. To každý kilogram dodaných
znamená, že Čína chce v štetín asi 6 až 7 centov
cudzine niečo ukázať a cla, zatiaľ čo exportéri
cudzine imponovať, ale tohoto tovaru z krajín,
sama nepripustí, aby jej ktoré požívajú tzv. dolož
obyvateľstvo mohlo obdi ku o maximálnych ob
vovať výkony cudzincov. chodných výhodách, pla
Americká turistika do tia za kilogram necelé 2
Číny sa nemôže dosť na centy. A Číňania sú na
široko rozvinúť nielen takéto veci veľmi citliví
pre obmedzenú ochotu a ovplyvňuje to ich postoj
aj v iných veciach.
čínskej vlády vydávať
Na zvláštnosť čínskeho
návštevné víza, lež aj pre
postoja v medzinárodnom
to, že je v Číne málo tu
obchode poukazuje aj tá
ristických
zariadení a
okolnosť, že čínska vláda
návštevníkov aj z iných
kupuje obvykle za hoto
ázijských,
afrických a
vosť a pokiaľ takúto ho
europských krajín pomer
tovosť v tvrdých valutách
ne veľa.
nemá, tak je ochotná pri
Americko-čínske
ob jať len krátkodobé úvery.
chodné styky zaznamenali Zrejme sa nechce ani
za rok určitý pokrok. Za takto dostať do ekonomic
prvých 11 mesiacov mi kej závislosti na cudzine.
nulého roku dosiahol ob
Samozrejme, že rozvoj
chodný obrat medzi obi týchto stykov podväzuje
dvoma krajinami hodnotu problémy politické. V mi
vyše 70 miliónov dolárov, nulosti to bola v prvom
zatiaľ čo roku 1970 to bo rade otázka, Národnej Čí
lo len 5 miliónov dolárov. ny, potom vojna vo Viet
Lenže v tejto sume nie je name a konečne ideolo
zarátaný nákup 10 lieta gické rozpory. Ale pred
diel značky Boeing 707 v stavitelia na americkom
hodnote 150 miliónov do ministerstve
zahraničia
lárov..
poznamenali, . že otázka
Vlani vyviezla Amerika •Národnej Číny, s ktorou
do Číny tovar v hodnote Washington udržuje stále
diplomatické
41 miliónov dolárov a do normálne
viezla z Číny za 30 milió styky, sa akosi vytratila
nov dolárov. Odborníci to z politického napätia. To
považujú za úspech, pre preto, že prezident Nixon
tože sa neočakávalo ani podľa dohody s čou-en■to. Pravda, v úvahách lajom odvolal z Tajvanu
vojenských
odborníkov stále vystupu amerických
je predstava krajiny so odborníkov. Očakáva sa,
700 či 800 miliónmi obyva že po skončení konfliktu
odpadne
teľov a tak s obrovským vo Vietname
potenciálnym trhom. Len d alšia politická prekážka.
že pekingskä filozofia o A tak americko-čínske
zahraničnom obchode je vzťahy sa budú rozvíjať
iná ako na Západe. Čína sice pomaly a opatrne,
nikdy nepripustí, aby bo ale ich zlepšenie sa ne
la čo len čiastočne závi sporne dostaví.
slá na dovoze tovarov z
Dušan Lehotský
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Otázko svobody
o otazka obchodu
Peroutka

Džetem —i denně
do VIDNÉ, FRANKFURTU nebe LONDÝNA

Západ a východ přisfupují k evropské bezpečnostní konferenci s různým očekáváním. Rozdíl v oče
kávání se musí dosti brzo projevit, snad dramaticky. Západ má na mysli, že konference by se měla za
bývat všemi okolnostmi lidského života. Z nich západ výslovně uvádí svobodu cestováni, volný kolo
běh informaci a ideí, nezávislost států a co by mělo být pokládáno za jejich bezpečnost. Čili západ touží
přednést na konferenci otázku svobody. Východ, representovaný sověty, očekává, že konference se bu
de zabývat zejména otázkami praktickými: obchodem mezi oběma polovinami světa, úvěry, výměnou
technologických vědomosti. Ze všeho, co sověty dosud prohlásily, vyplývá, že jejich cílem je kooperace
v snadno zjistitelných jednotkách hmotných, v. tunách, v penězích. Za žádnou cenu nehodlají připu
stit nic, co by se podobalo "splynutí duší". Kooperace, jakou chtějí, by byla značně jednostranná: západ
by byl ten, kdo dává úvěry a poskytuje technologické informace,' východ by nedal nic ze svého ideolo
gického majetku, nic z práv, jež si osobii nad svými poddanými.

Není třeba dlouho disku
tovat o tom, co je to tu.
na. Je vždy jasno, jestli
někdo dostal nebo nedo
stal tisíc tun. Avšak kon
ference sé dostane pa
kluzkou půdu, začne-li vy
jednávat o pojmech, vy
jádřených slovy. Tu se
vyrábí umělá nejistota o
tom, jestli někdo dpstal
nebo nedostal svobodu.
Slova jako "nezávislost” ,
"sebeurčení” ,
“násilí” ,
"demokracie”, “humani
ta”, jsou podrobena mno
hým útrapám, jestliže jed
na strana chce.
O významu někjterých
slov se diskutuje už pa
desát let, a podle vší
pravděpodobnosti se di
skuse protáhne do příští
ho století. A diskuse často
nemá “ani tělo ke kopnu
tí, ani duši k zatracení” .
Komunistický blok pů
vodně navrhl dvě hlavní
themata evropské . konfe
rence : ekonomicko-technickou spolupráci a zřek
nutí se násilí. První thema bylo každému jasné,
pokud druhého se týká,
■výklad býval i fantastic

ký. Dvě invase byly v ne
dávné historii, a podle so
větského názoru v nich
nebylo pražádné násilí.
Nad invasí Českosloven
ska bylo řečeno, že ona
teprve uskutečnila sebe
určení Čechů a Slováků,
kteří, pokud byli ponechá■ni sami sobě, neměli žád
né sebeurčení. Toto sovět
ské pojetí invasí je hrozi
vě neměnné. Podlé něho
už invase Maďarska roku
' 1956 teprve uskutečnila
maďarskou svobodu. Když
maďarský ' ministerský
předseda byl potom popra
ven, Maďaři byli ještě
svobodnější, a ti Maďaři,
kteří invasi pomáhali, by
li vyznamenáni řádem
svobody. \ Což připomíná,
že pan Husák dostal nyní
nej vyšší sovětské vyzna
menání.
Vznikají formule, které
vypadají jako mystické:
absolutismus je jediná
skutečná
demokracie;
věznit a zabíjét může byt
humanitní výkon; útok je
obrana,
přepadený
je
útočník; viditelná nesvo
boda ve skutečnosti je

vyšší, neviditelná svobo
da.
Co si s tímto galimatiášem počne evropská kon
ference? Je to nesnadné.
Sověty jsou citlivý na své
právo galimatiáše. , Brežněv a Kosygin řekli: “So
věty se nikdy nevměšují
do záležitostí jiných stá
tů.” Kdyby konference
trvala na tom, aby tyto
výroky byly podrobeny
kritickému
zkoumání,
mohlo by to přivodit ko
nec konference. Je těžko
vzít za to odpovědnost,
když se od konference to
lik očekává.
Vědomy si toho, sovětv
pokračují ve svém nej
zvláštnějším druhu ne
vměšování. Finsko je ho
stitelem přípravné konfe
rence v Helsinkách, a so
věty, které jsou Finsku
tak blízko jako Českoslo
vensku a Polsku, mají s
hostitelem své vlastní roz:
hovory. Finsko projevilo
úmysl přistoupit k Společ
nému trhu devíti západ
ních států. Jaksi přímo
přede dveřmi přípravné
konference Leonid Brež-

něv objasnil finskému
ministerskému předsedo
vi, co on dosud nevěděl:
že je to předčasné pro
Finsko, a že Finsko ne
smí udělat nic takového.
Před pětadvaceti lety
Stalin zakázal Českoslo
vensku přistoupil k Marshallovu hospodářskému
plánu.
K této stálosti sovětské
politiky a k jiným jejím
stálostem může západ za
ujmout dvojí stanovisko:
vidět to, učit se s tím jed
nat - nebo se snažit to
nevidět.
Je nesmírný rozdíl me
zi politickým zřízením na
západě a na východě. Zá
pad je nakloněn věřit, že
sovětský absolutismus je
snad pozůstatek výjimeč
né doby. Ale sověty vším
..způsobem zastávají thesi,
že je to normální stav, v
němž je lidem dobře žít.
Československo, jako tak
často nyní, může sloužit
za příklad. Teprve když
v českoslovensKu po roce
1968 absolutismus i ve
svých odporných detailech
(Pokračování na str. 6)
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Čs. intelektuální
I
tradice

