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Protektorátní ruch v Československu

Jsem tu dobře?
Narodil jsem se u slušných lidí?
Ve slušném století?
Nevedu náhodou válku?
Je tady zrušeno otroctví?
Mám správnou barvu kůže?
Vhodný původ?
Smím dýchat?
Tak děkuju

Po kanónech bubny

Dnes, 4. února 1974, je podle čs. tisku a rozhlasu důležité výročí: Umělecký
vojenský soubor Střední skupiny sovětských vojsk v Československu oslavuje
pětileté jubileum. Dovídáme se, že dosud vystoupil na více než 900 představe
ních, které shlédlo na 2 milióny občanů. Dnes večer se koná na počest výročí
ve Smetanově síni Obecního domu v Praze slavnostní koncert, na kterém účin
kuje také Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého a mezi posluchači nechybí
jistě bez vážné omluvy nikdo, kdo v KSČ a vládě něco znamená. O okázalé pro
jevy úcty, díků a nadšení nebude nouze.

Taková událost předsta
vuje -jistě věrný obraz
protektorátních
poměrů.
Přeď*pěti léty už mizela
nutnost pohotovosti sovět
ských kanónů a nastupo
vala důležitost bubnů. Ty
jsou úspěšnější. Kanónů a
tanků se zaleklo přeívapivě málo lidí, pěsti se proti
nim zvedaly, nebo se
aspoň dávalo jejich po
sádkám najevo pohrdání.
Kutálka je úspěšnější: 2

milióny lidí v první pěti
letce, příště více. Děkuje
me za pomoc, ochranu a
muziku!
Československý zástup
ce na konferenci o sníže

ní ozbrojených sil ve
střední Evropě, která za
sedá ve Vídni, současně
dokazuje, že českosloven
ský lid vůbec netouží po
tom, aby sovětské jednot-

Dohoda o maximálnych
obchodných výhodách a úverech

ky odtáhly zpět na východ
- snad i ty dva milióny
milovníků umění sovět
ských vojáků je pádný
argument! Oficiálně pak
čs. zástupce sděloval ve
řejnosti
už
několikrát
“ československé stanovi
sko” k problémům, který
mi se konference zabývá.
To se náhodou shoduje
vždy přesně se stanovi
skem sovětským:
“ Ne
chceme pro .socialistické
(Pokračování na str. 2)

Obchod USA
V ^ D C llw v l

s Moskvou a Pekingom

Legislativně práce na novom americkom obchodnom zákone, ktorý by umož
ňoval ďalšiu liberalizáciu světového obchodu za změněných ekonomických pod___________________________ mienok, sa dostávajú dopředu. Podnět k tomu dal
prezident Nixon, ktory az donedávná mekol ko rázy
požiadal . kongres o odklad, pretože medzi vládou a
V lednu se konala v Praze porada o činnosti ča kongresom existuje ešte stále nevyriešený spor o tom,
sopisu Otázky míru a socialismu, které se zúčastnili či sa má udělit' tzv. doložka o maximálnych obchod
zástupci 87 komunistických stran. Čs. noviny věno
ných výhodách Sovietskemu zvázu a osiatným komu
valy této události velkou pozornost, totiž — nerefe
rovaly tolik o průběhu porad, neprozradily, zda se nistickým krajinám.
při poradách objevila jediná námitka proti obsahu
Ako je známe, v kon ně C. Albertovi napísal
listu, ale zato věnovaly více místa kladným proje
grese
je dosial’ silný od prezident Nixon doslovné
vům "upřímných soudruhů". Na závěr porad se ko
nal na Pražském hradě banket, kterého se zúčastnilo por proti udeleniu tejto toto: “ PodTa mojej mientéž téměř celé vedení KSČ a bylo vydáno nic ne obchodnej výhody Mosk ky, ak navrhovaný doda
říkající komuniké. ( " . . . Účastníci porady kladně oce vě dokial neliberalizuje tok bude pojatý do zákona,
nili činnost časopisu . . . Význam časopisu jako ko
bude to mať nesmierne
lektivní teoretické a informační publikace komunistic svoju emigračnú politiku.
Dodatok k zákonu, ktorý vážné následky na to úsikých a dělnických stran roste . . . " atd.)
Zajímavější byl rozhovor, který poskytl redakto v senáte připravil senátor lie vlády, ktoré už vyko
rům čs. rozhlasu a televize na závěr porady vedouc! Jackson a v poslaneckej nala na ceste normalizodelegace KSČ Vasil Bil'ak, který si dobývá stále
vania vzťahov so Sovietjasněji místo ideologa strany i muže pro hrubou práci. sněmovní poslanec Vaník,
Biťak nejprve ujistil posluchače, že všech 89 bratr má prevážnu podporu v skym zvázcm a neobmedských komunistických a dělnických stran má jedno oboch komorách kongre zí sa len na pribrzdenie
společné: boj za štěstí člověka bez ohledu na to, v su. Podl’a tohoto dodatku rozvoja ekonomickej spo
kterém světadílu žije. Jednání delegátů směřovalo
by sa odopreli Sovietske lupráce. Dokonca to aj po
k jednomu cíly — "jak upevnit celé naše hnutí a
především ideologickou oblast. Imperialismus je to mu zvázu a v dósledku škodí úsilie vlády, ktoré
tiž v současné době ochoten spolupracovat i se spo toho aj ostatným komuni dosial vykonala diploma
lečenstvím socialistických států na kterémkoli úseku, stickým krajinám tiež ob tickými
cestami
okolo
protože musí socialismus respektovat. Socialismus
emigrantského
problé
chodné úvěry s vládnou
se stal tak přitažlivým, že nikdo proti němu otevřeně
nevystoupí, s výjimkou jen toho nejhioupějšího propa- zárukou na nákup americ mu.”
Prezident žiada, aby
kého tovaru.
gandisty . . . ."
V další části si Bil'ak uplivuje na "takového SolPrezident Nixon nalieha poslanecká sněmovna vy
ženicyna", který napsal "velký bělogvardějský pamf
na schválenie zákona a pustila zo zákona dodatok
let proti Sovětskému svazu", ačkoli ví, že se revo
poukazuje
na politický do senátora Jacksona a poluce v SSSR "musela bránit", což "Sovětský svaz
sah odporu proti udeleniu slanca Vaníka a upozor
nikdy netajil".
Biřak se ani nevyhnul slibům, že časopis bude mít doložky o maximálnych ňuje poslancov, že ak sa
vždy objektivní informace a že se nebude vyhýbat výhodách a úverov
so tak nestane, požiada se
ani kritice: "Jd e např. o kritiku maoismu. Někteří
nát, aby vydal patřičné
štátnou
zárukou
Moskvě.
T&áSPil potichu i nahlas radí: nekritizujte, to je vměšo-1
váni se apod. Ovšem bránit čistotu marxismu-leni- V osobitnom liste předse ustanovenia. V případe,
aisnw Je povinností komunistů . . ."
dovi poslaneckej sněmov (Pokračovanie na str. 2)
Na konči byl ovšem projev, oslavující "principál- ’
ni, lidskou, lidu srozumitelnou politiku Komunistické
strany Sovětského svazu. Milióny a milióny lidí na
cefěsB světě se každým dnem přesvědčují, že SSSR
za svým slovem důsledně stojí, že nikdy v historii
PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse S f.,
nakafeo neoklamal . . ."
Richmond,
Vic. 3121. - PR IN TERS: Unlficatlon
Dohody x Bratislavy a Čierne pri Čope, bratrská
Pty. Ltd., 497 Colllns St., Melbourne, Vlc. 308*
efeýefi před víc jak pěti léty, jsou už ovšem hodně
s b i w Historií.

Miliony se přesvědčují

AŠKENAZY

ZAPOMENUTÉ SLOVO
Jaroslav Strnad

Není však rovněž pochyby, že svět přejde tento pří
běh bez povšimnutí. Západní diplomati budou nadále
diskutovat na všech mezinárodních řečnických kol
bištích se Sovětským svazem o zachování míru a
jejich partnerem bude mnohdy právě Gromyko, Gromyko-ministr, ale i Gromyko-dodavatel lidského ma
teriálu do pracovních táborů, jeden z těch, o nichž
Solženicyn praví: “ Nejdřív se necháme poslušně po
miliónech odpravit, potom pečujeme o to. aby vrazi
prožili šťastné stáří.” Nikdo z oficiálních zástupců
takzvaného svobodného západu neodmítne sedět u
jednoho konferenčního stolu s vrahem Gromykem.
Budou v něm i nadále vidět Gromyka-díplomata, bu
dou mu prokazovat pocty, které sluší a patří zástupci
velmoci: červený kcberec, mužné stisky rukou, mnoga Ijeta!, srdečné úsměvy, diplomatický protokol.
Na událost, o které píše Solženicyn, se nebude my
slet; stala se také před dobrými pětadvaceti roky.
A zastraší-li v podvědomí některého poetiváka. umlčí
: tuto nepříhodnou vzpomínku okamžitě zachovám mí
ru, politické uvolnění, ochrana životního prostředí a
já nevím, jak se všechny ty “ vyšší zájmy” dnes
jmenují. 10 tisíc sovětských politických vězňů, kteří
podle střízlivého odhadu britského experta Reddawaye z Londýnské vysoké školy národního hospodář
ství zalidňují dnešní archipel GULAG. se hodí prostě
přes palubu svědomí světa, i když je pravděpodobné,
že se leckde bude mluvit o nedělitelnosti svobody, i
za přítomnosti sovětského ministra zahraničí. Podle
jeho mínění platí tato vznešená zásada jen například
pro Chile, ale kremelský orloj jde jinak, pozdě, po
carsku, ba ještě později. Americký vicepresident
Agnew musil jít proto, že zatajil Srnímu úřadu své
příjmy. Co by se stalo v Americe, kdyby se provalilo,
že Kissinger dal svého politického odpůrce zavřít,
protože zastával jiný názor na válku ve Vietnamu
než on? Sovětský ministr zahraničí je s touto krva
vou skvrnou na vestě na mezinárodním parketu stále
persona grata. Můj Bože. to bychom nesměli jednat
s žádným representantem Sovětského svazu, každý
zanechal za sebou na cestě nahoru mrtvoly. Nebuď
me tak malicherní!
Slovo “ solidarita” vymazal, zdá se, západní svěř
ze svého slovníku. Tu a tam se dějí pokusy vzpome
nout si na něj, ale naivkové. kteří si nějak uchovali
pamět, se podobají pánu z la Manchy. Vypadá to,
že bude na světě lip, čím dřív se ho přestane použí
vat vůbec.
Ale ještě to není tak daleko. Devět států Evrop
ského hospodářského společenství se jakžtakž do
hodlo na společné hospodářské politice vůči OPEACu:
ale sotva se jejich delegáti rozešli, už navázaly sa
my jednotlivě kontakty k tomu nebo onomu arab
skému státu, aby zajistily solidaritu. Soukromá akce
je přece jen nejúčinnější. Solidárně se tak trochu
postavíme proti vyděračům, ale je dobře po straně,
po jednom, zaplatit raketýrům výkupné. Mohli by
totiž způsobit, že bych si nemohl v neděli zajet autem
ná houby. Kde jde o vážnou věc, tam je na míst®
solidarita, větvící se nesolidárními akcemi jedinců.
(Pokračování n* str. J)
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Po kanónech bubny
CPbtračování se str.
aemě žádné jednostranné
výhody. Klíčem ke spra
vedlivému řešení otázky
je rovnoměrné percen
tuální snížení ozbrojených
sil a výzbroje na Obou
stranách . .
to je čes
koslovenské stanovisko z
konce ledna 1974.
Sověty mají ovšem da
leko víc vojáků ve střední
Evropě než NATO, dohoda
o rovnoměrném snížení by
jim vyhovovala.
Současně s důkazy o
spolehlivosti čs. vlády stup
ňují se i důkazy o spolehli
vosti čs. armády. Výměna
velitelského sboru šla až
do řad poddůstojníků, po
čet mladých vojevůdců se
speciálním politickým ško
lením v SSSR každým ro
kem roste. I lid už plně
chápe, kde je jeho místo
a houfně se hlásí, aby to
dal najevo:
“ Náčelník štábu Civilní
obrany ministerstva vnit
ra ČSR plk. M. Pospíšil
Malý oznamovatel

Přijmeme paní

k prav. úklidu
v ■úterý až pátek
v St. Kilda, Vic.
Prosíme reference.
Těl. 53-6520

Továrna na plastiku
přijme
M UŽE I ŽEN Y

do zaměstnání na 3
směny za dobrých
podmínek. Mnoho přes
časů k dispozici, pří
platky na směny.
a l u r it e

p l a s t ic

260 Whitehorse Rd.
NUNAWADING, VIC.
Tel. 877-4562 (9 - 5 h.
odp. - možno volat
česky neb slovenský)

uvedl, že loni absolvovalo
školení civilní obrany (v
Čechách a na Moravě)
2,750.000 našich občanů.
Kvalita výkladu se nadále
zlepšuje a stále se zvyšu
je i zájem veřejnosti o
probíranou tematiku. Po
těšitelné je, že jednotky
CO na mnoha závodech,
pracují skutečně vzor
ně . . .” (Svob. slovo 18. 1.
74). Na jiném místě je
dodatek, že jednotky CO
využívají ve zvýšené mí
ře sovětských zkušeností.
Rovněž v Ženevě, kde
po měsíční přestávce po
kračuje od poloviny ledna
500 zástupců 35 zemí v
debato o bezpečnosti a
spolupráci v Evropě, děla
jí čs. zástupci pod vede
ním O. Pavlovského vše,
co Moskva očekává od

3 6 -L E TÝ ČECH
V A U S T R Á L II,

střední postavy a mír
né povahy, v dobrém
povolání, by se ráa
vážně seznámil s dív
kou - paní do 40 let.
Zn. “ Pomůžeme náho
dě?” do HD.

Přijmu

P A N Í K Ú K L ID U

2krát nebo 3krát týdně
za dobrých podmínek.
Tel. (Melb.) v obch.
době 662-1273,
byt: 86-7031.
Studley Park Rd., Kew.

k lehkému úklidu od 7.
hod. ráno do 3. h. odp..
pondělí až pátek. Dob
ré podmínky, stádě mí
sto, znalost angl. není
nutná.
A. Pavlas, University
House, Melb. Universi
ty, tel. 347-2926.

i

Velký výběr jakostního masa a uzenin

<

!

najdete v českém řeznictví a uzenářství

\

U FRANTIŠKA ŘÍHY

:

i 73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, Víc., tel. 311-2019J

! Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu. J
[ Naše specialita: domácí jaternice a jelítka. J
i
frankfurtské párky, turistický salám.
<

ža na starú koncepciu a
praxi americkej obchodnej politiky, na výše 30ročné liberalizačně úsilie
s tradičnými obchodnými
partnermi. A tak je otáz
ka, ako by sa prezident
zachoval, až bude posta
vený před íúto dilemu.

