Registered at the G.P.O. Melbourne for posting as a Penodical — Category "B"

Price 25c

BILANCE

HLAS DOMOVA
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER

ČESKOST.OVF.NSKtf NDVTNV

Ročník XXIV.

Číslo 17.

Melbourne 19. srpna 1974
Čs. tisk o Watergate, Svobodné Evropě a détante

K politickým změnám v USA
Českoslovenští občané, odkázaní jen na domácí zpravodajství, museli být v
minulých dnech zmateni, když slyšeli v rozhlase a četli v novinách stručné
oznámení, že americký president Nixon odstoupil. Ještě nedávno se na strán
kách čs. tisku dovídali oficiální sovětské stanovisko k "případu Watergate"
(sovětskou zpravodajskou linii dodržují čs. sdělovací prostředky zvlášť důsled
ně), že totiž útoky "určitých kruhů" amerického veřejného života na presidenta
Nixona jsou vlastně skrytými útoky na jeho dohodu se Sovětským svazem a
celým socialistickým táborem, že útočí lidé, kteří si nepřejí uklidnění meziná
rodního života, kteří nejsou pro détantu. Teprve zcela krátce před odstoupe
ním, když už muselo být snad každému v západním světě naprosto jasné, že
Nixon odstoupit musí, začaly komunistické sdělovací prostředky referovat o
americké situaci opatrněji, přestaly vsázet vše na Nixonovu dohodu, zdůraz
ňovali potřebu americko-sovětské spolupráce všeobecně.

Přeorientování
propa
gandy však nebylo snad
né a československý tisk
- jako vždy v podobné si
tuaci - se uchýlil k otroc
kému citování zpráv a
opatrných komentářů so
větských, aniž by si do
volil
sebemenší vlastní
trochu odlišnou poznám
ku. Ještě dva dny po Ni
xonově veřejném přizná
ní, že ve svých dřívějších
projevech k národu lhal.
když tvrdil, že o případu
Watergate dlouhou dobu
nevěděl a že se nesnažil

celou aféru krýt. oznámi
ly československé noviny
čtenářům, že "Richard
Nixon zůstane ve své
funkci” . Předtím našlo
např. Rudé právo místo
pro stručnou zprávičku o
Nixonově přiznání až na
předposlední stránce, te

dy před zprávami sportov
ními a podobně ji zastrči
ly i ostatní čs. listy.
Žádný z pražských de
níků se nepokusil vysvět
lit čtenářům část americ
ké ústavy, která dovolu
je,
aby byl pohnán k
zodpovědnosti i nejvyšší

představitel zeme,
ani
okolnost, že tlak veřejné
ho mínění, representova
ného zvláště sdělovacími
prostředky, může porazit
i vládní aparát. Pro dik
tátorský režim jsou po
dobné zprávy příliš chou
lostivé.
Nástup nového americ
kého presidenta Forda
přijaly čs. noviny rovněž
pouze ''oficielně", po vzo
ru Moskvy zaujaly v hod
nocení vyčkávací stano
visko, a tím víc místa vě
novaly “ nutnosti dohody” .
Zvláštní důraz věnují na
dále dohodě v Evropě ne
bo o Evropě a zdůrazňují,
že “ přeměna Evropy ve
í"Dr\Irr*ci <->/-»xró n í
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Tridsiate výročie
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA

Dr. Martin Kvetko
29. augusfa to bude tridsať rokov, čo na Slovensku začala vojenská a politická akcia, kforú jedni predstavujú ako národně povstanie, druh! popierajú
jej národný charakter a hovoria o puči proti vlastnému štátu, o "neuveriteťnom
sprisaham". Od roku 1948 ju rezrm doma neustale
představuje ako akciu komunistov; raz ako akciu, na
ktorej málo hlavnú zásluhu moškovské ústredie KSČ
V těchto dnech došlo v Austrálii k události, která a sovietski partizáni, neskoršie ako vec KSS — a
vzbudila mimořádný rozruch zvláště v řadách při teda vždy len ako akciu komunistov, zatiaťčo účast
stěhovalců z komunistických států. Mladý (19letý)
ukrajinský houslista Jiří Ermolenko, který se zúčast níci ppvstania, žijúci v exile, odmietajú aj v mene
nil jako člen kvinteta s dalšími sovětskými muzikan doma umlčaných demokratických sil túto jednostran
ty včetně komponisty Kabalevského konference Me ná představu a obhajujú jej národný a demokratický
zinárodní společnosti pro hudební výchovu v Perthu, charakter.
požádal před odletem o azyl v Austrálii. Úřady žá
dost projednávaly a Ermolenko byl přem luven, aby
Spomínam tieto proti nie zorganizovala, ani tá
se vrátil zpět do hotelu, kam se z letiště vrátili i klady preto, aby som při bor, ktorý stál proti nej,
ostatní členové výpravy a kam se dostavil i zástup
ce sovětského velvyslanectví Alexandrov, o němž pomenul, že udalosť spřed nebudu ovplyvňovať prá
bylo už dříve známo, že je členem KGB. Když byl tridsiatich rokov je sice čů historikov.
Ermolenko po 4% hodinách znovu dotázán, zda trvá značného historického vý
Účastník tohoto historic
na žádosti, prohlásil (stále v kruhu ostatních sovět znamu, ale že aspoň na- kého deja je však vo velských příslušníků), že své rozhodnutí změnil, že
je kontroverznou kej nevýhodě, lebo nemů
chce zpět do SSSR. Kdo zná' nátlakové metody so teraz
větů, nepochybuje, že to byla změna vynucená. Ne nielen medzi jej komuni že čakať na konečný popochybovali o tom ani pertští studenti, některé od stickými a demokratický sudok historie o akcii,
borové organizace, zástupci Amnesty International mi účastníkmi, lež ešte ktorá sa jednoducho zo
aj. a znemožnili odvlečení Ermolenka do letadla. Po
několika dnech dohadování, kdy demonstranti odlet viac medzi povstaleckým slovenskej historie vytrieť
Ermolenkův civilními letadly nedovolili, dala austral táborom a prívrženeami nedá.
ská vláda tajně k dispozici vojenské letadlo, které bývalého režimu na Slo
— O —
dopravilo sovětskou výpravu i Alexandrova z Perthu vensku za vojny. To neSlovenské národně po
do Singapuru, kde členové výpravy přesedli na so
smieme prehliadať. Dom- vstanie. vo svojej vojenvětský letoun.
Tomuto "řešení" předcházel ovšem i nátlak sově nievam sa, že len objek skej a politickej aktivitě
tů na australskou vládu, ale zdá se, že sovětští diplo tivny historický podTad vydržalo
dva mesiace.
maté měli lehčí práci v Canbeře než Alexandrov v
dá na túto kontroverzi u Myslím, že by bolo smiešPerthu. Ochota australského ministra zahraničí a
ne diskutovat’ o tom, či
ministerského předsedy postavit se proti názorům ve odpověď v čase. keď ani
řejnosti, znemožnit zásah nezávislého soudu do ce generácia. ktorá povsía- (Pokraěovanie na str. 2|
lého případu, snaha zavděčit se Moskvě bez ohledu
na zajištění lidských práv, vyvolaly u lidí, kteří mají
smysl pro spravedlnost, skutečné zděšeni.
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Celá událost, která se stala krátce po uznání zá
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že si někteří vládní činitelé zahrávají s ohněm. Ne
vadilo by tolik, kdyby se při tom popálili jen sami.

