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H LAS DOMOVA

SOLŽENICYN V EXILU
Karel Wendf

Zatkli Solženicyna, posadili ho do letadla a násil
ně ho dopravili do Západního Německa. Politici si
podrželi klobouky, obchodníci zbledli, že jim ujdou
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
zisky, novináři zasedli za psací stroje a snesla se
GZECHOSLOVAK NEWSPAPER
smršť papíru.
Ročník XXIV.
Melbourne 18. února 1974
Číslo 4.
Nové byly věci kolem zatčení a deportace. Zbytek
byl dávno znám: že je Solženicyn velký muž, že
přežil válku, rakovinu, Stalina a koncentrační tá
bory; že napsal (novináři zaskočili do knihovny) Je
den den v životě Ivana Denisoviče, Rakovinové od
dělení, První kruh, Srpen 1914 a nyní Souostroví Gulag, a že za své psaní dostal Nobelovu cenu.
Dr. M artin Kvetko, New .York
vtedy panovala a hádám,
Potom bylo usouzeno — novináři bouřlivě, politi
Súčasný medzinárodne-politický vývoj, vyznačujúci sa neobvyklými politický že nějako podobné to vy- ky opatrně a obchodníky vůbec ne — že není správ
mi zvratm i (například zvyšujúcim i sa rozpormi medzi tradičnými západnými zeralo aj inde.
né, aby byl člověk zbaven své země jenom proto,
Komunisti svoju hrozbu že se rozhodl mluvit a psát pravdu.
spojencami — Spojenými štátmi a Europským hospodářským spoločenstvom,
ďalej nepokojom na Strednom východe, energetickou krízou, chaosom vo svě splnili a československá
A když takto znovu byla stvrzena hodnota pravdy,
tověj ekonomii a menovej spolupráci — aby. sme menovali aspoň tie najvýznam- demokraciu zabili. Ocitli nastal tanec v porculánu, překrucování; i prosté po
pírání hodnoty právě stvrzené.
nejšie) zatlačili do pozadia dve ideologicko-politické události, ktoré hádám viac sme sa v exile. Od toho
Šlo o to, jak protestovat proti očividnému zločinu
času
r.apriek
krutému
ako čo iné ovplyvnia budúci vývoj světa, jeho spoločenský poriadok, či snaže
nahlas, ale zas tak taktně, aby se neurazil jeho pa
ideologickému
zápasu,
n i* o nový spoločenský poriadok.
chatel; jak si podržet auru chytrosti ve chvíli, jež
Jednou z týchto událostí, ktoré mám na mysli, je revolučný pád m arxistic ktorý nastolila studená nasvědčovala opaku; jak dokázat
vojna,
to
vyzeralo,
ako
kého režimu v republike Čile, druhou — politický odklon v severoeuropských
a) že pravdu měli ti, co mluvili o reformovaném
Sovětském svazu,
keby komunistické pro ■
štátoch- vo švédsku. Norsku a v Dánsku.
b) že se mýlili ti zkornatělí, kteří na tu “reforma
roctvo
pkutočne
platilo,
Prečo spomínam čil- Spomínam si, že na po- nistickym návrhom nám
ci” nevěřili a
skú revolúciu? Tí starší slednom zasadaní Národ- pohrozil: nerobte to, prí- často som si spomenul na
c) současně s tím vyhlásit, že stalinismus žije.
neboť jak jinak se mohlo stát Solženicynovi to,
z nás, čo přežili komuni ného frontu v Prahe ně dajte sa k l’udu, ináč bu tieto pučistické nálady u
co se mu právě stalo?
stický puč v našej domo jakých desať dní před pu- dete zmetení z verejneho nás vtedy, keď som pozo
Nesplnitelný úkol?
roval,
ako
komunizmus
vině v roku 1948, si iste čom Václav Kopecký, vte javiska. Takáto oportuniNikoliv pro přešlapující západní diplomaty, niko
spomenú na heslo, ktoré dy minister informácií a stická nálada, podporová-- infiltruje svět, ako sa za liv pro pokrokové západní novináře. Nestojí v tako
spustili komunisti, aby najprostorekejší muž vo ná propagandou o nevy- číná udomácňovať aj tam. vé situaci poprvé.
Mnohonásobně tedy bylo vypočteno co jest a co
akosi umožnili překlenut' vedení KSČ, na všetky n a hnutnosti světového vývo- kde to nikto nečakal a
sa ponad tú tragédiu tým še námietky proti komu- ja ku komunizmu u nás (Pokračovanie na str. 2) bylo. Nikdo- zatím nenahlížel do budoucna, nikdo
zatím nenapsal úvahu o tom, jak se jednou v zájmu
občanom, čo malí obavy
míru, jímž se-rozumí obchod, bude likvidovat “pří
a nepokoj vo svědomí. Nepad Solženicyn” .
Atmosféra jako v době
vedeli pochopit’, prečo naA přece, podvědomě a v pudových reflextech.
stalinské éry
zkušené ruce už teď hnojí a načechrávají půdu pro
ša pokroková a progresiv
ten smutný krok.
ně demokracia musela
Slavíme
Solženicyna,
vtedy padnúť a ustúpiť
který řekl, že člověk si
diktatuře takzvaného prov hodnotném zmatku musí
"!"s
O slavy "únorového vítězství" budou mít letos v Československu nejen slav zachovat rozumnou per'***
letariátu. Vtedy komuni
nostní ráz ale i patřičnou atmosféru. S kuráží sovětského režimu otevřeně, proti spektivu míry bezpráví a
^
sti utěšovali občanov tak
* ,
mínění světové veřejnosti štvát lidi a zakročit proti zrádné reakci z řad inte rozeznávat mezi totálním
to: muselo to prísť, lebo
't
lektuálů dostavila se kuráž i v Československu. Situace v Sovětech se stala i násilím a dráždidly, ktekomunizmu či marxizm-u
rá svědí hlavně svojí blíž- \ \
pro československý režim tak jasná, že se jeho propagandisté přestali opatrné
kostí. A zatím co slavíme.
a t| .
S h
patří budúcnosť. To je ne
spokojovat citováním komentářů moskevského tisku a začali se předhánět v už také slyšíme vyslovoIp, * 4 $ f K L - sH B i
zmenitelný zákon budúceváno jedním dechem se p *
kritikách a vým yslech vlastní výroby.
ho vývoja.
slávou: je pravda, že vy1
5
*
Útoky proti ‘‘nebohým ti druzí. Ti druzí - “jaký hostili Solženicyna, ale ta/p ♦
jH B I
^
HKKl
pisálkům, kteří shánějí v to fantastický průvod! Ja  ké austrálští domorodci ■ ■
Tři úmrtí exulantu
potu tváře pomluvy, aby ké hlučné procesí! Jakou jsou na tom špatně; je
že ho v SSSR
Dne 25. ledna 1974 zemřel v Paříži po dlouhé ne si vydělali na lépe nama přepodivnou ikonu nese pravda,
umlčeli, ale také zde se ^
H
H
moci spisovatel Jan Čep, jeden z představitelů před
zaný chlebíček” (RP 2. toto procesí v čele! Mo musí bojovat za právo '
válečné generace spisovatelů a po roce 1948 význam 
pornografií;
.je
2 .) se však netýkaly jen derní buržoazie a v jejím vydat
ný spisovatei-exulant.
Jan Čep se narodil před 71 lety (31.prosince 1902) Solženicyna a ostatních čele ikona se zachmuře pravda, že jsou v Rus
v Mystechovicích na severní M oravě a studoval na sovětských nespokojených nou, téměř démonickou ku političtí odpůrci za
víráni do blázinců a injekcemi zbavováni zdravého
Kartově universitě. Psal kritiky, povídky i filosofické
intelektuálů, ale mířily i tváří, připomínající mni rozumu, ale také v našich věznicích obdrželi věz
úvahy do literárních časopisů, překládal z angličti
ny, francouzštiny, španělštiny a němčiny. V knižní do řad intelektuálů čes cha z dob Ivana Hrozné ňové teprve před-měsícem první příděl deodorantů;
ho. Výskají kolem ikony je pravda, že asi šedesát miliónů padlo za oběť so
formě vyšlo několik jeho souborů povídek, z nichž koslovenských.
větskému komunismu, ale také v Řecku mají diktá
nejxrámější byly Letnice, Zeměžluč a Děravý plášť.
“Vlasovec s bombou” , s hrozivě veselými grima torské plukovníky; je pravda, jenomže ale a vůbec,
Napsal také román Hranice stínu. V exilu psal opět
sami, tančí kolem ní svůj člověk ani,- když se to tak vezme . . .
povídky a filosoficko-náboženské úvahy, z nichž m no jak nadepsal svou úvaha
chmurný tanec:
Ještě slavíme Solženicyna-mučedníka, ale již také
hé vy šly v nakladatelství Křesťanské akademie v Zdeněk Hoření, i “Výkřik šíleně
Ř ně.
zášti” v témže čísle Ru danse macabre. Ještě jed čteme první, opatrné poznámky, že je to malicher
Poválečné útoky čs. komunistů na J. čepa pro dého práva (6. 2 .) byly nou - po kolikáté již? - ný, nedůtklivý člověk, že sovětští intelektuální rebe
by rádi někoho jiného, ale někoho jiného že není
"zpářečnickou n á p lň " jeho děl časem pominuly a
je slyšet za hlukem bur lové
a že to ani s tou jeho literaturou není tak slavné.
v době " j a r a " vyšlo v Československu několik jeho určeny i k domácí potře
Dvacetčtyři hodiny po Solženicynově vyhoštění
bě. Je snad jen typické, žoazie vnitřní strach zani
sta rs? c$i del.
že v historce o vlasovcích kajících; protože nový uklidňoval titulek v jedněch melboumských novinách
- 0 0 —
případ Solženicyn vznikl čtenáře, kteří si už přešetřili stav kriketového utká
V Londýně zemřel ve věku 82 roků M iro sla v L o  se objevují v jedné řadě
ní: “Spisovatel a détente nejsou v nebezpečí.”
káš*, pražský rodák, doktor práv K arlovy universi “klátilové a peroutkové” z velmi starého strachu.’.'
Ani novinářského hňupa, který si ten titulek vy
ty, italský legionář, obětavý sokolský pracovník, do v době po- válce a “jejich
A ti druží - “Nejde mi myslel, ani čtenáře, kteří si jej s úlevou přečetli,
raka HMf diplomat (naposled generální konsul v pohrobci” v šedesátém o emigranty z různých zřejmě nenapadlo, že právě Solženicyn skládal na
L m o é fa S ). ¥ e svém londýnském exilu se dr. Loká/
dob a různých barev od děje v to, že podmínkou narovnání bude větší míra
vrawvaf pfetě veřejnému a spolkovému životu. N a  osmém - včetně Josefa
úplně černé sotně až po svobody uvnitř sovětského impéria.
psal m SkaSk. politických studií, které vydal Ú stav dr. Smrkovského.
(Pokračování na str. 2)
E L Beaeše aj. a S V U vydala před 2 lety jeho knihu
Dne 2. února uveřejnily salonně narůžovělé “so
• čs. legncli v Itálií.
bratislavská Pravda a cialisty” , ani o starší i
-0 0pražské Rudé právo dlou mladší žoldnéře antikoV Řžraě zemřela 5. ledna tr. 71 létá (31. 7. 1902) hý útok normalizovaného, munismu, ostřílené v mno
P U B L IS H E D by F. Váňa, t Mooriwaso S*.,
Nvtntářka M á ša Braftová-M illerová, doktorka filo nedávno
“zasloužilého ha bojích a s jizvami po Rlchmond, Vic. 3121. — P R IN T E R S : IfufflcaHon
sofie K(J a pařížské Sorbony, dopisovatelka mnoha
dávných porážkách: to
čs. časopisů* do r. I M S tiskový atašé čs. vyslanectví umělce” Vladimíra MináPfy. Ltd., 497 Collins St., Melbourne, Víc. M M
v ŘísswL
ČS če, nazvaný Solženicyn a
(Pokračování na str. 2)
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Brněnské dorty ★ Moravské koblihy
<
l^a&iaóoTame zo str. 1) lo, že nie. čile prinieslo zia nad Allendovym mar- saťročí ovládané a vládne > Každou sobotu čerstvé máslové rohlíky (loupáčky) .
aite boía obrana Západu prvý dókaz o tom, že aj xizmom, ak sa nikto ne riadene sociálne-demokra- >
a všechny běžné druhy pečivá a dortů
stranami.
Vo \
.posti íejto infiltrácii bud’ takzvaný historicky de bude miesať do vnútorné- ickými
dostanete u firmy
iSeíaEtská alebo neúčin terminovaný marxistický ho vývo-ja krajiny. Preto Švédsku bola sociálna deCONW AYS C A K ES
<
ná. Na západnej hemisfé- vývoj musí ustúpiť před tvrdím, že Čile nepotvrdi mokracia (nemarxistická) \
ý
B.
Dvořáček
sre prišiel Castrov marxi váčšími spoločenskými si lo ten takzvaný historick> při vládé 41 rokov, Nor
T92 Commercial Rd., Prahran,
stický režim a po ňom lami v národe, v 1’udskej determinovaný vývoj ku sku 28 a v Dánsku hádám j
(proti tržnici). — Tel. 51-2415
*
Mteadov marxistický po spoločnosti, keď sa tieto komunizmu a ukázalo, že tiež výše dvadsať rokov. (
sily sústredia a pripravia obrana
demokratického A boli to strany váčšinokos v čile.
poriadku vé, mali majoritu v par
Na spomenutej schódzke správnu stratégiu na; svo- spoločenského
Solzenicyn v exilu
Xárodného frontu Kopec ju obranu a na obranu móže byť áspešná aj proti lamentech. Ich vlády boli
V,* U A . i U V / U V U I 'U O C O L L O .JL ÍJ' X J
ký vykřikoval na nás' hodnot starej civilizácie dobré zorganizovanej mar- silné, nemuseli sa dlho s
Bursa, která na okamžik zakolísala, zpevněla opět
Niekto by mohol namie xistickej 1’avici. To nám nikým koaličně spojovat’.
nepleťte sa, nás nemóže
v důvěře, že détente jest zachráněna a že tedy kvůli
byť nikdy menej vo vlá tať, že schvalujem čilski dává určité uspokojenie, Osi,atné politické strany, spisovateli, jehož jméno se stejně špatně /Vyslovuje
dě, v parlamente a inde, vojenská diktaturu, že je, určitá nová dimenziu v tradičné v týchto kraji a který nemá ani zdání o hodnotě akcií Conzinc Rio
nách; konzervativci, libe- Tinto, nepřijdeme o kšeft.
držím palce, keď takte . politickom myšlení.
nie menej len viac!
Zdravý rozum a chladná rozvaha ovládly opět
zmýšlam.
Vóbec
nie!
Le
Druhá událost’: politic rán, agrárníci (komuni atmosféru
A tak v tejto perspektí
západního světa. Tovární píšťaly zapíska
ve: je naozaj Castrov re bo třeba vedieť, že Allen ká změna vo vývoji Skan stou vynechávám, lebo ly radostně, že budou trhy. Pokladny řekly spoko
žim neporazitelný a mal de, ak by sa nebol do dinávských krajin nie je dosial’ tam nehráli nija- jeně: “Cink, cink.”
Mluvili jsme však o pohledu do budoucna a ne
naozaj prísť po Allendov' pustil násilia a nebol do sice tak vypuklá, ale há ku rolu) upadali, šli vo
měli
bychom odbočovat. Není k němu ostatně třeba
/oťnach
od
jednej
poráž
stal
vojenská
pomoc
zvon
dám že pre budúci spoďalší marxistický režim
zvláštní jasnozřivosti, zvláště pro nás ne, protože
v Latinskej Amerike? Je ku, by bol padol aj be? ločenský směr ešte dole - ky k clrunej. O tom, že “případ Solženicyn” bude zprovozen ze světa právě
to ten dějinný vývoj, kto- vojenského puču. Vojen žitejšia ako čilská proti- by sa raz mohlo stať, že tak rychle, právě tak odborně a právě tak bezohled
overtára. by sa niektorá z týchto ně, jako případ sovětské invase Československa.
rým omamovali našich ský puč prišiel v posled- marxistická
Světu po roce 1968 netrvalo dlouho, než si zase
občianských stráň mohla,
nom
okamihu,
keď
sa
už
Prečo?
l’udí po komunistickom
podal ruku s vrahy. Existuje dokonce domněnka,
Všetky Skandinávské dostat’ k moci, nebolo potvrzená svědectvím bývalého majora českosloven
puči, aby ich svedomie jasné ukazovalo, že čilské
paralyzovali? Čile ukáza demokratické sily zvíťa- Státy boli po niekolko- de- ešte před nějakými 10 ské zpravodajské služby Frolíka(viz str. 9, p. r.), že
Spojené státy byly o přepadu Československa sovět
rokrni ani pomyslania.
skou vládou předem informovány. Ani zdaleka tedy
A vlaňajší rok vo všet- není vyloučeno, že byl Alexander Solženicyn, muž,
kých týchto krajinách za který zasvětil svůj osud svobodě, vyhoštěn ze své
- několik moskevských,
Už dřívější zprávy se počal nový vývoj. Vo všet- země po dohodě se svobodným světem.
(Pokračování se str.
“Odmítám věřit, že by jedna odhodlaná lidská du
několik pražských a hod zmiňovaly o tom, že se kých troch sociální de
še s důvěrou v sebe nedovedla ovlivnit nejmocnější
všechno dohromady vypa
ně emigrantských kle čs. vláda snaží řešit mokrati utrpěli porážku, síly světa” , napsal Solženicyn a ještě nezakolísal.
dá jako ochraptělý, rych pů . . . ”
problém předních a v ci niekde, ako v Dánsku,
Nyní, na svobodě, stojí prvně tváří v tvář té “nej
le stárnoucí kosakenchqr.
mocnější síle světa” — zákonům obchodu, jež nedo
zině
známých
kritiků,
re
velmi
citelná,
stratili
Jde mi, abych uvedl jed Mináčovi odvážně odpo
žimu po sovětském vzoru, áplná váčšinu a parla vedou číst ;než bilance, neuznávají duše a nikdy ne
slyšely o srdcích.
no jméno, které určuje věděl Pavel Kohout, kte
tj. tak, aby se jich zbavi mente, ba stali sa men
Solženicyn je věřící člověk a v této konfrontaci
druh: Heinrich Bdll. Je to rý o socialistické kultuře
la a přitom neohrozila sou stranou ako niektoré “všichni svati stůjťtež při něm” !
může
něco
znát.
Nestalo
vynikající prozaik, jeden
další jednání o “détente’ iné, vo švédsku a v Nor
z nejlepších v současné se tak ovšem na stránkách
s kapitalistickými státy. sku zostali sice aj naďa- dinávskom vývoji cestu ší argument proti. Ten
buržoazní bídě; je měš čs. tisku, který nesmí oti
Jeden případ už dokonce lej najsilnejšou stranou, do budúcno-sti, cestu od najhlavnejší argument sa
skovat
žádné
jeho
pří
ťák, ale i kritik měšťácvyřešila vystavením pasu ale bez parlamentnej váč- takzvaného kapitalizmu i objavil takto: občania si
tví.
Křesťan i kritik spěvky, ale v prohlášení,
prof.
Janouchovi. Ludvík šiny a tak sá odkázané na od marxistického štátne- začali sťažovat, že wel
křesťanství, Němec i kri které předal 6. února záVaculík a V. Šilhán podob koalíciu.
ho kapitalizmu. Tam vidě fare statě svojou totálnou
tik Německa . . . Bohužel, padoněmeckým dopisova
li akýsi vzor spoločenske- starostlivosťou o občana
nou
nabídku
zatím
odmít
od určité doby dal se H. telům v Praze. Říká v
Třeba poznamenat’, že ho vývoja, v ktorom for- zabíja iniciativu ludí, že
li.
Na
Pavla
Kohouta,
je
Bolí na politiku. Je třeba něm mj.:
hož hry se provádějí s vel tento vývoj prial sociál; málna či politická demok- ich spoločensky degradu
hned říci, že úroveň jeho
“H. B511 není jediným, kým úspěchem v západní nym demokratem v tých racia sa postupné prera- je a ubíja. A to hádám
politických exkurzů nemá kdo tvrdil (že v Českoslo
to krajinách tak dlho stá do demokracie hospo- rozhodlo.
Evropě, také asi dojde.
nic společného s árovní vensku byly vyňaty knihy
Nevedno, či je tento od
Režim se nepochybně najma preto, že ' si počí dárskej.
jeho prózy, ani co se tý  význačných autorů z kni snaží plně odepsat z čs. nali poměrně rozumné, že
A predsa pevážna čásť klon . v politickom’ vývoji
ká ideologických postojů, hoven a zničeny) a čekal literatury všechny ty, kte neboli radikální, neznárod- voličo-v tento experiment skandinávských
krajin
ani pokud jde o s ty l. . .” marně na vysvětlení. Jak ří se odmítli přizpůsobit ňovali, alebo neznárodňo- zamietla a to - čo třeba trvalý alebo přechodný,
Tento H. Bolí podle Mi- můžete vysvětlit normál a spoléhá na spisovatel vali prekotne. Ich socia zvlášť pripomenúť - po ale v každom případe je
náče
“nejbanálnějším ně myslícím lidem, že ský dorost, kterému sli lizmus hladal spoluprácu desiatkach rokov t^kúse- poučný. Poučný najma
podnikatelskými ností. Vláni dali občania preto, že aj on narazil na
způsobem zaútočil na So atmosféra, která panova buje nebe na zemi, bu- aj s
větský svaz a přitom se, la v době vrcholu stalin de-li se držet daných po vrstvami aj s církvou. týchto troch severských hlavnú ťažkosť právě na
Vydali niekolko sociali- krajin naja.vo, že welfare tom najzákladnejšom bo
ne poprvé, otřel o Česko ské éry, panuje v Česko kynů.
slovensko” . Mináč nepro- slovensku opět v roce
Snaha o výchovu mlá začných zákonov, ale ta statě nie je ideálny a že de, na tom najdóležitejzrazuje nic o českosloven 1974 při nejmenším v jed deže, aby tvořila pevné kých, s ktorými mohli sú- neuspokojuje túžby ludí šom punkte každého spoločenskeho života, totiž
ské “biafře ducha” , ale né důležité složce kultu základy režimu, je koneč hlasiť za určitých okolno po plnom vyžití. Perčo?
dodává, že H. B. “soudí ry?”
Na otázku sú dve odpo- na tom, ako sa vedel alebo
ně všeobecná, jako je vše stí- aj ostatně strany. Bu
vyporiadať s
socialismus a socialistic
Poslední zprávy z P ra obecná nechuť k “norma dovali takzvaný blahobyt- vede. Jednak: skandináv nevedel
kou kulturu, ačkoli o něm hy (z 15. 2.) hlásí, že se lizaci” . Proto se letošní ný Stát velmi dokladné. sky blahobytný štát, kto- ludskou iniciativou, aku
a o ní zná jenom klepy po zveřejnění tohoto pro oslavy Února mají lišit Vybudovali moderná. zdra- rý sa stará o občana od ju vie chránit’, podporo
hlášení v západoněmecké tím, že při nich bude kla votná ochranu pre všet- kolísky až po hrob, sa u- vat’ a podněcovat’ aj vtetelevizi dostavili ke Ko den zvláštní důraz na vy kých ludí bez rozdielú, kázal strašné drahý. Vo dy, keď buduje ’socializ
O pravy
houtovi dva členové Stát- světlování a výchovu mlá zriadili starobně poistenie Švédsku, ktoré tento wel mus?
radiopřístrojů, TV,
Na táto otázku dosial
;ní bezpečnosti, ale Kohout deže v závodech, učňov tiež pre každého. Švédsky fare statě” najviac vybu
iransist. a domácích
nikde
nedali odpověď. A
dovalo,
dané
pohltia
až
k
rál
má
takisto
nárok
nu
ských
zařízeních,
školách
prý
se
odmítl
podrobit
tíekt. spotřebičů pro
vádí spolehlivě a levně jejich výslechu, protože k atd. Ostatní, včetně “tra starobnú penziu ako kaž 42 percent zo zárobkov a tak hádám právom možno
tomu neměli policejní diční manifestace na Sta dý robotník. Rozvíjali miezd. švédské občianstvo povedať, že po škandiE. H A L U Š K A
oprávnění. Západoněmec- roměstském náměstí” 25. priemysel, starali sa o za je najviac zdaněné na ce- návskom debakle svět sto
F. 58/125 Napier St.,
Fitzxoy, Vic.
ká zpráva, že byl Kohout února, bude jako v minu městnanost’ a o pokrok. lo-m svete. Ale to by há jí na spoločenskom a ideoTel. 419-3319
Mnohí 1’udia viděli v škan- dám nebol ten najhlavnej- vo-politickom rázceští.
zatčen, nebyla potvrzena. lých létech.
j
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Bude se rušit Tuzex?!
V Československu vypukla skoro panika: Tuzex prý se bude rušit. V Plzni
prý už prodejnu zlikvidovali a na Prahu dojde co nejdříve. Rudé právo sice
oficiálně zprávu označilo za šeptandu a nepřátelskou propagandu, lidé však
mají s provdomluvností řežimu své zkušenosti.
Na jedné straně ovšem nemáme důvod nevěřit tvrzení Rudého práva, vždyť
Tuzex je řeka, jíž proudí režimu tolik potřebné tvrdé valuty. Víme, že komu
nism us nezná morálku, která by mu nedovolila přijmout peníze z rukou " š p i
navé em igra ce " a "shnilého kapitalism u". Režim bere bez skrupulí od koho
koliv a bylo by jistě proti jeho zásadám vzdát se takového báječného přílivu
dolarů.