RESTAURANT
KALORAMA

“ Krajně
reakční síly
imperialismu a pekingští
maoisté si velmi dobře ro
zumějí. Je to jeden z vý
sledků koordinovaného po
stupu proti pokroku a mí
ru v Evropě a ve světě
vůbec . . .”
To je jen několik uká
zek, jak se někteří chlap
ci
na
protekiorátnim
vrcholku a ti. co se tam
derou.
snaží
vyhovět
vrchnosti. Je pochopitel
né, že by se zlobili, kdyby
někdo hledal v takové
snaze něco jiného než
upřímný’ , nezištný projev
přátelství a díku za vše,
čím náš lid obšťastňují
naši protektoři.
Ivane, bubnuj;

vej republike, Rezstiucra
zároveň navrhuje. aby sa
značila zvláštně an en cko-činska banka, iis e ž by
poskytovala Pekingu úvě
ry s viádnoc zárufcrci na
nákup amedckežB tova
ru, ako tomate ae£c siúži Banka pře dovesz a vý
voz v ohchoežsej spašapeáJe na mieste zazname ei s taefcínrýnň t-ý-n:? in . i . " 1. . — ;
^
nat’, že pravé vtedy. keď ,
spor vlády s kongresora
V drubej ncísvire víao liberalizáciu ebeboda 39 áajšae&oi rafat bota totíž
Sovietskym zvázam vy osesEfSteniná delegácía se
vrchol uje. předložil v se nátu na štadijosej česle v
náte sen. Warrea Magna Čine a to na pozvanie čin
sen rezaiúcíB- která na skej vlády. Táto belegávrhuje doložku maximál- cia zistiia. že čínská vlá
nyeh výhod činskej Fodo- da má velký záujem na
doležke o masimálnych
výhodách, lebo je velmi
znepokojená
neuspokoji
ŠVADLENY
vou a vysoko pasivnou ob
k šiti pánských košil
a sportovních kalhot
chodnou bilanciou s Ame
přijmeme pro všechna
rikou.
oddělení:
běžné šití
Americký obchod s Čí
šití s 2 jehlami
nou sa začal v posiedných
přišíváni límců
troch rokoch sl’ubne roz
začisťování
vij ať. V roku 1971 dosiadělání dírek
hol hodnoty len 5 milióspínání
obrubování
nov dolárov, ale minulé
připevn. opasků
ho roku už 900 miliónov
přední a postr. kapsy
dolárov. Lenže Čína z
Výtečné sazby při prá
Ameriky mnoho dováža a
cí od kusu a pracovní
podmínky v moderní
málo do Spojených štátov
xons. továrně, blízko
vyváža.
Preto ak ten
doprav, prostředkům.
priaznivý vývoj v americK dispozici spousta
přesčasů.
ko-čínskom obchode má
Přijmeme též dívky
pokračovat’ , musí dostat’
DO UČENÍ.
Čína lepší přístup na ame
TO W N TO P IČ
rický trh udělením dolož
C E N TR E L 1 N E P/L.
ky maximálnych výhod a
19-21 Argyle St.,
Fitzroy, Vic.
musí dostat’ úvěry s vlád
(2. dv. z Nicholson St.)
nou zárukou.
Tel. 41-5261
Bude to iste zaujímavý
sucK.y«n Krajinami naia-

MOTEL GUEST HOUSE

tuje k problému v Rudém
právu věcně:

Obchod s Moskvou a Pekingom
(Pokračovanie zo str. 1)
že by nepochodil ani v se
náte a že by dostal k pod
pisu zákon s týmto dodat
kem, prezident už teraz
oznámil, že by zákon mu
sel vetovat’ .
’ V kongrese se však Nixonov krok považuje skór
len za taktiku ako skutočnú hrozbu. Pravda, situácia je vážná najma preto, že spor o- liberalizáciu
obchodu USA s komuni-

S P O LE H LIV O U
ŽEN U

Přijmeme

nejspolehlivejsich pomoc
níků, aby už došlo “ béz
zbytečných průtahů” , tj.
bez hovorů o oboustran
ném uvolnění kontaktů
mezi oběma částmi Evro
py, k žádoucí třetí fází
konference - k slavnostní
mu stvrzení podpisy a pe
četěmi, že je sovětské
impérium v Evropě bez
pečné na věčné časy a 3
veškerou úctou.
Dohoda je velmi žádou
cí. Není přece náhodou,
že Peking proti ní tolik
štve, že si ke své rozvrat
né propagandě dokonce
vymýšlí
termíny
jako
“ spiknutí supervelmocí”
( “ primitivní název” , kon
statuje Rudé právo), či
mírnější “ bipolarita vel
mocí - SSSR a USA” . Ne
omylný V. Papež konsta

Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samóst. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi
Barbers Rd., Kalorama, Vic., tel. 728-1298

Zapomenuté slovo
(Pokračování se strany 1)
Ani to však není docela přesné. Solidarita je na
západě pořád en vogue i ve vážných věcech. Dva
italští novináři napsali do turinského deníku La
Stampa legrácku, v níž si dobírali beninformati, ital
skou odrůdu šiřitelů šuškandy. Základním kamenem
jejich povídání byl libyjský rais Kadháfí (ale mohl
to být právě tak dobře Dayan, Pinochet nebo Heath).
Arabskému bojkotovému byru se satira, v níž se mlu
vilo o jeho mecenáši, pochopitelně nelíbila. I požá
dali automobilku FIAT, které list patří, aby dala
výpověď šéfredaktoru Arrigu Levimu. Proč právě
jemu? To je nabíledni: je to žid. Nevyhoví-li se po
žadavku byra, nepůjdou prý fiatky v arabském svě
tě na odbyt. Je možné, že ředitelství židovského šéf
redaktora propustí a nahradí ho árijcem. Bude jedr-at solidárně s těmi západními vládami, které so
lidárně odsoudily Ameriku zato, že v posledním
konfliktu na Blízkém východě zásobovala Izrael zbralěmL V tomto bodě tedy jakástakás solidarita přece
jen existuje. Solidarita s konečným řešením židovské
otázky po arabsku. Solidarita, která začíná a končí
ti peněženky.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
[
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-'Dry Shampoo)
Ssžba 24 hodin denně T d? v týdnu v privátních
ůcesech. nemo^r iíicn. kar. - Mářích, restauracích
alsL — Mluvíme česky

jí r í E S T ř í E L D S E R V IC E S
S Tel. {M E L B O U R N E ) 850-7395
* Rovněž všechny druhy jiných čisticích služeb

K NEDĚLNÍMU OBĚDU
P R AVO U ČESKOU HUSU

Z ČESKÉ FARMY
OD ČECHŮ
VOLEJTE (MELB.) 059-788228

POZEM KY

BYTY

GLENPATRICK
(u Ballaratu),
historická zlatokopecká vesnice, 20 akrů od
$ 3.300. Splátky prodáv.
7% snižovaný úrok.
Tel. (Melb.) 842-5035,
729-5432.

PRO SVO BOD N É

vývoj v kongrese, kde sa
bude uvažovat’ v súvislosti s rokováním o obchod
ném zákone a o liberalizácii obchodu s Moskvou
aj o návrhu senátora Magnusena.
Dušan Lehotský, N. York

od $ 10 týdně
70 Gipps St.
East Melbourne

5 minut z City
Tel. (po 6. hod. več.)
414088

27. ledna prvního violinistu Viktoriánského státní
ho koncertního orchestru
(tj. státem podporovaný
orchestr, v němž účinkují
hudebníci bezplatně, ale
který má přesto dobrou
uměleckou úroveň) na hu
debním
festivalu
ve
Frankstonu. Současně byl
představen' jako náhrad
Z K R A JA N S K Ý C H
koncertů v Melbourne zná ■ ní dirigent a druhou část
mý E. Gruenberger hrál koncertu s úspěchem řídil.
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HLAS

ČESKOS LO
VEN
SKOve
z k ra tc e
— Vládní výbor pro ce
stovní ruch pořádal sou
těž “ 0 vzhled obcí podél
hlavních silničních tras” .
První cenu za rok 1973
získala obec Bítov na Zno
jemsku, druhá je obec
Dlouhopolsko v okrese
Nymburk a třetí je obec
Dobrá v okrese FrýdekMístek.
— Československo bude
mít letos oficiální expo
zice na 22 zahraničních
veletrzích. Kromě toho se
organizují dvě samostat
né výstavy (v Amsteroda
mu a v Buenos Aires) a
13 informačních, kanceláří,
které zajišťuje čs. obchod
ní komora. Navíc budou
letos jednotlivé čs. orga
nizace zahraničního ob
chodu vystavovat na více
než 500 výstavách a vele
trzích v celém světě. Jde
o autosalóny,. agrosalóny,
speciální výstavy obrábě
cích strojů, silnoproudé a
slaboproudé elektrotechni
ky, výstavy 'knih, skla, bi
žutérie atd. Prvními tře
mi letošními
veletrhy
jsou v březnu Tripolis, Káhira a Lipsko.
— Dirigent pražského Ná
rodního divadla Bohumil
Gregor nastuduje v diva
delním sále Kennedyho
Centra ve Washingtonu
jednoaktové opery Giacoma Pucciniho Plášť a
Gianni Schicchi, které po
tom provede také ve Fila
delfii.
— Odborníci z Ústavu fy
ziky pevných látek Čs.
akademie věd oznámili,
že ve spolupráci s Ústa
vem krystalografie AV
SSSR poprvé na světě syn
teticky vypěstovali mono
krystaly halogenitů jednomocné rtuti. Při studiu
základních
vlastností
těchto materiálů zjistili,
že jsou použitelné v systé

mech pro zpracování in
formací i v přístrojové
technice.
— V Praze byla podepsána dohoda, dle níž převez
mou značnou část výstav
by areálu Polygrafie v
Praze polští stavbaři.
— Do Egypta odletěla ex
pedice čs.-egyptologické
ho ústavu University Kar
lovy, vedená jeho ředite
lem dr. F. Váhalou, aby
dokončila
archeologické
práce na obrovské hrobce
vezíra Ptahšepsese v Abúsíru u Káhiry. Expedice
bude v Egyptě asi šest
měsíců.
— Vláda Slovenské soc.
republiky schválila plán,
dle něhož se má chovat
na slovenských farmách
na 13.400 norků, nutrií a
stříbrných a polárních li
šek. Čs. Jťprjacovateliský
průmysl tím má získat té
měř 46.000 kusů kožek, o
které je na světovém trhu
stále větší- zájem.
— Ve výstavní síni praž
ského Divadla hudby byla
zahájena výstava k 50. vý
ročí vzniku komorního
souboru české filharmo
nie - českého noneta. Na
vernisáži promluvil autor
výstavy dr. Vladimír Šefl.
— V druhé polovině led
na vznikla na mnoha mí
stech v Československu
ledová kalamita. Po mlha
vých a deštivých dnech
uhodil náhle silný mráz,
který způsobil narůstáni
ledu i na vodičích a. sto
žárech elektrického vede
ní. Došlo pak k přetrhání
lan a mnohdy ke zničení
nebo poškození ocelových
stožárů. Na mnoha mí
stech (např. též v celé
Bratislavě)
byla zcela
přerušena nebo omezena
dodávka elektřiny. K to
mu se dostavila hlavně v
severozápadních Čechách

OBRAZY A U M ĚLEC K É REPR OD UKCE

ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel, Gustav aj.)

LOMOVÁ

-3 Sovětské komentáře v čs. novinách

O souostrovi Gulag

silná vichřice, která způ
Sovětskému tisku trvalo dost dlouho, než začal vůbec reagovat na Solženisobila mnoho škod a do cynovu knihu Souostroví Gulag a na ohlas, který mělo její vydání na Západě.
nutila i některé doly za
stavit nebo omezit těžbu. Nakonec se knihou zabývat musel, když zprávy o ní začaly, pronikat přes
Ke konci ledna došlo ke všechna cenzurni opatření i do Sovětského svazu. Rozhlas Svoboda z Mnichova,
katastrofě v Tatrách, kde který se pro rušení většinou nedá zachytit v Moskvě ani v jiných sovětských
laviny zasypaly a usmrti velkoměstech, se poslouchá v některých venkovských místech, kde rušení ne
ly 7 osob.
působí, a odtud se zprávy dostanou i do měst. Ten vysílal v lednu na pokračo
— český ministr školství
vání
celý obsah knihy, která popisuje život v sovětských koncentrácích a uvádí
J. Havlín a slovenský mi
nistr školství S. Chochol konkrétní jména vězněných i vězniteiú — včetně těch, kteří dosud zaujímají
na jedné straně a polský význačná postavení v sovětském veřejném životě.
ministr -pro vědy, vysoké
Sovětský tisk ovšem ne- terárních cvičení, je to. skych vlasovcích, svých
školy a techniku J. Kaczmarek na druhé straně polemizuje s obsahem Sol- že se v jejich řádcích, dávných hrdinech. V kni
podepsali v Bratislavě ženicynovy knihy, to dosí psaných žlučí a jedem, vý - ze ‘Souostroví Gulag’ Sol
protokol o utvoření spo dobře nemůže, a odbývá razně projevuje tvář za ženicyn přímo opěvuje
léčné čs.-polské pracovní
a přisluhovače
skupiny, která připraví věc všeobecným odsouze rytého hlasatele antisové- zrádce
Hítlerovcú.
‘Právem mlu
tismď.
píše
v
komentáři
ním
a
nadávkou
autoru,
návrhy na podstatné roz
šířený spolupráce čs. a nositeli Nobelovy ceny.
LITÉRATURNAJA GAZE víme o jeho duchovní
Polských vysokých škol
se zrádci,
Československým novi TA. Solženicynovy 'nej spřízněnosti
do roku 1980. Pracovní
nám trvalo pak ještě dé skrytější' ideje vyznívají kteří pozvedli zbraň proti
skupina se má zabývat
lidu. - Slovní
otázkami přípravy kádrů, le; než se o knize zmínily jako jeho ‘symbol víry". vlastnímu
bezdevizové výměny vyso a rozpaky z toho, jak ji Solženicynúx 'symbol ví střely jsou otrávené po
koškolských
studentů, prezentovat, byly větší. ry' se vyznačuje přede mluvami a zlobou, jimiž
zlepšování didaktické po- Je jistě pochopitelné, že vším urputnou a zarytou Solženicyn střílí a rovněž
moci; vypracování spo
lečných učebnic a učeb se uchýlily k nejbezpeč nenávistí ke všemu sovět míří do sovětského lidu,
ních pomdcek. Mají se ta nějšímu způsobu: k odvo skému. Selženicyn ožívá do všeho, co je sovětským
ké sestavit společné vý lávání se na sovětské ko pomluv.
aejhniEnějšícfa lidem drahé a svaté.’
zkumné týmy, laboratoře mentáře a k jejich citová výmyslů a paralel jer: pro
Solženicyn pracuje v
apod.
těsném
kontaktu a shodě
to.
aby
pošpiní!
sovětské
ní.
— V Týně nad Vltavou
Chceme-li informovat o zřízeni, výstavba socia s nejzarytějšími reakcio
byl položen základní ká
men nového závodu n. o tom, jakým způsobem se lismu a myšlenku komu náři a stoupenci studené
Mikrotechna. Bude se tairi lidé v Československu do nismu. Sesienicyn úplně války. ‘Solžnicyna spojuje
vyrábět přístrojová měří
cí technika pro palubní vídají o Solženicynově ztratil í»siedsí zbytky se zarytými hlasateli antiknize, stačí, citovat jeden svědomí a vysmívá, se na sověíismu a s odpůrci utechnické přístroje'.
~ Orgán syrské baasistie- článek - stačí citovat i šemu vítězství ve Velké volnění napětí a přátel-,
s:é strany AI Bass uveřej článek poměrné tsníraě- vlastenecké válce. Klade ství mezi národy pevná
nil 17. ledna poselství Fe
mf, jak Jej efetia "aeko- rorsžko mezi sovětské li niť. jejíž jeden konec
derálního
siLTCEnážděrl
čSSR. v němž se odsuzu M íjaistšeke" Svtjtwáaé ■>lk> cí a fašistické vrahy. drží obhájci studené vál
je “ uehvatitelská politika vo (“Psáno jSačT" - isS.. Zač potom stojí ujišťová ky. Bojí se, že roztají le
Izraele a vyjadřuje se so I- 1354):
ni Selžemcynových zafara- dy této války, bojí se
lidarita čs. lidu s bojem
“ HlavaS® s fc w fe n rek niČEÍeh ochránců, kteří se slunce’ , uzavírá Litěraturarabského lidu proti sío
lamní karnpaoě. která by snaží označovat člověka, naja Gazeta.”
nistieké agresi” .
O obsahu Solženicynovy
— Plzeňská Pravda na la rozpoBĚáísa na Západě jenž zarytě nenávidí svůj
psala s uspokojením, že M eta SalžesacyiaoTýcii li- lid. za 'plamenného vla knihy se tedy čtenáři Svo
v samotném sokolovském
stence'? časopis konstatu bodného slova mnoho ne
okrese je již zapojeno do KSč k nazu ji HádativT
je.
že se Solženicyn vy dozvěděli. Snad aspoň po
soutěže o titul “ kolektiv praeupekíí
toBkrétaímí
čs.-sovětského přátelství” závazky na počest 30. vý slovuje s velkými sympa rozumí zkratce (ag), kte
71 kolektivů. RP zase ročí SXP a osvobození tiemi o ‘statečných’ troc- rá je uveřejněna pod člán
chválí, že téměř 36.000 ob ČeskosiovEEsks.
Celo- kistech a ještě s většími kem a která může být
čanů okresu Košice-venkov okresní závazek má hod
sympatiemi
o zrádcov- poctivá: agitace.
odpovědělo na výzvu ÚV nota 285 inilafcá Kčs.

R Á M O V Á N Í obrazů a P O Z LA C O V Á N Í rámů

i nábytku odborně provádí
první pozlačovačská firma v Austrálii

Falsifikáty dopisů

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

Telefon: 37-3109
Jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne

(pokračování Wilíiam St.). Tel.:

329-8038

Krajanům poskytneme 15% slevu

i

Velký výběr vín, lihovin a piva

1

.

dodáme kamkoli v Austrálii

l

za velkoobchodní ceny

i

Ceník na požádání

1

i

J.KINDA & CO. PTť. LTD. '
'

cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.

i

Telefon: 42-4782

i

nebo: 104 Millers Rd„ Nth. Altona, Vic. 314-6281)i

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

(

Šachový velmistr Luděk Pachman vydal v led
nu prohlášení, ve kterém oznamuje, že z místa
jeho bydliště v Solingenu v Západním Německu
byly odeslány poštou několika osobnostem v exi
lu dopisy s jeho padělaným podpisem a s padě
laným adresním razítkem. Dopisy obsahuji po
mluvy o matce Jana Palacha a o pražském du
chovním českobratrsko-evangelické církve Tro ja 
novi. Zřejmým účelem podvrhu je pošpinit pa
mátku Jana Palacha a mystifikovaf a rozeštvávat československou emigraci.
Luděk Pachman se ve svém prohlášení zmiňu
je též o tom, že několik jeho přátel v Českoslo
vensku obdrželo ze zahraničí fingované dopisy s
jeho falešným pbdpisem a že předal celou zále
žitost k vyšetření místním bezpečnostním orgá
nům/
Netřeba se ptát, kdo jsou anonymní autoři

podvrhů. Stačí připomenout knihu někdejšího spo
lupracovníka československé rozvědky Ladislava
Bíítmana "T h e Decepfion Gam e", která vyšla v
roce 1972 na Západě a ve které autor referuje
0 zvláštním oddělení pro desinformace při praž
ském ministerstvu vnitra (viz HD č. 23 z 13. 11.
1972 "Práce osmého oddělení", p. r.). Připomeň
me si i případ z loňského roku, kdy došel re
dakci Našich hlasů v Torontě falšovaný dopis
Jiřího Pelikána, v němž údajně vyjadřoval své
politické názory, ovšem podvržené. (Viz HD č.
10 ze 14. 5. 1973, p. r.)
Letošní výročí smrti Jana Palacha se zřejmě
stalo anonymům z pražského ministerstva vnitra
další lákavou příležitosti k podvrhům. Zdá se
jisté, že to není případ poslední, že se i v bu
doucnu vyskytnou další falsifikáty, jejichž původ
1 účel bude týž.
SBOR IN F .

