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LID I A SYSTÉMY

H LAS DOMOVA

Karel Wendt

Všichni jsme kdysi spílali lenivému světu: protože
si nepřečetl ‘ 'Mein Kampf” , civilisace málem skon
čila šílenstvím Adolfa Hitlera; protože si nepřečetl
Marxe a Lenina, civilisace málem skončila šílen
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER
stvím Josefa Stalina.
Až tato vratká civilisace padne opravdu, a okol
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Číslo 9.
nosti naznačují, že to není eventualita vyloučená,
bude to možná také tím, že si lenivý svět, k ně
K slavnostnímu Dřiietí maďarské deleaace v Praze
muž patříme, nepřečetl “ Mein Kamfy” a “ Kapitály”
dneška, tj. Marcuseho, Guevaru, Fanona a další ra
dikály, jejichž slova a skutky vytvářejí atmosféru
a udávají tempo radikálních tendencí nynějšího svě
ta. Jejich obžaloba je často ošklivě pravdivá a je
jich závěry tak hrozné jako násilí, jemuž se Fanon
Před pěti lety, krátce po převzetí funkce moskevského místodržiciho v Česko na universitě a bylo zne klaněl a které Guevara považoval za nezbytné.
slovensku, se Gustáv Husák vypravil s patřičným doprovodem do Budapešti, možněno publikování jeho
Kdybychom nebyli zarostlí tukem konsumního ma
terialismu a nehnili v slepotě falešného pocitu bez
aby získal informace a ideje jak vládnout po katastrofě režimu, který byl cizi prací.
Ani to však neuklidnilo pečí, mohli bychom se z těch radikálů hodně na
mocí násilně opět nastolen. Bylo to v době, kdy slovo "konsolidace" znělo v
učit. Souhlas s výsledky jejich pitvy dnešní společ
Praze i v Bratislavě ještě hodně mlhavě. Kádár tehdy přijal nejisté soudruhy hladinu veřejného života nosti se nerovná automatickému přijetí jejich kru
z Československa s velkou pompou, a snad se mu podařilo vzbudit u nich v Maďarsku, a před ně tých východisek, zejména ne u lidí, které osobní zku
potřebnou důvěru v úspěch vlády pod sovětskou ochranou. V minulých dnech, kolika týdny - zřejmě na šenosti naučily, že revoluce neznamenají vždycky
zdá se, se role obrátily. Kádár právě potřebuje trochu "m orální" podpory a nátlak Moskvy a po varo pokrok. Měl by však vést k morálně nevyhnutelné
vání Prahy a Berlína - mu a prakticky užitečnému vědomí, že v tomto světě
Husák ji ochotně nahidl.
je příliš mnoho přijatých a někdy i respektovaných
Od loňského roku zača nejhorlivější propagátory Andrase Hegeduse a jehc došlo k rozhodnějšímu ú věcí a institucí, které by sociálně smýšlející člověk
ly pronikat z Maďarska změn (zprava i zleva) druhů a zatčení levicové deru proti reformistům: vyznávat a bránit neměl.
“ Status quo” znamená to, co je a tedy nehybnost,
zprávy,
že
Kádárova odstranil z rozhodujících ho radikála Miklose Ha- z ústředního výboru stra
a
svět nehybný zůstat nemůže. Prvním poučením,
ny
a
z
vlády
bylo
odstra
rasztiho
pro
pobuřování.
prestiž v zemi upadá sou míst. Největší pozornost v
něno několik soudruhů, k němuž tedy pomáhá myslícím lidem studium radi
Ten
byl
sice
zakrátko
i
maďarských
intelektuál
běžně š tím, jak se hro
kálů, je — nehájit nehajitelné! Z toho poznání samo
kteří byli obviněni z toho, od sebe vyplývá, že je vadné a pošetilé jednat a
madila střetnutí stalinčí- ních kruzích vzbudilo loň vazby propuštěn, ale byj
ků z jeho okruhu s ekono ské vyloučení ze strany zbaven učitelského miste (Pokračování na str. 2) ■myslet “ dvoubarevné” . Toto všechno je správné,
toto všechno je nesprávné. Proti tomu všemu jsme.
my, kteří se snažili pro
všechno toto bráníme. Černobílý svět zašel v tem
Nový mzdový zákon v Spojených štátoch
sadit nutné hospodářské
ném pravěku naší sterilně antikomunistické minulo
sti. Nejde o svobodu a nesvobodu. Už proto ne, že
reformy, a s intelektuály,
plná svoboda, tj. svoboda bez mezí, existuje jenom,
kteří se nechtěli spokojit
jako nástroj násilí, zneužívaný lidmi, kteří jsou tak
jen s malou dávkou volno
Temer na celom svete dochádza k změnám — politickým, ale hlavně hospo mocní a tak bezohlední, že jim nevadí jednat na
.
sti. Vznikla situace tro dářským —, ktoré majú často až revolučný charakter, Aj v tradičné pokojných úkor jiných.
chu podobná té, kterou západných demokraciách sa dejú pokusy vyriešiť radikálně problémy vznik - Už tedy z těch důvodů, ve světě, v němž nějak
existujeme, nejde bíle a černě o svobodu a nesvobo-.
prožilo Československo v nuté nedostatkom niektorých surovin, najpozoruhodnejší je však tlak urýchledu, ale o množství odstínů — o stupně nesvobody.
roce 1966 a 1967. Kádár ne vyriešiť zásadné sociálně problémy. Tak sa aj iiberálna Amerika rozhodla Život demokratického aktivisty — a lidé s naší mi
se snažil vývoj brzdit. uzákonit' opatrenia, ktoré zasiahnu vo zvýšenej miere do doteraz volného vý- nulostí nemají výmluvu nebýt aktivisty — je zápas
o přijatelný stupeň nesvobody, opevněný správně od-',
—— --------------------------------- voja miezd. Dušan Lehotský o tom píše:
měřenou dávkou spravedlnosti. Oslabovat své posice,
Pozoruhodným
krokom
Dóležitý
je
však
prvý
hájením nehajitelného, tj. všech aspektů sociálněN aivní pokyny
v súčasnej sociálnej poli- krok, zvýšenie o 25%, a nahnilých systémů, je nemorálnost, nesmysl a poli-,
Do redakce došel dopis, daný 11. dubna na poštu
tike americkej vlády, bo to najma preto, že v dů tická sebevražda. Jako naši revoluční odpůrci, i my
v Curychu, jehož odesílatelem je "Svobodná republi
bychom měli rozeznávat mezi tím, co je a tím, co
zároveň
proti sledku nového zákona do by mělo být. Novou a správnější perspektivu dosta
ka Československá". Pisatel nebo pisatelé dopisu jů júcej
vzpomínají na Jana Palacha a dávají příležitost "ne inflácíi i proti vzrastu ne stanu mzdový podvyšok neme. až když k starému rozměru svobody přidáme'
jen slovy, ale i činy demonstrovat své vlastenecké zaměstnanosti, je nový zá automaticky tri miliónv nový rozměr spravedlnosti. Teprve potom se ukáže-, :
a demokratické cítění". Potom následuje konkrétní
Rovnako že jsou to revoluční radikálové a ne my, kteří myslípříkaz: " V prvé fázi našeho programu bude demo kon o minimálnej hodino zamestnancov.
a jednají dvoubarevné, říkajíce: toto vše je černé a
lována většina objektů diplomatických misí SSSR ve vé j mzdě. Toto sociálně významná je aj tá okol toto vše nabílíme revolucí.
svobodném světě v případě, že sovětská vojska ve opatrenie na ochranu pra- nost’ , že sa dostane pod
Nebezpečí před námi tedy není výhradně v polni
ihůfě šesti měsíců (měsícem únorem počínaje) ne- cujúcich
kongres
už ochranu nového federálne- cích revoluce a v mravenčí píli jejích stoupenců,
vyklidí výsostné území naší republiky. Pro Vás jsme
ale také v nás, v průhledném sobectví naší přetvář
zákona ďalšíeh 7 mi ky, v neochotě obětovat, v duševní a mravní stag
vyhradili následující ještě nezadané zastupitelství: schválil a předložil prezi ho
I
Canberra, Tokyo . . . Po splnění prvé fáze Vás bu dentovi k podpisu. Ide íiónov zamestnancov v naci. Z těchto našich nedostatků revoluční radika
vlastně o rovnaké uznesedeme zavčas informovat o fázi druhé."
hajnižšie plátěných kate- lismus vyrůstá. Bez nich by nebyl možný. Nové ge- .
Za několik dní potom došla zpráva Jostenovy In nie kongresu z minulého
nerace na Západě nebyly, na rozdíl od nás, immunigóríách.
DosíaF totiž ne sovány očkováním hrůz fašismu a komunismu. A
formační služby svobodného Československa — FCI
roku,
ktoré
však
vláni
— z Londýna, že dostala podobný příkaz: demolovat
boli takto chránění za- myslící člověk těchto generací se špetkou smysluj
sovětská zastupitelství v Londýně a Kodani. Ostatní prezident vetoval, lebo ho inestnanci
v domácno- pro spravedlnost, který . nepoznal nic horšího mez
čs. exilové časopisy a agentury dostaly nepochybně považoval za inflačně. Tepotom
niektorí chamtivou přízemnošt společnosti, v níž vyrostl a
podobné pokyny, aby mohla být likvidována všechna raz ho však schváli, pre- fetiach,
jíž jsme se my dali vstřebat, musí být v nedostatku,
sovětská zastupitelství najednou.
poFnohospodárski robotní- rozeznatelných alternativ lákán radikálním učením. ,
tože
za
terajšej
vrastajú"Akce" neznámých s e i ná m zdála tak naivní,
jci a niektoré kategorie za- které říká, že tato společnost je nereformovatelná,
že ji lze odbýt poznámkou, že Tokyo je pro nás cej inflácie je viac v súmestnancov v maloobcho zevnitř a že tedy musí být zničena zvenku.
trochu z ruky a do Canbeřry cestu právě taky nemá lade s celkovým ekono
Neupřímnost a viditelná mělkost našich materiali
Ale prírastky na
me. FCI se však zamýšlí nad pokyny hlouběji a mickým a sociálnym vý de.
stických existencí, naprostý nedostatek dotyku ideá
připomíná knihu bývalého důstojníka čs. výzvědné
vojom, s vývojom miezd rnzdách týchto kategorií lů a skutečností, předem snižuje věrohodnost očitých; služby Lad. Biftamna "Deception Game", který po
zamestnáncov sú podFa svědků, kteří vědí zkušeností vlastních životů, že
a
cien, ako bolo vláni.
pisuje práci oddělení pražského ministerstva vnitra
miernejšie, na revoluce není magická formule na spravedlnost.
pro lesinformace a jeho akce proti exilu — často
Podl’a nového zákona zákona
Objektivní slabina revolučních ideologií je v tom.,
též akce, které se zdály naivními. (Recenze Bitfma- sa zvyšuje minimálna ho příklad prvé zvýšenie bu že vycházejí z vadných základních předpokladů. Jsou :
novy knihy viz HD č. 23/1972 — "Práce osmého od
dinová mzda od 1. juna de len na 1.90 $, zatiaí zakotveny v neuvěřitelně naivním nadcenění člově
dělení".)
i
z
terajšej úrovně 1.60 $ na čo ostatně kategorie zí- ka. Jejich praktická síla spočívá v tom, že jak lidská
Pokusů o rozleptání a zdiskreditování různých slo
jednotka, tak lidská masa, nerady uznávají, že by
žek aktivního exilu bylo évšem Už mnoho, víc než 2.- $, teda o 25%, potom skajú prírastok na 2.- $ vůbec mohly být nadceněny.
kniha popisuje. Připomeňme si např. falešné dopisy, od 1. januára budúceho za hodinu. To znamená,
Revolucionář viní systémy, ne lidi: Marcuse systém,
rozesílané jménem Luďka Pachmana či Jiřího Pe
roku na 2.10 $ a konečne že zvýšenie na 2.30 $ do- moderního korporačního kapitalismu; Guevara, :zorlikána, o nichž jsme nedávno psali, či dřívější faleš
ným úhlem “ třetího světa” , systémy průmyslových ,
ná vydání celých listů nebo různých prohlášení nebo tretia úprava príde 1. ja siahnu v tejto kategorii a proto hospodářsky silných států; Fanon, hlediskem
vymyšlené akce pražského Hlasu domova. Mnohé se nuára 1976 a to na 2.30 $. zamestnancov až -v roku barevného muže, systémy bílé, západní civilisace,
zdály také velmi naivními.^
To znamená, že v období 1977.
Sartre napsal, že “ sociální třída je kolektiv a k o-‘
FCI uvažuje o tom, jak hlasitě by pracovala sovět
lektiv nemůže vládnout. Jenom menší jednotná sku
troch
rokov
to
bude
zvý
ská propaganda, kdyby podobné výzvy vyvolaly tře
(Pokračovanie na str. 2) pina může vládnout — např. Jakobíni, bolševici nebo
bas jen nepatrný pokus o akci (kterou event. sama šenie o 43%.
fidelisti na Kubě. Ale skupiny jsou poraženy vlast
vyprovokuje či provede), jak by se snažila zdiskredi
ním vítězstvím: perioda revolučního idealismu ustou
tovat protikomunistický exilový tisk, poštvat proti
pí netečnosti a egocentrismu moci.” Britský mate
PUBLISHED by F. Váňa, * Moorhouse S*.,
exulantům vlády hostitelských zemí atd. Tyto někde
matik a filosof A. N. Whitehead řekl, že “ lidi neče
pak "objevené" pokyny anonymní "Svobodné repub
Rlchmond, Vic. 3121. - PRINTERS: Unlflcatlon
kají jenom na příležitost k blahobytu, čekají také na
liky československé" by byly nepochybně předklá
příležitost k vykořisťování a na všechno, co je s ním
Pty. Ud., 497 Collln* St„ Melbourne, Vlc. 3Wt

Sousedské v arování

Ústupky liberalizmu

dány jako "jasný důkaz". Takovou možnost nelze
ovšem vyloučit.

(F ek ra čov ia l na str. 2)
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Sousedské varováni
(Pokračování, se str. .1i
že posuzují některé ’“ nesp^á^ié” reformy sympati,<3í&óuďv\. ■vii.š,.;.:-.-. i
Kádár .'však zůstal P po
prdýfeSeijé čistce •ve dvojífe- qljjúí.;' mezi .Moskvou a
dojnácí, opozici, které dává>:, denní ' život: do. rukou
mhbho trúmfů "á která pro
to nebylá zcela odst raně
ná i ‘V ’ ťákově ‘situaci se
Kremlu mohla zdát cesta
maďarské delegace “ na
něj vyšší úrovni” 'do PrahýýžyláŠť .. důležitá - je
d^ezíte .připomenout, jas

I
<

v

by mohlo skončit nějaké
“ budapeštské jaro” , kdy
by proti jeho počátkům
Kádár včas a rázněji ne
zakročil. Husák pak ochot
ně spolupracoval, protože
mu velmi záleží na tom,
aby se nákaza reformizmu
nešířila od sousedů a ne
zasáhla znova svěřenou
mu zem.
Přijetí maďarských ho
stů v Praze odpovídalo dů
ležitosti, která se cestě
přikládala: letka čs. stí
haček tvořila čestný do
provod zvláštního maďar
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IHNED TYTO KNIHY:

J

tíolkbýá: Tisíc tomu let % 2.10
<
Sffři sbírky básní (J. Lederer, F. Listopad, V ..
<Čerépková) $ 5.1
>B ; Štěpán: 'Vynálezy $ 3.*
i Ivan Švrtáku Dialektika moci $ 4.10
<
V Bruče Lockhart: Britský agent $ 3.50
•
y Koval yova-Kohák: Na vlastní kůži $ 3.80
J
v Zpěvník národních a populárních písní $ 1.10
J
? Kalendář čs. exilu KALÉX 74 $ 5.80
<
SK . .J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 4.60 <
SK.
. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 4.60
<
S Ji Kí,B.:s životní symfonie A. Dvořáka $ 2.<
SFerdinand Peroutka: Demokratický manifest $ 3 - «
S Z. Salivarová: Honzlová $ 3.50
"
c-J5 škvorecký: Zbabělci $ 3.50
J
c J. škVOreckýí Hříchy pro pátera Knoxe $ 3.80
]
5 J. škvorecký: Tankový prapor $ 2.80
|
c Jan Beneš: Až se se mnou vyspíš . . . $ 3.90
J
5 E.TÍostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.60
|
< B- . H ostovský. Všeobecné spiknutí $ 3.60
'
< Arnošt Duštig: 'Miláček $ 3.70
J
> A. Lůšťig: Ulice ztracených $ 4.5
\J. Firt: Knihy a osudy $.4.20
!
Tí$3ž!Íák:na houpačce $ 3.80
j
? G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
í
f L. Mňáčko: Súdruh Muenchhausen $ 4.20
‘
SL. Grosmaň: Něvěsta $ 3.30
<
5 A, Amaírik: Udrží se SSSR do r. 1984? $ 2.60
<
S Knížka Karla Kryla $ 2.40
j
<Z. Němeček: Bloudění v exilu $ 1.50
J
> J: V. Póle a V. Rýneš: Svatý Jan Nepomucký!
? (historie), 2 díly $ 7.50
\
? Z časů nedlouho zašlých (Vzpomínky dr. Mořice*
SHrubáha) $ 3.30
J
cAnglická publikace: The Jews of Czechoslovakia!
> (hisjtpjáe židů\ v Československu — 2 díly, 1.290 5
? stran) cena $ 16.
J
S^.''j^pék;'.’;Ap^ličké listy $ 1.70
<
Sď. Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 15.45 j
> M. Komínek: 1 pod oblohou je peklo $ 5.50
^
? Motáky z Ruzyně (s předmluvou Luďka Paeh-‘
bmana) $ 2.- -■
<
SA, Ostrý (pseudonym — Praha): československýJ
> problém>i$ 4.80 1
\Vilém-Špaček: Tam Portugués znova a znova na-í
>lévá svůj jed $ 3.«
5 Sborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina. 1
> Z.! Hejžlar, prof. Kosta, dr. A. Kusák, A. J. Liehm,^
?dr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a dr.‘
a O. Šik) cena $ 3.10
<
g Ivan Sviták: Kniha prezence (Dialektika pocitů!
i 1948-56) $ 1.70 :
1
\
?R , Seiucký: Východ je východ $ 3.60
<
5Bi Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje $ 1.20 J
S Otakar Odlóžilík: Obrázky z dvou světů $ 2.00
S
? Petř Děli:' Světélko jen malé 50c
5
? M. Sbučková: Případ poesie $ 1.50
*
5 V, Jávdřičká: Ťři zlaté'vlasy děda Vševěda $ 2.70J
J Hais: Angl.-český a česko-anglický kapesní slov-<
f nik $ 2.80
1 ■
5
?