— Rozpaky co dělat dál tvárnice, ze kterých se -— V Brně zemřel ve věku
na oficiálním českém kul sudou stavět zdi bez mal 64 let čestný předseda
turním poli, když se vel- - ty. Kvádry o velikosti pěveckého sdružení Mora
ká většina skutečných spi 233Í24X48 cm se budou van JUDr. Mil. špaček.
sovatelů nadále odmítá spojovat speciálními jád — V Praze byla ustavena
normalizovat, jsou patrny ry, což má nahradit tra  západoněmecká sekce Čs.
obchodní komory, která
i z neustálého tápání re diční tecnnologii.
dakce Literárního měsíč — V Praze zémřel ve vě má podporovat rozvoj vzá
hospodářských
níku, “jediného českého ku 78 let prof. dr. Otakar jemných
literárního časopisu” , kte VoČadlo, známý znalec styků mezí ČSSR a NSR.
rý je orgánem obrozené anglosaské a americké li Předsedou sekce byl zvo
len gen. ředitel Technoho Svazu českých spiso teratury.
Jsou zde ovšem ještě jak předpovídali ideologo věrný soudruh nemůže
vatelů. Z denních listů se — Zprávu o úmrtí Josefa exportu ing. Z. Miezra.
např. dovídáme, že nový Smrk-ovského' (viz HD č — Božena a Ludvík Ko- další aspekty,' které by vé strany - ale ještě po koupit, neoo-ť jsou na do
šéfredaktor
Literárního 2) doplňujeme: V sobotu dýmovi, tvůrci sochy V. mohli komunistický stát sílá přebytečné dolary pří mácím trhu prostě v
měsíčníku O. Rataj infor 19. ledna přijel z Bratisla- I. Lenina na náměstí Říj vést k rozhodnutí. Je zná buzným.
“úzkém profilu” . Bylo by
moval novináře o dalších vi do Prahy A. Duček a nové revoluce y IPraze 6,
tedy
zcela v zájmu pravomo,
že
v
Tuzexu
nakupuje
dostali
vyznamenání
Sva
změnách v koncepci listu. vyslovil soustrast vdově
A jak k tomu, uznejte, věrného soudruha naléhat
List má od 1. čísla letoš po J. Smrkovském. Zahra zu čs. - sovětského přá pouze mizivé procento v a
ního ročníku novou gra niční novináři se dozvědě telství I. stupně.
lutových cizinců, hlavními přijde pravověrný komu na zrušení Tuzexu.
fickou úpravu a nove li, že teiegram, odeslaný — Krajský soud v ústí zákazníky této instituce nista, který musí pít vod
rubriky. Nedostatek ^pří z Prahy krátce po úmrtí n. L. odsoudil 4 osoby za
Paradox je, že zrušení
ku moskovskuju, kouřit
spěvků starších autorů má Smrko-vského, byl doru prodej padělaných dolaro jsou občané republiky. smradlavé Partyzánky a Tuzexu by zasadilo ránu
být vyvážen tím, že “v čen: Dubčekovi až den po vých bfcíikovek. Dostaly Lépe řečeno: ti šťastlivci,
oběma stranám: režimu,
příštích číslech se chce pohřbu, čs. noviny se o od 5 do 7% roku vězení.
kteří mají v rodině něja odívat se do sovětské ba
list ve větší míře věnovat úmrtí bývalého předsedy — Mezi stanicemi Všetaty kého zrádce, jenž pohrdl vlny, zatímco .oportuni- který dolary přijímá, i
novým mladým autorům, parlamentu vůbec nezmí a Byšice v mělnickém
stický pravičák šlukuje exilu, jenž je dává. Po
chce v každém čísle před nily. Rodině Smrkovské okrese se srazil osobru budováním socialismu a v ameriky, popíjí pravou slat pár dolarů, marek ne
stavit jednoho výtvarného ho bylo dovoleno vypravit vlak s nákladním. Stroj kapitalistické cizině ne
umělce, bude otiskovat pohřeb s podmínkou, že vedoucí a mechanik byli jenže bídně nezahynul - Black and White a nosí bo franků je pro ukojení
se v italských svetrech? svědomí mnohem jedno
-informace o obsahu lite nad rakví nebudou proná zraněni těžce, vlakvedou
rárních časopisů sociali šeny žádné řeči. Pohřbu cí á 14 cestujících lehce proti národnímu hospodář Často se také stane, že dušší a lehčí, než se sna
stických zemí a uveřejňo se přes všechno utajován: — Dodatečně došla ,zprá ství, ve kterých vznikla v Tuzexu lze koupit i žit příbuzným doma po
vat příspěvky zahranič zúčastnilo na 500 lidí, me va, že 9. ledna zemřel ^ škoda 138,500.000 Kčs. V
máhat duševně. Leč ne
ních dopisovatelů z Mosk zi nimi Fr. Kriegel, L Praze ve věku 85 let prof roce 1972 bylo vyřízeno pneumatiky, hřebíky, to a
zoufejme:
komunismus
letní
papír,
dětské
pleny,
dr. Jan B. Kozák, bývalí 31.222 případů, kterými
vy. Sofie a Berlína” . Ra- Vaculík, F. Vodsloň aj.
faj řekl, že Literární mě — černé divadlo je m profesor filosofie Karlov; bylo národní hospodářství česnek, zápalky, nitě, jistě najde cestu, jak z
síčník vychází v nákladi pětitýdenním zájezdu •< university.
poškozeno o 161,500.000 dlaždice obkládačky, dám nás dolary vytáhnout.
i h nnn wtisinY
USA a Kanadě.
— V roce 1971 vyšetřila : Kčs a loni 29.434 případů, ské spodní kalhotky a dal (Viz též čl. na str. 4)
— Na návštěvě ceskoslo- — Dne 29. ledna se v Pra stíhala veřejná bezpeč jimiž byla způsobena ško
ší zboží, které si pravo
venska byl generálm ta jp oslavovalo 25. výtoč nost 30.298 trestních činí da asi 100.000.000 Kčs.
M. Čechová
jemník Komunistické stra “zlidověni cs. soudnictví .
ny Kanady W. Kashtan V rámci oslavy se konalo
(jehož předkové se vystě slavnostní zasedání kole
hovali do Kanady ze Slo gia ministra spravedlno-1
venska) a další funkcio stí, na které se dostavila j
nář KSK Mel Doigh.
delegace ÚV KSČ vedená
— V Kunčících pod předsedou čs. vlády J.
Sdělovací prostředky v Československu mají
Jen kousek dále píše Douděra:
Ondfejníkem zemřel spi Korčákem. Při podivné
ovšem za úkol využít každé příležitosti k propa
sovatel Bohumír Cetyna oslavě sě zřejmě nevzpo
"P ra h a se stala jedním z hlavních středisek
(vl. jm. Boh. Strnadel), mínalo na justiční vraž
gandě, jak ji určuje strana. Jenže propaganda
protifašistického odboje. V Praze vycházelo v té
známý' především jako dy a jiný výsměch spra
"z a každou cen u" může být dvojsečná, zvláště
době asi 20 německých exilových časopisů, od
sběratel valašských pově vedlnosti, kterým se čs.
tehdy, provádějí-li ji lidé, kteří své argumenty
komunistického Gegenangriffu až po list Sfrassestí, písní a humoru.
zlidověné soudnictví pro
nedomyslí, nebo kteří se plně spolehnou na to, že
— Koncem ledna zbloudi slavilo. Ministr spravedl
rovy černé fronty Die Deutsche Revoiution. Ně
li a zmrzli v Jeseníkách nosti Němec naopak zdů
čtenáři nebo posluchači jsou jen nemyslícím stá
které, jako např. Sim plicus, který vycházel jak v
dva mladí lidé, účastníci raznil, že “naše lidové
dem. Takovou nedomyšlenou propagandu si mohli
německém, tak i ^v českém vydání a na . kterém
zájezdu z Pardubic.
soudy se staly v průběhu
přečíst nedávno (29. ledna tr.) čtenáři Rudého
spolupracovali také význační čeští umělci jako
— Cihelna Rudných dolů uplynulých 25 let pevnou
práva, když propagandista Karel Douděra využil
v Březových Horách u
Pele, Bidlo a Lada, významně přispěly k sjedno
oporou socialistické mocn
Příbrami začala vyrábět strážci socialistické zá
návštěvy východoněmeckého soudruha profesora
cování protifašistických sil . . ."
Hermanna
Budzislawského v Československu k
konnosti . . . Nebudou šet
Z článku tedy zjišťujeme, že kapitalistická čs.
řit svými silami při plně
propagandě namířené proti První republice. Prof.
BYTY
vláda uprchlíky pronásledovala, některé vydala
ní úkolů vyplývajících pro
Budzislawski totiž utekl před Hitlerem do Prahy,
přímo do rukou gestapa, ale přesto se Praha sta
naši socialistickou justici
PRO SVO BO DN É
kde v letech 1934 - 1938 redigoval levicový časopis
ze
závěrů
XIV.
sjezdu
la střediskem uprchlíků před fašismem. Proč se
od $ 10 týdně
Die Neue Welfbuehne. Z uveřejněného rozhovoru
KSČ . . . ” Korčák _ zase
ti uprchlíci zdržovali v Československu, které je
70 G ipps' St.
řekl, že “soustavná sta
nejsou zřejmé žádné stížnosti prof. Budzisiawskéutlačovalo a ne u jiných sousedů Německa, či
rost KSČ o likvidaci dů
East Melbourne
ho na dobu azylu v Československu, naopak, zdů
dokonce
proč se nehrnuli do "v la sti socialism u"
sledků
krize
.
v
letech
5 minut z City .
razňuje, jak rád na Prahu vzpomíná, avšak re
1968 - 1969 pomohla v roz
S S S R , se Douděra nepokouši vysvětlit. Totiž jed
Tel. (po 6. hod. več.)
daktor Douděra si je přidává. Svůj článek začí
hodující míře k upevnění
notlivci se i do S S S R tehdy vydali, ale svědectví
41-4088
i zlepšení práce všech ju
ná takto:
hrstky těch, kteří svůj pobyt v sovětských kon
stičních orgánů.”
" P o Hitlerově nástupu k moci, když četní funk

Z historie uprchlíku

t

V elký výběr vín, lihovin a piva

I

E

dodáme kamkoli v .Austrálii

I

F

za velkoobchodní ceny

I

j

Ceník na požádání

J. KINBA & CO. PTY. LTD.
t r . Jonas 4 Victoria Sts., Richmond, Víc.

1

Telefon: 42-4782

lw ňm z T®§ M illers R d „ Nth. Altona, Víc. 314-6281)

1 mzrmt* na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

cionáři dělnických stran a pokrokoví intelektuálo
vé museli uprchnout z Německa před běsnícím
fašistickým terorem, našli mnozí z nich exil v
Československu. Nebyli vítáni všemi s otevřenou
náruči. Reakční tisk od Poledního listu až po N á 
rodní politiku vedl proti nim štvanice a dožado
val se jejich vyhoštění. Hodžova vláda, která po
skytovala běiogvardějské ruské em igraci tučné
subvence, zakazovala sbírky na ty, kteří uprchli
k nám před hitlerovským terorem, a mnohé z nich
vykázala z Československa a vydala přímo do ru 
kou gestapa . . ."

centrácích přežili, by Rudé právo neuveřejniio,
Zvláště na dobu, kdy piatila smlouva o přátelství
a vzájemné pomoci mezi Sovětským svazem a na
cistickým Německem, nemělo možnost mnoho
uprchlíků z Německa do S S S R vzpomínat . . .