-JI

HL AS
P ro v Ť '"'.,; veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
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Arabský problém
Petr Turčianský

M .C HRPA

573 Hampton St.,
Hampton, Vic.

Optical ServiceTe,efon:

Kalendář HD
únor 1974
Jarka Vlčková

♦ Dne 2. února 1889 se narodil v Hradci Králové
spisovatel Emil Vachek, který se svými romány
snažil pozvednout českou detektivní literaturu na
uměleckou úroveň. Postavou Klubíčka v nich vytvo
řil první typ českého detektiva. E. Vachek zemřel
1. května 1964 v Praze.
♦ Před rokem — 3. února — zemřel malíř českého
venkova a ilustrátor mnoha knih národní umělec
Vojtěch Sedláček.
♦ Mezi dramatické spisovatele realistické tradice
náleží František Věnceslav Jeřábek, který svým ku
sem Služebník svého pána vytvořil první naše spo
lečenské drama se sociálním námětem. 4. února vzpo
mínáme 150. výročí jeho narození.
♦ Od 10. února 1889 je nezvěstný c|ramaturg Proza
tímního divadla v Praze Eduard Bozděch, jehož ve
selohry s historickými náměty jsou umístěny do sa
lonních prostředí pařížského a vídeňského dvora 18.
a 19. století. Za mrtvého byl prohlášen r. 1891.
♦ Josef Kubín v České Thálií vzpomíná Jana Nepomuckého Štěpánka, jehož hry byly provozovány
v době obrozenecké na jevišti českého divadla. Spolu
s hercem Polavským a zpěvákem Kainzem prosadil
pravidelné pořádání českých představení. Zemřel 12.
února 1844 v Praze.
♦ Otázkami exilu se ve svých pracech zabýval spi
sovatel Zdeněk Němeček, který byl do r. 1948 naším
vyslancem v Kodani, odkud se již do vlasti nevrá
til. Autor románů Ďábel mluví Španělsky, Evropská
kantiléna a j., jež jsou dnes rovněž u nás zakázány,
se narodil 19. 2. 1894 v Josefově.
♦ Strýc básníka Konstantina Biebla, Arnošt Ráž,
pražský advokát a spisovatel, se narodil 20. února
1884. Z jeho rozsahem nevelkého básnického díla je
zvláště významná sbírka Betlém, již označil salda
za opravdo-vé datum ve vývoji moderní české poesie.
Kromě činnosti spisovatelské a básnické se věnoval
kresbě a grafice a svými dřevoryty doprovodil básně
A. M. Píši, B. Vlčka a S. K. Neumanna.
♦ 21. února 1894 byl uzavřen proces “ Omladiny"
rozsudkem, kdy ze 76 zatčených bylo- 8 uznáno ne
vinnými, ostatní odsouzeni pro velezradu, rušení ve
řejného pokoje a pobuřování, k treštu od 13 měsíců
do 8 let žaláře, menší tresty zněly na 14 dní až 18
měsíců vězení. Události kolem procesu “ Omladiny”
byly zpracovány románově např. u J. Laichtra v ro
máně “ Za pravdou” , A., Tučka “ Rok v. samotách”
a L. Baudyšové “ Kvasící mládí” . Fr. Skácelík napsal
z persekučního roku 1894 divadelní hru “ Na cestách
z okovů” .
♦ Bohdan Kaminský (vl. jm. Karel Bušek), naro
zený 24. února 1859, básník z okruhu J. Vrchlického,
protestoval svými básněmi proti světu sociálních ne
srovnalostí. O jeho sbírce Zlomky románů psal F.
X. salda pod pseudonymem J. Holas v Literárních
listech a jeho osobou se zabýval' i J. Neruda v Po^
dobiznách. Básník zemřel 13. 7. 1929.
♦ Vskutku málokteré básnické dílo vyjadřuje tak
plně a tak životně soumračná léta na konci minulé
ho století a na začátku našeho věku, dobu pánů s
vysokými límci a oválnými skřipci na šňůrkách, s
chryzantémami za knoflíkovou dírkou a tvrdými
klobouky nebo uměleckými měkkými širáky, žen s
dlouhými toiletami,. jako dílo Antonína Sovy, nej
většího našeho impresionisty. Na Smetanově osudu
(Smetanovo kvarteto Z mého života) ukázal hořce
na malost českého veřejného života, v Pankráci Bu-

Arabský svět je dnes jedným zo stredísk medzinárodného napatia a ohniskom
kríz, vrátane pofenciálneho vojenského konfliktu. V zjednodušenom poh!'ade
by sa zdálo, že jedinou příčinou tejto situácie je izraelská okupácia arabských
území, alebo existencia Izraela vóbec. Podl'a nášho názoru problém má hlbšie
kořene. I keď Izrael je dnes hlavnou pohnutkou arabského vrenia, možno sa
právom domnievať, že i bez izraelskej otázky arabský problém by dnes exD
stoval, i keď určité v obmenenej formě, ale asi nie v menšej intenzitě.

■aransKy proDiem je predovšetkom produktom narastajúceho nacionalizmu,
ktorý úporné tďadá cestu
k integrácii značného poč
tu exístujúcich arabských
štátov. To není l’ahký pro
ces, keď si uvědomíme
rozsiahlu škálu historicky
a geograficky vytvoře
ných etnických a ekono
mických rozdielov, znáso
bených často diamentrálne rozdielnymi politickými
systémami. Niet sa čo di
vit’ ! Veď na obrovskej
mzemnej rozlohe arabské
ho světa - od brehov západnej Afriky až po per
ský záliv - žije výše sto
miliónov Arabov, často
premiešaných inými národnými skupinami. Vezmime si len ako příklad
pre porovnanie Sudan a
Libanon. Zatial' čo Sudan
je ekonomicky vel’mi za
ostalá zem, etnicky inklinujúca skór do středo
afrického priestoru, Liba
non má životnú úroveň
porovnatelná s juhoevropskými štátmi a k tomu
asi polovinu křesťanského
obyvatelstva. Mohli by
sme uviesť viae podob
ných kontrastných přirov
naní.
V skutočnosti. izlamske
náboženstvo, tak ako vždy

v minulosti, je stále rozhodujúcim pojivom arab
ského
nacionalizmu. o
čom svědčí súčasný pří
pad Lýbie, ktorej prezi
dent kladie ako hlavnu
podmienku integrácie s
Egyptom striktně dodržiavanie izlamskej viery a
morálky.
, Avšak ani izlamske ná
boženstvo nedává dostatočnú základnu pre zjednotenie
Arabov.
Veď
Izlám není výlučný pre
Arabov (váčšina přísluš
níkův izlámskej viery je
mimo arabskej sféry), ani
.nehovoriac O' problémoch
medzi dvoma hlavnými
izlámskymi sektami: Sunitmi a Šítmi. Na příklad
Irák s takmer 40 pere.
Šítov má vážné problémy
udržovat’ klud a rovno
váhu medzi týmito, často
velmi antagonistickým',
sektami. Na druhej stra
ně je zaujímavé konstato
vat’, že izlámski Arabi, s
výnimkou židovskej viery,
sú všeobecne velmi tole
rantní k iným nábožen
ským vyznaniam. Neni na
příklad problém, v hociktorej arabskej krajině
ísť na křesťanské boho
služby. Křesťanské církvi
sú nielen tolerované, ale
prakticky rovnocenné s

deicovi vykreslil nadšeného kantora — hudebníka.
Ivův román je psychologický román samotářského
snilka. Sovovy zpěvy domova svědci o jeho stateč
ném chování za světové války, o upřímném vlaste
nectví a souznění s českým lidem i o lidském utrpe
ní. Počínaje touto sbírkou se stal Sova ctitelem Ma
saryka. Básník Antonín Sova se narodil 26. února
1864 v Pacově.
♦ Přechodem od starší historické povídky roman
tické k nové jsou díla Václava Beneše Třebízského.
kaplana v Klecanech u Prahy. Jako katolický kněz
chápal husitství i protireformaci hlavně s hlediska
národního. Narodil se dne 27. února 1849.
♦ Literární kritik a teoretik sedmdesátých let Leander Čech se narodil 27. února 1854. Přinášel do Čech
výsledky tehdy moderních literárních teorií fran
couzských a německých a kladně se stavěl i ke kri
tickému realismu ruskému. Z české literatury se
zabýval hlavně poesií Vrchlického- a Hálka. tvorbou
Světlé a Palackého, jehož spisy estetické a literární
vydal.
♦ Vídeňská Matice vydala r. 1914 sborníček statí
na počest J. S. Machara, tehdy padesátiletého. Při
vyslovení Macharova jména vytanou na mysli tři
jména: Havlíček—Neruda—Machar. .Všichni dovedli
útočit, měli vtip, všichni tři byli básníky. O svůj
národ se všichni tři zasloužili. První jej burcoval z
otrocké temnoty, druhý mu byl kvádrem ke stavbě
opravdových hodnot a třetí svědomím a svítilnou k
osvobození. J. S. Machar se narodil 29. února 1864
v Kolíně.

však isté: k vyrovnaniu
musí časom dójsť ak vylúčime vojnový kataklyzmus za předpokladu, že
Izrael by zostal osamotený a Arabi by dostali
plnú vojenskú pomoc Rus
Izlamom vo váčšine arab ka. Vyrovnanie není predských zemí. V Egypte, na sa mimo dosah reality.
příklad,
rozsiahla kře Arabi a Židia sú jedna ra
sťanská koptická církev sa. Ekonomický i intelekmá významné postavenie tuálny potenciál Izraela,
v kontexte spoločenského kombinovaný s nesmierzriadenia, nehovoriac O nym bohatstvom arab
Libanone, kde kresťanskí ských zemí, by mohli vy
Arabi sa podielajú z polo tvořit’ z celej oblasti mo
vice na riadení štátu. Ne hutný a prosperujúci cegativny postoj k židov lok a tak prispieť >k in
skej viere je motivovaný tegrácii Arabov. Pre kaž
výlučné
politickými dó- dého by sa našlo miesto.
Počet .Izraelcov, včítane
vodmi,
Možno teda zhrnúť: In- i ďalšej imigrácie, tvoří
tegrácia arabských štátov len malý zlomok celkové
je hamovaná rozdielnými ho počtu Arabov. A pe
etnickými, ekonomickými kla!’ jde o Palestínčanov,
a politickými podmienka- ich znovu usídleme a při
mi jednotlivých krajin, padne i presídlenie by ne
při čom Izlám je stále musel byť neprekonatFný
hlavným stimulom zjedno- problém. Finančně nákla
covacieho procesu. - Pri dy, spojené s riešením patejto příležitosti hodno lestínskej otázky, by sa
zdórazniť rozdielnosti po ani znatelné nedotkli pok
litických systémov jednot ladní niektorých arab-.
livých arabských štátov. ských zemí, přeplněných
Je ťažko identifikovat’ dva príjmami z petroleja.
Třeba sa zmieniť ešte
arabské štáty s rovnakým
o
politickým systémom. Od o jednej skutočnosti:
monarchií feudálneho ty postoji Arabov k dvom supu až po ultra-lavicové pervel’mociam - Spojeným
alebo neofašistické režimy štátom a Sovietskému zvá- všetko možno nájsť v zu. Vo sfcratke možno o
tom povedať asi toto:
arabskom svete.
Bolo by hádám zbyteč Arabi hromžia na amerícné rozvádzať izraelská a kú vládu, ale nemožno po
palestinsku otázku, ktorá vedať, že by nenáviděli
je na dennom poriadku Američanov. Skór možno
světových událostí. Je to povedať, že prechovávaiste problém arabskej na- jú k nim priateFstvo a
cionálnej prestiže s emo- úctu. Hromžia však na
donáinym akcentem, ty americkú vládu preto, lepickým pre všetkých Ara bo sa domnievajú, že nebov. K tomu třeba dodat’, právom a proti ich národže je to voda na mlýn pre ným záujmom podporuje
ruský imperializmus, kto štát Izrael. Sovietov však
rý oďdávna baží po hege Arabi nenávidia a uchádmonií v Středomoří. Po- zajú sa o pomoc Moskvy
rozčarovaní, ktoré přišlo len preto, že sa domnie
po vzniku Izraela, keď že vajú, že iba v arabskosg povodně Rusi domnie- izraelskom konflikte povali, že Izrael bude pákou móže. Až hádám teraz si
k dosiahnutiu ich ambí- začínajú uvědomovat’ , že
cii, muselo nutné dójsť k tieto dve superveFmoci
obratu v Sovietskom po sledujú aj na Blízkom Vý
stoji k Izraelů. Veď dob chode v prvom radě svo
ře vieme - a to bolo za je vlastně záujmy.
Stalina - ako sa Rusi poTřeba lem dúfať, že sa
náhFali uznat’ Izrael. Vý
znamná úlohu v tom hrá nájde konečné riešenie,
lo i nakomandované Čes ktoré prispeje k celkovej
koslovensko
(dodávky konsolidáeii v prospěch
zbraní a letectva). Je ťaž nielen Arabov a Izraela,
ko předvídat’ vývoj budú- ale aj celého 1’udstva.
Naše snahy, IX/6
cich událostí. Jedno je
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ZLOBÍ
VÁS
3oií Vás hlava ?

Noste brýle od

Peroutka

Shledali jsme, že někteří mluví ironicky o představě, že existuje český realismus nebo vůbec něco
samostatně českého. Zatím mluvme chvíli o tom, zda by realismus měl co dělat, kdyby existoval —
český nebo jiný. Ráno jsme tady v New Yorku vzali do ruky noviny, byl v nich referát o nové knize.
Referent s chladným nesouhlasem citoval, že se v knize mluví o "koních poučení", o "tygrech hněvu",
o "mystické bojovnosti", o "náladě eschatologického vzrušení", o "transcendenci směrem dolů",
o
"Fausfovské smlouvě". A o "odbřemenění", o "komedii spasení", o "Faustovském skoku do nekoneč
nosti", o "mystice nelibosti", "psychopathické pohyblivosti až k hranicím božskosti". Tu — jak může
být dosti zřejmo — úzký kroužek specialistů se přes hlavy ostatních lidí dorozumívá svou speciali
sovanou řečí, která je opětována na literárních fakultách některých, skoro všech universit. I když se
t vyskytuje na místech tak vznešených, je to žargon, česky hantýrka, sbírka slov, jež nejsou podro
bena žádné zkoušce. Kdo by mohl zkoušet koho z "pravdivosti eschatologického vzrušení", z "transcendence směrem dolů", z toho, jak solidní je ta nebo ona "blízkost k božskosti"? Toto vše nelze měřit
a vážit, autor, který takto píše, je jaksi chráněn před kritikou — výjma před tou kritikou, že by měl psát
jinak. Žargon kterékoli skupiny bývá útulek těch, kdo nejsou dosti talentovaní, nebo těch, kteří jsou
příliš leniví, aby se snažili vyjadřovat věci konkrétně. Člověk pochytí několik slov, opakuje je — a cítí
se na vrcholu doby. Je jedním z úkolů realismu chovat se nemilosrdně k žargonu.

