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V Československu je opět na pořadu komplexní hodnoceni kádrů

Sladká slova
V minulém měsíci (15. 2.) u veřejnily pražské noviny inzerát Ústřední půjčov
ny film ů , která nabízí sovětský film , vyznamenaný Zlatou cenou na loňském
Mezinárodním film ovém festivalu v Moskvě a kte rý — podle oznámení — " v y 
práví příběh o lidech, kteří se nesklonili před žádným nebezpečím, kteří v boji
za svobodu neváhali přinést ani nejvyšší o b ě ť". Film má název "T o sladké
slovo svoboda".

Nevímo, co chce filmem
říci režisér Vitautas Žalakjavičus a není to ani
důležité. Zajímavější by
byla reakce lidí, kteří četli
podobná oznámení právě
před výročím únorového
puče a hlavně ve dnech,
kdy ani v Československu
nemohl ujít pozornosti li
dí boj muže, který se nesklonil před nebezpečím a
pro něhož to sladké slovo
něco znamenalo. Útoky na
Solženicyna byly v těch
dnech, ve dnech kolem je
ho vypovězení ze Sovět
ského svazu, i v českoslo
venských
sdělovacích
prostředcích na výši.
Podobně by byla zají
mavá i reakce a skutečné
smýšlení lidí, kteří pocho
dovali 25. února v mohut
ných průvodech pražský
mi ulicemi na slavnostní
shromáždění na Staro
městské náměstí a tam
“napjatě a s nadšeným
souhlasem” sledovali ujiš
ťování soudruhů na tri
buně o štěstí, které přiná-

ší lidu komunistický re
žim a nerozbcrné spoje
nectví se Sovětským sv a
zem.
Zmůže se při podobných
příležitostech většina na
úšklebek či přijímá propa
gandu trpně, zlc-stně nebo
opravdu s nadšením? Do
chází k lámání charakte
rů či zůstává “zdravé
jádro’’, které jen taktic

ky přezimuje? K odpově
di by bylo asi třeba ob
sáhlé sociologické studie
a o tu nemá především
vládnoucí režim zájem.
Ten se vydal na cestu
normalizace poměrů a
normalizace vyžaduje dal
ší pěstování a zušlechťo
vání dvojí tváře lidí: té
oficiální, vystavované re
žimu, když to vyžadují

okolnosti a te soukromé,
v níž “lid’’ svou tvář pro
mění, když nemusí být ve
střehu.
V milulém měsíci re
žim také ohlásil provádě
ní nového komplexního
hodnocení kádrů. Z úvod
níku Rudého práva se do
vídáme, že má být znova
prozkoumána nynější po litická a pracovní způso
bilost jednotlivých sou druhů i jejich aktivita a
“zájem o vlastní růst” .
Čím větší kde má zájem
o růst, tím okázaleji
(Pokračování na str. 2)

Komplikovaná situácia pre americkú vládu

Bez potravinových rezerv
Od skončenia druhej světověj vojny hrala Am erika mimortadnu ulonu vo
sveíovom zásobovaní potravinam i. Zasahovala všade tam , kde sa objavila zasobovacia kríza, lebo rriala k dispozícii viac obília na skladocb ako bolo vo svete
záujemcov. Bola jednoducho zárukou světového zásobovacieho poriadku.

Plnila tuto úlohu preto,
že vláda skupovala obrov
ské přebytky od farmárov
a vydržiavala velké obil
né sklady. Len na vydržiavanie týchto skladov fi
gurovala vo federálnom
rozpočte číslica niekoTkc
miliónov, ba hádám aj mi
liarda dolárov. A to všetko sa odohrávalo za sta

Proti církvím
Zprávy o uvolnění komunistického režimu mohou
být někdy pravdivé — malé zákruty na cestě k usku
tečnění daného programu je možné tolerovat — avšak
zásadní vybočení žádná d iktatura dobrovolně nepři
pustí. O tom máme konečně zkušenost starou 5% roku.
Koncem loňského roku kolovala zpráva o ochotě
Husákovy vlády uzavřít jakousi dohodu s vedoucími
jednotlivých církví i k dalšímu usmíření s V a tiká 
nem. Někteří věřící vyslovovali naději v "p o ls k ý "
postoj vlády v náboženských otázkách. Dvě zprávy
z února fr. však m luví spíše o opaku. K atolickým
"v la ste n e c kým " kněžím bylo jen dovoleno vyslat
před výročím Února deputaci, která obnovila v zá
sadě slib věrnosti straně a vládě, zatím co ostatni
faněží, "n e vla ste n e čtí", se potkávají p ři výkonu své
služby se stále většími potížemi a šikanováním.
_ Jwná zpráva se zmiňuje o dalším zákroku proti
českobratrské c írk v i, je jíž další dva pastorové byli
saspendováni. Důvodem k odstranění pastora Jakuba
Trojana nebylo jen oslabení církve, ale i dosud ne* ¥ ra w *ý účet, kte rý s ním měl Husákův režim. Pastor
T ro ja n to tiž prováděl církevní obřady p ři pohřbu
J m a Paíacha. Aby i tento důvod byl zcela jasný,
6*1 on i doručen úřední dekret o suspendování s data n - -14.- ledna 1974, kdy bylo 5. výročí upálení Jana
F a fa d o - Druhým suspendovaným je pastor A lfred
JCocáh z Mladě Boleslavi, kte rý se p rovinil tím , že
o roce SMÍ veřejně souhlasil s Dubčekovým režimem.
H dtapěse * suspendování je uveden jako důvod, žs
,'Tpo. lé e fš i dtofee neplnil řádně své povinnosti". Oba
i s n d i o poslit svá místa do 28. února 1974.

vu, keď vláda musela
okrem toho aj obmedzovať výrobu, aby nemuse
la vykupovat’ a uskladňo
vat' ešte viac prebytkov
od farmárov.
Rok 1973 urobil tejto
vládnej
poTnohospodárskej politike koniec. Po
dl’a nového farmářského
zákona majú farmári v o j nú ruku, móžu pěstovat'
; čo chcú a kofko ehcú,
Pri tom sa však vláda aj
raď alej zaviazala, že ak
by farmári vyprodukován
viac ako by sa spotřebo
valo doma a předalo do
| cudziny, tak že prebytok
zase vykúpi. Ale táto zá
ruka je celkom iná, lebo
sa všeebecne očakáva, že
k takémuto zásahu vlády
už nedojde a že všetko čo
sa vyprodukuje sa vykúpi
pre domácu i zahraničnú
spotřebu.
To znamená, že by vlá
da upustila od svojej tradičnej úlohy a nemá v úmysle udržiavať vel’ké zá
soby obília na skladoch
ako to robila po- celu do
bu od skončenia druhej
světověj vojny.
V minulosti to malí aj
cudzozemskí nakupovači
jednoduché: obrátili sa

jedncducno na vládu a z
jej skladov kupovali. Ale
podaří sa vládě dostat’ sa
i. tohoto tradičného postazenia? Naozaj sa nebude
i-iac starat’ o uskladnenie obilných prebytkov?
V minulosti musela sku
povat’ přebytky obília aby
udržala ceny obília na
primeranej úrovni. Robi
la to teda z domácích do
vodov, lebo chcela farmárom pomáhat’. PodTa sta
rého zákona bola ,prax takáto:
Farmári dostali krátko
dobé úvěry, niečo také,
ako boli u nás známe ze
lené úvěry, ktoré rolníci
dostali na začiatku hospo
dářského roku a splatili
ich na konci toho istého
hospodářského roku keď
spaňažili úrodu. Americkí
farmári malí buď svoje
obilie předat’ nákupová
čom a tak zaplatit’ úvěr,
alebo ponúknuť vládě obi
lie a tak svoj úvěr zlikvi
dovat’. Keď bola cena obilia na trhu nižšia ako
vládna záruka za cenu
obília - čo bolo takmer
neustále - farmári ponúkali obilie vládě. Vládne
sklády sa rozrastali a naplňali akosi automaticky.
(Pokračovanie na str. 2)

PŘEDSTÍRÁNÍ
Karel Wendt

J. S. Milí kdysi napsal, že “společnost musí bja
souzena podle toho, jaké vytváří lidi” . Optimistický
názor. Jeho opak je blíže základnímu stavu věcí
a ^tedy prvnímu kroku správného- myšlení: lidé by
měli být souzeni podle toho, jakou vytvářejí spo
lečnost.
Zjednodušeně: člověk, který tápe za hodnotou, mu
sí mít odvahu myslícího pesimismu, tj. odvahu ro
zeznat svůj základní stav a pak se proti němu bou
řit. Tato zráda stádnosti ovšem podkopává staré
zaklínadlo povrchnosti, které říká, že pesimismus
a resignace jsou pokrevní bratři. Nechce vidět, že
optimismus, jehož jedinou živnou látkou je přání,
a který proto vidí člověka jako něco vznešeného,
a jiskru dobra, jež v nás dohořívá, jako jasný pla
men, je pravým druhem resignace. Tento optimismus
znamená přijetí základního stavu a jeho glorifikaci.
protože postrádá odvahu se s ním pustit do křížku.
Je prvním krokem do světa předstírání.
V tomto světě žije člověk v téměř úplném zajetí
vědomého i podvědomého snažení přesvědčit okolí,
že je něco, co není. Jeho život není bytí, ale zdání.
A protože společnost je taková, jací jsou lidé, kteří
ji vytvářejí, dnešní a včerejší a předvčerejší tvář
světa je nejen odporně směšná předstíráním, ale také
věrným obrazem malých lidských životů. Politika, ta
domácí i ta mezinárodní, není výjimkou.
Z prvních stránek novin křičí už nějaký čas do
světa tučně vysázená slova — détente, mír, Střední
východ, Watergate. Každé z těch slov má svůj při
jatý význam. Détente znamená, že bylo dosaženo
poctivé dohody s komunistickým světem, mír, že se
nestřílí. Střední východ, že tam usilujeme o spra
vedlivé řešení, Watergate, že jsme proti úplatkář
ství, korupci a politickému gangsterismu.
Čtyři příklady předstírání.
Pod koberec détenty bylo zameteno mnoho věcí,
které nejsou pro veřejnou spotřebu. Leží tam i
tak jednoduchá pravda, že poctivá dohoda předpo
kládá poctivé partnery.a poctivou vůli těch partnerů
dodržovat podmínky uzavřené dohody. Leží tam sku
tečnost. že tento úhelný předpoklad nebyl splněn a
vedle ní malé i velké oběti této základní falše:
svoboda celých národů, vyměněná za nic; právo so
větských demokratů mluvit a být slyšen; charta,
která vytýčila lidská práva; “A” i “Z” té nejzákladnější politické abecedy, která říká, že totalitní ideo
logie jsou už svým charakterem nebezpečné plura
litním systémům demokratického světa., Ukryty-lid
skému zraku, který stejně nechce vidět, byly tam
zameteny podvodné zisky podvodně dohody; právo
nakladatelů vydávat povolené autory za to, že se
umlčí nepovolení; právo handlovat s obilím, s oce
lí, s auty, s cementem a se vším, z čeho je profit,
za to, že se v částech světa potvrdí stav nesvobodv.
A leží tam ve smetí i ten nejprostší fakt, že tato
détenta neexistuje, protože jaké je to narovnání,
v němž jedna strana inscenuje válku na Středním
východě a vytvoří tak situaci, v níž její palce tisknou
jako zuby železného svěráku dýchací trubici dru
hého smluvního partnera?
O krok dál, proč by svět, který se raduje z dé
tenty, která není, nemohl oslavovat mír, který také
není?
Máme radost, že nastal mír ve Vietnamu. Americ
ký ministr zahraničních věcí dr. Kissinger za něi
dostal Nobelovu cenu. Upřímní i podvodní pacifisti,
jejichž pacifismus spočívá v zaníceném přesvěd
čení, že oběti komunistických agresí musí přijmout
mírumilovně diktát komunistických zbraní, si libují,
jak se jim to povedlo. “Spřátelené” vlády mluví, teď
když už je po válce, o poválečné rekonstrukci země.
Zatímco takto slavíme mír ve Vietnamu, padesát
pět tisíc lidí tam přišlo v bojových^ akcích o život
od jeho uzavření, denně umírají další, a severovietnamské divise se hromadí k nové oíensivě. Ať žije
mír!
Mimochodem — není klasičtějšího příkladu lidské
kapacity předstírat a přijímat předstírání než Viet
nam. Kde jinde najde člověk situaci, v níž “útočník”
nemá jediného ozbrojeného muže na území “napa
deného” a “napadený” poslal všechny svoje divise
na území “útočníka” ?
Stává se, že se svět svým předstíráním dostane
do úzkých. Před časem se mu hnulo svědomí, pro
tože to zdánlivě nic nestálo, a povolil vytvoření
státu Izrael. Za kopance, za pogromy, za potupy
(Pokračování na str. 2)
PUBLISHED

by

F.

Váňa, 8

Moorhouse

St.,

Richmond, Víc. 3121. — PRINTERS: U nlflcafton
Pty. L fd ., 497 Golllns St., Melbourne, V lc. 30W

HLAS

DOMOVA

4. 3. 1974

Sladká slova

W '

ků, ale i o větší ryby za^
se str. tvář. to je élná být zájem. Už koncem loňského roku se vyskytly a byly potvrzeny
zprávy o náhlých přátel_____ -. ť-:
-■».« avšak ských návštěvách sovět---- - - .
-> j .)i, ochot- ských a čs. soudruhů u
představitelů
—
.
^
í ř^ itiku a předních
• •> zatím Československého jara. Ve
TwSag- významných sou všech případech se “přá«raiK z továren a podni- telská debata” změnila na
sondování půdy, za jakých
Malý oznamovatel
okolností nebo podmínek
by tehdejší “mužové jaProdám několik ^ ra ” byli ochotni se vrátit
barevných reprodukci
Morstadtových ry tin
staré Prahy

Pavel Krůta,
26/745 Old South
Head Rd„ Vaucluse,
NSW. 2030. Telefon
(Syd.) 20-928, linka 275

do veřejného života či jinak podpořit nynější režim.
Výsledky nejsou známy,
ale plán Moskvy likvidovat mezinárodně stále ještě nepříjemné vzpomínky
na socialismus s lidskou
tváří zůstává. Tlak je tak
silný, že nelze vyloučit
jakékoli kotrmelce aspoň
některých z odstraněných
soudruhů. Nebylo by konečně poprvé, kdy by se
Kreml rozhodl zapome-

nout na minulost a na pod
póru svých plánů vytáhnout vyhlédnuté soudruhy
z propadliště. V čs. případě by mohla být celá
akce snažší než v minulých letech v jiných podmaněných zemích. Vždyť
cesta z lesní správy či
z výzkumného ústavu na
výsluní nemusí vypadat v
očích Kremlu ani tak podivně, jako vypadala třebas Gomulkova cesta z
kriminálu.