— O O —
Přece si však nejsem jist, zda i tak hloupá pro
paganda nemá účinky. Nedávno jsem totiž roz
mlouval s dost vzdělaným mužem, dnes demokra
tem, který byl dvě desítky ief vystaven podobné
propagandě. Jak ten vysvětloval "nutnost únoro
vého převratu"!

HLAS

- 4-

Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne

|ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd.
*

8-10 Helen St., West Heidelberg, Vic. 3081

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

Napomáhá exil
komunismu?
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DOMOVA

Sokolské jubilea
Dr.

V.

E.

A nd ic

Dňa 15. fe b ru á ra 1974 spomínali Sokoli v zahraničí ako aj v Československu
výročie založenia prvej sokolskej jednoty na pode Spojených štátov — bola za
ložená len tri roky po tom, čo Dr. M iro slav T y rš a Dr. Jindřich Fuegner založili
Sokol v Prahe, a to v St. Louis v státe M issouri. T ak bol zavedený v Novom
svete tělocvik, prispievajúci k telesnej a duchovnej zdatnosti l'udí, tělocvičná
sústava, ktorá je dodnes ideálem pro vel'kú časť amerického národa, ba pre
všetky vzdělané národy světa. V Am erike bola v posledných desaťročiach zriadená tzv. Prezidentova rada pre telesnú zdatnost', ktorá sa má zaoberať tým,
ako po příklade Sokolov a podl'a miestnych predpokladov organizovat' telesnú
výchovu a zapojit' americké mládež do tvořívej práce. K poete Sokola vydala
americká pošta dňa 15. februára 1965 osobitnú poštovú známku a v ten deň
sa předalo viac týchto známok s tlačítkom "p rvého dňa vy d an ia", ako ktorýkol'vek iny prvý deň v dějinách am erických známok.

ako aj na Sletech v P ra
he a v slovenských krajoeh. Boli to americkí So
koli, ktorí sa přičinili o
to, aby sa prvý Slet po
prvej světověj vojně neodkladal a ktorí sa zú
častnili aj predvojnového
Sletu v roku 1938. Sloven
ská tělocvičná jednota So
kol utvořila s českou
Americkou Obcou Sokol
skou jednotný zváz pod
menom American Sokol
Federation - Zváz americ
kého sokolstva a to 11.
apríla 1931 v Chicagu. Tá
to spolupráca trvá do
dnes.

Nemalú zásluhu^ o tělo
Sokolstvo v Amerike si noty. Tak vznikali prvé
získalo obdiv už v prvej sokolské zbory v Chica cvičné a ideologické p ří
Kanadské listy, jedny z nenápadných, ale dobré
pravy slovenských ’ Soko
dělaných exilových novin, přinesly ve svém prvním, světověj vojně, ked' sa gu a v New Yorku.
lov v Amerike před prvou
Význam
účasti
sloven
američtí
občania
českého
lednovém čísle malou zprávičku: “ . . . Lotyšské exu
lantské, kruhy odhadují, že v letech 1956 - 1972 vydaii a slovenského póvodu hlá ských sokolských borcov světovou vojnou mal Mi
Lotyšci ve svobodném světě skoro 10 miliónů dola sili do československých na Všesokolskom slete v lan Getting, ktorý udržia— 0 —
rů za balíčky příbuzným, většinou invalidům a ne légií a ako ' dobro vol’níci Prahe už před vojnou, v val styky s vlasteneckými
mocným, do Sověty okupovaného Lotyšska a do si
Dňa 28. marca sa vo
buditeTmi
v
Bratislavě,
v
roku
1912
nemožno
plné
potom
bojovali
na
všetbiřských pracovních táborů. Nejméně 40% z této
Washingtone dožívá sečástky padlo na celní poplatky apod., čili šlo do kých frontách., ba aj v docenit’, lebo v tej době Luhačoviciach, vo Viedni
kapsy sovětského režimu.”
oslobodenej vlasti sa zú Sokol nebol povolený na a v Prahe, Getting tiež po demdesiatky svojhó živo- ■
. Čtyři milióny dolarů jistě nejsou jen tak zanedba častnili bojov proti ma Slovensku. Americkí slo máhal Milanovi R. Štefá- ta bývalý generálny tačeskoslovenskej
telnou částkou, nad níž by se mělo mávnout rukou. ďarským komunistickým, venští Sokoli nacvičili nikovi organizovat’ česko jomník
Neposílají ovšem jen Lotyši. Posílají i Ukrajinci. Liobce
sokolskej
v Prahe
pre Slet priliehavé “cvi- slovenské légie. Ako re
tevci, Gierkův polský režim v Polsku zásobují do- vojském na Slovensku.
Evžen
Koeppl,
věrný
spo
daktor
Newyorského
DenAmeričtí Slováci sa čenie s valaškami” podTa
lárky polští emigranti a pozadu samozřejmě nezůstá
vá ani československý exil. Podle skromných odha najprv hlásili do českých hudby Juraja Kazameka. nika a pozdejšie redaktor lupracovník slovenských
dů jen naši krajané z Ameriky poslali v minulých jednot v Amerike, potom Ich vystúpenie, právě tak Slovenského Sokola mohoi Sokolov v Amerike, ktorý
pěti letech komunistickému režimu 5 miliónů dolarů.
je známy svou tichou, ne
Také západoevropští krajané a našinci v Austrálii - už od roku 1895 - si v ako ich návštěva na Slo štefánikovi otvárať dveře náročnou povahou. Evžen
do
sokolských
jednot
a
dc
vensku,
holi
prameňorr
se činí. Bez rozdílu, zda jde o "poúnorové" nebo fI niektorých mestách zaklasokolských srdc. Getting Koeppl sa v značnej mie“posrpnové” , přispíváme tím společné do pokladny : dali vlastně sokolské jed oduševnenia.
komunistického státu docela slušnou částkou. Dá se i
bol samouKom, ktorý do- re zaslúžil o uskutočňova■tedy skutečně říci, že exil komunismu pomáhá.
*'
siaho! na vtedajšie pomě nie ideálov, které Sokol
' Jako většina situací, do nichž se dostává svobody
Domnívám se, že tuzexové bony nejsou to, co ná ry vysoká úroveň. Akc stvo reprezentuje, tak pomilovný člověk, je i tato tragická: uprchlík přec rod od exilu potřebuje. Národu se nedostává dučas jeho pósobenia v Čes
zvůlí a násilím toto násilí dobrovolně podporuje, cbewní podpory, svobodných informací, víry ve změ oduševnený vlastenec bu koslovensku, ako aj v
neboť je k tomu nucem osobními vztahy, jichž režim nu k lepšímu. Tyto morální hodnoty by se měl exil doval sokolské jednoty,
zlomyslně využívá. Kdo by dokázal odmítnout pod snažit domovu poskytnout. Podaří-li se mi do Česko šířil osvětu a uvádzal dc Spojených štátov. Zosob
poru staré mamince, živořící z nepatrného důchodu? slovenska propašovat jediný výtisk Peroutkova De života idee, o kterých ňoval a uskutečňoval so
Kdo by neposlal něco ná přilepšenou sestře či bratro mokratického manifestu, bude to pro mé drahé doma
kolské a humanitné ideá
vi?. Kdo by nevyhověl prosbě starého přítele, jenž mít větší význam, než když jim v Tozexu koupím mohli naši l’udi na Sloven ly, ktorým sme sa učili
sku
len
snívat’.
mamě shání to či ono — věci, které my považujeme am ák.
od najzaslúžilejších praza samozřejmé a nezbytné?
-Je naší povinností pomáhat domovu. Pomáhejme
Slovenskí
Sokoli
v
Ame
covníkov
našich dějin.
Posílat tedy či neposílat? Podporovat režim, kíerý však tak. abychom skutečně pomohli. A budeme-li
jsme opustili, s nímž nesouhlasíme a který vězni v pokušení (neboť tak je to nejjednoduší) vyjádřit rike pokračovali v úzkej Evženov příklad nás bu
naše drahé? Těžké dilema. Rozum může tisíckrát svou pomoc v dolarech, markách či librách sterlin- spolupráci s českými So- de inspirovat’ k tomu,
volat ne, srdce stejně řekne nakonec ano. Bylo by ků. vždycky se sami sebe napřed zeptejme: Kolik kolmi, ako sme viděli zc aby sme tiež týmto najnelidské a nepřirozené, kdybychom se snažili srdce z toho dostane má maminka či otec a kolik režim, Sletov tak v amerických
svátejším ideálom našich
umlčet. Na druhé straně bychom však měli při roz který je pomalu ubíjí?
Marcela Čechová a kanadských mestách, predkov věrní ostali.
hodování vždy volat rozum k pomoci.
Především je třeba si ujasnit, že naše pomoc ne
má jen jednu etickou rovinu. Pošle-li Lotvš nebo
Litevec balíček se šatstvem svému příbuznému do
komunistického koncentráku na Sibiři, je věc poněkud
jiná než .pošle-li Čechoslovák své sestře nové šaty
zé stoprocentní vlny a kašmírový svetr. Ten první
zachraňuje svému příbuznému život — ten druhý
chce jen ukázat, že na to má, a umožnit své pří
buzné, aby se mohla blýsknout před ostatními sou
družkami. Jestliže uprchlík pošle příbuzným do So
větského svazu balíček pomerančů a masových kon
zerv, má zřejmě zásilka zcela jiný smysl, než když
našinec pošle příbuzným přes Tuzex dolary, které
i
jsou hbitě proměněny ve skotskou whisky nebo jamaiský rum. Mnozí se na mne sice budou za ta slova
★ P R V O T Ř ÍD N Í Š U N K Y , M L A D É K R M E N É H U SY , K A C H N Y , S L E P IC E
horšit, ale stává se opravdu často, že exulant v
★ N E J V Ě T Š Í V Ý B Ě R J A K O S T N ÍH O M A S A A U Z E N IN V Š E H O D R U H U
naivhí touze pomoci chudákům doma až po létech
zjistí, že jeho poctivě vydělané peníze proměnili ob
★ K D O STÁN Í TÉŽ J E L E N Í M ASO Z NOVÉHO Z É L A N D U
darovaní .příbuzní za alkoholické nápoje, texasky
“riffle” a podobné předměty.
Myslím, žé býčhom měli uvažovat střízlivěji, než
uvažujeme dosud. V republice ovšem nepanuje žádný
blahobyt, na druhé straně tam však lidé netrpí hla
dem — S výjimkou případů, kdy jsou politicky pro
následováni a ztratí m ísto1a s výjimkou důchodců,
jejichž penze často nestačí na nejzákladnější potře
by. Vzato přísně rozumově, mnozí z našich příbuz
ných mohli odejít — stejně jako my — kdyby se
Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
byli odhodlali opustit svůj majetek a udělat krok do
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38
neznáma. Jestliže zůstali, pak vědomě zvolili socia
lismus se všemi jeho slastmi.

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZENÁŘSTVÍ
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Realista a komunismus
Ferdinand

Peroutka

Posledně Jsme se zabývali otázkou, existuje-li něco, co je možno nazvat českým realismem. Dovolá
vali jsme se ovšem Havlíčka, toho, že M a sa ry k si realism us učinil programem, a vyslovili jsme mínění,
že čapkovská generace svým způsobem v M a sa ry k o v ě realismu pokračovala. Někteří z ní méně, někte
ří více vědomě. A citovali jsme, co Karel čapek odpovídal, když se v Anglii rozpředla debata o jeho
hře "R . U . R . ". M yslím e, že to, co tehdy napsal, by lo by více uvázlo v> paměti světa, kdyby to nebyl
hlas, jenž vycházel z malého národa. Čapek nazval své přesvědčení relativismem. Slovo "re la tiv ism u s"
mnohým připadalo nepř.jemné, odpírali zastavit se v cestě za pravdou. A v ša k to nebylo to, co čapek
od nich žádal. Nepop.Val, že pravda existuje, naopa k hlásal, že pravda je ve velké hojnosti rozsypá
na po světě, ale že jednotlivý člověk nebo jednotli vý sm ěr nejsou tak uzpůsobeni, aby obsáhli celou
mnohostrannou pravdu. Jak on to viděl, a z takového stavu věcí, mimo jiné, vznikla i první válka svě
tová.
Tento pohled na svět jsme nazvali realistickým a pokračováním v M asarykově realismu. Když člověk
bez předsudků a bez vlastní domýšlivosti se podívá na svět, nemůže se vyhnout doznání, že ve světě
je hluboká a pestrá různost citů, nervů, oči, lidských posic a zájmů. Kdybychom žádali, aby všichni lidé
viděli věci stejně, bylo by to poněkud jako kdybychom žádali, aby všichni lidé měli stejná těla. Je
realistické vidět různost pravd a jejich poměrnou oprávněnost i jejich poměrnou omezenost. Jestliže
však to vidíme, co s tím počít?

čapkovská generace se
držela při zemi, po kou
skách sbírala své pozná
eL
nevypracovala “vel
kou. tfaeorii”, byla svěd
kem. kolikrát už velká
tbeeiíe falešně vykládala
život;. Havlíček mluvil o
“laterně magice německé
filosofie", čapek o “přesýpání nebeského písku” .
Američané nazývají totéž
někdy méně delikátně
“pytlem horkého vzdu

chu” . A čapek až pedan sí říci: Téměř všechno je
ticky bděl nad důsledností relativní.”
svého relativismu. Na
Roku 1924 bylo už zřejpsal:
, mo, že komunismus bude
“Jestlže jsem kdy řekí, jedním z hlavních problé
že všechno je relativní, tu mů nového státu, a příněco nerelativistického ze . slůšníci čapkovská generámne vyklouzlo, neboť slo ce uspořádali mezi sebou
vo “všechno” páchne anketu na thema “Proč
skrytým
absolutismem. ■nejsem komunistou” . NePravdivý, stoprocentní re musili později přidávat
lativista musí jemněji mnoho k tomu, co tenkrát
rozlišovat. Nesmí říci: řekli. Jejich spor s ko
Všechno je relativní. Mu munismem byl v podstatě
spor realismu s nerea
lismem. Abychom čapko
vě úzkostlivé přesnosti zů
stali věrni, řekněme: s
částečným komunistickým
nerealismem. Avšak ta
část komunismu, která by
la nerealistická, byla mo
hutná, zlá, vyžádala si
přečetných obětí, a hrozi
m
la dalšími světovými konf
likty.
P Ř I J M E
Nelze říci o Marxovi a
k stálému zaměstnání
Leninovi, Ze neznali sku
tečnost. Vyznali se výteč
ně v jedné části skutečno
sti, a nabývali tím převa
hy nad těmi, kdo nad tou
to
částí zavírali oči. Marx
ve věku 18 až 40 let.
a Lenin založili své roz
1 MZDA: Počáteční $ 70.05 týdně, po 4 týdnech
sáhlé akce na té skutečno
zaměstnání $ 79.15. Kromě toho se platí za
sti, že existují spelečenské
přiměřený výkon bonus a to průměrně $ 15 třídy, a že následkem to
týdně.
ho existuje třídní boj. S
: P Ř E S Č A S Y se nyní pracují a předpokládá se.
tím Marx dospěl k světo
že budou pokračovat.
vému uznání jako refor
mátor sociologie, a Lenin
P O D M ÍN K Y : Účast ve výhodném pensijním
až k všemohoucnosti nad
fondu a životním pojištění.
Pracovní pláště a bezpečnostní obuv se do lidmi, kteří byli v jeho
dosahu.
dává po kvalifikačním období.
Literární kritikové se už
Blízko k stanici vlaku a autobusu
'dohodli,
že nemají právo
'*_L.-cr parkování aut pro zaměstnance.
předpisovat
spisovateli, o
Moderně vybavená kantina.
čem má psát a co má mi
Všechny dotazy řiďte laskavě na:
lovat. Bylo by to i mar
Personnel Offícer, a to v pondělí až pátek
né předpisování, spisova
mezi 8-30 ranní a 4.30 odp., tel. 311-5122
tel píše o tom, co mu jeho
A. R. C. E N G IN E E R IN G
vlastní život přivádí na
mysl. Kritik má jen právo
PTY. LTD.
zkoumat, jak spisovatel
528 Ballarat Rd., Sunshine, Vic.
vypracoval thema, jež si

A-RC

provozní
dělníky

sam zvom.
Obraťme tuto methodu
do politiky, zkoumejme,
jak se komunismus osvěd
čil v tom, co slíbil, co
snad na začátku i chtěl.
Přiveďme velkou debatu
o komunismu-nekomunismu na realistickou úro
veň. Nežádejme hlavně
vyznání víry, nýbrž hlav
ně pozornost k výkonům.
Thema životní úrovně
je svrchovaně oprávněné,
a komunismus získal vel
ké davy přívrženců tím,
že, jak starší lidé se pa
matují,
předpověděl
okamžité a neslýchané
zvýšení životní úrovně,
jež se dostaví, jakmile ko
munismus začne vládnout.
Přišlo to jinak.
Realistovi musí být zná
my všechny vady kapita
lismu, a nesmí se dostat
do pokušení, aby je za
stíral. Jestliže však se za
býváme fakty, pak obecně
známý fakt je ten, že až
dosud kapitalismus v zá
padní Evropě nesrovnatel
ně lépe živil lidi a obsta
rával jejich hmotné potře
by než komunismus, který
udržoval své obyvatelstvo
na nízké životní úrovni zbytečně nízké ve dvacá
tém století. To je nápad
né, a realista z toho vy
vozuje, že je třeba se za
bývat ne theorií komuni
stů, nýbrž jejich činy. Je
mu protivné, jestliže ně
kdo získává velký politic
ký prospěch z toho, co
slibuje a neplní. Realista
ho za to pronásleduje.
Starší lidé se také pa
matují, že komunismus
sliboval svobodu, jaká ta
ké ještě nikdy nebyla. Po
pět desítiletí to vypadá,
(Pokračování na str. 6)
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za $ 747.20,
nebo jen jednu cestu do
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Zhores Medvedev: Ten Y e a rs After Ivan Denisovich. Knopf, U SA , 202 str., U S $ 6.95.