Případ Ermolenko

Jaroslav Strnad

Nečekaná změna režimu v Řecku zaktualizovala
čpět otázku trvanlivosti diktatur. Řecká trvala pou
ze r-ěco přes sedm let a její pád byl takřka ústavní
nekrvavý, nehledíme-li na pár vyražených zubů
bývalého ministra vnitra Pattakose.
Svět tedy přes noc přišel o další kliku vládců,
pomazaných Prozřetelností národního génia. Je mož
no namítnout, že řečtí obrsti byli asi břídilové, že
třebas neměli tu pravou tvrdost sekerníků. To je
dokonce pravděpodobné, i vraždit se člověk musí
naučit, ačkoliv se zdálo, jako by ostrovy Jaroš a
Leros byly důkazy, že Papadopulos a Ioannidis jsou
učelivými žáky Stalina a Hitlera. Nebyly to však
osobnosti, které by dovedly strhnout aspoň ty, kteří
dosud nepochopili, že národ je něco docela jiného než
bombastické lži o takzvané národní cti. Pan profesor
Salazar na opačném konci jižní Evropy takovou
“ osobností” byl. Vládl až do své smrti. Jeho nástup
ci už neměli takovou autoritu, třebas se ani o
chlup neuchýlili od osvíceného způsobu jeho vlády:
privilegia jen vyvoleným, na chudý lid, jehož je v
jeho zemi obrovská většina, obušky PIDE, bída a
nevzdělanost. Ani Juan Carlos od sousedů nebude
asi vládnout tak “ úspěšně” , až mu caudillo odevzdá
na smrtelném loži španělský byrokratický aparát.
Dá se z těchto tří příkladů vyvodit trocha naděje
pro nás? Budou se moci jednoho krásného dne vrátir
Rafael Kubelík, Ota Šik a dejme tomu Petr Zenkl,
jako se mohli VTátit Theodorakis, Mangakis, Papandreu nebo Soares a Cunhal?
V tom právě, myslím, vězí čertovo kopýtko rozdí
lu mezi pravicovou a levicovou diktaturou. Pravico
vá diktatura stojí, jak se ukazuje, na silné osobno
sti, na krutém, bezohledném člověku, a jeho smrtí
nebo vystřídáním končí. Lze mít důvodně zato, že
by třetí říše nebyla přetrvala vůdcovu smrt, že by
se rozpadla v bojích následníků. Ani božský Benito
by nebyl našel stejně o sobě přesvědčeného nástup
ce. Fašismus a nacionální socialismus nebyly ideolo
giemi, nýbrž pouhými kulty zbožných šílenců.
Komunistická diktatura še pravicovému extrému
podobá jen násilím, kterým se udržuje u moci. Vnu
cuje však občanům kromě kultu neomylného vládce
ještě jakous-takous ideologii obecného štěstí, ideolo
gii sice perverzní, leč pro prosťáčky a kariéristy
přitažlivou: absolutní rovnost všech lidí, copak po
ní netoužili už otroci na galérách?, absolutní spra
vedlnost pro všechny, není od věků snem všech,
kdož trpí ať spáchanou nebo domnělou křivdou? a
což
teprve stejný obnos v kapse každého člověka,
c
tto bylo přece stimulans většiny revolucí, za jinými
ideály se skrývala touha po penězích.
Uskutečnit tyhle tři pradávné požadavky slibuje
komunistická ideologie. Jenomže jen slibuje, jak -ví
řné — o tom přece nemusíme ztrácet slova. Ale
přesto, že selhání jejich kazatelů a medicinmanů je'
tak katastrofální, je pořád dost lákavá, aby znovu
a znovu uchvátila některé vrstvy, některé lidi, kteří
v zglajchšaltování spatřují svou první a poslední
šanci.
V zemích, kde tato ideologie s pomocí kulometů
uchvátila moc, ukázala jinou svou vlastnost. Oprosti
la se od politiků, kteří ji právě prosazují a které
vynesla do čela, osamostatnila se. žije bez ohledu
na ně — na rozdíl od pravicových diktatur, které
umírají s diktátorem. Neboť prý nezáleží na osobách,
jsou nahraditelné a v pravém slova smyslu libovol
ně vyměnitelné, bez ohledu na schopnosti. Po Stali
nově smrti se očekávaly rozbroje a zánik komunistic
kého režimu v Sovětském svazu. Ideologie se však
ukázala bytelnější; přečkala i Chruščova a asi-ani
nezahyne, až si pretoriáni nebo kmotřička Smrt vy
rovnají účty s Brežněvem a Kosyginem. Kostěj . ko
munismu je nesmrtelný, protože se udržuje při žb
votě nejen koncentráky a popravčími četami, ale i
cetkami, které se zdálky blýskají jakoby zlaté a je
jichž třpyt zaslepuje polovidomé, které se však při
bližším ohledání projeví tak zřejmě jako falsifikáty,
že i slepí prohlédnou. Ale to už je pozdě.
Zdá se tedy, že pro národy, žijící uvnitř skoro, ne
překonatelných zdí. rádobyproletářského Kostěje, ne
ní záchrany. Levicová extrémní diktatura vypadá ja
ko věčná. A i tam. kde se mele z posledního, není
vyřízená: injekce bratrské okupace ji zase uzdraví.
Před šesti lety se však ukázalo, že dost dobrou
metodou boje je pasivní odpor. Dodnes lituju. že
jsem o něm jen slyšel a četl. že jsem nebyl jedním
z těch. kdo přes namířená děla nepodali “ bratřím”
ani kapku vody. Byla to zajisté veliká chvíle. Ideo
logie mravního odporu byla stejně účinná jako ne
stvůra. kterou potírala. Nevydržela však déle než
dva roky. Asahajoga. občanská neposlušnost, uchvacovaly slovenský a český národ jako celky necelých
200 dní. Pak zvítězila u většiny nutnost žít. ale, bo
hužel. i touha postavit si chatu, prát automatickou
(Pokračování na straně 2)
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Propaganda čs. tisku
(Pokračování se str. '
světadíl míru je prvořa
dým úkolem zahraniční
politiky Sovětského svazu
a celého socialistického
společenství” , jak prohlá
sil nedávno sám velký
Brežněv. Nevadí, že dů
kladně sjednocenou Evro
pu, která se stane světa
dílem míru, měl už v pro
gramu sám mírotvorce
Hitler.
Z Moskvy došla zprá
va, že Jevtušenko reago
val na současné meziná
rodní dohadování ‘ ‘básní
na détantu” , která má 54
slok a kterou uveřejnily
ve výrazné úpravě Izvestije.
Můžeme
počítat
dost spolehlivě s tím. že
dnes hned několik (druho
řadých ale k spolupráci
ochotných) poetů, pracuje
přesčas, aby obšťastnilo
českou a slovenskou ve
řejnost podobnými díly.
Vzory z východu nutno
vždy následovat, zvláště
když je náležité ocenění
režimem v takovém pří
padě zaručeno.