Ceny jsou včetně poštovného

<

ského letadla, v naparáděném ruzyňském letišti
(vynikal velký maďarský
a český nápis “ Srdečně
vás vítáme, drazí maďar
ští
soudruzi” )
čekan
všichni čs. straničtí a
vládní potentáti (s výjim
kou těžce nemocného Svo
body), čestná stráž na
stoupila s kutálkou. cesta
slavnostně
vyzdobenými
ulicemi na Hrad byla
vroubena “ tisíci občanů” ,
později - stále za doprovo
du čs. vedoucích soudru
hů - kladení věnců k hro
bům Neznámého bojovní
ka, Klementa Gottwalda a
k památníku sovětských
vojáků. Při všech příleži
tostech byl po ruce dav
dětí i dospělých, kteří
horlivě mávali maďarský
mi, čs. a rudými vlaječ
kami. Druhý den se kona
la v pražské 'Lucerně
“ velkolepá
manifestace
čs.-maďarského
přátel
ství” a třetí den hlásily
sdělovací prostředky mj.
“ vřelé uvítání
maďar
ských soudruhů Skodováky v Plzni” . Mezitím by
lo ovšem i několik slav
nostních recepcí a množ
ství projevů.
Jinak se konala na Hra
dě delší jednání, o nichž
se veřejnost dozvěděla jen
toto:
“ V jednání, které pro
bíhalo v přátelském, soudružském ovzduší, se obě
delegace informovaly o
vnitřním vývoji ve svých
stranách a zemích, jakož
i o některých mezinárod
ních otázkách, zajímají
cích obě strany.”
V závěrečném komuni
ké se pak praví mj., že
“ obě bratrské strany
znovu vyjadřují své od
hodlání vést spolešný boj
proti pravicovému oportunismu a levičáctví, revizionismu, dogmatismu a
proti všem formám nacio
nalismu, antisovětismu a
antikomunismu.” Vyslovu
je se v něm ovšem něko
likrát i povinná úcta k
Sovětskému svazu, jakož
i “ uznání L. I. Brežněvovi
za jeho osobní úsilí, kte
ré vyvíjí v zájmu prová
dění leninské politiky míSYDNEY

Lid i a systém y
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rového soužití” .
Podstatná je však při
pomínka Rudého práva:
“ Zkušenosti, které naše
země získaly v boji pro
ti reakci a kontrarevolucL mají shodné rysy, a
právě na těchto zkušeno
stech se potvrdilo, že re 
akce nemá naději na úspěch, jestliže se proti ní
postavu síla ideově jednot
né a semknuté strany, sí
la morálně politické jed
noty lidu, síla internacio
nalismu.”
Pražští soudruzi nene
chali asi maďarské hosty
na pochybách o tom, že
by prokázali “ sílu inter
nacionalismu” a ochotně
jim oplatili vojenskou ná
vštěvu ze srpna 1968 - kdy
by k ní dali soudruzi -z
Kremlu pokyn.

u v
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spojeno.” Oba dva tak — každý jinými slovy a ji
ným způsobem — potvrdili diktum historika Actona.
Jenomže když on řekl, že “ moc korumpuje a abso
lutní moc korumpuje absolutně” , i on nadcenil člo
věka. Člověk je tvor korupční od samého začátku.
Dosažená moc dává jeho korupčnosti jenom maxi
mální možnosti. Marcuse to cítí. Proto říká v “ Ese
ji o osvobození” , že osvobození může přijít teprve
se změnou základních “ biologických” instinktů člo
věka. I on se však nutí k omylu, neboť jako revo
luční teoretik musí odmítnout preexistenci této ko
rupčnosti. Aby se mu teorie nerozpadla, musí vinit
z jejího vzniku perverzitu konsumních kapitalistic
kých společností. Musí udělat z důsledku příčinu.
Nejblíže pravdě je Koestler, který usoudil, že člo
věk je “ biologický parchant” — tečka.
Paradoxně tedy, ani Guevara, ani Marcuse, ani
Fanon, ani odpor k rasismu a sociální přetvářce,
ani smysl pro spravedlnost, ani hluboké opovrženi
k nihilismu pseudohodnot kapitalistického světa, ne
dělají z myslícího člověka nutně revolucionáře. Sou
čet toho všeho jej však tlačí po bolestné stezce K
poznání, že bez opravdového vědomí lidské nedoko
nalosti není možný ani první krok.
Je to důležité poznání, protože, jak řekl Pascal,
jediný lidský nárok na velikost spočívá v schopnosti
rozeznat vlastni malost.
Někde na pochodu historií jsme tu schopnost ztra
tili.

ar

Ústupky liberalizmu
(Pokračovanie zo str. 1)
Pravda, třeba tiež pripomenúť, že v oblasti
priemyselného podnikania
a v administrácii aj v
tých okrajových kategóriách, na ktoré sa mzdo
vá ochrana vztahuje, sa
nové opatrenie len prispósobuje skutočnému životu,
lebo všade sa už dávno
platí viac ako 1.60 $, alebo aj ako 2.- $. Rovnako
sa zákon oneskoruje za
praktickým
vývojom
miezd v niektorých kategóriách zamestnancov v
domácnosti a v poFnoho'spodárstve. O zamestnan
cov v domácnostiach to
platí najma vo váčších
mestách, kde by ste dar
mo hFadali pracovní silu
do domácnosti, ak by ste
ponúkali len 2 doláre na
hodinu.
Tiež mzdy poFnohospodárskych robotníkov sú v
niektorých
odvetviach
poFnohospodárskej výro
by ďaleko vyššie, ako prináša nový' zákon. Pravda,
aj tu sú podstatné rozdiely čo do oblasti. Najvvššie mzdy v poFnohospodárstve sú v Kalifornii,
v státe New York a na
americkom středozápade,
zatial’ čo v odFahlejších
oblastiach ako je Arizo
na, Nové Mexiko, alebo na
severe v štátoch Severná
a Južná Dakota a Utah,

sú mzdy nižšie a prispósobujú sa postupné podlá
zákona, ktorí prinášá v
týehto oblastiach skutočne efektívnu ochranu pře
tieto kategorie robotníctva.
Dóležite je aj to nové
opatrenie, podFa ktorého
sa zákonná ochrana vzta
huje už aj na zamestnan
cov, čo odpracujú týždenne len 8 hodin. Ani týehto
nemožno odměňovat’ za
prácu menej ako ustano
vuje zákon.
Zákon upravuje aj odmeňovanie za nadčas. Už
doteraz majú pracovníci
v niektorých odvetviach
priemyslu nárok na jeden
a pol násobok mzdy za
prácu cez čas alebo za
prácu vo dňoch veřejného
pracovného kFudu. Novy
zákon rozšiřuje túto mzdo
vá výhodu na ďalších 7
miliónov pracovníkov a
medzi nimi aj na pracovníkov v domácnostiach.
Samozřejmé, že nový
zákon bude mať velký
vplyv a odraz na celú
mzdovú sústavu, vytvoře
nú podlá ekonomického
ohodnotenia významu prá
ce. Bude snaha, aby sa
stupnica medzi odměňová
ním jednotlivých pracov
itých kategorií udržala.
To znamená, že aj základ
né mzdové požiadavky vo
vyšších mzdových kategó-

riách dostanú prírastok,
resp. pri svojom vyjedná
vaní o nové kolektivně
mzdy budú poukazovat
na novů situáciu na pra
covnom trhu, ktorú vytvára v oblasti miezd no
vý zákon o minimálnej ho
dinovej mzdě.
Skrátka
třeba tomu tak rozumieť,
že nový zákon neprináša
len priame mzdové výho
dy u kategorií najnižšie
plátěných
pracovníkov,
ale nepriamo vytvára aj
nový mzdový trend na ce
lom pracovnom trhu.
Dušan Lehotský
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Dobrá vůle se nevyplácí
Marcela Čechová

— Novým generálním ře
ditelem Ústředního ředi
telství spojů byl jmeno
ván Frant. Hacaperka.
který vystřídal dosavad
ního gen. ředitele J. M o
ravce. odcházejícího do
důchodu.
— V Martině zemřel ve
věku 71 lei národní umě
lec Fráňo štefunko, vý
znamný slovenský sochař.
— V minulém čísle jsme
se zmínili o zahájení soud
ního přelíčení s řidičkou
Pražských
komunikací
Olgou Hepnarovou, která
loni v červenci vjela v
Praze na Letně s náklad
ním autem úmyslně do
skupiny osob čekajících
na elektriku a 8 jich za
bila. Po téměř týdenním
líčení odsoudil Městský
soud v Praze 231etou Hepnarovou k trestu smrti.
Trest přijala, neodvolala
se.
— Před velikonocemi od
nášel zaměstnanec prodej
ny potravin denní tržbu na
poštu. U křižovatky Presslovv ulice a náměstí 14.
října v Praze 5 byl pře
paden nezjištěným pacha
telem, který mu vytrhl
tašku s 52.000 Kčs a ujel
se společníkem, který na
něho čekal v autě. Počet
větších krádeží a loupeží
v posledních měsících v
ČSSR stoupl.
— V Praze s konala IX.
řádná valná hromada Čs.
obchodní banky,. akciové
společnosti. Platy do za
hraničí činily loni 80.2 mi
liardy devizových Kčs.
čistý zisk dosáhl po zapla
cení daní 285,200.000 Kčs.
Valná hromada schválila
89c. dividendu. Předsedou
představenstva jediné čs.
banky, která vykazuje
své obchody formálně ka
pitalistickým
způsobem,
zůstává na další tři roky
předseda Státní banky čs.
ing. Sv. Potáč.
— Za rok 1973 vyvezlo
Československo do Austrá
lie zboží za A $ 9,133.000
a dovezlo z Austrálie za
A S 14.356.00. (Dle Austr.
stát. úřadu.)
— Na Lipenské přehradě
byl zaveden klečový od
chov pstruhů. V klecích
o rozměru 4 x 4 metry,
zavěšených na železných
konstrukcích ve vodě. se
vykrmují pstruzi granule
mi. takže jejich přírůstky
vysoce převyšují chov ve
volné vodě. Během 10 mě
síců vyrostou z násady
20 dkg pstruzi, kteří se
dodávají hlavně do praž
ských interhotelů. V loň
ském roce získali pracov
níci Státního rybářstvu
klečovým odchovem 450
centů pstruhů a letos se
má produkce ještě zvýšit.
— President Svoboda byl
převezen z nemocnice dc
domácího ošetřování. C
jeho nemoci se čs. noviny
vůbec nezmínily. Depeše
prohlášení, gratulace atd
se vydávají jeho jménerr
dále.
— Československo vyvez
io loni 53 miliónů páří
obuvi, z toho přes 30 mi
lionů do SSSR.

— V Praze zemřela ve ho z funkce generálního
věku 88 let akademická prokurátora českých zemí
malířka 'Pavla Fořtová. a jmenovala na jeho mí
sto dr. Jaroslava Kru— ČTK vydala zprávu o pauera. Proč byl Dolejší
účasti čs.' vědy a techniky zbaven místa, zpráva ne
na výzkumu kosmického udává.
prostoru. Z 10 dosud lé
tajících družic Interkos- v— President Libanonské
mos a dvou raket Verti republiky udělil Řád ced
kál, vystřelených rovněž ru prof. dr. J. Reinbergz SSSR, nesly všechny čs. írovi, profesoru Akademie
vědecké nebo i telemetric múzickýcn umění v Pra
ké přístroje, které praco ze, za varhanní koncertní
valy bez závad. Čs. komi vystoupení v Libanonu.
se Interkosmos je přičle í— ČTK hlásí, že se v
něna k Čs. akademii věd. ČSSR projevuje stále se
Zpráva se zmiňuje též o zvýšující porodnost. Tak
světově jedinečném poku v Praze dosáhla nejvyšsu se stovkami psů, dlou ších hodnot za posledních
hodobě ozářených různý 20 let. Celkem se tam ži
mi dávkami a energiemi. vě narodilo 16.461 dětí, tj.
Výsledky pokusů jsou dů 15.1 na 1.000 obyvatel (v
ležité nejen pro kosmické roce 1953 to bylo 14.8).
létání, ale i k výzkumu Pozoruhodný je udávaný
prevence a terapie růz .důvod zvýšené porodnosti:
ných nemocí.
“ populační opatření vlády
— Mladá Boleslav se při ČSSR, vyplývající ze zá
pravuje k oslavám tisíci věrů XIV. sjezdu KSČ” .
letého trvání města a 80. Jak si však vysvětlit zvý
výročí
založení
tamní šenou porodnost v době
nacistického protektorátu?
automobilky.
— Ve Východoslovenských
železárnách v Košicích
uvedli do zkušebního pro
vozu II. ocelárnu, jejíž
výrobou se má postupně
zvýšit produkce . oceli v
tamním hutnickém kom
binátě z dosavadních 2Vz
na 4 milióny tun ročně.
— Předseda Svazu socia
listické mládeže J. Varholík byl uvolněn z funkce
i z členství v plénu ÚV
SSM a “ nastoupí do odpo
vědné
funkce na ÚV
KSČ” . Na jeho místo byl
zvolen dosavadní místo
předseda Jindřich Poled
ník, který je současně
předsedou českého ÚV
SSM. Místopředsedou se
stal Miloslav Dočkal.
— Z Prahy se hlásí další
výdobytky režimu: Matěj
ská pouť, která kdysi
trvala 2 týdny, byla letos
prodloužena na 44 dnů.
Konala se ovšem ve Stro
movce.
— Předsedou čs.-sovětské
obchodní komory se stal
generální ředitel ČKD R.
Ryehecký.
— česká národní rada
schválila zákon o změně
území hlavního
města
Prahy. Od 1. července
bude k Praze přičleněno
30 obcí o rozloze téměř
200 km2. takže se celkové
území zvětší z dosavad
ních 237 km2 na 496.4
km2 a počet obyvatelstva
o 61.000. K Praze se při
člení obce: z okresu Pra
ha-východ: Benice, Bě
chovice, Březiněves, Dolní
Počernice, Dubec, Horní
Počernice, Klánovice, Ko
loděje, Kolovraty, Králo
vice, Křeslice, Nedvězí.
Satalice, Uhříněves, Újezc
nad Lesy a Vinoř, z okre
su Praha-západ: Cholupí
ce, • Lipence,
Lochkov
Písnice, Přední Kopáni
na, Radotín, Řeporyje
Slivenec, Stodůlky, Šebe
rov, Třebenice, Újezd i
Průhonic, Zbraslav a Zli
čin.
— Na návrh generálníhi
prokurátora ČSSR dr. J
Feješe odvolala Česká ná
rodní rada dr. O. Dolejší

— V Blansku vzpomínali,
že je tomu 60 let, co bylo
oficiálně zpřístupněno dno
Macochy v Moravském,
krasu. Punkevní jeskyně
byly objeveny 24. září
1909^ členy jeskynní sekce
brněnského přírodovědec
kého klubu v čele s prof.
dr. K. Absolónem. Po pro
ražení průchodu mezi Ma
cochou
a
Punkevními
jeskyněmi v lednu 1914
mohli badatelé sestoupit
na dno Macochy a ještě
téhož roku, 12. dubna, za
hájit^ slavnostně provoz
pro širší veřejnost.

Kolegyně Zdena mi poslala Mladý svěí, časopis vychovávající komunistický
potěr Československé socialistické republiky. Na stránce, vyhražené styku se
čtenáři, jsou v něm uveřejněny dva pozoruhodné dopisy. Hana Skřivánková z
Roudnice posílá redakci Mladého světa dopis, který dostala z Kalifornie, neboť
prý nechce, aby její potíže (stěžovala si na špatnou jakost svého invalidního
vozíku) využil někdo v cizině k nepřátelské propagandě. Přečteme si oba dopisy.
"M ilá Hano,
neznáš mne a já Tebe
také ne, ale četla jsem
Tvůj "vzkaz" v Mladém
světě a bylo mi z toho
dost smutno. Dost zlý je
fakt, že nemůžeš chodit,
ale muset se nad to trá
pit s problémy jako jsou
rozbitá kolečka u vozíku,
to je trapné. Je mi také
27 let, pracuji v nemocni
ci v Berkeley jako ošetřo
vatelka. Ráda bych Ti po
mohla. Napiš mi a já se
pokusím Ti jeden opatřit
tady. Říká se jim tady
"whedchair" a jsou po
měrně drahé, ale věřím,
že bych jak v nemocnici,
tak mezi svými piláteli
našla spoustu lidí, kteří
by Ti také rádi pomohli . .
Jsem z Prahy, pracova
la jsem téměř tři roky v
nemocnici U staré školy
v Praze, teď jsem již té
měř pět let zde, na jaře
se chystáme do Českoslo
venska. Mohli bychom se
eventuálně setkat . . .
Marta Fischerové, USA"
* * *
"M ilá Marto,
je od Tebe pěkné, že
mně chceš pomoci, ale ui
toho není potřeba, a pak
myslím, že jsi mým řád
kům špatně porozuměla
Já mám dnes vozíky tři,
u nás v Československi
není problém, aby tělesně

postižený člověk dostal
invalidní vozík. Ostatně
ty jako zdravotnice, do
roku 1968 v naší vlasti,
to jistě víš. To, že jsem
nemohla sehnat nová ko
lečka, není chybou naše
ho zdravotnictví, nebo re
žimu, ale chybou v distri
buci, víš, ono se ještě ně
kdy stane, že sedí žába
na prameni, ale jsou jen
výjimky.
Kdybych měla celý vo
zík špatný, dostala bych
od OÚNZ nový, už mě vy
měnili tři a zdarma, ale
pokládala bych to za ná
rodohospodářskou škodu,
kvůli kolečkům žádat no
vý
vozík.
Dnes už je
všechno vyřízeno. V naší
zemi jsou hodní lidé, do
stala jsem koleček, že
bych mohla jezdit ještě
50 roků.

rou lékařskou péci.
Jak ty jsi se dostala až
do Kalifornie, odešla jsi
ilegálně v roce 1968 nebo
jsi se tam provdala? Jest
li jsi odešla z touhy po
blahobytu
a
svobodě,
jistě jsi už došla k rozča
rování, já myslím, že nej
větší je touha po domově.
Já jsem v cizině nebyla,
ale slyšela jsem od těch,
co se vrátili. Jestli jsi
odjela sama, vrať se do
své rodné země. Po amne
stii se jich hodně a rádo
vrací, vždyť u nás se ži
je klidně. Možná, že Ti
křivdím, že jsi tam legál
ně, tak mi odpusť, ale
stejně se Ti jistě stýská.
Hana"

Milá Zdeno,
poslala jsi mi výstřižek
z Mladého světa s po
známkou, že volá po ko
mentáři. Opravdu nevím,
zda komentář je v tomto
případě vhodný a vůbec
možný. Je snadné komen
tovat věci, k nimž nemáš
žádný citový vztah, které
ti nerozbouří krev a nevhánějí na jazyk výrazy
velice neženské. Ne, ne
mohu komentovat, spíš se
mi chce plakat. Co také
říci?

Překvapuje mne, že si
musí v Americe invalida
kupovat vozík, a jak pí
šeš, poměrně draze. Vždyť
někteří lidé, obzvlášť v
roce 1968, snili o Americe
jako o zaslíbené zemi. Já
myslím, že to víš nejlépe
sama, že zdravotní péči
u nás se vyrovná málo
která země. Já bych naši
zemi nikdy
neopustila.
Jsem plně invalidní, mám
slušný důchod, žiji s ro
diči, kteří jsou rovněž v
důchodu, a mám veške (Pokračování na str. 12)

Bez komunistů nelze
"Napiti se, nebo ještě ne
vody z kastalského pramene?
Začneš příliš časně,
ukopneš si palec o křemen básně.
A v třiceti a v třiceti
příliš ses v sobě vzdálil dítěti.
Jdeš-li však zemí drsnou, zdravou
bez deštníku slov nad svou hlavou,
v srdci uhlířskou víru,
dojdeš a neztratíš míru . . ."

poněkud zklamala, když proti všem dřívějším
zvyklostem dojička krav zaujala mezi odpovída
jícími až čtvrté místo, ačkoliv měla v podobných
anketách sysfemizováno vždy místo druhé, hned
za angažovaným horníkem nebo dělníkem v hu
tích. Tentokrát je pořadí toto: První je valcíř z
Košic zapojený do socialistického soutěžení, kte
rého hřejí výsledky a za důslednou komunistic
kou politiku se odvděčuje dobrou prací. Druhý je
technolog z Vítkovických železáren, který za těch
pět velkých let podával průměrně ročně deset
Tak začíná opěvovat poezii a současnost Ivan
zlepšovacích návrhů. Třetí mezi odpovídajícími se
Skála, který neztratil před šesti léty míru a byl
umístil zasloužilý umělec Miloš Krno z Bratislavy,
proto pasován na kulturního velikána v Českoslo
který se raduje, že "internacionalismus, pošlapa
vensku. Jeho poezie má být také pádným důka
ný kontra revolucionáři, se stal opět pilířem na
zem, že čs. kultura vzkvétá a hlavně že jde
mostě, který vede naši socialistickou vlast ke ko
správným směrem, vždyť — citujeme z kulturní
munistickému zítřku . . . a strom umění má rok
stránky Rudého práva (13. 4.) — "jedno je jisté:
co rok bohatší a kvalitnější úrodu" (o žních kon
naše současnost je socialistická a kdo chce podat
krétně bohužel nic neudává). Teprve čtvrtá je
její obraz, nemůže se vyhnout tomu, zobrazit ko
Jana Fikofová z Hosína, která sděluje, že po
munisty. Bez komunistů, bez strany, bez závod
všech změnách za pět let "náš kolektiv loni do
ních organizací a práce soudružek a soudruhů si
sáhl u 176 krav průměrné dojivosti 3.846 I mlésoučasnost představit nelze . . . Dnešek bez ko
munistů neexistuje. Proto je oprávněné i voláni : ka. Máme moderní kravín, pracujeme na dvě smě
ny, jsme dobře sehraný kolektiv, a proto se nám
po tom, zobrazit skutečnost skutečně, to znamená
práce daří . . ."
i se zobrazením toho, co znamená strana v celém
I ostatním lidem se vše daří, protože straně se
našem každodenním životě."
vše daří. Totiž — jen snad Ludvík Vaculík se
Strana se nechává se zvláštní oblibou ujišťovat
zase uřekl, ale to bylo pro západoněmeckou tele
o své nepostradatelnosti a svých zásluhách. V
vizi, ne pro domácí potřebu. Svědectví cituje jeho
minulých dnech k tomu využila hojnou měrou 5.
výrok na televizi takto:
výročí dubnového zasedání ÚV KSČ, na němž Hu
"M luvit veřejně s antipatii o činnosti úřadů,
sák vystřídal Dubčeka a strana nastoupila otevře
odváží se přece dnes u nás v Československu —
ně nynější kurz. Hezká je anketa, kterou k tomu
jenom opilý v tramvaji . . . "
účelu vypsalo Rudé právo. Vlastně anketa nás
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Kultura bez
slobody a demokracie?
Časopis vysokoškoiákov "University of Massachusetts" uveřejnil 13. marca
1974 článok profesora národného hospodárstva na spomenutej vysokej škole Dr.
Václava Holešovského pod názvom "Demokracia v SSSR jedinou zárukou svě
tového mieru". Autor v článku upozorňuje na osud intelektuálov a disidentov v
Sovietskom zváze druhu Solženicyna, generála Grigorenka, Andreja Amairika
a ďalšjch, ktOrí sa ozvali protestom proti násilnej okupácii Československa.
Píše; tiéž, že sa spolu s kolegami z tejže univerzity pokúšajú vytvořit' akciu,
ktorej účeio.m by bolo vyslobodiť z pod tutorstva komunistickej strany vědec
kých,-kultúrnych a uměleckých pracovníkov v Sovietskom zváze a v krajinách,
kde sa komunisti násilím usalašili pri moci.