V pravý čas
Zástupce šéfredaktora Pravdy Zimjanin prohlásil,
že Solženicyn je abnormální, trpí rozdvojením mysli,
holduje alkoholu, vidí v sovětské společnosti pouze
jevy záporné a nevšímá si kladných. Solženicyn se
samozřejmě jmenoval Solženicer a nemohl být nikým
jiným než židem. Solženicynova smluvená setkání se
západními novináři a jinými představiteli veřejného
života bývala záhadně zrušena těsně před stanove;
ným datem a bez Solženicynova vědomí — telefon
v jeho bytě byl odposloucháván a příslušný orgán
zasáhl, jak bylo zapotřebí.
Tyto a jiné zajímavosti (např. také poznámka, o
Šolochovovi, který byl censurou donucen v nově p ři
pravované novele nahradit zmínku o sibiřských kon
centrácích návodem jak chytat ryby) se dovídáme v
publikaci, jejímž autorem je Žorés Medvěděv. Zná
me ho nejen jako genetika, ale i rebela proti sta
linskému a neostalinskému imperialismu. Při jeho
loňském studijním pobytu v Londýně mu byl zru
šen pas a následovalo zrušení sovětského občanství,
do SSSR se již nevrátil. Žorés Medvěděv se znelíbil
již před lety svými kritickými publikacemi Vzestup
a pád T. D. Lysenka a Otázka šílenství, které p ra
nýřovaly nesmyslnost tehdejšího trendu v sovětské
biologii. Žorésův bratr Roj je autorem rozsáhlého
historického díla o deformacích sovětského zřízení.
Otec obou Medvěděvů byl zlikvidován na Sibiři.
Na západním knižním trhu se v poslední době obje
vila rada Solženicynových životopisů (např. David
Bury — George Feifer: Solzhenitsyn. Abacus, 1973,
str. 445, 5 str. fotogr. příloh, cena $ 3.00; Giovanni
Grazzini: Solzhenltsyn. Michael Joseph, London,
1973, str. 226, cena S 8.75) a rozborů jeho literár
ních prací. Deset let po Ivanu Denisoviči nepředsta
vuje biografu v pravém slova smyslu, autor si š i
roce všímá prostředí a okolností, ve kterých žije a
pracuje Solženicyn (a také jiní jako Pasternak, Sacharov, Daniel, Sinjavskij), upozorňuje na systém
sovětské cenzury, poukazuje na intriky ve veřejném
i uměleckém životě a zdůrazňuje bezohlednost poli
tických a bezpečnostních orgánů. Samotná existence
lidí, kteří tento aparát intelektuálně předčí, není ví
taná v domněnce, že potencionálně ohrožují sovětské
samoděržaví.
IP

^ Dosemitte
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MOTEL GUEST HOUSE
RESTAU RAN T
KALORAMA

Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. 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., Kaloram a, Vic., tel. 728-1298
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Realista a komunismus
flR fa a ró sžaí

str. 5)

nistické strany, jak jdou poznání

l Z L O B Í
VÁS
I Bolí V á s hlava ?

nutí může necítit, že vyvstal
odpůrce rea
psán saBržfcem. Pokud na do večera bojí, jestliže ní podrobněji vysvětleno, lismu, který naprosto neiSHiiiiKb se týká, komu- pokorně snáší, že jo ne proč. Pravděpodobně je svědomitě zachází se slo
■BBBgžs msá za sebou nej- milosrdně
censurován, pokládán za otroka svých vy a i při jiných příleži
fasílasig-Ěější slovní výko jestliže se o uměleckých vášní. Zcela nedávno vy tostech bude nabízet, vnu
československý covat slova místo skuteč
problémech občas radí se vrcholil
agr.
Ja k každý ví, komuni zástupci SNB, jak je při režim své snažení tím, že nosti. Cesta za svobodou,
sté hít Mí literaturu a kázáno, jestliže vystoupil zakázal předvádět Disney- “jaká ještě nebyla” skon
n ě d do největšího mož- ze spisovatelské solidari ovú “Sněhurku a sedm čila ztrátou i té svobody,
a S » poddanství. Bez ja ty a je necitelný k tomu, trpaslíků” . Jakoby se vel která už byla.
Se stanoviska Čapkova
kéhokoli ostychu to nazý že některým jiným spiso ká opice probírala věcmi
relativismu bylo možno si
vají osvobozením literatu vatelům je zakázáno psát a některé zahazovala.
Jestliže komunisté jsou přát, aby se dva směry,
ry a umění. Je úžasné, co nebo jsou i vězněni - tu.
nejzřejmějšího, demokracie a komuni
se odvažují nazývat svobo praví nám všechna ústa schopni
režimu, takový spisovatel nejnepochybnějšího tyran smus,, dohodly na společ
dou a co nesvobodou.
Jestliže spisovatel - z je svobodný. Táž ústa nám ství nad literaturou a umě né, všestrannější pravdě,
nejznámějších důvodů - praví, že spisovatel, který ním a vydávat to za je každý aby dal do dohody
se přesně řídí usneseními nemá tyto vlastnosti, kte jich svobodu, pak člověk to nejlepší, co má, a to,
ústředního výboru komu rý píše, jak jeho vlastní s realistickými pudy ne co druhý přezírá. Bylo
možno se na to dívat i
tak, že komunismus byl
poslán na svět, aby také
některé demokraty o ně
čem poučil, ty, kteří se
dosti absurdně domnívali,
že je možno zavést dů
slednou demokracii, vše
obecné volební právo, je
den člověk jeden hlas, že
však sociální poměry mo
hou zůstat při starém.
Bojovali proti komu
nismu, ,ale někteří z nich
byli krůtě poučeni, že ne
ní možno bojovat proti ko
ZA DOCHÁZKU A PO KRAČO VÁN Í V ZA M ĚSTN Á N Í
munismu a při tom zaned
bávat
sociální otázku.
Snad, snad bylo možno
MOTOR P R O D U C E R S
ohlašují
doufat, že demokracie a
zavedení nové platové soustavy s bonusein
komunismus předloží spo
lečnou pravdu světu. Jest
i
$ 100 pro všechny tovární zaměstnance
liže tento sen existoval,
byl rozplašen tou okolno
i
Máme k dispozici místa v našich dílnách
stí, že komunismus, jak
existuje, nechce synthesu,
!
KOVODĚLNÝCH
chce všechno nebo nic.
Snad tomu ani nemohlo
být jinak. Komunisté vycházjí z vrstev, jimž moc
•
MONTÁŽNÍCH
byla dlouho odpírána, a
podle nějakého psycholo
gického zákona nemohou
|
LAKÝRNICKÝCH
se jí nasytit. Znalec lid
ských povah Shakespeare
napsal: “Žebrák na koni
do smrti ho uštve.”
v e s k l a d iš t íc h
Je v podstatě věcí, že
si nikdo nemůže činit ná
i
Můžete vydělávat nad $ 120 týdně
rok na absolutní moc,
jestliže připouští, že ved
Vyděláváte tolik peněz ve svém nynějším zaměstnání????
le jeho pravdy existují i
pravdy jiné. Komunistic
Zaměstnanecká kancelář proti nádraží Westall je otevřena
ký politický absolutismus
v pondělí až pátek od 8. hod. ranní do 4. hod. odpolední,
začíná
absolutistickým
v sobotu a v neděli od 9. hod. ranní do 12. hod. polední
světa

ho

i Noste brýle od

OČÍ?
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OPTÁ

jrifariigr Seato slib byl se po sobě, jestliže se od rá  psát, je nesvobodný. Ne odhodlaný

M O TO R PRODUCERS
OF CLAYTON

$ 100 B0N0S

MOTOR PRODUCERS OF CLAYTON

: O PTO
1 Capitol House, 113 Swanston St.

J

1 Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
1 Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovenský
'
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
i Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
i
v nutných případech i telegraficky
i
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
|
ale v sobotu je zavřeno

“SKVĚLÉ MÍSTO PRO ZAMĚSTNANÍ”

1
i
1'
i
,1
i
1

OBRAZY A U M ĚLECK É REPRO DU KCE

ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel, Gustav aj.)
R Á M O V Á N Í obrazů a P O Z L A C O V Á N Í rámů

i nábytku odborně provádí
první pozlačovačská firma v Austrálii

J. KOŠŇAR

pty. ltd.

112 M aribyrnong Rd., Moonee Ponds, Víc.

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

(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevu

myšlením. Žádná’ jiná
myšlenka není přístupná
než ta, na níž se usnesla
komunistická strana.
Komunisté vykládají i
historii absolutisticky. Hi
storie je sfinga, za niž
kde kdo mluví a podle
svého ji vykládá. Karel
čapek napsal v předmlu
vě ke své hře “Makropulos” : “Žádný člověk, ne
může milovat tři sta let,
ani vytvořit, dokonce ani
pozorovat tři sta let.” Ko
munisté však bez rozpaků
mluví za tichou historii, a,
jak realista shledává,
aspoň na půl o ní mluví
falešně.
Je pravda, že historie
pracovala k sociálnímu
osvobození člověka, ale
zároveň je pravda, že pra
covala k jeho osvobození
od mnohého jiného, od
svévole a pýchy vládnou
cích, od každého druhu ty
ranie, také od toho druhu,
jejž komunismus zavádí.
Komunisté rozpůlili po
krok -lidstva, jednu jeho
část uznávají, po druhé

šlapou. Proto komunistic
ká revoluce ani po pade
sáti letech ještě není ho
tova a často se musí vra
cet k začátku. Nedbá ce
lého lidského obsahu, ce
lé vůle člověka.
Přichází na mysli rea
listická poznámka Havlíč
kova: ta revoluce není
přirozená, která musí uží
vat velkého násilí.
Po padesáti letech se
komunistická
revoluce
stále ještě nemůže zřek
nout teroru. Realista usu
zuje, že je to revoluce
aspoň na půl nepřirozená.
Bere na vědomí odhodla
nou nesnášenlivost komu
nistů a ten fakt, že oni
už ve školách k nesná
šenlivosti navádějí a v ní
žáky vyučují.
Ptá se, jak se ptal po
první světové válce, co
dobrého možno očekávat
od nesnášenlivosti.
MATE
VYROVNÁNO
PŘEDPLATNÉ ?

Veškerá P O J IŠ T Ě N Í odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
l

1t

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , Víc., 3189
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M arie Holková: Tisíc tomu let (K řesťa nská akademie, Řím, 1973)

Spiaci básník

Svatováclavsky mýtus
Literatura pro děti je v exilu opravdu Popelkou. Až na pohádky, tu a tam
se objevující v exilovém tisku, na Kratochvílovy pokusy o povídky o zvířatech,
na nepříliš lepší M artínkovy pohádko-povídky, na několik čísel předčasně zašlé
curyšské Palety, nevyšlo v zahraničí nic, co by bylo určeno pro mladé či nej
mladší čtenáře. I publikace výboru pohádek českých sběratelů, kterou naklada
telství C C C Books ohlašuje drahný čas — a v poslední době znovu — zůstane
asi většinou neprodaná, koupí si ji dospělí jako "o n u něžnou vzpomínku na
dětství a krásu národní tvorby, přecházející z generace na generaci", jak praví
propagační prospekt. Neboť — a to je smutné, ale bohužel objektivní zjištění
— česká mládež v cizině přestala překročením hranic číst české knížky. A druhé
zjištění, které je kausálně spojeno s předchozím: autoři pro mládež do exilu
nepřišli a pokud přišli, nepíšou; a pokud píšou, nakladatelství se bojí obchod
ního fiaska, a rukopisy zůstanou — podobně jako většina poezie — ležet v
šuDlících.

Tím záslužnější, byť
krkolomný,
je
pokus
Křesťanské akademie v
Římě dát do ruky české
mu dítěti, žijícímu z po
litických důvodů mimo
české prostředí, mimo
českou školu, v české ro
dině, kde se mnohdy čes
ky přestává mluvit - z
pohodlnosti - knížku v ma
teřštině. Hned zpočátku
musím říci, že se pokus
nepovedl zcela.
“Tisíc tomu let” je dru
hé vydání povídky, která,
nemýlím-li se, vyšla už v
Československu a římská
KA ji vydala k tisícímu
výročí založení pražského
biskupství.
Vypravěčka

si vymyslela příběh, kte
rý nesou dvě děti - otroci,
Ptáče a Jelínka, a který
je zasazen do roku 929,
kdy byl zavražděn svátý
Václav. A nejsem možná
daleko od pravdy, domnívám-li se, že příhody obou
dětí jsou jen pomocnou
fabulí, aby se oslavily
křesťanské
vlastnosti
Václava, “knížete pokoje
a míru” .
To se autorce podařilo
přes všechny překážky,
které jí historie postavila
v cestu, “škoda, že zlo
zvyk otroctví z mé země
nelze vymýtit,” praví vé
voda české země, po
vzdech asi anachronický,

neboť tehdy lidé mysleli
ještě v jiných kategoriích
než dnes, a na otroctví neshledávali pranic zavrže
níhodného.
Václav,
jako
pravý
křesťanský kníže, zacho
vává desatero, do všech
důsledků, prohřeší se však
proti čtvrtému přikázání
ctít své rodiče, když za
pudí svou matku Draho
míru do exilu na Budeč.
Není to proto, že zosnovala vraždu Václavovy ba
bičky Ludmily, nýbrž
proto, že držela s “bojov
ným” synem Boleslavem,
který se vysmíval Václa
vovým mírovým úmlu
vám,
jimiž
“velikou

Ján Sm rek

moudrostí ušetřil zemi
všech krutých válek a z
nepřátel si uměl udělat
přátele'". Dobro země,
vlastně strach z osudu,
podobného
polabských
Slovanů, zatlačily na ně
jaký čas vévodovy kře
sťanské ctnosti.

Nechajme ho.
On ako ořech
A ide hťadať
o ktorých iba

Nechajme ho. škoda mu rušiť šťastie,
čo sfratí hněď, keď oči otvorí.
Len v tejto chvíli v ume jeho rasiie
verš, čo je bez slz a čo nebolí.
Nechajme ho. V eď načo ru šiť ružu,
keď chce sa zatvoriť a ukryť vóňu,
čo chce sa zatvoriť, keď tuší slzu,
která si v ťažkej chvíli přišla po ňu.