Úmyslně referuji o Kusínově a SVitákově knize
současně, jedna navazuje na druhou. Není pochyb
o tom, že k událostem v Československu v roce 1968
byly položeny základy v roce 1948 a pokud bychom
chtěli jít ještě dále, již v roce 1938. a dokonce i v
roce 1918. 21. srpen 1968 zařadil přes noc českoslo
venský experiment z existující skutečnosti do dějin
ných událostí a někteří z tvůrců tohoto experimentu
se stali jeho historiky. Svitákova kniha shrnuje člán
ky, projevy a dokumenty a vytváří tak doklad inte
lektuální historie tohoto období. Část napsaná po
Srpnu se pokouší vysvětlit, co se stalo. Tak, jak jsme
již zvyklí u literárních prací Ivana Svitáka, autor
se představuje jako protagonista svých analýz a
syntéz.
Kusín koncipuje podobně a stejně jako Sviták strá
vil popisovanou dobu v Československu, což před
stavuje v jednom směru výhodu, na druhé straně
zabraňuje globálnímu . přístupu v širších souvislo
stech. Když se začátkém let šedesátých dostalo čs.
národní hospodářství do vážných nesnází, KSČ za
čala popřávat sluchu ekonomům. Následovala pak
rehabilitace sociologie (věda Stalinem zcela popře
ná). Tehdy se zdálo, že dochází k navázání na tra
dice formulované před 70' léty T. G. Masarykem v
české otázce (jak analyzoval K. Kosík). Kusínova
práce si všímá těchto aspektů, český intelektuál pak
hledal syntézu socialismu, demokracie a evropských
kulturních tradic. Dle Kusína Dubčekova politika se
pokoušela spojit jak trend ■stalinismu tak čs. reformismu do nového modelu socialismu. Kusínův pří
stup k předválečnému Československu a slovenské
otázce se zdá být dosti povrchní, idealizuje reformisty a nerozeznává slabosti předdubčekovy a Dubčekovy éry. Sviták se dívá na tyto skutečnosti reálněji
a uvědomuje si nejen sovětský diktát v celé Východ
ní Evropě, ale í carský imperialismus v mnohoná
rodnostním Sovětském svazu. Sviták se pouští i do
otázky, zda se mohlo vyhnout srpnové intervenci.
Cituje Finsko, Rumunsko i Jugoslávii a uvažuje, zda
reformní hnutí se nemělo více koncentrovat na své
sebeurčení než na změny vnitřní politické struktury.
Problém resistence není v dějiriách českého a slo
venského národa nový. Zůstaneme-Ii jen v tomto sto
letí a uvážíme-li, že se Masaryk rozhodl k boji se
zbraní v ruce (tento přístup byl respektován větši
nou národa a nota bene byl řízen profesorem filo
sofie, který vedl odboj zvenčí), musíme uznat, že
Československo pák tuto ideu nesledovalo ani v ro
ce 1938, ani v r. 1948, ani v r. 1968. Bylo by absurd
ní nyní konstruovat možností akcí odporu. Spíše se
můžeme zamyslet nad tím, kdo je nám bližši, zda
Masaryk z roku 1914 nebo Beneš či Dubček. Jan P a
lach zaujímá v této souvislosti zcela zvláštní místo.
IP
a> S ' ** V\
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Otázka svobody a obchodu
(Pokračování s« str. 5)
byl úplně obnoven, dokon
ce zostřen, sověty a kolaborantská vláda prohlá
sily, že život je konečné
zase normální, a Češi a
Slováci že si mohou od
dychnout. “Normálnost”
je další slovo, další po
jem, které mohou být
předmětem sváru.
Věc je taková, že komu
nismus vyvlastnil nejen
továrny, nýbrž také slo
va. a zbavil je jejich mo
rality. “Sověty se nikdy
nevměšují do záležitostí ji
ných států” - to je smut
ně proslulé vyvlastnění
slov.
Ačkoli komunistická pro
paganda je nové umění,
je odkázána na to, aby
plenila skladiště bývalé
morality. Komunisté po
zorují, že slova “demok
racie” , “svoboda”, “nezá
vislost” neztratila svou
přitažlivost... a prokazují
jim aspoň tu čest, že je
padělají. Jsou zaměstnáni
mnohými podniky a po
třebují mnoho falšovaných
slov.
Demokracie devatenác
tého století dovolovala
podrobit vše svobodné kri
tice a musila proto uží
vat slov pravdivě. Tehdy
byla vytvořena vážnost a
úctyhodnost slov. Vážný,
se skutečností blízce spo
jený jejich význam byl

dílem generací. Slova by
la důvěr., bodná, poněvadž
kdysi se stateční jedinci
obětovali pro jejich pocti
vý obsah.
Komunisté žijí ze zbyt
ků této úetyhodnosti slov.
Spoléhají, že lidé, jestliže
uslyší slovo, zase uvěří,
že je za nim skutečnost,
jak bývalo. Nebo snad ani
na to nespoléhají, nýbrž
na to, že velký, důkladně
vyzbrojený stát může si
dovolit přikrývat skuteč
nost několika i nedbale
zvolenými slovy.
Je to ponižující situace
pro moderního člověka.
Jsou dobré důvody, aby
se lidé znepokojovali, když
některý stát užívá velké
ho množství falešných
slov. Bude potřebovat vel
kého množství násilí, aby
svá falešná slova ochrá
nil. Je to i obráceně: kdo
užívá - mnohého násilí,
potřebuje mnoha faleš
ných slov, aby své násilí
okrášlil.
Konference má jméno
“bezpečnostní konferen
ce”, ale-není jisto, co pro
bezpečnošt vykoná. Snad
se vyčerpá zápasem o vý
znam některých slov a unaveně klesne uprostřed
cesty. Komunistické vlá
dy budou mít, co chtěly,
obchod a úvěry, a jiné
snad zůstane přibližně
tak, jak bylo. Příznaky

Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne

ATLANTIC BAKERY Pty.LtdT
8-10 Helen St., West Heidelberg, Vic. 3881

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

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

Optical Service

573 Kam pton St.,
H am pion, Vic.
Telefon: 98-5756

tomu nasvědčují - i více
než příznaky. Jak byly
naučeny, komunistické sa
telitní státy už opakují,
jeden za druhým, že vol
ná výměna informací a
ideí a volné cestování li
dí se nesnášejí s mírem.
Proč ne? Jaký to rebus!
Mohlo by se zdát, že p rá
vě to se nejlépe snáší s
mírem.
Mír je pokojný stav my
sli národů. Jestliže náro
dy jsou od sebe oddělová
ny hradbami, kamennými,
elektrickými,
ostnatými
nebo duchovními, není to
přirozený stav míru. Je
to více méně jen dohoda
mezi velkými státy, že
atomická válka nebude.
I za to ovšem dík. Ale
národy za hradbami si
zůstanou cizí.
Zůstane
propast mezi dvěma systé
my, které se mohou do
hodnout o obchodu, ale
mají dvě různé morálky,
dvě cti, dvě estetiky, dva
velmi rozdílné 'výklady
týchž slov. Pravi se nám,
že nyní rozdělený svět se
má sblížit, ale nesnášenli
vá ideologie že musí zů
stat ve své čistotě, chrá
něné železnou opcnou.
Pohleďme opět, co se dě
je v Československu, kde
jsou nyní tendence komu
nismu nejzřetelnější.
Evropská
konference
bude mimo jiné zkouškou

západního intelektu, vyje
ví se, jak demokraté ro
zumějí současné situaci.
Jsou na západě skupiny,
které v jakémsi skleníku
pěstují představy o tom,
že komunismus se vzdal
svých expansjvních cílů,
že jeho tak dobře známý
nátlak pominul a nebude
obnoven, ani kdyby komu
nismus našel nejvýhodněj
ší příležitost. Bylo dokon
ce řečeno, že “komunistic
ký svět už neexistuje” .
Jestliže tomu tak je, kdo
to tedy existuje a vzpírá
se volnému koloběhu ideí
a informací a vyhlašuje
ideologický boj? Kdo to
praví, že duchovní mosty
nesmějí být stavěny?

D. C. Jarvis: Folk Medicine, 1971, 14. wjfdání, str. 185, $ 0.80.
D. C. Jarvis: Arthritis A-d Folk ■ e id n e .
1971, 10. vydání, str. 159, S 8.71- Obě kaflny
vydalo nakladatelství Pan Books, Londom.

Lidové lékařství
Lidé podivně reagují na prudký vzestup úrovne
lékařské vědy. Někteří jí důvěřují bezmezné, někte
ří jsou zdravě kritičtí a někteří jí odmítají zcela.
Lidský život se řídí biologickými zákony, z nichž
některé jsou člověkem dosud neovlivnitelné. Mnozí
si tento aspekt neuvědomují a jsou ochotni sepsouí
lékaře za každé okolnosti kromě chvíle, kdy jej sku
tečně potřebují. Po generace z této nálady těžili nejrůznější šarlatáni. O nich ovšem musíme odlišit ty.
kteří se pokoušejí stopovat jak tradice generací, tak
vztahy v přírodě, a z těchto poznatků vyvodit vý
sledky, které by přinesly úlevu trpícím, ať již psy
chickou nebo fysickou. Každá' zeměpisná oblast má
i ve sféře tradičního lidového lékařství své speci
fické rysy od našeho lípového čaje po čínskou aku
punkturu. A jsou lidé, kteří mají vůli pozitivní rysy
těchto metod studovat, oddělit užitečné od zbyteč
ného a pomáhat trpícím.
Dr. Jarvis je zřejmě jedním z nich. Vzděláním
lékař obrátil svůj profesionální zájem na lidové' lé
čení v kanadském Vermontu, odkud pochází a
kde přes 40 let lékařsky působil. Spojil své medi
cínské znalosti s tradovanými poznatky starých lidí
a na základě svých pozorování a pokusů, sepsal
knížky, o kterých referujeme. Přiznávám se, že přes
zajímavost Jarvisových vývodů se neztotožňuji, s je
ho optimismem, že dvě lžičky medu a dvě lžíce
jablečného octa mají sílu zaplašit nejen zažívací po
tíže, ale i srdeční poruchy, revmatismus, koronární
choroby, chrapot, spáleniny i přílišnou tělesnou vá
hu. Vůbec mi nevadí, že dr. Jarvis srovnává v ji
stých fysiologických aspektech těhotnou ženu a březí
krávu, někteří lidé mohou být tímto srovnáním dotče
ní, oceňuji autorovo pozorování přírody a zejména
zvířat, se kterými Vermonťané žijí v symbióze po
generace, med a jablečný ocet však mohou někomu
chutnat, někomu ulevit, ale považovat je za cestu
ke zdraví, jak praví Jarvis, bych- si nedovolil. Kéž
by tak bylo!
Středoevropanům znějí někdy Jarvísovy vývody ci
ze. Kdo by chtěl spolehnout na Rusy —- prosím: P.
M. Kourennoff, G. St. George — Russian Folk Me
dicine, Pan Books, London, 1972, str. 211, $ 1.20
________________________________________IP