Mezi - zprávami o poli
tických
událostech
ve
Spojených státech zapad
la zprávička Mladé fron
ty, která oznámila 5.
srpna, že “ americká Sně
movna
reprezentantů
schválila částku ve výši
49.9 miliónu dolarů pro
činnost rozhlasových sta
nic “ Svobodná Evropa” a
“ Svoboda” v letošním fí
nančním roce. Podpor';
těmto podvratným vysí
lačkám schválil již před
tím Senát” .
K této události měl čs.
tisk
vlastni komentár
“ Zasloužilý
žurnalista"
Jan Klimení uveřejnil 9.
tm. v Rudém právu dlou
hé povídáni " č i píseň bu
dou zpívat teď?"', v němí
tvrdí, že obě vysílačky za
čaly propouštět zaměst

nance, že “ kolem stovky
zaměstnanců už je na
dlažbě” a “ když se jed
nou pytel roztrhne, kdoví
kdy a jak se zacelí” .
Podle
zprávy,
která
nám došla, odešlo v Mni
chově letos několik za
městnanců RFE do důcho
du a probíhala reorgani
zace. jakých se provedlo
v minulosti několik. Nadá
le se má klást větší důraz
na vyhodnocování zpráv
z východní Evropy a část
nákladů s tím spojených
má jít na úkor zpravodaj
stých
úkolů Svobodné
Evropy. I z čs. zaměstnan
ců bylo několik přeřazeno
a jednotlivci odjíždějí do
USA do jiných zaměstná
ní. většinou ve veřejné
službě. Kliment má jiné
zprávy a samorostlé při

Tridsiate výročie

tizánov a obyvatelstva,
prebiehala ešte hladšie.
Politické vedeme vytvo
řilo nové veřejné zriadenie na podstatnej časti
Slovenska, zatiať čo vlá
da v Bratislavě stratila
HOSPODYNI
která mluví trochu
takmer úplné administraangl. nebo německy,
tívnu kontrolu a musela
přijme do moderně
sa opierať len o nemeczaříz. domu starší za
kú volu a . jej rozhodovaměst. pán. K dispozici
je samost. byt, kde
nie. Nemóže byť teda vý
může bydlet se svým
znamnější argument ako
manželem. Vysoký plat,
tento, že nešlo o puč. Zo
výhodné podmínky.
slovenských branných sil
Volejte lask. před 10.
hod. dop. (Melboume)
bojovali proti povstalcom
■
52-5209.
r » n .v c t S i i o n l r o i
n o r.
len takzvané Pohotovost
ně oddiely Hlinkovej gar
ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ,
dy, všetko ostatně bol o
Jednota ve Viktorii
nespoťahlivé pre Nemcov
uspořádá k 6. výročí okupace Československa
protestní manifestaci, při níž budou po anglickém a pre bratislavská vládu.
projevu promítnuty filmy (hlavní film: Děti revoluce)
V oblasti zákonodárné.]
V sále 2, Napier St., (roh Victoria Pde. & Napier St.) vyniesla Slovenská národFitzroy.
ná rada v Banskej Bystri
v sobotu 24. srpna 1974 v 7.30 hodin večer
Vstup volný. Přivedše své australské přátele a ci 40 nariadení, medzi ni
známé, ať vidí, jak vypadá komunistická svoboda. mi také, ktoré zrušili zo
zákonodárstva slovenské
liH H liiiiiiiiiiiiiH iiiH H n n iiiH iiiiiH n iiiiW liím m m m ito
ho státu všetky tie nor
E S to up ající in fla c e postihuje těžce i H las d o m o v a .s
my, čo odporovali repub
z S n a ž ím e se přesto u d ržet dosavadní cenu. U snad -E likánskému a demokratic
Slovenská
S n íte n ám to, pom ůžete-li dále z v ý š it počet odbě-E kému duchu.
národná rada tiež nedovo
~ ra te lů . K dyby si list n a p ř. p ře d p la tila větší č á s t=
lila, aby sa realizovali
E tě c h , k te ří si je j dosud p ů jč u jí od p řá te l, měl b y E plány londýnskej
vlády,
; H D nyní v y h rá n o . D ě k u je m e za spo lup ráci.
H D E ktoré boli zamerané proti
slovenskému národnému
5 1H111| | H111 i li II I i lil 111111111111n 11II I I ; I ; I ; 11n 3j ! řt j ! j í i F H
programu, odmietla vlád
nu delegáciu na čele s
(o
°
£
DARUJTE
% ministrem Nemcom a
viedla celu politická a vo
i jenská správu sama, ne
závisle na Londýne, ale
nie v rozpore s ním, tam,
kde rozporo v nebolo.
Pri tom by nebolo ro
lo
.
o
86 Nieholson Str., Abbotsferd, Víc.
% zumné nepřiznat’ , že sa
|0
o
nestali chyby. V revoluč£
Telefon
41-6973
o nom období, aké sme v
Banskej Bystrici přežíva