Holková věnuje celou
kapitolu incidentu se zliekým vévodou Radsiavem.
Opírá se při tom o Kosmovu kroniku, i když si ne
jsem jist, že už pražsky
kanovník připisuje sv.
Václavu jedinečný návrh
na řešení sporů mezi ná
rody, totiž aby si to vůdci
vypořádali soubojem me
zi sebou, nápad, který
rozvádí Karel Čapek v
jedné své podpovídce a
který zůstává, bohužel,
dodnes bez odezvy u mo
derních politiků a vůdců.
Samozřejmě, vystupuje tu
Václavův “adjutant” Po
diven, s nímž chodí kníže
za noci podělovat chudé
chlebem
(proč za noci,
zůstává záhadou, protože
například anglická koleda

sa chránit' majú před slzami
a preio nechajme, nech básník spí.
A k probudí sa, žialiť bude s námi,
bude chcieť s m rtvým i si la h n ú ť pod lipy.
Nechajme ho. K e ď spí, je aspoň živý,
ruky má cez prsia jak pachola
a úsm ěv na tváři má lichotivý
a na pleciach má krídta sokola.
Keď vstane, nohy jeho m erkurovské
sa stanů olovenými a ťažkým i,
oblečie smutečné si rúcbo vdovské
a oči jeho budu matnými.
Keď spí, sa
sú jazerom,
keď vstane,
a všetko na

(Pokračování na str. 8)

ravské obci hodila na kolchozní hnůj a pak mě hnala
biči a. holemi^až za ves, když jsem na pouti koupil
zmrzlinu, patnla jistě k nepřátelům všeho sociali
stického. To, ^že jsem odmítl zmrzifms zaplatit a že
jsem tvrdil, že ji považuju za samozřejmý vděk za
Kujeba
osvobození od kontry, nebylo jistě důvodem k přes
vé ticho. Začal jsem mluvit o abstinenci. Později mě polnímu běhu. Podobné nedorozumění bych snad při
studující FFUK František Navrátil upozornil, že jsem pustil, když jsem jako tribut za srpnové zachránění
si vybral nepříhodné téma pro hospodu, já si však před kapitalismem zakoupil bez peněz v konfekci
myslím, že proti alkoholu se má mluvit právě tam, obleček a z prodejny Mototechny chtěl odjet s octákde ohrožuje. Podle mého názoru to nebyl důvod, vií. Ale pro korunu za zmrzlinu by mi přeci občané
proč studujícího FFUK Navrátila a mne od Fleků po pětadvaceti letech života v komunistickém idea
vyhodili. Ještě jsem se totiž nedostal k vlastnímu lismu nebyli zlámali dvě žebra. Vzklíčilo ve mně
zástoji, ještě jsem hovořil o vlivu alkoholu na Vel také podezření, že ti kolchozníci chtěli mírovým zá
kou říjnovou revoluci, a už se začaly zvedat hlasy, vodem dokázat, že jsou ještě pořád národem" Zátopkteré nebylo možno při nejlepší vůli označit za přá ků, kteří stačí na sovětské Kuce.
telské. Nedal jsem se však vzmáhajícím se hlukem
Zároveň se mi vtírá podezření, že Češi nemají na
odradit a rozvíjel jsem svou teorii dál. Když jsem ši řeč v lásce. Neuvědomují si, že jí hovořil nejen
došel k tézi, že Nikita Sergějevič byl syržen proto, Ivan Hrozný a geroj čapájev, co byl zavsjo v peredi.
že příliš holdoval- vodce, chytilo několik párů sil ale i Stalin, jakož i jeho druzi, kteří se octli na
ných českých rukou studujícího FFUK Františka hnojišti dějin podobně jako já na hnojišti severomo
Navrátila a mě za límec a než jsme se nadáli, le ravského kolchozu.
želi jsme před hospodou na dlažbě. Ani přednost jako
Poznal jsem to, když jsem odjížděl z Prahy. Stáli
hostu mi nedali a továrišči Navrátilovi vylili perka jsme s Františkem Navrátilem z Prahy 6 ., študují
přede mnou. To bylo tak trochu štěstí, protože měl cím FFUK, před moskevským vlakem na nástupišti
možnost pozorovat můj let a tvrdil, že jsem letěl a jak je mezi dobrými přáteli zvykem, loučili jsme
jako Gagarin.
se písní. Zpívali jsme sovětské častušky a k nám
Tenhle fakt, který patří k nejhlubším zážitkům, se přidalo několik sovětských občanů z vedlejšího
mé cesty po Československu, jsem si potvrdil, když vagónu.. Potom jsme zanotili i píseň demokratické
mě podobně vyhodili bratři Češi ještě třikrát. To- mládeže Z národů ač jsme různých. Tu k nám p ři
várišč Navrátil, studující FFUK, mi naměřil pokaždé stoupil příslušník Ozbrojené stráže ochrany železnic
delší parabolu. Raketová základna v Baikonuru se a neomaleně nás vyzval, abychom přestali pět, že si
zajímá nejen o mne jako budoucího kosmonauta, ale občané stěžují. Na Hlavním nádraží se prý sovětská
i o ruce českých pracujících jako o novodobou po písničky trpět nebudou, mohli prý jsme si zazpívat
honnou látku budoucích sputniků, kterou nám bude doma. Kolem nás se začali výhrůžně shromažďovat
lidé. Vlak se naštěstí rozjel a já jsem tak přišel o
Amerika zoufale, leč marně závidět.
František Navrátil, studující FFUK tvrdil, že vy další astronautický pokus. Ale studující FFUK Fran
hazovat hosty z pohostinských podniků patří k ty tišek Navrátil z Prahy 6 . od té doby nepíše.
pickým národním zvykům. Češi prý tak prokazují | Jinak však je Československo země krásná, taková
lásku k osobám, jichž si zvláště váží. Já osobně se ^barbarsky socialistická. Než se tam však rozjedete
však kloním spíše k názoru, že pravicoví oportuni- bez tanků, trénujte se v běhu na dlouhé trati, v le
sté v Československu dosud ani zdaleka nejsou vy tu parabolickém a absolvujte kurz samba, což je so
mýceni, a že na nás zkusili nátlakovku. Ta skupina větská varianta juda, samozaščita bezoružja, nikoli
bodrých kolchozníků, která mě v jedné severomo , latinskoamerický tanec.

Sovětský komsomolec vypravuje
Jaroslav

oči jeho ligotaju,
které sa v s-lnku kupe,
koniec bude inofaju
svete mu bude hiupe . . .

Dnes nie je pre to čas, by básník bděl.
Radšej nech spí a stráži svoju lýru.
Nech vstane potom až, keď vstane Spasitel'
a poézia zase zaleje zem našu šíro-šíru.

Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

Československo je, továrišči komsomolci, krásná
země. Trochu barbarská, ale krásná. A tak nějak
opravdu socialistická, prvobytně pospolná. Nic proti
naší “rodině” , tu se žije výborně, tak nějak svobod
ně, a bude se žít ještě lip, jen co skoncujeme s těmi
šikmOokými dogmatiky. V Československu jsem si
pc mnoha stránkách připadal jako u nás. Fronty
před obchody, když se ženy vracejí z práce, klení
na ztrátu času, která umlká, jakmile se objeví na
rohu soudruh policajt. Byrokracie, která udržuje
pokrok ve snesitelných mezích a tlumí účelně pří
lišnou iniciativu jedince. Závazky skoro v každém
závodě ke každé myslitelné příležitosti, které se
ovšem nedodržují. Zkrátka, továrišči komsomolci, ja
ko u nás doma. Nejenže nás v životní prostřednosti
čeští a slovenští bratři dohnali, mnohdy nás před
stihli.
Takové pivo třebas. Neříkám, že ^výrobky moskev
ských pivovarů chutnají jako splašky, jak by rádi
namluvili světu zrádci národa a, socialismu Sacharov a Sólženicyn, ale plzeň je přece jenom plzeň.
(Továrišči censore, tohle si nepište, o pivu smím
mluvit, to mi na NKVD výslovně povolili.) Můj hosti
tel, studující filosofické fakulty Karlovy university
František Navrátil, mě zavedl do hospody U Fleků,
na ono památné místo, kde se scházeli už od^ devá
tého století našeho letopočtu čeští komunisté, aby
chystali světovou revoluci. To vám je taková útulná
hospůdka, která je pro svůj historický význam .vy
hledávaným střediskem zábavy zahraničních turistů.
Připadal jsem si tam jako na nějakém sjezdu obrán
ců míru: mezinárodní společnost, moc řečí; jenom
závěrečná resoluce dopadla poněkud jinak.
Napojil jsem se božskou třináctkou a zachtělo se
mi něco proslovit, myslel jsem: spřátelená země
něco ze sovětské moudrosti nemůže škodit. Povstal
jsem a přesně jak to slýchám od^ Leonida jserr
zvolal: “Dorogi továrišči!” Okamžitě nastalo hrobo

On spí. Je spravodlivý.
láme kóru zeme.
všefky ve lk é divý,
vtedy vie, keď drieme.

I
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•

—ses-5 někdo' něco s úspěchem podnikat ve pro' spě-:* .&*. mládeže v Sydney, musí to dělat ve spolu" sešel se Sokolem a — pokud možno — i s jinými
—-f—" js i čs, organizacemi. Je to předně proto, aby
jespato Tai práci, kterou už dělají dobře oni a za
c r iš e jktko. že je v Sokole soustředěn značný po
češ čs. mládeže. I s organizací tábora pro čs. mlá,«fež sni pomohli členové Sokola a další krajané a kratpřímně a s nadšením. Bez jejich pomoci by
se poo yt v táboře ani zdaleka tak nevydařil. Práce |
ryk? pro všechny hodně: v kuchyni, dohled na dě
li. které se rozdělily do skupin: Tygři, Žraloci a J a 
guáři byli kluci a Knedlíčci, Nebojsové a Sokolict
jdfečaia), dozor při hrách, při koupání v bazénu, při
i*fenýcfa závodech, bodování o “bobříky” atd. V pla'ýsedtých závodech, které byly nejpopulárnější, vy.;HÍkal Milan Lukáš (který také vyhrál šachový tur?Baj). Každý večer se konal improvizovaný koncert
'•z divadelní scény, které si děti samy sestavily a na
.závěr tábora byla výstava zhotovených “umělec,£ých předmětů” (nejlepší vystavená “díla” : M.
Leznár, M. Lukáš, K. Veselý, z dívek O. Krotká, D.
Okhardtová a M. Re.cová). Před odchodem z tábora
bylo rozdávání cen. (Mnoho krásných cen věnovali
manželé JurečkovL) Za nejlepšího hocha na táboře
byl prohlášen Milan Lukáš, za nejlepší dívku Lidunka Hoffmannová. Oba prokázali velký smysl pro>
>zodpovědnost, zapomínali často na sebe a starali se
o druhé.
Tábor byl veden též v ovzduší náboženském. Na
denní mši svatoú nebyl nikdo nucen, ale každý ví
tán.
Někteří rodiče' mi řekli, že poslali svoje děti na
tábor proto, aby měly děti více příležitosti mluvit
Tlesky, Jedinečnou příležitostí pro ně může být pří
tomnost na českých bohoslužbách. Přiveďte je, ať
;už jste jakéhokoli vyznání. V Sydney a okolí jsou
každý týden dvoje české bohoslužby: .
; Marist Chapel, 5 Young St., Sydney: každou první
a třetí neděli v měsíci o 11. hod. dopoledne,
: St. John of God Hospital, 13 Grantham St., Burvood. NSW:, každou sobotu o %7. večer (platí za
neděli).
Italian Centre, Stuart St., Wollongong: každou dru
hou neděli v-měsíci o %5. večer,
r. Sacred Heart Church, 839 Hunter St., Hamilton:
každou čťvrtou neděli v měsíci.
Zve Vás katolický kněz v Sydney,
■•
O:-Vladimír Ondrášek, S.D.B., M.A., B.T.,
St. John of God Hospital, 13 Grantham St.,
‘
Burwood, NSW. 2134. Telefon: 747-5611
S W IS S T R A IN E D
W ATCHM AKERS
K. Ebner

19 York St.,
SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 29-7543
'

■^

' •

největší australské
skupiny pro, hromadné
nákupy

.......

Dovolujeme, si ,
upozornit naše milé
hosty, že každé pondělí
bude nyní naše restau- I
raee zavřená. V jiných
dnech jsme nadále plně
k dispozici.
GOURMET
RESTAURANT
:. 129 Bayswater Rd.,
Rushcutťers Bay, NSW.

SAM O ST.

Jsme členy
R E T R A V IS IO N

D IS C O U N T H O U S E
241A Oxford Street

BONDI JUNCTION
(proti kinu Metro)
Tel. 389-1222
POZOR: Náš obchod
je POUZE na uvedené
adrese!
Jen “Naše ceny
jsou nejnižší!”

ŽENU,

- kieřá má ráda děti,'
: přijmeme k ošetřování
našich 2 dětí (1 roční
a 8r., chodící do školy)
a k lehké domácí práci.
Mzda | 50 týdně a plné
zaopatření. V sobotu
a neděli volno.
Jsou třeba reference.
Volejte po 8. hod. več.
(Sydney) 92-3252.

Přijmeme
PEKAŘE
P E K A Ř . P O M O C N ÍK A
M UŽE K DODÁVKÁM
CHLEBA
SO O S B A K E R Y P/L.

445 Old South Head Rd.
Rose Bay, NSW.
Tel. (Sydney)
371-8421, 371-7341
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SVATO VÁCLAVSKÝ M ÝTU S

(Pokračování se str. *)
o “dobrém králi Václavo
vi” neváhá umístit podob
ný lidumilný skutek do bí
lého dne).
Obě děti, hrdiny povíd
ky, přiveze na pražský
trh žid Abraam (kdo jiný
by mohl obchodovat s
otroky než žid) a Jelínku
odkoupí zeman ze země
Pšovanů, kde vládne Bo
leslav, kdežto Ptáče za
chrání z otroctví sám kní-.
že a zařadí ho do své dru
žiny.
Kdyby byly děti bedli
vější, mohl Václav vlád
nout déle, mohl se vy
hnout násilné smrti, Bole
slav by nebyl dostal pří
zvisko Ukrutný a Václav
by se možná nepřiřadil k
zástupu svátých. V tom
případě bychom nemusili
čekat, až vyrazí se svými
z Blaníku a pokusili by
chom se sami zbavit se
vředu.
Jazyk novelky je ar
chaický. Snaží se napodo
bit - zvláště v dialozích řeč Starých pověsti čes
kých, ale u dětí se jistě
mine s účinkem právě tak,
jako musí u exulantské
mládeže selhat Jiráskova
nápodoba jazyku starých
kronik. Kromě toho - a to
je vážnější - vloudilo se
autorce do textu několik
vážných germanismů (jed
ná se oč . . , nachází se . .
a podobně), což měl od

povědný redaktor KA
opravit tím spíše, že kníž
ka je určena pro nezku
šené čtenáře. Obrázky Z.
Buriana jsou ve stylu ilu
strací historických romá
nů Věnceslava Černého a
nepochybuj u, že mladé
čtenáře zaujmou víc než
sentimentální, vlastenecké
vyprávění o knížeti Vác
lavu, rytíři bez bázně a
hany, a o dvou dětech,
které žily bohabojně v je 
ho době.

" Řekně,e fo květinam i"

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

i
j
1
1
I
1

DO C E L É H O S V Ě T A

I

Právě proto, že je dět-'
ské literatury v exilu tak
málo, mělo by se jejímu
výběru věnovat tím víc
péče. Jinak je nebezpečí,
že úsilí o dobrou věc vy
zní naprázdno.
N EJD E O O M Y L ?
V článku Pán Čech, pán Evropy, uveřejněném v
Přes tyto vážné omyly
HD č. 3 ze dne 4. února uvádí jeho pisatel, že vý
je však třeba Křesťanské rok “Kdo je pánem Čech, je pánem Evropy” pronesl
Akademii poděkovat: od 0. Bismarck pravděpodobně při uzavírání prusko-ravážila se něčeho, z čeho kouské smlouvy z roku 1897 a odvolává se na “The
mají ostatní exilová na MacMillan Book of Proverbs, Maxims and Famous
Phrases” .
kladatelství strach. J. S.
Zde jde zřejmě o omyl, jelikož O. Bismarck, který
17. 3. 1890 resignoval na svůj úřad, ležel v tuto dobu
na smrtelné posteli a krátce potom — 30. června
1898 — zemřel. Druhý omyl tkví v tom, že aliance
mezi Rakousko-Uherskem a Pruskem byla uzavřena
H O D IN Á Ř *
24. září 1879 a podepsána Bismarckem a hr. AndrásZ L A T N ÍK *
synx, schválena pak 3. října 1879 císařem Vilémem
1. Bismarck tehdy přijel k jednání do Vídně již 22.
STEVEN VARD Y
září 1879, což byla jeho první cesta do rakouského
590 George St.,
hlavního města od roku 1866, kdy Rakousko-UherSydney
sko bylo poraženo Pruskem v bitvě u Hradce Krá
(proti Trocaderu)
lové (Sadská) 3. července 1866.
Nemám při ruce dostatek materiálu k studiu této
Velký sklad zlatých a j.
otázky a nemohu potvrdit, zda Bismarck prohlásil
šperků, hodinek atd.
14. listopadu 1897 na obranu pruské aliance s R a
Opravy se zárukou.
kouskem, že Čechy mají uprostřed Evropy. klíčové
Mluvíme česky
postavení, ale z textu samého je patrno, že jde opět
a slovenský.
0 omyl, neboť jednak by neobhajoval tento pakt po
Telefon: 61-8579
18 létech od jeho uzavření, jednak by Jean Baptisté
Charaudy v knize “Franeie v roce 1889” nemohl ci
tovat výrok pronesený o 9 let později.
Jedná se zde sice jen o záměnu čísel v letopočtu,
ovšem ta by mohla uvést mnohé na nesprávnou sto
>
Přijmeme
' pu při pátrání o původu výroku.
Při této příležitosti bych chtěl upozornit jednak
!
SP R Á V C E DOMU
<
na předchozí prusko-rakouskou alianci z 16. ledna
,
do nové budovy s 50 byty v prostoru
< 1864. jednak na knihu vydanou roku 1966 v Kolíně
;
PADDINGTON — CENTENNIAL PARK
I n. R. “Bismarck — Bibliographie” , jež obsahuje přes
'
Bezdětní manželé střed, věku,
| 6.000 hesel a i tak ještě není úplná, dále pak na kni
!
muž pokud možno zručný.
< hu A. O. My-era “Bismarck Kampf mit Oesterreich
in Frankfurt” (Berlín — Lipsko 1927)
i Povinnosti: Všeobecný úklid a malé opravy.
, aamnaBundestag
knihu Langerovu “European Alliances and
|
Žádné vybírání renty.
] Alignments 1871-1890” vydanou v Novém Yorku 1931.
|
Je třeba se domluvit anglicky.
'
Zdenko Horný, Kew
> Volejte ve všední den mezi 9. a 10. hod. dop.
’
I
(Sydney) 61-3409
;
1 Česká restaurace
i Plat dle předpisů a zařízený byt o jedné ložnici.
\ A ^ y \ X V \ ^ V / '^ \ A ^ V A ^ V C ^ W V \ / V 'W ^ / ^ V '^ V '^ \ A ^ \ / \ X V \ X V V A A ^

.