O tejto akci písal Ho
lešovský :■v - súkromnom
liste viacerým českoslo
venským
iňtelektuálom
okrem, iného:
‘ ‘Dějiny nám prihrávajú příležitost’ , keď by vec
našich národov - a v to
počigiJm aj národy Sovietského.. zvázu - mohla
znovu předložit’ západnej
veřejnosti, a to efektívnejšie ako v minulosti. Ďomnievam sa, že je možno
využit’ téjto příležitosti,
dramatizovanej
osobnosťoú Solženicyna, Šacharova, Panova’ a ďalšídh,
aby sa západnej verejno
stí' a vlivným tohoto svě
ta objasnilo, že majú ži
votný záujěm na tom, aby
sa véči v Sovietskom zvaze pohly smerom k slo
bodě a aby k tomu Západ
účinné přispěl.”
Dr. Holešovský si praje, aby sa tohoto hriútia
za vačšiu slobodu kultur
ních a, vědeckých, pracovňíkov v krajinách východůej Europy ujali americkí
vysokoškolskí . profesoři,
áko aj básnici, spisovatelia atď., bez ohradu, akcíio sú politického presvedčenia, aby táto akcia bola mohutná a zahrnula
všetký politické směry,
álebo aby bola nepolitic
ká &■ nadstrannícka, pretože sloboda je záujmom
všetkýeh ...rudí - -ak majú
mať slobodu intelektuál! ,riiusia ju mať všetci 1’ udia b é z . rozdielu-, či pracujú, rukami alebo hla
vami.
-

Vraťme sa vsak k člán
ku v časopise “ Universi
ty of Massachusetts” . Ho
lešovský totiž píše, že
hoci sú intelektuáli v Sovietoch na tom lepšie ako
boli počas Stalinovej éry,
ich osud má byť najzávažnejším problémom, aby
barbarské záchádzanie s
intelektuálmi v Soviet
skom zváze a vo všetkýeh
ostatných krajinách s po
dobným osudom bol raz
navždy urobený koniec.
Holešovský píše:
“ Nech už si Solženicyn
zaslúži rešpekt světa - a
v tomto ohťade nemůže
byť medzi námi rozporu
- nesmieme sústreďovať
našu pozornost’ na kult
osobnosti, ale musíme ísť
ďalej a sústrediť sa na
spoločný zápas za slobo
du, ako to robí Solženi
cyn sám. Jeho tragédia
nie je skončená akonáhle
dosiahol osobnej bezpeč
nosti. Táto tragédia po
kračuje. Snáď len teraz
v pravom slova zmysle za
číná, pretože odstraněním
Solženicyna dnes - a snáď
zajtra Sacharova - do cudziny, ich sovietský režim
vyřadí z najdóležitejšieho
sektoru ' politického bojiš ťa . Takto sice získajú ti
to osobnú bezpečnost’, ale
politicky sú buď popra
vení, alebo aspoň serióz
ně poranění.”

kajúe im všetko, čokol’vek by Sovieti mohli po
třebovat'. Nikde na obzo
re nevidíte žiadneho útoč
níka. Západně konvenčně
zbraně ’ sú žalostné nepři
merané pre akékoTvek
podobné účele . . . Jediné
potencionálně nebezpecenstvo, akému by Sovieti
mohli, čelit’ , pramení v
domácej politike a je namierené proti despotic
kým vládcom Sovietskeho
zvázu. Toto nebezpečenstvo tkvie v neuhasiteťnej žízni obyvatel’štva po
slobodě . . . ”

spolčovaniu
podl’a ich
skutečných záujmov, po
tom odobiere ich právo
sa slobodne sdružovat’ na
obranu týchto svojských
záujmov a na koniec na
strká týehto l’udí do ume
le vytvořených zvázov,
nasadených štátom a pre
Na měno vanej vysokej
účele režimu.”
škole v Massachusetts ko
text
“ Otvoreného
Rovnako zaujímavá je luje
Holešovského ďalšia otáz listu členom amerického
kongresu” , ktorí má priazka:
“ O čo ide v zápasé za nivú ozvěnu vo vědeckých
slobodu a demokraciu v ústavoch aj inde v Spoje
sovietskej oblasti a v pr-í- ných štátoch a v ostatnom
padnom úspěchu tohoto svete. Univerzitní profeso
boja? Potřebujeme de ri spomínajú v ňom Ándremokraciu
v sovietskej ja Sacharova, ktorý varo 
sféře, pretože na koniec val Západ - hoci sám sa
je
demokracia, jedinou ve-Tmi prihovára za zblíspoťahlivou a trvalou zá ženie Západu s Výeho
rukou světového mieru.” dom:
Zaoberajúc sa citlivo“ Dohoda bez demokrasťou sovietskeho režimu tizácie, dohoda, ktorou by
mať schopnost’ sa'bránit’ Západ v podstatě přijal
v případe potřeby, Hole sovietske spósoby, by bošovský píše:
la nebezpečná. Nevyrieši
“ Proti komu sa Sovieti la by světové problémy a
potrebujú bránit’ ? Nebude znamenala by kapítulácíu
to otázka ich územnej ce před skutečnou, ako aj
listvosti. Nikto na západe přehnanou sovietskou monemá nároky na úžemie cóu . . Výsledok takej do
Sovietskeho zvázu. Sovie hody by bol, že by sa
ti nepotrebujú vojenská svět stal bezmocný čeliť
moc, aby zaistili pre seba tejto
nekontrolovateTnej
nadobodnuté hospodářské byrokratíckej
mašinérii.
zisky. Západ im už aj tak Takéto zblíženie by sa
dává hospodářské dary na stalo hrozbou celému svě
striebornom talieri, ponú- tu.”

29. 4. 1974
The Penguin Companion To Literatuře. Penguin Books, 1971, 4 díly, I. 575 str. — $ 3.25;
II. 907 str. — $ 3)75; li l. 386 str. — S 2.55;
IV . 361 str. — $ 2.55.
^

Encyklopedie
světové literatury
.Publikaci věnovaných výkladu světové literatury ať
již zpracovaných dle jazykových, národnostních, misi:- •
nich či časových zřetelů nebo ve formě abecedně či
jinak sezarených hesel, bylo zajisté vydáno mnoho. ’
často jsou to rozsáhlá díla cenově dostupná spíše
vědeckým institucím nebo, na druhé straně, více
méně^ stručné přehledy, které nemohou obsáhnout
ani základní požadavky. Na australský knižni trh se
nyní dostalo ětyřsvazkové dílo, které je cenově do
stupné i soukromému zájemci a představuje úspěšný
kompromis mezi rozsáhlým vědecky zaměřeným dí
lem a populární příručkou. Je to čtyřsvazkový prů
vodce světovou literaturou, který je pro běžnou in
formaci dostatečně obsáhlý a přece nejde do podrob
ností, které je možno shrnout jen do příslušných mo
nografií. První díl tohoto průvodce je věnován li
teratuře Britského společenství, druhý Evropě, třeli
literatuře amerického kontinentu a čtvrtý klasické,
byzantské, orientální a africké literatuře.
I když nás zajímají všechny svazky, zastavíme
se v této poznámce u druhého dílu redigovaného
Anthony Thorlbym a zaměřeného na písemnictví
evropských národů. Tak jako ostatní díly je i tento
koncipován na systému abecedně seřazených hesel
— jmen autorů, literárních hnutí, proudů či skupin
a označení místních.
Editor byl postaven před obtížný úkol' seřadit do
jednoho svazku stovky spisovatelů a hesel týkajících
se 38 národnostních či jazykových skupin od staro
věku po dnešek. Evropské písemnictví zpracovávalo
kolem 160 expertů a nutně se stalo, že zařazení
toho či onoho hesla se může zdát někomu podstatné,
druhému nevýznamné a naopak můžeme v příručce
postrádat hesla, která narozdíl od editora se nám
zdají být důležitá. Tak se přihodilo i v případě čes
ké literatury s 50 hesly a slovenské literatury s 16
hesly. Pátráme-li po zmínkách o českém písemnictví
v této knize, zjistíme, že začíná Kosmasem, Husem
a Chelčickým a končí Muchou, Otčenáškem a M.
Kunderou. Kisch je zařazen mezi spisovatele ně
mecké, Kafka rakouské, Brod české, při prolínání
kultur v předválečné Praze to pro pořadatele není
snadné, kam toho či onoho spisovatele umístit.
Tak podobně s výběrem, většina uvedených vstupů
je nesporná, důraz byl dán na literaturu první polo
viny tohoto století, z exilových spisovatelů je uve
den jediný Hostovský, poněkud jsem se pozastavil
nad zařazením J. Fučíka a Otčenáška, z nové vlny
najdeme jen Hrabala a M. Kunderu. Ale i při těchto
výhradách (podobné má asi posuzovatel každé ná
rodnostní či jazykové skupiny) je česká a slovenská
literatura úměrně zastoupena a zpracování hesel je
výstižné. Kromě životopisných dat jsou vždy uve
dena nejdůležitější díla referovaného spisovatele či
básníka, stručné zařazení a zhodnocení jeho díla a
jeden či dva základní literární odkazy. Z textů vy
plývá, že vydavatel dostal rukopisy k redakci a k
přípravě do tisku někdy v roce 1968, takže posled
ních šest-sedm let (v čs. literatuře tak důležitých)
uvedeno není.
IP

Nemocné navštěvovati

Holešovský sa ďalej pý
tá: “ Čo má zápas za slo
Jiří Sýkora
bodu a demokraciu spo
Četl si a hvízdal, koukal do stropu, dřímal, jedl, vejte, jak je ztrhanej, jakoby útek’ hrobníkovi z lo
lečného s rozvážnou re- žral se a četl a hvízdal a to vše znovu a dokola. paty . . . Mohli by se vzít z Bouzkem za ruce. Nečou sociálnych vied?” , a Byl ještě sláb. Pozoroval dveře a čekal, že přijdou škubej sebou, ať nám nesletíš s postele . . . Sednout
známí. Představoval si je, předstíral si, že mají ty tady není kam . . . Ještě že za tebou přišli kama
sám odpovedá:
nejlepší vlastnosti, odpouštěl i nepřátelům. Toužil po rádi, v iď ?”
Opravy
■ “ Totalitný režim soviet něčí přítomnosti. Čekal.
\ radiopřístrojů, TV,
“ Počkej, mlč! Koukejte, pánové, co to tajdle leží
j] tranéist. a domácích
skeho typu znamená toKonečně se jednoho odpoledne dveře rozletěly. Fa- na polici — kartičky!”
f elekt. spotřebičů pro
nouš!
Nejlepší
kamarád,
první
přišel!
tálnu moc nad spoločno“ A tak to uhni nohy, lazare . . . hergot, ty seš
vádí spolehlivě a levně
“ Ahoj, simulante, úplně ti závidím, venku je ved jako lunt! Ty si sedni, Bohouši, na postel, a ty se.
sťou. Najsamprv rozbíja
ro, hele, jak jsem vopálenej, nene, ani se neposa
E HALUŠKA
spoločnosť na drobné ato- dím, musím s rodinkou na plovárnu, to víš, povinno kluku nemocná, vodval ke zdi!”
“ A Pepík nám to rozdá . . . Flek na sedmu?
i F. 58/125 Napier St.,
mické skupinky tým, že sti. Cože? Ne, to nevím, nikam nepřijdu -.- . . Ale seš Větší! Já bejt nemocnej, tak se ukoušu. Svršek,
:,
Fitzroy. Víc.
zabráni ich prirodzenému bledej! No, už budu muset běžet ... .” ..
hodnej kluk, přišel . . . dneska seš zdravej a zejtra
Tel. 419-3319
Dveře se otevřely podruhé.
můžeš bejt na prkně . . . hrome, ty seš bledej! A
“ Á, ty už máš návštěvu, tak to nebudu rušit . . .” teď se, pánové, držte při zdi! Ty taky, marode,
“ Hlouposti” , vrhl' se na příchozího Fanouš, “ jen ať nám neshodíš pakl. Nemoc je potvora. Třeba
í
RUČNÍ V A Z A N l KNIH
i pojď dál, Karle, poseď! Jak se pořád máš, To je podhrudnice. Nic, nic, a najednou voda, a seš mod
1
české
knihařítvl
l správný,, žes přišel za nemocným kamarádem . , . Cos rej . . . Co ty to vlastně máš? Podhrudnici? A to
tomu říkal v neděli?”
je blbý, ale to je blbý, dyk ty mi tady, Pepíku, plonradostně poposedl na židli.
kuješ vyloženéj štych! To bys mně namích! Ahá —
i
MARIA BOOKBINDING
| Karel
“ Nojó, Bouzek ty dva góly, žejo, kdo by to řek a král a dáma a desítka — a, pánové, jste vedle jak
ň
18 Bruimlng St., ST. K ILD A, V k .
j do Bouzka, ale už je to marný, Bouzek je Bouzek! ’ ta jedle!”
g
Telefon 9 1 -4 1 6 4
?
Dveře bouchly potřetí.
“ Jéžiš, to už je tolik? Budu muset jít. Tak, ma
S
Otevřeno denně do 9 hodin večer,
*
“ Všechno slyším, pánové! Bouzek v neděli, to bv- rode, hezky jsme si popovídali . . . Safra, hoši, dyk
|
v sobotu po celý den.
í
la náhoda — a ty mlč, nemocnej! Vy . dva, i e vůbec von se nějak nehejbá. Asi usnul. Tak se de, ale
o takových věcech před nemocným mluvíte, podí . potichu.”

29. 4. 1974
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Proč kapitalismus nezahynul (III) \
Ferdinand

M .:.

^

Je hluboký rozdíl mezi
tím. jak vznikl kapita. 1ismus a jak sovětský ko
munismus. Žádný mani
fest nebyl vydán, žádná
vláda nikdy nevyhlásila:
Oznamuje se vám, že ode
dneška existuje kapita
lismus.
Kapitalismus
vznikl mlčky z podmínek
své doby. Když monar
chie, šlechta, církev se
ukázaly špatnými hospo
dáři a lenivci v hledání
nových způsobů, když roz
voj výroby a vynalézavo
sti byly různými předsud
ky a dogmaty omezovány
a když dole pod tím vším
byl nevzdělaný a nevědo
mý lid, do popředí hospo
dářského života bez vel
kých veřejných bojů pro
nikla vrstva nejčilejší,
nejdisciplínovanější a v té
době nejvzdéianějši. Dala
výrobě tměn mohutný im
puls, jejž Marx na začát
ku Komunistického Mani
festu obdivoval. Jak jinak
si kdo představuje, že se
dějiny měly nebo moblv
tenkrát pohybovat kupře
du?
Jestliže
kapitalismus
vznikl a udržoval se bez
dekretů, sovětský komu
nismus vznikl a udržuje

se vydáváním jednoho
dekretu za druhým. Oče
kával, že i celá morálka
a celá literatura se změní
jedním dekretem. Chuť k
dekretování byla nesmír
ná. Bylo i vyhlášeno:
Příčný proužek na ponož
ce je politicky nesprávný.
Poněvadž skutečnost ni
kdy není zcela dostupná
dekretům, vzniká potřeba
násilí a v komunistické
vrchní společnosti vzniká
umělost a přetvářka o nic
menší než bývala na krá
lovských dvorech.
O diktatuře proletariátu je třeba několik pozná
mek. Marxovo “ Proletariát
uskutečni
socia
lismus" byl dekret. Lenin
to nesčetněkráte opakoval
a pokaždé, když tak činil,
věděl, že tomu tak nebu
de, nemůže být.. Schopno
sti a uvědomění prdetaríáíu
kritisoval
Lenin
ostřeji než kdo jiný. Jeho
“ Proietariát uskuteční so
cialismus” a jeho "Prolé
tá dát toho není schopen"
stojí nesmířeny vedle sebe.
Nalézal z toho výcho
disko sobě nad jiné milé.
proietariát ovšem nebude
vládnout, v jeho jménu

Peroutka

bude vládnout malá sku
pina profesionálních revo
lucionářů, poslední elita,
poslední vládcové a pá
nové, než přijde blažená
anarchie. Tato skupina
posledně vládne už přes
padesát let, a všechny
známky nasvědčují, že je
připravena posledně vlád
nout dalších padesát, sto
let.
Bylo by bývalo absurd
ní, kdyby Marx byl sku
tečně věřil, že proietariát
v tom stavu, v jakém byl
v jeho době, byl schopen
uskutečnit
socialismus,
řešit tisíce jeho hospodář
ských. administrativních a
kulturních problémů.
Třeba učinit poznámka
také o Marxovi. Okamžik
revoluce popsal se všemi
barvami, ale není dost
známo, co si představo
val o bMKracaosíL. Doko
nale vypracoval negativ
ní stránku
secšaHssiu,
před jehož p o štm á strán
kou cqhvheL asi nevime
kam. Jaký b®áe komorástický stát oeřekL 'Je te
dy otázka, čím tak mo
hutně působil na davy i
na značnou část vzdělan
ců, zda svým myšlením,
jež nazýval vědeckým.

nebo něčím jiným. Lze po
pravdě říci, že působil mo
rálně, když postavil li
dem před oči panorama
bídy dělnické třídy. Ale
ne všichni moralisté při
tahovali tak velké davy,
jestliže neměli i jiné vlast
nosti než jen moralismus.
Karel Marx byl jeden
z nejlepších spisovatelů
své doby a chtěl jím být.
Jeho vědeckost zůstane v
pochybnostech,
ale ne
způsob, jakým dovedl ří
kat věci. Jeho styl bvi
ohnivý, ale i pečlivě ohni
vý a vybroušený. Začátek
Komunistického
Manife
stu Marx piloval po týdny.
Zde měla jeho prosa jed
notu básně. Marx vyspěl
z mladíka v muže v do
bě. kdy Dyly psány ro
mantícké tragedie, a sám
v mládí jednu takovou
tragedii napsal - s celým
romantickým slovníkem..
Cžíval v ní i slůvka “ Ha” ,
jímž romantičtí hrdinové
ohlašovali sebe a své
myšlenky.
“ Ha.
tady
jsem” , praví val brdsna
romantické tragedie. “ Ha,
žádná spása pro tebe” ,
pravil hrdina Marxovy
tragedie.
(Pokračování na sír. §j

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZENÁŘSTVÍ
★

PR VO TŘ ÍD N Í ŠUNKY,

MLADÉ

K RM EN É

★

NEJVĚTŠÍ VÝB ĚR

★

K DOSTÁNÍ TÉŽ JE LE N Í MASO Z NOVÉHO ZÉLANDU

JAKOSTNÍHO MASA

HUSY,
A

KACHNY, SLEPICE

UZENIN

VŠEHO

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., Kalorama, V ic., tel. 728-1298