Bez potravinových rezerv

(Pokracovanie zo str. I)
Podl’a
nového zákona
však situáeia nie je tak
jednoduchá. Ba je taká,
že znemožňuje vládě zí
skat’ obilie pre sklady aj
h le d á m o sam ělo u
vtedy, keby chcela vy
ženu okolo třicítky, ra 
ději technicky oriento tvořit’ zásoby. To jedno
vanou, jedno dítě vítá ducho preto, že terajšia
no, která by mne do vládna záruka za cenu
provázela v příštím ro
obilia je len asi třetina
ce z Austrálie ^ jako
manželka k nástupu toho, čo dostanu farmári
permanentního místa
na trhu. Z toho důvodu
ve Vídni. Zn. “Blíže k
iste ani jeden farm ár nič
domovu” do HD.
vládě neponúkne.
Lenže teraz je americ
------------- j
ká
vláda tlačená z cudziMUŽ Z MORAVY,
ny, aby sa svo-jho tradič
bez závazku, střední
postavy, vzdělaný, ne- ného úkolu nevzdávala a
piják, nekuřák, ale to aby držala aj nad’alej
lerantní, emigrant z^r
sklady obilia, z ktorých by
68, hledá příjemnou ze poskytovala pomoc všade
nu do 48 let k vážnému tam vo svete, kde sa vy
seznámení. Hledáte-h
škytali zásobovacie ťažskutečně dobrého a
spolehlivého partnera
kosti.
pro další život, budu
Nedávno bola medzináse těšit na Váš dopis. rodna konferencia, ktorá
Zn. “Morava - Melrokovala o vytvoření medbourne” do HD.
zinárodnej núdzovej záso

by obilia. Americká vláda
tuto akciu sice uvítala a
rozhodla sa na jej realizácii spolupracovat’, ale
ako to teraz prakticky dosiahnuť ? Přebytky obilia
sú nateraz len v Spojených
štátoch, Kanadě a Austrá
lii. A tak ak sa má naozaj vytvořit’ medzinárodná rezerva obilia, musí
americká vláda skúpiť a
uskladnit’ obilie.
Na ministerstve pol’nohospodárstva vo Washing
tone sa názory o tom ako
to urobit' rozchádzajú.
Minister Butz je zásadné
proti tomu, aby sa vláda
starala o obilné sklady.
Zdůraznil, že je rád, že
konečne vláda už raz vy
padla z obilinárskeho
trhu. Jeho poradcovia sú
však inej mienky a doporučujú pokračovat’ v sta
rej politike skladovania
obilia. Minister Butz do-

PSACÍ STROJE

š českými typy
ZÚČASTNĚTE SE MELBOURNSKÉHO
FESTIVALU

Č e s koslove n ský

MOOMBA

KTER Ý POTRVÁ DO 11. BŘEZNA 1974

Karneval a pobavení pro celou
Volejte laskavě č. 663-3345 nebo si
informační kanceláře Moornba na
City. O další informace žádejte na

rodinu.
zajděte do
náměstí v
tel. 63-1557

CONSUL - PŘENOSNÉ

poručuje, aby sa sklady
o-bilia vytvořili u firiem,
ktoré obchodujú s obilím.
Jeho poradcovia to nedoporučujú, lebo takéto riešenie nepovažujú za dosť
spol’ahlivé. Minister Butz
hovořil o tomto probléme
aj na poslednom zhromáždení Organizácie pre pol’nohospodárstvo a výživu
a zdá sa, že ustupuje.
Tlak zahraničnej veřejno
sti zrejme působí.
Ale v tom případe by
tu nastala nová komplikácia, lebo vláda by podTa
terajšieho pol’nohospodárskeho zákona nemohla nič
urobit’, obilie by od farmárov nedostala. Musela
by požiadať kongres o úhradu na nákup obilia za
terajšie vysoké ceny a tak
vytvořit’ medzinárodnú re
zervu.
Súčasná
zásobovacia
kríza postavila zrejme
americká
vládu
před
komplikovaná situáeiu a
celý svět před problém,
ako krizi čelit’. Lehotský
(Viz tiež strana 4)

dodá ihned firma

POZEMKY

PACIFIC
TY P E W R ITE R CO.

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

272 Swanston St.
Melbourne, Vic. 3000
Telefon: 663-2369
I2měsíční záruka

JOSEFSKOU ZÁBAVU

kterou pořádá v sobotu 16. března 1974 v Národním
^ domě, 51 Co-glin St., Brompton, SA
Na zábavě se uvede poprvé naše kapela “Šumařenka Vaška ^Jungwirta” , která zahraje naše
písničky po našem. Sál bude mít dosud nevídaný
a překrásný ráz. O večeře a pití bude postaráno.
—,

|

Česko-amerieká firma

I

LPD ENTERPRISES

17434 N. 21st Drive, Phoenix, Arizona. 85023, USA’
Telefon (602) 942-0355
výrobci golfových holí zn.

TRU CLUBS — PUTTERS a WOODS,
které jsou mezi nejlepšími na světových trzích,
má dosud zástupce v USA, Kanadě a Japonsku a
hledá zástupce a prodavače v Austrálii.
Výhodné podmníky sdělíme na požádání
_____ .i.z T o ir a r a ................................................. ■« n ~ —n rn ^ M - yr iiir7 iff»ifT r;ry ifiTirf r irr n iT r > T iť m Y 7 i^ -*-r T r r ~ ~ i
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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
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(Pokračování se strany 1)
století, za plynové komory, za velehoru lidské blbo
sti — čtvereční metr země, na níž člověk může žú,
jako člověk. Jedna velmoc se tenkrát domnívala, že
tím získává na Středním východě první předmostí,
politikům té druhé šlo o hlasy a o volební fondy.
Situace se změnila. Nejde už o spravedlnost a
právo- malého národa žít. Jde o naftu. Rovnice byla
změněna příslušně: nafta = spravedlnost. Stohy pa
píru byly popsány, aby správně vyšly všechny ne
známé a vypadaly přijatelně. Pro výsledek rovnice
nesmějí být vysloveny základní
skutečnosti: že
problém Středního výcho-du patří k těm, kdy spra
vedlnosti nemůže být učiněno zadost na všech stra
nách, protože spravedlivý nárok palestinských uprch
líků na starý domov je v přímém rozporu se spra
vedlivým nárokem Izraele na holou existenci; že
jedna kapka z olejových bilionů arabských magnátů
by postačila k úspěšnému přesídlení a hospodář
skému zajištění uprchlíků z Palestiny; že Izraeli
jde a Arabům nejde o život.
Také Střední východ má celou stupnici- vlastních
odrůd předstírání. K těm nejperversnějším patří od
nož radikálních i méně radikálních socialistů, kte
rým nijak nevadí silně zapáchající společnost feu
dálních přežitků, pokud to nějak prospívá strategic
kým zájmům (čti: imperialismu) vlasti proletariátu.
Čtvrtý případ předstírám, Watergate, působí dvou
sečně. Jedna jeho čepel odhaluje kontradikci zděše
ní a jásotu: zděšení nad presidentem, který se spol
čuje s malými gangstery a používá gangsterské pro
středky k dosažení domácích cílů; jásotu nad týmž
presidentem, když stoluje a uzavírá détenty s me
zinárodními gangstery ve velkém.
Druhá čepel obnažuje nerv společnosti, která lo
mí rukama nad úplatkářstvím a korupcí, jichž se
stal Watergate symbolem, aniž by připustila nebo
si vůbec uvědomila, že úplatkářství a korupce jsou
nutné a přirozené důsledky vzývání pahodnot, pro
něž žije.
V tomto místě opsaly “čtyři případy předstírání”
plný kruh, protože také détenty, které neexistují,
mír, který není, národy, které byly obětovány, po
šlapané svobody, o nichž se radši nemluví, i obě
tování velkých mužů, kteří se mihnou světem jed 
nou za století, jsou důsledky vzývání týchž pahodnot.
Aby nedošlo k omylům a předešlo se očistnému
rozhořčení — také československý exil, pokud^ exi
lem rozumíme aktivní politickou jednotku, tvoří je
den z článků uzavřených kruhů předstírání. Jako
détenta, která není, jako- mír, který není, také není!
I on odmítá vidět druhé poučení Watergatu. Od
suzuje jeho důsledky a oddává se jeho příčinám.
Malichernosti z míst nad Váhem, nad Moravou a
nad Vltavou byly přeneseny do míst za mořem a
rovnice byla patřičně přizpůsobena: zájmový kra
janský spolek plus společenský dýchánek = exilní aktivita.
S ohledem na kořeny exilu je tato rovnice před
stírání nejméně tak falešná, jako ty, které ji obklo
pují a v nichž už bylo dvakrát utopeno Českoslo
vensko.
Prov4*'T.\s veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

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

Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Prvním čs. velvy slaň
cem v Západním Němec
ku byl jmenován dosa
vadní náměstek ministra
zahraničí Jiří Gotz, který
byl vedoucím čs. delega
ce, která vedla většinu
jednání, předcházejících
navázání diplomatických
styků obou států.
— Po zřízení chráněných
krajinných oblastí Jizer
ské hory a Labské pískov
ce byly podle posledních
zpráv zahájeny přípravv
na vyhlášení dalších tří
chráněných oblastí: České
středohoří, Lužické hory
a části Kokořínska. Rozlo
hou největší a nej význam
nější je oblast českého
středohoří, která zahrnu
je části území sedmi
okresů o celkové rozloze
1.500 km2.
— Nákladem 23 miliónů
Kčs se má letos provést
přestavba zřídelního závo
du v lázních Luhačovice.
Výroba minerální Vincentky má dosáhnout 53.000 hl
ročně.
— Od 2. března se konají
v Praze konzultace mezi
Československem a Kana
dou o možnosti rozšiřová
ní styků mezi oběma ze
měmi a o tom, jak mo
hou obě země přispět ke
zmírnění
mezinárodního
napětí.
— V Praze zemřel ve vě
ku 55 let dr. Václav Sý
kora, profesor pražské
konservatoře, významný
český hudební vědec.
— Pracující brněnského
Archeologického
ústavu
ČSAV dokončují v Černé
Hoře na Blanensku odkryv
zemníce - středověké cha
ty z konce 13. století.
Vedle typické keramiky a
železných nástrojů byl tam
nalezen i zlomek hliněné
figurky s mečem.
— V Plzni byl zatčen pro
vraždu lOletého chlapce
231etý topič n. p. Sempra,
který bydlel v Bělovsi u
Náchoda. Podle zpráv čs.
novin byl vrah M. D. pro
puštěn teprve nedávno z
vězení, které si odpyká
val pro nezákonné opuště
ní republiky po roce 1968
Zjišťují, že byl i před
návratem do ČSSR, za
pobytu v Západním Ně
mecku, několikrát ve vě
zení.
— Tlak režimu, aby byla
Jednotná
zemědělská
družstva slučována ve vět
ší celky, pokračuje. Po
slední zpráva, o- tom je
z bariějtHrskěbo ekresa.
kde se členové JZD ve 12
obcfefr '‘-řwzfewSi pro spo
léčné iwtspoclařeisr na
6.5@S íse&tarecň zeměděl-cSrf»-

— OdboCky SČSP organi
zují korzy rusfcélso- jazy
ka.. Y sanstiÍBési VýcfaiodesJsfpesKkésB taají je jich
na {ML z zňch nejvíce v
okresech Husseiiisé a Kojace-venken?— V roce 1973 způsobilo
8_fi* požárů v Českoslo
vensku smrt 21.5 osob, z

toho 28 dětí a zranění
900 osob. škoda činila ví
ce než 213 miliónů Kčs.
Za posledních 10 let před
stavují přímé škody způ
sobené požáry průměrně
čtvrt miliardy Kčs ztrát
ročně.
— Od 5. do 11. března se
má konat v Praze setkání
vedoucích
představitelů
spisovatelských svazů so
cialistických zemí. V před
večer setkání vydal pořa
datel, čs. výbor Svazu
spisovatelů, prohlášení, v
němž “rozhodně odsoudil
pomlouvačnou
kampaň
proti Sovětskému svazu,
ke které dal buržoazním
kruhům Západu podnět A.
Solženicyn” .
— V Olomouci se zřítil 24.
ledna most, po němž pře
jížděl tahač Tatra s vle
kem naloženým panely.
Nová konstrukce mostu
má být postavena za po
moci jednotky čs. armády
tak, aby byla obnovena
doprava přes nový most
už v polovině března tr.
— Ve věku 72 let zemřela
v Praze dlouholetá jedna
telka ženského spolku Mi
nerva Vlasta Roztočilová,
profesorka matematiky,
básnířka a kulturní pra
covnice.
— V panteonu pražského
Národního muzea byla od
halena busta nositele No
belovy ceny, akademika

Jaroslava Heyrovského.
— Gumárny SNP v D
Vestenicích plánují pro le
tošní rok výrobu 4,500.006
kusů hokejových puků
Loni vyvezly milión těch
to puků do Kanady, více
než 600.000 do USA, půl
miliónu ao Švédská a
300.000 do Finska.
— Škody, které vznikly
loni na železnici rozkrá
dáním a ničením vlako
vých souprav, dosáhly vý
še 6,700.000 Kčs. Z osob
ních a rychlíkových vagó
nů zmizelo v loňském ro
ce 8.487 broušených zrca
del, více než 16.000 žáro
vek, stovky zarámovaných
obrázků, popelníků, mýdelníků atd. Vandalství
vykonalo své i na sedad
lech, potazích a vnitřním
obložení vagónů.

Branná výchova mládeže

A dětem se to líbí...

Když H itle r začal vyvra žď o va t nepohodlné národy, předvídavě odnímal mat
kám děti a převážel je do Říše " k převýchově". Věděl, že dítě je nepopsaný list.
do něhož je možno vepsat ja k dobro, tak i zlé vlastnosti. Dáš mu do ruky kvě
tin y — bude si z nich v ít věnečky. Dáš mu flin tu a ukážeš, ja k se střílejí
ptáčci — bude se bavit s toutéž nevinnou radostí. K rutost lze v člověku vycho
vat zrovna tak jako něhu a dobrotu. V tom tkví nejen velká moc, ale i odpo
vědnost pedagogů. Jestliže se ovšem vychovatelem stane osoba nízká a bezcha
ra kte rn í, není možno očekávat, že je jí výchovné působení bude obracet mládež
k dobru. A je-li "pedagogem " v nejširším slova smyslu to talitní režim, pak
jistě bude v dětech záměrně rozdmýchávat nenávist, strach, přetvářku a so
bectví.
Přesr-ě tímto způsobem teřské školy musí cílevě dy' , nka Eva Vlasakova
jsou utvářeny dětské cha domě a soustavně praco ředitelka mateřské škol}
vat s dětmi tak, aby
raktery v československé podle svých fyzických a v Berouně - Hlinkách.
A tak si děcka hrají uš
socialistické republice. V duševních schopností upražské Práci jsme se snadňovaly včasné a ply nikoliv “zajíček v sví
mohli 7. 2. dočíst, jak se nulé provedení plánova jamce,” se šátečky nebe
ných ochranných opatře
postupuje při výchově ní. Proto procvičují p ři “na barvy” , ale už od ma
těch nejmenších:
měřenými
způsoby
o- lička na vojáky a na esen
"Usnesení předsednictva chranná opatření, použí báky. čím pak je dítě
ÚV KSČ z 18. března 1971 vání masek, odchod do starší, přibývá hře m
— V Praze zemřel ve vě o jednotném
systému k ry tů a pobyt v nich, p ří
ku 55 let člen Městských branné výchovy obyvatel pravu détí k evakuaci a opravdovosti, školáci jez
divadel pražských, plzeň stva ČSSR říká , že "m a - je jic h ošetřování. Vedou dí na společná cvičení s
ský rodák Felix le Breux.
děti k pozitivnímu vztahu vojáky, střílejí z opravdo
k osobám a k institucím , vých zbraní - zatím jer
— N. p. Dioptra v Turno
vě postavil nákladem 67 rána, zůstalo jen 13 po které pečují o ochranu, do kulatých terčů - a pro
miliónů Kčs nové výrobní hřešovaných osob. V loň obranu a bezpečnost."

haly, v nichž se mají zho
tovovat brýlová skla.
— Podle informace pra
covníků Správy kriminál
ní služby bylo v loňském
roce zahájeno jen v čes
kých zemích pátrání po
2.945 pohřešovaných oso
bách, z toho 1.768 byli
mladiství a děti. Velká
většina z nich byla vypát-

ském roce bylo také na
lezeno v českých zemích
87 mrtvol neznámé totož
nosti. Ta byla zjištěna u
všech až na dvě.
— V Hrzánském paláci v
Praze byly podepsány pro
tokoly o užší spolupráci
mezi SSSR a ČSSR v obla
sti rozhlasu a televize na
léta 1974-75.