Ve své době mluvil Ka
rel Havlíček nevlídně o
“ laterně magice němec
ké filosofie” . Zajisté, zra
čila se v tomto Havlíčko
vě postoji
nevyspělost
české filosofie té doby,
vlastně ještě její neexi
stence, ale byla v tom i
vědomá volba: buď psát
tak, jak německý Hegel
psal, nebo snažit se psát
tak, jak francouzský Voltaire a anglický Hume
psali - jasně, zřetelně, ná
zorně.
Musíme se ptát. bylo-li
náhodou, že na začátku
obrozeného českého ná
rodního života stál největ
ší realista ze všech Havlíček, se svým přes
ným, praktickým odhado
váním možností, se svým
mužným stylem, stejně
vzdálen chyb nekontrolo ■
váné citovosti jako chyb
suchého učeneckého rozu
mářství. Projevil se tu
národní instinkt? Vedle
Havlíčka byla
Božena

Němcová, se svými mír
nými, řekněme lahodnými
city, se svým klasicky vy
váženým stylem, s “ pří
jemnou
zřetelností” , s
harmonií jednoho českého
údobí dávno zašlého ča
su.
Jako vše, bylo to pod
míněno dobou, a vníma
vost některých pro to mů
že být otupena salvami
soli a pepře, servírovaný
mi moderní literaturou.
Byl Jan Neruda, nestál
ani na levé ani na pravé
noze nýbrž na obou, byl
pokrokový nebo kooservativní. jak jednotlivý pří
pad vyžadoval, nepěstoval
ani tu ani onu výstřed
nost. Ve svých povídkách
líčil skutečný život své ze
mě, malé lidi s malými
vlastnostmi, jak to patrně
přijal od ruského rea
lismu. Před ním už nebo
zároveň s ním i naivní
lyrik Vítězslav Hálek byl
za drápek chycen ruským
realismem, když psal pro

su! Podceňovaný Ignát
Herman napsal příběh z
malého života “ U sněde
ného krámu” , jeden z nej
silnějších českých romá
nů, téměř nebo úplně na
úrovni českých realistů.
Dohromady to vytvořilo
nejzřetelnější českou tra
dici. Realismus se dral na
povrch českého národního
života.
Pak byl ovšem T. G.
Masaryk. Kladl zcela originelní důraz na rea
lismus. udělal z nebo
heslo a uvědomělý poli
tický směr. zakjážl poli
tickou stranu, která - Jedi
ná na světě - se nazývala
realistickou. Jel do Raš
ka. aby tam vyzkoušel
své přesvědčení na “ vel
kých ideách” Dostojevského a Tolstého. Shledal,
jak musil shledat, že vel
ká idea Dostojevského by
la samoderžaví. carismus,
a orthodoxní církev. Byl
u Tolstého v Jasné Poljaně a vyslechl jeho velkou

ideu, návrat k primitivnosti. Vrátil se domů a
dále doporučoval svému
národu
drobnou práci
kulturní, civilisační a ho
spodářskou, a příklon k
západu, kde se pěstuje
věda. Později dorážela z
Ruska nová, Leninova vel
ká idea: diktatura proletariátu.
Toto vše může být do
statečně známo, a neza
mýšlíme psát
historii.
Chceme hledat, je-li rea
lismus platná metoda, jak
zkoumat věci a děje, vel
ké soačasaé konflikty me
zi rienaaltcagB a ssktateTFMT

—-Cť
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lá kcuáztio® čtaíěk a-

Realistické ssafeai Eiepřesíalo 5 Masarykem a
nezašlo zársveá s Jeto
roaiistkds.es: straaast Sfe>va se změraSa. nálada by
la jiaá- poočetá se hleda
lo v nových SkssfeSývái
(Pokračování na Sír. 6)
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Vašim příbuzným í bez lékařského předpisu, *
v nutných případech i telegraficky
1
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je zavřeno

1
i

H. Kovályová — E. V. Kohák: Na vlastní
kůži. 68 Publishers Toronto, 1973, str. 313,
členská cena US $ 3.95, nečlenská US $ 4.95.

Dialog
Jeden z obdivů, který chovám k exilovému nakla
datelství 68 Publishers, je dán jeho vydavatelskou
předvídavostí, průzkumem čtenářské poptávky a
schopností vybrat a připravit k publikaci správný
rukopis. Žádné nakladatelství rádo nevydává publi
kaci, která pak ů čtenářů, případně kritiky propad
ne. Uvážíme-li, že exilová nakladatelství vyvíjejí
svou činnost většinou bez finančních dotací (a naš:ěstí sí tak zachovávají ediční nezávislost) a i když
vydávají jednotlivé tituly v malých nákladech, mů
že být propadnutí i jedné knihy pro nakladatelství
katastrofálnL
Zdá se. že 68 Pa&fis&ers takovému riziku úspěšně
čelí. jak opětovně dokládá jedfeia z posledních knih
tohoto nakladatefetví — žrv0Ě«šsQé vyprávění Hedy
Kcvályové-MargoOové a politicko filosof ická esej
Erazima V. Sofažka... obojí publikované v jednom
svazku. Jde o asraksívaí sp ojeá dvou rozdílných licrtvaw a dvos; ^1
yoh autoru. i\o
í-ák erržgraval v raoe U ® a s neobyčejnou pílí se
vypracoval tss. profesora sociální fOosofíe na Boston
ské tzšversáté. Kováiywá trávila svá léta dospí
vám T EacšSX±É3. korerpr^rarnrrn táboře, podařilo
se % rgcrhnoct z pocžxxžs. smrti a cestat se do Pra
hy. aby jez; poznala malost těch BčB. na které se
chrátSa s prosbo c o pomoc. Později se vdala za ko
mtzšstB Bsaůcžfa MarecBa. který dosáhl funkce zá
slepce s±ES£ra jzk ra zxsžh o obchodu. byl bez souvšsíosi zafernst áa Slánského procesu a v roce 1952
popraven. MargeSsná se opět stala lidským páriou
& opit aeSsfcky trpSa. což ulice přijímala se zadosíučměrřm. Až šedesátá léta ji povolují samostatnou
výtTaraoc a zeýcfea překladatelskou činnost. Tu
ším. že ta byl týdeník Reportér, který uveřejňoval
3darseSové jej; žřrafcospěsEé kapitoly. Autórka opusti
la Českoskrwrtá;® v roce 1S68 a v exilu tyto kapitriy čtsfcEa a p eč titulem Xa vlastní kůži nabídla
*5 Pbžiisbers k vydání, ifargoliová vnáší do svého
Tvprávěni státý autobiografický akcent, její soudy
jstu ryze cschcL neskrývá svá nadšení, která vy
prchala a svá utrpení, která tíží dosud.
Kefeákův autorský přístup k eseji nazvanému Zor
ným šMers pražených (s kapitolami Orba, Setba.
Žeň. iQíčesí a epilogem Jaro) je jiný než KovályovéMargtáwvé. Také osobem jak jinak rovněž nemůže
při tomto témata týt. filosoficky spekulativní a při
vádějící nás k nejednomu překvapujícímu závěru.
I když jsem a mýdel, že všechny aspekty již byly
formátovány dříve. Kohák vystopoval další. Zdá se,
že vyprávění Koválj ové přišlo Kohákovi velmi vhod,
ne snad že by ve všem souhlasil, naopak, používá je
jako odrazový můstek k dialogu, reaguje na její vý
chozí stanoviska k formulování svých, která jsou
někdy antagonistická a někdy se zdá. že se názoro
vě dotýkají ne třecí plochou, ale jakousi sympatií.
Literární výsledek pak ústí v rozpravě, která zdů
razňuje společnou řeč. porozumění a místo k životu
ve svobodné a demokratické společnosti.
Kohákův esej prozrazuje autorovu erudici, dlouho
leté ponoření do diskutovaného tématu, objevitelskou
snahu a smysl pro přesnou formulaci. Autobiogra
fie Kovályové je dramatická a kromě sekvencí, kte
ré byly evidentně k textu připojeny později, styli
sticky dokonalá.
IP
Pozři.: Knihu můžete sakoupit v HD. Cena včetně
poštovného A $ 3.80.
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aoat okolnosti .

'j^amFRfecžT. ale Masaryk i
% kůo byli nazýáni čap-'
.■prateu .generací, se přáápsfcy a srdečně •:sešli:
Jfealistická tendence, zů
stala, í když, jak bylo. nesptatselno, historická poífiija realismu odumřela
sř realismus vzal na sebe
J eé vzezření působením
ápvýeh myslí. Masarytfer -realismus - b yl. vybu
dován v, osmdesátých le
tech minulého století a
nesl na. sobě. pečeť ,doby.
Nikdo by změnu neschvá
lil ochotněji než mistr rea ■
lismu
Havlíček,
který
učil, že “ vždy je třeba

Když lidé a okolnosti se
změnili, je třeba nalézt
novou řeč. Masaryk s po
rozuměním a snášenlivě
se choval k tomu, když
některé části jeho theorie
byly revidovány a tradič
ní vzezření realistů bylo
novou generací bez lítosti
opouštěno. Mezi původní
mi Masarykovými násle
dovníky bývali takoví,
jichž, jak Dickens napsal,
by se člověk na ulici ne
zeptal, kolik je hodin. Po
važovali za nezbytno- sta
vět na odiv svou vážnost,
která bývala k nerozezná
ní od mrzutosti. Ukládali

člověku tíhu. Pěstovali
své ctnosti nemilosrdně k
jiným a jejich tajná mo
rální policie trvala ještě
za Masarykova presidents-tví. Jako Marx řekl: “ Já
nejsem marxista” , tak
Masaryk býval někdy na
kloněn říci: “ Já nejsem
Masarykovec” .
Když. Masaryk zakládal
realismus, dovolat se ná
boženství bylo ještě spo
lehlivý argument. Od té
doby
síla
náboženství
ochabla, a mladá gene
race s realistickým nala
děním cítila... že musí ar
gumentovat světštěji. Ze
svého pojetí realismu vy
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nechala, čím orthodoxní
protestantství a puritanismus se odlišovaly od
toho, co třeba pokládat
za realismus. Smířila rea
lismus s vitalistickými in
spiracemi, přidala humor
a vyslovovala své argu
menty raději žertem ne
bo pathosem.
Filosofický přínos Kar
la čapka stále ještě není
oceněn. Lidé čtou jeho ro
mány a povídky, dívají se
na jeho hry na divadle,
ale většina neví a někteří
zapomínají, že začal svou
literární dráhu filosofic
ky, studií o- pragmatismu.
Bylo to po první světové
válce, všechno pudilo k
přemýšlení, proč tato ka
tastrofa přišla, proč byli
lidé zabíjeni v davech a
houfech, města bořena,
země ochuzovány, proč li
dé hladověli.
Čepek položil základní
atázru: Co je pravda? Li
dé se navzájem zabíjeli
a byli krutí, poněvadž
měli různé pravdy a ne
byli v nich zdrženliví, dě
lali z nich pravdy absolut
ní, které mají všechna
práva.
Podle
čapka
všechny pravdy jsou čá
stečné, každá z nich vy
jadřuje některou stránku
skutečnosti.
Ale jaká lidská povaha
je, člověk má část pravdy
a vyvozuje z toho právo
věznit a zabíjet ty, kteří
se drží jiné stránky prav
dy. Pravda, která se o
sobě domnívá, že je abso^
lutní, bývá nepřítelem ži
vota. čapek vtěloval svou
filosofii do svých her, je
ho “ R.U.R.” bylo předve
deno na jevišti v Anglii,
kritikové tam o smyslu
této hry rozpředli debatu,
a čapek odpovídal:
“ Ředitel Domin v mé
hře dokazuje, že technický
pokrok osvobozuje člově
ka od těžké práce, a má
zcela pravdu. Alqzuist vě
ří, že technický pokrok
ho demoralisuje, a my
slím, že má také pravdu.
Bussman myslí, že jedině
industrialismus je scho
pen obstarat všechny mo
derní potřeby. Helena se.
instinktivně bojí celé té
nelidské mašinérie a má
hlubokou pravdu. Na ko
nec se Roboti vzbouří a
mají také pravdu. Toto
chci obzvláště zdůraznit:
oni všichni mají pravdu,
každý z nich má nejhlub
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"Řekněte to květinami"

Váš květinář,
a ) spolupracující s INTERFLORA,
W
může zařídit dodávku
květin a věnců
v Československu nebo v jiných státech
Chcete-Ii uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářství INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni.
I N T E R F L O R A —
K V ĚTIN Y

DO C E L É H O S V Ě T A

ší důvody pro svou víru
a podle svých schopností
hledá štěstí pro největší
možný počet lidí. Ptám se,
zda není možno vidět v
nynějším sociálním konf
liktu podobný zápas mezi
dvěma, třemi, pěti váž
nými pravdami a stejně
ušlechtilými
idealismy?
To je nejdramatičtější ele
ment v moderní civilisaci,
že jedna lidská pravda
je postavena proti druhé
lidské pravdě.”
Je nyní o padesát let
později. Může, snad musí
být pokládáno za úžasné,
jak - aniž slovo by bylo
změněno - Čapkova tehdej
ší realistická proklamace
vystihuje debatu, která
se dnes v západním světě
vede mezi mladými a sta
rými, radikály a konservativci, filosofy a prostý
mi lidmi, bohatými a chu

dými. Jen komunisté se
drží stranou této debaty,
trvají na tom, že jejich
pravda je absolutní a s
ničím jiným nesrovnatel
ná. Pochyby o tom pova
žují více méně za trestný
čin.
Mezi mezníky, jež ved
ly k “ Pražskému jaru” a
k “ humanismu s lidskou
tváří” , vždy jsme pova
žovali za nejdůležitější
hospodářsko - filosofické
pojednání, jež roku 1964
napsal pan šik. Jeho zá
kladní thesí bylo, že žád
ná
jednotlivá
skupina
společnosti nemá a nemů
že mít celou pravdu, ani
ji vidět. Byla to pravdě
podobně práce celé skupi
ny, ale pan šik ji podepsal. Je nyní ovšem v
exilu. Poslední odpověď,
kterou režim mu dává, je
ta, že pan Šik je playboy.

Setkání
Jiří Sýkora

Někam jsem spěchal, ale nedokážu si již vzpome
nout kam a proč. Mezi námi, pochybuji, že jsem ně
jaký rozumný a určitý cíl či důvod ke spěchu vůbec
měl. Možná jsem si chtěl popud k akci jen vsugerovat.
Jak jsem spěchal, vrazil jsem nechtě do protijdoucího, omluvil jsem se, aniž bych se zastavil — a
řekl jsem tu omluvu tákovým způsobem, že omlu
vou se to mohlo zdát ze všeho nejméně. Ohlédl jsem
se, abych si ověřil, jak omluva zapůsobila.
Brýlatý chlapík, trochu při těle, sbíral po žehli
papíry, které se mu mojí vinou rozházely po chodníku.
Vzhlédl ke mně a mávl rukou tak, abych pochopil,
že mu to nevadí. Sbíral pečlivě list po listu a opatrně
je vkládal do šedých tvrdých desek. Lysina mezi
řídkými vlasy mu ztemněla námahou. Taky trošku
funěl, jak se mi zdálo.
Měl jsem několikanásobně provinilý pocit, že jsem
spěch jen předstíral, že jsem do něho vrazil, že mo
je omluva byla podrážděná a konečně, že se po tom
všem blížím s pocitem nechuti, protože on byl pří
činou, proč jsem se tak zachoval a on je svědkem
;oho jak se chovám. Přistihl mne. Pomáhal jsem mu
mlčky, rychle a nenávistně. Ano, jsem pokrytec. Po
máhám mu, ale nerad. Pomáhám, aby se neřeklo.
Radostně odfoukl, když byly všechny papíry sebrá
ny. Se spokojeným výrazem se zvedl a oprášil si ko
jeno kalhot svého šedého obleku.
Mockrát děkuju. Děkuju vám.
Není zač. Promiňte, že jsem byl tak nešikovný. Byl
jsem zamyšlený . . .
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HLAS
Max Brod:

DOMOVA

Prager Tagblatt (Fischer, Frankfurt/M., 1968)

Praha třicatých let

Víc než houf českých spisovatelů první republiky se proslavila plejáda němec
kých spisovatelů, žijících tehdy v Praze; mezi ně patří Franž Werfel, Franz
Kafka, Johannes Urzidil, Anton Kuh a ovšem i jejich kronikář Max Brod.
Byli to ovšem Němci, někteří z nich židé, ale cítili jako občané republiky.
Kruh kolem kavárny Areo mohl být buňkou, z níž by se bylo možná narodilo
hlubší porozumění Čechů a Němců, kteří po rozpadu Rakouska zbyli novému
státu jako takzvaní Deutsch-Bohmen. Ale čas byl krátký, Hitler nastupoval,
rozbil Rakousko a brzo poté i Československo. Demokratičtí němečtí umělci
utekli, někteří do Am eriky, jiní unikli nacistům přirozenou smrtí, jiní skončili
v koncentrácích. Kronikář Max Brod přežil v cizině, postaral se, aby si svět
všiml jeho přítele Kafky, aby zároveň však nezapomněl na to, jak to vypadalo
ve svobodném Masarykově Československu. Jedním z těchto záznamů, aby hi
storie nezapomněla, je jeho román Prager Tagblatt,

Není to jen a jen vy
právění o tom, jak žili,
pracovali a smýšleli re
daktoři tohoto významné
ho pražského deníku, čle
nové redakce jsou ovšem
protagonisty i antagonisty, děj se odehrává na
pozadí života v “ otcov
ském domě” , jak redak
toři mezi sebou nazývali
redakci, umístěnou v “ ro
kokovém paláci” .
Hlavním dějovým prou
dem je však poměr nové
ho člena redakce malíře
Armanda Tischlera k pro
stitutce “ bláznivé Karly” .
Tato fabule se prolíná s
jinou, neméně poutavou,
s příběhem zcela jiného
rázu: se snahou člena re
dakce dr. Fliegla, nebcli
Fliegibuse, neboli netopý
ra, zapojit chromé nebo
zaostalé děti na Malé
straně v Ostruhově ulici
(Brod užívá tohoto názvu,
ačkoliv přiznává, že se v

- 7-

třicátých letech jmenova
la “ po básníkovi, který
opěval v nepříliš známých
povídkách kouzlo právě
této čtvrti, Malé strany” ),
Tischler vstoupí do re
dakce po smrti své ženy
spíše aby zapomněl, než
proto, že by byl rozeným
redaktorem. Nese s sebou
smutek a do frivolní, leh
komyslné redakce se ne
hodí. Jeho odloučenosti si
všimne právě dr. Fliegel
a na jezu u Staroměst
ských mlýnů mu doporučí
vydat se “ na velkou ce
stu” .
Dřív než budu vyprávět
děj dál, zastavím se s tě
mi dvěma na břehu Vlta
vy: “ Před zábradlím te
rasy ležel klidný, velmi
široký proud; nyní ve ve
černím šeru se v něm
stále ještě odrážela obla
ka na nebi a k tomu hu
čel tiše splav. Napravo
gestikulovaly němě a divo