Známá česká firma

,

.V A N H A ’S PRODUCTS Co. P. L. i
l výrobce rybích lahůdek a kontinentálních salátů,
l ROZŠIŘUJE SORTIMENT SVÝCH VÝROBKŮ
I
A SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY
i žádáte-li kvalitu, žádejte výrobky firmy VAŇHA
u svých obchodních zástupců
1
nebo přímo u výrobce.
i
Větší zakázky k různým příležitostem
dodáme na místo určení za velkoobchodní ceny.

1
I
|
(
1
!
,

V A Ň H A 'S P R O D U C T S CO. P/L.

1
i

216 Devonshire St.
Surry Hills, NSW. 2010
Tel. (Sydney) 69-6889 .

1
I

' (Contin. " G O U R M E T "
' IRestaurant " L A B U Ž N Í K "
129 Baysw ater Rd.
W
ushcutters Bay

R

Sydney, tel. 31-7393

(
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Otevřeno v úterý až sobotu od 11 h. dop. do 2. h. 1t
odp. a od 5 do 9 večer. V neděli otevřeno po <
celý dne, v pondělí zavřeno.
I
Přesvědčte se o jakosti našich jídel.

i

Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných. | 1

S

r
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President Johnson věděl o připravované invasi Československa

Zpravodajství, špionáž atd.

j
[

Koncem roku 1969 prošla západním tiskem stručná zpráva, že význam ný příslušník čs. zpravodajské
slsužby požádal o azyl. Trvalo pak delší dobu, než došla soukromá zpráva, že jde o majora čs. zpravo
dajské služby Josefa Frolíka, ktérý pracoval 17 let pro čs. špionážní a protišpionážní službu doma, v
Anglii (oficiálně jako "L a b o u r A fta ch é" na čs. velvyslanectví) a na Středním východě. Mezitím Josef
Frolík zmizel kdesi v Americe. Až koncem ledna a počátkem února tr. uveřejnil londýnský deník T h e '
Times obsáhlejší zprávu o majoru Frolíkovi a inform acích, které sdělil po svém útěku z Československa.
Napsal také, že Frolík sepsal své zkušenosti na 500sfránkovém rukopisu, který měla v červenci m. r.
k dispozici americká C IA . Redaktor T IM E S -ů poznamenává, že pracovníci C IA z W ashingtonu vyjmuli
z originálu některá jména a víc než sto stránek textu, který má zůstat nadále tajný, a zbytek dali k
nahlédnutí. I v tom zbytku je hodně zajím avých, pra nás až otřesných informací. Uuozornímé aspoň
na některé\

Londýnské noviny zají
malo ovšem především
Frolíkovo odhalení o čs.
špionážní síti, která pra
covala ve Velké Británii
a v níž byli aktivně za
pojeni i tři členové brit
ského parlamentu. Z Če
chů a Slováků byl nej
úspěšnějším čs. agentem
v Británii bývalý přísluš
ník čs. západní brigády
Karel Zbytek, poúnorový
“exulant”, pracující ve
zpravodajské organizaci
bývalých čs. důstojníků v
Londýně CIO (Czechoslovak Inteligence Office),
která spolupracovala s
britskou
zpravodajskou
službou. Ten dodal do P ra
hy spoustu jmen různých
spolupracovníků britské
zpravodajské služby a
množství důvěrných infor
mací. K. Zbytek (pracu
jící pod jménem “Světlo”)
přijal za svou práci 40.000
liber. V roce 1962 zemřel.
Spolupráci tří britských
poslanců získali čs. zpra
vodajští důstojníci Jau
Paclík a Václav Tábor
ský.
Na základě Frolíkových
informací krátce po útě
ku byl mj. zatčen v Bri
tánii čs. agent M. Praeger, který byl později od
souzen za prozrazování
informací o britské rada
rové službě k 12 letům ža
láře. Informace o spolu
práci členů britského par
lamentu vedly k jejich vy
stoupení z veřejného živo
ta a k zamezení jejich dal

ší špionáži, aie pro soud
ní žalobu proti nim ne
mohl Frolík dodat dosta
tek písemných důkazů.
Mezi agenty v Británii
uvedl Frolík též Jarosla
va Hodače (“Lev” ), který
zastával po určitou dob i
funkci tajemníka čs. so
ciálně demokratické stra
ny ve V. Británii a krát
ce pracoval jako účetní
v redakci Jostenova Če
choslováka. Sám- redaktor
Josef Josten byl podle
Frolíka určen dvakrát k
likvidaci, avšak plány čs.
zpravodajské služby byly
nakonec odvolány, stejné
jako byl nakonec zrosen
plán na odvlečeni bývalé
ho londýnského zpravoda
je ČTK Antonína Buzka..
když požádal v Anglii o
azyl. (Tč. je zaměstnán v
redakci listu Daily Ex
press.)
Závažnější
tajemství,
která Frolík aspoě zčásti
osvětlil, se týkala doby
kolem československého
jara.
Tvrdí především shod
ně s mnoha pověstmi, kte
ré kolovaly po světě více
krát v minulých letech,
že americký president
Johnson byl předem in
formován o připravované
okupaci Československa.
Frolík uvádí, že byl v té
době v Praze a na vlast
ní oči viděl zprávu čs. vel
vyslanectví ve Washingto
nu, dle níž Sověty uvědo
mily presidenta Johnsona
o brzké invasi Českoslo

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 — $.739.80

venska. Tato informace
byla prý předána A. Dubčekovi těsně' před schůz
kou se sovětskými vůdci
v čteme pri čope.

do budovy vyslanectví.
Tam se snažili podle poz
dějšího zjištění arabští
vyšetřovatelé vynutit na
Jordánovi prozrazení urči
tých informací. V té době
informoval ministr vnitra
Kudrna o celém případu
-presidenta republiky No
votného. Po delší poradě
bylo rozhodnuto, aby StB
do záležitosti nezasahova
la, aby jen měla případ
pod kontrolou.
V časných ranních ho
dinách příštího dne byl
pak pořízen pomocí infra
červené kamery další fil
mový záznam o odnášení
Jordánová těla
týmiž
čtyřmi muži do auta. Vůz
byl pak sledován až k ná
břeží Vltavy asi 1 km od
středu města a kamery
zachytily opět věrně; jak
bylo Jordánovo tělo vyne
seno z auta a hozeno do
Vltavy.

Frolík popisuje také
přípravu
a
provedení
akce na zdiskreditování
německých a rakouských
politiků “nalezením naci
stických dokumentů” v
Černém jezeře na Šuma
vě (shodně s tím, jak ji
vylíčil L. Bittman v kni
ze “The Deception Ga
me” . o níž jsme refero
vali v č. 23/1972) a úlohu,
kterou při tom hrál ny
nější předseda čs. federál
ního parlamentu L. ŠtrougaL
Poprvé veřejně a podrobeěji Frolík popsal pří
pad smrti místopředsedy
Americké židovské pomoc
né organizace Ch. Jordá
na v roce 1967 v Praze,
která tehdy vyvolala hod
Krátce potom bylo svě
ně zájmu a dohadů na Zá
padě (viz HD č. 18/1967 řeno sekretáři ÚV KSČ
“Záhadná smrt ve Vlta Vladimíru Kouckému, aby
vě”). Pražské noviny teh pozval egyptského velvy
dy uveřejnily v kratičké slance k návštěvě a sdě
zprávě, že Jordán spá lil mu, že čs. vláda je o
chal sebevraždu a mini Jordánově případu infor
sterstvo vnitra oznámilo, mována, ale že nehodlá
že první i druhá pitva dávat zprávu o tom. ame
(provedená na nátlak ze rickému velvyslanectví,
zahraničí) nezjistila na Lani zjišťovat identitu čtyř
utonulém stopy násilí. přímo zúčastněných osob.
Frolík popisuje případ ve řtekl, že čs. vláda nechce
ohrozit dobré styky s
zkratce takto:
Jordán byl od svého pří arabskými státy a nemá
letu do Československa zájem na zvyšování sym
pod stálým dohledem pří patií k židům, s nimiž má
slušníků StB. Ti ho sle sama problémy.
časem se snad také vy
dovali í 14. srpna, když
vyšel z hotelu a krátce světlí, jak zemřel na vrchu
na to byl přepaden 4 mu u Bernu švýcarský lékař,
ži a odvlečen do auta s pozvaný předtím k druhé
diplomatickou poznávací pitvě těla C. Jordana.
Na další -podrobnosti z
značkou.
Telefonovali
okamžitě plk. Kavanovi. činnosti čs. zpravodajské
který' nařídil jen dále služby si počkáme, až bu
sledovat auto. Někteří dou vydány knižně (před
příslušníci StB pak byli pokládáme, že budou)
před budovou egyptského zkušenosti majora Josefe
vyslanectví dříve
než Frolíka - či pod jakýrr
auto, které jelo oklikou jménem dnes vystupuje
a měli možnost plně fil Může to být hodně napí
movat odvlečení Jordana navě čtení!

Pro''-'-*’'"r.e veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

M. CHRPA
Op t i c a L SeRvice

513 Hampton S.„
Hampton, Vic.

j

Teiefon= 985756

Tibor Uskert: Son Of The Twentieth Century.
Nákladem autora (2238 Vicenfe St., San Francisco. Ca. 941161. 1973. str. 131. cena U S S 3.00.

Autoportrét
v neikrásněiŠich barvách
Když mne redaktor HD požádal o recenzi Uškertovy knížky, pravděpodobně ani netušil, jaký mi
klade úkol; Při jejím čtení jsem se dozvěděl, jak
všestranným studentem byl Tibor Uškert na gym
nasiu v Báňské Štiavnici, jak toužil po vědění, že
byl představitelem bratislavských vysokoškoláků v
letech 1943-1948, jak vynikal svým vousem i malou
přízní k bratrům Čechům, jak se stal vůdčí posta
vou v uprchlickém táboře Ludwigsburg, kde se také
proslavil svým básnickým umem, jak založil hnutí
křesťanského universalismu, jak se pokládal za mi
stra elegance,.exceloval nejen jako milovník, ale i
tabletenisový, šachový a bridgový šampión, dospěl ve
výjimečného linguistu a stal se jako jediný Evropan
právníkem v Kalifornii. Samozřejmě sdílím s profe
sorem Uškertem radost z jeho skandinávského ná
bytku, 60 obleků, 200 košil a stejně takového počtu
nákrčníků, 60 párů cbiivi a bílého Mercedesa 280 SE,
jehož modrá sedadla konstatně koženě voní. Snad
je třeba ještě dodat, že v závěru přináší tato kniha
velkou naději Americe a vlastně lidstvu:
“ . . . K d o ví? Jednoho dne budu možná sedět ve
Washingtonu a hrát novou partii šachu s ruským
generálem, tentokrát však s plnou mocí této nádher
né země za sebou. Přišla doba zrušit poslední ne
spravedlnost v americké ústavě — každý americký
občan by měl mít právo kandidovat na president
ský úřad, bez ohledu na to', kde se narodil. . . Ame
riko, já jsem připraven. Jsi připravena, Ameriko?”
:
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Velký výběr jakostního masa a uzenin
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S

najdete v (českém řeznictví a uzenářství

í
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U FRANTIŠKA ŘÍHY

]

s7 3 M clntyre Rd., Nfh. Sunshine, Vic., fel. 311-2019Í

< Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu. \

< . Naše specialita: domácí jaternice a jelítka,
>
frankfurtské párky, turistický salám.
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2 ČESKÉ FARMY
OD ČECHŮ
' VOLEJTE (MELB.) 059-788228
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ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
!

(Dry Shampoo)
j
> Služba 24 hodin denně 7 dr v týdnu v privátních ;
< domech, nemocnicích, kancelářích, restauracích j
| atd. — Mluvíme česky
I W 6 S T P IE L D S E R V IC E S
I Tel. ( M E L B O U R N E ) 850-7395
5 Rovněž všechny druhy jiných čisticích služeb
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HL A S

DOMOVA

Trochu neslavné historie
Karel Schwarzenberg

Jecien ^způsob, jak si připomínat české dějiny s
jejích různými obraty, vzestupy a úpadky, je ná
vyk vzpomenout v novinách na ty. události, které
mají v daném roce výročí s kulatým číslem let. V
minulých dvou letech byly výročí událostí, které
nebyly samy o sobě důležité, ale byly příznačné pro
vývoj, pro obrat českých dějin před sto lety. Loni
jsme mohli vzpomenout na sto let černého pátku.
Tehdy, 9. května 1873, se vítězosláva protičeského
kapitalistického liberalismu, vídeňská Světová revo
luce, obrátila v děsivý, ostudný, zhoubný bursovní
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C CC B O O K S, M N IC H O V