É

rovnání:
"Když u nás některý
novinář za to, že se v le
tech krize dal na nebez
pečnou cestu, na níž za
sebou svedl nevinné lidi,
že veřejně štval proti so
cialismu, byl potom zba
ven možnosti vykonávat
novinářské povolání, pro
tože se ukázal prokazatel
ně morálně a vůbec ne
práv, spustili jeho kole
gáčkové na Západě hned
lavinu protestů, jací že to
jsme nelidové. A teď,
když jejich vlastní nejbližší spolupracovníci došlo
va a do písmene ztrácejí
živobytí, najednou je ti
choučko po pěšině.”
čtenáři se kromě toho
dozvěděli, že letní “ okur
ková sezóna” pro sociali
stický tisk neexistuje.

(Pokračovanie zo str. 1)
to bol “ puč” alebo či mu
náleží atribút “ národného
povstania” za takýchto
nepopierateťných skuteč
ností:
V jeho bojových zlož
kách sa sústredilo 60.000
mužov v zbrani riadnej
armády a asi 12.000 partizánov. Vyhlášená mobilizácia prebiehala neobyčajne hladko, bez prote
stu. Mobilizácia hospodář
ských zdrojov, ktoré bolí
■potřebné pre zásobovanie

moderní keramiku

ELLIS

F__________ -___________

. °

li, bolo mnoho prehmatov,
najma z partizánskych
rado v. Ale třeba přiznat’ ,
že Slovenská národná ra
da tieto výčiny, hrubé ná
silnosti, najma proti civilnému obyvatelstvu, od
mietla a zarazila tam,
kde mohla. Třeba z hra
diska
historickej spra
vedlnosti rozlišovat’ med
zi povstaleckou armádou
a partizánmi. Armáda sa
nedopúšťala prehmatov a
násilností. Partizáni, ktorí až na malé výnimky
(Žingorove, Bielikove a
Sečanského odrady) nemali v prvom radě na
zřeteli slovenské národně
záujmy, pokračovali na
vlastnú pasť a riadili sa
príkazmi, ktoré prichádzali z Kijeva, a každá sna
ha to změnit’ bola márna. Preto podiel partizánov na celom povstání bol
vzhťadom na ich zá
vislost’ na Kijeve pasivný.
Ale nemožno zabudnúť
ani na to, že nacistické
jednotky, ktoré boli nasadéné na potlačenie po
vstania, si nepočínali v
rukavičkách a hádám, že
sa dopustili ešte váčších
násilností a atrocít na domácom obyvateťstye ako
partizáni.
Tak či onak, myslím,
že Slováci ako národ sa
nemajú a nebudu hanbit’
za to, že bojovali proti
nacizmu a že boli schopní
zorganizovat’ odboj, ktorý
svojím rozsahom a inten
zitou znesie porovnanie
len s juhoslovanským partizánskym odbojom.

19. 8. 1974

.
.
.

Luboš Pergl, optik z Československa,
' s dluholetou praxí u firmy Alfred Nott,
141 Collins St., Melbourne, oznamuje,

l

že otevřel vlastní závod na adrese:

I

L.

S

G.

P E R G L

1

220 Lygon Street (Lygon Lodge Motel),

1

Carlton, Vic. 3053

!

Telefon: 347-5242

1
1
1
'