To nic. To je vpořádku, děkuju. Hlavně, že se nic
neztratilo. Jsou to moc důležitý dokumenty.
Zamrkal na mne a já mu v té chvíli odpustil, že
jsem se k němu tak nehorázně zachoval. Zároveň
jsem pocítil zvědavost, co že to může být za dů
ležité dokumenty, které ani nejsou přenášeny v aktov
ce, ale jen tak v deskách, které byly navíc, slušně
řečeno, poněkud ošoupané. Ušklíbl jsem se tak, aby
se to při troše nepozornosti dalo považovat za úsměv
a aniž bych chtěl, vyhrkl jsem:
Co to mátě? Promiňte! Nejdříve do vás vrazím
a pak jsem ještě zbytečně zvědavý. Odpusťte.
Ale to nic. Jsou to sice dokumenty, ale nic tajného.
Tajné dokumenty nejsou. Kdepak tajné. On tyhle
každý zná. Tajné dokumenty by takhle asi nikdo ne
nosil?
To tedy ne, řekl jsem se zbytečným despektem.
Tak já už •. . .
Zarazil mne v mé snaze se rozloučit; Jsou to jen
hříchy.
Nemám to slovo rád, jako ostatně každý atheista.
Neupřímně jsem se zasmál; To jich je ale hodně,
jestli patří jenom jednomu člověku.
To nejsou moje hříchy, řekl ten laskavý pán.^ —
Usmíval se, ale oči pod brýlemi se dívaly vážně.
Anebo, chcete-li, dívaly se jako oči krátkozrakých.
Malinko se uchichtl: To jsou hříchy všech lidí, řekl'
a omluvně se usmál, tedy i vaše.
To už se ale hodně papírů poztrácelo, zavrčel jsem
nevesele.
A to ne, bránil se. Dávám na to pozor. Je to vlast
ně moje povinnost, dodal a trochu se při tom zapýřil. Zde mám většinou jen hlavni hříchy. A ty
platí pro všechny. — Stál, tiskl k sobě balík papírů
s hříchy všech lidí na světě a díval se na mne trochu

ce sochy svátých na Ka
menném mostě, který vedl
na Malou stranu s jejími
Mosteckými věžemi, s ko
pulovitými
chrámy,
s
klidnými paláci, s hra
dem, Hradčany. Pod mat
ně modrým Petřínem se
po levé ruce táhl, jako
obrovitá ryba, zcela tem
ný nezapomenutelný Stře
lecký ostrov, ostrov mého
dětství . . . ”
Takováhle nostalgická
líčení různých koutů Pra
hy tvoří, myslím, hlavní
půvab knížky pro českého
čtenáře. Prostředí tehdej
ší Prahy je tu zachyceno
až bolestně pro toho, kdo
v něm tehdy žil.
Na velké cestě ze smr
telného
polovědomí
k
tvůrčímu
šílenství
se
Tischler v kavárně Štěr
ba seznámí s nočňátkem
Karly Sechetovou a smr
telně se do ní zamiluje.
Jenom jako přívažek pro

něj existují od té chvíle
jiní hosté v kavárně, jen
mimochodem vnímá své
staré známé - Franze
Werfela, Maxe Broda (tu
se autorovi podařilo od
vést eskamotérsky čtená
ře od podezření, že příběh
je kouskem autobiografie)
a samosebou zuřivého re
portéra
Egona Erwina
Kische, který je tu cha
rakterizován fysicky
i
psychicky mnohem lip,
než jsem kdy četl.
Setká se s ním ještě
jednou, na protifašistic
kém Kongresu spisovate
lů a umělců v Paříži, kam
ho vyšle doktor Simta,
docela svérázný šéfredak
tor Prager Tagblattu, aby
mu umožnil výlet s Kar
ly. Tischler je tak do ní
zamilován, že ji chce vy
táhnout z nehodného mi
lieu do slušného, spořáda
ného života. Ale Karly,
která, jak se zdá, miluje
časem Armanda dooprav
dy, je příliš propadlá
“ bůžku zábavy” a stále
znovu upadá do svých
dávno vyježděných kolejí.
Paříž má zjednat defini
tivní jasno mezi tímto ne
stejným párem. Ale ukáže
se, že výlet k Seině je
selháním v obou směrech:
Karly z Paříže zajímají
pouze obchody, v nichž
kupuje za peníze, které

pobaveně, ale již bez úsměvu. Díval se na mne tak,
jakobveh byl jedním z mnohatisícového davu. Sedl
mi za krk nepříjemný pocit a marné jsem potřásal
hlavou, abych se ho zbavil.
Pochopil to jinak, protože přiblížil obličej ke mně'
Nevěříte, že? To nic. On tomu nikdo nevěří. Tak
to má asi být. Vždyť já to znám z vlastní zkušeno
sti. Každý z nás je takový nevěřící Tomáš. Ano,
i já vím, co jsou to pochyby, natož vy. — A zase
těch pár posledních slov řekl takovým způsobem,
jímž se mluví k mnohatisícovému zástupu.
Dotklo se mne to. Nikdy nechci být zrníčkem urče
ným k semletí a tak jsem namítl: Ale jděte, já vám
věřím. Nosíte hříchy celého světa, že. Můj ty
bože, sám si tak někdy připadám!
Viďte, řekl tišeji než předtím. A to je dobře. To
je moc dobře, že jste ještě tací, co si tak připadáte.
Nemyslete ale, že zase nějak moc často, namítl
jsem. Pak jsem se vzpamatoval a nadýchl jsem se,
abych ze sebe dostal slova rozloučení. Místo toho
se však slyším říkat: Kam to nesete? K soudu? —
Nechtěl jsem se zasmát, ale už se stalo.
Přikývl a dobrácky se na mne usmál. Tentokrát
si z celého zástupu vybral jen a jen moje oči. Za
hleděl se do' nich přímo a bezelstně. Ano, ,k soudu.
K poslednímu — jak jste jistě ráčil uhodnout. . .
Jděte k čertu!
To je zbytečné. On chodí za mnou. Pokouši mne,
víte?
Shovívavě jsem se ušklíbl jeho vtipkování. — To
máte před sebou hodně dlouhou cestu, politoval jsem
jej.
Já ano, přisvědčil, ale pro vás se to již chýlí; tak
jako pro každého. Vaše cesty nejsou zdaleka tak
dlouhé jako moje. Vaše trvají vždy jen jeden lidský

Cena broskví
František Listopad
Ti kteří prodávali v Paříži broskve
šťavnaté broskve na koleskách
sedmnáct franků kilo
jsou dnes v Alžírsku u moci
Nevadí jsem dokonce rád
že před policií nemusí
brát nohy na ramena
schovávat vozíky pod plachtu
za vrata do průjezdu u kolkovny
jsou dnes v Alžírsku u moci
nevadí mi to Naopak
Myslím však na broskve
na broskve myslím
špinavé krásné oblé a hebké
šťavnaté broskve vůně jejich
prosákla moje pařížské mládí
rozhalenku gumák
sedmnáct franků kilo
devět franků libra

Armandovi
p ájel jiný
člen redakce, profesor
Halfen. nesmyslné množ
ství šatů. najde cestu jen
k jeho kapse, slfceíí však
k jeho nitru.
Kongresu se zúčastní až
na několik málo výjimek
umělci,
“ chór ctižádostivých, so
beckých. Svolavatelé sle
dovali své speciální dle.
Pod praporem pacifismu
se dělala propaganda pro
Sověty. Tí. kdož spolupra
covali, hleděli především
na to, aby se jejich jmé
na, jejich projevy octly v
novinách” .

Tischler se vrací z vý
letu zklamán, ale stále za
milován. Zasazuje posled
ní ránu “ pokornému” dok
toru Fliegelovi, ná nějž se
pro jeho lidumilný pokus
vrhnou německé i české
noviny, které se už začí
nají bát Hitlera a pro hu
manitní ideály nemají od
vahu. Fliegibus dělí lid
stvo na tři “ kmeny” : na
nevěřící, kteří nechtějí
vědět pranic o Bohu, zna
jí jen vlastní sílu; na ty
kteří uctivají Boha v rám
ci tradičních náboženství;
a konečně na ony “ dosud
(Pokračování na str. 8)

život.
Opět, tak jako na začátku, jsem k němu pocítil
nenávist. Byl to blázen, ale nezbývalo než mu závi
dět jeho přesvědčení, že nás všechny přežije. Že
přežije mne. Kde je spravedlnost?
Co tam máte o mně? Myslím, mimo ty hlavní hří
chy ještě. Celkem.
Tak jak jste řekl sám — to bych zde musel mít
ještě o štus papírů \ic. Vy budete mít těžký soud.
A nemůžete vyhrát . . .
Ledaže by se záznamy ztratily, řekl jsem nahlas
a v duchu jsem dodal: Anebo ty, ty postavičko!
Neříkal nic. Jen se na mne díval, jakoby čekal na
něco nesmírně důležitého. A usmíval se.
Zatáhl jsem jej do průjezdu. Neuhodil jsem jej
ani moc silně, protože se ještě probral. Hovořil ně
co, ale já mu nerozuměl. Stačil jsem si ale uvědo
mit, že celou tu dobu byl náš rozhovor veden podiv
ným způsobem. Ten člověk ke mně hovořil jazykem,
který bych odhadl jako latinský. A já jsem se nikdy
neučil latinsky tolik, abych rozuměl i té nejprostší
větě! A přece jsem všemu rozuměl. Přestal jsem o
tom uvažovat a stiskl jsem mu hrdlo. Místo aby se
bránil, roztáhl jen ruce, pak se přestal hýbat a ne
jevil známku života. Jak tak ležel na zemi s ruka
ma rozpaženýma, vypadal jako obtloustlý svátý na
kříži.
Posbíral jsem papíry a nacpal je do popelnice.
Ostražitě jsem se rozhlédl kolem, vrazil jsem si
klobouk do čela a vykročil k odchodu z tohoto místa.
Vysoko nade mnou se zkřížily blesky a spustil se
hustý déšť. Ulice ztemněla a já se podíval k nebi.
Od obzoru k obzoru visel černý mrak. Tak to vypa
dalo, že bude pršet nejméně čtyřicet dnů. Rozhodně
se zdálo, že takovýhle déšť nemůže nikdy přestat.
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Yyjevene tajnosti

rý až sobotu od 11 h. dop. do 2. h. ,
' '«CS- x. -cd 5 do 9 večer. V neděli otevřeno po (
ír* . :* iělí zavřeno.
Přesvědčte se o jakosti našich jídel.

Its -.aU

' ěvu se těší rodina Novotných.

—

vr z

Kde zna pramen

'

Bismarckova výroku o Čechách?
■W

Pán Cech,
pán Evropy?
Západoněmecký překladatel česke literatury Peter
Koenzel upozorňuje v bavorském rozhlase a v dení
ku Frankfurter Allgemeine Zeitung na zajímavý větíecko-publicistický projekt Československé společno
sti pro vědy a umění v Americe. Jde o zjištění
historického pramene okřídleného výroku “ Kdo je
pánem Čech, je pánem Evropy” , který se už po léta
přisuzuje Bismarckovi. Podnět k projektu dala kni
ha amerického žurnalisty Anatoia Shuba “ Impérium
ztrácí naději: Návrat Stalinova clucha.” Kniha vyšla
roku 1970 a týká se vývoje v Sovětském svazu a výíhodrí Evropě od Stalinovy smrti. V kapitole o Čes
koslovensku a sovětské invasi Shub cituje komentář
v moskevské Pravdě, jehož autor ospravedlňuje so
větskou intervenci v roce 1968 a v této souvislosti
používá jako jednoho argumentu právě výroku o
Čechách přisuzovaného Bismarckovi. Shub požádal
několik amerických odborníků, aby mu zjistili, zda
je to skutečně Bismarckův citát, avšak ani jeden
z nich nenašel příslušný historický pramen.
Hledání citátu se pak ujalo několik pracovníků
Československé společnosti pro vědy a umění (SVU)
jak v Americe, tak v Evropě a Austrálii. Dopátrali
se toho, že Masaryk ve svých vědeckých pracích vý
rok několikrát citoval. Podobně se výrok najde v
díle někdejšího Masarykova spolupracovníka, brit
ského publicisty Setona-Watsona, a známá sbírka slav
ných výroků “ The MacMillan Book of Proverbs,
Maxims and Famous Phrases” uvádí, že Otto von
Bismarck pronesl tento výrok při uzavírání prusko
-rakouské smlouvy z roku 1897.
,
Avšak v žádném případě nebylo možno zjistit, kde
lze tento výrok najít přímo v Bismarckových spi
sech. Text, který je tomuto citátu velmi blízký, se
však najde v knize francouzského historika Jeana
Baptisté Charaudyho “ Francie v roce 1889” . Charau
dy píše, že Bismarck prohlásil 14. listopadu 1897 na
obranu pruské aliance s Rakouskem, že Čechy jako
přirozená pevnost uprostřed Evropy mají klíčové
postavení v Evropě a že mocnost, jež by chtěla
Evropu ovládnout, pokusí se nejdříve dobýt Čechy.
Petr Kuenzel na toto předběžné zjištění upozorňu
je v západoněmeckých sdělovacích prostředcích a
ptá se tamních vědeckých pracovníků, zda by oni
mohli přispět nějakým vědeckým pátráním ve svých
archivech k této zajímavé polemice.
Pátrání po výroku začala žurnalistická sekce SVU
a odborný posudek podalo několik odborníků včetně
zesnulého prof. O. Odložilíka. Jeden z nových členů
SVU, který odešel z Prahy po roce 1968, upozornil,
že sám hledal pramen Bismarckova .výroku v čs.
archivech. Přímý pramen sice nenašel, avšak dospěl
k názoru, že Bismarck názor, který zmíněný výrok
vyjadřuje, skutečně také zastával.
Nutno poznamenat, že se k hledání pramene
Bismarckova výroku přidali i členové SVU v Austrá
lii. Na příklad člen žurnalistické sekče pplk. J. No
vák ze Sydney upozornil na několik alternativ. Ne
dávno například upozornil na článek býv. vyslance
J. Šejnohy v “ Československém Sokole v zahraničí”
ze září 1968. V článku je totiž tento citát: “ . . .již
Bedřich II., Napoleon, Moltke a Bismarck věděli,
že je pánem Evropy, kdo je pánem Čech, jak moudře
učil slavný S. Charléty.”
Žurnalistická sekce SVU by uvítala, kdyby někdo
mohl jít po této stopě dále.
,
- vnd -

ideokracie samoděržaví Novointno Antonína se
pohříchu dostala na fórum, které bylo dosud do
ménou erotomanů a nymfomaniaček, jak jsem
zjistil v sedmém čísle druhého ročníku měsíční
ku Club Inlernationai. Abych nebyl podezříván
z nečestných mánií, prohlašuji zde téměř místopřísežně, že nikoliv holá slečna, ale na obálce
uvedený obsrh čísla upoutal mojí pozornost: The
Novotný Papers — Sensational Sex in High Plá
češ, což předchází poučnému čtení Sex Problém
— i he Botíoin a jiné osvětě. Původním povoláním
soudružka, později sexuální pracovnice Marielln
Novotná se aeztotožnila se svým strýcem Anto
nínem, presidentem neblahé paměti, zradila třídu,
z jejíhož !ůí;j vzešla a proletářské prvomájové a
jiné veselici, vyměnila za radovánky, kterými
těšila a snao věší v doupatech vášní a hříchu pro
minenty západního světa. Časopis, o kterém jsem
ce zmínil ař.ve, začíná uveřejňovat memoáry, kte
ré předči i paměti Kata Mydláře. Marieiia No
votná se ac: tává k slovu, ne aby referovala o
tajnostech presidentovy pracovny, ale o ložni
cích, ve k.c/ých obšťastňovala jeho úhlavní ne
přátele. Maiiella Novotná byla ke všemu ochot
ná. Netaji se tím — narozdíl od svého strýce.
IP

♦ pořádá v neděli 17. února VÝLET DO NEZNÁ
MA, spojený s piknikem (prozradíme jen, že to bude
do krásného místa na pobřeží a že tam budete mít
i možnost chytat ryby sítí). Účastníci nechť si při
nesou jídlo (maso k opékání apod.). Klub bude zá
sobovat studenými nápoji — pivem a limonádou — a
zmrzlinou pro děti. Poplatek za osobu je $ 1.-, neb
$ 2.- za rodinu, za něž obdržíte na místě kupony k
odběru občerstvení. Sraz účastníků v 9 hodin dop.
v Národním domě. Další informace: tel.297-1630
(šatánek).
předkládá všem krajanům další program veřej
ných podniků na rok 1974: 3. března výstava národ
ního folklóru, 16. března Josefská taneční zábava,
14. dubna dětský maškarní ples, 5. května oslava
svátku matek (recitace, hudba, tanec), 25. května
taneční zábava, 15. června divadlo, 20. července
'.-epresentační ples, 17. srpna posvícení, 14. září
kabaret, 5. října taneční zábava, 27. října oslava ná
rodního svátku, 16. listopadu výlet do neznáma, 8.
prosince dětská mikulášská nadílka, 31. prosince
silvestrovská zábava.
♦ Klubovní místnosti v Národním domě jsou otev
řeny každý pátek od 8. hod. več. do půlnoci, každou
první sobotu v měsíci od 8. hod. večerní je na pro
gramu zpěv a tanec a každou neděli je všeobecná
zábava od 3. hod. odp. do 10 hodin večer.
PRAHA TŘ IC Á TÝ C H