Metody branné výchovy
se v mateřské škole neli
ší od výchovných metod
všobecně používaných.
“často si hrajeme na
příslušníky ” ,
přiznává
učitelka mateřské školy v
Chomutově Jana Krásná.
- “Děti mají tyto hry rá

Im perialistická agrese
Přizpůsobováni čs. komunistické vlády sovětské
mu režimu je nyní patrné stejně jasně jako v pa
desátých letech. Pověstný deštník za krásného po
časí v Praze, protože v Moskvě prší, se znovu
otvírá a ja ká ko li hloupost se opět horlivě pěstu
je , kvete-li v Sovětech. Zmíníme se aspoň o jedněm
vážném případu.
Sovětský svaz vsadil na pro-arabskou p o litiku ,
která mu má z a jis tit mocenský v liv na Středním
východě. Aby získal doma jakési schválení této
p o litik y , vyvolává antisemitskou náladu. Možno ří
ci, že se mu to daří bez velkých potíží — historie
protižidovských pogromů v zemích nynějšího So
větského svazu není tak stará a zcela zapome
nutá. O ficiální propaganda je dnes ovšem i v So
větech trochu jin a k maskovaná, tak, aby nepůso
bila jen na m užíky-prosťáčky, a kromě toho se
k ry je před světovou veřejností poukazováním na
doby nacismu, k te rý se s antisemitismem neskrý
val.
Nynější čs. propaganda se drži v závěsu propa
gandy sovětské, i když pro ní nemá doma tak p ři
pravenou půdu. Nepodložená k ritik a a protižidov
ské narážky se znovu objevují ve sdělovacích pro
středcích. ú to k y nejsou vedeny po lin ii nábožen
ské — v ž d y ť náboženství je přece v ČSSR "zcela
svobodné" — ale k ry jí se propagandou o boji pro
t i "im perialistické a g re si". P ři této propagandě
je ovšem jen m alý krůček od odporu k izraelské
agresi vůči Arabům k sionistické agresi nebo spik
nu ti p ro ti celému světu. V rám ci této propagandy

se nedávno rozepsal ja kýsi dr. J. Skydánek v
pražské Práci (8. 2. 74):
"R eakční působení sionismu, zaměřené přede
vším proti hlavnímu nositeli společenského pokro
ku, mezinárodnímu pro le ta riá tu , postihuje též spo
jence p roletariátu
v protiim perialistickém boji.
Agresivní postup světového sionismu proti národ
ně osvobozeneckému hnutí lidu arabských zemí je
toho zvlášť zjevným dokladem. A ktivní podíl sio
nismu na koloniální expansi a současné neokoloniální politice im perialism u na Blízkém východě
je rovněž diktován třídním i zájm y židovské velkoburžoazie. Její záměr udržet židovské pracující
ve svém ideovém a politickém područí nalezl prak
tický výraz v sior.isHcké doktríně soustředění Ži
dů v novém velkém ghettu, židovském státě . . .
Teorie i praxe sionismu jasně vyja d řu je bezohled
ný zištný zájem židovského velkokapifálu podílet
se na koloniální loupeži . .
atd.
V takovém duchu je psána celá dlouhá úvaha.
J e jí form a a argum enty se však zdály čs. propagandistům přece jen přehnané a proto asi se
snažili zam lžit skutečný důvod útoku uveřejně
ním vzpomínky na Terezín. čteme-Ii však závěr
této vzpomínky, zdá se nám, že pisatel v něm,
asi nechtě, nemíří to lik do m inulosti, jako do so
větské přítom nosti:
. . Nelze m lčet a neodsoudit ty, kteří se ne
poučili z historie, neustále rozněcují nová ohniska
neklidu a přinášejí ú trapy, muka a sm rt lidem
toužícím po svobodě a nezávislosti, po mírovém
živo tě ."

následují “narušitele hra
nic” - zatím jen “jako”
Ve čtrnácti, patnácti le
tech je však již hoch ne
bo děvče tak otrlý, že ne
váhá střílet do terče ve
tvaru lidské postavy ne
bo udat “podezřelou oso
bu” . Což je pro další ži
vot nutné, neboť bez těch
to povahových vlastností
i by se mladý člověk jen
I těžko dostal na studie či
| získal lepší místo.
O tom, co režim požadut je od vysokoškolské mlá
deže, nás poučuje sborník
“Aktuální problémy ko
munistické výchovy na
vysokých školách” , který
v minulých dnech vyšel
v nakladatelství Svoboda.
Sborník je tématicky roz
členěn do tří hlavních od
dílů. První vytyčuje hlav
ní otázky současné komu
nistické výchovy na vyso
kých školách, druhý roze
bírá základní problémy
marxismu-leninismu, třetí
je věnován praxi. Jak pra
ví Práce, se Sborníkem by
se měli
" . . . . seznámit
nejen
všichni, kteří jsou odpo
vědni za výchovu vosokoškolské mládeže, ale ta
ké
pracovníci
škol II.
cyklu, kteří p řip ra vu jí žá
ky k vysokoškolskému stu
d iu ."

Režim má tedy věc vý
chovy nové generace dob
ře promyšlenu a naplá
novánu. Podaří-li se ji
uvést v čin, pak by se
rok 1968 už nikdy neměl
opakovat.
Marcela Čechová
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DOMOVA
PrehFbí sa ešte v tomto roku

Světová potravinářská k ríz a ?
by to znamenalo, že by
farmári zvýšili osev obil
nin asi o 10%, teda o ně
jakých 30 miliónov hektarov. K tomuto odhadu po
znamenali producenti urostlivosťou je postarat melých hnojív, že by sa
sa o riadne zásobovanie o takéto zvýšené nároky
umělými hnojívami domá- hnojív postarali, že by to
ce farmárstvo, ktoré má zaručili. Ale teraz - pcdFa
kFúčové postavenie v výsledkov jesennej orby zaistení světového potra sa ukazuje, že to bude
vinářského trhu. V Ame- hádám až 20%, teda že
rike všeobecne převláda farmári obrobia už toho
optimizmus pokial’ sa tý to roku až o 60 miliónov
ká zásobovania umělými hektárov viac pódy; a to
hnojivami. Výrobci a ob už robí starosti. Produ
chodníci tvrdia, že farm á centi sa nechcú zaviazať,
ři dostanú všetko, čo bu- že by mohli vyprodukovat’
dú potřebovat’. Lenže tu toFko hnojívá, čo by vy
prichádza otázka, čo bu stačilo aj na vyhnojenie
du americkí farmáři sku takto rozšírenej plochy,
tečné potřebovat'? Keď aj na to, aby sa časť
sa táto otázka rozeberie, produkcie vyviezla. A tak
odpověď producentov i začína výroba a zásobo
obchodníkov s umělými vanie umělými hnojiva
hnojívami už nie je tak mi robit’ vážné starosti aj
optimistická. To jednodu v Spojených štátoch.
V iných končinách svě
cho preto, že nikto nevie,
ta,
najma v rozvojových
o akú plochu sa farmári
rozhodnú zvýšit’ osev obil krajinách, sa rýsuje totálna katastrofa. Nielen
nin.
preto, že sa aj v rozvojo
Po dlhých rokoch ne vých krajinách postupné
ustálého
obmedzovania začínalo vžívať používá
osevu dalo konečne ame me umělých hnojív, ale
rické ministerstvo poFno- tiež preto, že v posledhospodárstva farmárom ných rokoch zaviedla tzv.
volnú ruku - nech obrobia zelená revolúcia na ázijtoFko hektárov,
koFko skom kontinente - ktorý
chcú a nech vyprodukujú je najviac preFudnený a
toFko, koFko chcú. To stává sa tedy najváčšim
znamená, že vláda uvolni problémom vo svetovom
la aj rozšírenie osevnej zásobovaní - nové, vysokoplochy, aj zintenzívnenie užitkové odrody pšenice
výroby, ktorá sa dá zvy a ryže, ale tie dávajú
šovat’ právě zvýšeným uspokojivý výnos len vtepo-užitím umělých, che dy, ked sa pestujú v po
mických hnojív.
de dobré pripravenej a
PodFa prvých odhadov (Pokračovanie na str. 10)

Všetko nasvědčuje tomu, že sa světová potravinářská kríza zhorší, prehl'bi.
Podl'a názoru odborníkov sa tak stane najma v dósledku objavujúceho sa ne
Jarka Vlčková
♦ Bedřich Smetana je nejvýznamnější osobností ze dostatku umělých hnojív, na ktorých zásobě a použití najviac závisí úspěch
sfcladaíelů české novoromantické hudby, zejména produkcie. Rozhodujúce sú aj ceny umělých hnojív, ktoré značné vzrastajú a
speim . Roku 1848 byl stoupencem revolučních myšle tak si ich niektoré k ra jin y nemóžu dovolit' zakúpiť aj keby ich bolo na svenek (Pochod studentské legie, píseň Válka, válka na tovom trhu dostatok.

slova J. J. Kolára) a v době Bachova absolutismu
Vo februári sa konalo cagskej burze ponuku len
odešel do Švédská. Po návratu domů se zapojil do
kulturního dění jako sbormistr Hlaholu, hudební kri v Chicagu valné zhro- 5.000 ton fosforečných
tik Národních listů a hlavně svými operami. Roku maždenie záujmovej orga- hnojív z Lebanonu.
1866 měl úspěch svými Branibory v Čechách a Pro nizácie amerických výrob- Najvážnejšia kríza je v
danou nevěstou, a proto, když Prozatímní divadlo
dusíkatých
převzalo roku 1867 do své správy družstvo místo cov umělých hnojív. Me zásobovaní
hnojív.
Americkí
odborni
zi
600
delegátmi,
ktorí
při
soukromého podnikatele, stal se Smetana kapelníkem
Prozatímního divadla, kde soustavně prosazoval své šli na tohoročné zasada- cí sa domnievajú, že ne
pokrokové hudební názory, jež mu pomáhal obhajo nie, boli aj návštěvníci z dostatek dusíkatých hno
vat Jan Neruda a později se za ně stavěl Otakar
Hostinský. Přes dočasné nepochopení měl svými ope cudziny. Americká tlač jív bude v dósledku nedo
rami úspěch, čehož jsou dokladem Dalibor, Libuše a si povšimla hlavně přítom statku prírodného plynu
Dvě vdovy. Jeho skladatelské úsilí a duševní vypětí nosti zástupcov z latinsko- trvalý, jednoducho niet
vyústilo r. 1874 v katastrofu — v ohluchnutí. Avšak -americkej
republiky dosť suroviny, aby sa
ani tehdy se Smetana nevzdal. Komponuje Hubičku, Equador a z Indie. To pre- mohli dusíkaté hnojívá vyTajemství, Čertovu stěnu a šest symfonických básní
cyklu Má vlast. Svůj soukromý život vyjadřuje ve to, že ti přišli s úmyslom rábať z roka na rok vo
dvou kvartetech — Z mého života, Kvartet d-moll nakupit’ v Spojených štá- váčšom množstve, ako by
Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Lito toch značné množstvo u- to potřebovala poFnohomyšli.
melých hnojív, ako boli spodárska výroba. Len
♦ Nedožitých osmdesáti let vzpomínáme 4. března
u spisovatele Františka Kubky, autora Karlštejn zvyklí v minulosti. Pred- draselr.atých hnojív je
ských vigilií, Palečkova úsměvu, Palečkova pláče. stavitelia Equadoru sa dosť.
Ve svém posledním předsmrtném díle, v cyklu Zpí uchádzali o 65.000 ton uAmerický ústav pre provající fontána, vzdal poctu milované Praze. Po ná melých hnojív a boli pře
dukciu umělých hnojív
ročném novinářském povolání se vrátil za okupace
k historické beletrii. V roce jeho šedesátých naroze kvapení, keď na svoju po- združuje 250 obchodných
nin mu vzdal poctu L. Kundera článkem Chvála po žiadavku dostali na chi- firiem. Ich prvořadou stavídkáře v HD (Host do domu).
♦ Porážku konstitučních snah revolučního roku 1848 tání na západě), k tajemným dálkám smrti a vesmí
znamenala Stadionova ústava rakouského císařství, ru (vrchol ve Větrech od pólů) a pokorný návrat —
tzv. oktrojovaná ze dne 4. března 1849. Nová ústava, ve dvou posledních sbírkách (Stavitel chrámu, Ru
vydaná jen z moci panovníkovy při rozehnání kro ce) — ke všemu životu pozemskému. Velký význam
měřížského sněmu, potvrzovala veškerou zákonnou pro poznání osobnosti Březinovy má jeho korespon
moc především panovníkovi, i když ve spojení s no dence s F. Bauerem, A. Pammrovou, F. X. šaldou.
vým jednotným říšským sněmem. Byla plně centra J. Demlem, Fr. Bílkem a O. Theerem. O. Březina
zemřel 25. března 1929 v Jaroměřicích nad Rokytnou.
listická a měla provést násilné sjednocení rakouské kde
byl učitelem.
říše. Stadionova ústava byla dána českému lidu na
♦
První
ředitel ND František Adolf Šubert prospěl
vědomí otištěním v Národních novinách č. 58 z 9
vývoji naší přední scény tím, že přál novému směru
března 1849.
realistickému a tím, že byl autoritativním předsta
♦ Válečný zpravodaj Národních listů za bosenského vitelem staročeského vlivu. Nejznámější z jeho her
povstání, spisovatel Josef Holeček, zemřel 6. března je tragedie “Jan Výrava” (vůdce selského povstání
1929 v Praze. Z jeho pera vyšly vzpomínkové stati za Josefa II. na Opočensku), jež byla rovněž zfil
Pero, jimiž doplňuje své dílo, z něhož desetidílná mována.
kronika Naši zaujímá místo nejpřednější v našem ♦ 30. března se dožije sedmdesátky kantor a spiso
vesnickém realistickém románě. Jeho životopis na vatel Josef Heyduk, jenž napsal pro mládež knihu
psali J. Vobomík a E. Chalupný a o svém otci psal Hoch a džbán, ve svých románech se obírá biblí a
jeho syn Jeroným pod pseudonymem Václav Polan středověkými povídkami (Vincek a Estelka) a mistr
ský “O Josefu Holečkovi” .
ně překládá novodobé francouzské, italské a ruské
♦ Jedním z proslavených studentů píseckého klasic romanopisce (A. Gide, E. Trioletová, N. S. Leskov).
kého gymnasia byl básník a spisovatel Fr. L. Če- Píše dramata ( Návrat) a loutkové hry — ty pod pseu
lakovský. jehož pomník od Břetislava Bendy zdobí donymem Kare Jangl.
strakonické náměstí, kde se Čelakovský 7. března
1799 narodil. Jeho Ohlas písní českých ilustroval Zd.
Kratochvíl a symfonickou báseň Toman a lesní pan
na složil V. Novák. Čelakovský obrodil českou poe
sii na základě studia písně lidové a stal se zaklada
telem českého slohu básnického protiřečnického.
♦ 7. března 1884 se narodil v Karlově u Křivoklátu
zakladatel dermatologické kliniky v Brně, lékař a
spisovatel Antonín Trýb, z jehož prozaického díla je
nejznámější román o římském císaři Diokleciánovi
Císař chudých.
♦ Žačka Otýiie Sklenářové-Malé, první česká po
slankyně na říšské radě za národní stranu svobodo
myslnou, senátorka strany národně demokratické po
vzniku ČSR, spisovatelka Božena Viková-Kunětická,
★ PRVO TŘ ÍD NÍ ŠUNKY, M LADÉ KRM ENÉ HUSY, KACHNY, SLEPICE
zemřela 18. března 1934. Z jejích veseloher byl nej
★ NEJVĚTŠÍ V ÝB Ě R JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
známější dodnes hraný Cop. z románů pak Neznámá
pevnina.
★ K DOSTÁNÍ TÉŽ J E L E N Í MASO Z NOVÉHO ZÉLANDU
♦ 19. března 1589 zemřel v Uherském Brodě Slovák
i Banské Štiavnice, Pavel Kyrmezer. který působil
po většinu svého života na Moravě jako kněz lutheránské církve. Jeho spisy byly zaměřeny proti Jednotě
bratrské, jeho význam však tkvi v autorství tří bib
lických dramat.
♦ Veršem “Můj život tichý byl jak půlnoc a teskný
jako září” charakterisoval svůj život básník Petr
Bezruč a týž verš je rovněž charakteristikou života
básníka Otakara Březiny, jehož provázely po celý ži
Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
vot chudoba, nemoc, odříkání a samota. Březinovo
dílo je básníkovou cestou od osobních žalů, jež ob
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Řd.) zastávka č. 38
sáhují nejvíce dvě první sbírky (Tajemné dálky, Sví-
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Solženicyn v exilu
Ferdinand

i

za velkoobchodní ceny

|

Ceník na požádání

J.KINDA

rá prý může překypět. Ale
spoléhají se, že v době
dohody mezi sověty a zá
padními demokratickými
státy je ta číše hlídána.
Základna dohody mezi
západem a východem je
známa, byla mnohokráte
definována. Základna je
tato: nukleární válka je
nemyslitelná, zničila by

USMÍVAL SE
AŽ DOMU PO
CELOU CESTU Z BANKY
THE NATIONAL BANK
VÁCLAVŮV PRVNÍ VŮZ. O TOMTO DNU SNIL
UŽ TŘI ROKY. $ 3.500.
Jezdi opatrně, Vašku.