|
1

Bilance
(Pokračování se strany 1)
pračkou a mít v mrazničce kdykoli po ru ce . pro
párty kostky ledu. Také ovšem ohled na štěstí po
tomků. Gándhiové, kterými se před šesti lety repub
lika hemžila, vymřeli na možnost postupu v zaměst
nání. Zbyli Švejkové, ulejvající se od práce jak se
dá, nicméně však zastávající funkce, které jim v
osmašedesátém byly pro smích nebo pro výsměch.
Mluvím tu o většině národa. Nedávno jsem se set
kal s Otou Filipem, kterého před měsícem Husákův
režim donutil jít Solženicynovou cestou a ten mi vy
právěl o odporu hrstky Gándhíů, kteří. přežili. Ne
vyhazují do povětří mosty, jako irští teroristé, ne
unášejí letadla jako komandos Jasira Arafata nebo
dr. Habaše. Žijí prostě v podřízených postaveních,
ačkoli by stačilo slovo a mohli by učit na univerzitě,
uveřejňovat jako včera své myšlenky, svá díla.
Bývají pravidelně vyslýcháni, všichni v týž den, v
bvtech mají odposlouchávací přístroje, tajní andě
líčci strážníčci je sledují na každém kroku, ačkoli
by stačilo slovo a byli by ve funkcích, které by si
vybrali.
To slovo však neřeknou, raději dřou bídu, raději
vydávají v samizdatu poctivé umění než ve státním
nakladatelství díla, vymýšlená na sekretariátech.
Žijí bídně, ale nekolaborují. Ani v nejmenším. Ta
hrstka zbyla z heroického odporu před šesti lety.
To se mu to povídá za hranicemi, slyším námit
ky. Posloužím tedy receptem muže, který ho až
donedávna praktikoval v Sovětském svazu, i když
teď už půl roku žije na Západě. Solženicyn napsal
výzvu Nežít se lží a já si z ní závěrem dovolím
ocitovat: “ A tak přes všechnu naši nesmělost nechť"
si každý wbere. zda zůstane vědomě sluhou lži
nebo zda přišel čas. aby se stal čestným člověkem . .
Od toho dne pak . . . se nedá přinutit, aby šel na
manifestaci nebo shromáždění, je-li to proti jeho
přání a vůli nevezme do ruky a neponese transpa
rent či heslo, s nímž plně nesouhlasí: nezvedne ruku.
abv hlasoval pro návrh, s nímž se upřímně nezto
tožňuje: nebude volit ani veřejně ani tajně osobu,
kterou pokládá za pochybnou nebo nehodnou důvě
ry; nedá se zahnat na schůzi, na níž lze očekávat
vvnueené a zkreslené proiednávání otázky; opustí
okamžitě zasedání . . , přednášku, divadelní či fil
mové představení, jakmile uslyší od řečníka lež,
ideologický nesmvsl nebo nestoudnou propagandu;
nepředplatí si ani nekoupí takové noviny nebo časo
pis. které přinášejí zkreslené informace a zamlčují
podstatná fakta . . . ”
Tak to je Solženícynův recept na zničení komuni
stické diktatury: “ neslepovat odumřelé kůstky a šu
pinky ideologie, nesešívat její shnilé hadry. To, co
je nahé, se také jako nahé světu ukáže” . Ani komu
nistická diktatura nemůže operovat, ba ani . žít ve
vzduchoprázdnu. A vakuum wtvoří Gándhiové, mno
ho Gándhíů. celý národ Gándhíů. Anebo, chcete-li, ce
lý národ Chelčických . . . .

^

gogemíte
MOTEL GUEST HOUSE

RESTAURANT
KALORAMA
Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi
B arb ers R d ., K a lo ra m a , V ic .ř tel. 728-1298
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O Slovenském národním povstání nyní

Historie 1944 - 1974
— Podle zprávy ČTK pro
následovali 3. srpna pří
slušníci Veřejné bezpeč
nosti ve Varnsdorfu “ re
cidivistu P. R .” , který
proti nim použil zbraně
a náčelníka obvodního od
dělení VB kapitána Karla
Goldamera zastřelil.
- f V Praze zemřel profe
sor užité geofyziky na
Universitě Karlově ing.
dr. Rudolf Běhounek. Byl
zakladatelem tohoto obo
ru, v Československu a vý
znamně přispěl k jeho
rozvoji a k aplikaci při
průzkumu nerostných su
rovin.
- Tamtéž zemřel
náhle populární herec, bý
valý člen divadla Rokoko
Zdeněk Najman. - V Roud
nici zemřel ve věku 77
let spisovatel dr. K. A.
Čcheidze. autor četných
knih pro mládež.
— Novým čs. velvyslan
cem v Nigérii a současně
ve Středoafrické republi
ce se stal doc. dr. J
Vrla.
— 5. srpna byl v Praze
oficiálně otevřen náměst
kem ministra obchodu J
Blažkem hotel Intercontinental. který je největším
hotelem, v Československu.
Má 11 poschodí a 404 lu
xusně zařízených pokoji s
825 lůžky. Na vybudování
hotelu spolupracovala a
jeho provoz řídí americká
hotelová firma BEtton.
— Z osob. které byly zra
něny při havárii v Che
mických závodech čs.-so
větského přátelství v Zá
luží (viz minulé číslo HD).
další 3 zemřely, čímž se
zvýšil počet zabitých za

městnanců na 17.
— V chebské nemocnici
zemřel náhle ředitel satiristického divadla Večer
ní Brno M. Zejda. Byl na
rekreačním pobytu v Ma
riánských Lázních, odkud
byl převezen do Chebu.
— Na území Čech a Mo-'
ravy vzniklo v jediném
měsíci, v červnu tr., 258
větších požárů, při nichž
byly usmrceny 3 osoby a,
39 jich bylo zraněno. Nej
více požárů vzniklo v Ji
homoravském kraji (47),
nejméně v Praze (21) a v
Středočeském kraji (31)
Z toho 52 požárů vzniklo
v zemědělství a 42 v do
pravě.
— Jugoslávská
firma
INGRA uzavřela kontrakt
se Strojexportem o stavbě
provozní budovy Centrote
xu v Praze na Pankráci.
Jugoslávská firma usku
teční stavbu “ na klí)Ě” ,
tedy včetně prováděcích
projektů a vnitřního sta
vebně technologického za
řízení, za 27 měsíců. Stav
ba bude mít tři objekty:
18podlážní. 8 podlážní a
jednopodlážní.
— Pětičlenná výprava pa
leontologů
Národního
muzea se vrátila z 94denní výzkumné expedice v
Alžírsku zpět do Prahy.
Podle vedoucího expedice
dr. R. Horného přivezla
desetitisíce
zkamenělin,
mezi nimi dva dosud ne.isiarší trilobity objevené
oa Sahaře, jejichž věk od
hadují sa 4S0 miliónů let..
— Trestná senát městské
bo s*J®dn v Praze odsoudil