/

J. Kučera: Pražský srpen $ 3.50

•

krachy Zastánci českého státního práva, dlouho
sesměšňovaní jako klerikální zpátečníci, hlupáci,
předpotopní feudálové, mohli škodolibě přihlížet úJ. Schneider: Salónek dočasně uzavřen $ 4.20
i
padku německoliberálních podnikatelů a . zakladate IK.
Friedrich: Cvokářna $ 4.20
I
lů^ . . A v červenci roku 1895 umřel představitel pře |C.
Sterlingová: Případ Masaryk $ 4.50
('
dešlého starosvětského režimu, nositel českého stát K. čapek: Povídky z jedné kapsy $ 2.85
I
ního práva, poslední korunovaný král český Ferdi 'K. Čapek: Povídky z druhé kapsy $ 2.85
!,
nand V., který žil na odpočinku- na tisíciletém praž Třebízský: Povídky karlštejnského havrana $ 2.85i
ském Hradě svých předků. Jaká událost má okrouh K. J. Erben: Kytice $ l.r
{1
lé výročí v letošním roce?
Nevzpomínáme na žádnou událost, která by byla
českému národu ke cti. Letos uplyne osmset let od
události, která je příznačná pro české poměry za
V Austrálii dodá ihned:
i
středověku, ale nepatří do sbírky vzpomínek “Po
M. Čechová, Lot i , Stumpy Gully Rd.,
1(
stopách české slávy” . Ale byla by vůbec chyba ho
S
H LAS DOMOVA M Ů ŽE VÁM DODAT
| vořit tak, jako bychom brali na vědomí jenom co nás
Moorooduc. Víc. 3933
I
těší,
povznáší
a
nabádá
k
hrdosti;
neškodí
ukázat,
|
IH N E D T Y T O K N IH Y :
?
f.e dobře víme i o tom ,. co se našim předkům stalo
1 Bruče Lockhart: Britský agent $ 3.50 ,
\
nepěkného. A tak tedy vezmeme do ruky Palackého
Jaroslav Hašek: The Good Soldier Švejk.
a vzpomeneme na rok 1174.
Heinemann, London, 1973, str. 756. Přeložil
\ Kovályová-Kohák: Na vlastní kůži $ 3.80
>
Onehdy (č. 24/73, p. r.) jsme připomenuli, kterak
Cecil Parrot. 156 kreseb Josefa Lady. Ce
5 J. škvorecký: Hříchy pro pátera Knoixe $ 3.80
S “selský kníže” Soběslav II., syn vítězoslavného So
na £ stg. 2.50.
> Zpěvník národních a populárních písní $ 1.10
\ běslava I., nastoupil na trůn v roce 1173 a sice proto,
\K alendář čs. exilu KALEX 74 $ 5.80
v že král Vladislav I. a jeho syn Bedřich upadli v ne
f A. Lustig: Ulice ztracených $ 4.? milost velkomocného císaře Bedřicha I. — Rudovou
sá. Rozumí se tedy, že Soběslav I. byl pamětliv toho,
<K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 4.60
? aby si naopak udržel císařovu milost a to zejména
Nejsem si jist jak mezi Australany, mezi Brity
c J. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.? pomocí při císařské politice v Itálii.
si Švejk vydobyl svoji popularitu již před 40 lety, kdy
Je vůbec známo, že Vladislav I. si vysloužil koru se Osudy dobrého vojáka Švejka objevily na knižním
< Gertrud von Le Fort: Věčná žena $ 1.10
?
nu a řada českých pánů — tak vyprávěla jejich trhu v překladu a zkrácené úpravě Paula Selvera
? Ferdinand Peroutka: Demokratický manifest $ 3 -? rodová podání — své erby tím, že císaři vydatně a knížka vyšla v několika vydáních včetně paperf Z . Salivarová: Honzlová $ 3.50
? pomohli při obléhání mocného, staroslavného Milána. beku u Penguina. švejkiáda se dostala tak do ši
? J. škvorecký: Zbabělci $ 3.50
5 Císař si patrně sliboval, že podobnými vojenskými rokých anglosaských čtenářských vrstev, jak jsem
? J. Škvorecký: Mirákl (2 díly) $ 7.S výkony se bude hledět osvědčit i nový český panov měl možnost zjistit již při svých prvních kontaktech
ník. Vždyť mu Soběslav už v roce předešlém, na
Angličany, kteří se chlubili znalostmi českosloven
S J. škvorecký: Tankový prapor $ 2.80
< říšském shromáždění, kde byl císařem povýšen, slíbil sského
života — puškami z brněnské Zbrojovky, Švej
S Jan Beneš: Na místě $ 3.50
5 vyslání českého sboru do Itálie; tam bylo chystáno kem a do trojice všeho dobrého pák později tento
sumář doplnil Dubček. Obstaral jsem si tento SelS ja n Beneš: Až se se mnou vyspíš . . . $ 3.90
< páté císařské „tažení proti papežské straně.
Velení českého sboru, provedení českého tažení, verův překlad, nikdy jsem však nedočetl, jednak
SE. Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.60
< svěřil Soběslav svému bratru Oldřichovi, který se nepatřím mezi fanatické obdivovatele Švějka, vlád
SE. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 3.60
c mu vždy osvědčil věrným pomocníkem. Jakožto úděi- noucími celými pasážemi zpaměti a pak, překlad mi
b Arnošt Lustig: Miláček $ 3.70
< ný, kníže se Oldřich sice psal “z Boží milosti vévoda připadal jak vykastrovaný, zřejmě doba, kdy vznikl,
> J. Hochman: Kronika místodržení v Čechách $ 3.901 moravský”, ale nezamýšlel takovým titulem nazna nebyla ještě v anglické literatuře zralá pro lidové
> J. Firt: Knihy a osudy $ 4.20
1 čit onu moravskou svrchovanost — neodvislost od Če ho génia Haškova ražení. Takže adekvátně přelože
né veledílo komisaře Rudé armády se dostává na
\A . Lidin: Trpaslík na houpačce $ 3.80
? chů —, kterou se brzy potom, v roce 1182, snažil anglický knižní trh až nyní, pokud ovšem Švejk mů
tentýž císař sestrojit. Maje podle rozkazu svého star
\ G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
< šího bratra, vévody českého, táhnout do zemí vlaš že vůbec být přeložen do cizího jazyka beze zbyt
f L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.20
s ských, projednal věc s moravskými pány; protože ků; nejde jen o slovesné vyjádření, ale celé záze
?L. Grosman: Nevěsta $ 3.30
* nešlo o válku obrannou na zemských hranicích, nýbrž mí popisované doby, které rozumí, pokud mám na
mysli lepšího čtenáře, snad jen Středoevropan. Biga
>A. Amalrik: Udrží se SSSR do r. 1984? $ 2.60
< o dalekou výpravu, bylo mu ovšem zapotřebí svolení mista, anarchista, obchodník se psy a notorický alko
zemských . pánů a zemanů. Vytáhl tedy — jakmile
S Kníška Karla Kryla $ 2.40
< přestalo letní vedro — se souhlasem moravských pře- holik Jaroslav Hašek se díky Siru Cecilu Parrottovi
opět vydává v angličtině a infiltruje, světové mínění,
<Z. Němeček:’ Bloudění v exilu $ 1.50
«1 dáků, ale — patrně — bez pořádných zásob.
<J. V. Pole a V. Ryneš: Svatý Jan Nepomucký] | Hospodářská správní služba středověkých vojsk že Švejk je prototypem českého hrdiny a ztělesňu
IP
> (historie), 2 dfly $ 7.50
, bývala beztak prostinká. Ono sice bylo možno vodit je náš národní charakter.
?Z časů nedlouho zašlých (Vzpomínky dr. Mořice; * sebou nějaké voly k snědku, vozit nějaký chléb —
SHrubana) S 3.30
; ! nebo aspoň mouku či prostě obilí —; ale příliš často
S Anglická publikace: The Jews of Czechoslovakia, | hledělo vojsko žít “ze země” . Ovšem opatrný vojeJEDNOTLIVÁ ČÍSLA “HLASU DOMOVA”
> (historie židů v Československu — 2 díly, 1.290; . vůdce hleděl při tom přece jen dělat rozdíl mezi zemůžete kupovat v těchto prodejnách:
’ mí přátelskou a nepřátelskou; zeměpán přátelský
? stran) cena $ 16.SK. Čapek: Anglické listy S 1.70
ADELAlDE:
> by si nenechal líbit přílišné zpustošení své země, a
<K. J. Krušina: Pa Dadáček má dovolenou S 4.60, * mohl by se obrátit v nepřítele . . . Dokud tedy voj- 3 . Pipinas, Club, 131 Hindley St., Adelaide, S. A.
1 J. Danius: Zrod Satanova atomu. 3 dfly $ 15.45 , sko nedotáhlo do nepřátelské země, opatrný vojeMELBOURNE:
? M. Komínek: I pod oblohou je peklo S 5.-50
’ vůdce přece jenom nutil svoje vojsko, aby hledělo
SMotáky z Ruzyně (s předmluvou Luďka Pach > žit se svých zásob. Tento ohled patrně selhal u kní- Novinový Stánek na Elizabeth St., poblíž rohu Flin5mana) $ . 2.£ žete Oldřicha, nebo to byla kázeň jeho sboru, která ders St. (proti Commonwealth Bank), City
McGilTs Newsagency, 183 Elizabeth St., City (pro
\ A. Ostrý (pseudonym — P raha): Československy i se neosvědčila — krátce, stala se nepěkná příhoda.
? problém $ 4.80
? Když Češi směrem na Itálii táhli Německem a do- ti GPO)
SSborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina. > Táhli k zámožnému městu Ulmu. mysleli, že o je- Village Belle Newsagency, 161 Acland Street, SL
> Z. Hejzlar, prof. Kosta, dr. A. Kusák, A. J. Li«hm, > jich m ecái je postaráno, když uviděli dobře záso- Kilda
<dr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a dr. i bený trh. Co tam bylo dobrého, to začali “organisoCLAYTON CARDS SHOP, 336 Clayton Rd., Clay> 0. šik) cena $ 3.10
? vat” — jak se tomuhle říká v dnešním vojáckém ná
< Ivan Sviták: Kniha prezence (Dialektika pocite 5 řečí. Ale tady uhodila kosa na kámen. Tam žije ton, Vic.
SYDNEY:
> 1948-56) $ 1.70
e lid hrubý, kterému při rvačkách poslouží nejenon:
? R . Selucký: Východ je východ $ 3.60
i sprostá slovní zásoba, nýbrž i důrazné pěsti; hrozně PORTER & Co., Newsagenof, 203 a Castlercagh St.
' SB. Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje' $ 1.20 ? Čechům natloukli a nějakých dvěstě padesát jící Sydney - City
< Otakar Odložilík: Obrázky z dvou světů $ 2.00
utloukli. Český sbor tedy měl za sebou smutnou zku MALA’s Delicatessen, 203 Hay Street,. Sydaey-Hay\ P e t r Den: Světélko jen malé 50c
lenost, když dotáhl k císařskému vojsku; a tam ne market
? M. So-učková: Případ poesie $ 1.50
zažil nic lepšího.
<V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.7(
: B O N D I B E A C H N E W S A G E N C Y , 134 CampbelTs Pde.,
■ > Zakázaný dokument (o politic. procesech a reha
i Bondi Beach, NSW.
f bilitacích)' $ 3.80
- R. K. C O N N , Newsagency, 568 Oxford St.,
\ Hais : Angl.-český a česko-anglický kapesní slov
1 Bondi Junction, NSW. ?ník $ 2.80
5 Poldauf: Angl. - český a č. - angl. slovník. 122'
Sstran $ 10.20
Jestli hledali vojenskou službu, kde by se kořistí
<
Ceny jsou včetně poštovného
- zase obohatili — tu ovšem našli; Soběslav II. v príšCísařští oblehli pevnost, kterou si postavila papežs tich létech vedl válku proti Rakousku, které Češi
ská strana a podle papežova jména ji nazvali Alee hrozně zpustošili. Ale tyto války a smutný konec
xandrie. Nedobyli ji; a už o vánocích roku 1174 s<ě vlády nešťastného Soběslava II. zde tentokrát nevětšina českého sboru s nectí začala vracet. Ovšem ži;i chceme líčit. Jenom jsme chtěli říci, jakou — tenje cestou vzali do zajetí Milánští. Ani ti, kteří čestmi- tokráte neslavnou — účast před osmisty léty měli
vydrželi do konce, se nevrátili v roce 1175 jako kdys češi na všeevropském sporu mezi stranami císařskou
rytířové krále Vladislava — obtíženi kořistí: tento a papežskou.
krát se v českých zemích objevili ožebračení vy

S

Nesmrtelný Švejk?

1
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ZA SVO BO DU V Ě D Y A U M Ě N Í
"B ě d a tomu národu, jehož lituraturu přeruší zá
sah moci; to není pouhé porušení "svo bo dy tisku",
to je uvěznění jeho srdce, to je přetnutí jeho pa
měti. Národ si nepamatuje sám sebe, národ ztrácí
duchovní jednotu a přes domněle společný jazyk s,i
příslušníci národa přestanou navzájem rozumět."
Tato slova byla částí neproslovené slavnostní řeči
Alexandra Solženicyná, laureáta Nobelovy ceny. Po
pisují vhodným způsobem situaci převládající nyní v
Československu, která je odrazem poměrů v Sovět
ském svazu. Kdyby tento dnešní vývoj pokračovai
i nadále, výsledek by mohl být jedině podle předpo
vědi Solženicynovy.
Členové Společnosti pro vědy a umění, kteří se
sešli v městě Torontě u příležitosti svého výročního
valného shromáždění, důrazně protestovali proti nové
vlně persekuci namířených nejen proti českým a slo
venským spisovatelům, ale proti všem umělcům, věd
cům, vědeckým pracovníkům a intelektuálům vše
obecně.
Schůze SV U se konala dne 17. listopadu 1973, na
výročí onoho dne v roce 1939, kdy nacistické úřady
uzavřely české university v Čechách a na Moravě,
deportovaly studenty do koncentračních táborů a po
pravily jejich učitele.
Podobnost událostí tehdy a dnes nám připomíná
naléhavost úkolu, aby všichni lidé dobré vůle učinili
vše v jejich moci, aby umožnili nový svobodný roz
květ vědy a umění v Československu.
SVU
P Ř Á T E L É

H L E D A J Í

B. Lánského z PrahyiOřechovky, strojaře, který
žil nějaký čas v Austrálii a později se snad přestě
hoval do USA, dále Blanku a Jaroslava Kotlandovi
(snad v Sydney) hledá přítel z Hradce, dále J.
Schindla, který bydlel v Derby St., Kensington, Vic.
(zpráva).
Zjistíme-li adresu hledaných, oznámíme jim, kde
se na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD

| Hluchoněmý Moravan prosí krajany z celého
i svobodného světa o zaslání nějakých nepopsa
j ných barevných pohlednic db sbírky. Na požádání i čestně zaplatím. V každém případě upřím; ně děkuji.
G. N. Richter,
!
10 Riverwood Pkwy. Apt. 309,
“
Toronto-, Ont. M8Y 4É1, Ont., Canáda

M a lý oznamovatel
3 6 -LE T Ý Č EC H
V A U S T R Á L II,

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

GLENPATRICK .
(u Ballaratu),
historická zlatokopecká vesnice, 20 akrů od
$ 3.300. Splátky prodav.
7% snižovaný úrok.
Tel. (Melb.) 842-5035,
729-5432.
P Ř I H A V Á R II A U T A U

c
j
■'
j

Starší pán, advokát,
přijme
H O SPO D YN I

do domu vybaveného
všemi moderními vy
moženostmi. Dobrá ku
chařka přednost. Vyso
ký plat a velmi dobré
podmínky. K dispozici
je oddělený zaříz. byt
(kde může bydlet též
její manžel). Je třeba
znát trochu , anglicky
nebo německy. Volejte
před 9.30 hod. dop..
(Melbourne) 52-5209.

PSACÍ STRO JE

s českými typy
CO N SUL - P Ř E N O SN É

dodá ihned firma
P A C IF IC
T Y P E W R IT E R CO.

města Kilmore, Vic. byla
272 Swanston St.
smrtelně zraněna paní TaMelbourne, Vic. 3000
mara Hachlicová. Její
manžel, který vůz řídil,
Telefon: 663-2369
byl zraněn, ale po něko
12měsíční záruka
likadenním pobytu v ne
mocnici byl propuštěn do
domácího ošetřování. Tří
leté dítě manželů Hachlicových (posrpnových u- hřbu paní Hachlicové v
prchlíků) nebylo při ne Melbourne se zúčastnilo
šťastné jízdě v autu. Po- mnoho přátel rodiny.

DOMOVA
Č E S K O S L O V E N S K Á O B E C L E G IO N Á Ř S K Á

Jednota ve Viktorii:
V hlubokém smutku oznamujeme všem přáte i
lům a známým, že nás dne 4. února 1974 opu-i — Oznamujeme všem členům a přátelům, že dne 12.
stila na věčnost naše drahá manželka a ma-l února skonal po delším utrpení krátce před dovrše
minka, paní
.
I ním 79. roku bratr Jindřich Silvan, legionář obou
válek. Br. Silvan byl stařešinou Jednoty,
M A R I E Č E B IŠ O V Á
I světových
vytrvalým pracovníkem a hrdým legio
Pohřeb se konal dne 6. února 1974.
I oblíbeným,
nářem, který měl srdce pravého vlastence, čest je
Miloslav Čebiš,
Romeo, Zdeněk, Danielal ho památce!
manžel
a Drahomíra, děti I — Valná hromada Jednoty Viktoria se bude konat
I Whyalla Norie, SA. 5608
I v neděli 24. února 1974 v 10.30 hod. dop. v Duckboard
House, 91 Flinders Lr.ne, Melbourne (příjezd z Russell St.).
' 1
— Ve 2 hodiny odpoledne se bude konat tamtéž přá
telská beseda s krajany a ukázkami filmů, s hud
V hlubokém žalu oznamujeme všem přátelům
a známým, že nás dne 12. února 1974 opustil bou, a vzpomínkou na TGM, domov a přátele. Všich
ni vítáni, vstup volný.
na věčnost ve věku 78 let náš drahý manžel,
otec, tchán a dědeček, pan
S. K. S L A V IA M E L B O U R N E
J IN D R A S IL V A N
V neděli 10. února hrála Slavia v 1. kole NoordeeI
zlatník a hodinář v. v.
ne Cupu v Altoně s mužstvem Melbourne a po dobrém
výkonu celéhc týmu prokázala svou převahu vítěz
I
Jménem rodiny:
I
Jolana Silvanová, manželka stvím 7: 1. O branky se rozdělil všichni útočníci
Slavie.
3— B— H— — ■
Vzhledem k zápasům viktoriánského mužstva s ho
stujícím maďarským týmem Ferencvarosz, bylo 2.
Dne 9. února 1974 zemřel po dlouhé nemoci ve kolo turnaje o pohár Ampolu odloženo na sobotu 23.
věku 59 let náš drahý manžel a otec, pan
února. Slavia hraje důležitý zápas s mužstvem JUST
JA R O SL A V P E T R V IL ÍM E K
v 8 hodin večer na stadiónu v Olympie Parku. Přijď 
By pochován v Yarra Glen, Víc, za účasti
te hráče povzbudit.
F.
• rodiny, přátel a známých.
V hlubokém smutku zůstává jeho milující žena
U Z N Á N Í K V A L IF IK A C E L É K A Ř Ů
Joan a děti Gavan, Rohan, Kenneil, Joanne a
Australská komise pro zkoumání vysokoškolského
Toni.
vzdělání získaného mimo Austrálii (The Committee
on Overseas Qualifications) pozvala ředitele USA
Rodina zesnulého děkuje všem československým
přátelům za všechny projevy účasti, kterými
agentury pro neamerické lékaře (U. S. Educational
se snažili zmírnit naši bolest.
Council for Foreign Medical Graduates), aby spolu - '
pracoval na návrhu nového systému k registrování
lékařů, kteří vystudovali mimo Austrálii. V zásadě
by šlo o zkoušku'již před příchodem do Austrálie a
sjednocení kvalifikačních podmínek ve všech austral
ských státech.
— švýcarské noviny uve dní, při čemž horolezci
IV. N A A R D E N S K É S E T K Á N Í
řejnily pod tučnými titul strávili v ledové stěně
připravuje ve dnech 20. - 21. července 1974 na
ky zprávu o horolezeckém slavného alpského vrcho se
místě, které není dosud pevně určeno. Uvažuje se
úspěchu 231etého Čecha lu 7 mrazivých nocí.
Tomáše Krosse a jeho — Dne 10. ledna zemřela o Lucembursku, Lichtensteinu nebo rakouském
Kromě volby výboru a dalších organi
švýcarského přítele 211e- na Canvey Island v Anglii Innsbrucku.
bodů budou na programu tohoto setkání dvě
tého E. Aubersona, kteří ve věku 88 let paní Mila začních
slezli koncem ledna tr da Stránská, manželka hlavní témata: pět let Naardenského hnutí a výchova
severní stěnu Matterhor- loni zesnulého dr. Jarosla nové čs. generace v exilu. Sídlem Naardenského hnu
nu, tzv. Gogna Raute, do va Stránského. Pohřeb se tí je Londýn, kde sekretariát kromě jiné činnosti
měsíční schůzky věnované zejména politice
sud považovanou za “ne konal v krematoriu v pořádá
a kultuře.
možnou” . Výstup trval G ■So-uthendu.
Australské čtenáře bude zajímat, že Association of
— Z Itálie docházejí zprá Free Czechoslovaks v Queenslandu navrhuje usta
vy o špatných podmín vení Koordinačního výboru Naardenského hnutí v
S N A Ž ÍM S E N A J ÍT
kách
v tamních uprchlic Austrálii.
středního věku bez zá
vazků, který se nekoří kých táborech. Nespoko
O S T U D A PO S O V Ě T S K É M V Z O R U
jenost uprchlíků v táboře
■azků, který se nekoří
noviny otiskly těsně před vánocemi zprá
mamonu, ale má zalí Capua u Neapole vyvrcho vu,Australské
detektiv sydneyského obchodního domu p ři
bení v kultuře, cesto lila vyhlášením stávky dne stihl žečlena
diplomatického sboru jednoho státu při
12. ledna a obsazením bu
vání a přírodě - muže
dovy ředitelství. Stávka krádeži — konkrétně šlo o krádež umělého medvídka
s moderními názory na
Jméno ani příslušnost zadrženého ohleduplně
život, jenž by byl dob byla namířena proti ital koala.
skému vedení tábora a neuvedly. Mnichovské České slovo takové ohledy
rým kamarádem ve
nemuselo mít a v únorovém čísle uveřejnilo
všech životních situa pro urychlenou emigraci. ovšem
plně zprávu ze Sydney, že byl s medvídkem zatčen
V
té
době
bylo
v
táboře
cích. Zn.: “Muž a že
čs. vicekonsul Křížek. Australské úřady do případu
8 Čechů a Slováků.
na” do HD.
— Švýcarský deník NeueL milosrdně zasáhly tím, že pouze prohlásily s. KřížZuercher Zeitung uveřej^ ka za osobu v Austrálii nežádoucí, takže musel být
nil dlouhý článek G. Urzi- okamžitě odvolán do Prahy. Není zatím známo, zda
K V A L IF . P O M O C N O U
dilové. která vzpomíná jako vysvětlení v Praze stačilo odvolat se na velké
O ŠETŘO VATELKU
na Karla čapka a na užj vzory příslušníků velkého bratrského státu, kteří se
k noční službě v pon legendární schůzku “pá' krádežemi v kapitalistických obchodech už vícekrát
-tpdělí, úterý, středu a tečníků” . Autorka se též; náležitě proslavili.
sobotu, .10 h. večer až zmiňuje velmi pochvalně
8 h. ráno, přijme malá o Ferdinandu Peroutkovi
‘
'I
privátní nemocnice. Vý a jeho minulé i současné;
Přijmeme zkušené
tečné podmínky. Novo- novinářské práci.
australanka
vítána. — Nakladatelství VantaŽ E H L Í Ř K Y K O Š IL
Volejte vrch. ošetřova ge v New Yorku vydalo)
telku. Telefon (Melb.):
k práči v moderní továrně na košile.
román bývalého důstojní
94-3148.
ka čs. armády Petra*
Výkonnostní přídavky
Vičko, tč. z Detroitu “Ve
»
a
prvotřídní podmínky.
stínu tyranie” (In the
Shadow of Tyrany), v
G LO W E A V E
P T Y . LT D .
němž autor líčí v románo[
KUCHAŘKU
vé formě osudy své rodi
k zastoupení na 3 týdny
234
Brunsw ick St.,Fitzroy,
Vic.
ny v souvislosti s osudyj
počínaje
23. února,
pondělí až pátek od 8 Československa.
Telefon 419-1600
exilový■
h. ráno do 3 h. oďp. — Slovenský
přijme malá priv. ne básník Mikuláš Šprinc vyJ
Nepřerušované zaměstnání zaručeno,
mocnice. Volejte mat dal v USA svou dalšíiMáme vlastní elektr. generátor.
básnickou
sbírku
“Korá
rónu: tel. (Melbournel
lový ostrov” .
94-3148.
i
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Karel