M ŮŽETE M ÍT TOTÉŽ POMOCÍ OSOBNÍ PŮJČKY
NÁRODNÍ BAN KY A TO K DEKO LI V A U S T R Á LII.

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

&

1.

CO. PTť. LTD.

cr. Jonas & V ictoria Sts., Richmond,

Vic.

Telefon: 42-4782
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
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Natalia Gorbanevskaja:
Red Square At
Noon. Penguin Books, 1973, str. 298, cena
$ 1.70.

Pro vaši i naši svobodu

Mezi únorovými novinkami nakladatelství Penguin
Books se na australském knižním trhu objevila kníž
ka Rudé náměstí v poledne, která by neměla ujíc
pozornosti československých čtenářů. Je to pozoruhod
ný dokument popisující akci osmí sovětských občanů,
protestovali 25. srpna 1968 v poledne na Ru
obě strany. Ačkoli sověty kteří
dém náměstí v Moskvě proti invazi sovětských, vý
tuto základnu realisticky chodoněmeckých, polských. maďarských a bulhar
přijímají, jsou svým tem ských vojsk do Československa.
Pozornost světové veřejnosti je poslední dobou sil
peramentem puzeny věřit,
že dohoda ponechává urči ně upřena na představitele liberalizačního hnutí v
SSSR, kteří jsou perzek u cím a šikanováni nejrůz
tý volný prostor, v němž nějšími způsoby — od zbavení možnosti pracovat ve
mohou uplatnit své poli svých profesích přes internací v ústavech pro chorotické, Leninem odkázané myslné až pc vyhoštění ze země nebo uvěznění. Fe
umění. Je to umění ofen- aomén antí-íntelektuálních a šovinistických pogromů
není v Rusku nijak nový-. Za Romanovců to byla
sivy. V tom vycvičeny so Černá setňa. která pořádala hcníčky na liberály, v
věty spíše než státy zá době Říjnové revoluce a za sociálního fašismu Sta
padní jdou někdy až na linova to byla. NKYD- která brutálně likvidovala oby
samy okraj dohody, zkou vatele nepohodlné režimu a dnes je to GPU, která
íxS nad sovětským imperialismem a neokolonialismem.
šej! nervovou odolnost to Adísearaský akcent se v těchto akcích udržuje ocl
to druhého, a čekají, jak Mikuláše L. jehož železná autokracie se vyvinula
to dopadne, v k e než «Sa- pro oepacbjnbe=é blaho lidu v diktaturu, která rdousí
cfcu ĎožjOČy odpovídá, . s i  i samotný proíeíariát.
Azsorka referované publikace patřila mezi tu hrst
v ějí na ctS r smm stá le
ctřtážných. kteří dali v SSSR najevo nesouhlas
rostcRsci 'vojteskaB síta a skuokupací
Československa. Osm intelektuálů žijících
opět a opět žádají aby v "Moskvě se sešla v určený den a hodinu na Rudém
západ uznal- že mocenská rábasěsíL P řised l setou doma vyrobené plakáty a
situace se změnila ve pro československé vlaječky, sedli si na chodník a v
spěch sovětů. Změna to mlčenlivém protestu dali najevo svůj názor na vmě
sávání velmocí to vnitřních záležitostí malého státu
hoto druhu se jim zdá tak Saské a české nápisy hlásaly “Ať žije svoboda".
jistá, že z ní vyvozují pro "Ruce pryč od Československa". "Pro vaši i naši
sebe jakési nadpráví v svobodu” . Tato tichá vigOie diktovaná pouze svědo
mim účastníků byla po necelých 15 minutách zlik
chovám.
vidována rozhořčenými kolemjdoucími občany, jak
Jestliže západní novin'/ ohlásil TASS. Ti se na nebránící demonstranty, me
píší se sympatií o Solže- zi kterými byly tri ženy. zuřivě vrhli, za sprostýcn
nicynovi, je to prý proti nadávek je zbili (jednomu demonstrantovi vyrazili
duchu dohody a kazí to všechny přední zuby), vhodili do policejních kamio
smířlivou náladu. Jestliže nů a zúčastnili se eskorty do úřadovny GPU na Puškinově náměstí. Podivní civilisté! Po kratším vy
sovětské noviny píší o šetřování pak došlo v říjnu k soudnímu procesu, ve
Americe jako o zemi kterém byli linguista K. Babickij. fiioložka L. Bogopředurčené ke zkáze, sví razová, básník V. Delone, dělník V. Dremluga. fysik
jející se v rasismu a ko P. Litvínov, historik umění V. Feinberg a spisovatel
ka N. Gorbanevskaja odsouzeni k 2 - 4 letům vě
rupci, v inflaci, masové zení, exilu nebo internace v ústavě pro choromyslné.
nezaměstnanosti a v stáv
Publikace shrnuje dokumenty tchoto procesu a v
kách, to není proti duchu reprodukci soudních jednání dokládá neohroženost ob
dohody a nekazí to smiř- žalovaných, jejich intelektuální převahu nad vyšetřo
vateli, soudci a prokurátory a zejména pak jejich
ivou náladu. Tendencí té- oddání myšlence svobody.
;o poznámky je, že se
Autorka knihy je dosud v ústavu pro choromyslné
sověty daleko necítí tak v a její práce nejlépe dokládá zločinnost tohoto násil
izkých, jak se domnívá ného internování. Povinnost čs. exilu je vyvinout
maximální snahu, aby Gorbanevskaja byla propuš
iberální • novinář.
těna a mohla se dále věnovat své spisovatelské a
(Pokračování na str. 6) básnické práci. Jsme jejími dlužníky.
IP
Veškerá PO JIŠTĚNÍ odborně provedou

National Bank

i

nebo: 104 M illers Rd., Nth. Altona, V ic. 314-6281) i '

Poslední příčinou, která rozdmychala hněv sovětů, byla Solženicynova kniha o pracovních táborech na
S ib iří, již také propašoval na západ. K tomu jednu poznámku. Před osmdesáti lety Anton Pavlovic Če
chov přerušil svou obvyklou lite rá rn í činnost a nesmírně tehdy obtížnou a dlouhou cestou S ibiří jel
až na druhý konec kontinentu, kde byly carské tre stn í tábory. N ikte ra k se ne ta jil úmyslem napsat k n i
ha o tom , co uvidí. Carský úřad ho tam p řija l s ve lk ý m i rozpaky, ale dovolil mu vstup d o vn itř táboru
a rozhovory s vězni, sám guvernér ostrova s ním p ro m lu vil, a nějaké sta tistiky b yly Čechovovi p ří
stupny. Po návratu Čechov napsal knihu "O stro v S a c h a lin " a nebyl za to vyvezen do F ra n k fu rtu . Kniha
vyšla v Rusku celkem bez překážek. Vysvětlení může být jediné: carismus se neobával to lik Čechovovy
kn ihy jako se bojí sověty Solženicynovy knihy. Nebylo to lik co ta jit, carovy trestní tábory asi nebyly tak
brutálně vyh!azovací institucí jako tábory Stalinovy.

Bývá liberální chybou
domnívat se, že všichni
lidé více méně smýšlejí
dobromyslně. Následkem,
toho liberálové mají ně
kdy méně starostí než by
měli mít. Sovětští vůdco
vé dobře vědí. že jsou po
zorováni. netřeba jim to
připomínat. Znají í onu
číši nelibosti a hněvu, kte

I

dodáme kamkoli v Austrálii

Peroutka

Jak se očekávalo, sověty zatkly Solženicyna. Neočekávalo se, co přišlo potom. Sověty m lčky posadily
Soiženicyita do letadla, nechaly ho hádat, kam letí, a vysadily ho na letišti ve F ra n k fu rtu v Německu.
Pokud můžeme sledovat myšlenky sovětů, jedno je zřejm é. Solženicyn všemi silam i a se vším risikem
se brá n il exilu, a sověty dosti logicky s ním u d ě laly, co mu podle jeho opakovaných výroků bylo ne
vítáno. Dejme nepříteli to dobrodiní, které on nechce. Sověty usoudily, že Solženicyn nějak cítí, že
jeho postavení v exilu by v něčem bylo slabší než když je doma. Tedy — do F ra n k fu rtu s ním. Pák se
snad vyje ví, co měl na m ysli, když se exilu vzpíral. Solženicyn sám ja ksi vládě poradil, co s ním dělat.

Starý americký novinář,
zasloužilý liberál z doby
Rooseveltovy, napsal člá
nek o Solženicynově zápa
su s vládou a dal mu ti
tul: “Sověty v úzkých” .
Psal: “Ať sověty vědí, že
svět je pozoruje” , ať si
dají pozor, aby “číše ne
libosti a hněvu proti nim
neprekypěla.”

Velký výběr vín, lihovin a piva

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean H ighw ay, MOORABBIN, V ic., 3189
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Solženicyn v exilu
(Pokračování se str. 5)
Na letišti ve Frankfur
tu vystoupil Solženicyn do
prostředí značně mu ne
známého, do hluku a mač
kanice, do zápasu repor
térů. Velký počet novinář
ských fotografů byl tu
shromážděn, jejich kame
ry- se dívaly na Solženieyna jako tisíc očí. Jeho
německý průvodce pozo
roval, že Solženicyn je
zmaten, a položil ruku na
čočku jedné televizní ka
mery. Reportér ho od
strčil: “Co to má být?
Censura?”
Lze říci, že Solženicyn
uprchl do domu svého ně

meckého průvodce, a re
portéři pod okny si za
psaly , že záclony byly
hned spuštěny. Po veřej
ném tichu své země ši
Solženicyn bude musit na
mnohé zvykat. Svrchova
ně svobodné počínání re
portérů nepůsobilo na ně
ho dojmem svobody. Při
rovnal počínání reportérů
k počínání sovětské poli
cie, která ho také sledo
vala na každém kroku,
při každém pohybu. Hned
v první chvíli narazil na
jeden z menších problémů
demokratičnosti: neome
zují neodbytní fotografo
vé a reportéři, neomezují

demokratičnost, “právo
lidu vědět a vědět”, prá
vo lidí na soukromí?
Musíme mít stále na pa
měti vzdor, s jakým se
Solženicyn stavěl proti
úsilí vlády dostat ho do
exilu. “Jeden hlavní ge
nerál tajné policie předal
mi prostřednictvím třetí
osoby přímé ultimatum,
ať ihned vypadnu do za
hraničí, jinak že mne ne
chá shnít v nějakém tá
boře.”
Solženicyn odolával té
to hrozbě a nechtěl do
exilu z několika důvodůJe snad nejtvTdofalavější
z osobností dnes známých.

MOTOR PRODUCERS
OF CLAYTON
přijmou

Ž E NY
Máme práci PRO VÁS
Motor producers přijmou ženy do odděleni

MONTÁŽNÍCH
SKLADIŠTNÍCH
LAKÝRNICKÝCH
Ve většině oddělení můžete vydělávat až S 88 týdně
PLUS $ 100 za pravidelnou docházku a pokračováni v zaměstnání.

Dostanete zdarma pracovní plášť, dopolední a odpolední čaj,
k dispozici je podnikem podporovaná kantýna s velkým výběrem pokrmů.
VHODNÁ PRACOVNÍ DOBA
7.05 ráno až 3.35 odpoledne
Zajděte si do naší zaměstnanecké kanceláře proti stanici Westall
(na trati do Dandenongu). Otevřeno v pondělí až pátek od 8 hod. ráno
do 4 hod. odp. Dále je též otevřeno v ÚTERÝ a ve ČTVRTEK VEČER
od 5 do 7 hodin večer a v SOBOTU a v NEDĚLI mezi 9. hod ranní
a 12. hod. polední.
MOTOR PRODUCERS montují kvalitní vozy,
jako jsou nový VW Pasat, Datsuns a Volvos.
Přijďte tam, kde se to vše děje

MOTOR PRODUCERS OF CLAYTON
“SKVĚLÉ MÍSTO PRO ZAMĚSTNÁNÍ”

a schopen hněvu tak mo
hutného jako očima kou
lící otec německé refor
mace Martin Luther. Ne
chtěl režimu prospět tím,
že by mu vyhověl. Jako
spisovatel cítil, že odchod
z rodné země užírá na
spisovatelských
prame
nech a původnosti. Turgeněv prožil většinu své
ho dospělého života někdy
v nuceném, někdy v dob
rovolném pobytu v Paříži
a v Německu. Kdykoli na
to přišla řeč, stěžoval si
že cizina mu užírá spiso
vatelskou sílu. Solženicyn
je vášnivý spisovatel, a
instinkt ho vedl k tomu,
aby zůstával doma. Mimo
to, má o životě v exilu
nejhorší mínění. Mnoho
krátě se vyslovil, že exil
je "hniloba” . Vláda mu
pozorně naslouchala. Když
bylo jeho ženě oznámeno,
že Solženicyn byl dopra
ven do Frankfurtu, do
svobody, jak jiní cítili,
místo aby se rozradostni
la, byla zdrcena. “To je
neštěstí” , řekla. Solženi
cyn odjel z Frankfurtu do
Švýcarska, a už první den
tam vzdychl, že se mu
stýská po Rusku. Exil je
nová kapitola jeho živo
ta - s nejistými výsledky.
Tento otrlý už zápasník
je v některých věcech
choulostivý.
Musíme hádat, jaký
může být plán sovětů. Do
kud byl Solženicyn doma,
stále jen jeden krátký
krok od osobní zkázy, je
ho hrdinství bylo nepopi
ratelné, a lidé uctívají
hrdiny. Jaký obraz poskyt
ne Solženicyn v exilu?
Sověty počítají s tím,
že se vyjeví nějaká nebla
há, hlodavá stránka exi
lu, již sám Solženicyn
předvídal. Bude mluvit a
říkat totéž, co říkal do
ma, ale nebude to už zce
la táž věc. Generálové
tajné policie už mu nebu
dou dýchat na krk. Bude
mluvit z bezpečí a ze
svrchovaného pohodlí, jež
mu je obdivný západ ocho
ten připravit. Sověty po
čítají, že lidé doma řek
nou: lehko se ti mluví,
bratře, nejsi z nás, nejsi
náš. Zároveň snad někte
ří západní lidé řeknou:
není to tak zcela zlé s
mravy sovětů, hle, pro
pustily Solženicyna dc
exilu.

MOTEL GUEST HOUSE
Restaurant

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, V íc., tel. 728-1298

Sověty očekávají, že do
savadní pojem “Solženi
cyn” se v exilu rozmělní.
Zda si Solženicyn dovede
odřeknout být ochočeným
hrdinou slavných hostite
lek? Jistě dovede. Ale so
věty počítají i s jeho
tvrdohlavostí. Solženicyn
má příliš mnoho ostrých
hran, snadno může vznik
nout konflikt mezí ním a
jeho novým prostředím.
Napsal knihu o Stalino
vých sibiřských táborech,
aby ukázal, že smír se
stalinismem není možný.
Avšak některé autority na
západě praví, že vzhledem
k atomové bombě bylo
by nutno udělat kompro
mis i se Stalinem, kdyby
žil. Bude Solženicyn scho
pen o tom mluvit zdvoři
le? Přichází na západ po
někud jako primitiv. Po
několik desítiletí každý
řečník na západě hlásal,
že svoboda je nedělitel
ná. Nyní se věci ustálily
na tom bodě, že svoboda
je nedělitelná morálně,
ale diplomaticky ano opět vzhledem k atomové
bombě.
V praktické diplomacii
si sověty vybojovaly prá
vo dále podrobovat někte
ré země svým “zvykům” ,
jak to nazývají. Co o tom
Solženicyn? Čeká ho lec
které zklamání. Pokládá
literaturu za posvátného

ZLOBÍ
VÁS
Bolí Vás hlava ?