251etého požárníka Otaka
ra B., který si požáry za
kládal hlavně proto, aby
měl co hasit. ¥ ČKĎ
Elektrotechnika v Praze
9 založil 11 požárů a v mí-stě svého bydliště další
čtyři. Soud přihlédl k do
savadnímu bezúhonnému
životu obžalovaného á k
jeho omezeným duševním
schopnostem a vyměřil
mu trest na dolní, hrani
ci sazby: 4 roky vězení.
— Splavnění středního La
be z Mělníka do Pardubic
pokračuje. V Týnci n. L.
staví polští stavbaři pla
vební komoru a jez, v Par
dubicích je výstavba jezu
a plavební komory již
skončena. Hladina Labe
se zvýší téměř, o 4 m (390
cm ).
1
— čs. úřady povolily od
jezd na západ 441etému
spisovateli Oto Filipovi,
jeho ženě a 2 dětem a dá
le novináři Jiřímu Hochmanovi. Oba byli dříve
členy KSČ. Filip byl ze
strany vyloučen v padesá
tých letech a byl pak’ za
městnán v pražském na
kladatelství. V únoru 1970
byl odsouzen za “ proti
státní činnost” k 18 měsí
cům vězení. Některé me
zinárodní
organizace.,
zvláště mezinárodní PEN
Club, žádaly stále jeho
propuštění. - Jiří Hochman býval koresponden
tem Rudého práva v USA.
V roce 1968 byl zástup
cem šéfredaktora Repor
téra. V roce 1972 byl
zatčen a propuštěn po 7
měsících pro špatný zdra
votní stav.

V komunistických státech prodělává i historie svůj vývoj, i minulost se mění
podle nynější potřeby režimu. Vzorný příklad nám obstaraly v těchto dnech
přípravy k oslavám 30. výročí Slovenského národního povstání, respektive
uveřjnované informace a vysvětlivky, "ja k to tehdy skutečně bylo".

Rudé právo připravují
čtenáře na oslavy uveřej
ňováním krátkých citátr
z “ historických pramenů”
při čemž na historiky
zvlášť prominentní, na
slovo vzaté, byli pasováni
Gustáv Husák a Zdeněk
Fierlinger. Všimneme saspoň, části této historie.
Po válce a zvláště v
době před volbami v ro
ce 1946 tvrdili komunisté,
že Anglie odmítla jakou
koli pomoc Slovenskému
národnímu povstání, že c
jejím poskytnutí vážně vů
bec neuvažovala. I dnes
se britská ochota pomoci
bagatelizuje, ale propa
gační hrot nynější útoč
né historie už míří jinam.
(Citujeme Rudé právo z
2. srpna tr .):

M arcela

- "V íte, jak se na vás podívá řezník, řeknete-li
čtvrt kila masa? Taky je to vždycky o něco větší,
nejméně o deset dkg — já tím nic nezahradím a
peníze utekly. Dále jsou druhy masa, které si ani
neodvažuju žádat, protože jén půl kila nedosta
nete — ramínko, krkovičku, hovězí plát na roládu
či špalíček, to nikdo neukrojí! Ale i v zelenině
je pro jednoho špatné kupování. Hlavička zelí?
Ale vždyť i půlka má někdy půldruhého nebo dvě

slancem v Moskvě, o tom tím, že chtěla poslat na
Slovensko válečný mate
riál.
Gustáv Husák poskytl
“ historický
materiál”
Svou knihou Zápas o zajtrojšek. Píše v ní mj., že
čs. emigrační vláda “ po
mýšlí na vojenskou dikta
turu nad Slovenskem na '
několik roků, že prvá její
starost je určit vojenském
ho velitele a zemského
prezidenta a teprve po ně
kolika letech dát lidu roz
hodovat o veřejných otáz
kách” . Čtenáři se také
dovídají o
memorandu
slovenského ministra ná
rodní obrany gen. čatloše,
zaslaném sovětské vládě.

píše:
'Když jsem 2. srpna
1944 navštívil britského
velvyslance Kerra, jmeno
vaný mi ukázal depeši,
kterou dostal od své vlá
dy. Depeše praví, že čs.
vláda žádala britské úřa
dy o výpomoc zbraněmi
pro přípravu akce dvou
slovenských divizí a pro
vyzbrojení též druhých
jednotek na středním Slo
vensku. Akce nestrpí od
kladu a má být uskuteč
něna do 7. srpna. Kerr
má o tom informovat so
větskou vládu.
Britské
úřady jsou ochotné žáda
nou pomoc
poskytnout.
Odpověděl jsem Kerrovi,
aby si především zjistil
stanovisko
sovětských ú"Jedním z mnoha pří
řadů, neboť podobná akce
kladů provokačního anfimusí být přísně koordino
sovětského a antikomunivána, jinak může vznik
stického počínání čs. lon
nout nedorozumění. Sovět
dýnských vojenských kru
ské úřady již dávno na na
hů kolem generála Ingra
ši žádost připravily vý^
byla i žádost čs. vlády x
zbroj pro 50.000 mužů.
Londýně o dodávku brit
Oproti tomu množství po
ských zbraní pro plánova
žadované od Britů je po
nou samostatnou
vojen
měrně nepatrné a bylo by
skou akci na Slovensku,
proto neúčelné akci nějak
Zdeněk Fíerfinger, který
křížit.'
Je přirozené, že tato
nečekaná britská interven
ce vyvolala u sovětského
velení velké překvapení.
Ve stejnou dobu totiž pro
Čechová
bíhala, již závěrečná jed
kila! Prodával se pěkný pórek, ale jen po deseti
nání o sovětskou dodávku
kusech — jak dlouho bych ho měla ve spíži? Nebo
zbraní mezi čs. vojenskou
zkuste koupit čtvrt kila švestek. Nemohu sníst
misí v Moskvě a generá
víc, když mám choulostivý žlučník. Taky na dvě
lem Davidovem, zástup
porce knedlíků je to ažaž. Dále — v potravinář
cem generála Žuková. Ani
ských prodejnách je to skoro podobné. Třeba zatento pokus reakčních vo
vářky do polévky jsou baleny po půl kile, takže
jenských kruhů v Londý
mi takové vlasové nudle vydrží rok a už se na
ně zkalit vzájemné čs.-soně nemohu ani podívat. Ale kdysi se prodávaly
větské vztahy právě v nejmalé sáčky flíčků, strouhání, písmenek, hvězdi | kritičtějších
okamžicích
ček. I když je to stejné těsto, přece jen jakási ! však nevyšel."
obměna." ...
í
Nejhezčí je titul “ histo