BUMERANG
Před několika týdny jsem slyšel v ABC pořad vě
novaný české hudbě, byl to již několikátý, který
pro australský rozhlas připravil Jaroslav Kováří
ček. Jeho jméno nám není neznámé, před pěti lety
založil v Sydney s nemalou iniciativou studio _Bu
merang, které nastudovalo řadu úspěšných pořadů
poezie, prózy a hudby. Skupina, která mohla tolik
dokázat ve prospěch exilové kultury a etnického ži
vota v Sydney, pak bohužel pro potíže nejrůznějšího
druhu přerušila svoji činnost. . Hlavním důvodem by
lo, že krajané v Sydney přestali navštěvovat akce
Bumerangem pořádané. Kováříčkovi to přes velké
zklamání naštěstí nedalo a zkusil to jinak. Rozhodl
se kulturní pořady natáčet na magnetofonový pásek
á tak se dostat mezi ty, kteří dávají, přednost, pa
pučové kultuře a vymlouvají se, že nemohou příjír
na koncert, protože prší. Nyní jim háže svoji ru
kavici.
První pořad, který Jaroslav Kováříček připravil
ve zvukovém záznamu, je .sestaven z .povídek „Vi
léma špalka a nese název jedné jeho knížky — Tam
Portugués nalévá svůj jed. Zvukový snímek trvá
50 minut a slyšíme na něm 11 špalkových povídek
namluvených Janou Reiehovou, Milošem Bittmaném;
Janem Stejskalem a Jaroslavem Kováříčkem, který
jaké zkomponoval hudbu vloženou do pořadu a celý
iej režijně nastudoval.
,Autcr povídek žije čtvrtstoletí v Caracasu. jfho
próza je zemitá, drsná, poznamenaná venezuelským
orostředím, z kterého tématicky čerpá. Z každé
řádkv vyznívá nutnost špalkovy dychtivosti svěřit
své žážitkv papíru, povídky jsou spontánní, spisová
eiská spekulace a rafinovanost je jim cizí.' Když
jsem před časem tyto povídky četl, povšiml jšem
si, jak se v nich silné a .uchvacující ..pasáže; formu
lované neotřele a vynalézavě, střídaly š-banálnostmi a větami jak vytrženými s . barvotiskového/:,ka
lendáře.
- Nedivím se. že Kováříčka tyto. prózy, spisovatele-samouka zaujaly, vystihl jejich přednosti i /$labinv a výběrem posudek i jejich zpracováním dosáhl
dojmu konstantní úrovně, takže se mi zdá, vže ^reží
rovaný zvukový pořad ze špalkovy prózy předčí : je 
jich knižní formu. Bumerang tak po zásluze nabízí
rozšíření špalkova díla. které si to zasluhuje, ne
snad jen proto, že je exotické či exilové, ale hlav
ně pro hodnoty, které zvukový pořad zvýraznil.
Bumerang distribuje a prodává pásek'za cenušpnepalmě vyšší než je cena pásku čistého. Je to překva
pující zejména při úvaze, kolik času.a profesionality
tomuto hodinovému pořadu Jaroslav ^Kováříček a
redtátoři věnovali. Jestliže exilová veřejnost se_jbucfe zajímat o špalkovu prózu připravenou na pásek
Bumerangem a přesvědčí, že realizace dalších zvu
kových programů bude uvítána nejen recenzí, ale i
objednávkami, pak se zajisté^ můžeme dočkat témat
dalších. Natočený zvukový pořad může nejen zpestřit
naše krajanská setkám v soukromí i jinak, předsta
vuje zajisté i vhodný dárek, který snadno pošta i do
ručí, kam si jen přejeme. A potěší.
;
Zvukový pořad Tam Portugués nalévá svů j; jed
je natočen na stereo pásce 3/ % IPS, 2 x 30 min ,
cena $ 4.20 včetně poštovného, objednávky adresujte
na: Boomerang, 26 Glenbrook Road, Glenbriook,
NSW. 2773.
- Ip

DRUHU

KEW CONTINENTAL BUTHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. LU.
326 High Street/ Kew, Vic

g o áen n te
MOTEL GUEST HOUSE
RESTAURANT
KALORAMA

M arx řekl: "Proietariát jako organisovaná politická síja uskuteční socialismus/' Anglický socialista
řekl: "Společnost ne jako jedna třída, nýbrž jako celek spěje k socialismu."
Za tímto theoretickým rozdílem bude i rozdíl ve faktech, různá podoba socialismu. Jestliže "společ
nost jako celek směřuje k socialismu", znamená to, že určité podmínky obecně dozrály, a nový řád se
bude jevit rozumným a nezbytným dostatečné většině, aby se změna udála bez velkých krisí a bez
- násilí. "T ak jako v moři pomalu rostoucí korálové ostrovy, také socialismus se jednou vynoří nad hla
dinu", bylo napsáno. Bude-!i tomu tak, pak síly, vůle a vědomosti všech vrstev společnosti budou praco
vat pro nový řád. Jestliže však jenom jedna vrstva společnosti, organisovaný proietariát, uskuteční
socialismus, pak socialismus bude nesen a podporován jen těmi silami, které jsou v této jediné třídě,
jen jejím rozhledem a jejím i vědomostmi. A lidi očekává jiná budoucnost než mírná. Neboť jestliže
jedna vrstva společnosti byla nesmírně povýšena nad vrstvy ostatní, nemá jinou cestu než ostatní vrstvy
potiačit. Nějakým způsobem sovětští komunisté však věřili, že cíl — potlačit a vyhubit —^ může být uči
něn universálně srozumitelným a přijatelným. Beze všech rozpaků vysvětlovali cizím žurnalistům své
činy: "V íte, my likvidujeme určité třídy." Zda tomu tak má být, patří mezi otázky morální. Ale exi
stuje i otázka praktická: zda, podle historických zkušeností, neósvědčují se nejlépe ty instituce, které
vznikly organicky, byly neseny celkovým vývojem lidstva a jsou jako šaty šité na míru — proti těm,
které se kupují v konfekci.

,

Tel. 86 7178

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38

PEČIVO PO NAŠEM — PŘESVĚDČTE SE !

Í

Brněnské dorty ★

)

Moravské koblihy

)

Každou sobotu čerstvé máslové rohlíky (loupáčky) )
a všechny běžné druhy pečivá a dortů

-

dostanete u firmy

-

)

CONWAYS CAKES

i

)

B. Dvořáček

)

)
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DOMOVA

Proč kapitalismus nezahynul
(Pokračování se str. 5)
Formální vztah začátku
Komunistického Manife
stu k romantické tragedii
byl studován, a podobno
sti ve stylu a rozvrhu zjiš
těny. Také podobnost v
malebném morálním pat
hosu. Bylo zvykem ro
mantické tragedie posta
vit na scénu dokonalého
padoucha,
zatvrzelého
lotra bez jediného změk
čujícího rysu. Taková po
stava, “ Kníže temnoty” ,
byla přítomna také v Mar
xově mladistvé tragedii,
a Marxův- hrdina na ni
zahřměl:
“ Ha, železné
ty srdce; neproniknutelně
tvrdé . . .”
Je podezření, že taková
postava se vyskytuje pod
rouškami i v Komunistic
kém Manifestu. Ti, kdo

studovali Manifest
po
stránce literární, nadha
zují, že v Manifestu byla
dána role dokonalého ro
mantického
padoucha
buržoasii, neoblomné a
neměnné v její špatnosti,
jenom zničitelné. že tedy
Marxův obraz buržoasie
do jisté míry vznikl ze
staré literární inspirace.
Jiní, kteří studovali Mani
fest po stránce původno
sti, sebrali doklady o tom,
že v něm není nic, co by
nebyli už dříve vyslovili
jiní socialisté té doby, a
že jejich formulace někdy
byly do Manifestu přebrá
ny doslovně. Ale tato kri
tika nic neubrala na doj
mu, s nímž Manifest ude
řil do myslí mnoha lidí.
V tom byl Marxův triumf
úplný. Jeho geniální styl

I

Velký výběr vín, lihovin a piva

i

,

dodáme kamkoli v Austrálii

i

za velkoobchodní ceny

I

Ceník na požádání

1

l

; J. KINDA & CO. PTY. LTD . |
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.

|

Telefon: 42-4782

,

Í

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

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

|

Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne

ATLANTIC BAKERY P ty .L íd .
8-10 Helen St., West Heidelberg, Vic. 3081

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

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

i nábytku odborně provádí
první pozlačovačská firma v Austrálii

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

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

(pokračování William St.). Tel.:

329-8038

Krajanům poskytneme 15% slevu

..........................................................................
i
I
!
r

OBJEDNEJTE SI
ČESKOU HUSU
Z ČESKÉ FARMY
OD ČECHŮ
VOLEJTE (M-ELB.) 059-788228
Vyřizujeme objednávky i mimo Melbourne

!
I
I
‘

V CANBEŘE, ACT.

máte možnost nakoupit husy od Čechů ve:
MART Delicatessen, Canberra Fruit Markét, Dal-:

dal zapomenout na ty,
kdo' první vyslovili myš
lenky obsažené v Manife-stu. Jeho začátek, po
chmurně vznešená overtura, je “ aere perenius” ,
jako kov překoná staletí,
a může být s užitkem stu
dován
všemi
stylisty
pozdějšími.
Věci přišly jinak, než
Marx očekával. Komuni
stický Manifest je pamf
let, napsaný z aktuálního
důvodu, proto, že komuni
stické skupiny se přely
mezi sebou, a Marx to
chtěl dát dopořádku. Ale
fakt je, že je více pama
tován pro tento svůj pamf
let než pro své hlavní dí
lo, do něhož vložil všech
nu svou ctižádost, na
němž pracoval desítiletí a
od něhož upřímně očeká
val, že způsobí převrat v
dějinách. Řekl o svém
“ Kapitálu” : “ Nejstrašněj
ší střela, jaká kdy byla
vypálena proti buržoasii.
Této knize jsem obětoval
své zdraví, štěstí a rodi
nu.” Avšak “ Kapitálu”
se stalo, co Manifestu se
nestalo: stal se četbou
odborníků, jinak je znám
jen z doslechu i horlivým
komunistickým přívržen
cům. Je zatížen učeností,
předlouhými citáty ze sta
rodávných filosofů, jeho
váha je na libry. I když
je proložen pasážemi v
nejznamenitějším
stylu,
není to četba pro počet
nější dav těch, kdo přijí
mají poučení o politice z
úvodníků novin nebo z
brožurky.
Skutečný Marxův výkon
byl ten. že povzbudil děl
nickou třídu, aby si uvě
domila své bědné posta
vení, naučila se oceňovat
své svaly a vytvořila bo
jovné organisace. Těm
Marx zanechal odkaz:
zmocněte se státu. Co by
pak proletariát dále měl
dělat, jaký by komuni
stický stát měl být, o tom
neexistuje poučení ani v
Komunistickém Manifestu
ani v “ Kapitálu” .
Pokud se Lenina týká,
vyprávěl bajky. Učil, že
jakmile komunismus bu
de nastolen, všechno se
stane tak jednoduché, že
k řízení státu postačí zna
lost násobilky.
Bojovné organisace proletariátu se osvědčily, v
Rusku a v některých ji
ných zemích byla vyhlá
šena diktatura proletariátu. O ní všichni kritikové,
kteří jsou z dosahu ko
munistických vlád, praví,
že tu byla vyhlášena. ne
pravda.

V
Marxových
očích
často a v Leninových vždy
se proletariát jevil jako
nevědomý obr. Neodpoví
dali na otázky, jak mohou
svědomitě žádat absolutní
moc
pro
nevědomého
obra? Oba výmluvně vy
líčili bídu a útlak , do
nichž kapitalismus uvrhl
dělnictvo, a bídu morál
ní, intelektuální, která z
toho pocházela. Mohlo být
jasno, že kdyby prolétá
riát ještě před svou eman
cipací, před svým mrav
ním a intelektuálním obro
zením, dostal do rukou
všechnu moc, mělo by to
neblahý vliv na podobu
socialismu.
V takovém
případě, ať jakkoli slav
nostně by byl socialismus
vyhlášen, byl by to so
cialismus z nejnižší úrov
ně.
Nevíme, jak si Marx
luštil tento problém. Ale
víme, jak Lenin. Ani na
okamžik neměl na mysli
vládu proletariátu. Měl
na mysli, že bude vlád
nout Lenin a jiní profe
sionální revolucionáři ko
lem něho. Tento cíl však
nebylo radno vyhlašovat.
Nebylo jisté, jak ochot
ně by se proletariát se
řadil za touto ideou. Po
vítězné revoluci opět, z
téhož důvodu, nebylo rad
no dát nastolenému stavu
pravé jméno. Ale na dru
hé straně bylo velmi rad
no mít aspoň slovní sym
boly diktatury proletariá
tu a připustit jej aspoň k
některé činnosti. Proleta
riát se osvědčil v té pe
riodě. kdy bylo vyvlastňováno a rozdíleno, co kapi
talismus vytvořil. Bral na
tom horlivou účast. Po
delší dobu byl spolehlivou,
oporou teroru vlády, odhlasovával tresty smrti
pro oběti, jež si vláda vy
brala, naplnil řady vlád
ní milice a dodal dozorce
do vězení. Pokud se týká
lo všeho ostatního, nikdy
nevystoupil jako iniciá
tor, jako pohonná síla.
Přijímal rozkazy, často
nerad. Když je neplnil,
byl trestán. Symboly ho
neochránily, byly bez pod
staty.
Shrňme krátce tento děj.
Proletariát byl schopen
jen politického socialismu,
jen vyjádřit vůli k socia
lismu, ale ne hrát roli v
jeho
tvořivých problé
mech. Tu stát profesio
nálních revolucionářů mu
sil hledat pomoc jinde, a
buďto ji nalezl nebo ne
nalezl, a občané podle to
ho měli lepší nebo horší
život.
(Pokrač.)

29. 4. 1974
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Karel Kryl: 7 básniček na zrcadlo. Nákla
dem autora (8 Muenchen 19, Fueterstr. 3),
1974, 8 dvojlistů, 7 linorytů, vydáno v počtu
350 číslovaných a autorem podepsaných vý
tisků. Cena 10.- DM a poštovné.

Exilový bibelot
Bibliofilie je trýznivá vášeň sběratele krásných
knih, není to záměr nashromáždit jakékoliv jejich
množství, je to touha obklopit se knihami, které má
sběratel rád a navíc, které jsou vzácné. Jako studen
tovi mi kdysi jeden fanatický bibliofil, který sbíral
tisky nevydané ve více než 50 exemplářích, vypraloval o obavách o sbírku během války a vyjádření,
že při vyhlášeném náletu spěchával domů, aby zemřel
spolu s knihami, mi tehdy připadalo podivínské. Dnes
vím, jak se člověk těžce loučí se svými knížkami,
ten pocit mnohý exulant zná.
Karla Kryla jsme poznali jako autora, zpěváka
a kytaristu protest-songů, v exilu mu již vyšly dvě
či tři gramofonové desky a knížka “ Kníška” v ko
línském Indexu. Kryl si nepochybně stanovil, ať už
intuitivně nebo vědomě, že se stane někým, kdo bu
de přinášet exulantům něco nevšedního, pobaví, ne
zapomene ale na notečku stesku — té se ani nebrá
níme, pokud si uvědomujeme, proč jsme odešli z
domova. Karel Kryl nyní rozesílá po světě těm, kte
ří jsou naladěni na jeho vlnu, mini-sbírku poesio.
která má šanci se stát nejednomu z nás knížkou
z nejmilejších. Je česká, upřímná, zamilovaná, slič
ná, nezabere příliš mnoho místa, mám dojem, že
zanedlouho bude i vzácná.
Kryl není básník v klasickém slova smyslu, je
písničkář a ti v naši národní tradici měli výsadu,
že jejich básničky-písničky se staly oblíbenými i u
těch, kteří měli k poesii nedůvěru a odmítali ji.
Krylovy básničky patří do tohoto druhu, nenesou
punc. básnické rafinovanosti a metaforičnosti, jsou
upřímné a prosté námětem i zpracováním, nejsou
ani filosofické a nehledají složitou skladbu či rým.
,Kryl koncipoval všech sedm básniček tak, že prvních
osm veršů je formulováno jako otázky milenky, na
které milenec odpovídá 12 následujícími verši, což
na intimní lyriku bohatě stačí a přece neřekne to.
co mezi milenci zůstává jako tajemství.. Ke každé
básničce vyryl Kryl linoryt,, který odpovídá ladění
celé sbírky. Tu pak navíc ještě typograficky upra
vil, vydal, očísloval, poskládal a uložil do přebalů,
podepsal a rozeslal po světě.
Z celé této poznámky vyplývá, jak se mi 7 Kry
lových bibliofilsky vydaných básniček líbí. Jistě, ne
jsem sám, kdo se těší na další.
IP
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Jaroslav Hašek: The good soldier Švejk (Heinemann, London, 1974)
František Langer: Byli a bylo (československý spisovatel, Praha, 1971)
Radko Pytlík: Toulavé house (Mladá fronta, Praha, 1971)

Hašek a komunismus
Sotva ssikferé dílo české literatury může svou popularitou konkurovat Haškovu
jedněma románu o Josefu Švejkovi. Brecht ho považoval "za jedno ze tří děl
fofcote sJofetí, která se stanou součástí světové literatury". Jeho předpověď
se, zdá se, splnila. V německy mluvícím světě se Švejk stal pojmem jako Faust
nebo Don Juan, typem docela zvláštního charakteru, který nebezpeční zjedno
duš©vafelě připisují šmahem obyvatelům českých zemí. Připadá mi to podobně
nesmyslně jako to, že si Haška přivlastnili beze zbytku komunisté. Podle W. L.
Web&a, který recenzoval nové anglické vydání Švejka (vyšlo zároveň i v Ame
rice} v dobrém překladu někdejšího britského velvyslance v Praze Cecila
Parnoffa, byl Hašek "opilý, žravý český anarchista, bigamista a vagabund;
námezdný pisálek, dobře známý na policii a ve všech pražských pajzlech . . ."
O jeho komunistickém sklonu ani slovo. Prozkoumejme tedy oprávněnost ko
munistického nároku ve světle Pytlíková životopisu Jaroslava Haška a první
části Langrových vzpomínek, věnovaných právě otci dobrého vojáka Švejka.

Roku 1906 byl Hašek
Další politickou zastáv
anarchista. Na toto jeho kou Jaroslava Haška by
přesvědčení měly - podle la Strana mírného pokro
Pytlíka - vliv praktické ku v mezích zákona. Byl
důvody, anarchistické li to. jak čteme u Langra,
sty byly totiž jediné, kde vlastně nápad Eduarda
se Hašek mohl uchytit - Drobílka a vyplynul z
jednak události roku 1905 přání pomoci prosperitě
v Rusku. I František Lan hostince pana Zvěřiny vo
ger byl tehdy anarchista, lebními schůzemi k vol
spíše
však kavárenský bám do Zemského sněmu.
než aktivní. Hašek napro Kandidátem strany, opěti tomu byl redaktorem vaným v partajní hymně,
složil
básník
časopisů Komuna a Chu kterou
ďas a byl zastáncem tzv. - Mach, byl právě Hašek.
přímé akce. Uskutečňoval Jeho volební projevy na
ji napadáním číšnic, trýz vštěvovaly známé osobno
něním farářů a nábožen sti tehdejšího českého li
sky cítících učitelů. Když terárního života a Lan
byl v protivolebním boji ger o nich soudí, že “ byly
anarchistů roku 1907 za nejrozměrnějším a nejvíc
tčen a odsouzen k jedno jednotným humoristickým
před Švejkem.
měsíčnímu vězení, rychle dílem”
vystřízlivěl. “ Za svobodu “ Byla to karikatura frá
se špatně bojuje ve věze ze, kterou plodilo tehdej
ní,” poznamenává Haš ší politické řemeslo stra
nických kortešů, řečníků,
kův životopisec.