Noste brýle od

bojovníka proti násilí, ale
bude mu shledat, že ně
kteří nejmodernější zá
padní spisovatelé shlížejí
na násilí s oblibou. Ještě
když byl doma, zdálo se
mu, že některé úzké sku
piny na západě usilují o
zničení civilisace, jak to
v jeho zemi kdysi činil
strašlivý Něchajev. Nyní
je uvidí zblízka, ty skupi
ny. Bude držet jazyk za
zuby? Jestliže ne, vyro
stou mu důmyslní a dob
ře stylisující nepřátelé.
A sověty zaměstnávají
odborníky, kteří sledují
život na západě, jeho tem
po. Nepochybně vydávají
posudek, že tam v přítom
né době panuje více prin
cip změny než princip stá
losti, a že každá osobnost
se v tomto bystrém toku
rychle opotřebuje. Před
několika lety uprchla z
Ruska Stalinova dcera
Světlana, zajisté význam
ný svědek. Byla sensací
po nějakou dobu. Dnes se
o ní noviny zmiňují jen
když se vdá nebo rozve
de.
Kdybychom měli shrnout
sovětské naděje, řekli by
chom, že sověty doufají,
že jednou, brzy, vznikne
kolem Solženicyna prob
lém: kam s ním?
Zatím však známe jen
několik prvních řádek z
nové kapitoly Solženicynova života.

OČI?

s-

/

OPTÁ

O PTO
Capitol House, 113 Swanston St.

|

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

4. 3. 1974
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František Kubka: Mezi válkam i (Svoboda, Praha, 1969)

Mírný úklon u vrbiček
Nemam rad jednostranná vyprávění o TGM a o Benešovi. Ani ta, která je
n e kriticky slaví skoro jako polobohy, ani ta, která jim nemohou p řijít na
jméno a nenechají na nich chlup dobrý. To proto, že M asaryk i Beneš byli
lidé s chybami i přednostmi. Nebyli ani neomylní, ale nebyli ani "zlo č in c i,
přisluhovači im p e ria lis tů " (tak komunisté) ani "re n e g á ti" (tak v těchto dnech
Arvéd G rébert o M asarykovi v časopise Europáische Ideen). Spisovatel Kubka
dává své čtvrté knížce vzpomínek podtitul "M a s a ry k a Beneš v mých vzpo
m ínkách" a na záložce poznamenává: "Z ůstalo už málo těch, kteří Masaryka a
Beneše tak či onak viděli a slyšeli a m ají i po letech vů li o nich psát. Proto
jsem se o to pokusil s pocitem, že je načase." Roku 1969 p a třilo už notně
odvahy k tom u, napsat o obou presidentech něco kladného. Po té stránce je
Kubkova knížka hrdinstvím . Není divu, že i on musel za p la tit daň okupační
sovětské armádě. Ale i tu se vyvlékl obratně, ja k se na autora básnických sbí
rek (Hvězda krá lů . S lunovrat), novel a povídek (Básníkova svatba, Skyfhský
jezdec), románů (V ítr z hlubin. Cizí město) a memoárových děl (Sto dvacet dní.
B arvy východu. Tváře ze západu) sluší a patří.

Sleduje cestu obou po
stav podle svých Vzpomí
nek. V prvním oddíle, kte
rý je výlučně věnován
TGM, začíná karikatura
mi v humoristickém časo
pise "Šípy” které se mu
dostaly do ruky ve věku
šesti let, právě v době,
kdy propukla hilsneriáda.
Poprvé však Masaryka
uviděl 1913, když studoval
na universitě filosofii, bohemistiku a germanistiku.
Kubka, ačkoliv brzo upadl
na ruské frontě do zaje
tí, nevstoupil do legií;
krajané ho nařkli z nede
finovaného zločinu a zby
tek války ztrávil v trest
ném táboře; tam se doví

dal z novin o Masarykové
práci a cestách. Tvrdí, že
Masaryk stál a zůstal stát
na protipólu k Leninovi.
Byl idealistickým filoso
fem, kdežto Lenin dialek
tickým materialistou. Je
jich politické cíle a diplo
matické metody se dia
metrálně rozcházely. Le
nin prý chtěl zachránit v
daném okamžiku revoluci
mírem, třebas s němec
kým imperialismem. Ma
saryk naproti tomu praco
val pro válečné vítězství
spojenců a tím i Českoslo
venska.
Kubka se vrátil z puto
vání po východě přece ja
ko legionář, i když do čes

Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

Na pomoc Americe!
Jaroslav Kujeba

Cs. noviny prozradily koncem loňského listopadu
jen velmi vágně, jaká je v Americe nouze o maso.
Vlastně to v duchu pravé socialistické humanity Jen
naznačily, ale vypadalo tQ skoro tak, jako by v těch
to hromadných sdělovacích prostředcích dosud se
děli zakuklení nepřátelé konsolidace. Já jsem se však
nespokojil, začal jsem pátrat po podrobnostech. Psal
jsem svým známým do Ameriky, aby mi, proboha,
sdělili plnou pravdu o tamnějším hladomoru, že bych
mohl třebas zorganizovat pomocnou akci^ strany.
Situace je však horší, než se mi v nejhrůznějších
snech zdálo a nemohu ji zatajit ani čtenářům HD.
Snad i oni pomohou zbytky ze svých přetížených
stolů.
Tak přítel z Oklahomy píše, že pomalu neví, jak
maso vypadá. V ústech je neměl dobrého půl roku.
I vychází denně před odjezdem do kanceláře do le
sa, aby opatřil aspoň nejnutnější. Zpočátku __nosil
domů pampelišky a kopřivy a jeho žena je připra
vovala jako maso na desaterý způsob. Ale brzo se
o tomto zdroji výživy dozvěděli místní důchodci a
vydávali se na sběr už v noci, takže přítel nacházel
palouky do poslední mrtě otrhané. Vrhl se ^tedy na
kobylky luční. Doporučuje je péci na slunečnicovém
oleji nebo obalovat je jako řízky. Ani na kmíne prý
nejsou k zahození. Před každou úpravou musí být
ovšem vykostěny, tj. zbaveny tykadel (dvou) a
nožek (šesti), které by nepozornému gurmánu mohly
uvíznout v krku. Ty pak lze požívat ^rozemleté j
přísadou sardelového másla nebo* usmažené na způ
sob karbanátků. Když kobylky v okruhu deseti mil
vychytal, zkusil mravence; praví, že nejsou tak chut
ní. Kromě toho prý červené nelze odbarvit a vláda
v jejich požívání spatřuje sklon ke komunismu, zvláš
tě když se rozbíjejí kladivem nebo sekají srpem. To

koslovenských
jednotek
vstoupil teprve na zákla
dě zprávy o 28. říjnu v
Praze. Dostudoval a stai
se tajemníkem YMCY. Ro
ku 1924 se v kruhu bratři
Čapků seznámil osobně s
Masarykem. Masaryk, vy
práví Kubka. byl mezi
"pátečníky” skoro ruši
vým živlem. Dokud byl
mezi nimi, zábava vázla
a rozpoutala se teprve,
když odešel.
. . vnášel
do našeho kruhu svoje
specifické ovzduší. Tím
nás tísnil, jako jeho sa
motného tísnívala volná
příroda.” Tak jako se
Kubka netají svou úctou
k TGM, nebojí se ani uvést

Nejkrásnější z písní
v

Šalomounových
Opoj mne polibkem svých rtů ,
vžd yť nad víno je milování tvé.
Tvé oleje jsou vůní proslulé,
a jméno tvé je olej nejjemnější.
A proto dívky tebe m ilu jí.
Jen vleč mrie za sebou a spěchejme,
a do svých komnat, k rá li, uveď mne.
V tobě se radujme a plesejme,
pochvalujíce, že nad víno je
milování tvé —
a po zásluze tebe m ilu jí.

“Komunisté?” pravil jed
nou Masaryk. “Ti jsou
ve vývoji. Ale jako nerad
vidím, že Vatikán zasahu
je do lidové strany, tak
je nebezpečné, ohlížejí-li
se komunisté jinam než
domů.”
Jinak ovšem se přizná
vá sám k niterným sym
patiím k bolševické revo
luci, a to právě myslím
Jsem snědá, ale půvabná,
oním “mírným úklonem u
dcery jerusalém ské,
vrbiček” , který na něm
ja k stany Kédaru,
vynutila nejistá doba.
ja k houně kmene Salmy.
Nehleďte, že snědá jsem
Masarykovy názory a
a že mne slunce ožehlo.
postoje k různým problé
Rozhněvaní synové m atky mé
mům líčí Kubka na poza
přikázali mi hlídat vinice
dí poměrně podrobných
a viničku svou nehiídala jsem.
dějin první republiky.
Drobné fasety Masaryko
Řekni mi ty, kterého z duše m ilu ji,
vých náhledů a příhod,
kde budeš stádo pást,
kterých byl osobním svěd
kde o polednách budeš tábořit.
kem, shrnuje autor do ko
Pročpak bych měla tu jen pobíhat
nečného ocenění:
nad stády druhů tvých?
“Masarykův kult, který
Jestliže sama nevíš to,
nebyl koncipován a řízen
ty nejkrásnější z žen,
neobratně, zřejmě chybo
vy jd i si jen po stopách ovčích stád
val, že hlavně pro budouc
a hlídej si ta svoje jehňátka
nost nevyslovil jasně jisté
nad koliham i pastýřů.
pravdy: Masaryk nikdy
(Z Písně písní přebásnil Jaroslav Seifert)
nebyl socialistou, nýbrž
klasickým
demokratem,
který se pokoušel refor
mami udržet aspoň status lištou, a proto antimarxi- zřetelně Masarykův sklon
quo. Byl filosofickým idea- stou. Kult nevysvětlil dost (Pokračování na str. 8)

je vážné memento i pro senoseč, k níž se přítel
uchýlil v době otav. Seno, řádně opepřené a zalité
podmáslím. chutná prý jako bůček, ale aby se člo
věk vyhnul podezření, je dobře sici kosou nebo
kombajnem, který je, jak známo, v Americe ovšem
zatím velkou zvláštností.
Kámoš z Utahu se z nedostatku masa dostal na
cestu nepravosti. Vypátral, kdy se ze státních zá
sob dováží hovězí do guvernérova paláce. Spojil se
s několika jinými uprchlíky z Česka, kteří bolestně
postrádali onu nepřebernou hojnost proteinů v opuš
těné vlasti, a počkali si na guvernérovo auto. Otu
ženi srpnovou praxí, změnili ukazatele na rozcestí,
a šofér užuž se těšící na šlachy, mázdry a lůj, sjel
bídně do rokle. Tam už čekali Čížci a náklad ukradli.
Celé púlkilo hovězího si rozdělili hamiždně mezi se*
be, nepomyslivše přitom na ostatní hladovějící Ame
ričany. Od těch časů doprovází guvernérův Cadillac
četa ozbrojených GI, kteří mají mapu v malíčku
přesně tak jako blahé paměti bratrská pomoc. Přesto
se chce kámoš odvážit nového přepadu. Musí dřív
jen zorganizovat menší atomku — ale to prý je leh
čí než sehnat normálně deset deka nefalšovaných
zvířecích proteinů.
V Chicagu zase jeden známý zajal ředitele jatek
a jako rukojmí ho vyměnil za kočku, které se nyní
v Americe porážejí místo dobytka. Když jsem u ko
ček. musím se zmínit o* geniálním nápadu krajana
z Phcenixu. Zorganizoval brigádu koček a naučil je
aportovat myši. Doufá, že vbrzku zbohatne, protože
spoluobčané jsou po myším mase jako diví. Jedno
vážné úskalí však musí překonat: třebas jsou koč
ky bdělé fako strana, stávají se kořistí nenasytných
hospodyň, které v kočičí krkovičce spatřují vítané
obohacení bezmasého jídelníčku. Je prý štěstí, že
se rozmnožují až třikrát do roka (kočky, nikoli
hospodyně).
Poměrně dobré je zásobování v Nevadě. Tam oby
vatelé vycházejí do lesů s brokovnicemi a mnohá
veverka nebo vrána pyká na pekáči za svou hravost
a důvěřivost. Vrány se upravují jako kuřata, sojky

na modro, ale zvláště na černo jako kapři. Z ve
verek se mnohé hospodyňce podaří vykouzlit dobrou
omáčku, která předčí svíčkovou.
Pláč, nářek a skřípění hladáků panovalo zato loni
mezi connecticutskými zajíci. Lovecké licence dosta
lo daleko* víc zájemců než loni. Nakonec bylo honců víc než zajíců, takže FBI uvažovalo o tom, vy
zbrojit ušáky železnými košilemi. Od plánu se upu
stilo poté, co Sovětský svaz protestoval v rámci po
měrného snížení vyzbrojení proti stoupajícímu zbroj
nímu potenciálu Connecticuťanů.
Hůře mohli na nedostatek masa málem doplatit
divocí krocani v Nebrasce. Tam se o lovecké lístky
losovalo. Jack Anderson však v pravý čas bezohled
ně odhalil, že republikáni zfalšovali výsledky loso
vání tak, že se na příslušníky demokratické strany
dostalo jen pár loveckých lístků. Vzniklo podezření,
že v této manipulaci má prsty sám president Nixon.
Vedl prý o krocanech rozhovor s právním poradcem
vlády. Nixon se hájil, že hovořil jen se svou ženou
Patricií o nákupu opeřence pro slavnostní hostinu
v Den díkůvzdaní. Magnetofonový záznam o tomto
povážlivém palaveru byl však záhadně smazán. Je
oprávněná domněnka, že sionistické kruhy naverbo
valy pro tuto choulostivou úlohu israelského tele
pata Uriho Gellera, který pouhým pohledem láme
sběračky a pro něhož bylo maličkostí smazat na dál
ku usvědčující zvukový pásek. Nixon však musel
odstoupit teprve tehdy, když Daniel Elsberg dal
tisku k disposici tajné vládní dokumenty o tom, jafe
se Nixonova vláda snažila čelit nedostatku masa:
chtěla od této zlé skutečnosti odvést pozornost nor
málního občana a uplatila třemi automobily takzva
ného spisovatele Alexandra Solženicyna, “toho zrád
ce, ktorý vyslovil súhlas s beštiálnými vraždami nacistov proti sovietským 1’uďom” , aby honem napsal
nicotný pamflet Souostroví Gulag. Když na tento
otřepaný trik antikomunismu poukázaly bratislavské
Rolínické noviny, nezbylo* Nixonovi nic jiného než
presidentství složit. Kterýmžto pádem divocí krocani
v Nebrasce do jednoho* vystříleni nebyli.
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"Ř ekněte to k v ě tin a m i"

Karel Schwarzenberg

S radostí viděli čeští příjemci pošty na celém
světě, jak o* vánocích roku 1973 Angličané ozdobili
řadu svých známek obrazy výjevů, z anglické ko
ledy o svátém Václavu: vidíme, jak svátý Václav
kráčí sněhem po dobročinných pochůzkách, prová
zen svým panošem blahoslaveným Podiveném. Podle
mravu anglické pošty je známka na rohu ozdobena
hlavičkou panovnice — královny Alžběty. Při tom nás
nezbytně zajímá, kterak je královna spřízněna se
svátým knížetem Čechů, kterému její pošta vzdává
takovou čest; to je možno snadno sestavit.
V Čechách panoval po sv. Václavu jeho bratr Bo
leslav První, který vztáhl panství kmene Čechů na
celou Bohemii, to jest na celou zemi mezi Šumavou
a Sudetami. Jmenujeme proto tu zemi Čechami;
panovali v ní knížata a králové z rodu Přemyslovců
až do bezdětného posledního krále z domorodého
rodu, Václava III. Z posloupnosti, která pak šla
přes jeho sestru, lze sestavit tuto řadu:
Král Václav Druhý — jeho dědička Eliška Pře
myslovna; její manžel král Jan Lucemburský —
princezna Jitka česká; její manžel král Jan Druhý
francouzský — král Karel Pátý francouzský —- král
Karel Šestý francouzský — princezna Kateřina fran
couzská; její druhý manžel Owen Tudor — Edmund
Tudor, přiženil se do anglické královské krve, je
totiž jeho manželka Markéta z Beaufort, jejich syn
tedy je — Jindřich VII. Tudor, král anglický; jeho
manželka je královská dcera anglická, Alžběta z
Yorku — princezna Markéta anglická; její manžel
král skotský Jakub Čtvrtý — král Jakub Pátý — krá
lovna skotská Marie; její manžel se tudíž psal král
skotský Jindřich Stuart — král Jakub Šestý Stuart,
.později také král anglický toho jména První, předek
všech potomních králů Velké Británie, tudíž i krá
lovny Alžběty, dneska kralující ve Velké Británii,
Austrálii, Kanadě atd.
, Tato řada nám tedy udává, skrze kolik pokolení
různých královských rodů je královna Alžběta praneteří svátého Václava. Dodejme, že právě tato řada
zajímavě ilustruje způsob, jakým se dříve užívalo
královských sňatků k usmíření nepřátelství mezi
státy. Ani tak se to vždycky nepodařilo — jak hnedle
uslyšíme —, ale někdy přece bylo smíření a míra
poslouženo sňatkem v panujících rodinách. Podívej
me se na náš případ.
Elišku Přemyslovnu, tedy dědičku královské krve
české, pojal za ženu Jan Lucemburský, věrný spo
jenec Francie. Vždyť slavně padl v bitvě u Kreščaku v boji proti Angličanům po boku Francouzů; pro-

* Česká restaurace

j

'c o n tin . "G O U R M E T "
* Restaurant "L A B U Ž N ÍK "
* 129 Bayswater Rd.
I
Rushcutters Bay

1Sydney, tel. 31-7393
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Otevřeno v úterý až sobotu od 11 h. dop. do 2. h.
i odp. a od 5 do 9 večer. V neděli otevřeno po
l celý dne, v pondělí zavřeno.
i

■

Přesvědčte se o jakosti našich jíd e l.

Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.

vdál svoji dceru Alžbětu chrabrému králi irancouzskému Janovi. Angličané dlouho vítězili jako u Kreščaku; vítězili zejména, když král francouzský Karel
VI. se zbláznil. Byl tedy uzavřen mír výhodný pro
Anglii, a aby byl upevněn, byla královská dcera
francouzská vdána za krále anglického Jindřicha
Pátého. Mír ten, pravda, se ještě neudržel, obě
království se usmířila až mnohem později. Zatím
ovšem Kateřina ovdověla, a nabaživše se snad krá
lovského sňatku, podruhé se vdala za prostinkého,
ale líbivého zemana waleského Owena Tudora. Tím.
byl on povýšen do vznešené společnosti, a proto bylo
možno, že následujícími královskými sňatky byl rod
Tudorský povýšen na anglický trůn. Ve snaze ukon
čit staleté nepřátelství sousedů, Anglie a Skotska,
byla sestra krále Jindřicha Osmého anglického vdá
na za krále Jakuba Čtvrtého skotského. Zprvu to
ovšem bylo málo platné; nepřátelství pokračovalo,
ba král Jakub padl v bitvě u Flodden s mnoha pá^
ny a rytíři skotskými pod ranami Angličanů. Ještě
hůře; jeho vnučka, dědička skotské koruny královna
Marie, byla popravena — a poněvadž žádná vláda
nesmí popravit hlavu cizího státu, tedy to znamená:
zavražděna anglickou vládou. Ale pak se osud obrá
til. Rod Tudorský v Anglii vymřel; a poněvadž —
skrze svou prabábu královnu Markétu — nejbližší

i

VANHA*S PRODUCTS Co. P. L. i
výrobce rybích lahůdek a kontinentálních salátů,
ROZŠIŘUJE SORTIMENT SVÝCH VÝROBKŮ
A SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY
Žádáte-li kvalitu, žádejte výrobky firmy VAŇHA
u svých obchodních zástupců
1
nebo přímo u výrobce.
Větší zakázky k různým příležitostem
dodáme na místo určení za velkoobchodní ceny.
VAŇHA'S PRODUCTS CO. P /L .

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

N-

v Československu nebo v jiných státech

Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářství INI ERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni.
I N T E R F L O R A —
K V Ě T IN Y DO CELÉHO SVĚTA

příbuzný byl král Jakub Šestý, dosedl na trůn
anglický a byl první, kdož sjednotil pod svou vlá
dou celou Velkou Británii.
Dodejme, že jeho dcera byla manželkou falckraběte Fridricha rýnského a tito manželé — ne ovšem
dědičným právem, nýbrž z volby stavovské re
voluce — dosedli na český trůn a byli ozdobeni sva
továclavskou korunou. Král Jakub, který byl za
stáncem dědičné monarchie a nenáviděl revoluci,
odepřel jim při tom — k velikému zklamáni českých
stavů — pomoc; prohráli proto bitvu na Bílé Hoře
a ukázalo se, že Fridrich byl jen jednu zimu čes
kým králem — a proto mu pak říkali Zimní Král.
(Pokračování se str. V vždy, všude a ve všech
Hezoučké svatováclavské vánoční známky anglic
ké tedy připomenou takhle celou řadu nevšedních
ke kompromisům taktic jejích podobách.”
Podobně - a dnes už ji příběhů z českých, anglických a evropských dě
kým a odůvodněným vla
jin . . .
stě
nebezpečně objektivně
steneckou obavou o bez
pečnost státu. Nezdůraz - se Kubka vyrovnává s
nil dostatečně i ono ne osobností druhého česko ska v osmatřicátém roce svědčí o jeho realistickém
presidenta. zachycuje Kubka velmi odhadu vnitropolitických
církevní náboženství, kte slovenského
Tu
více
než
v
prvním
od sugestivně. Také své pů i zahraničních sil, která
ré Masaryk dlouhá léta
kázal, aniž si přál rozpou díle vystupují do popředí sobení na ministerstvu za se rvaly o vládu v Česko
tat jakýkoli boj církví. politické události první hraničí a protektorátním slovensku.
Emanuela
V jistém směru je jeho
Neřekl konečně, že neni republiky, skandály, ne ministerstvu
Moravce.
Po
válce
se
stát
‘‘zmoudření”
užitečné.
bezpečí
a
ohrožení,
v
všechno nedotknutelné, co
Masaryk mluvil a napsal. nichž Edvard Beneš se Kubka vyslancem v Bul Kdyby byl zachoval věr
Bylo třeba dlouhých a pro hrál úlohu, nejprve jako harsku. Tam ho zastihl nost ideám “pátečníků” a
oba naše národy velmi ministr zahraničí, jehož Únor. Upozorňuje ná teh Masaryka, nebylo by ni
těžkých let, aby bylo obec si Masaryk vážil jako dejší rozdíl názorů na svě koho, kdo by statečně vy
ně uznáno, že Masaryk vzorného diplomata a po tovou politiku mezi Bene podobnil, jací to byli ve
byl velkou osobou, velnu litického odborníka, poz šem a Gottwaldem. Beneš skutečnosti lidé. Lidé se
českou a patriotiekou, a ději jako hlava státu. prý podléhal Trumanově svými slabostmi, ale hlav
hlavně vášnivým odpůr Jeho boj s celým světem doktrině a spoléhal na vá ně ideály, i když to ne
cem politické amorality o nezávislost Českosloven lečné utkání Východu se byly zrovna ty pravé pro
Západem, kdežto Gott dnešek.
J . s.
wald spoléhal na převrat.
Kubka se přiklonil - jistě
S Y D N E Y
chytře pro svůj budoucí
Dovolujeme si
upozornit naše milé
osud - ke Gottwaldovi. To
hosty, že každé pondělí
bude nyní naše restauČSL. OBEC LEGIONÁŘSKÁ,
' race zavřená. V jiných
JEDN O TA N. S. W.
dnech jsme nadále plně
Jsme členy
k dispozici.
koná řádnou valnou hromadu v neděli 10. března
RETRAVISION
GOURMET
1974 v 10.30 hod. dop. u br. V. Zahálky v Harward
největší australské
Garage. 1 McLachlan Ave.. Ruschcutters Bay
RESTAURANT
skupiny pro hromadné
Telefon (Sydney) 31-2063.
129 Bayswater Rd.,
nákupy
Rushcutters Bay, NSW.

Mírný úklon
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Známá česká firma

■ P 0M H E I spolupracující s INTERFLORA,
muze zařídit dodávku
^*í-ssS^'
květin a věnců
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Společnost pro vědy a umění v Sydney

£

0

zahajuje svou činnost v roce 1974
programem k 60. -výročí českého jazzu

£
c

1 D
"B IR D S OF F IR E " ,
I g
který připravil v angličtině J. W. Pear.
l
; k Pořad obsáhne vývoj jazzu v českých zemích
0 od roku 1913 a bude doprovázen hudebními
S
ukázkami.
O Těšíme se na setkání na University of NSW,
, 2 School of Drama, Anzac Parade, Kensington
(vjezd z Barker Street)
1 S
g
v
sobotu
dne 23. března 1974 v 7.30 hod.
i
Vstupné: dospělí $ 1.-, studenti a děti 50c.
l §
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c
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£
jí
?
^

z

HODINÁŘ *
Z L A T N ÍK *
STEVEN VAR D Y

D1SČOUNT HOUSE
241A Oxford Street

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

590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých a j.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Telefon: 61-8579
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anebo byla příliš malá. Chtějí prý mluvit s Trockým.
Když se neukáže, vniknou do paláce násilím. Troc
kij okamžitě vstal a seběhl na náměstí. Zraky mu
plály. Pozoroval jsem tu scénu z okna. Nepokusil
V prvním čísle letošního HD jsme přinesii recensi memoárů Sira Bruče Lockharta, které vyšly česky
se námořníky uklidnit. Místo toho je zaplavil drtivým
pod názvem B RITSKÝ AGENT v curyšském n akladatelství KONFRONTACE. B rits k ý diplom at, kte rý pro
proudem nadávek. Jscu to psi, kteří si nezaslouží,
aby byli příslušníky flotily, která sehrála tak slav
žil bolševickou revoluci v Rusku, v nich podává c h a ra k te ris tik y revolučních vůdců, k te ří většinou skon
nou roli v revoluci. Jejich stížnosti přezkoumá. Jsou-li
č ili později na popravišti. Nejprve přinášíme úryvek, k te rý zachycuje Lenina:
oprávněné, vyhoví jim. Nejsou-li oprávněné, označí
. . Onoho dne jsem šel s pokleslým srdcem do války. Náhle vrazil do místnosti vydeseny asistent je za zrádce revoluce. Zatím prý mají jít do kasá
Smolného navštívit bolševického vůdce. Přijal me a v úplné panice hlásil, že se venku shromáždil dav ren. jinak je odzbrojí a zbaví je jejich privilegií.
v pokojíku v témže patře, jako byl Trockij. Místnost ozbrojených námořníků. Bud’ prý nedostali mzdu
( P o k r a č o v á n í na sfvranp T n
nebyla uklizená a postrádala jakékoli výzdoby až
na psací stůl a několik jednoduchých židlí. Byl to
nejen první rozhovor s Leninem, bylo to i vůbec
poprvé, co jsem ho viděl. V jeho osobním vzezření
nenapovídalo nic, že je to nadčlověk. Byl malé po
stavy, spíše zavalitý, měl krátkou, tlustou šíji, ši
roká ramena, kulatou, zardělou tvář, vysoké čelo
intelektuála, nos trochu dohůry, hnědavý knír a
krátkou strniskovitou bradku. Na první pohled v y -:
padal spíše jako venkovský obchodník než jako lido
vý vůdce. Avšak v oněch ocelových očích bylo cosi.
co připoutalo mou pozornost, cosi v onom záhad- ;
něm, poloopovržlivém a poloúsměvném pohledu ho-;
vořilo o nespoutané sebedůvěře a vědomí nadřaze nosti.
'
Později jsem se naučil vážit si jeho intelektuálních I
schopností, v onom okamžiku však na mne udělaly !
větší dojem jeho úžasně silná vůle, jeho neúprosná
rozhodnost a naprostý nedostatek emoce. Byl doko
nalým protikladem Trockého, který byl našemu roz
hovoru přítomen také, i když byl podivně mlčenli i
vý. Trockij byl zosobněný temperament — individua-!
lišta a umělec, jehož ješitnosti jsem s jistým úspě-!
chem mohl využít pro sebe. Lenin byl neosobní a ]
téměř nelidský. Žádné lichotky v něm nevyprovoko- j
;f
TO JE FRÁZE, KTEROU ČASTO POUŽÍVÁ
vály ješitnost, člověk mohl apelovat jedině na jeho i
smysl pro humor, který byl vysoce vyvinut, třebas
K POPISU AUSTRALANŮ, STARÝCH I NOVÝCH.
byl sardonický. V několika příštích měsících na mně
Londýn pořád naléhal různými dotazy, abych ověřil
pověsti o neshodách mezi Leninem a Trockým — t
neshodách, v něž naše vláda skládala velkou nadě- j
ji. Byl bych mohl dát odpověď hned po onom prvním j
rozhovoru. Trockij byl vynikající organisátor a člo- :
věk fysicky neobyčejně odvážný. Morálně se však .
Á
TĚCH, KTEŘÍ SE ZDE NARODILI I TĚCH,
mohl postavit Leninovi asi právě tak, jako se komár
může postavit slonu. V radě komisařů nebyl jediný j
'%
KTEŘÍ PŘIŠLI ZE 70 ZEMÍ ROZTROUŠENÝCH
člověk, který by se nebyl považoval za rovnocenného :
s Trockým. Nebylo jediného komisaře, který by v
PO CELÉM SVĚTĚ, ABY TVOŘILI TUTO
Leninovi nebyl viděl poloboha, jehož rozhodnutí se
musela uznat bez debaty. Hádky mezi komisaři bý
„Provolaní
,, r
RODINU.
valy časté, nikdy se však netýkaly Lenina.
Vzpomínám si, že mi jednou čičerin vyprávěl o
ministra přistěhovalectví
AUSTRÁLIE JE NÁRODEM PŘISTĚHOVALCŮ,
zasedání sovětské vlády. Trockij prý podal návrh.
p. A. J. Grassby-ho
Jiný komisař se proti němu prudce postavil. Násle
KROMĚ PŮVODNÍCH OBYVATEL, KTEŘÍ SEM PŘIŠLI PŘED 30.000 LÉTY, JSME
dovala nekonečná diskuse a po celou tu dobu si Le
nin dělal na koleně poznámky. Svou pozornost sou
VŠICHNI PŘISTĚHOVALCI — TÉTO GENERACE NEBO JEDNÉ Z POSLEDNÍCH
střeďoval jen a jen na svou vlastní práci. Nakonec
prý někdo řekl: “Ať rozhodne Vladimír Iljič.” ^Le
ŠESTI GENERACÍ.
nin prý vzhlédl od své práce, rozhodl jednou větou
a byl klid.
ABY BYLA AUSTRÁLIE LEPŠÍM MÍSTEM K ŽITÍ, POTŘEBUJEME SJEDNOCENOU
Ve víře ve světovou revoluci byl Lenin bezohledný
a nekompromisní jako jesuita a podle Jeho- politické ,
NÁRODNÍ RODINU.
etiky ospravedlňoval cíl, jehož se mělo dosáhnout, j
každý prostředek. Příležitostně však dovedl b ý t'
úžasně otevřený — a takový byl právě v rozhovoru
TOTO JE ME' POZVÁNI VÁM VŠEM ABYSTE
se mnou.
,

Muži

revoluce

PŘISTĚH O VA LCI,
A U STR Á LIE VÁS Z V E ,
A B YSTE SE STALI
JEJÍMI O BČA N Y

H

TROCKIJ A TI OSTATNÍ

|

PATŘILI K AUSTRÁLII JAKO JEJÍ OBČANÍ

Tři dny poté jsem měl na ruském ministerstvu ■
zahraničí první rozhovor s Trockým. Trval dvě ^ho
A ABYSTE POMOHLI TVOŘIT LEPŠÍ BUDOUCNOST. PRO NÁS, PRO NAŠE DĚTI
diny a v té době jsme prohovořili všechny možno- :
A PRO CELÉ GENERACE, KTERÉ PŘIJDOU.”
sti anglicko-ruské spolupráce. Jedním z obvinění, kte
rá byla později proti mně vznesena, bylo, že jsem |
—
" ‘
—
byl od prvního okamžiku Trockým okouzlen a že 1 -------------------------------jsem byl zcela pod jeho vlivem. Proto ocituju první
dojem, který na mne udělal, přesně tak, jak jsem.
PATŘETE K AUSTRÁLII — JAKO JEJÍ OBČAN. POKUD ZDE ŽIJETE 3 ROKY
si jej zanesl tehdy do deníku:
NEBO
DÉLE, UDĚLEJTE PRVNÍ KROK: VYPLŇTETENTO KUPÓN.
“ 15. února 1918. Dvouhodinová rozmluva s L. D.
T. (Lvem Davidovičem Trockým). Připadalo mi, že
jeho zahořklost k Němcům je poctivá a pravá. Ob
TO: The Director,
divuhodně rychle mu to myslí, má sytý, hluboký
Department of Immigration, Cnr. La Trobe and Spring Streets, Melbourne, Vic. 3000
hlas. S širokým hrudníkem, mohutným čelem, věn
čeným spoustou černých, vlajících vlasů, s^ proni
kavýma divokýma očima a plnými, výraznými rty
Tel.: 662-2011
je opravdovým zosobněním revolucionáře z burZašlete, prosím, na dolejší adresu podrobné
informace a formulář žádosti
žoasních karikatur. Byl vkusně oblečen. Měl čisty
měkký límec a jeho nehty byly pečlhré pěstěny.
o australské občanství.
Souhlasím s Robinsem. Jestliže Němčouři koupili
Trockého, koupili citrón. Jeho důstojnost byla hrubě
uražena. Překypoval bojovným vztekem na Němce
Jméno:
......................................
za to, že ho tak ponižovali v Brestu. Připadá mi ja
ko člověk, který ochotně zemře v boji^za Rusko za
předpokladu, že při tom bude dostatečný počet di
Adresa: ............................................................... Pošt. číslo:
váků.”
Právě v té době mi pozoruhodně dokázal, jak je
statečný. Hovořil jsem s ním jednou na ministerstvu
...
a
,
Národnost
.............................. Den příjezdu
do, Austrálie
......................