SMĚSNÉ NÁKUPY?
Socialismus., jak je každému jistě zřejmé, je
synonymem blahobytu a hojnosti. Lidé. s peně
ženkami naplněnými poctivou koupěschopnou ko
runou. se nerozpakují nakupovat. Denní tisk v
komentářích o úpadku Západu přináší hrůzostraš
né historky o tom, jak hospodyňky v kapitalistic
kých státech ■nakupují opatrně po dvou plátcích
šunky, zatímco blahobytný socialistický spotřebi
tel si klidně dopřeje šunky půl kila.
; Dopřejme blahobytnému socialistickému spotře
biteli jeho debužírování. Pokud je soudružským
'funkcipnářemí jistě si může dopřát, po-tčem- jeho
sťdce i žaludek touží. Jak se však někdy i ze
socialistického tisku dovídáme, mezi spotřebiteli
jsou i ti, kteří musí počítat s každou korunkou.
Staří lidé. Jak-, těm se nakupuje v socialistickém
obchodě? Přečtěme si výňatek, z dopisu čtenářky
J. Z. z Prahy 4, který uveřejnilo 9. srpna Svobod
né slovo:

byl v této době čs. velvy dýnská vláda provokovala

Důchodci neprotestují, neodváží se. V socialismu
není zákazník pánem. Stará paní požádá v Masně
o dva menší řízky. Dostane je, nejsou však menší,
ale „jako kolo od vozu. Stará paní má důchod
.přeshěUřozpočítán. Kromě toho nemá ledničku,
ftízek se neodváží odmítnout. Nejde raději příště
maso-koupit.
Socialistická velkovýroba ovšem s takovými zby
tečnostmi, jako je péče o starší lidi, kteří nemo
hou nakupovat po kilech, nepočítá. Kostkový cukr.
umělé tuky, strouhanka, to všechno se dostane
jen ve velkém balení. Hřách, rýže, mouka, sůl,
pouze po kilech. Ovoce, zelenina nejméně po půlkile.. Prý se tím ušetří. Ušetří ovšem stát. Pro
důchodce ,však není “ nakúp směšný” — jak svůj
článek nazvalo Svobodné slovo
, ale smutný.

"Čatloš navrhl, že v pří
hodné chvíli otevřou slo
venské jednotky v Karpa
tech cestu Sovětské armá
dě na Slovensko, že slo
venské vojenské velení udělá státní převrat, vy
tvoří vojenskou diktaturu
a zneškodní německé vo
jenské a civilní zařízení
na Slovensku. To mělo
vytvořit možnosti pro so
větské operace velkého
rozměru."

Rudé právo ovšem po-,
znamenává, že V. ilegální
vedení KSS Čatlošovo. mer
morandum rozhodně od
mítlo, protože považuje.
Čatloše za osobu těžce
kompromitovanou.
Jiná část
“ kroniky”
Slovenského
národního
povstání je •uveřejněna
pod nadpisem “ Nelibost
buržoazní emigrace” a
tvrdí se v ní souhlasně
se Zdeňkem Fierlingerem
(a bez jakéhokoli jiného
podkladu), že londýnská
emigrace sledovala s ne
libostí prudký
vzestup
partyzánského hnutí, na
rického” článku, který Slovensku.
Ve všech těchto citá
jsme citovali plně: PRO
VOKACE NEVYŠLA. Lon- tech a krátkých komentá
řích je ovšem především
zdůrazňována vedoucí úlo
MELBOURNE
ha komunistů v přípra
i SYDNEY
vách i provedení Sloven
PROŠÍVANÉ
ského národního" povstá
P Ř IK R Ý V K Y ,
ní
.. .
POVLAKY
ze skladu nebo na míru
dodá firma

Opra vy

, radiopřístrojů, TV,
vádí spolehlivě a levně
transist. a domácích
elektr. spotřebičů pro-

A. Z. Q U ILTIN G

Anna Mendanová
Melbourne:

175 Brougham St..
Kew, Víc., tel. 86-8427

E. HALUŠKA

Sydney:

j

Telefon: 622-2453

j

J

F. 58/125 Napier St,
Fitzroy, Víc.
Tel. 419-3319
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Americko-sovietská
détanta na úkor
ujar mených národov
Dr. Martin Kvetko. New York
Po poslednom kole americko-sovietskej vrcholnej konferencie v Moskvě sa
znovu nastoluje naiiehavá otazka: čo je zmyslom a ciei'om americko-sovietskej
détaiite; a potom: ako ona zasahuje do osudu a budúcnosti naších ujařmených
národov? To nie hádám preto, že by sa pri poslednom střetnutí Nixona s Brež^
nevom bolo Stalo niečo výnimoč.ne nové, lež skór preto, že sa tam nič podstatné
nedohodlo. Nixon s Kissingerom sa vrátili z Moskvy s prázdnými rukami. Aie
ak niečo ich stretnutie prinieslo, tak len to, že posilnilo prestiž Kremla vo svete.
A so zvyšováním tejto prestiže zosilňuje sa aj jeho postavenie vo východnej
EuroDe. ieho nadvláda nad satelitnvmi národmi.