Zásady dobrého
chování v exilu
Jaroslav Kujeba

Exil je, pravda, duševní stav. Je však, přátelé,
nutno se projevovat konkrétně i v cizině, a to zcela
jinak, než jsme se ukazovali doma. Mnohdy se poli
tičtí uprchlíci chovají nemístně. Když jsi v Římě (v
Baltimore, v Reykjaviku, Kampale nebo v Perthu).
vystupuj jako tamní domorodci, ale zůstaň přitan
tak nějak Čech. Pan Guíh-Jarkovsfcý svobodu s e n o
lil, aby nám sepsal, jak máme vystupovat. Proto
jsem se rozhodl já dát aspoň několik pokynů, jak jr
exilem a neškobrtnout o etiketu.
J. K

OSLOVENÍ
Nezapomeňte, odkud jste vyšli, a pěstujte spedraž
ský pozdrav i daleko od sekretariátu! Zvučné Práci
čest! nám získá všude jistě hned sympatie. D-opo
ručuji české znění, je zvučnější, a jsou-li ve společ
nosti náhodou jiní soudruzi — a kde by ti nebyli,
že ano? — navodí hned starou známou atmosféru
schůzí základní organizace. Neučte tomu cizince, ne
mají na taková vznešená slova nárok, práci nectí
jako my a většinou z ní pouze žijí.
Oslovení “ soudruhu” užívejte s mírou. Mějte na pa
měti poému Miroslava Postlera, kterou napsal pro
Novináře: “ . . . smějí mluvit o podnikání, jnohou
mít dolary, libry, živnostenský list, mohou všechno,
ale nikdy’ nemohou, nesmějí nikomu říci to slovo,
to jediné’ slovo — soudruhu . .
Kromě toho je ráda
slyší — nevím vlastně proč, ale zjistil to pan Gallup
—’ jen slabá tisícinka uprchlíků, ti, kteří dodnes zá
sadně nezakolísali a považují — ostatně plným prá
vem — únor za vítězství čs. lidu. Žel, zapomínáme,
jak radostně se tehdy kalila ocel, jak se zabíralo.
Pro cizince se hodí nejspíš mírně buržoasní “ pane” ,

žurnalistů a samozvaných
zástupců a mluvčích čes
kého lidu” . (Když tohle
čtu, napadá mi, jak roz
sáhlé téma by měl Hašek
dnes, kdyby slyšel vládní
a stranické hodnostáře.)
Strana
získala celkem
dvacet hlasů. Na “ oslavu”
porážky se ve Zvěřinově
hostinci sešli i jiní pora
žení kandidáti,
“ každý
promluvil několik slov na
rozloučenou, Viktor Dyk
pronesl řeč plnou afo
rismů o vojně a múzách
a o volebních Thermopylách, a že je hrdý, když
padna může ležet vedle
tak slavných mrtvých, ja
ko je například náš kan
didát. Hašek navázal na
ty thermopylské padlé a
po -své řeči si odvážně
lehl na zaneřáděnou pod
lahu, a Dyk, třebaže to
jeho oblostem činilo potí

že, dodržel obětavě meta
foru a lehl si na podlahu
vedle Haška” . Tedy leg
rácka, bez vážnějšího po
litického zaměření, a ni
koli protest proti koalici,
jak tuto episodu vysvětlu
je Pytlík.
V prvních měsících rus
kého zajetí se Hašek při
klonil ke konservativnímu
křídlu odboje. Pytlík sou
dí, že motivem byla zčásti
neznalost poměrů, zčásti
Haškova povahová lehko
myslnost. Rozebírá po
drobně tehdejší rozkol v
legiích a tvrdí, že se Ha
šek pod jeho dojmem do
stal ke komunistům. Ne
zmiňuje se o dvou pří
značných podrobnostech,
které Langer uvádí (ačko
li ho jinak pilně cituje).
Langer se totiž poprvé v
Rusku s Haškem setkal v
létě 1916 a slyšel jeho
projev jako náboráře do
české družiny. “ A tehdy,
i později,” píše Langer,
‘ ‘jsem byl udiven, jaký to
byl humor osudu, že ho
vložil právě do Haško
vých ú s t. . Řeč obsaho
vala všechny historická
zmínky od Bílé hory a
bušila na vlastenecké ci
ty.” Hašek prý ji proná
šel s naprostou vážností.
Podruhé se s ním setkal
(Pokračování na str. 8)

eventuálně s nějakým tím akademickým titulem. Tu
je na místě poznámka, že přidání akademické hodno
sti nikdy nemůže škodit, oslovený se cítí polichocen,
že aspoň jako intelektuál vypadá, když už není. Ci
zinec vás sice tu a tam upozorní, že kolem universi
ty jezdil jen tramvají, krajan naproti tomu nikdy.
Má pro to také všechny důvody. Na hranicích zane
ehal mnohý z vrozené skromnosti většinu titulů. Na
západě se totiž nevyskytují domovní důvěrnice, ve
litelé závodních milicí- ani některé jiné jim na roven
postavené úřady. Mohli si však s sebots do exilu, vzít
jiné hodnosti,, napr. CSe.. předseda dsovaielB d m b v
vátých kocoura nebo dopisující flra ASe*sfické spo
lečnosti. Těm je ovšem třeba vzáávai čest a nraanáótrrat. je. Osazeným Je Hsta® posSytassí: BŽfcrada.
Řešte rozpaky dtaaiiýiisí zkr^Sassí za ý s e s e a nebs
před mm pošťák 1 okolí pactsoiá, že Jde o dúleží
tou osotaost-

Uvědomte š rovněž, že překročením hraničního
parníku nabyly zase platnosti šlechtická privilegia.
A tak se z prostého Vaška Vomáčky vyklubal naráz
rytíř Božetěch.- sezením v Nuslích, plnoprávný man
českého krále z Boží milosti. To je potom hned jiný
prístup k věci. Takový šlechtic, dočasně okradeny
všivými republikány o královské léno, má ovšem ná
rok na erb. (Dobrá rada nešlechticům: erb si může
te vyhotoviti i sami a užívat ho; než na to “ skočí”
Mezinárodní heraldická společnost, dopracujete se
spíše než svými schopnostmi zaručeného úspěchu. Ří
kám vám, na šlechtice se dnes^na Západě náramné
dá.) Pro zjednodušení pák se přimlouvám za jednot
ná oslovení české a moravské šlechty v exilu “ Vaše
Jasnosti” , než vás majitel erbu poučí, jak ho máte
jmenoyat, abyste mu byli právi. To je však jen ná
vrh; mohla by se o tom uspořádat v exilovém tisku
diskuse, ba i tým vůdců by se mohl této závažné
otázky ujmout.
MEJDANY

Na mejdanech, neboli, jak se tady říká, na párty
(“ r” je neznělé, čím víc “ a” protáhnete, tím domo-

V morskom zátiší
Eugen

Vesnin

Nad zátokou čajka letí
Na pláži si hrajú děti
A my ?
A

my ?

My sme rádi, že šme sami
Pod modrými nebesami
Rozkvitnuté tama risky,
Žiarlia, žiarla na ibišky
A my ?
A my ?
My sme rádi, že sme sami
Kto nás hatí v milovaní ?
V přístave dav hučí 1'udský
Vietor duje potmehúdsky
A my ?
A my ?
My sme radí, že sme sami
Hoc náš čin je rozhojdený
Slnce hřeje, síňce pálí
Koráby sa kníšu v diali
A

my ?

A

my ?

My sme radí, že sme sami
Nieto tieňa medzi námi
More hučí, vlna výská
Příboj plieska o skaliská

ti

A my ?
A my ?
My sme radí, že sme sami
Vesmír máme pod nohami

roději se budete vyjímat), se uprchlík má chovat
zdvořile, nikoli však poníženě- Musí si být vědom,
jaký přínos znamená nejen pro hostitelskou zem, ale
i pro konkrétní hostitelku. Tykat můžete každému,
kdo se s vámi bodře pozdravil. Zdravé projevy sexu,
např. líbání na potkání za účelem později ještě intim
nějšího styku navázání (ach ano. tak krásnou vazbu
nesvede ani telegraficky plšíci americký novinář —
mnoho jsme pozbyli, opustivše vlast . . .) ocení spo
lečnost Jako projev východní upřímnosti a bezprosičečtoesti- nezkrácených ani třistaletou porobou, ani
sedalistiekoa zákonností. Nezalekněte se facky, kteis o ted e možná vaše Ebído honorováno, přispěje
značně k zpestřeni nudného večera.
Afe i jinak má být každý exulant na párty stře
dem pozoruaKi- Vždyť musel dlouho, předlouho mlčet,
teď má kooe&iě právo se hlasitě projevit. Nepustit
druhého ke slovu, to budiž zásada moderního uprch
líka. Svou moudrost, která je zajisté mimo každou
pochybu, -nesmíte jen to a tam ukápout-, lidé musí
po několika minutách pochopit, co doteď opomíjeli
vaši krajané, totiž že jste kříženec Einsteina s Kubeiikem s notnou přísadou Joyee a Kennedyho. .A
tedy: ne kapat, nýbrž proudy rozlévat musíte své
názory, jejich povodní musíte zaplavit své spolusto
lovniky, aby si zvláště cizozemci uvědomili, jak jsou
sto let za opicemi. Strkat nos do všeho je znakem
zvídavého ducha. Když se náhodou a proti všeftni
očekávání dostanete do úzkých, hle, výtečná rada:
tvrďte, že to nedovedete dost dobře vyjádřit J a 
zykem, kterým se v zemi náhodou mluví, že však
máte zcela jistě pravdu. A že by bylo na čase, aby
se celý svět učil česky, protože nejenže svět jde do
leva, ale všechny cesty vedou do Prahy, potažmo
. do Brna. Ještě lip je začít mluvit česky (hanácky,),
všichni ustrnou a jmou se naslouchat, mylně se dom
nívajíce, že mezi ně zavítal Marťan. Hříčka “ strč
prst skrz krk” vam získá nesporně mnoho oddaných
přátel.
(Pokračování někdy příště)
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Hašek a komunismus
^Pokračování se str. 7)
v Bereznu, kam si Hašků
•z kyjevské redakce Četehoslovana vyreklamoval

plukovní výbor legií, kte
rý ho považoval za ulejváka. Hašek prý útočil na
Odbočku Československé
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národní rady, ale jeho hu
mor vyprchal, zmatněl.
Právě ten se však líbí je 
ho biografu, který v no
vinářských
invektivách
vidí známky opravdové
revolučnosti Haškova du
cha.
Cituje také velmi pilně
z jeho článků v bolševic
kých novinách, s nimiž
od pobytu v Samaře pra
coval, prchal před legio
náři a vůbec byl po komunisticku hrdinný. Ale
připouští, co nechce při
pustit sovětské vedení, do
dnes, že se třeba při dru
hém bolševickém obsazo
vání Ufy “ prováděla od
vetná opatření: vyvlastňování majetku, deporta
ce do zajateckých táborů,
tribunál.” I Hašek se zú
častnil čistek. “ Vyhýbá se
však tvrdostem. Podle
slov Alexandry Lvové ne
měl rád brutální způsob
jednání s lidmi, a jak sly
šel o rozsudku smrti, za
čalo mu být zle. Jako pří
slušník Rudé armády ni
kdy nevystřelil. Byl pře
svědčen, že lidi najdou
správnou cestu po dob
rém." Podobné vzpomínky
na Haškovu nekomunistickou lidskost zaznamenává
i Langer, i když jeho
zpráva z těch let není po
chopitelně nijak podrob
ná.

Proč se Hašek ze Sovět
) ského svazu vrátil? Lan
ger tvrdí, že o své “ ru
T R E N D Y
K N I T W E A R
)
dé” minulosti s nikým ne
36 Wentworth Ave.. Sydney
< mluvil, “ celou dobu své
Telefon 61-4182
S ho působení v Rudé armá
dě přeskočil” . Pytlík má
jiné informace. Hašek prý
S V Á T E K
M A T E K
byl ruskými bolševiky na
' jse bude slavit v Sydney první a druhou neděli května; nátlak soudruhů z Česko
První neděli, 5. května 1974, o 4. hod. odp. bude slovenska (Zápotocký) po
ímše sy,. v Í3anta. Sabina (na témže místě, kde byla
Půlnoční)i, 90 The, Boulevarde, Strathfield. Po’ ní slán, aby pomohl republi
budé'pestrý zábavný program s Kuldanovou kape- ce, kterou vytvořili stáv
L>u,. vystoupeními sokolských dětí pod vedením pí kující horníci na Kladně.
Jeníčkové; a další', program. Umělecký kroužek p. Ale když se doopravdy ob,
Šindeláře bude působit, pří, mši sv. i při programu.
Dámy. budou'podávat, občerstvení. Vstupné dobrovol jevil v Praze se svou dru
hou ženou, kterou si v
né.' \
;
Rusku vzal, ačkoliv š
Druhou neděli, 12. května se bude konat k poete
nebyl
maminek společný výlet lodí. Přihlášky na cestu u první, Jarmilou,
rozveden, bylo po kladen
p. Maříka.
čs. děti zveme na každou sobotu odpoledne do St. ské republice veta a Ha
John - of God, 13 Grantham St., Burwood. Tam šek prý byl zdrcen burmohou hrát ping-pong, kulečník, squash a jiné h o žoasními poměry v Masa
zadarmo.; Kolem 5. hodiny budou světelné obraz-; rykově
Československu.
zábavné i poučné.
Langer si připamatovává
Ti, kteří budou chtít, mohou zůstat na Českou mši
sv., která je sloužena o }47. večer (a platí za nedělií první Haškovo odpoledne
v Unionce, kdy autor Švej
Těším še, že zase Uvidím ty, kteří byli na letsére
ka, už notně opilý, se otá
táboře v Engadinu' a mnohé jiné. Váš
P. Vladimír Ondrášek, S.D.B., M.A.B.T. zal, “ jakže bude doma
přivítán, a že prý všichni
desertéři z legií jsou tre
s tá m .'.." Potrestán ne
V hlubokém zármutku oznamujeme,
byl á byl přijat bez roz
že dne 31. března 1974 zemřel v Sydney
paků do rudého Slavína.
Jistě neprávem, nebyl
náš drahý- manžel, otec a dědeček, pan
schopen soustavnější poli
V Á C L A V
M O R A V E C
tické myšlenky, zůstal do
z Teplic-Šanova.
své smrti bohémem. J. S.
Kdo jste zesnulého znali, prosíme,

29. 4. 1974
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Getting to know you r Parliament in Canberra. One of a series
to acquaint y o u with the workings of our democracy.

Division Bells
Division Bells ring in Parliament whenever
the House of Representatives, or the Senáte,
divides on a question that cannot be settled
on the voices.
T he shrill bells ring in every room and
corridor and are a call to M em bers and
. Senators to hurry into their Houses to vote on
the question under discussion.

.....

..
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Hlaste se laskavě u Mr. TYK.

věnujte mu vzpomínku.

T he bells ring f or two minutes tim ed by a
sandglass.
If the division is in the Senáte the lights on
the Division Bell boxes glow red. If it is in the
House of Representatives they show green.
W hen the bells stop ringing, the doors are
locked and only those inside the Chamber can ;
vote; the ‘A yes’ pass to the right of the Chair,
the ‘N oes’ to the left. Tellers are appointed,
the votes are counted, the Chair announces the
result and another decision has been made in
your Parliament.

TheAustralianGovernment
H O D I N Á Ř *
Z L A T N Í K *
S T E V E N

V A R D Y

590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých a j.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
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Otevřeno v úterý až sobotu od 11 h. dop. do 2. h. I
1 odp. a od 5 do 9 večer. V neděli otevřeno po i
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(Pokračování z minulého čísla)
[
Dalším bodem našeho programu je?
návštěva Woomery, kde je australská zá-j
kladna na odstřelování raket. Je to velmi”
pěkná vesnice, nebo — chcete-li — městečko, postavené v roce 1947, které je
'
osídleno vesměs zaměstnanci základny. V
minulosti se zde odstřelovaly rakety.
“ Blue
Streak” a “ Black
KnighťV __________
Nedaleko je také americká stanice, která sleduje
lety satelitů. V době našeho pobytu ve Woomeře ne
byla odstřelena žádná raketa a mohu tedy sdělit
jen tuN pozoruhodnou skutečnost, že v celé tamní
oblasti se ^nevyskytuje v přírodě žádná voda a tato
životně důležitá tekutina se přivádí potrubími až
z Port Augusty.
Pro nás Evropany byl ovšem zajímavý postoj
tamních australských bezpečnostních orgánů. Při pří
jezdu do Woomery je třeba se hlásit u hlavní brá
ny, kde je_ uniformovaný policista. Ten dal povolení
k návštěvě okamžitě, jen přátelsky, s úsměvem po
znamenal, abychom se v samotném městě “ nechlu
bili našimi fotoaparáty'’ . Nejsou tam žádné dráty,
kulometné věže, minová pole, hejna psů a samopaly
ozbrojených strážců, jak to bývalo a jistě ještě je
v zemí našich “ slovanských bratří’’ a snad i jinde.
—

*

—

ti Jedeme a podřimujeme, když jeden z turistů zvolal
“ Dingoes — na pravé straně’ ’. Z křovitého porostu
se dívají na nás docela klidně tři psovité šelmy,
zvané dingo nebo warrigal. — Je to zdivočelý pes
žlutohnědé barvy s kučeravým ocasem a velkými
tesáky, který napadá ovce a je proto huben farmáři
všemi prostředky. Vyskytuje se stále řidčeji, ustu
puje do středoaustralských pustin. V některých
částech Austrálie byly vybudovány velké ploty, kte
ré mají zabránit stěhování dinga.
—
★ —
Naše cesta pokračovala kolem solného Hartova
jezera, jehož hladina dělá dojem, že je zamrzlá a
že je doba tání. K pohledu na ní jsou třeba sluneč
ní brýle, tak silný je odraz slunečních paprsků.
V této části cesty se naskýtá neobyčejná dopravní
kombinace: silnice do Alice Springs vede podél pro
slaveného transkontinentálního telegrafu, vedoucího
do Darwinu a železniční trati, která končí v Alice
Springs.
Telegrafní linka z Port Augusta do Darwinu měří
1.800 mil a byla postavena v letech 1870-1872. Prvním
cestovatelem, který prošel tímto směrem, byl Stuart
v letech 1860-62 a podle jeho záznamů byla pak linka
plánována. V Darwinu byl transkontinentální telegraf
napojen na podmořský kabel na Jávu, odkud opět
vedlo telegrafické spojení do Evropy. Tak byla
Austrálie poprvé spojena telegraficky s ostatním
světem.
Vláčku, který spojuje Alice Springs s Jižní Austrá
lií, se říká Ghan, tj. zkrácený název z Afghan. V
minulém století totiž obstarávali jedinou dopravu v
této části země mohamedánští Afgánci, kteří zpro
středkovali obchod jihu se severem pomocí velblou
dích karavan.
—
★ —
Cooper Pedy je jedním z největších nalezišť opá
lů. Snad je známo, že 95% světového trhu v opálech
je zásobováno z Austrálie. Tato hornická osada je
dokladem toho, co dokáže udělat z povrchu zemské
ho lidská touha po bohatství a minerálech a lakota.
Coober Pedy dělá dojem pole po leteckém náletu —
samé díry, krátery, hromady písku, štěrků a balva
nů narůžovělé barvy. Dobývání se provádí svislými
štolami až 20-25 metrů dlouhými. Horníci bydlí oby
čejně vedle svého “ dolu” a to většinou pod zemí.
V zemi vykopané místnosti jsou ventilovány potru
bím a vybaveny nábytkem — primitivním nebo nor
málním i velmi pěkným, podle toho, co si může ma
jitel “ dolu” dovolit. Připomínaly mi “ kaverny” , j.
kterých tolik vyprávěli naši italští legionáři, kteří
v nich žili a bojovali na Piavě v první světové válce
Protože teplota v Coober Pedy dosahuje často^ 4(
stupňů C a málokdy tam zaprší, je pobyt v “ ka
vernách” daleko snesitelnější — teplota je v nicl
skoro o polovinu nižší než na povrchu.
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Zajímavá je zdejší katolická kaple, kde se konají
bohoslužby občas i pro příslušníky jiných vyznání.
Je také pod zemí, takže jsem si v ní připadal jako
v římských katakombách. Zaujme dekorace, na níž
vynikají opály, ale i jiné nerosty, které se vyskytují
ve zdejší oblasti.
—

★

—

Byl sobotní večer a proto jsme se i my — stejné
jako každý ze zdejších obyvatel — odebrali do hospo
dy, abychom poznali místní společenský život. V
Cooper Pedy se pracuje těžce — pokud se pracuje
vůbec —, vydělává se i hůře a pije se náramně.
Celkový obraz mi připomněl staré filmy s Charlie
Chaplinem a jeho zlatokopecké dobrodružství v Klondyke. Mluví se zde všemi jazyky, česky a slovenský
samozřejmě taky. Chlapík vedle nás, Rakušan, měl
na sobě “ lédrhózny” a bílé punčochy, jiní sedí v
kloboucích nebo tancují s barety na hlavách, další
popíjejí v barevných, propocených nátělnících. Jasně
patrní jsou vyholení, přičesaní a voňavkami postří
kaní Italové. Mezi všemi se nenuceně pohybují, tan
cují a popíjejí jihoaustralští policisté v uniformách.
Protože zde není voda z místních pramenů a k
pití a vaření se musí dovážet, dováží se spíše pivo,
které se zde pak nepije, ale doslova chlastá.
—

★

—

Stává se prý často, že důlní právo je v Cooper
Pedy narušováno nově přišlými horníky. Proto je
skoro každý “ nárok” vyzdoben tabulí, která ozna
muje, že bude bez další výstrahy stříleno na každé
ho, kdo bude přistižen při hledání opálů v těch mí
stech. Tabulky vyvolávají poněkud nepříjemný po
cit u turisty, který se hrabe v hromadě Štěrku, aby
snad našel malý opálek na památku. Dozvěděli jsme
se, že v minulém roce zde záhadně zmizelo 16 lidí.
To je asi také důvod, proč byl počet zdejších po
licistů zvýšen a proč sem jsou posílání chlapíci dvou
metroví.
—
★ —
Projíždíme části Austrálie, kterou umělci znázor
ňují v různých fantastických barvách. Po svém pří
jezdu do Austrálie jsem nechtěl dlouho věřit, že mů
že být v přírodě taková hlína, jaká je zde. Její temně
červená barva vedle zelené a šedé barvy trávy a
keřů a jasně modré oblohy působí fantastickým doj
mem. Je to pastva pro oči, jedinečný požitek pro
fotografa a filmaře.
— ★ —Středoaustralská pánev se zde vyznačuje plochým,
jednotvárným reliefem, v němž téměř nic nepřevy
šuje sto metrů. Tato rozsáhlá sníženina, charakteri
zovaná velkou artéskou pánví, je pokryta křídovými
vrstvami, pod nimiž leží jurské pískovce, tvořící hlav
ní zvodnělou vrstvu. Artéská pánev je zásobována
srážkovou vodou, kterou pohlcují na okrajích pánve
jurské sedimenty.
Vnitrozemské nížiny střední Austrálie dosahují šíř
ky až 800 km a mají převážně pustinný charakter.
Zvláště v centrálních částech Středoaustralské pán
ve se vyznačují suchým klimatem a v jejich nadloží převládají štěrky, sutě a písky. Pro tuto oblast
je příznačná silná eolická činnost a intenzivní me
chanické zvětrávání. Nejsou zde stálé řeky, jen po
toky, jejichž koryta jsou většinu roku vyschlá - naplňují se vodou jen v období velkých lijáků v
sousedních horských oblastech. Tyto periodické toky
ústí do slaného Eyrova jezera, které leží v nejnižáí
části Středoaustralské pánve, ve výši 12 metrů pod
mořskou hladinou. Okolí jezera má vyloženě pouštní
klima a slaná ■jezírka se tam střídají s písečnými
dunami.