Západní státníci mají
volbu mezi vidět a ne
vidět. Státník může uza
vírat kompromisy, jde-ii
do nich s otevřenýma oči
ma, uvědomuje-li si, že
jeho očekávání může být
zklamáno, a je-li připra
ven na druhou, horší mož
nost. I když zatím slyší
nevlídná slova, má právo
doufat, že častější styk
mezi oběma polovinami
světa zplodí dobrou vůli
a že praktické potřeby ži
vota obrousí neústupný
program. Obtíž je v tom,
že komunuisté také vědí. šen.
že se tak děje a dávají
Vracíme se ke své stapozor, aby marx-lenini- ré thesi: je třeba studosmus také nebyl obrou- vat, zůstává-li marx-leni-

nismus závazným pro šovětské vůdce, trvá-li ve
své původní podobě nebo
byl-li reformován.

Svět soudruha Nikolaje
Jiří Sýkora

Zprvu jsem byl trochu překvapen, když mi byla
pozvánka doručena, ale když jsem si přečetl, kam
se mám dostavit, byl jsem polichocen: “Otevření
muzea kapitalistického paumění spojené s prohlíd
kou exhibice voskových figurín. Přednáška — npor,
Nikolaj."
Slavnostní večer se konal v budově bývalého kláš
tera svátého Šebestiána. Budova byla svého času
pro svou vhodnou polohu přidružena ke komplexu
Pražských jatek, n. p. Jak už to bývá, klášter byl
velice studený a jako mrazírna se hodil výborně.
V létě však .maso přece jen trochu .páchlo a taje
národní výbor jednoho dne rozhodl mrazírnu zrušit
a do budovy se nastěhovaly úřadovny Tiskového
dozoru. V té podobě to fungovalo několik let. Úřad
měl však stále méně věcí k cenzurování a tak i toto
využití pozbylo časem smyslu. Pár měsíců byla
budova prázdná. Působila dost nehezky. U dveří do
suterénu se válely vysušené kosti dobytčat a po
chodbách poletovaly stránky knih s červenými skvr
nami od přísných tužek cenzorů.
Sám jsem byl rád, že se budova dočkala nového
využití. Upřímně řečeno nemohl jsem klášter poznat.
Myslím uvnitř. Dali si na otevření skutečně záležet.
Všude byly rudé koberce a stěny, vymalované bílou
barvou, svítily čistotou. Těžké plyšové závěsy do
dávaly celému místu na důstojnosti. Opravdu se vy
táhlí. Líbilo se mi tu.
Návštěvníci hovořili šeptem a rozhlíželi se po okolí
s obdivem. Poznal jsem několik povědomých tváří a
přátelsky jsem kýval na pozdrav. Uvaděč nám po
kynul, abychom vešli do sálu, kde jsme měli vy

slechnout přednášku. Byla krátká, výstižná a pří
jemně se poslouchala.- Pak jsme se rozdělili na sku
piny. O každou skupinu se staral kustod — a já měl
štěstí, protože jsem se dostal přímo do skupiny
npor. Nikolaje. Usmáli jsme se na sebe a npor. Ni
kolaj se mne dokonce dotázal na moji práci. Potě
šilo mne, že projevil zájem a tak'jsem mu pokud
možno stručně řekl o své sbírce starých pověstí,
již jsem právě připravoval k vydání. Vyslechl mne
s výrazem uznání a pak mne, víastně celou naši
skupinu, vybídl k prohlídce muzea.
Sály byly tři, jeden zajímavější než druhý.
Npor. Nikolaj tichým, ale naléhavým hlasem uvá
děl jednotlivé exponáty. Připomněl nám ještě, že po
prohlídce bude krátký čas věnován občerstvení a
pak bude následovat návštěva exhibice voskových
figurín.
Každý exponát byl zážitkem sám pro sebe. První
sál byl věnován výtvarnému umění, druhý hudbě a
třetí, literatuře. Nevím co na mne v prvním sále za
působilo nejvíc. Bylo toho až oči přecházely. Obrazy
Tichého, Filly, Picassa, Daliho a desítek dalších',
všechny buď odborně rozřezány nožem nebo pohá
zeny blátem, sochy současných sochařů měly zulá
mané údy anebo při nejmenším alespoň zohavené
tváře, abstraktní sculptury byly poplivány a i jinak
znečištěny. Bylo to působivé.
- Sál hudby nás přivítal tichem. Mlčky jsme prošli
kolem řady uren, v nichž byl popel partitur sklada
telů jako byli Mozart, Bach, Ravel a Beethoven. A
mnoho dalších mimo ně.
Sál literatury byl vyřešen se smyslem pro humor.

-T
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Lászlo Révész: Likvidace sociální deMfcradé ve východní Evropě.
řšvvcarskv ústav pro výzkum
Bern, 1971)

To kalné ion 1948

Podle marxismu-leninismu byly socialistické strany tak <firafca pokrokové,
pokud se zasazovaly o rovnost lidí, o hospodářské reformy, U u t odstranily
politická a hospodářská privilegia šlechty. Pokrokový charakter však ztratily,
jakmile nebojovaly dál o hospodářské zrovnoprávnění a zespoíeóemtisa výrob
ních prostředků; staly se dokonce pomocníky kapitalistů a imperšefisiS, Jakmile
začaly hlásat evoluci místo revoluce a nenásilné přerůstání kapfaHa n v so
cialismus. Podle sovětské stranické literatury bylo tedy nutno koncem 19. a
počátkem 20. století založit stranu nového typu, jejímž cílem by kf*» * nadále
diktatura proletariátu a která by vystupovala jako "revoluční strana dělnické
třídy". PrVní takovou stranou byli bolševici, původně nepatrná d a p k b , která
se odštěoila roku 1903 od Sociálnědemokratické strany Ruska.

Revesz v první časti
své, historickými doklady
přesně podložené studie
stopuje taktiku komu
nismu, která se mění - a
měnila - podle politických
potřeb tak, jak se proje
vovala postojem k sociál
ním demokraciím ve svě
tě.
Do prvních třicátých let
byli socialisté “zrádci a
spojenci maloměšťáků” .
V srpnu 1931 navrhla
francouzská komunistická
strana vytvořit pro nastá
vající volby se socialisty
takzvanou Lidovou front,
a její postup schválil roki
1935 VII. sjezd Kominter
ny, zvláště pod dojmen
nastupujícího nacismu i
Německu a zničení taměj
ších komunistů, kteří pů
vodné šli s Hitlerem ;
proti socialistům. Spolu
práce komunistů “ se vše
mi protikanitalistickvm

silami a akcm jednota se spadá kí»ečse iBszdrcesociálními demokraty” se ní sociákKQecaaěiSKŠ.ých
stala programem meziná stran ve sfešfaí a vý
chodní Evropě, zatšneo
rodního komunismu.
Socialistická Internacio západní seešsislé tito
nála však považovala - změnu pocítily Jbb nacti
zvláště poté, co Sovětský utrhačnou kampani- .
Po Stalinově amrtž se
svaz uzavřel s Hitlerem
smlouvu o rozdělení Pol však komunisté
ska - komunisty za nespo něli, na dobré zkušenosti
lehlivé spojence a jejich se spoluprací se sociální
konkrétní návrhy na spo mi demokraty a Hwsfcevlupráci několikrát odmít ské mezinárodni ssrasicšé
la. Ještě dva roky po dru konference v letech 1357
hé světové válce platila a 1960 se přimlouvají za
sociální demokracie v ofi koaliční politiku a za dia
ciální komunistické teorií log se západními sociální
za partnera, a to jak na mi demokraty, při čemž
východě; tak na západě je ovšem vůdčí zásado®
snaha přesvědčit sociali
Evropy.
, Když se roku 1947 vy sty, aby se ve prospěcř
tvořila Kominforma, byla marxismu-leninismu vzdá
sociální demokracie pro li svých zásad. Překáikoi
hlášena opět za úhlavního' dorozumění jsou tu prj
nepřítele dělníků a místo pouze pravicový oriente
koexistence se staly he vaní socialisté, proti nim:
slem boj proti ní a její zni je nutno bojovat spojený
čení. Do tohoto údobí mi silami.