I(

j
|
|
j
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Potravinářská
kriza?
(Pokračovanie zo str. 4)
dobré zásobenej podnými
živinami,
potřebnými
umělými hnojivami. Akonáhle sa tieto vysokoužitkové odrody obilnin zasejú do pody náležité nevyhnojenej, dávajú menší
výnos ako domáce staré
odrody. A tak je sklamanie dvojnásobné: jednak
preto, že je zlá úroda a
jednak preto, že nádejná
odroda obilniny nedokáza
la svoj zázrak v očiach
domorodého
obyvatel
stva, neposkytla očakávaný výnos. Domorodému
obyvatelstvu darmo vy
světlujete, prečo přišlo to
sklamanie.

Poselství Australské vlády
obětem povodní
v Queensladnu a
Novém Jižním Walesu
AUSTRALSKÁ VLÁDA SPOLUPRACUJE S
VLÁDAMI JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ A S VAŠIMI
MÍSTNÍMI OBECNÍMI VÝBORY ZA TÍM
ÚČELEM, ABY BYLY ODSTRANĚNY ŠKODY
ZPŮSOBENÉ POVODNĚMI A PLNĚ OBNOVENY
VEŘEJNÉ SLUŽBY A PRÁCE A POMÁHÁ I V
PŘÍPADECH VZNIKLÝCH OSOBNÍCH TĚŽKOSTÍ
A TÍSNĚ.
PŘEDNOST BUDE DÁVÁNA TOMU,, ABY BYLY
CO- NEJRYCHLEJI OBNOVENY NUTNÉ
KOMUNIKACE A VEŘEJNÉ PRÁCE.
AUSTRALSKÁ VLÁDA MÁ NEOMEZENÝ
ZÁVVAZEK PŘISPĚT STÁTNÍ VLÁDĚ NA
PŘIMĚŘENÉ OBNOVENÍ VEŘEJNÝCH PRACÍ V
NÁKLADU NAD $ 5 MILIÓNŮ.
KROMĚ TOHO PŘISPĚJE AUSTRALSKÁ VLÁDA
STÁTNÍ VLÁDĚ NA VÝDAJE SPOJENÉ S
ODSTRANĚNÍM OSOBNÍCH TĚŽKOSTÍ A TÍSNĚ
OBYVATEL A TO V TÉŽE VÝŠI, KOLIK VYNALOŽÍ
STÁTNÍ VLÁDA — DOLAR ZA DOLAR — BEZ
OMEZENÍ.
JE -LI OHROŽENO VAŠE ZAM ĚSTNÁNÍ
VZHLEDEM K POVODNÍM:

ZVLÁŠTNÍ PODPORA MŮŽE BÝT POŽADOVÁNA
IHNED LIDMI, KTEŘÍ NEMOHOU PRACOVAT
VZHLEDEM K POVODNÍM. POKUD NEMŮŽETE
ŽÁDAT O ZVLÁŠTNÍ PODPORU IHNED, MŮŽETE
TAK UČINIT, JAKMILE SE HLÁSÍTE O PRÁCI V
KANCELÁŘI ZAMĚSTNANECKÉ SLUŽBY
(COMMONWEALTH EMPLOYMENT SERVICE).

JSTE-LI PENSISTA NEBO DOSTÁVÁTE-LI Z
JIN É H O DŮVODU P R A V ID E LN Ý

POUKAZ Z

M INISTERSTVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČ EN Í:

BUDE PODNIKNUTO VŠE, CO JE FYZICKY
MOŽNÉ, ABY VÁM BYL DORUČEN ŠEK V
NORMÁLNÍ DOBĚ. MÁTE-LI NOVOU POŠTOVNÍ
ADRESU, NEZAPOMEŇTE JI LASKAVĚ OZNÁMIT
MINISTERSTVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.

Pódia odborníkov spóscbila trvalý nedostatok v
produkcii dusíkatých hnojív energetická kriza a
svět sa musí rozhodnut'
lepšie hospodáriť s tými- .
to najcennejšími hnojiva
mi.

N ÁH RAD NÍ ŠEKY:

POKUD JSTE PŘI POVODNI ZTRATIL ŠEK
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, OHLASTE TO CO
NEJDŘÍVE MINISTERSTVU SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ, ABY MOHLO BEZODKLADNÉ
ZAŘÍDIT VYSTAVENÍ NÁHRADNÍHO ŠEKU.
KROMĚ VYDATNÉ POMOCI. KTEROU
POSKYTLY BRANNÉ SÍLY. DĚLÁ AUSTRALSKÁ
VLÁDA VŠE MOŽNÉ K POSÍLENÍ POMOCNÝCH
PRACÍ STÁTNÍCH VLÁD A RÚZNÝ'CH INSTITUCÍ.
MÁTE-LI JAKÉKOLI DOTAZY V ZÁLEŽITOSTECH
TÝKAJÍCÍCH SE POMOCI AUSTRALSKÉ VLÁDY,
OBRAŤTE SE NA MÍSTNÍHO ČLENA
FEDERÁLNÍHO PARLAMENTU NEBO SENÁTU.

BĚŽNÁ ČEKACÍ DOBA 7 DNŮ V TOMTO
PŘÍPADĚ NEPLATÍ. TO ZNAMENÁ, ŽE JSTE
OPRÁVNĚN K PODPOŘE ODE DNE, KDY JSTE
PŘESTAL V ZAMĚSTNÁNÍ PRACOVAT.
MINISTERSTVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PODNIKNE VŠE, CO JE V JEHO SILÁCH, ABYSTE
DOSTAL POUKAZ DO SEDMI DNŮ ODE DNE, KDY
O PODPORU ZAŽÁDÁTE.

Pre osvetlenie o aké
výnosové rozpátie móže
ísť v rozvojových kraji
nách v porovnaní s k raji
nami poinohospodársky
vyspělými uvedieme ten
to příklad: úžitkové proso
dává v afrických kraji
nách len sedem metrákov
z hektára, zatial’ čo ame
ričtí farmáři dosahujú v
dobré ošetrenej pode 80
metrákov z hektára, teda
desaťkrát viac.

Nedostatok fosforečných
hnojív sa zdá naproti to
mu len přechodným a za
poldruha roka sa dá pře
konat’.
Spojene státy vyvážaly
každoročně
asi jednu
štvrtinu svojej produkcie
umělých hnojív. Ak tuto
povinnost’ voči světověj
poinohospcdárskej výrobě
nebudu moct’ splnit’, očakáva sa, že sa mnohé roz
vojové a preiudnené kra
jiny ocitnú na okraji hla
domoru.
Dušan Lehotský

BYTY
PRO SVOBODNÉ

The Australian Government

od $ 10 týdně
7Q Gipps Sh
East Melbourne

(ABI — 31)

‘

5 minut z City
Tel. (po 6. hod. veě.)
41-4088

4. 3. 1974

Muži revoluce
(Pokračování se str. 9)
Námořníci se odplížili jako spráskaní psi a Trockij
se vrátil ke mně a pokračovali jsme v rozmluvě ja
koby nic.
Lenin byl opatrnější, ale i on byl ochoten zajít
hodně daleko, aby zajistil přátelskou spolupráci Spo
jenců.
I ostatní komisaři dávali nezakrytě najevo své
přátelství. Navázal jsem dobrý vztah ke Karačanovi, který tvořil s čičerinem a Radkem jakýsi triům
virát na bolševickém ministerstvu zahraničí. Byl to
Armén tmavých, vlajících vlasů a hezky střiženého
vousu a byl Adonisem bolševické strany. Byl výbor
ným znalcem doutníků. Nikdy jsem ho nezastihl ve
špatné náladě a po celou dobu našich styků, ba ani
tehdy, když mě jeho kolegové obvinili ze špionáže
a z atentátnictví, jsem neslyšel z jeho úst nevlídné
slovo. Byl mazaný a lstivý jako pravý příslušník sve
rasy. Diplomacie byla jeho živlem.
V prvních dvou měsících svého pobytu v Moskvě
jsme — Robins i já — požívali privilegovaného posta
vení. Bez obtíží jsme mohli navštěvovat různé komi
saře. Směli jsme být dokonce přítomni některým
schůzím ústředního výkonného výboru. Při jedné pří
ležitosti jsme si šli poslechnout debatu o nové armá
dě. V oněch prvních dnech schůzoval bolševický par
lament v hlavní restauraci hotelu Metropol, který
byl přejmenován na “První dům sovětů” . Poslanci
seděli na židlích postavených do řad jako na koncer
tě. Řečníci mluvili s malého pódia, z něhož kdysi
dojímal Končík nesčetné buržoasní dušičky lkáním
svých houslí. Na oné schůzi byl ovšem hlavním řeč
níkem Trockij. Jako demagog byl neobyčejně pů
sc-bivým řečníkem, pokud neztratil nad sebou kontro
lu. Výborně ovládal jazyk a slova proudila z jeho
úst jako bystřina, která jako by neměla nikdy utuchnout. Ve vrcholném vzepětí jeho hlas téměř syčel.
Onen večer byl v nejlepší formě. Byl mužem akce,
který referoval o prvních pokrocích při plnění vel
kého úkolu — vytvoření rudé armády. Bylo tu prá
vě dost oposice (v březnu a v dubnu zasedalo v
ústředním výkonném výboru ještě několik menšěviků), aby ho vyprovokovala k velkému výkonu, avšak
ne zase tolik, aby ztratil nad sebou vládu, a tak ničil
své odpůrce rázně a se zřejmým potěšením. Nadše
ní, které vyvolal, bylo pozoruhodné. Jeho projev zněl
jako vypovězení války. Trockij sám jako by ztě
lesňoval válečnou nenávist.
Dříve než debata začala, dostali jsme Robins a já
čaj a zákusky a byli jsme představeni některým
komisařům, s nimiž jsme se dosud neznalí: jemné
mu a hebce hovořícímu Lunačarskému; Bucharinovi
malinkatému sice postavou, avšak osobně velice od
vážnému, jedinému bolševiku, který se nebál kriti
zovat Lenina a utkat se s ním v dialektické debatě;
Pokrovskému, vynikajícímu bolševickému historiko
vi; degenerovanému epileptiku Krylenkovi, který se
stal později veřejným prokurátorem a byl jedním z
nejodpudivějších typů, s nimiž jsem se za dobu svých
styků s bolševiky dostal do křížku. Tihle čtyři repre
sentovali spolu s Leninem ryze ruský element v té
pestré směsici židů, Gruzínů, Poláků a jiných národ
ností.
Za debaty jsme seděli u stolku spolu s Radkem
a Gumbergem, Robinsovým židovsko-americkým po
mocníkem. Lenin přišel několikrát do sálu. Sedl si
k nám a povídal s námi. Byl jako obvykle v dobré
náladě — vskutku se domnívám, že ze všech poli
tických osobností, s nimiž jsem se setkal, měl právě
on nejvyrovnanější povahu — ale do debaty nezasa
hoval. Jedinou pozorností, kterou věnoval Trockého
projevu, bylo, že v rozhovoru s námi trochu ztlu
mil hlas.
Ještě se dvěma jinými komisaři jsem se ten ve
čer setkal poprvé. Jeden z nich Džeržinskij, hlava
čeky, korektně se chovající a klidně hovořící člověk,
který však v sobě neměl ani za mák humoru. Nej
pozoruhodnější byly na něm oči. Byly hluboce vpad
lé, ale neustále metaly oheň fanatismu. Nikdy _ne
mrkl. Zdálo se, že jeho víčka jsou ochrnutá. Větši
nu života ztrávil na Sibiři a stopy tohoto vyhnanství
nesl ve své tváři. Pedál jsem ruku rovněž rozsochatému muži sýrové tváře, černého kníru, hustého
obočí, s vlasy učesanými dozadu. Nezdálo se, že je
natolik důležitý, abych ho zařadil do své galerie
bolševických portrétů. Kdyby se bylo- tehdy oznámi
lo, že je to budoucí nástupce Lenina, byli by dele
gáti řvali smíchy. Byl to Gruzín Džugašvili. . .”
Knihu BRITSKÝ AGENT si můžete objednat ve
vydavatelství (K onf rontation, Postfach 1355, CH-8048
Zurich, Switzerland — cena FrS 12.00 a poštovné),
v A u strá lii v Hlasu domova (cena $ 3.50 včetně poš
tovného).
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Let te dzetem do
V ÍD N Ě

&

F R A N KFU R TU

SOUOSTROVÍ GULAG

t
A

ZPĚT

DO A U S TR Á LIE

(

za $ 747.20,
nebo jen jednu cestu do

(
(

V ÍD N Ě , F R A N KFU R TU

,

Vaši

za $ 395.00
j
cestu
spolehlivě zprostředkuje i

Vaši

cestu

spolehlivě zprostředkuje i

ALMA
TRAVEL SERVICE
330 L ittle Collins St.

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

ČESKY

Čs. vydavatelství INDEX v Kolíně n. R. získalo
vydavatelská práva na poslední Solženicynovu práci
“Souostroví Gulag” . Podle zprávy vydavatelů se už
dokončuje výborný český překlad a kniha půjde
urychleně do tisku, aby mohla být expedována v
prvé polovině tohoto roku. Český překlad bude tedy
mezi prvními, v nichž Solženicynova kniha vyjde.
Objednávky možno zasílat už nyní na adresu vyda
vatelství (INDEX, 5 Koln 41, Postfach 410511, West
Germany) nebo na adresy všech exilových spolku
nebo institucí, které se zabývají distribucí českých a
slovenských knih (též na Hlas domova).
B IB L IO F IL IE KAR LA K R Y LA

Po vydání tří LP desek (Rakovina, Maškary a
Bratříčku, zavírej vrátka) a knížky textů (Kníška
Karla Kryla) vydá Karel Kryl bibliofilii, 7 básniček
na zrcadlo — 7 lyrických textů se 7 původními lino
ryty — a to v nákladu 350 výtisků, z nichž prvních
50 kusů na zvlášť kvalitním papíře s číslovanými
J
a podepsanými grafikami. 300 zbývajících kusů na
1 japanu s čísly a podpisem v tiráži. Cena originálu
bude asi 30 DM (12.- US S) a poštovné, cena normální
“ bibliofilie asi 10 DM (4.- US S) a poštovné. Objednáv
ky na adresu: Karel Kryl. 8 Muenchen 19.
Fuetererstr. 3/II. West Germany
K A TO LÍK Ů M V ZÁP A D N Í AU S TR Á LII

Dp. VLADIMÍR ONDRÁŠEK. S.D.B. ze Sydney

ŽEHLÍŘKY

bude sloužit české bohoslužby v kapli Sv. Cyrila a
Metoděje v Darlingtonu (Perth) v neděli 31. března
1974 ve 3 hodiny odpoledne. Případné krtiny, svatby
atd. přede mší. — Po mši sv. bude hudební pořad
(1 hodinu), který připraví p. E. Koňařík. Potom
bude občerstvení. Informace na č. (Perth) 94-6769.