— ★ —
„ , . .
Touláme se “ městem” Cober Pedy. Navštívil jsen
jeden ze zdejších lepších ubikací, kterou si majitel
ka cení na 40.000 dolarů. Jedinou povrchovou stav
bou je přikrytý basén, “ kaverny” jsou ve dvou po
schodích pod zemí. Tento způsob bydlení má jisti ,
tu výhodu, že hospodyně nemusí čistit okna a stara ■
se o záclony. Rovněž ten, kdo si stěžuje na těí .
kou práci v zahradě a na hluk aut v jiných austra! ských městech, by uvítal pobyt v Coober Pedy.
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do nichž jsou vyryty malby domorodců kmene Pitjantjatjara, kteří považovali celou skálu za posvát
nou. Pro turisty byla Ayersova skála otevřena teprve
před dvaceti lety, ale stala se téměř okamžitě jed
ním z nejvyhledávanějších míst celé střední Austrá
lie.
Přáním snad každého návštěvníka je dosáhnout
vrcholku skály. Horolezecký výkon musí začít brzy
ráno, kdy jsou stěny po noci vychladlé, šplhat za
slunečních dnů po 10. hodině dopolední se už nedo
poručuje — skála je pak daleko teplejší než písek
na mořských plážích za horkých letních měsíců.
Zvláštní odměnou je pozorování východu slunce v
této neobvykle rovné, ploché krajině. Vrcholku ce
lého masivu je možno dosáhnout pouze na jediném
místě a tam je výstup po 45stupňovém srázu usnad
něn řetězovým zábradlím upevněným do skály. Asi
500 m dlouhý řetěz pomáhá především horolezcům,
kterým se už nahoře začínají třást nohy a točit hla
va. Spadal jsem také do kategorie těchto lidí, zhýč
kaných auty a jinými vymoženostmi dvacátého sto
letí. ale pohled s vrcholku stál za všechnu námahu.
Viditelnost se odhaduje na 50 mil. Sestup nebyl tak
obtížný, jak jsem očekával — protáhly se zase jiné
nožní svaly než při šplhání — ale po dosažení úpatí
jsem byl rád, že je po všem. Horší bylo příští ráno,
kdy jsem se nemohl postavit na nohy — tělesná re
staurace pak trvala několik dní, v nichž jsem musel
vyslechnout vícekrát poznámku sydneyského spolu
cestujícího: “ Však jsem ti radil, abys šel raději s
námi na pivo a díval se dalekohledem, jak se jiní
trestají, šplháním! ” Jiní významně dodávali, že jsem
musel vědět i o tom, že za těch dvacet let zaplatili
už tři turisté výstup životem: šedesátník, který po
námaze při výstupu zemřel na vrcholku, anglická
ošetřovatelka, která sklouzla a pádem se zabila a
Mletý student melbournské střední školy, který se
rovněž zřítil ze stráně skály.
— ★ —
Docela mimořádný zážitek skýtají barvy Ayersovy
skály pří západu slunce — nádherné, neobvyklé bar
vy, které se mění podle druhu a barvy mraků, podle
prachu v ovzduší, roční doby a podle okamžité ve
getace — v suchých měsících, kdy je méně trávy v
okolí, se terén zrcadlí na skále víc než ve vlhkých
periodách. Ještě jiné okolnosti musí mít vliv na
pestrost barev Ayersovy skály. Během tří večerů,
kdy jsem Ayers Rock fotografoval, pochlubila se
skála vždy docela jinou barvou.
—

★

—

Asi 30 km severozápadně od Ayersovy skály je
Mount Olga, kterou Giles pojmenoval po španělské
královně v roce 1872. Je to masiv křemencového pů
vodu, který se skládá z několika majestátních ho
molí až 600 m vysokých a z povzdálí dělá dojem ně
jakého moderního sochařského výtvoru. Srázná údolí
mezi homolemi umožnila vytvoření nesčetných jezí
rek a v jejich blízkosti růst mnoha tropických rost
lin a stromů, které se na jiných místech této oblasti
nenalézají. Zde jsme měli možnost seznámit se s
dvoumetrovou goanou, která na nás zlobivě prskala,
když jsme ji při brouzdání kolem malebného jezírka
vyrušili z odpolední siesty.
(Pokračování příště)
1||M
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P r o v e š k e r é práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

573 Hampton St.,
----- Hampton, Vic.
Telefon: 98-5756

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

ODRA TRA VEL SER VICE

Dalším cílem naší výpravy je ostrovní hora a
311 La Trobe Sf,, Melbourne, tel. 67-9454
největší monolit na světě — Ayersova skála, která
647 George St., Sydney, tel. 211-5655
sedí na rovině střední Austrálie jako velký odpočí
vající medvěd. Měří 6 mil v obvodu a je 1.100 stop1 Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
vysoká. Byla objevena cestovatelem Gilesem v rostředkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem
ce 1872 a pojmenována po jihoaustralském předsedo— kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
vi vlády. Vítr a voda vytvořily na povrchu této kře
t
I
Letenky do Evropy a zpět
meneové “ obludy” nesčetné příkré stráně, hluboká
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 739.80
údolí, vodní díry a pruhované výry vy. Ve skále je> I
i mnoho jeskyň, jejichž stěny jsou pomalovány nebe) *
........
■
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“Wh
e n l wasa boy, Australia wasvery very quiet,
Nowiťs veryvery noisy.”
H e ’s very. very right.
í

-’
:

I ť s finally happened-we can’t
hear ourselves think.
í. Closé your eyeš and listen.
Hear the jack-hammers, the brakes,
the jets, the cranes, the blasting, the
typewriters and the air-conditioners.
W e all made it happen.
W e all killed peace and quiet.
Noise pollution is dangerous
because it makes people unhappy

and often unwell. T h a ťs why there
are noise laws.
B ut noise pollution isn’t just
industrial, and anyhow, th a ťs the
easiest kind to police.
Just as much, noise pollution is
caused by individuals and that can
be the most annoying kind for
us personally.
It could be your son blasting the
neighbours out of their mind with
Alice Cooper on the quadrophonic;

oř the fellow at the club who needs
a new muffler; or y ou starting the
mower at 6 a.m. on Sunday. Y ou know
how annoying it can be to háve
someone else’s smoke billow through
your wife’s washing. W ell, noise is like
that-w ith sound eítects.
It comes down to consideration
and caring. It comes down to
stopping, thinking and listening.
I ť s people who make noise and
only people can shut it up.

Advance Australia. Care. JÉP
/
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Kardinál Tro chto
S.

Hof írek

V pražské Lidové demokracii ze dne 8. dubna byla uveřejněna velmi stručná
zpráva: " V sobotu dne 6. dubna 1974. náhlé zemřel sídelní biskup litoměřické
diecéze kardinál Dr. Štěpán Trochta ve věku 69 let." Kontrolovaný tisk nemůže
však zrněnit skutečnost, že život kardinála Trochty se stal součástí pletiva
našich dějin. Měl jsem příležitost Dr. Štěpána Trochtu osobně dobře poznat
a i po odchodu do exilu sledovat jeho osud. Připojím vzpomínky, které nejsou
jén osobní.
Utrpení Dr. Trochty začalo pár dní po atentátu na Heydricha, kdy ozbrojení
gestapáci zabušili v noci na bránu salesiánského chlapeckého ústavu v Praze,
jehož ředitelem byl tehdy Dr. Trochta. Ústav se totiž stal útočištěm pronásle
dovaných lidí, zejména židů, kterým Dr. Trochta dokonce pomáhal za hranice..
Byl vyslýchán, mučen — ne však souzen — a Pankrác, Mauthausen a Dachau
se staly milníky jeho křížové cesty.
V listopadu 1947 převzal jako nový biskup správu litoměřické diecéze, kde
na něj čekalo mnoho problémů. V krátké době byl však otevřen znovu kněžský
seminář, vybudován ústav pro katechetky a salesiánští spolubratři přišli po
máhat v duchovní správě. Nový biskup žil velmi skromně a když jednou přišli
komunisté z krajského národního výboru a viděli jeho prostý byt, poznamenali,
že každý z nich bydlí lépe.

Únorový puc postavu list, ve kterem se hajua
litoměřického
biskupa práva Církve, a v břez
před mimořádné úkoly. nu 1948 byly odhaleny taj
Byl totiž pověřen biskup né naslouchací aparáty v
skou konferencí, aby za místnosti biskupské kon
stupoval všechny české ference v Dolním Smoa slovenské biskupy v jed kovci. Agenti ministerstva
nání s ústředním akčním vnitra seděli ve sklepě s
přístroji,
výborem. Zdůrazňuji, že nahrávacími
biskup Trochta nevyjed- ministr vnitra však drze
nával ze své vlastní ini prohlásil, že vše insceno
ciativy a ne snad proto, val Vatikán, aby se pře
že by sympatizoval s ko svědčil o věrnosti bisku
munismem, ale jen proto, pů. Biskup Trochta od
že jako oficiální mluvčí řekl účast na pouti v Hejvšech biskupů a z jejich nicích, kde měl mít kázá
pověření se snažil oddálit ní, když se dověděl, že
církevní katastrofu, která tam pojede také ministr
se očekávala, zejména Plojhar a bude mluvit na
zachránit aspoň načas cír komunistické manifestaci
kevní školy a tak pro • před kostelem ihned po
dloužit náboženský vliv mši. Nechtěl se tam sejít
s Plojharem,. poněvadž ne
na výchovu mládeže.
Vyjednávání bylo velmi hodlal být loutkou v ne
obtížné, zejména když Dr. stoudné komunistické pro
čepička sliboval finanční pagandě, která Zneužíva
výhody a současně, vyhro la i náboženských slavno
žoval, že lid vyjde do ulic stí.
Poměry se přiostřovaly,
a Církev rozdrtí. Dr.
Trochta si nedělal iluze a jednoho dne přijela ko
o tom, co jej čeká a Své lona aut na Dómské ná
představy
vyjádřil
v městí v Litoměřicích, z
soukromém
rozhovoru aut vyskákali lidé, kteří
slovy: “ Nebál bych se ani měli být strážci bezpeč
občanů,
obsadili
zastřelení ani pověšení, nosti
ale bojím se pomalého biskupskou residenci a
umírání v kriminále.” V ě konsistoř a biskup zůstal
děl dobře ze zkušenosti, v domácím vězení. Neměl
ani přístup do katedrály
co to znamená.
čepička šel ve snaze a muži se samopaly sedě
získat oblíbeného biskupa li stále v jeho pokoji.
Správy diecéze se ujal
tak daleko, že mu nabízel
dokonce tajnou soukromou státní zmocněnec.
V polovině ledna 1953
schůzku. Zástupce mini
byl
biskup Trochta převe
stra Plojhara přijel do Li
zen
do vyšetřovací vazby
toměřic a církevní oddě
lení ministerstva školství do Ruzyně, kde pobyl 19
odmítlo platit biskupovi měsíců. Měl dostat trest
smrti pro špionáž a vele
kongruu (státní podporu)
zradu, ale pro proletářkdyž oba statky byly ze
Státněny a biskup zůsta. ský původ a antifašistický
bez prostředků. Vedouc postoj za okupace byl vy-

na aó let zaiare. jvasiecioval Leopoldov a opět Ru
zyně, kde mu řekli, že
tam zůstane tak dlouho,
až změkne. Poněvadž nezměknul, byl dán do sa
movazby na Pankráci a
pak byl převezen do Kartouz, znovu do Leopoldo
va a zase do Ruzyně. Ko
nečně dostal milost. .Ve
vězení byl mučen, ale ani
v r. 1968 o tom nechtěl
mluvit.
Po propuštění z vězení
pracoval na stavbách, vo
zil cihly a míchal maltu
a později jako údržbář
opravoval vodovody a zá
chody. V r. 1968 se opět
ujal správy své diecéze a
později byl jmenován kar
dinálem. Tehdy projevil
obavy,
že
nejednota
exilu poškozuje
zájmy
vlasti. I jako kardinál ne
měl moc řídit církevní zá
ležitosti, stejně jako ji
nemají oni noví biskupo
vé, kteří byli vysvěceni v
minulém roce. Když byl
kardinál Trochta letos na
léčení v Karlových Va
rech, nesměl tam ani. slou
žit veřejně mši svátou.
Dr. Trochta, jako sále
sián a člen Ústřední rady
Junáka, měl neobyčejný
poměr k mládeži. I jako
litoměřický biskup vyšel
na Dómské náměstí, když
si tam hráli kluci, aby si
s nimi kopnul do míče.
Měl smysl pro humor a
občas podal svému kucha
ří boxerské rukavice a
vyzval jej k zápasu, když
třeba předtím v noci po
návratu z vizitace mu zauzloval
nohavice
jeho
kalhot.

Měl veÍKý zájem o -so
ciální problémy a debato
val o tom, „že. po pádu ko
munismu bude třeba zno
vu vybudovat křesťanské
odborové organizace. V
interview v r. 1968 pro
hlásil, že krize sociální
mívají obvykle svůj pů
vod v krizích mravních.
Komunismus byl pro něj
především otázkou mrav
ní a nevěřil, že bez mrav
ní obrody nekomunistické-'ho světa bude možné vy
řešit komunistický prob
lém. Tento jeho názor
bych považoval dnes za
jeho odkaz vlasti i exilu
a myslím, že jeho výzva
k mravní obrodě by měla
být přijata jako předpo
klad k osvobození vlasti.
Pro něj byl nadpřiroze
ný život ctnosti a Bůh ja 
kožto absolutní zdroj ži
vota a spravedlnosti nej
reálnější realitou a boj
mezi dobrem a zlem zá
kladním smyslem lidské
ho života a celé společno
sti. Věřil ve vyšší zásahy
do dějin a tedy také v
účinnost modlitby v životě
národů.
Malý oznamovatel
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D ÍVKY

M EZIN ÁR O D NÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Jednou z mnoha organizací, které se snaží o ná
pravu sociálních křivd v dnešním světě plném poli
tických, společenských i rodinných nesnází, je In
ternational Sociál Service. Její ústředí je ve Švý
carsku, má sekretariáty v 19 státech a spolupracuje
s obdobnými organizacemi v dalších sto zemích na
celém světě. Australský sekretariát má sídlo v Mel
bourne a^ zaměřuje činnost zejména na dohled a
pomoc dětem, které pocházejí z různě postižených
rodin. Doufáme, že tato světová organizace vyvíjí
také snahu, aby děti, které zůstaly z rozličných dů
vodů v Československu, zatím co jejich rodiče odešli
do ciziny, se mohly nyní setkat se svými rodiči v
zemích jejich nových domovů. Toto spojení rodin
čs. režim prozatím odmítá, i když je většina států
bez ohledu na ideologii vládnoucí vrstvy respektuje
jako základní lidské právo.
Krajané, kteří potřebují z těchto či jiných důvodů
pomoc, mohou se obrátit i česky nebo slovenský na
paní Helenu Talackovou, sekretářku australského
sekretariátu (International Sociál Service, Australian
Branch. 220 Faraday St.. Carlton, Vic. 3053, telefon
347-3377). — Výbor ISS současně zve zájemce na val
nou hromadu, která se koná 29. května 1974 ve 4 hod.
odp. v 51 Queen St.. Melbourne.
ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ VE V IK TO R II

svolává
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU

na sobotu 4. května 1974 v 7 hodin večer do sátu
Good Neighbour Council of Victoria, 575 Elizabeth
Street, Melbourne, 1. poschodí (mezi Victoria a
Queehsberry Street).
Nesejde-li se dostatečný počet členů ve stanove
nou hodinu, bude se valná hromada konat v 8 hodin
za každého počtu členů.
Krajané,^ kteří mají zájem o práci ve Sdružení,
jsou vítáni.
Václav. Vodička, předseda
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

koná řádnou valnou hromadu v pondělí 13. května
1S74 v 8 hodin večer v dolejším sále restaurace
Edy^ Zlatého, "9 Drewery Lané, Melbourne-City. Hosté
a příznivci jsou srdečně vítáni.
Výbor ČOD
Rada

porobených národů

uspořádá v rámci
DNE PRO LIDSKÁ A NÁRODNÍ PRÁVA
v neděli 12. května 1974 v 1.30 hod. odpoledne

veřejný průvod a pak manifestaci v Dallas Brook's
Halí v Melbourne, kde promluví senátoři Gřeénwood, McManus a Hannan a zástupci některých přistěhovaleckých skupin. Informace: tel. 50-5715.
JIN D ŘICH N ER M U Ť, bývalý (do roku 1948) po
slanec Čs. strany lidové v čs. parlamentu, byl zvo
len vedoucím kandidátem pro volby 18. května do
australského senátu za Demokratickou stranu prá
ce (DLP) na Tasmánii.
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MLADÉ MUŽE

”
do učení přijme
i továrna na pánské
(
košile.
!
Výtečné mzdy
a podmínky,
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INTERFLORA—
K V Ě T IN Y DO CELÉHO SVĚTA

♦ -

KTERÝ DOBŘE
SITUOVANÝ PÁN

spolupracující^ s INTERFLORA,

I Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku [
g nebo zvláštní událost, obraťte se na místní I
I
květinářství INTERFLORA.
|
Poznáte je podle obrázku Merkura.
I
|
ve výkladní skříni.