(Pokračování se str. 7)
roztroušené outsidery ví
ry, kteří vědí, jak do
opravdy
vypadá
svět,
který se mnohdy, v požeh
nané chvíli, otevře v prů
A R C H IV cS. Z A H R A N IČ N Í Ž U R N A L I S T I K Y
linách obyčejných věcí,
V C H ICAG U
Zásluhou dr. Zdeňka Hrubana a jiných bylo v vlastní svět. v němž se
nepochopitelné , , ,
knihovně Chicagské university založeno čs. oddělení děje
ze kterého se nyní buduje rozsáhlá sbírka pro stu svaté.”
dium československé historie, politiky, kultury a ná
Armand by chtěl rov
rodního hospodářství. Samostatnou částí této sbírky
něž.
jako jeho učitel, my
je. písemný a jiný materiál, týkající se historie a čin
nosti Čechů a Slováků v zahraničí. V tomto mate slet jednou docela neza
riálu byl položen základ archivu české a slovenski ujatě na Boha. na jeho
žurnalistiky v zahraničí od jejího začátku před vící dokonalost, na jeho lásku
než 110 lety až po dnešek. Záštitu nad tímto archi
vem převzala žurnalistická sekce SVU, jejíž před ke všemu, co žije. ale mar
sedá věnoval celý svůj 251etý archiv českých a slo ná láska ke Karly ho sve
venských časopisů v zahraničí asi od r. 1945. Ter.tí de s této cesty. Děvče ne
archiv není ovšem úplný a bude jej třeba také do získá tak. jal: by si přál,
piňovat časopisy, jež stále vycházejí. Obracíme s<
proto mimo jme na čtenáře Hlasu domova, aby, po a ztratí i jirak všechno,
kud mají některé starší české a slovenské časopi co mu něco znamenalo.
sy, které vycházely v zahraničí, zejména celé roční
Září 1938 sc blíží, v re
ky, aby je poslali Chicagské universitě. Zárovei dakci Prager Tagblattu
prosíme vydavatele všech našich běžných časopisů
se změní zásahem skot
aby Chicagské universitě posílali koncem každého ro
ku' úplné ročníky. Veškerý materiál lze poslat n< ských majiteu; poměry k
tuto adresu: Dr. V. Laška, The Joseph Regenstei.t rur.cimanství. Ti Němci Library, The University of Chicago, 1100 East 57tl a patřila k nim i s TischStreet, Chicago, 111., 60637, USA. Universita právi lerem většira redaktorů
vydala seznam všech časopisů, které má uloženy
pod názvem: “ Periodicals In The Archives of th< tohoto demokratického de
Czeeh and Slovaks Abroad Deposited in Specia níku - kteří uctívali Ma
Collections of The University of Chicago- Librar saryka a Beneše (“ jistě
As Of January 1, 1974” .
Žurnalistická sekce SVI ctihodní muži, snažící se
poctivě o demokracii, ale
60 L E T " N E W -Y O R S K É H O D E N N Í K A "
Tento časopis, dnes vlastně týdeník, je příkladnoi tak nevýslovně plaší” )
ukázkou slovenské žurnalistiky na americké půdě
Popud k jeho založení dal roku 1913 dr. Pavel Blah' i
H O D IN Á Ř *
za své tehdejší návštěvy USA. Největší zásluhu
ZLATN ÍK *
časopis měl Milan Getting. Jeho redakce hrála dů
ležitou roli v obou prvních čs. odbojích. Blahopřejemi
STEVEN VARDY
vydavatelstvu k 60, výročí založení tohoto slovenské
590 George St.,
ho časopisu na americké půdě.
Sydr.ey
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých a j.
Dovolujeme si
šperků, hodinek atd.
upozornit naše milé
Opravy se zárukou.
hosty, že každé pondělí
DÁM A
bude nyní naše restau
Mluvíme česky
s dlouhými zkušenostmi
race zavřená. V jiných
a slovenský.
ve čtení vaší budouc
dnech jsme nadále plně
nosti ze šálku a z linií
Telefon: 61-8579
k dispozici.
vašeho obličeje. Tel.
GOURMET
(Sydney) 30-8342.
RESTAURANT
129 Bayswater Rd.,
Rushcutters Bay, NSW.

LET

jdou cestou, kterou měli
tehdy předurčenou všich
ni poctiví demokrati.
Psychologicky
velmi
složitý děj románu, plný
hlubokých myšlenek, pra
vého,
masarykovského
humanismu se odehrává,
jak už jsem řekl, na po
zadí Prahy, jediného mě
sta, kde mohlo být tako
véhle jitro:
“ Obloha se celá rozjas
nila, nebyla ještě modrá,
ale zaplňovala ji ocelová
šeď, jasné nedotknutelné
jitro, v němž se rozléhal
stále mocnější zpěv ptá
ků. Shlížel jsem do pust
noucí šlechtické zahrady,
na její terasy a nádherné
dolů spadající schodiště,
které se teď drolilo . . . ”
Praha
třicátých let,
zašlá, ale nezapomenutel
ná.
J. S.

Jsme členy
R E TR A V IS IO N

největší australské
skupiny pro hromadné
nákupy

D IS C O U Ň T HOUSE
241A Oxford Street

BONDI JUNCTION
(proti kinu Metro)
Těl. 389-1222
POZOR: Náš obchod
je POUZE na uvedené
adrese!
Jen “ Naše ceny
jsou nejnižší!”
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Nezávislost Ukrajiny
Přesto že československý exil je v organizacích sdružujících zástupce porobených národů většinou klíčově zastoupen, nejsme příliš dobře informováni oi
záměrech jednotlivých národnostních skupin a o jejich zapojení do antikomu-nisfického hnutí. Přiznejme si také, že v nás přežívá nejeden mylný názor tý■
kající se této problematiky. Nacisté indoktrinovali tvrzením, že Ukrajinci, Srbo■
vé a jiní (i slovenská otázka má tuto spojitost) hledali kontakty s Hitleremt
na základě vzájemně sympatizujících ideologií, pokud již vůbec ne totožných.
Komunisté tvrdili a dodnes tvrdí, že tato spojení realizovali pouze fašisté ai
kolaboranti. Bylo tomu skutečně tak?

Ukrajinci si stanovili
12. leden dnem nezávislo
sti a tato příležitost nás
přivádí k úvaze, jaké zá
měry ukrajinská etnická
skupina sleduje.
V principu jde nepo
chybně o osamostatnění
Ukrajiny.
Je to citlivý problém,
ke komentáři se necítím
povolán, osobně by mi by
ly sympatičtější snahy ve
Opravy

radiopřístrojů, TV,
transist. a domácích
elekt. spotřebičů pro
vádí spolehlivě a levně
E. H A LU Š K A

F. 58/125 Napier St.,
Fitzroy, Vic.
Tel. 419-3319

doucí k pluralitní demok
racii a nezávislosti než k
samostatnosti. Tím nechci
rozvíjet diskuzi o evrop
ském společenství, tato
myšlenka je mi ale bližší
než balkanizace.
Vraťme se ale k Ukra
jině. My ji spíše vidíme
jako tradiční součást Rus
ka, i když staré a nověj
ší dějiny mluví jinak. A.
Kuzněcov v kronice Babí
Jar popisuje atmosféru
příchodu německých ar
mád na Ukrajinu v roce
1941, ustanovení samo
statného státu a pozdější
ho zklamání velké části
obyvatelstva nad neschop
ností místních správních
úřadů a krutosti někte

rých nacionálních frakcí.
Vliv Sovětského svazuj
už před Únorem způsobil,
že československá vláda(
považovala Štěpána Banderu a jeho vojenskoui
jednotku
za
zločince,,
když se v letech 1945-47í
pokoušeli probít Slovenskem ' do Rakouska. Nebyla to pro ně žádnái
cesta za dobrodružstvím,,
jenom touha se dostat do)
demokratického
světa,,
myslím, že se ani nechtěli zbavit zodpovědnosti zai
svoje akce během války..
Banderu nakonec zavraždil sovětský agent v Mnichově v roce 1959.
Ukrajinská
armádai
(UPA) byla ilegálně zfor-

U SM ÍV A L SE
A Ž DOM U PO
CELOU CESTU Z B A N K Y
THE N A T IO N A L B A N K
VÁCLAVŮV PRVNÍ VŮZ. O TOMTO DNU SNIL
UŽ TŘI ROKY. $ 3.500.
Jezdi opatrně, Vašku.

M Ů Ž E T E M ÍT T O T É Ž POM OCÍ OSOBNÍ P Ů JČ K Y
N Á R O D N Í B A N K Y A T O K D E K O L I V A U S T R Á L II.

Snad tomu nebudete chtít věřit, ale Národní banka
chce půjčovat peníze — od $ 300 do $ 4.000 (a možná,
že i více) — a to se zárukou nebo bez záruky.
Zastavte se v kterékoli filiálce Národní banky a
promluvte si s námi o osobní zápůjčce — Personál
Loan. Jste-li fair, my budeme ťaky.

mována v roce 1942, aby
ochraňovala samostatnosl
Ukrajiny a chránila její
obyvatele jak před nacistickými zvěrstvy tak i
represáliemi
sovětských!
partyzánských jednotek,
Tato armáda byla zniče
na až v roce 1950, kdy její:
generál Taras čuprinksL
byl zabit v akci při likvi
dačním zátahu Rudé armády u Lvova.

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

ODRA TRAVEL SERVICE
311 La Trobe St., Melbourne, tel. 67-9454
647 George St., Sydney, tel. 211-5655

Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem
— kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Letenky do Evropy a zpět
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90

Ferment

In

The

Ukraine.

Editor Michael

Browne. Crisis Press, Woodhaven, USA, 1973,
Tím ovšem pronásledo
sfr. 267, cena US $ 2.50.
váni
Ukrajinců nebylei
skončeno, viny zatýkán:
zejména mezi intelektuály
pokračují
do dnešních
1 Hlas domova připomíná ve vedlejším článku ukra
dnů. I Ukrajinci mají své
jinské hnutí za nezávislost. I literární hlídka využího Paiacha - Vasyi Much1 vá této příležitosti k poznámce o publicistice, která
se upálil ca iyjerské ali s; ukládá alarmovat demokraticky smýšlející lidi
ci provolávaje slávu sa-. na celém světě a upozorňovat na persekuci Ukrajin
mostatné Ukrajině. K si- ců sovětskými státními a politickými orgány. Ukra
jinské demokratické organizace, které sdružují uprch
biřskému vyhnanství sta- líky ukrajinského původu žijící v západních státech,
čí obdiv pro ukrajinsko-;;1 se snaží využít všech dostupných možností, aby pominulost, četba národ® - ukazovaly na diskriminační politiku Kremlu. Po
vecké předrevoloční lite- koušejí se zmobilizovat nátlakové skupiny, které by
mály možnost ovlivnit veřejné mínění a vládní úřa
ratury či poslech západ dy v jednotlivých západních zemích a mezinárodní
ních rozhlasových stanic. agentury k vyřešení ukrajinské otázky. Jak sami
Ukrajina je příliš boha Time, není to snadný úkol.
tá, než aby ji mohli Sově
■publikace "Ferment In The Ukraine” je rozšiřo
ti postrádat, Je to uhlí a vána a nepochybně i čtena a studována na celém
zemní plyn v Donecké světě.. Přináší řadu dokumentů, které připravili ukra
jinští "disidenti'' (raději bych používal český ekvi
pánvi, hydroelektráma na valent — rebelové) čornovil, Kandyba, Lukjanenko,
Dněpru a zejména země Moroz a jiní. Název publikace by mohl svádět -k
dělská výroba a potravi myšlence, že jde o čtení popisující nějaké party
zánské pokusy o převrat na Ukrajině a represálíe
nářský průmysl.
KGB- Nejde však o volné vyprávění nebo o dobro
V Austrálii nyní- žije asi družnou četbu, kniha je koncipována na strohém do
40 tisíc Ukrajinců, kteří kumentačním materiálu, jak si našel ilegální cestu
j na Západ. Obsáhlá předmluva vysvětluje^politickou
převážně emigrovali v po
j a národnostní situací na Ukrajině a další kapitoly
válečných letech, když se i referují zejména o procesech vedených sovětskou
odmítli vrátit do SSSR z í justicí proti ukrajinským demokratům. Text je hojně
německých pracovních a [ doaiňován reprodukcí soudních zápisů, dopisů, prokoncentračních
táborů, i! voláni a dalších dokumentů, které ilustrují teror lik’ vidující základní práva na sebeurčení. Kniha je pro Ukrajinská etnická skupi 1vážena množstvům fotografických údajů
podrobně
na. je aktivní, vydává v připraveným jmenným a místním rejstříkem. Před
Austrálii kromě jiné lite stavuje cenný historický doklad o sovětské svévůli
ratury dva týdeníky a je ničící svéprávnost celého národa.
Federální výbor pro ochranu politicky persekuoden čtrnáctideník, kolem
1500 dětí navštěvuje hodi vanveh na Ukrajině (57-63 Joseph St., Lidcombe,
NSW- 2141) vydává řadu drobnějších brožur a le
ny ukrajinského jazyka a táků. které jsou věnovány stejnému tématu jako
dějin, australští Ukrajin vvše zmíněná kniha, jsou však určeny spíše pro
ci se věnují v několika distribuci mezi širokými vrstvami' australského oby
organizacích r.árodopisu, vatelstva, zatím co ‘ ‘ Ferment In The Ukraine slou
ží spíše politikům, historikům a sociologům. Vydá
kultuře, zábavě i studiu vání .zmíněných brožurek svědčí o aktivitě Ukrajin
(Ševčenkova vědecká spo ců žijících v Austrálii a jejich snaze burcovat světo
lečnost). Tato činnost u- vou veřejnost. Uvádím jen několik z těchto brožur:
držuje ukrajinskou pospo You Be The Judge (Sydney 1972), The Story Of
Valentin Moroz (Sydney 1971), Organized Famine
litost, jazyk, etnické oby in Ukraine 1932-33, The January 1971 arrests in.
čeje i náboženské zvyky Ukraine a další, včetně edice letáků. Každé číslo
s perspektivou obnovení je věnováno vždy některému perzekuovanému před
nezávislosti v domovině. staviteli ukrajinského demokratického hnutí (Nina
Strokata, Svyatoslav Karavansky, Leonid Plyuš, JuKozácké tradice a sláva
rij šukčevič a j.). Stojí za přečtení; Češi a Slováci
Bohdana
Cbmelnického nejsou jediní, kteří trpí pod komunistickou diktatu
ještě žijí.
V. Donát rou.
IP

Dalst svědectví o násilí

Veškerá P O J IŠ T Ě N Í odborně provedou

N atio n al B an k
300-P-478 D

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , Víc., 3189

Commonweal th
Department

STU D EN TSK Ý PŘ ÍPLATEK

°f Australia
—

.