Moderní továrna na košile
přijme zapracované žehlířky.
Výkonnostní přídavky
a prvotřídní podmínky.
G LO

WEAVE

PTY. LTD.

g jO S E F SE S LA V Í TRADIČNĚ V E LM I SLAVNĚ !2
3 “ “ — “ ----------------------- ---------------------------------------------— -------- ----------------------------------------- « ~ ů

234 Brunswick St., F itzroy, Vic.

£

Telefon 419-1600

§
r>

K takové tradiční oslavě dávají letos
mimořádnou příležitost
1. “dlouhý víkend” 9. až 11. března 1974
2. příjemné prostředí pod horami

8
g
2
k

Hu JAROSLAVA K A N TY , TAWONGA SOUTH, V lC .g

Ů 3. patronát p. Dr. Josefa Hrůzy zAlburynadn
Soslavami.
5
S Slaví se po celé tři dny. — Hlavní oslava v 2
g lovecké hale. Zájemci — Josefové i ti ostatní — g
S hlaste se laskavě o ubytování předem: telefon V
8 P. O. Tawonga č. 61 (mezi 9. a 10. hod. večer) g
2 nebo písemně na: P. O. TAWONGA SOUTH. 2
g
VIC. 3698, for Mr. J. Kanta g

Manželé - podnikatelé (bez dětí) přijmou
HOSPODYNI

do moderně zařízeného domu, vybaveného
vším, co usnadňuje práci. Nabízejí samostatný
pokoj s koupelnou a velmi dobrý plat. K
dispozici je bazén. Volejte Melbourne 662-1273
(v obchodní době) nebo byt: 86-7031

Vedoucí kontinentální pekárna

v Melbourne

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

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

OBRAZY A U M ĚLEC KÉ REPRODUKCE

ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel, Gustav aj.)
RÁM OVÁNÍ obrazů a POZLACOVÁNÍ rámů

i nábytku odborně provádí
první pozlačovačská firma v Austrálií

J. KOŠNAR PTY. LTD.

!

112 M aribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.

VELIKONOCE SE B LÍŽ Í

!

Telefon: 37-3109

Objednejte si již nyní
česk ou h u su

Jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne

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

Velký výběr jakostního masa a uzenin

,

najdete v českém řeznictví a uzenářství

‘

U FRANTIŠKA ŘÍHY

!

]
;;
'
r

!
!'
]i

Z ČESKÉ FARMY
OD ČECHŮ
VOLEJTE (MELB.) 059-788228
Vyřizujeme objednávky i mimo Melbourne

I

V neděli 7. dubna 1974 se bude konat
od 2. hod. odpolední

i
,1

SOUSEDSKÁ BESEDA

,1

v sále Victorian Amateur Čine Society, roh
Victoria Parade a Napier Street, Fitzroy
(Melbourne) s pestrým programem.
Informace: Tel. 480-2737 (J. Kafka).

I
|
<
i

,>

73 M cln tyre Rd., Nth. Sunshine, V ic., tel. 311-2019]

Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu.'
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka, 1
frankfurtské párky, turistický salám.
'
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TŘI U TK Á N Í ČSR VE V. NĚMECKU

Mladí čs. fotbaloví reprezentanti, které na jaře
čtvrtfinálová utkání evropského šampionátu
hráčů do 23 let (mají obhajovat evropské prvenství),
zahájili přípravu na toto nadcházející střetnutí se
Sověty. V prvé polovině února absolvovali tři mezi
národní utkání, ve kterých jednou vyhráli, jednou
hráli nerozhodně a jednou okusili hořkost porážky.
Nejlepší výkon podali mladí Čechoslováci při svém
startu ve V. Německu, když v Hernsdorfu se s komp
"^ ^
letním reprezentačním týmem V. Německa (účastník
světového šampionátu) rozešli za bezbrankové remi
G. Thorii hvězdou světového šampionátu — Rakouští " a lp in ic i" neileoší
zy. Čs. mužstvo začalo zápas v rychlém tempu a
mělo dobrých dvacet minut velkou převahu. Vtip
nou kombinační hrou se dostávalo před branku sou
peře, šance však neproměnilo. Později tým V. Ně
mecka hru v poli vyrovnal, častěji útočil, snažil se
V překrásném švýcarském středisku zimních sp o rtů — ve Svatém M ořici — probíhalo v prvé polovině
rozhodnout střetnutí ve svůj prospěch, ale bez
února 23. m istrovství světa lyžařů alpských disciplin, které bylo jedním z nejhodnotnějších a nejzajím a
úspěšně.
vějších vrcholných světových podniků sjezdařů a slalom ářů. A bude-li v budoucnu mezi příznivci lyža ř
Nad stejně starými reprezentanty V. Německa v
ského sportu řeč o bojích světové e lity ve Svatém M ořici, pak se zřejm ě každému vybaví postava nej
Saalfeldu čs. fotbalisté do 23 let (hrající pod hla
úspěšnějšího účastníka světového šampionátu, italského reprezentanta Gustava Thóniho z jihotyrolskévičkou československého ligového výběru) zvítězili
zcela zaslouženě 2 : 0. Branky vstřelili ve 27. minutě
ho T rafoie.
teplický Bičovský a ve 47. minutě Pivamík, shodou
28. února 1951 narozený Gustav Thoni, trojnásobný držitel Světové tro fe je , olym pijský vítěz v obřím slalo
okolností tedy dva hráči, kteří hrají i za čs. Áčko.
mu a držitel olympijského stříbra ve speciálním sla lomu, přidal totiž ve Svatém M ořici ke své kolekci
V závěrečném utkání svého zájezdu do V. Německa
medailí další dvě zlaté světového šampionátu.
Čechoslováci v Halle prohráli s kompletním domácím
Po triumfu v obřím slalomu vyhrál Thoni v zá první desítkou), by znamenalo třetí zlatou medaili ligovým týmem Chemie Halle trochu nezasloužené
0 : 2, když rozhodčí čs. chlapcům neuznal zcela re
věrečný den i speciální slalom, když se fantastickou — vyhrál by býval jasně i alpskou trojkombinaci.
druhou jízdou dostal z osmého místa z prvního sla Ve sjezdu mužů slavili velký úspěch Rakušané, gulérní gól.
lomu do čela soutěže a nebyl už nikým předstižen. kteří obsadili prvá dvě místa a jejich úplnou domé
Škoda jen, že mu vedoucí italské výpravy nepora nu narušil pouze Willy Frommelt z Lichtenštejnu.
Hokejová liga
dili, aby startoval i ve sjezdu. Vždyť i takové ,30. který si domů odvezl “bronz” . Mistrem světa se po
místo v soutěži, které by Thoni zcela bezpečně udě pádu velkého favorita Švýcara Ronalda Collombina
Ačkoli do konce 1. hokejové ligy ročníku 1973-74
lal (na závodech ve sjezdu předtím byl někdy i mez stal 241etý rakouský lyžař David Zwilling před svým chybí už jen 10 kol, skončí tato nejvyšší čs. hokejo
krajanem Franzem Klammerem. A toto druhé místo vá soutěž až v polovině května. V následujícím ob
přispělo Klammerovi k tomu, že se stal mistrem svě dobí bude přestávka k přípravě na mistrovství svě
30. MISTROVSTVÍ SVĚTA LYŽAŘŮ
ta v alpské trojkombinaci.
ta a pak start čs. reprezentačního týmu na světo
KLASICKÝCH D ISCIPLIN
V soutěži žen byla na mistrovství světa ve Svatém vém šampionátu v Helsinkách. V posledních dvou
Týden po skončení lyžařského m istrovství světa Mořici nejúspěšnější M etá atraktivní Francouzka kolech se pražská Sparta ze své krize (zaviněné v
alpiniků ve Svatém M ořici odstartovali svůj vrchol Fabienne Serratová, která vyhrála naprosto suverén prvé řadě zraněním hráčů) vzpamatovala, navázala
ný světový podnik i lyžaři klasických disciplin. Ve ně obří slalom a alpskou trojkombinaci. Ve sjezdu na své předchozí dobré výkony (vyhrála v Litvíno
švédském Falunu se do okamžiku, kdy jsem posílal však podle očekávání byla nejlepší čtyřnásobná ví vě 7: 3) . přesto zůstává i nádale 3 body za vedou
svůj referát Hlasu domova, rozhodlo o prvních 4 tězka Světové trofeje Rakušanka Annemarie Mosero- cím mužstvem tabulky Duklou Jihlava. Propast se
m istrech světa.
vá-Prollová, speciální slalom pak vyhrála reprezen stupu se prohloubila nad hokejisty Chomutova, kteří
V zahajovací den šampionátu byly na pořadu spe tantka Lichtenštejnu Hanny Wenzlová.
prohráli v Brně s Kometou 0 : 10.
ciální skoky na tzv. středním můstku s kritickým
Tabulka po 34. kole: 1. Jihlava 51 bodů; 2. Sparta
Z československých reprezentantů se postaral o
bodem 70 m. Prvním mistrem světa ve Falunu se milé překvapení Miloslav Sochor, který v alpské troj Praha 48 b.: 3. ZKL Brno 42 b.; 4. Pardubice 41 b.:
stal podle očekávání vysoký favorit, 221etý východní kombinaci skončil za držiteli medailí: Rakušanem 5. Kladno 36 b.; 6. Košice, 7. Litvínov (po 34 b.);
Němec Hans-Georg Aschenbach, který vytvořil už Klammerem, Polákem A. Bachledou a Němcem Jun- 8. Bratislava 32 b.; 9. Vítkovice 26 b.; 10. Plzeň 25
prvním skokem výkonem 90 m nový můstkový re gingerem na velmi čestném čtvrtém místě. Pozoru b.; 11. Motor Č. Budějovice 23 b.; 12. Chomutov 16
kord Falunu a při druhém pokusu na zkráceném ná hodné je i 14. místo Jana Heczka ve speciálním sla bodů.
jezdu skočil 85,5 m. a to znamenalo naprosto suve lomu. _____ ________
rénní vítězství s 258.9 b. Oba Aschenbachovy skoky
SENZAČNÍ GEORGE WOODS
byly stylově perfektní, vynesly mu po loňském ti
13. — ŠŤASTNÝ DEN JUGOSLÁVCŮ
O čem celá řada předních světových koulařů jen
tulu mistra světa v letu na lyžích i světový titul nej
Jubilejní
X. mistrovství světa v kopané, které zač
lepšího skokana. 2. Díetrieh Kampf (V. Německo) snila, podařilo se držiteli olympijského stříbra, 31
85 m a 83 m, 3. Alexej Borovítín (SSSR). — Čest čs. letému Američanu George Woodsovi. Na lehkoatletic ne v NSR 13. června, je už konečně kompletní. Po
skokanů zachraňovali Leoš Škoda a Karel Kodejška. kých závodech v hale města Iglewood v Kalifornii sledním, 16. účastníkem závěrečných bojů o titul
světa se přesně 4 měsíce před startem, 13.
Škoda, který skočil 85 m a 81.5 m obsadil 11. místo a překročil tento 137kilový kolos jako první koulař mistra
22metrovou hranici, když vrhl 22,01 m. George Woods, února, stal reprezentační tým Jugoslávie, který na
Kodejška byl za skoky dlouhé 82,5 m a 80 m 12.
Druhý den mistrovství světa byl na pořadu běh který' měl v tomto zápolení skvělou sérii vrhů (21,47 neutrální půdě ve Frankfurtu n. M. porazil v rozho
mužů na lyžích na 30 km, jehož vítězem se stal 23- ni- —. 21.05, 21,56, 21,56 a 22,01 m), zlepšil tak o dujícím utkání jedenáctku Španělska 1: 0. Autorem
letý Švéd Magnusson před Finem Mietem a Polákem 56 cm nejen svůj vlastní nejlepší světový halový této skutečně zlaté branky zápasu byl už ve 13, mi
výkon všech dob. ale dosáhl výkonu o 19 cm lepšího, nutě 1. poločasu Josip Katalinski. Španělé, svěřenci
Janem Staszelem. Stanislav Henych byl 12.
Třetí den mistrovství světa pokračoval dvěma sen než je oficiální světový rekord jeho krajana AI našeho trenéra Laco Kubaly, vsadili v závěru vše na
těžemi: během žen na 5 km a závodem mužů na 15 Feuerbacha, vytvořený na závodech pod širým ne útok. měli převahu, ale to už byli tak nervózní, že i
km, kterým byla zakončena i soutěž v sdruženém bem- Je to poprvé v historii olympijské lehkoatle sebelepší šance spálili. Jugoslávci budou hrát na m>
světa v NSR ve III. skupině spolu s troj
závodě. Byly to dvě discipliny, ve kterých byla dvě tické discipliny, že nejlepší světový halový výkon je strovství
násobnými světovými přeborníky Brazilci, dále pak
čs. “želízka v ohni” , z nichž jedno vyšlo: M etá běž zároveň i absolutním výkonem.
se Skotskem a s reprezentanty Zaire.
kyně Blanka Paulů, která si v letošním roce vybojo
VRH K O U LÍ N EŽÁDO UCÍ?
vala reprezentační dres triumfem na závodech ve
Zmizí vrh koulí úplně z tečně nemá cenu, aby dva — Senzací prvního m istrovství USA v klasickém ma
východoněmeckém Kligenthalu, obsadila v 1. discipli
ně žen — v běhu na 5 km — druhé místo a získala lehkoatletického progra tak různé typy koulařů ratónu žen byla desetiletá Mary Etta Boitanová, kte
stříbrnou medaili. Pětikilometrovou trasu zdolala za mu? Předseda evropské soutěžily spolu v jednom ré na trati dlouhé 42.195 m naměřili 3 hodiny a něco
federace závodě. Je to nerovný přes jednu minutu a to jí stačilo na 4. místo v pořadí.
15:19,14 min., když svedla velký boj s obhájkyní svě lehkoatletické
tového prvenství a trojnásobnou olympijskou přebor Holand"an Adrien Paulen boj, nehodný' lehkoatletic- Mistryní Spojených států se v San Matteo v Kalifornii
nicí Ruskou Galinou Kulakovovou, které podlehla měl v minulých dnech na kého zápolení.”
stala Judy Ikensberryová časem 2:58:44 hod.
pouze o> 1:72 vt. Druhou sovětskou běžkyni porazila toto téma zajímavé interview
s
redaktorem
zápa
\
d
«
^
ti
rozhovoru
o více než 15 vteřin. — Druhou nejlepší čs. závod
nicí byla Gabriela Sekajová — skončila dvanáctá, a doněmeckého sportovního M ukazujePaulen na nečasopisu Kicked, ve kte- bezpečí ktere hrozí poziHLAS
D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
Alena Bartošová byla 19.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
Totálně však třetí den světového šampionátu zkla rém tuto možnost nevylu- vam? johoto Posilujícího
mal sdruženář Tomáš Kučera, který den předtím ve čoval. Adrien Paulen je prostředku. Doslova o
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
MaYY- . ^ schni leskocích pro závod sdružený dosáhl dvakrát 81 m a pro vyřazení vrhu koulí z
Telefon: 42-5980
lehko-atletických
mítinků.
ÍYfn.
kten
davaji^
anabobyl za Polákem Štefanem Hulou druhý. V běhu na
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
15 km však neuspěl a v celkové klasifikaci ^sdruže Proč? Paulen říká: “Kaž- bka s u m _ svěřencům,
ného závodu obsadil až 18. místo. Nejlepším čs. dý laik, přijde-li na něja- patrí_ do vězení. Ani si výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
sdruženářem byl Josef Pospíšil, který obsadil 12. ký lehkoatletický mítink neuvědomuji, jaké násled přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.místo. Zeman byl 17. — Mistrem světa v závodě sdru ného mistrovství, musí ky jejich požívání bude
ženém se stal — tentokrát nečekaně — olympijský hned poznat, který z kou- mít atlet za _10 nebo^ 15 £ stg. 3.-, US $ 8.- nebo ekvivalent v jiné měně.
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
přeborník Ulrich Wehling z V. Německa. Aby triumf lařů požívá anabolika a let. Má-li to jít tak dále.
východoněmeckých sdruženářů byl úplný, druhé mí který ne. Vždyť rozdíl ve pak jsem pro, aby byl
na požádání obratem.
sto obsadil Guenther Deckert před Polákem štefa- výkonnosti je tak mař- vrh kouli vyřazen z Ijhkantní,
že
už
pomalu
skukoatletického
pořadu.”
nm Hulou (vítězem skokanské části).
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