NAJDU STARŠÍHO
HODNÉHO MUŽE

2 v dobrém postavení,
• který
mi
poskytne
J šťastný nový domov?
• Jsem starší, dobrého
2 vzhledu a charakteru.
• Pište na zn. “ Porozu•
mění” do HD.

|

v Československu nebo v jiných státech

|
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•
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"Řekněte to květinami"

PHILLIPS

církevního oddělení tehdj
V
MEL BOUŘNÉ
e SHIRTS PTY. LTD.
vzkázal, že pan biskut bude sloužena mše svátá za zemřelého biskupa lito
>274 Lit. Lonsdale Sť,
měřického
Štěpána
kardinála
Trochtu
v
neděli
dne
může dostat vše, když bu
Melbourne-City
5. května 1974 v 10.30 hodin dop. v kapli u Bethle- !
de spolupracovat. Biskui
hem Hospital, Kooyong Road, Caulfield.
i
Tel. 67-3000
se však koupit nedal.
Prosím všechny věřící z Melbourne a okolí, aby
Mluvíme česky.
Ve všech kostelích s< svou účastí na bohoslužbách uctili památku našeho ;;
P- Josef Peksa
již četl druhý pastýřsk; posledního kardinála.
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| “ FEELS INCREDIBLE PILLOW FURNITURE” |
X
Polštářový nábytek? Neuvěřitelné?
X
Jednoduchý a proto geniální nápad.
H
Přijďte se podívat a uvěříte v
|
PŘEVRAT MODERNÍHO BYDLENÍ
£
K prohlídce zvou Míša a Brian
X 390 Chapel St., Sth. Yarra, Vic., tel. 24-4795
x 1041 High St., Armadale, Vic., tel. 20-8079
96-98 Church St., Brighton, Vic., tel. 92-4841
večer můžete volat (česky) tel. 224-1008
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HLAS

DOMOVA

29. 4. 1SÍÍ

D obrá vů le
SE

NEVYPLÁCÍ

(Pokračování se str. 3)
Hana. Mrzák na vozíč
ku. Je jí sedmadvacet,
stejně staré kamarádky
jsou již dávno vdané, ma
jí děti, žijí normálním
způsobem. V jejím smut
ném údělu se člověk buď
obrací k věcem nadpozem
ským
anebo zatrpkne,
stane se zlým. iNemohu se
na Hanu zlobit, ačkoliv
Martu pořádně uhodila
přes přátelsky podávanou
ruku. Nic jiného se neda
lo očekávat; Hana se na
rodila za vlády komuni
stického režimu, byla jím
ovlivňována' celý život a
navíc - protože, je neschop
na samostatného pohybu
- je na režim a jeho pří
zeň zcela odkázána. Už
bychom si v exilu měli
začít uvědomovat, že náš
národ, ten národ, jehož
hrdinství opěvujeme a k
němuž vzhlížíme, za čtvrt
století komunistické vlá
dy
poněkud
duševně
ochrnul a zmrzačil se. Ja
ko celek se ještě drží,
intelektuálních
invalidů,
jejichž mozky by potřebo
valy podepřít berličkami,
však přibývá. Nelze se na
ně horšit, lze je jenom li
tovat.
Martu litovat nemohu.
Blbost je neomluvitelná,
praví stará lidová moud
rost. A vůbec už neomlou
vá, má-li člověk přístup
ke svobodným informacím
a nevyužívá toho. Třeba
to Marta myslela s pomo
cí ze srdce, namítneš. Bo
hové! '. Jakou odpověď asi
mohla od komunistického
režimu čekat? Mladý svět
podléhá - jako všechen so
cialistický tisk - komuni
stické straně. Příspěvky
musí odpovídat politické
linii. A jaká je politická
linie ve vztahu ke zrád
ným emigrantům? Roze
pisovat se o tom, že “ se
chystám navštívit Česko
slovensko” , jestliže jsem
teprve před .pěti lety utek
la a politický režim se
mezitím ; utužil, je debilnost prvního řádu. Tu in
validní židli by si měla
Marta Fischerově sebou
do. Československa vzít.
Bude se mět aspoň na co
posadit, až překvapena
zjistí, jak mylné byly její
představy o dnešní repub
lice. JestJi ji ovšem režim’
nepošle sedět méně po
hodlně.
’ Tak vidíš, Zdeno, nemo
hu psát klidné a věcné
komentáře na podobná té
mata. A nakonec - má vů
bec smysl zabývat se lid
mi, kteří si ani po několi
ka letech v exilu nevidí
na špičku nosu?
M. č.

Nejste ponechán sám sobě
Jsme tu. abychom Vám pomáhali
NOVÉMU PŘISTĚHOVALCI DO AUSTRÁLIE NAPADÁ MNOHO OTÁZEK:
★ KDE DOSTAT P R Á C I?
★ JAK SI VYP Ů PČ IT PEN ÍZE KE KOUPI DOMU NEBO A U TA ?
★ MUSÍ CHODIT D ĚTI DO ŠKOLY A KAM MAJÍ J ÍT ?
★ POMÁHÁ VLÁDA PLA TIT DOKTORA A DEN TISTU ?
★ k d e z ís k a t n o v é p ř á t e l e ?
Ve své zemi získáváte, odpovědi při tom, jak-vyržrštáte.
ZDE NEJSTE PONECHÁN SÁM SOBĚ. JSME TU, ABYCHOM VÁM POMÁHALI — ZDARMA.
MINISTERSTVO PŘISTĚHOVALECTVÍ

neg-Lunai uinee.

má zvláštní zájem o Vaše dobro. Máme úředníky,
z nichž každý mluví několika jazyky a sociální
pracovníky, kteří jsou' připraveni pomoci Vám řešit
Vaše obtížné problémy při zapojování se do nového
prostředí. Můžeme Vám pomoci zjistit potřebné o
příspěvcích nemocenského a sociálního zajištění, o
pensích, daních, zaměstnám, školení a o mnoha ji- ných věbech — 'ptejte se cokoli a my se pokusíme
najít pro Vás odpověď.
Můžeme Vám též sdělit přesně, jak se můžete stát
australským občanem, jak dostat Vaše přátele a pří
buzné do Austrálie, nebo o Vašem zpětném vízu.
které můžete potřebovat, opouštíte-li Austrálii na
kratší dobu a chcete se vrátit. Zcela bezplatně Vám ,
můžeme přeložit důležité doklady, např. rodný list
nebo výuční a pracovní doklady.
Máte-li potíže se dohovořit anglicky, použijte

Department of Immigration,
Hibernian Building,
440 Flinders Street,
TOWNSVILLE, QLD. 4810
Telefon 71-6905 nebo 71-6906
SOUTH AUSTRALIA

Department of Immigration,
Crésco House,
106-110 North Terrace,
AD EL AIDĚ, S.A. 5000 Telefon 51-3681 nebo 51-4961
WESTERN AUSTRALIA

Department of Immigration,
Wapet House,
12-14 St. Gecrge’s Terrace,
■ PERTH; W.A.. 6000

Telefon 25-0521

TAS MÁNI A
VOLNOU

TELEFONICKOU

TLUMOČNICKOU

Department of Immigration,
Au&tralian Government Centre,
188 Collins Street,
HOBART, TAS. 7000

SLUŽBU,

kterou zřídilo ministerstvo v těchto městech:
SYDNEY
telefon 221-1111
MELBOURNE;
telefon 662-3000
PERTH
telefon
25-5577
(brzy bude zřízena v Adelaide a Rrisbane)
Tlumočníci ovládající více než 20 jazyků mají
službu 7 dní v týdnu a 24 hodin denně v Sydney a
Melbourne a 17 hodin denně v Perthu. Poradí Vám
v jakýchkoli problémech a v případě nutnosti obsta
rají lékaře, ambulanci, hasiče nebo policii.
KANCELÁŘE

AUSTRALSKÉHO

NORTHERN TER R ITO R Y

Department of Immigration,
Moonta House,
Mitchell Street,
DARWIN, N.T. 5790

Telefon 6781 a 6782

GOOD NEIGHBOUR COUNCILS

(“ VÝBORY DOBRÝCH SOUSEDŮ” )
po celé Austrálii úzce spolupracují s mnoha institu
cemi pomáhajícími přistěhovalcům a mohou Vám
sdělit adresy organizací, které zde utvořili Vaši kra
jané. Mohou Vám také sdělit, kde dostanete noviny
a jiné tiskoviny vydané v Austrálii ve Vašem jazyce.

M INISTERSTVA

PŘISTĚHOVALECTVÍ:
AUSTRALIAN CAPITAL TER R ITO R Y

Department of Immigration,
22 West Row,
CANBERRA GITY, A.C.T. 2600

Telefon 20-5011

Potřebujete-ii jakoukoli pomoc, mohou Vás uvést na
správnou cestu, jak ji získat.

Telefon 73-0412

NEW SOUTH WALES

ÚSTŘEDNÍ KANCELÁŘE GOOD NEIGHBOUR

Department of Immigration,
Australian Government Centre,
Chifley Square,
SYDNEY, N.S.W. 2000
Regional Office,
Department of Immigration,
86-88 Markét Street,
WÓLLONGONG, N.S.W. 2500
Regional Office,
Department of Immigration,
Room 1, First Floor,
, 2-4 Pacific Street,
NEWCASTLE, N.S.W. 2300

COUNCILS IN AUSTRALIA

Telefon20-342

NEW SOUTH WALES:
Culwulla Chambers, 67 Castlereagh Street,
SYDNEY, 2000 (Tel. 28-0583)
VICTORIA: 575 Elizabeth Street,
MELBOURNE, 3000 (Tel. 30-2421)

Telefon29-9999

QUEENSLAND: 77-81 Queen Street,
BRISBANE, 4000 (Tel. 21-0255)
SOUTH AUSTRALIA: 47 Waymouth Street,
ADELAIDE, 5000 (Tel. 51-3568)

Telefon 21-351

VICTO RIA

Department of Immigration,
Australian Government Centre,
Cnr. Latrobe & Spring Streets,
MELBOURNE, VIC. 3000

TASMANIA: 25 Murray Street,
HOBART, 7000 (Tel. 34-4143)
Telefon 662-2011

QUEENSLAND

Department of Immigration,
Australian Government Offices,
224 Adelaide Street,
BRISBANE, OLD. 4000

WESTERN AUSTRALIA: 188 St. George’s Terrace,
, PERTH, 6000 (Tel. 21-6957)

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY:
Services Building, Bunda Street,
CANBERRA CITY, 2061 (Tel. 49-6107)
NORTHERN TERRITORY:
Civic Centre Building, Harry Chán Drive,

Telefon 25-0122

MINISTERSTVO

DARWIN, 5794 (Tel. 81-7237)
PŘISTĚHOVALECTVÍ

“ JSME TU, ABYCHOM VÁM POMÁHALI”

(ABI 72/767191

29. 4. 1974

MS v hokeji
(Pokračovaní se strany 14)
na Holečkovu branku, čs. chlapci však měli dvě vy
ložené šance, ty neproměnili, a pak se už po celé
utkání nemohli “ chytit” . Nechali si vnutit hru Finu,
přenechali jim prostřední třetinu; postrádali jsme u
nich tentokrát ten typicky čs. vtip a nápad, kterým
by se dokázali prosadit ve finské obraně. Nikdo z
čs. mužstva neodvedl ani polovinu výkonu ze zápasu
se Sověty. — Dva góly Finů dal Oksanen, po jed
nom Lepá, Tamminen a Pelton, — za ČSR skóroval
plzeňský Ebrman — na počátku závěrečné třetiny
snížil na 1 : 4 a v 17. minutě upravil stav na 2 : 5.
čs. mužstvo hrálo až na Augustu, kterého vystřídal
Paleček, ve stejném složení jako v zápase se SSSR.
V posledním zápase prvé poloviny mistrovství svě
ta zvítězili reprezentanti SSSR nad Švédy 3 : 1 , po
třetinách 0 : 1, 2 ; 0 a 1 : 0.
13. 4. — 9. den MS: Doping finského brankáře

Další velké překvapení mistrovství světa se tento
kráte nezrodilo na ledě, ale u zeleného stolu. Krátce
po skončení zápasu ČSR — Polsko, o kterém bude
teprve řeč, oznámili funkcionáři mezinárodní hoke
jové federace, že při kontrole provedené 24 hodin
předtím se zjistilo, že finský brankář Wetzell byl
v zápase s Československem dopován, což znamená,
že vítězství 5 ; 2 se anuluje a čs. hokejisté vyhrávají
koritumačně nad mužstvem Suomi 5 : 0.^ V antido
pingové komisi byli také 2 Finové, kteří hlasovali
rovněž pro anulování výsledku a zastavení činnosti
Wetzelovi v dalších bojích mistrovství světa.
Krátce předtím zvítězilo čs. národní mužstvo v
prvním odvetném utkání mistrovství světa nad Pol
skem 12 : 3, po třetinách 3 : 1, 2 : 1 a 7 ; 1. A i když
je to o jednu branku lepší výsledek (předtím 8 : 0 ) ,
než v prvním zápase s tímto soupeřem, je třeba říci,
že čs. hokejisté v prvních dvou třetinách špatně stří
leli a z 65 střel na polskou branku dali pouze 5 gólů.
Pak si to ovšem v závěrečné třetině vynahradili a
dovršili počet gólů na plný tucet, škoda však těch
3 branek, které inkasovali zbytečně, ani jedna z
nich nemusela být, na svědomí je má všechny par
dubický Crha, který z dálky pustil “ šouráky” Tokarze, Obloje a Kupczinského. .
Po dvou brankách Československa dali: Martinec,
Jiří Holík, Nedomanský a šťastný, po jedné pak
Bublá, Hlinka, Kochta a Vait.
Mužstvo SSSR vyhrálo nad mužstvem V. Němec
ka 10 : 3.
14. 4. — 10. den MS: Hokejová nuda

Švédové zvítězili nad Poláky pouze 3 : 1 (po tře
tinách 1 : 0, 2 : 0 a 0 : 1), když tento zápas byl svou
úrovní nejslabší v dosavadním průběhu světového
šampionátu.
Finové deklasovali mužstvo V. Německa 7 : 1 .
15. 4. — 11. den MS: 76 sfřel — přesto prohra 0 : 3

Přijeli čs. hokejisté na světový šampionát do Helsink kvůli exhibici v zápase se SSSR nebo jsou ještě
schopni bojovat o titul mistra světa? Po zbytečné,
ale zasloužené porážce s Finy, která se zásluhou do
pingu finského golmana Wetzela nakonec obrátila v
kontumační vítězství, utrpělo čs. hokejové národní
mužstvo druhou prohru, když dostalo pěknou pomláz
ku od Švédů, s kterými prohrálo 0 : 3 (po třetinách
0 : 1 , 0 : 0 a 0 : 2 ) . Hokejisté Tře Kronor se tak
Čechoslovákům revanšovali í s úroky za prohru 2 : 3
před osmi dny. Jako už tolikrát v utkání se Skandi
návci na světových mistrovstvích, nedokázali se čs.
hokejisté ani tentokrát prosadit ve švédském obran
ném pásmu. V prvních dvou třetinách měli drtivou
převahu, ostřelovali soupeřova brankáře Larsena, ale
střely byly nepřesné, ukvapené, mnohdy končící už
na s velkým přehledem hrajících švédských obrán
cích. Chyběl moment překvapení, důraz a vtip, chlapj
ci neproměnili i vyložené šance. Pravda, na straně
švédů byla i štěstěna, ale zápas si čs. hráči prohráli
sami, vždyť měli 76 střel na soupeře, přesto nedali
ani jediný gól. Psychologickým momentem zápasu
byla 7. a 12. minuta 1. třetiny, kdy plzeňský Ebrman
neproměnil téměř stoprocentní šance. Pak ve 14.
minutě dali Švédové po ukázkové kombinaci s Hedbergem Sóderstromem vedoucí gól. Na druhé bran
ce, jejímž autorem byl ve 42. minutě Ahlberg, nese
vinu brankář Holeček, branka Stefana Karlssona 4
minuty před závěrem jen zpečetila vysokou prohru.
Poměr střel na branky byl 76 : 31 ve_ prospěch Če
choslováků, ale co to bylo platné, Československo
ztrácí prvé 2 body na světovém šampionátu.^
Hokejisté SSSR vyhráli nad Finy 6 : 1, po třetinách.
3 : 0 , 0 : 0 a 3 :1. Jediný gól dali hráči Suomi v 11.
minutě poslední třetiny za stavu 0 : 4 Peltonenem;
sovětský tým vstřelil Finům 2 góly při vlastním osla
bení.
16. 4. : Nic víc než trénink

Nováček A skupiny mistrovství světa, tým Východ
ního Německa, byl i v odvetě jen soupeřem, se kte
rým si Čechoslováci mohli slabě zatrénovat, trochu
si odpočinout. Čs. národní mužstvo vyhrálo 9 : 2,
po třetinách 3 : 0 , 3 : 1 a 3 : 1, když oba góly jdou
na vrub nepozornosti čs. obrany.
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Albína Pastora (který odjel po r. 1968 do Kanady
— hledá bratranec), Karla Vobořila (který odjel
po r. 1948 ďo Austrálie a v r. 1970 žil poblíž Eromanga v Queenslandu — hledá bratr) a bratry Ko
houtovy z Prahy (kteří přijeli do Austrálie kolem
r. 1950-53 a v současné době žijí snad v Melbourne.
Jejich otec se jmenuje František a pochází z Prahy;.
; Zjistíme-li adresu hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
jiesdělíme jeho adresu tazateli.
HD

Oficiální zahájení letošní sezóny kopané ve Vikto
rii je pro Slavii velmi úspěšné a dává naději, že
klub zaujme opět přední místo v kopané zdejšího
státu i celé Austrálie. Nespornou posilou klubu jsou
tři importovaní hráči ze Skotska, kteří- zlepšili sla- i
vistickou obranu, ale . příjemným překvapením, pro
diváky byl především 181etý L Hnmble, který začal
hrát loni v druhém mužstvu Slavie a který — zdá:
se — může vyrůst v kanonýra, jakého Slavia v mi
nulých letech postrádala. V posledních dvou zápa
sech dal po dvou brankách.
AUSTRIA — SLAVIA 1 : 3 ( 0 : 2 )

V prvním letošním zápase Slavie o Dockertyho po- ,
hár, který se hrál o Velikonoční pondělí, měla SlaSSSR porazil večer Poláky rekordním skórem le via po celý zápas převahu, předvedla dobrý výkon s
a zvítězila nad dobrým mužstvem bez větší námahy. í
tošního světového šampionátu 17 : 0.
Vedle dvou branek, které vstřelil Humble, skóroval J
47- 4.: Hokej bez vzruchu
(
: Oba skandinávští účastníci pokračují v boji o B. Kent.
GEORGE CROSS — SLAVIA 1 : 3 (1 : 2)
“ bronz” , švédové vyhráli v poklidném tempu nad
První kolo státní ligy zahájila Slavia 21. dubna s
východoněmeckými hokejisty 9 : 3 a Finové zdolali
zápasem na hřišti George Crossu ve Footscray a pro- Poláky 6 : 2.
kázala v něm, že je na ligu připravena. Proti muž- :
48. 4.: "Přátelství až do krve"
štvu, které skončilo dva poslední ročníky státní ligy :
Příznivci ledního hokeje na celém světě očekávaná na druhém místě, si udržela převahu, kterou vyjádOdveta SSSR — ČSR, která měla rozhodnout o svě řili brankami: ve 14. minutě Humble, v 31. minutě ;
tovém přeborníku, skončila skandálem. Čs. hokejové G. Train a v 73. minutě opět Humble. Slavistická1
'národní mužstvo sice sovětským hokejistům podlehlo obrana byla vynikající, takže domácímu mužstvu se 1
1 : 3 (po třetinách 1 : 0 , 0 : 3 a 0 : 0 ) , stalo se tak podařilo skórovat jen jednou a to z desítky v 35. j
'však s pomocí západoněmeckého rozhodčího Josefa minutě (za foul Campbella).
?
•Kompally, jehož rozhodnutí druhý sudí zápasu Ame
V sobotu 4. května hraje Slavia s Polonií na sta- ’’
ričan Larsen toleroval. Čs. reprezentanti vedli totiž čónu v Olympic Parku (zápas bude přenášen tele
jod 4. minuty brankou Jiřího Holíka nad SSSR až do vizí) a v sobotu 11. 5. hraje s Wilhelminou v Ring;14. minuty druhé třetiny (tedy plných 30 minut čisté woodu.
ho času) 1 : 0, pak však SSSR vyrovnal na 1 : 1, když
:gólu dosáhl sovětský útočník Michajlov bruslí. ViVzhledem k úspěchu předcházející “ Sousedské be
:děl jsem celou scénu čtyřikrát (dvakrát na televizi sedy” , o jejíž zdar měli velké zásluhy četní návštěv
zpomaleně), bruslí nakopnutý kotouč do Holečkem níci, krajanští podnikatelé, kteří věnovali pěkné dary
opuštěné branky se snažil Michajlov ještě zasáhnout a všichni pomocníci, kteří obětavě spolupracovali,
hokejkou, ale marně. Přesto Herr Kompalla, který pořádá se
stál dva metry od celého dění, ukázal na střed hřiš
v sobotu 25. května 1974 ve 2 30 hod. odpoledne
tě, neregulérní branku Sovětů uznal. Celé čs. muž
MÁJOVÁ
BESEDA
stvo právem protestovalo, pan rozhodčí trval ná f-pět v sále VACS, 2 Napier St., Fitzroy (roh Victoria
svém; čs. mužstvo znervóznělo a 58 vteřin na to do Parade). Pestrý pořad. Informace: J. Kafka, 2 Junstalo z hole Jakuševa druhý gól. Od těch chvil čs. ction St., Preston, Víc., tel. 480-2737.
hráči resignovali, všechny jejich akce byly pomalé,
v podvědomí až příliš pracovalo nespravedlivé Kompallovo rozhodnutí, nezmohli se už na zvrat, naopak
v poslední minutě druhé třetiny dostali od Malceva
LETOVISKO
"ŠUMAVA"
třetí gól. Poslední třetina, to už byla nemastná, ne
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
slaná hra, hokej bez kombinace, vybíjení v sólových
srdečně zve všechny krajany na
akcích, které nemohlo přinést úspěch. — Mluví se
tak o přátelství sportovců SSSR a ČSR, my jsme ho
viděli plné dvě třetiny v praxi. Sovětské mužstvo
chtělo hned v nástupu nedovolenými, hrubými a bez
ohlednými zákroky zastrašit čs. hokejisty, a tak se
K OSLAVĚ SVÁTKU MATEK
stalo, že z úst zraněného VI, Martince i Jana Su
která se koná v neděli 12. května 1974
chého a Oldy Machače tryskala krev po zásahu so
větských hráčů. Pravda, za zranění Martince mělo
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Československo hned na konci druhé minuty zápasu
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
výhodu pětiminutové přesilovky (na hanbě byl so
Jídlo
— pití
větský obránce Cigankov), k “ přestupku” na Su
chého a na Machače však páni rozhodčí mlčeli. V
(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
pětiminutové přesilovce se také Československo J:
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
řím Holíkem ujalo vedení, byla to však branka dra
ze zaplacená (Martinec byl zraněn a na ledě se už Hrají se tam též kuželky, dbíjená a stolní tenis .
celý zápas objevil jen na pár minut, celý druhý útok:
Martinec — Farda — šťastný byl pro celé utkání
rozbit). Navíc k zápasu nemohl nastoupit Sparťan
Kochta, takže i první útočná formace byla rozbita.
Za Martince a Kochtu museli hrát náhradníci pardu
bičtí hokejisté Vait a Paleček. Navíc brankář Hole
ČIŠTĚN Í KOBERCŮ
ček nenastupoval k zápasu docela zdráv. Nejlepším |
hráčem Československa v zápolení s SSSR byl brněn i> (Dry Shampoo)
j
ský obránce Olda Macháč. Touto prohrou ztratilo ! Služba 24 hodin denně 7 dr v týdnu v privátních j
ČŠR veškeré naděje na získání titulu mistra světa.
! domech, nemocniúch, kancelářích, restauracích !
Večerní skandinávské derby Švédsko — Finsko roz
1
hodlo o bronzových medailích. Získávají je hokejisté ! atd. — Mluvíme česky
Švédská, kteří vyhráli nad Finy 6 : 2. Tedy zklamání • W ESTFIELD SERVICES
i
bylo tentokrát i v řadách domácích fanoušků, kteří í. Tel. (M ELBOURNE) 850-7395
j
očekávali, že tým Suomi získá poprvé v historii i! Rovněž všechny druhy jiných čisticích služeb
j
“ bronz” , musí se však už spokojit pouze se čtvrtým
--------------- ---------------------------- ---------- '- i ------------- --------------------- ----------------------------------místem.