Ve Filadelfii vyvrcholilo poslední lednovou neděli
mezinárodní mistrovství USA v halovém tenisu, kte
ré bylo prvním letošním turnajem světového šam
pionátu. Jak se dalo čekat, pánskou dvouhru tu v y 
hrál 341etý Australan Rod Laver, který je podle ná
zoru expertů znovu v tak skvělé formě, v jaké byl
v době své největší slávy. V závěrečném střetnutí
porazil Laver i černého Američana Arthura Ashebo
ve 4 sadách 6: 1, 6: 4, 3 : 6 a 6: 4, a inkasoval
za to $ 15.000 (poražený Ashe 7.000).
Wimbledonský přeborník Jan Kodeš to dotáhl až
do semifinále, ve kterém v zápase vynikající úrov
ně pohrál -s pozdějším vítězem Rodem Laverem před
23.000 diváky ve 4 setech 4: 6, 6: 1, 4 : 6 a 0: 6.
Nejzajímavější byla třetí sada, ve které se Kodešovi přímo nabízelo vítědství. Když však tento set
prohrál, resignoval, a zcela přenechal soupeři ini
ciativu. I přes prohru, účast mezi čtyřmi nejlepšími
hráči tohoto skvěle obeslaného turnaje je pro Kodeše
dobrým startem do nové sezóny.

Janovský

Pěkné debut Francoužek na m istrovství .světa alpských disciplin

Triumf Itálie
Dějiště dvou zimnich olympiád, švýca rský Svatý Mořic, se stalo kolbištěm X X I I I . mistrovství světa
lyžařů alpských disciplin. Zodpoví nám otázku: " K jakým změnám ve světovém lyžařském sportu došlo
od olym pijských her v japonském S a p p o ru ?"
Hned v premiéře světového šampionátu navázala jedna z favoritek, loňská vítězka Evropské trofeje,
ISfetá Francouzka Fabienne Serratová, na slavnou tradici svých krajanek v tomto sportu, když se stala
mistryní světa v obřím slalomu. Velmi náročnou tra su dlouhou 1.250 m s výškovým rozdílem 405 m, na
které bylo vytýčeno 65 kontrolních branek, zajela tato 1,59 cm vysoká a 53 kg vážící atraktivní S e rra 
tová, bravurním stylem hvězdy světového lyžařského sportu ve skvělém čase za 1:43,72 min. Na start
se za dosti silného sněženi dostala čtvrtá, ve chvíli, kdy v čele soutěže byla Rakušanka Annem arie Prollová-Moserová, svou jízdou však přítomné diváky a milióny příznivců tohoto sportu na televizních obra
zovkách přímo oslnila.

Zatímco prvé místo Francouzky Serratové se ví
ceméně čekalo, velkým překvapením mistrovství svě
ta je druhé místo 241eté západoněmecké kadeřnice
Traudl Treichové, která časem o 54 setin vteřiny
horším než Serratová získala stříbrnou medaili. Aby
triumf Francie v zahajovácí den mistrovství světa
byl úplný, obsadila 241etá Jacqueline Rouvierová 3.
místo a dostala bronzovou medaili. Čtvrtá' byla Ra
kušanka Annemarie Próllc-vá (dva týdny před mi
strovstvím světa skvělými úspěchy ve sjezdu se sta
la už počtvrté vítězkou celosezónní soutěže o světot
vou trofej), 5. Rakušanka Monika Kasererová a 6:
Američanka Barbara Cochsanová. Celá řada před
ních světových lyžařek závod obřího slalomu nedo
končila, což platí v prvé řadě o dvojnásobné olym
pijské přebornici Švýcarce Marii Therese Nadigové,
která měla pád. Z čs. lyžařek si vedla nejlépe Anna
Droppová, která v souboji 61 lyžařek dvaceti zemí
obsadila 24. místo.

Hokejová liga
“Došel pražské ^Spartě, která měla v letošní se
zóně fantastický seriál vítězných mistrovských utká
ní, dech?” Sparta začala prohrávat i doma (např.
s obhájcem mistrovského titulu Teslou Pardubice 2 : 5
a se Slovanem Bratislava dokonce 3 : 10) a tak ve
30. kole byla poprvé jihlavskými vojáky předstižena
o bod a po 32. kole je dokonce už 3 body za jihlav
skou Duklou. Hlavní příčinou poklesu formy je zraně
ní několika hráčů Sparty. Ještě není ovšem nikde ře
čeno, že by byla bez šance na titul, vždyť nejvyšsí
čs. hokejová soutěž bude mít tentokrát 44 kol a ví
těz bude znám až v květnu, ale v současné době
vše mluví pro Jihlavu. Zdá se, že už nikdo jiný ne
může zasáhnout do bojů o přebornický titul. Třetí
ZKL Brno je bodově hodně daleko za vedoucím tan 
demem 1. ligy. Z nejvyšší čs. soutěže bude sestupo
vat jedno mužstvo a tím zřejmě bude Chomutov,
těžko se zachrání, i když v několika posledních zá
pasech se jeho výkon zlepšil.
Tabulka po 32. kole: 1. Dukla Jihlava 47 bodů,
skóre 131 : 69; 2. Sparta Praha 44 b., skóre 124 : 75,
3. ZKL Brno 39 b.; 4. Tesla Pardubice 36 b.; 5.
Košice, 6. Kladno, 7. Litvínov (po 34 b.); 8. Slovan
Bratislava 28 b.; 9. Plzeň, 10. Vítkovice (po 25 b.);
11. Motor české Budějovice 22 b.; 12. Chomutov 14
bodů, skóre 94 : 171.
Střelecká tabulka vypadá takto: 1. Nedomanský
(Slovan Bratislava) 28 gólů, 2. Nový (Dukla Jihla
va) 27, 3. Moc (Vítkovice) a Martinec (Tesla P ar
dubice) po 23 brankách.
HLAS
D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Víc. 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.£ stg. 3.-, US $ 8.- nebo ekvivalent v jiné měné.
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
na požádání obratem.

Š V Ý C A R R E G A Z Z O N I V Č E L E A U T O M O B IL IS T Ů

Italský den na světovém šampionátu — jen tak se
dá komentovat průběh druhé discipliny 23. mistrov
ství světo v lyžování ve Svatém Mořici — obři sla
lom mužů. Vyhrál ho olympijský vítěz této discipliny,
221etý trojnásobný držitel Světové trofeje, italsky
reprezentant Gustavo Thoni naprosto suverénně před
Rakušanem Hansem Hinterseerem (syn olympijského
přeborníka z r. 1960 v americkém Squaw Valley) a
dalšími dvěma italskými reprezentanty: Piero Gro
šem (získal bronz) a Helmuthem Schmalzlem (čtvr
tý). 5. Švýcar Pargaetze, 6. Erwin Stricker (Itá
lie), tedy , 4 reprezentanti “squadry azzurry” mezi
nejlepšimi 6. Z Čechoslováků byl nejlepší Miloslav
Sochor, který skončil 23.

i

;

Sověfsko-východoněmecká doména v Záhřebu
v—

'

Bronz Liáně Dráhové

Na okruhu Interlagos poblíže Sao Paula se jela
automobilová Velká cena Brazílie, která byla druhou
jízdou mistrovství světa formule 1 pro r. 1974. A
stejně jako před rokem, stal se i tentokrát jejím
vítězem exmistr světa Brazilec Emerson Fittipaldi.
letos však už na voze McLaren (loni jezdil mistrov
ství světa na Lotusu), který měl ve chvíli, kdy po
řadatelé po 254,7 km kvůli tropickému dešti před
časně zastavili závod (mělo se jet celkem 318,414
km), 13vteřinový náskok před Švýcarem Clayem Regazzonim, startujícím na Ferrari. A není třeba zvlášť
zdůrazňovat, jakých ovací se mu od 120:000 davu
dostalo. Druhé místo ve Velké ceně Brazílie však
stačilo Regazzonimu k tomu, že poprvé od r. 1971
(tehdy coby debutant na Velké ceně Holandska) se
dostal do čela celkové klasifikace světového šam
pionátu. Švýcar Regazzoni má nyní po dvou jízdách
(Velké ceně Argentiny a Velké ceně Brazílie) 10 bo
dů, o . bod více, než. oba vítězové letošních závodů
Novozélanďan Denis Hulme a Brazilec Emerson Fitti
paldi. Čtvrtý v pořadí je nováček Grand Prix závodů
Rakušan Lauda (Ferrari — 6 bodů), pátý Hailwood
(V. Británie, McLaren — 5 bodů) a šestý Belgičan
Ickx (Lotus — 4 body).

M IS T R O V S T V Í E V R O P Y V K R A S O B R U S L E N Í

V prvním únorovém víkendu se v Záhřebu znovu
jen potvrdila skutečnost, že největší zbraní Evropy
na březnovém mnichovském světovém šampionátu v
krasobiuslení a tanci na ledě budou soutěže sportov
ních dvojic a tanečních párů, slabší však že to bude
v jednotlivcích — hlavně v mužích —, kde mají zá
mořští krasobruslaři větší šanci na úspěch. Jak se
očekávalo, Sovětům patřily v Záhřebu “sportovní
dvojice” a tance. V tancích na ledě získal moskev
ský manželský pár Ludmila Pachomová — Alexander
Gorškov od roku 1970 už počtvrté evropské prvenství,
když zajel skvělou volnou jízdu, která byla rozhod
čími desetkrát oklasifikována ideální šestkou, což
nemá na vrcholných podnicích krasobruslařů (jak na
mistrovství Evropy tak i světa) obdoby. Umístěním,
'‘devět” a 212,20 bodu porazili staronoví mistři Evro
py druhou dvojici v pořadí, britský pár Greenová —
Watts naprosto suverénně (umístění 18, - 205,72 bodu).
Také v soutěži “sportovních dvojic” obhájili repre
zentanti SSSR Rodninová — Zajeev evropský primát,
před východoněmeckou dvojící Kermerová — Oesterreicher a druhým sovětským párem Smirnovová —
Ulanov. — Slabší to už bylo se soutěží mužů, kde
po odchodu Ondřeje Nepely do tábora profesionálů
obsadil jím uprázdněný stolec mistra Evropy 181etý
východní Němec Jan Hoffmann,-který zajel ve volné
jízdě mistrovství Evropy v Záhřebu jen průměr. Do
stal umístění “ 11” a 233,73 bodu; 2. Volkov (SSSR),
3. Curry (Anglie). —- Ani ženy ve volné jízdě neoslni
ly, i když u několika o eleganci a půvab volné^ jízdy
nebylo nouze. Platí to především o 171eté obhájkyni
mistrovského titulu východní Němce Christině Errathové, která získala evropské “zlato” zcela zaslouže
ně, když dosáhla i trojitého skoku a llkrát dostala
známku 5,9.
Čest čs. krasobruslařského sportu zachraňovala
přebornice republiky Liana Dráhová z Bratislavy,
která v Záhřebu obsadila za východní Němkou Errathovou a Holand’ankou Diannou de Leeuwovou 3. mí
sto a získala bronzovou medaili. Stříbro jí uniklo
jen o vlásek. Dráhová byla v povinných cvicích dru
há, , pak však zklamala v tzv. krátkém programu
(předepsaná dvouminutová volná jízda), - po kterém
klesla na 4. místo; ve “volné” se však vzpamatovala
a odváží si “bronz” , což je jistě velký mezinárodní
úspěch Liány, která má všechny předpoklady k to
mu abv ve svém “růstu” ještě pokračovala.

- • Ve zkratce
— Čs. hokejový přeborník Tesla Pardubice po ví
tězství v Oslo nad norským mistrem Valerengen
Oslo 2 : 1, vyhrál doma odvetu 11 : 1 a postoupil už
do semifinále Poháru mistrů evropských zemí.
— V lehké atletice byly vytvořeny dva skvělé vý
kony. V závěrečný den X. sportovních her Britského
společenství národů v novozélandském Christchurch
zaběhl 201etý mílař z Tanzanie Filbert Bayi nový svě
tový rekord na 1.500 m, když časem 3:32,2 min. zlep
šil o 0,9 vt. 6 a půl roku starý rekord Američana
Ryuna. Na lehkoatletickém mítinku , v Albúquerque
v "Novém Mexiku vrhl držitel olympijského stříbra
Američan George Woods koulí 21,45 m, což je nejlep
ší světový halový výkon .všech dob. Zůstal jen 37
cm za světovým rekordem svého krajana AI Feuer
bacha, vytvořeným na závodech “pod širým nebem” .
— Fotbalisté Bohemians, kteří jsou po 45 letech na
zájezdu v Kolumbii, remizovali v Bogotě v nadmoř
ské výšce 2.600 m s druhým nejlepším týmem země
Millionarios Bogota 1 : 1 (branku dal Panenka) a
předtím vyhráli nad mužstvem Independiente Medel
lin 4: 0.
_ Na III. juniorském mistrovství Evropy lyžařů
alpských disciplin v Jasné získal 181etý Bohumír
Zeman z Vrchlabí bronzovou medaili, když v obřím
slalomu obsadil velmi čestné 3. místo za vítězem zá
vodu švédem Ingemarem Stenmarkem a Rakušanem
Gensbichlerem.
Z L A T Á T R E T R A DO IT Á L IE A V. N Ě M E C K A

V závěru ledna byla v
ČSR zveřejněna anketa
(6. ročník) odborného čs.
sportovního
časopisu
“Československý sport” a
TJ Vítkovic “kdo byl. v r.
1973 nejlepším běžcem a
běžkyni Evropy?” Ankety
se zúčastnili redaktoři 25
evropských zemí, kteří
ohodnotili jako nejcenně.i
ší výkon uplnyulého roku

čas italského půlkaře Marcella Fiasconariho, který
v milánském střetnutí
ČSR — Itálie zaběhl v
.souboji ,s čs. pálkařem
Jozefem Plachým nový
světový rekord na 800 m
Z žen bude “Zlatou
tretrou”
vyznamenána
držitelka světových rekordů na 100 a 200 m Renata
Stecherová z V. Německa.