Na mezinárodní konfe
renci. která se konala ro
tu 1966 v Československu,
se mnozí řečníci přimlou
vali dokonce za změnu
stranického
programu,
iterá by spolupráci se so
cialisty umožnila tak, aby
Dyla znovunastolena “jed
nota dělnické třídy v ka- j
pitalistických
zemích” .
Předpokladem k tomu je
odstranění
pravicových
socialistů z vedení a to,
že se sociální demokrati
zřeknou politiky “třídní
ho míru”.
Po srpnu 1968 se těžiště
opět trochu posunulo. Ko
munisté nyní vytýkají zá
padním socialistům, že
svého volebního vítězství
nedovedou využít k tomu,
aby drželi reformy, které
za své vlády prosadili, i
po své porážce. Nyní ko
ketují komunisté s tzv. no
vou levicí a o spolupráci/
se sociálními demokraty,
pokud nejsou ochotni pře
jít na marxisticko-leninské
pozice nesmiřitelného tříd
ního boje, nestojí.
Kde se komunistická
strana dostane k moci,
tam sociální demokraty
bezohledně likviduje. Ja 
ko první stihl tento osud
(Pokračování na str. 8)

Kol dokola byly stovky malých šibenic, na nichž
Někdo mi lehce položil ruku na rameno a řekl
visely knihy, časopisy, bibliofilie, rukopisy. Některé tiše; Už je čas.
tituly a jména jsem znal, jiná mi byla pouze po
Otevřel jsem oči. Byl to npor. Nikolaj. Omluvně
vědomá, a o zbytku jsem nikdy neslyšel. Shakespea jsem se usmál; Promiňte, zamyslel jsem se na chvil
re, Moliére, Verne, Camus, Kafka, Solženícyn, Stein- ku a ani jsem . . .
beek, Halas; Alenka v říši divů, Biblí Svatá, Brouč
To nic, 'usmál se npor. Nikolaj, pojďte se mnou.
ci, Sedmikráska, Robinson Crusde, Bídníci, Zámek.
Ohlédl jsem se po ostatních, kteří ještě popíjeli
Nechtěl jsem obtěžovat, ale nedalo mi, abych se své nápoje,- kouřili a bavili se o expozici. Prošli
nezeptal; Proč Robinson Crusoe?
jsme místností bok po boku, npor. Nikolaj a já.
Npor. Nikolaj se na mne chvíli mlčky díval. Po Cítil jsem se vyznamenán.
tom, když jsem sklopil zrak, protože jsem znejistěl,
Dveře za námi zapadly a já zůstal jako přimražen.
jsem slyšel jak řík á:• Nechceme propagandu, která To jsem tedy nečekal! Výstava voskových figurín
by nám odváděla mládež od kolektivu a podporovala byla dílem mistra. Všechny postavy byly jako živé.
touhy po západních zemích.
Npor. Nikolaj si založil ruce a pobaveně mne pozo
Začervenal jsem se, že mne to samotného nena roval. Přistoupil jsem k první voskové postavě.
padlo. Poděkoval jsem a vykročili jsme dále.
Byl to Starý známý, pán Quichot de la Mancha.
Ke konci jsme již všichni byli trochu unaveni a Byl přivázán ,na pranýři a byl do půl těla nahý.
tak jsme docela přivítali přestávku, jež měla být Nevím, jak to udělali, ale čelo té figuríny bylo oro
věnována občerstvení. Budeme se tak o to víc tě seno potem.
•
šit na výstavu voskových figurín. Místnost, kde se
Hlas 'npor. Nikolaje se ozval za mými zády:
podávalo občerstvení, byla trochu nepříjemně osvět Možná, že^ byste rád věděl, proč je zde tato posta
lena. Světlo bylo příliš prudké a jak se reflektory va? Vysvětlím. Všiml jste si možná, že šlechtic
pohybovaly, klouzaly tiše s^ jednoho j návštěvníka na la Mancha byl vyzáblý a hubený, jak jej ostatně
druhého a při tom bylo slyšet cvakot. Jakoby někdo; vidíme i zde, zatím co Sancho Panza, představitel
všechny přítomné fotografoval. Pravděpodobně to prostého lidu, byl tlustý. To přece byl přímo výsměch
bude pro nějaký přední kulturní magazín.
našemu učení!
Popíjel jsem svoji kávu pokud možno se zavřenýma
Kde je Sancho, otázal jsem se nesměle.
očima, abych se tak uchránil oslňujícího světla. Ká
Sancho je vpořádku. Držíme mu dietu. Někdy mu
va byla dobrá, dal jsem si ještě jednu a zapálil jsem i poskytneme vycházku. Až bude vypadat jako oprav
si i_ druhou cigaretu. Těšil jsem se na voskové fi- dový představitel vykořisťovaného lidu, až mu sho
guríny._ Ne, není o tom sporu, vytáhli se. Dnešní díme ještě nějakou tu desítku kil, potom přijde na
večer je něco, o čem se bude hovořit hodně dlou přetřes otázka, jak jej vhodně zapojit, do našeho
ho. Kdo by to řekl do npor. Nikolaje! Ani jsem o kulturního procesu. 1
něm nikdy před tím neslyšel. Asi proto, že jsem
^Prohlížel jsem si další postavy. Byli tu všichni,
byl tak zabrán do své práce. Věnoval jsem své sbír všechny jsem znal: kapitánové Korkorán a Nemo
ce pověstí několik let. Až mne překvapilo, když jsem paní Bovaryová, strýček Tém, detektiv Holmes, smut
si ten fakt uvědomil. . .
ný Švejk, matka Kuráž, páter Brown, babička, dok

Ošklivý sen
Pavel Javor
Viděl jsem popraskaný zvon,
který už nikdo nerozezní,
viděl jsem plachty lnoucí k stěžni,
na poli ohořelý strom.
Na poli ohořelý strom
a na tom stromě listí žádné,
květinu lásky, která vadne
tak jako duše v stromě tom —
Viděl jsem tváře bez podoby
a na provaze zrádnou smyčku,
maličkou lebku v jetelíčku,
kterou už vlasy neozdobí —
Ach, tu už vlasy neozdobi,
pomněnky rostou z očních důlků
a ruka nezachytí kulku,
když otevírá čerstvé hroby
Viděl jsém svatbu bez nevěsty,
kolébku prázdnou, bez andílka.
Jen bílých lebek nahá čílka1
svítila v noci v polní cesty.
Svítila jako hvězda bílá
na hřbitovy a temné kříže.
Kůň, který čerstvou ránu líže,
už neprobudí bohatýra.
Už nevyvolá marnou hádku
a neprobudí holubičku
hlas doupňáka a zváni sýčka,
když krev jí stéká po volátku . . .
Viděl jsem oči vytřeštěné,
ruku; jež sahá po polnici,
krev v čerstvé ráně mokvajíci,
stádo krav, jak se nocí žene,
polnici hlinou zalepenou,
klenutí, spadlá do sklepení,
koryta řek, v nichž krev se pěni,
studánku v poli zavalenou,
boláky s hmyzem hodujícím
a ústa, která rety svými
se podobala zhaslým svícím . . .

tor Živago, Puk i Mercuzzio, baron Prášil, celá Klapzubova jedenáctka, Chlestakov, paní hostinská ze
Zvonokos, Old Surehand, Pjnpchio, Lysistrata, Alen
ka, Huskiebérry Fin, malá Ďoritka. Všichni zde byli.
Všichni připoutáni ke svému místu, což se mi zdálo
nesmyslné. Sem tam se ozval vzdech či sten, vzlyk
anebo tiché zaúpění. Technicky to bylo prostě do
konalé. Pro mé nervy snad až příliš dokonalé.
Otočil jsem se ke svému průvodci. Vzal mne jem
ně za ruku a vedl mne do rohu sálu. Jak jsme se
blížili k našemu cíli, viděl jsem několik prázdných
podstavců, jež tu byly připraveny pro další exponá
ty. Zastavili jsme se u volného místa, jež bylo právě
mezi postavami Odyssea z jedné strany a Kájí Ma
rika ze strany druhé.
Zkuste si to, pokynul mi npor. Nikolaj.
Cítil jsem se trochu nesvůj, ale vystoupil jsem na
pódium. Přelétl mne chlad. Npor. Nikolaj s úsmě
vem stiskl knoflík na desce před podiem. Železné
kruhy sevřely mé nohy. Potom npor. Nikolaj vystou
pil nahoru ke mně a zavázal mi oči černým šátkem.
Ve tmě jsem slyšel jeho hlas jakoby z dálky;
My jsme konsultovali váš rukopis. Vaše pověsti
jsou zneužitím důvěry lidu. Hlásají bludy. Odvádějí
pracující lid od radostné skutečnosti. Jistě to chá
pete sám. Budete zde za slepého mládence. Upřímně
řečeno, tato postava z vašich Starých pověstí českých
zaujala nejvíc, pane Jirásek. Na, Teď mne ale již
musíte omluvit.
Slyšel jsem vzdalující se kroky a tiché zavření
dveří.
Přestal jsem vnímat bolest v nohou a zdálo se
mi, že jsem se ocitl v prostoru, na jiném místě a v
jiném čase. Jako bych letěl kupředu. Pocítil jsem
náhle, že nad mojí hlavou se cosi těžce pohnulo a
ovanul mne horký vzduch. Cítil jsem pach tavícího
se vosku a zaslechl jsem zaskřípění pák.
Horko zesílilo.