TANEČNÍ ZÁBAVU
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19. 4. — 15. den MS: Drama o záchranu

V jediném střetnutí dne bojovali spolu o záchranu
v A skupině hokejisté Polska a Východního Němec
ka. Zápas sice byl jen hokejovým průměrem, za to
to bylo do posledního hvizdu rozhodčího úplné dra
ma. Soupeři se rozešli za nerozhodného stavu 3 : 3.
což vyhovovalo Polákům, kteří se tak udrželi v nejvyšší skupině. Pomohl jim k tomu také doping
švédského hráče Nilssona, kterým získali nad muž
stvem Tre Kronor kontumačně 2 body a skóre 5 : 0.
Nováček A skupiny — Východní Německo — se tedy
vrací hned po roce znovu do hokejového Béčka.
20. 4. — 16. a poslední den MS: "Trapas s Finy"

Po vítězství SSSR nad Švédském (3 : 1) bylo už
definitivně určeno celé pořadí tabulky světového šam
pionátu a tak vlastně poslední utkání turnaje Česko
slovensko — Finsko bylo jen prestižní^ otázkou. Čes
koslovensko jio'' prohrálo 4 : 5 , po třetinách 1 : 2,
0 : 2 a 3 : 1. Už sice ve 3. minutě se ujalo pardubic
kým Vaitem vedení 1 : 0, pak se však Čechoslováci

v tomto velmi dobrém utkání, hraném ve vysokém
tempu, nedokázali prosadit ve finské obraně, nedo
vedli využít vyložených šancí, a tak se stalo,^ že po
dvou třetinách prohrávali 1 : 4. Pravda, v závěm zá
pasu v rozpětí deseti minut (od 48. do 58. minuty)
udělali z výsledku 1 : 4 nerozhodný stav 4 : 4, celí
rozradostnění však dvacet vteřin _na to zapomněli
na obranu a Ketola zajistil přesně 120 ^vteřin piea
koncem naprosto nečekaným gólem mužstvu Saoafk
vítězství. Takový tlak, jaký vyvíjeli m- fir. kou bráš
ku, měli mít celý zápas. Na vítěz:-: w s_ tas-nys:
soupeřem se musí hrát 60 minut a ne l:1. \ čs. ~r.~
J
štvu byla už úplná marodka: Martinec hrál se h ř 
meným nosem (zraněn v utkání se Sověty . * 2»TS.
ležel s horečkou v posteli, fit nebyl aru are—
leček — nastoupil za něho "děravý" C-í í . aěsear
utkání odstoupili kapitán PospísL
Sárite
atd. Branky ČSR: Vait, Maitaaec, Š fsS = ý s J3Ě
Holík.
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Ve zkratce -

— 2iletý Pražan Milan Orlowski se stal na Bílou
sobolu v jugoslávském Novém Sadě mistrem Evropy.
Ve finále pánské dvouhry IX. tabletenisového mi
strovství Evropy porazil Maďara Gabora Gergeliho
v pěti sadách 17 : 21, 21 : 19, 9 : 21, 21 : 11 a 21 : 15.
Stříbrnou medaili si z Nového Sadu odvezla Alice
Grófová která se spolu se svou rumunskou partner
Karel Janoraký
kou Alexandruovou probojovala do finále dámské
čtyřhry. Zde však prohrály s maďarským párem MaI přes debakl 2 : 7 s Československem je SSSR mistrem světa
gosová — Lotallerová 19 : 21, 19 : 21, 21 : 19 a 15 : 21.
Spolu s Orlowskim získala Grófová stříbrnou me
daili i ve smíšené čtyřhře.
— Čs. fotbalové národní mužstvo sehrálo v rozpětí
Na Jaahali stadiónu v Helsinkách skončilo v sobotu 20. dubna večer jubilejní 40. mistrovství světa šesti dnů dvě mezistátní utkání. Na Květnou neděli
v ledním hokeji, které nebude zřejmě patřit k nej Zdařilejším. Vždyť — jak sám už kritizoval předseda prohráli Čechoslováci na největším světovém stadió
mezinárodni hokejové fedferace Angličan Bunny Ahearne — výkony rozhodčích byly tu velmi chabé, nu Máracana v Rio de Janeiru s trojnásobnými mi
došlo k celé řadě zraněných hráčů, dvě dopingové: aféry nepřidaly jistě nic ke klidnému průběhu svě stry světa Brazilci 0 : 1, když branku dostali dvě
tového šampionátu, a ani jedno mužstvo nemělo stabilní formu a nezůstalo s čistým štítem. Světovými minuty před koncem zápasu z ofsajdu. Na Bílou so
botu pak hráli v Plovdivu s dalším účastníkem mi
přeborníky se i v Helsinkách stali reprezentanti SSjSR, kteří ve svém posledním utkání turnaje porazili strovství světa — s Bulhary, nad kterými zvítězili,
Švédy 3 : 1, a tak Pohár mistra světa získali už celkem potřinácté. Černou skvrnou na jejich světovém gólem vstřeleným v 68. minutě Dobiášem 1 : 0 .
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Hokejové mistrovství v Helsinkách

titulu jě však debakl s Čechoslováky. Ti sice měli na dosah ruky světové prvenství, škrt přes rozpočet
jim však udělal západoněměcký rozhodčí Josef Kompalla, který je poškodil v odvetném zápase se So
míná. Po prohře 0 : 5 v r. 1955 na mistrovství světa
věty. Buďme však upřímní a řekněme rovnou: titul mistra světa by nezasluhovali, vždyť se v Hel
v německém Krefeldu s Kanadou prohráli nyní ho
sinkách vytáhli pouze při triumfálním vítězství nad SSSR, jinak jsme s nimi příliš spokojeni být ne kejisté SSSR s Čechoslováky 2 : 7. To jsou jejich dvé
mohli, dobré výkony střídali s průměrem. A že obsazují druhé místo, za to mohou poděkovat finské největší prohry. A jako 15. únor 1949 ve Stockholmu,
mu brankáři Wetzelovi, který v utkání s ČSR dopoval, a ČSR získalo nad Finskem kontumačně 2 body bude navždy patřit k historickým dnům čs. ledního
hokeje, neboť našim se podařilo poprvé na mistrov
a skóre 5 : 0 .
Konečné pořadí: 1. SSSR 18 bodů, skóre 64 : 18; 2. Československo 14 bodů, skóre 57 : kd; 3. Švédsko
11 b. (38 : 24); 4. Finsko 10 b. (34 : 39); 5. Polsko 4 body; 6. Východní Německo 3 body —- sestupuje.

V patek 5. dubna, jen několik málo minut po slav
nostním zahajovacím ceremoniálu, nastoupily na led
místní městské kryté haly reprezentační celky Polska
a Československa, aby bojovaly o prvé body tohoto
vrcholného světového podniku hokejistů. Zápas byl
“ starý” přesně 27 vteřin, když Sparťan Jiří Kochta
získal čs. hokejistům vedení 1 : 0. Československý
reprezentační tým měl hru zcela ve své moci, pěkně
kombinovali hrál rychlý hokej, a tak Poláci byli na
konec rádi, ž e . odcházeli do kabin po první třetině
Za stavu 0 : 4. Od počátku druhých 20 minut však
Čechoslováci hráli jen natolik, co stačilo k suverén
nímu vítězství. Třetiny zněly: 4 : 0 , 2 : 0 a 2 : 0.
Martinec a Nedomanský dali po ,2 brankách, Kochta,
líachač, Fařdá, a Hlinka po je d n é .: ,
■i Daleko horší debut než Čechoslováci měli obhájci
světového prvenství, hokejisté SSSR, kteří sice vy
hráli nad nováčkem A skupiny V. Německem 5 : 0,
iale ještě na počátku poslední třetiny vedli pouze
| : 0. Sovětští hokejisté nedokázali využít celé řady
přesilových her.
6. dubna — 2. den MS: Nešťastný start Švédů

j O nezdařilé premiéře mohou mluvit švédové, ktepí si plných 20 minut 1. třetiny nevěděli s Poláky
rady (stav na počátku prostřední třetiny byl 1 : 1 ) ,
v druhé třetině však využili několika školáckých
.Chyb soupeře, navíc jednu branku dali z trestného
'střílení, a tak na ledě nad Poláky zvítězili 4 : 3 .
48 hodin po střetnutí (tedy už po zápase Švédů s
Čechoslováky) oznámili však funkcionáři mezinárod
ní hokejové federace, že při antidopingové kontrole,
které se musí podrobit vždy dva hráči vítězného týniu, byl Švéd UÍf Nilsson dopován, tudíž do konce
Mistrovství světa vyřazen z mužstva Tre Kronor,
Ů místo výsledku 4 : 1 pro švédy, uznán kontumační
výsledek 5 :,0 pro Poláky. Je to poprvé v historii
šampionátu v ledním hokeji, kdy mužstvo prohrálo
za doping kontumačním výsledkem 0 : 5 .
í Nejspokojenější s prvním utkáním svých hokejistů
ý Helsinkách byli finští fanoušci: mužstvo Suomi zdo
lalo'Východoněmecký tým přesvědčivě vysoko 7 : 3.
7v-dubna — 3. den, MS: Cenné vítězství nad švédy

hráli 3 : 2 , po třetinách 1 : 1 , 1 : 1 a 1 : 0 . Zvítězili
zcela zaslouženě, měli celkově více ze hry, byli
útočnější a v litvínovském Ivanu Hlinkoví, autoru
dvou gólů, a v pardubickém B. šťastném měli i
přesnější střelce. Přesto nikterak neoslnili. — Švé
dové se po velké chybě čs. obránce, debutanta Neu
bauera, ujali Soderstomem vedení 1 : 0, Ivan Hlinka
však ve 20. minutě 1. třetiny vyrovnal na 1 : 1. Nej
hezčí brankou zápasu získal pardubický Šťastný po
ideální přihrávce svého klubového kolegy Martince
ve 14. minutě druhé třetiny vedení 2 : 1 , Skandinávci
však 32 vteřin po té vyrovnali na 2 : 2: Závěrečná
třetina patřila zcela čs. hokejistům, kteří 1:56 min.
před koncem zápasu vstřelili zásluhou Hlinky vítěz
nou branku.
Ve večerním zápase kladli Finové mistrům světa
ze SSSR plnou třetinu velký odpor, nevydrželi však
vysoké tempo hry kondičně a prohráli 1 : 7 (po tře
tinách 0 : 1 , 1 : 5 a 0 : 1).
8. dubna: Třítisící gól v utkáni s V. Německem

24 hodin po vítězství nad Švédy vyhrálo čs. muž
stvo ve svém třetím utkání MS nad reprezentanty
V. Německa 8 : 0 , po třetinách 3 : 0 , 1 : 0 a 4: 0,
když zápas se podobal jako vejce vejci zahajova
címu střetnutí s Poláky. Východoněmecký tým ne
byl ani pořádným tréninkovým soupeřem, v závěreč
né třetině byl na tom zle i kondičně, takže s 8 góly
byl ještě dobře obsloužen. Nejúspěšnějším střelcem
byl tentokrát Václav Nedomanský, který dal sám
polovinu branek. Po jednom gólu nastříleli: Jiří Ho
lík, Ebrman, Farda a Hlinka. A tato Hlinková bran
ka, na kterou mu přihrál Jan Suchý (letos znovu
mohl jet na mistrovství světa), byla jubilejní tříti
sící v 651eté historii čs. hokeje.
Překvapením dne byl statečný boj Poláků, kteří
podlehli mužstvu SSSR “ pouze” 3 : 8.
9. dubna: Nečekaný bod Poláků s Finy

“ Pomsta je sladká” , řekli si zřejmě reprezentanti
Tre Kronor v utkání s východoněmeckými hokejisty,
které (24 hodin po kontumační prohře s Poláky) po
razili prvním dvojciferným skórem letošního šam
pionátu 10 : 1. Východní Němci plných 15 minut
vedli nad švédy 1 : 0 , ti se však rozehráli a stříleli
pak jednu branku za druhou.
Večer domácí fanoušci zažili nemilé překvapení:
Finsko, nastupující proti Polákům v roli vysokého
favorita, se muselo spokojit s remizou 2 : 2 .

■Už . tradičně, prvé klíčové utkání světového šam
pionátu mezi Československem a švédském bylo vel
kou hokejovou bitvou, taktickým manévrem obou tý
mů; postrádalo i tentokráte hru “ na krásu” , výji
mečně však i tu dramatičnost vzájemných střetnutí
posledních let. Čechoslováci oplatili Skandinávcům 10. dubna: Historický den čs. hokeje
“ 40 minut atomového hokeje Čechoslováků,” —
prohru z minulého šampionátu v Moskvě, když vy“ světová hokejová senzace senzací” , — “ mistři svě
ta ze SSSR na kolenou,” tak komentovali sportovní
novináři jiných států triumfální vítězství Českoslo
HLAS
D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
venska nad Sověty. Čs. hokejisté dokázali téměř ne
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
možné, když ve svém čtvrtém zápase deklasovali tým
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
SSSR 7 : 2, po třetinách 3 : 0 , 3 : 0 a 1 : 2, což nemá
Telefon: 42-5980
obdoby ve vzájemných stycích těchto hokejových vel
mocí. čs. hokejisté předvedli v prvních dvou třeti
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
nách hru, za jakou by se nemuselo stydět ani nej
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
lepší mužstvo americko-kanadské profesionální ligy.
: přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.Byl to po všech stránkách moderní hokej, hra, kte
£ stg. 3.-, US $ 8.- nebo ekvivalent v jiné měné.
rou od prvních vteřin zápasu rozleptali sovětskou
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
obranu. Všichni — od Jiřího Holečka až po letošní
debutanty v reprezentačním týmu — podali skvělou
na požádám obratem.
hru, bojovný výkon, na který se hned tak nezapo

ství světa porazit reprezentanty kolébky ledního ho
keje Kanaďany, tak 10. duben 1974 bude navždy v
análech zapsán jako triumf nad hokejisty SSSR.
Vítězství čs. hokejistů nad SSSR je i v této výši
naprosto zasloužené, chlapci měli v prvních dvou
třetinách takovou převahu, že výsledek 6 : 0 byl pro
sovětský tým ještě lichotivý. Chválit jedince v čs.
týmu by jistě nebylo namístě, všichni zasluhují ábsolutorium za vynikající hru. Pravda, ta druhá bran
ka Sovětů nemusela být, ale za stavu 7 :1 pro Čes
koslovensko jsme se nemohli ani divit Bublovi, že
byl v tom momentě dosti lehkomyslný. — Podle mé
ho názoru bylo sovětské mužstvo v prvních minutách
zápasu tak šokováno útočnou, rychlou a přesnou hrou
Čechoslováků, že se už pak nezmohlo na pořádný
odpor. Góly V. Nedomanského, Machače a VI. Mar
tince je po prvních 20 minutách hry úplně položily,
sovětská obrana byla úplně k. o., tak jsem naše ho
kejisty po taktické i hráčské stránce neviděl ještě
nikdy hrát; byl to neustálý tlak na sovětskou .bran
ku, útoky, které přímo fantasticky podporovala ská
lopevná obrana. Byl to kombinační stroj.
Jak padaly branky? Po několika pěkných gólových
příležitostech a vysokém tlaku na počátku 8. minuty
I. třetiny sovětská obrana poprvé kapitulovala. Auto
rem vedoucí branky byl Václav Nedomanský. So
větští hráči znervosněli a v 17. minutě inkasovali
od Machače (bomba téměř z modré čáry) druhý gól
a necelých 90 vteřin na to upravil Martinec stav
třetiny na 3 : 0 . V druhé třetině už v 5. minutě mu
sel Pospíšil na 2 minuty na trestnou lavici, ale naši
se ubránili, aby krátce na to — na konci osmé mi
nuty — zvýšili Hlinkou na 4 : 0. To už bylo na .sta
diónu boží dopuštění. Čs. hokejisté ovládli zcela hru,
aby ve 14, minutě Šťastným a v 19. minutě Martin
cem zvýšili na 6 : 0. — Už sice po 38 vteřinách zá
věrečné třetiny Michajlov snížil stav na 1 : 6, ale ne
celou minutu na to Hlinka zvýšil znovu stav na 7 : 1.
Dvě minuty nato sice udělal obránce Bublá velkou
chybu, které Petrov využil k tomu, aby dal druhou
branku SSSR, ale tím už Sověti vystříleli svůj'prach:
Čechoslováci měli ještě šance, ale střelecké hody
byly už dovršeny.
Československo hrálo v sestavě: Holeček, — Ma
chač, Pospíšil, — Kužela, Bublá, — Kochta, Nedo
manský, Jiří Holík, — Martinec, Farda, Šťastný, —
Ebrman, Hlinka, Augusta.
Večerní skandinávské derby mezi domácími Finy
a švédy skončilo nerozhodně 3 : 3. švédi vedli už
3 : 1. Kuriozitou je, že v jedné minutě (v druhé tře
tině) padly 3 góly (2 dali Švédové, jeden Finové).
I I . dubna: Boj o záchranu

V jediném utkání dne vedli sice Poláci nad výcho
doněmeckými hokejisty už 3 : 1, nakonec však získali
2 body tak nutné pro naději na záchranu v A skupi
ně světového šampionátu Němci vítězstvím 5 : 3.
12. dubna: Nepříjemná senzace, ale . . .

Reprezentační celek Suomi porazil Čechoslováky
5 : 2 , po třetinách 2 : 0 , 2 : 0 a 1 : 2 , a postaral se
tak o druhou velkou senzaci letošních bojů mistrov
štvi světa. Finové byli takticky i střelecky, někdy .
kombinačně na tom lépe než čs. hokejisté. O poráž
ce čs. mužstva na lední ploše se prakticky rozhodlo
už v první třetině. Pravda, Finové podporováni hle
dištěm začali hned od prvního hvizdu americko-švéd
ské dvojice rozhodčích Larsen — Dahlberg s tlakem
(Pokračování na straně 13)