Studentský příplatek se platí osobě, která se stará
o studenta ve věku 16 až 20 roků včetně. Sazba je
$ 1.50 týdně na každého studenta.

of Sociál Security

V Austrálii máte právo na příspěvky
sociálního zabezpečení
J E D Ů L E Ž I T É , A B Y S T E O T Ě C H T O P R Á V Ě C H V Ě D Ě L I A P O T Ř E B U J E T E - L I V ÍC E IN F O R M A C Í,
A B Y S T E SE S P O JILI S A U S T R A L S K Ý M Ú Ř A D E M PRO SO CIÁ LN Í Z A B E Z P E Č E N Í

P Ř ÍS P Ě V E K NA S I R O T K Y

Příspěvek na sirotka ve výši $ 10.00 týdně se pla
tí poručníkovi dítěte, jehož rodiče jsou mrtví, nebo
jehož jeden z rodičů je mrtev nebo postrádán. Ten
to příspěvek se platí na děti mladší 16 let nebo na
studenty mladší 21 let.
V Y P L Á C E N Í P EN S E V Z A H R A N IČ Í

V DALŠÍ ČÁSTI JSOU S T R U Č N Ě U V E D E N Y P O P L A T K Y A P Ř Í S P Ě V K Y O P R Á V N Ě N Ý M OSOBÁM1
Osoby, které dostávají v Austrálii starobní důchod,
A U P O Z O R N Ě N Í NA D OB U , K T E R O U M U S ÍT E Ž Í T V A U S T R Á L I I , A B Y S T E J E M OH LI P O Ž A D O V A Tr invalidní pensi, pensi pro manželky, vdovskou pensi
S TA R O B N Í PEN SE

Nárok na pensi mohou mít muži, kterým je 65 let
nebo více, nebo ženy, jimž je 60 let nebo více.
pokud žijí v Austrálii nepřetržitě nejméně 10 let.
Jestliže jste žili v Austrálii nepřetržitě 5 let —
třeba i v jinou dobu, předtím — zeptejte se Úřadu
pro sociální zabezpečení, na jakou podporu máte
nárok.
IN V A L ID N Í PENSE

Pokud je vám nejméně 16 let a nemůžete praco
vat pro trvalou neschopnost nebo jste natrvalo slepí,
můžete mít nárok na invalidní pensi. Jestliže se vám
úraz nebo nemoc, která zavinila vaši pracovní
neschopnost, staly v Austrálii a jestliže jste žili v
Austrálii nepřetržitě nejmérě 5 let, vaše nároky
vzniknou okamžitě. Pokud jí íe však měli takový ti
ráž nebo nemoc než jste přišli do Austrálie, museli
ioyste žít v Austrálii 10 let, než by vám byla uděle
na invalidní pense.
PENSE PRO M A N Ž E L K Y

Jste-li manželkou invalidy nebo důchodce, máte ná
rok na pensi.
/DOV5KÁ PEN SE A POD P O RA M A TK Á M

Samotná žena vychovávající dítě nebo studenta na
závislého — to znamená, jestliže otec toho dítěte
zemřel nebo nežije se ženou s různých důvodů ve
■polečné domácnosti — může mít nárok na vdovskou
pensi nebo na sociální podporu pro matku. Podpoa se někdy začne vyplácet 6 měsíců po ztrátě part;era. V takovém případě může předtím pomoci Stát■í úřad pro sociální zabezpečení. Nejste-li si jisti
vým oprávněním k pensi nebo podpoře, informujte
c na Úřadě pro sociální zabezpečení.
V ostatních případech byste museli žít v Austrálí nepřetržitě v době, kdy jste ztratili svého partnera
ebo žít v Austrálii bez přestávky posledních 5 let.
Jestliže váš manžel zemřel v zahraničí a žena žila
^ Austrálii v některém jiném období 10 leť. má rověž nárok na pensi.
Jestliže jste žena 501etá nebo starší a vdova, rozedená nebo manželem opuštěná po- dobu nejméně
; měsíců, nebo žena, která byla de facto manželkou
nuže po 3 léta bezprostředně před jeho smrtí, nebo
řsna, jejíž manžel je ošetřován v ústavu pro nero-vě choré, nebo žena, jejíž manžel je ve vězení 6
.lěsíců nebo déle, můžete mít rovněž nárok na vdov
kou pensi.
Jste-li žena mladší 50 let, bez dětí a nemajetná,
můžete dostávat pensi po dobu 26 týdnů od smrti
ašeho manžela.
ií

P OD P O RA V

NEZAM ĚSTNANOSTI

Jestliže chcete a můžete pracovat, ale nemůžete5
najít zaměstnání, můžete mít nárok na podporu v;
nezaměstnanosti, avšak musíte se nejdříve hlásit nai
Úřadě pro zaměstnaneckou službu (pracovním úřadě). Ten se nejprve pokusí najít vám práci a informuje vás podrobněji o podpoře v nezaměstnanosti.
Aby vám byla podpora přiznána, musel byste žít vi
Austrálii jeden rok nebo byste musel projevit úmysl1
zůstat zde trvale.
ZVLÁŠTNÍ p o d p o r a
I I ■ .................... —..................................

i

nebo podporu matkám, mohou je dostávat nadále v
době, kdy žijí v jiné zemi — dočasně nebo trvale
—, jestliže:
1) dosáhly normálních podmínek pobytu v Austrálii
pro pensisty,
2) jejich pense jim byly uznány než odjely z Austrálie,
3) opustily Austrálii před nebo 8. května 1973.
Pokud je vám přidělena pense po vašem nedávném
přistěhování do Austrálie, nemůže být tato pense vyplacena v zahraničí, nežijete-li ~v Austráli jeden rok.
Tato podmínka může však být podle okolností upra
véna.
P Ř Í P L A T E K NA P O H Ř EB

Zvláštní podpora se platí lidem, kteří nemají ná
Úřad pro sociální zabezpečení může zaplatit za
rok na žádnou pensi ani příspěvek a kteří jsou ne
jistých
okolností $ 40.00 na pohřební výlohy pro důschopni živit se sami nebo svou rodinu. Nacházíteli se v takové situaci, přihlaste se na Úřadě pro) chodce. Za určitých okolností může také zaplatit
sociální zabezpečení, kde vám sdělí další informace. $ 20.00 osobě, která platí pohřeb důchodce.
Další podrobné informace si vyžádejte na Úřadě
O C H R A N N Ý P Ř ÍD A V E K
pro sociální zabezpečení.
Ochranný zaměstnavatelský přídavek se platí li Z V L Á Š T N Í S L U Ž B Y SO CIÁLN Í P ÉČ E
dem, kteří pracují v ochranných provozovnách a
Úřad pro sociální zabezpečení vykonává zvláštní
přiznává se na týchž podkladech jako invalidní pense.
službu k vyřizování sociálních případů, k pomoci li
N EJVYŠŠ ! S AZB Y PENSÍ N EB O P Ř ÍD A V K Ů
dem s osobními problémy. Vyžádejte si tuto službu,
potřebujete-li dostávat pensi nebo přídavek či pod
UVEDENÝCH VPŘEDU
poru nebo máte-li v úmyslu požádat o ně. Jestliže
Jednotlivci
$ 23.00 týdně vaši záležitost nebude moci vyřídit úředník Úřadu
Manželé (oba dostávající pensi nebo přídavek) pro sociální zabezpečení, vyhledá někoho, kdo bude
na osobu
$ 20.25 týdně schopen vám pomoci.
Matčin nebo poručníkův přídavek (pro jednotlivce,
N E M O C E N S K É P O J IŠ TĚ N Í
starajícího se o jedno nebo více dětí)
$ 4.00 týdně
i. července 1974 předloží australská vláda nový
Jestliže je dítě mladší než 6 let nebo invalidní
zdravotní program, který zaručí dostačující možnost
$ 6.00 týdně
zdravotního pojištění pro všechny osoby žijící v
Dodatečná podpora na každé dítě nebo studenta
Austrálii. Do té doby vám může pomoci v několika
$ 5.00 týdně
směrech osobní zdravotní pojistka. Během vašich
Doplňková pomoc pro ty, kdo jsou nuceni platit za prvních dvou měsíců po přistěhování do Austrálie
nájem nebo podnájem bytu
$ 4.00 týdně vláda uhradí vaše zdravotní pojištění u jedné ze
M A T E Ř S K Ý P Ř ÍD A V E K

soukromých zdravotních pojišťoven, jestliže předlo
žíte zdravotní poplatkový doklad, vydaný před va
šim odjezdem do Austrálie. Jestliže vám nebyl tento
doklad vydán před příchodem do Austrálie, infor
mujte se na Úřadě pro sociální zabezpečení. Jestliže
je váš týdenní příjem menší než $ 60.50 a máte man
želku (manžela) nebo děti, vláda zaplatí také jejich
nemocenské pojištění.

Mateřský přídavek se platí jednorázově všem mat
kám jako výpomoc k úhradě vydání, vyskytujících
se při narození dítěte. Nežádá se důkaz, ale matka
má žít r.ebo mít v úmyslu žít trvale v Austrálii a
dítě se musí narodit v Austrálii nebo na lodi, která
je na cestě do Austrálie. Přídavek se neplatí, jestli
že dostanete podobný přídavek z jiné země. Přída
vek se pohybuje mezi S 30.00 a S 35.00 (podle počtu V Ý C V I K O V Ý PRO GR AM PRO V D O V Y V D ŮCH O D U
děti, které máte).
Jste-li žena pobírající důchod nebo máte nárok
na vdovský důchod nebo podpůrný příplatek pro
P Ř Í P L A T E K NA D Ě T I
matku, pomůže vám Úřad pro sociální zabezpečení za
Příplatek na děti se platí rodině, která má jedno
učit se pro zaměstnání. Zaplatí za vás poplatky výcvi
nebo více dětí ve stáři pod 16 let. Na přídavek máte
ku. dopravu a knihy a ještě můžete dostávat zvláštní
nárok, žijete-li v Austrálii jeden rok nebo máte-li v
cvičební přídavek (bez ohledu na vaši pensi) po do
úmyslu zde žít trvale. Sazba příplatku se řídí počtem
ODP O RA V NEMOCI
bu vašeho zaučování.
dětí pod 16 let. o které se staráte:
K podpoře v nemoci jste oprávněni, pokud je vám
TLU M O Č N ÍC I'
začíná
S 0.50 týdně na jedno dítě pod 16 let,
6 let nebo více, jste neschopni práce pro nemoc
Jestliže nemluvíte anglicky a chcete se blíže infor
stoupá na S 1.50 týdně na dvě děti pod 16 let.
' nedostáváte žádné odškodnění od svého zaměstnamovat na kterékoli z uvedených záležitostí, máte dvě
S 3.50 týdně na tři děti pod 16 let,
-tele. V takovém případě byste však museli už žít
možnosti: můžete si vyjednat schůzku na Úřadě pro
$ 5.75 týdně na čtyři děti pod 16 let,
- Austrálii 1 rok, anebo musíte mít v úmyslu
sociální zabezpečení za přítomnosti tlumočníka, při
S
8.25
týdně
na
pět
dětí
pod
16
let.
lit v Austrálii natrvalo, aby vám byla tato podpora
čemž vám vysvětlíme všechny vaše nároky. Snažte
Na šest nebo více dětí jsou vyšší příplatky.
s-řiznána.
se však laskavě sdělit nám předem, 'přejěte-li si, aby
byl přítomen tlumočník. Nebo si k nám můžete při
Ú Ř A D PRO SO CIÁ LN Í Z A B E Z P E Č E N Í VÁM S R A D O STÍ V Y S V Ě T L Í V Š E C H N Y PODROBNOSTI
vést přítele nebo příbuzného, aby vám pomohl jako
Z K T E R É H O K O L I Z P Ř E D E Š L Ý C H O DSTAVCŮ
tlumočník.
(ABI 505)

HLAS

4. 2. 1974

P Ř A T E L É

H LE D A JÍ

Josefa Pecha, nar. 9. 11. 1945, posl. z Příbrami,
který odjel v r. 1969 do Austrálie — nutné a Janu
Růžičkovou z Prahy-Vinohrad, nyní snad provdanou
v Austrálii.
Zjistíme-li adresu hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD
Jaroslav Krauz, narozený v Rakovníku, žijící v
Kalifornii, by si rád dopisoval s někým z Austrálie.
Prosím, pište na adr.: J. Krauz, P. O. Box 752,
Newhall, Cal., 91321, USA.
ČS. O B E C

L E G IO N Á Ř S K Á , J E D N O T A

DOMOVA

-

Leťte dzetem do
VÍDNĚ & FRANKFURTU A ZPĚT
DO AUSTRÁLIE

,
’
,

za $ 747.20,
nebo jen jednu cestu do

i
,

VÍDNĚ, FRANKFURTU

,

za $ 395.00
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

i
i
i

A LM A

VIC TO R 1 A ,

koná řádnou valnou hromadu v neděli 24. února 1974
v 10.30 hod. dop. v klubovně RSL, Duckboard House,
91 Flinders Lané, Melbourne.

TRAVEL SERVICE

R O D IČO V SK É S D R U Ž E N Í V M E L B O U R N E

♦ Druhého letního dětského tábora, který se konal
opět na Šumavě, se zúčastnilo 60 čs. dětí, které si
užily 14 pěkných dnů. Domácí pán dp. Peksa si^při
té příležitosti ulovil Bobříka trpělivosti. Proti před
cházejícímu roku byl tábor v prostoru Šumavy v ně
kolika směrech zdokonalen. Rodičovské sdružení dě
kuje za obětavou práci — budovám sprch, umývá
ren apod. — pp. J. Jelínkovi, J. Kutkovi, J. Klemen
tovi a J. Macákovi.
D. V.

A.R.C.

PŘI JME
k stálému zaměstnání

provozni
dělníky
ve věku 18 až 40 let.
MZDA: Počáteční $ 70.05 týdně, po 4 týdnech
zaměstnání $ 79.15. Kromě toho se platí za
přiměřený výkon bonus a to průměrně $ 15
týdně.
P Ř ESČASY se nyní pracují a předpokládá se.I

že budou pokračovat.
účast ve výhodném pensijním
fondu a životním pojištění.
Pracovní pláště a bezpečnostní obuv se do
dává po kvalifikačním období.
Blízko k stanici vlaku a autobusu
parkování aut pro zaměstnance.
Moderně vybavená kantina.

P O D M ÍN K Y :

Všechny dotazy řiďte laskavě na:
Personnel Officer, a to v pondělí až pátek
mezi 8.30 ranní a 4.30 odp., tel. 311-5122
A. R. C. EN G IN E E R 1 N G
P TY . LTD .

528 Ballarat Rd., Sunshine, Víc.

5 .
5

;
MUŽE I ŽENY
?
| Stálá práce a přesčasy. Dobré mzdy a podmínky \
|

Po zkušební době pensijní pojištění.

y

I
[

Nechť se hlásí též nezapracované dívky,
které se chtějí učit.

y
\

!
[
[

Neznalost řeči není závadou.
Hlaste se osobně u:
FINLAW
INDUSTRIES

Y
S
|

í

4 -6 Scuthampton Crescent. Abbotsford, Víc.

i

>

Telefon 42-2511

|

>

HLAS DOMOVA MŮŽE VÁM DODAT

|

>

IHNED TYTO KNIHY:

|

1

Telefon 63-4001 —

63-4002

♦ Sobotní vyučování češtině, vedené viktoriánským

S L O V E N Š TIN Y .

‘

330 LiHle Collins St.
(roh Elizabeth St.), Melbourne

ministerstvem školství, bude zahájeno v sobotu 16
února 1974 v Princes Hill High School. Vyučovat
budou pan Jar. Berka a sl. Eva Zollnerová. Dc
kurzu se mohou hlásit žáci od 2. třídy středních
škol (od 12 let) i dospělí. Formuláře přihlášek mož
no obdržet přímo ve škole, kterou žáci navštěvují
(High nebo Technical Schools), nebo v Princes Hill
High School. Další informace o kurzech češtiny sdělí
p. Berka — tel. 37-2468. — Přihlásí-li se letos dosta
tečný počet zájemců, bude zahájen tamtéž i KU R Z

Přijmeme zkušené
STŘIHAČE
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Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne

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

Telefon: 459-3672
Největší výběr všech drobů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvěsščie se I
Žádejte eiáeísa zsačky ATLANTIC,
která je zárokoa sejtepší kvality.
i
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’ Kovályova-Kohák: Na vlastní kůži $ 3.80
s
* J. Škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 3.80
s
>Zpěvník národních a populárních písní $ 1.10
<
»Kalendář čs. exilu KALEX 74 $ 5.80
S
>A. Lustig: Ulice ztracených $ 4.i
^K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 4.60
S
JJ. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.i
jGertrud von Le Fort: Věčná žena $ 1.10
S
^Ferdinand Peroutka: Demokratický manifest $ 3.- i
£z. Salivarová: Honzlová $ 3.50
\
i J. Škvorecký: Zbabělci $ 3.50
\
NJ. Škvorecký: Mirákl (2 díly) $ 7.?
i J. škvorecký: Tankový prapor $ 2.80
?
i Jan Beneš: Na místě $ 3.50
?