s
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Podivná normalizace
ve frontách a koupit ni dodávky sovětského zem v zemi, kde neexistují
koliv to, co chtěj^, nýbrž ního plynu západoevrop skutečné odborové orga
to, co je právě na trhu. ským zemím. Celkové ná nizace, ťo pochopí i člo
Pravda je, že se poda klady této stavby překro věk neseznámený se zá
řilo zabránit většímu rů čí 15 miliard Kčs. Nákla hadami ekonomiky výcho
stu cen. Tento “úspěch'’ dy hradí v plná výši Če doevropských zemí.
SovétsKý
Postačí fráze českoslo
je ovšem velice draze vy skoslovensko.
koupen. V roce 1968 nám svaz bude dostávat plyn venského premiéra kon
byl Sovětský svaz a ostat zaplacen v devízách, nám frontovat s tvrdými fak
ní země 11VHP dlužiry bude trausitní poplatky ty, abychom poznali cha
částku asi 11 miliard Kčs. odvádět pouze dodávkami rakter jeho politiky a aby
Byly to' úvěry už splatné, plynu, jehož dostaneme chom poznali skutečnou
které nám však jako pro jen asi třetinu kvóty urče realitu okupačního reži
středek politického nátla né pro NDR. Podle výpoč-, mu v Československu.
ku placeny nebyly. Tato tu našich ekonomů se bu Lidé na západě by si mě
Částka byla po dubnu 1969 de stavba amortizovat li být vědomi toho, že sku
zaplacena novému, proso teprve asi po pětadvaceti tečnými nositeli vzájem
větskému vedení a dnes letech - bude-li ovšem v ného přátelství nejsou po
je ČSSR sama zadlužena té době ještě dodáván ně litikové držící dočasně
v, zemích RVHP částkou jaký sovětský plyn. Uvá- moc násilnými prostředky
asi 6 miliard. To zname -žíme-li, že v téže době v rukou, ale opravdoví
ná, že-17 miliard bylo po SSSR bezohledně kořistí představitelé českosloven
užito. jako svého druhu československou uranovou ského lidu, kteří jsou dí
politické subvence k “nor rudu, která by při volném, lem ve vězení, dílem zba
malizaci situace". Kromě; prodeji sama byla schop veni všech možností mlu
toho byly prakticky za- na krýt velkorysé, inve vit a pracovat, kteří však
staven.v veškerá investice, stice do našeho průmy zůstávají věrni myšlenkám
ačkoliv náš průmysl je slu, máme pozoruhodný onoho velkého experimen
FCI
technicky zaostalý a tím obraz “vzájemné hospo tu z roku 1968.
skutečné konkurence ne dářské pomoci” a “rov
schopný-. Stavba pražské noprávných styků sociali-,
ho metra se opozdila o ví stických zemí” . Ostatně v
SWISS TftAINED
WATCHMAKERS
ce než -3 roky. Po třech době, kdy pan štrougal
K. E b n e r
letech byl teprve otevřen mluví o údajných hospo
19 Yont St.,
první úsek dálnice. Bylo dářských úspěších, se v
’
S
Y D ,E Y
Československu
připravu
kolem toho také hodně
vchod do W ayard Stn.
slávy, která působí až je rozsáhlá akce “prověr i naproti po.iyb. scho
dům). Telefon: 29-7543
směšně, uvážíme-li, že jde ky mezd” . Co to znamená
o úsek dlouhý 23 (!) km;
Prakticky jedinou vel
Nové klimatizační
kou investicí je stavba
zařízení
transitního plynovodu pro
AUTOŠKOLA
METTERS
zcela nehlučné
Jan a Marie Wisz
im a n e m
3 > iin iB k i> .£ i
a jiné elektrotechnické
Telefon (Sydney)
zboží dodá
S Y D N E Y
587-1497
iw m iM

(Pokračování se str. 3}
možnosti v Českosloven
sku a nyní se připravují
opatření, jimiž jim má
být zabráněno i cokoliv
publikovat v zahraničí.
Knihy 40 spisovatelů byly
vyřazeny bez ohledu na
svůj obsah ze všech ve
řejných knihoven. Svaz
Spisovatelů byl násilím
rozpuštěn a jeho 600 čle nů nuceno živit se nejrůz
nějším
způsobem.
Po
dvou letech byl ustaven'
svaz nový. Má jen 90 čle
nů, ale mezi nimi je prak
ticky jen 5 spisovatelů, o
ostatních ani
největší
znalci české kultury njc
neslyšeli. Podobná situace
je i na ostatních. úsecích,
naší kultury'.
: Při smutné konfrontaci
s těmito fakty, s napro
stým potlačením osobní
Svobody, s faktickou lik
vidací české kultury a s
nemožností získat sou
časnému režimu větší so
ciální oporu, se politiko
vé typu L. Štrôugala s
oblibou uchylují k líčení
-údajných hospodářských
úspěchů. Skutečností je,
že ve srovnání s průměr
nými západními státy Če
skoslovensko nadále ho
spodářsky zaostává, že
trh spotřebního zboží je
velice chudý, že lidé mu
sí stát na většinu zbeži
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ZLOBÍ

VÁS

OČI ?

Bolí Vás hlava ?

Noste brýle od O P T Á

O P T O
Capltol House, 113 Swánston St.

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

To kalné jaro 1948

vé skončili ve vězení ne
bo v exilu.”
socialisty Ruska, menšeRévész zachycuje vel
viky a esery. Podobně mi dokumentárně a pod
postupovali proti sociali- - robně osudy socialistů pol
stům v lidových demokra ských . a maďarských, s
ciích. Pokud se vyskytly nemenší objektivitou, s
odchylky, měly své zdroje níž popsal zánik menševiv “rádoby mírové cestě li- ků a eseru. Čeští komuni
dovědemokratické revolu sté měli cestu k odstra
ce” , píše Révész a pokra nění sociálních demokratů
čuje:
o to lehčí, že jejich po
“Konečný výsledek v slanci seděli v parlamen
těchto zemích však byl tě už před válkou, že
přesně týž jako v Sovět získali po válce největší
ském svazu: sociální de počet hlasů, zé první vlá
mokracie byla násilím du nového státu sestavila
zlikvidována, její vůdco vlastně Moskva, a že se
vé zčásti uvězněni, zčá slovenští sociálni demok
sti fysicky zničeni, něko rati sloučili s komunisty
lik konvertitů ke komu už v době slovenského ná
nismu se. mohlo udržet rodního povstání. Přesto
dodnes, dokonce na nej- všájc musili využít lidí,
vyšších místech. Protože jako byl Fierlinger, který
komunisté zakročili proti ve svých pamětech do
sociálním demokratům -ve znal, „že se,, už .v zimě
všech lidových demokra 1942/43 dohodl v Kujbyciích stejně a protože ševě s komunisty o jednot
jednotlivé “bojové fáze” né straně. Okrájený zby
( m
probíhaly v těchto zemích tek české sociální demok
ve stejnou dobu, nemůže racie přestal existovat
být pochyb, že všechno 17. dubna a byť smutnou
i česká restaurace
nadiktovalo a kontrolova předzvěstí i pro socialisty
11Contin. "GOURMET"
lo jediné středisko: Mosk maďarské a polské, kte
! Restaurant "LABUŽNÍK”
HODINAŘ *
va.
Taktika komunistů ří splynuli s “bratrskými
129 Bayswater Rd.
ZLATNÍK *
DISCOUNT hSBŠE
byla odchylná právě jen komunisty” v prosinci,
Rushcutters Bav
241A Oxford Street
ŠTEVEN VARDY
v Polsku: tam byla zalo respektive v červnu téhož
Sydney, tei. jj .7395
BONDI JJJNCTION
590 George St.
žena “koncesovaná” so roku. čeští socialisté však
(proti
kinu
Metro)
Otevřeno denně:
Sydney
cialistická strana jako se nepoddali dobrovolně
pondělí až sobota od 10 h. dep. do 2 h. odp.
Tel. 389-1222
(proti Trocaderu)
protiklad ke staré tradič a sami. Révész. k tomu
a od 5 do 9 hod. večer, v neděli po celý den.
POZOR: Náš obchod
Přijďte určitě, budete spokojeni!
Velký sklad zlatých aj
ní sociální demokracii,
je POUZE na uvedené
poznamenává:
šperků, hodinek atd
adrese!
která byla vystavena nej
Na Vaši n ért> ěv se tésž rodin- 1' vc-U ýcL
Opravy se zárukou.
“O likvidaci (české)
dříve šikanování, později
Mluvíme česky
strany
nerozhodl sjezd;
vážným
represáliim,
jako
a slovenský.
strana
nebyla
po
válce
vů
odporovala
tedy stanovám
NEPLAŤTE NÁDOBY, KTERÉ ZAHODÍTE !
Telefon: 61-Ä579
bec uznána a její vůdco a je proto neplatná. V
Dodám kamkoli v Austrálii dobré
tom spočívá podstatný
Š UMÍ CÍ
PRÁŠKY
: rozdíl k vlastní likvidací
i
Chcete se v příjemném prostředí
za velkoobchodní ceny
j jiných východoevropských
DOBftE A LEVNĚ NAJÍST ?
s citrónovou, pomerančovou, jahodovou, ananasovou a jinými příchutěmi ( |
socialistických strán, i
Poslechnout si českou hudbu?
a barvami, slazené cukrem nebo uměle pro diabetiky a to v jakémkoli
ruské. Proto byli česko
Vše je pro Vás pripraveno v české restauraci
množství
slovenští sociální demok
ZLATÁPRAHA
rati v právu, když na
V
2 litru za 8 c, 'A litru za 5 c
235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney
jaře 1968 založili akční
s pěnou nebo bez pěny, jak uvedete v objednávce, kterou zašlete na adresu:
výbor
k znovúzřízení stra
Srdečně
Vás
zvou
manželé
Růžičkovi
STANISLAV VOKAČ, P. O. Box 282, MARRICKWLLE. NSW. 2204
ny . . .”
J. S.
(Pokračování se str. 7)
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ČS. RESTAURACE V ZIMNÍ ZAHRADĚ

nad bruslařským stadiónem

~

ICELAND - - W1NTERGARTEN

Eda.Honkyš— D’Hora
28 Whitehorse Road, Ringwood, Vic.

Telefon 879-1467
Česká domácí kuchyně — denně knedlíky,
vepřová atd.
Pivo neb likéry si možno přinést
Otevřeno 7 dní v týdnu,od 11. hod. dop.
do 11. hod. noční
. f iiiiiiH iiiin iiiH H iiu H m im m iím n iiiiH iiiiiiiiin iiiiiN ii

Pásmo poesie M. Holuba

Poznámka
k programům A.B.C.

DOMOVA

V hlubokém žalu oznamujeme všem přátelům
a známým, že nás dne 13. ledna 1973 navždy
opustil náš drahý manžel, otec, tchán a
dědeček, pan
JAROSLAV BIDLO
ve věku 67 roků
Pohřeb drahého zesnulého se konal dne 18.
1. 1973 na hřbitov ve "Spřingvále
Melbourne, Vic.
Růžena Bidlová, manželka
Míla, Vašek a Jirka Bidloví, synové
s rodinami
Božena Tomečková, dcera
s rodinou

PAA1EL*

HLEDAJÍ

Ericha Adolfa Vysokého nar. 27. 7. 1908 hledá
dcéra Irena. Robert Pejša má dopis v red. (od pří
tele z Grafenaschau). — V redakci má též dopis
Alfred Tacos (dříve. Springvale, Vic.). : ,
České ochotnické divadlo v Melbourne
kcná řádnoú valnou hromady v úterý dne Í3, března
1973 v 8 hodin večer v místnostech restaurace, 134
Carlisle Sť„ St. Kilda. Všichni zájemci z řad krajan
ské veřejnosti jsou iia valné hromadě srdečně ví
táni.
Výbor ČOD
B M

B

W
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AUSTRALSKO-ČÍŠKA FHtMA
KURS ČEŠTINY V MELBOURNE

A R CHIDOM DESIGN S
V sobotu 17. února byl zahájen kurs českého ja
Vám
nakreslí {dány a vybaví
zyka, který se bude konat každou sobotu od 9.15 do
stavební povolení pro
.11.15 v Princes High School, Arnold St., Nórth
* obytné a průmyslové stavby
Carlton, učebna č. 5. Do kursu bylo zapsáno 15 stu
* přestavby a přístavby
dentů a 3 dospělí (Australané). Další zájemci —
* sanitární zařízení
studenti nad 13 let nebo dospělí
se mohou ještě
* interiéry bytů a kanceláří
zapsat dodatečně.
Pomůžeme Vám připravit rozpočet oprav
Na základě nabídek došlých na vypsaný konkurs
při koupi staršího domu
přijalo ministerstvo školství státu Viktoria za uči
Volejte: 64-1207, nebo večer 358-2698
tele češtiny p. Jaroslava Berku, který vyučuje ja
131 BRIDGE STREET, PORT MELBOURNE
zykům na státní střední škole.
Kurs slovenštiny nemohl být zatím zahájen pro
malý počet přihlášených. K prosazení slovenského
kursu by bylo třeba, aby se přihlásilo aspoň dalších
OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE
i
6 zájemců.
Rodičovské sdružení vybízí všechny zájemce, aby t i ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí |
využili dané příležitosti a aby — pokud tak dosud
dřevor /tú staré Prahy - Hollar, Ko»l Gustav a].) i
neučinili — se do kursu přihlásili dodatečně. Infor
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVANI rámů
)
mace sdělí Rodičovské sdruženi nebo přímo p. J.
i nábytku odborně provádí
j
Berka, tel.- 37-2468.
první pozlacovačská firma v Austrálii

Sdělovací prostředky nás dnes už zásobují na kaž
dém kroku hlukem; Naše ucho se téměř automaticky
stává hluchým k proudu jednotvárné hudby a hlou
pých reklam. Radio a televize, tyto skvělé vynále
zy moderní doby, obracejí se tak- stále více proti
nám.
.Ale přece . . . Nepochybuji, že se mezi námi najde
ještě dost těch, kteří s potěšením usednou a vyslech
nou sí dobrý rozhlasový koncert či hru nebo shléd
nou hodnotnou televizní inscenaci.. Příležitostí k to
mu není sice nadbytek,- nutno ale přiznat, že státní
stanice A. B. C. nezřídka nabízí hodnotné pořady.
Zvláště o rozhlase to platí. Druhý rozhlasový kanál
vysílá převážně vážnou hudbu, mezi níž mají díla
českých skladatelů své pevné místo. Pravidelného 40. MEZINÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES
Po ukončení eucharistického kongresu bude sloužit
posluchače netřeba na hudební pořady uporozftoJ. KOŠŇAR PTY. LTD.
J. E. biskup Jan L. Mořkovský S. T. D. druhou mši
vat, jistě zná programové schéma.
112
Maribyrnong Rd., Moonae Ponds, Vic.
sv.
pro
krajany
v
neděli
25.
února
v
10.30
hodin
opět
Za podprůměrnou musíme však i nadále považovat
Telefon: 37-3109
programovou skladbu A. B. C. (Např. pravidelná v Bethlehem Hospital, 476 Kooyong Rd., Caulfield.
úterní presentace oper v rozhlase je ve 22.00 hodin Po mši sv. bude uspořádán na rozloučenou společ
<akož i v č. 42 Howar-d St., Norfh Melbeurnc
přerušována 15 minutovými rozhlasovými novinami, ný oběd v Rheinlandu. Přihlášky: Rheinland tel.
(pokračování William St.>. Tel.: 329-8038
po nichž opera pokračuje — příklad to ryzího barba- 663-1266, J. Jelínek tel. 50-1450, večer tel. 754-5159.
Krajanům poskytneme 15% slevu
rismu.) Pod tlakem programových pracovníků (na
ZPRÁVY S. K. SLÁVIA MELBOURNE
mířeným hlavně proti “všemoůdré” administraci)
Již od počátku roku se-mužstvo pilně připravuje
doznává postupně i dramaturgie změn k lepšímu.
ČESKÉ KNIHY :
První významnou vlaštovkou je nová programová na nadcházející sezónu. Nově jsou ustaveny dvě do Wenig: Staré pověsti Pražské $ 3.30, Jirásek: Z
rostenecké
jedenáctky,
jejichž
trénink
řídí
O’Hara.
skladba nedělního večera na Radiu 2 (2FC v NSW.),
Čech až na konec světa $ 1.80, Toman: Don Juan
která vstoupí v život 11. března 1973. Ideou je téma První mužstvo trénuje s úspěchem známý a popu j $ 3.30, Hrubín: Je nám dobře $ 3.20, Juvenalis: Salární
bývalý
kapitán
Slavie
J.
Sanches.
V
příprav
tický výběr pořadů do uceleného večerního bloku,
; tiry $ 2.90, Winter: Obrázky $ 3.60, Feuchtwanger:
koncipovaného jedním režisérem večera, tedy prin ných zápasech se Slavia utkala s dvěma ligovými ' Bláznova moudrost $ 2.70, Bjorson: Selské povídky
mužstvy: s George Crossem hrála nerozhodně 1 : 1
cip cílevědomé programové kontinmiy.
$ 2.70, Sokol-Tůma: Na kresách $ 4.50, Balzac: Lesk
Rád bych upozornil, že jako první pořad tohoto a s Hakoah vyhrála .vysoko 4 : 1. Jednáni o nové a bída $ 2.80, čapek: RUR $ 2.10, Vrbka: Mlsný
stálé
hřiště,
vyhovující
požadavkům
Federace,
je
programového nova je uváděno hodinové pásmo z
hastrman $ 1.50, Břízová: Nová domácí kuchařka
poesie českého básníka Miroslava Holuba. (NSW, ne na dobré cestě. — Výbor klubu chce vynaložit v le — I. díl $ 3.30, II. díl (Maso, zvěřina, drůbež, ryby)
děle 11. 3. 73, 19.30, A. B. C. Radio 2). Realisaci to tošním rocé zvláštní úsilí, aby taneční zábavy Slavie $ 4.-, III. díl (Bezmasé pokrmy) $ 3.60, IV. díl (mouč
hoto pořadu byla ve studiu věnována značná pozor měly opět nejlepší společenskou úrovefi.
níky, dezerty, nápoje) $ 3.70, Ruppeltová: Angličti
nost a vybočuje z tradičního stylu rozhlasové presen X roce, kdy se klub dostal znovu do státní ligy, ně do vrecka $ 2.50, Ehm-Jelínek-Wagner: Čs. hrady
tace poesie. Nelze sice bezezbytku souhlasit s ozná věří výbor, že se hrstka nadšenců zvětší o nové a zámky $ 8.90.
mením, které říká, že Holub je asi nejlepším žijícím spolupracovníky, že se znovu přihlásí i staří zku
K cenám je třeba připočíst poštovné
českým básníkem, popravdě však patří mezi nejlépe šení funkciháři a fandové, aby klub hrál sportovně
známé mimo hranice vlasti. Je také otázkou, jak da i společensky skutečně významnou roli ve zdejším
THE INLíBRUM BOOKSEUERS
lece může australský posluchač porozumět poesii na životě.
Informace o klubu sdělí sekretář: Václav FrencI,
psané ve zcela odlišných historických podmínkách
Box 1888 R, GPO, Melbourne, Vic. 3001
na druhé straně zeměkoule. Např. báseň Prague, 36 Wilfred Rd., East Ivanhoe, Vic., tel. 49-3294.
členské
příspěvky
($
10,ročně)
přijímá
pokladník:
January: And here Picasso’s bulls are stamping.
And here Dali’s elephants march on spider legs . . . Jan'Schmidt, 24 McLaren St., Mt. Waverley, Vic.
CO K NEDĚLNÍMU OBĚDU?
J. K.
atd. byla napsána pod dojmem Palachový smrti,
PRAVOU ČESKOU HUSU
český čtenář rozumí jí proto poněkud jinak než ji
bude rozumět australský posluchač.
Z ČESKÉ FARMY
V každém případě však může být pro nás potěšu
LETOVISKO
"ŠUMAVA"
OD ČECHŮ I
jící, že produktu české kultury se, dostává sluchu v
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
Austrálii, což je v tomto případě zásluhou režiséra
Volejte z Melbourne: 059-788228
■srdečně zve všechny krajany na
R. Connollyho.
MASOPUSTNÍ
Chtěl bych tu ještě připomenout televizní seriál
A. B. C. “Concerto” , který uvádí na obrazovku svě
toznámé interprety. Poslední, osmou částí seriálu je
Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmysl*,
televizní nahrávka Dvořákova Violoncellového kon
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte s# s
která se koná v neděli 4. března 1973
certu (sólista André Navarra s Melbournským sym
důvěrou na
Začátek
ve
3
hodiny
odpoledne
fonickým orchestrem). V NSW. je tento seriál uvá
Kraje Eda Zlatý se svým orchestrem
děn v neděli v 20.55, ve Viktorii pak ve středu v
ODRA TRAVEL SERY1CE
21.40.
Jídlo
— pi t í
j
311 katroba St., Msthoume, 3*M
České hudby může vyslechnout pozorný posluchač
■K disposici budou oouze nealkoholické nápoje)
Telefon 67-94M
v australském rozhlase dostatek a poměrně častoNa farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Ať už čs. taneční hudbu nebo hudbu vážnou. Pro
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
druhý případ je užitečné pravidelně sledovat pro Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolni tenis
středkujeme be^datně cestu lodí nebo letadlem —
gramový týdeník A. B. C. “Radio Guide’’, který lze
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
koupit u novinových stánků nebo objednat přímo v
Letenky do Evropy a zpět
A. B. C. Slyšel jsem od mnohých krajanů o potěšení se dramaturgové prostřednictvím dopisů od poslucha
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
poslechnout si zde českou hudbu, případně v české čů více dozvěděli o odezvě. Každé rozhlasové stanici
Obstaráme zadáni dárkových poukazů kamkoli
nahrávce. Mohu k tomu dodat jen- svoje domění, že dělá potěšení, mají-li její pořady vděčné posluchače.
jaroslav kováříček
by této hudbě bylo věnováno více pozornosti, kdyby Ani A. B, C. není výjimkou.