i Jan Beneš: Až se se mnou vyspíš . . . $ 3.90
?
>E. Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.60
?
ÍE . Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 3.60 ■
?
ŽEHLENI KOŠIL
|Arnošt Lustig: Miláček $ 3.70
?
?
J.
Hochman:
Jelení
Brod
$
3.60
5
Přijmeme zapraoa>Ea«é: weOStef k práci
\ J. Hochman: Kronika místodržení v Čechách $ 3.905
v modena feawásssě na. fassae.
? J. Firt: Knihy a osudy % 4.20
s
Nabizíme výbaBsaBStsi. přídavky
? A. Lidm: Trpaslík na houpačce $ 3.80
<
a prvotžšdBÍ jKKtaisky.
? G. Laub: Největší proces dějin 5 3.30
<
>£.- Máačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.20
?
GLO
WEAYE
P T Y .L T D .
< L Grosman: Nevěsta $ 3.30
\
234 Bruitswkic S t , FBaawf, Víc.
\ A. Amalrik: Udrží se SSSR do r. 1984? $ 2.60
\
\ Knížka Karla Kryla $ 2.40
C
Telefon
>Z. Němeček: Bloudění v exilu $ 1.50
?
Nepřerušovaně' i x É t E á i . zsrsůeaQ\J. V. Pole a V. Ryneš: Svatý Jan Nepomucký?
Máme vlažn í efekte. ^ a s á ío c .
? (historie), 2 díly 3 7.50
s
SZ časů nedlouho zašlých (Vzpomínky dr. MořiceS
áHrubana) $ 3.30
?
S Anglická publikace: The Jews of Czechoslovakia?
? (historie židů v Československu — 2 díly, 1.290 5
A M E R IC K Y M A R X t š .A O Č ES K O S LO V E N S K U
5 stran) cena $ 16.A
ínaiuaaareistvi .La-wreQee tuat aaa Cempany v New
<K . čapek: Anglické listy $ 1.70
\
i ui tvU vydalo anguckoa 43*1® "T ím Manan Face of >K. J. Krušina: Pa Dadáček má dovolenou $ 4.60?
Ďuciausm: m e Ptmncat Etaaaasiy
Change in Cze- ? J . Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 15.45 5
cnoslovakia" (Lidská tvář ssjcsaissnn: Politická eko S M. Komínek: I pod oblohou je peklo $ 5.50
S
nomie změny v ceskostoweBsta)- Jejím autorem je ?Motáky z Ruzyně (s předmluvou Luďka Pach-č
pro;. University stára Waámsgtoa George Shaw Whee- \mana) $ 2 .5
ier, který jako ekonom anaiyiHje centralizovaný so ? A. Ostrý (pseudonym — Praha): Československým
větský hospodářský model v Československu a do S problém $ 4.80
i
spívá k názoru, že socialistická ekonomie může fun 5 Sborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina.?
?Z . Hejzlar, prof. Kosta, dr. A. Kusák, A. J. Liehm, s
govat jen v ovzduší rsejširši politické demokracie.
Autor byl po válce pracovníkem amerického stát >dr. A. Múeller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a dr. ?
\
ního departmentu v Západním Německu. Po únoro < 0 . šik) cena $ 3.10
vém převratu v českosfeveasku uprchl s rodinou do > Ivan Sviták: Kniha prezence (Dialektika pocitů?
<
Prahy a žil tam až do roku 1971 jako ekonom, který < 1948-56) $ 1.70
S
se specializoval zejména na zemědělství. Stal se mi SR. Selucký: Východ je východ $ 3.60
mo jiné dopisujícím členem Čs. akademie věd a ?B . Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje $ 1.20 <
\ Otakar Odložilík: Obrázky z dvou světů $ 2.00
^
zřejmě byl nadšeným stoupencem Pražského jara. ? Petr Den: Světélko jenmalé 50c
c
Roku 1971, zklaman Husákovým režimem, se vrátil S M. Součková: Případpoesie $ 1.50 ^
J
do Ameriky. Svou Knihu píše z hlediska marxistic S V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70 \
kého socialisty.
\ Učebnice češtiny — B. Mikula: Progresive Czech '
>$ 4.50
i
SHais: Angl.-český a česko-anglický kapesní slov- \
S LA V IA M E L B O U R N E — W IL H E L M IN A 2 : 1
'
V prvním zápase letní soutěže o pohár^ Ampólu ?ník $ 2.80
podala Slavia dobrý výkon, byla rychlejší, hrála \Poldauf: Angl. - český a č. - angl. slovník. 1224'
účelněji a zaslouženě vyhrála brankami Gilmoura ? stran $ 10.20
a McElhinea. Další zápas poháru hraje v sobotu \
Ceny jsou včetně poštovného
16. února v 8 hodin večer na stadiónu v Olympic
I Parku s mužstvem JUST.
5
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HLAS

DOMOVA

4. 2. 1974
V čs. krasobruslení jen dobrý průměr
P A Z D ÍR E K Z A S E D L NA N E P E L Ů V T R Ů N

Karel

Janovský

V Paříži se losovalo fotbalové mistrovství Evropy

Los Čechoslovákům nepřál
11 dnů po rozlosování 16 účastníků fotbalového mistrovství světa do 4 skupin ve Frankfurtu n. M ,
došlo už i k vylosování příštího, v pořadí 3. oficiálního mistrovství Evropy reprezentačních týmů. Při
hlásilo se k němu 32 jedenáctek (tedy až na Albánii všichni členové evropské federace), ze kterých 3
minulých čtvrtfinalistů bylo "nasazeno" v čele a k nim pak byla přilosována další mužstva. Čs. fot
balistům, kteří mají v úmyslu právě v této soutěži odčinit neúspěch v kvalifikaci mistrovství světa, los
nepřál. Byli totiž spolu s Portugalskem a Kyprem při losováni do I. skupiny, kde jsou nasazeni mistři svě
ta z r. 1966 Angličané.

Uvážíme-li. že jak Anglie tak i Portugalsko by se
chtěli rehabilitovat rovněž za neúspěch v kvalifikaci
na světový šampionát v NSR a že z každé skupiny
postupuje do čtvrtfinále mistrovství Evropy pouze
vítěz, bude úkol Čechoslováků skutečně přetěžký.
S Anglií se čs. fotbalisté střetli šestkrát (v r. 1934
jsme poprvé a naposled nad Anglií vyhráli v Praze
2:1, o 3 roky později nešťastně prohráli vlastní
brankou v Londýně 4 : 5 ) . S Portugalskem jsme hrá
li třikrát (v r. 1930 v Lisabonu Československo vy
hrálo 1 : 0, v 1965 v kvalifikaci na mistrovství světa
v Bratislavě čs. fotbalisté prohráli 0 : 1 a v odvetě
pak na portugalské půdě hráli bez branek — 0 : 0 ) .
S Kyprem Československo ještě nikdy nehrálo.
Rozlosování skupin v Paříži:
I. Anglie — Portugalsko — Československo — Kypr
II. Maďarské — Lucembursko — Rakousko — Wales
III. Jugosláv e — Sev. Irsko — Švédsko — Norsko
IV. Rumunsko — Skotsko — Španělsko — Dánsko
V. Itálie — Polsko — Holandsko — Finsko
VI. SSSR — švýcarsko — Turecko — Irsko .
TRNAVA NENÍ BEZ ŠANCE
Zároveň s evropským šampionátem byly v Pa
říži rozlosovány i čtvrtfinálové dvojice všech tří
nejslavnějších evropských fotbalových soutěží klubo
vých celků. Nás pochopitelně v prvé řadě zajímalo
rozlosování soutěže nejcennější — Poháru mistrů
evropských zemí —, neboť v ní má čs. kopaná ve
fotbalistech trnavského Spartaku ještě svého zástup
ce. Spartak Trnava dostal za soupeře mistra Ma
ďarska Dószu Ujpešť, tedy soupeře, který je k po
ražení. Budapešští fotbalisté vyřadili sice v 2. kole
PMEZ Benfiku Lisabon, která ovšem už dávno není
Benfikou šedesátých let. První zápas Spartak Trna
va — Dósza Ujpešť se hraje 6. března v Trnavě,
odveta o 14 dnů později v maďarské metropoli.
Čtvrtfinálové dvojice PMEZ:
- Spartak Trnava — Dósza Ujpešť, FC Basilej —
Celtic Glasgow, Crvena Zvezda Bělehrad — Atletico
Madrid, FC Bayern Muenchen — CSKA Sofia.
Čtvrtfinále "držitelů trofejí":
AC Milan (obhájce) — Paok Saloniki, FC Magde
burg — Beroe Stara Zagora (Bulharsko), Sporting
Lisabon — FC Curych, Borussia Monchengladbach
(NSR) — Glentoran Belfast.
Čtvrtfinále U EFA :
VfB Stuttgart — Vitoria Setubal (Portugalsko),
Ipswich Town (Anglie) — Lokomotiva Lipsko, 1. FC
Koln (NSR) — Tottenham Hotspur, Ruch Chorzov
(Polsko) — Feyenoord Rotterdam.

VII. Belgie — Francie — V. Německo — Island
VIII. NSR (obhájce) — Řecko — Bulharsko — Malta
Kvalifikační zápasy mistrovství Evropy se mohou
hrát už od podzimu 1974 a musí být skončeny do
konce roku 1975. čtvrtfinále se hraje v dubnu a v
květnu 1976, závěrečná střetnutí semifinalistů (v
jednom místě najednou) v červenci 1976.
T R I U M F T . K U Č E R Y V R E I T IM W IN K L

261etý čs. sdruženář Tomáš Kučera z Harachova
šestý na OH v japonském Sapporu, bude v druhé po
lovině února odjíždět na lyžařské mistrovství světa
klasických disciplin ve švédském Falunu v roli fa 
vorita. Vyhrál totiž třetí lednový víkend v západoněmeckém středisku zimních sportů Reit im Winkl
skvěle obeslanou mezinárodní soutěž sdruženářú tak
suverénně, že je v očích expertů aspirantem na me
daili i ve Falunu. Ve skocích pro závad sdružený
dosáhl 76,5 m a 77,5 m, což znamenalo druhé místo,
a o 24 hodin později skončil i v běhu na 15 km druhý
(čas 53:34:90 min.) za Francouzem J. Gaillardem.
Navázal tak v Reit im Winkl na svůj úspěch před 8
roky, kdy tu vyhrál soutěž juniorů.
Také závod lyžařských běžců - specialistů na 15
km přinesl v Reit im Winkl pěkná umístění čs. repre
zentantům. Mezi 151 běžci z 15 států obstál skvěle
Jaroslav Saidl, který časem 49:20,56 min. obsadil
velmi čestné druhé místo za Finem Juhou Mietou.
Druhý čs. lyžařský běžec Stanislav Henych. který se
10 dnů před tím stal vítězem závodu v italských Do
lomitech, obsadil v Reit im Winkl osmé místo.
Kdo vyhraje Světovou trofej?
GROS, C O L L O M B IN , K L A M M E R NEBO T H O E N I?

Termínový kalendář nedopřává lyžařům alpských
disciplin odpočinku! Kdo by chtěl mluvit o tom. že
přední světoví sjezdaři a slalomáři jsou amatéry,
pak buď nemluví pravdu nebo není dost dobře in
formován. Vždyť prakticky v letošní sezóně, sezóně
světového šampionátu, nemají lyžařská esa od listo
padu přestávku, na lyžích jsou každý den. Když ne
přímo v závodě, tedy aspoň v tréninku, aby byla
dobře připravena na únorový vrcholný světový pod
nik ve Svatém Mořici.
V čele celkové klasifikace Světové trofeje se stří
dají tři lyžaři, podle toho, kterou disciplinu mají na
mezinárodní scéně na pořadu. Jestliže se jede sjezd,
pak v čele bývá obyčejně Švýcar Rcland Collombin,
případně Rakušan Franz Klammer. je-li na progra
mu obří slalom, dostává se na první místo Ital Piero
Gros.
Pořadí Světové trofeje k 26. lednu 1974: 1. Piero
Gros (Itálie) 120 bodů, 2. Roland Collombin (Švýcar
sko) 115 b.. 3. Franz Klammer (Rakousko) 114 b., 4
Neuvěřitelná odveta
David Zwilling (Rakousko) 95 b._ 5. Evin Stricker
AJAX — AC MILAN 6 : 0
(Itálie) 89 b., 6. Hans Hintersser (Rakousko) 87 b..
Vítězem oficiální soutěže SUPER—CUPU (mezi 7. Gustavo Thóni (Itálie) 80 bodů, atd.
držitelem PMEZ Ajaxem Amsterodam a vítězem
soutěže “ držitelů trofejí” AC Milan), která se hrála
A M E R IČ A N Ů M D OŠEL V B O G O T Ě DECH
vůbec poprvé, se stalo mužstvo Ajaxu Amsterodam,
Pohled
do historie Da- da.' družstvo USA reprekteré po nezasloužené prohře v Miláně 0 : 1 dekla
sovalo italský tým v amsterodamské odvetě 6 : 9. visova poháru nám říká. žertovala zde druhá, ne-li
Holanďané, kterým v říjnu odešel do CF Barcelony že v tomto neoficiálním třetí garnitura, ale to koaejfepší hráč Johann Cruyf, předvedli kopanou jako světovém šampionátu tý- nec konců nerozhoduje
v době své největší slávy, s čímž nikdo už nepo mů došlo k řadě velkých Van Dillen, Charles Pas
stál. Byl to fotbal radost se na něj dívat, hráči si překvapení. Největší sen- sarell a Solomon na nad
v italské obraně (která neměla nejlepší den) dělali zaci však zažili příznivci šeně hrající kolumbijské
co chtěli. A to všechno se dělo na olympijském sta- bílého míčku letos v led- tenisty prostě nestačili, a
fiáoa v Amsterodamu za neustálého deště, kdy pře nu v Bogotě, kde repre- trochu se zasloužil o více Jen kontrola míče nemohla být taková jako na zentační tvm Kolumbie tězství domácích i vysoSBefeém terénu. 25 minut dokázala italská obrana porazil nejúspěšnější druž- kohorský řídký vzduch
kolumbijského
Aja-on vzdorovat, pak se však už pod drtivým tla stvo historie Davis eupu. hlavního
tenisty USA, 4 : 1. Prav- města.
kem soupeře úplně zhroutila.

Trojnásobný mistr světa a olympijský vítěz Ondřej
Nepela byl v posledních letech bezpochyby atrakcí
přeborů republiky v krasobruslení a tanci na ledě.
Po jeho přestoupení do tábora profesionálů (Holiday
or- Ice) ztratilo letos krasobruslařské mistrovství re
publiky -v Praze hodně na zajímavosti. Nepelový*
nástupcem se stal sice zcela zaslouženě mladý Zde
něk Pazdírek ze Stadiónu Brno, v jeho volné jízdě
však bylo hodně nejistoty. Ani on ani druhý v po
řadí Pechar ze Stadiónu Praha neskočili jeden tro
jitý skok, v jejich jízdě . se zračila nervozita. Snad
dovedou více, zatím to však neukázali. Jediný, kdo
na přeborech skočil trojitého salchova, byl nadějný
bratislavský krasobruslař šoška, který zajel volnou
jízdu jako jeden z^mála bez pádu. Umístil se “ zatím”
třetí, odborníci však zastávají názor, že jemu jako
jedinému z čs. mužů patří “ mezinárodní budoucnost” .
V soutěži žen vyrostla čs. mistryně Liana Dráhová
ve třídu, která u nás nemá konkurenci. Jistota, ryt
mus. elegance byly charakteristické znaky jejího pro
jevu na ledě. Ve volné jízdě jí vyšly kombinace i
krásné axely, ale nevyhnula se zakolísání při flipu
a dokonce pádu. Bratislavská Dráhová umístěním
7 porazila jasně svou největší rivalku Fiurážkovou
ze Stadiónu Praha a Štolfovou ze Stadiónu Brno.
Mezi tanečními páry dominovali hned od prvního
povinného tance sourozenci Skotničtí ze Slovanu Bra
tislava, kteří získali už pátý titul přeborníků republi
ky. — V kategorii sportovních dvojic bylo vidět pře
vážně nové tváře, a to je jistě nadějné. Ve velkém
souboji získali prvenství Československa Hartmanová se Starcem ze Stadiónu Brno, před pražskou dvo
jicí Urbanová — Zach.
DENIS H U L M E P R V N Í V CÍLI

Světové mistrovství automobilistů formule I vstou
pilo do svého 25. ročníku. Prvni jeho jízdou byla led
nová X. velká cena Argentiny v Buenos Aires, kte
rou vyhrál nečekaně 381etý Novozélanďan Denis Hul
me na voze McLaren-M-23-Ford. Měl trochu štěstí,
neboť už v druhém kole se dostal do vedení Argentinec Carlos Reutemann na Brabhamu, a zdálo se,
že už ho nikdo nemůže připravit o vítězství. Dvě
kola před cílem však zůstal s prázdnou benzínovou
nádrží na otevřené dráze stát a se slzami v očích
musel závod vzdát. — Překvapením bylo druhé a
třetí místo jezdců italské automobilky Ferrari: ne
zkušeného 251etého Rakušana Nikki Lauda (Ferrari
312 B3) a “ veterána” v automobilovém sportu, Švý
cara Claye Regazzoniho. Další pořadí: 4. Mike Hailwoctí (V. Británie) McLaren, 5. J. Beltoise (Francie)
BRM. 6. Francois Deppalier (Francie) Tyrrell-Ford.

Hokejová liga
Po více než měsíční “ vánoční přestávce” se roz
jela II. ledna 1. čs. hokejová liga znovu na plné
obrátky. Momentálně mají všechny týmy za sebou
po 28 mistrovských zápasech, a už od 1. kola je stále
v čele pražská Sparta. “ Vyzvali” jí však k boji o
prvenství hokejisté jihlavské Dukly, kteří mají stej
ný počet bodů, o branku však horší brankový roz
díl. Zdá se, že to bude nelítostný duel o ligový titul,
těžko lze však věřit, že by někdo jiný měl ještě šan
ci. Obě mužstva jsou ve vrcholné formě, o čemž
svědčí jejich starty v posledním 28. kole, kdy Spar
ta deklasovala doma mužstvo. ZKL Brno 6 : 0 a Duk
la Jihlava porazila dvojnásobného vítěze Spenglerova
poháru Slovana Bratislava dokonce 9 :0 . — S první
ligou se už pomalu začínají loučit v Chomutově,
který prohrává zápas za zápasem i doma.
Tabulka po 28. kole: 1. Sparta Praha 42 body, skó
re 114 : 56; 2. Dukla Jihlava 42 b., skóre 117 : 60;
3. ZKL Brno 34 b.; 4. Kladno, 5. Litvínov, 6. Tesla
Pardubice (po 31 b.); 7. Košice 30 b.; 8. Slovan Bra
tislava 23 b.; 9. Plzeň 21 b.; 10. Vítkovice 20 b.; 11.
Motor České Budějovice 19 b.; 12. Chomutov 12 bo
dů, skóre 81 : 152.
HLAS
D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
přibližně totéž předplatné, tj. austr. r.ebo NZ $ 6.£ stg. 3.-, US $ 8.- nebo ekvivalent v jiné měně.
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
na požádání obratem.