TANEČNÍ ZÁBAVU
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Švýcar Collombin vede, ale
THÔNI ÚTOČÍ ZNOVU NA SVĚTOVOU TROFEJI

Boje o Světovou trofej lyžařů vstupují do
rozhodující fáze. Sjezdaři a slalomári absolvují v
Evropě už jen tradiční závody ve švýcarském Sva
tém Mořici a pak se přesunou do ,USA a Kanady,
kde budou mít na programu většinou obří a speciál
ní slalomy. A to znamená, že 221etý italský repre
zentant Gustavo Thoni má jedinečnou šand -a l
se potřetí držitelem poháru. Olympijský vítěz v
obřím slalomu ■Thoni byl v závodech Světové trofe
Karel Janovský
je dvakrát první,' třikrát druhý a jednou třetí, a
Další část příprav na mistrovství světa
tak po posledním triumfu ve speciálním slalomu tra
dičního Kandaharu v rakouském Svatém Antonu v
Arlbérgu je ůž jen 2 body za vedoucím celkové kla
sifikace, sjezdařským specialistou Švýcarem Rolandem Collómbinem (který se navíc ještě zranil). Je
Funkcionáři čs. hokejového svazu naplánovali pro sezónu
1972-73 několik přerušeni 1. ligy, abytéto
ho největším rivalem v boji o prvenství bude zřejmě
přestávky využili k přípravným mezistátním utká ním, která
mají vždy napovědět, jak je čs. národní
nyní Rakušan David Zwilling.
mužstvo daleko š přípravami na
dubnové světové mistrovství
v Moskvě. Další částí příprav bylzá Pořadí Světové trofeje vypadá momentálně takto:
jezd na evropský sever, kde čs.
národní mužstvo vybojovalo
4 zápasy s bilancí: 3 vítězství a 1pro1. Roland Collombin (švýcarsko) 131 bodů, 2. Gu
stavo Thoni (Itálie) 129 b., 3. David Zwilling (Ra
hra a brankový poměr 11 : 6. ,
kousko) 120 b., 4. Bernard Russi (Švýcarsko) 106 b.,
rými zvítězili rozdílem třídy 6: 1, po třetinách 5. Christian Neureuther (NSR) 85 b., 6. Henri DuV Tampere: ČSR "spálilo" příliš šancí
Finští hokejisté, kteří budou v r. 1974 po 9 letech 3: 1, 2 : 0 a 1 : 0 . Měli obrovskou převahu, která villard (Francie) 84 b., 7. Piero Gros (Itálie) 69 bodů.
znovu pořadateli světového šampionátu, rostou ve ani zdaleka neodpovídá výsledku. Byla to exhibice
Stav soutěže žen: 1. Annemarie Prollová (Ra
světovou třídu. Potvrdilo to už prvé mezistátní utká hodná mistrů světa, proti které byli hokejisté Tre kousko) 225 bodů, 2. Monika Kasererová (Rakousko)
Kronor
bezradní.
Branky
ČSR
dali:
Klapáč
2,
Hlin
ní Č S R — Finsko v Tampere, kde Čechoslováci zví
133 b., 3. Rosi Mittermaierová 100 bodů.
tězili jen těšně, naprosto však zaslouženě 3: 2, po ka, Jiří Novák. Šťastný a Martinec po jedné. V
třetinách 2 : 0, 1: 1 a 0 : 1. Čs. hokejisté měli skvě oslňující formě se představil jihlavský útok bratří
lý nástup a po 14 minutách vedli po vtipných akcích Holíků s Klapáčem. který předváděl na ledě přímo
2 : 0. V první třetině navíc promarnili celou řadu artistické kousky. Jaroslav Holík se však v závěru
přímo vyložených šancí. Náhodná branka Keinone- zranil a musel odstoupit.
— Olympijská vítězka ve skoku vysokém z olympiá
na ve 33. minutě, kterou Finsko snížilo na 1: 2. Sprcha v Goteborgu
Ve “Skandinávské” hale v Goteborgu se druhý dy v r. 1968 v Mexiko-City Miloslava Rezková-Huebvšak mužstvG Suomi vybičovala k nadšenému vý
konu. Naštěstí však o 4 minuty později byl Finům den Dodařila Švédům odveta: vyhráli nad ČSR 2 : C nerová se dostává znovu do výborné formy. Na halo
vyloučen celý zápas nečistě hrající obránce Riihi- ( 0: 0, 0 : 0 a 2 : 0) a tak zůstala zachována tradice, vém mítinku ve východním Berlíně skočila 1,85 m a
ranta, načež pardubická, trojka: Martinec, Jiří No že z dvou vzájemných utkání vyhrává vždy každý porazila navopečenou držitelku nejlepšího světového
vák a Šťastný roztočila v obraně domácího týmu tým jedno. Na čs. hokejistech se už projevila únava halového výkonu Němku Rosemarii Witschasovou z
svůj pověstný kolotoč a z přesné přihrávky Martin (bylo to čtvrté utkání v pěti dnech — navíc cestová Cottbusu (týden předtím skočila 1,91 m) o 5 cm.
ce vstřelil Novák vtipně třetí gól. Finy to však ne ní) a pro zranění Jaroslava Holíka nemohla hrál — Jediný bod rozhodl o vyřazení basketbalistek praž
zlomilo, podařilo se jim snížit na 2 : 3 a v závěreč první čs. formace. Trenéři pak dali příležitost něko ské Sparty z Poháru mistryň evropských zemí. V
né třetině dostali zase kuráž, chtěli vyrovnat za lika náhradním hráčům. 12.000 diváků vidělo tento prvém čtvrtfinále porazily Pražanky doma své fran
couzské soupeřky, hráčky Clermont-Ferrand, o 8
každou cenu, ale nepodařilo se jim to. Utkání bylo krát jen hokejový průměr.
bodů, v odvetě ve Francii však podlehly o 9, v
veltni dobré úrovně a sledovalo je .vyprodané hle- j
poměru 61 : 70. — Jako úspěch lze však klasifiko
diště téměř 11.000 diváků. Branky ČSR: Martinec,'
H o k ejo v á ligo
vat porážku VŠ Slavia Praha v Moskvě ve čtvrtfi
Haas a J. Novák, za Finsko skórovali Keinonen a :
1.
čs.
hokejová
liga
už
vstoupila
do
své
poslední
nále PMEZ s košíkáři CSKA Moskva 76 : 77, přesto
Suoraniemi.
čtvrtiny, ve které se rozhodne, která dvě mužstva Čechoslováci jsou vyřazeni, ze soutěže, neboť pro
V Helsinkách: Vydřené vítězství
Když odveta v dějišti světového šampionátu z r. doprovodí Teslu Pardubice a jihlavskou Duklu do hráli předtím doma 79 : 94 b.
1974 — v Helsinkách skončila — a mistři světa. - - závěrečných (květnových) bojů o titul mistra ČSR. — V Buenos Aires se poslední lednovou neděli jela
1974 — v Helsinkách — skončila a mistři světa — Zdá se, že v těchto finálových bojích už budeme po automobilová Velká cena Argentiny, která byla první
2 : 1, prohlásil soupeřův trenér: “Jsem čtvrtý rok strádat brněnskou Kometu, která po vánočních svát jízdou světového šampionátu pro rok 1973. Zvítězil
ve Finsku a tohle byl nejlepší výkon národního muž cích v lize tak hezky začala, po třech zápasech však obhájce .světového prvenství 261etý Brazilec !Emer
stva, který jsem dosud viděl. Chtěli bychom v dub upadla do svých starých chyb. Překvapením je no son Fittipaldi na Lotusu, před Francouzem Fran
nu v Moskvě obsadit třetí místo!” Finský trenér váček ligy Škoda Plzeň, který není bez šance dostat cois Cevertem a Skotem Jackie Stewartem (oba na
Len Lundě nepřehání, Seveřané by skutečně mohli se mezi čs. extratřídu.
Čs. liga má dobrou úroveň, přitahuje, a tak se není Tyroll-Fords);
být na mistrovství světa třetí, jsou rychlí, kombi
ani
čemu divit, že při utkáních 28. kola přišel už — Na mezinárodním tenisovém turnaji v Miláně se
načně dobří, a takticky hodně vyzrálí, prostě mají milióntý
návštěvník — návštěva dosáhla ' 1,001.400 čs. reprezentantům nedařilo: Jan Kodeš prohrál s
všechny předpoklady na dobré umístění, čs. hokeji
což je průměr 7.152 na zápas. Branek zatím 241etým Novozélanďanem Fairliem 3 : 6 a 4 : 6 a
sté sice v rozpětí 60 vteřin (mezi 12. a 13. minutou diváků,
Vladimír Zedník podlehl holandskému profesionálovi
922 (průměr 6,58 na jedno utkání).
první třetiny) získali brankami Haase a Jiřího Ho padlo
Tommu Okkerovi 2 : 6 a 3 : 6. V prvním kole čtyř
Tabulka
po
28.
kole:
1.
Tesla
Pardubice
38
bodů,
líka vedení 2: 0, . ale tím vystříleli veškerý prach. i skóre 117 : 83; 2. Dukla Jihlava 37 b.; 3. Kladno, hry prohráli Kodeš s Jugoslávcem Franulovičem s
Finům se už -v 15. minutě podařilo Leppem snížit [4. Plzeň (po 30 b.); 5. Slovan Bratislava, 6. Litví australskou dvojicí Rosewall — Stolle 4 : 6 a 1 : 6.
stav na 1: 2, ale pak už vyprodané hlediště helsin nov (po 27 b .); 7. ZKL Brno, 8. Košice (po 24 b .):
ské haly žádný gól nevidělo. Přesto muselo být s 9. Sparta Praha 22 b.; 10. Motor České Budějovice
průběhem tohoto dramátického zápolení spokojeno. 21 bodů, skóre 66 : 94.
Místo v americkém Denveru
Suverénní vítězství,nad Švédy
ZIMNÍ
OLYMPIÁDA V INNSBRUCKU
48 hodin po utkání v Helsinkách nastoupili Čecho
Osmičlenný
řídící orgán Mezinárodního olympij
slováci na stockholmském Stadiónu Johanneshova
Sk«ky lyžařil
ského výboru rozhodl na svém zasedání 4. února v
proti svým dlouholetým rivalům švédům, nad kteFinskému lyžařskému skokanů Tauno Kayehkoe- Lausaňne, že dějištěm XII. zimních olympijských
LEHKOATLETICKÉ ZMĚNY
mu se na ‘/Týdnu švýcarských skokanských můstků” her bude Innsbruck. Tato tyrolská metropole je tak
Od 1. května 1973 vstou- ní výši, a kdo tuto výši podařil tak skvělý kousek, jaký najde asi těžko ob po švýcarském Svatém Mořici (v r. 1928 a 1948) te
pí v platnost několik no- jako první zdolá, je vítě- doby. Tauno Kaeyhkoe vyhrál totiž všechny čtyři prve druhým střediskem zimních sportů, které má tu
vinek, které už jsou Me- zem. Toto pravidlo v leh- části tohoto skokanského, turné a stal se tak suve čest stát se dvakrát pořadatelem olympiády. Pro toho,
zinárodní federací schvá- koatletických soutěžích už rénním vítězem, čestně i tentokrát obstáli čs. sko kdo po odřeknutí amerického Denveru sledoval, co
lény. Tak napříště budou. jednou bylo, avšak me- kani Karel Kodejška a Rudolf Hoehňl, kteří mají který z kandidátů nabízí, bylo jasné, že ve řolbě je
muset závodníci i závod- zinárodní federace je od- zřejmě sportovní kariéru teprve před sebou.
Innsbruck velkým favoritem. O uspořádání ZOH r.
nice na 800 m běžet nejen stranila,
I. Engelberg: 1. Kaeyhkoe (116,5 m a 107 m), . . . 1976 se ucházela čtyři města: finské Tampere, fran
první, ale i druhou zaTřetí novinka: až dosud 5. Kodejška (110 m a 106 m), . . . 8, Hoehnl (102 m couzské Chamonix, rakouský Innsbruck a americké
Lake Placid.
■táčku ve své dráze. Tepr- uznávala
lehkoatletická a 106 m).
ve pak jsou volní. Funk- federace světové rekordy
II. Svatý Mořic: 1. Kaeyhkoe (86 m a 86 m), 2.
cionáři Mezinárodní leh- v pětiboji žen a v deseti- Žeglanov (SSSR — 85 m a 82,5 m), ,3. Hoehnl (85,5
koatletické federace chté- boji mužů bez ohledu na m a 85 m), 4. Kodejška (84 m a 83 m), . . . 10. Ma
HLAS
DOMOVA
vychází čtrnáctidenně.
ji tím omezit na minimum to, zda při některé discip- touš (83,5 m a 84 m).
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
strkání běžců a zabránit - lině závodníka vál silnějIII. Gstaad: 1. Kaeyhkoe (81 m a 82 m), 2. Schmid
hehezkým scénám.
ší vítr či nikoli. Nyní ne- (Švýcarsko — 80,5 m a 82 m), 3. Hoehnl (79,5 m a
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Druhá novinka: jestliže bude
světový
rekord 81 m), . . . 6. Kodejška (76,5 m a 78,5 m).
Telefon: 42-5980
výškaři a tyčkaři zdolali uznán, jestliže při absolIV. Le Lode: 1. Kaeyhkoe (83,5 m a 77,5 m), 2. j ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
laťku na stejné výši, roz- vování běhu na 100 m, Schmid (Švýcarsko — 83,5 m a 82 m), 3. Kodejška
výtisk 25c. PŘEDPLATNÍ DO ZAMOŘÍ: lodi za
hodí až dosud, o vítězství 110 m přek. (respektive u (83 m a 77,5 m), . . . 6. Hoehnl (81 m a 77 m).
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 8.-,
skokana
menší
počet žen 100 m přek. a 200 m),
Konečné pořadí: 1. Kaeyhkoe (Finsko) 972,9 b., 2. £stg. 3.-, US $ 7,- nebo ekvivalent v jiné měně.
oprav. Podle nových před- a ve skoku dalekém bu- Schmid (švýcarsko) 932,7 b., 3. Kodejška 908,4 b.. Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
pisů bude skokanům dá- de vát silnější vítr než 4. Hoehnl 903,2 b., 5. Steiner (švýcarsko) 898,7 b , na požádání obratem.
na laťka na předposled- 4 metry ve vteřině.
6. Pawlusiask (Polsko) 891,1 b.

Čs. hokejisté na evropském severu

•- Ve zkratce