Ale vraťme sa k naším
dvom základným otáz
kám: čo je zmyslom a
cieTom ’ americko-soviet
skej détante? Zo strany
Moskvy jé odpověď jed
noznačná a zřejmá: Mosk
va chce zachovat’ status
quo vo východnej Euro
pe: chce, aby Amerika a
s ňou aj ostatný západný Svět uznali jej nadvlá
du naď našimi národmi.
uznali'jej politická korisť,
ktorá,. získala za druhej
světověj vojny, respekti
ve po nej. To je Ciel’ po
litický. Moskva chce ame
rická technológiu a kapi
t á l,‘aby sa mohla ďalej
ekonomicky rozvij ať, pretože bez americkej tech
nologie a amerického ka
pitálu to urobit’ nemože.
To je ciel’ hospodářsky.
Moskva, ktorá nestačí so
svojím primitivným systémom výskumníčtva a
ešte primitívnejšou apli kációu výsledkov výsku
mu v hospodárskej praxi
držať krok V pokroku,
zistila, žé v terajšom dtómoVom a ' komputerovom
veku nebezpečna zaostá
vá. Stráca hospodářské
postavenie vo svete, ktoré
si tak pracné vydobila
extérizívnou hospodářskou
politikou, ria ktorá už ď a 
lej spoliehať nemože, lebo nemá nekonečné zdro
je přacovných sil, ktoré
by niečo z toho, Čo urobia za člověka, za jeho
ruky a um stroje, jedno
ducho tvrdou prácou vy
dřeli. A. nemože byť lepšia cesta k dosíahnutiu ko
nečného zmyslu détante
pre Moskvu, ktorá sa stá
le bude snažit’ o světová
nadvládu .(tvrdošíjné odmjetá prognózu Tavičo
vých int-elektuálov o tom,
že: akýsi kompromis med
zi. kapitaíizmom a socia
lizmem je nevyhnutný)
ako keď sa spoja jej po
litický ciel’ (krátkodobý uznanie nadvlády vo Vý

chodnej Europe - a dlhodobý - ziskanie nadvlády
nad svetom, s jej hospo
dářskými potřebami, keď
sa ich dosiahne zároveň.
Ale ako odpovedať na
prvá základná otázku zo
strany Washingtonu? Aj
tu sa ponákajá dva dóvody: jeden politický, dru
hý ekonomický. Washing
ton tvrdia, že détante po
silňuje výhliadky, na svě
tový mier, znižuje riziko
nukleárneho konfliktu, ak
ho vraj včbec neodstraňuje. To je ten politický do
vod. V niektorých hospo
dářských kruhoch vo Spo
jených štátoch sa tiež vě
ří, že détante prinesie dosial’ nepredstaviteťná ho
spodář sku
spoluprácu,
rozvoj obchodu, ktorý bu
de pre obé strany vel’kým prínosom. To je dóvod .ekonomický. Ale aj
keď vo Spojených štátoch
je sice nálada v celom ná
rode, aby sa urobilo všeťko pre posilnenie výhliadok na světový mier,
predsa len mnohí pochy:
bujá, či toto je tá cesta,
ktorá k tomu povedie. Lé
bo všeobecné sa kónštatu-'
je, že dosial Moskva neprejavila ochotu žnížiť
zbrójenie a všeobecne sa
už teraz přijímá pozna
tek, že prvá zmluvu o obmedzení
nukleárneho
žbrojenia (SALT I) využi
la k zbrojeniu a tak že
v
niektorých
ásekoch
nukleárneho žbrojenia už
převýšila Washington.
Rovnako sá kritikovia
nastolenej
ekonoinickej
spolupráce medzi týmito
dvorná
veTmocami.
Tvrdia, že Moskva nemá
čo ponáknuť za americká
technológiu a že nebude
mócť amortizovať ame
rické investície na Sibírii.
Alebo, že je to podnik z
politických dóvodov po
chybný, pretože Moskva
kedykoTvek bude chcieť,
móže dodávky
surovin

(podzemného plynu a ro
py) do Ameriky zastavit’ ,
keď to bude považovat’
z politických- dóvodov za
vhodné. Preto kritika dé
tante sa v Americe přehlbuje napriek tomu, že
celý národ si praje, aby
došlo k uvoTneniu medzinárodného napátia a zá
roveň k normalizovaná!
spolupráce s Moskvou.
Jedni poukazujú na neáprimnosť Moskvy v otázke zastavenia pretekov v
nukleárnom zbrojení, druhí zase tvrdia, že by Ame
rika urobila lépšie, keby
sa tie investície, ktoré má
dostat’ Moskva, věnovali
na rozšírenie
domácej
snergetickej
základné,
řažko však táto americká
diskusiu pochopit’, ťažko
nájsť v nej logiku a ťaž
ko povedať, ako skončí.
Vraťme sa však k drubej základnej otázke: ako
americko-sovietská détan;e ovplyvňuje osud a buiácnosť ujařmených ná
rodov? Samozřejmé, že
are nás exulantov je to
lajvážnejšia a najaktuálíejšia otázka. A bohužial’
aj vel’mi tragická. Lebo
)d toho času, čo prezident
Vixon prišiel s politikou
‘od konfrontácie k vyjed
lávaniu” a čo sa Kissin?er stal jeho poradcbm
are otázky nářódnej bezaečnosti a potom mini;trom zahraničia, détante
aeznamená nič iné ako
adpísanie
amerického
láujmu na
národných
išpiráciách a na ich ne:adatel’ných právach na
šich národov na' samo
statný národný život. Zaaudlo sa, respektive v
imerickej politike détante
ňet miesta pre Trumanoru doktrínu, ktorá zachráňla Grécko před skomuňzo váním; niet miesta
are politiku zadrziavania
comunistickej rozpínavo
sti (policy of eontainnent), ani pre politika

VAŠE DAŇOVÁ PŘIZN A NÍ

zhotoví,
V E D E N Í VAŠICH OBCHODNÍCH KNIH

obstarají
Dr. P. & E. M. K EM EN Y

registrovaná daňová kancelář
7 Draper SL, Ormond, Vic. 3204
: prezidenta
Eisénhovera
Volejte — možno česky neb slovenský —
(policy of liberation), ani
pre politiku prezidenta
po 7. hod. večer nebo v neděli po celý den
Kennedyho (mier a slobo
Telefon (Melbourne) 58-4917
da sá nedeliteťné, nemóže žiť polovička světa v
slobodě a druhá polovička
v otroctve), ani pre politi
ku budovania mostov do
strednej
a
východnej Poznaň, Budapešť, Česko práva. Beam konštatuje,
Europy prezidenta John- slovensko v roku 1968, že otázka ujařmených ná
rodov je najhroznejším.
sona. Na to sa všetko za PoTsko v roku 1971).
Vedié sa učený spor c . nevyriešeným dedictvom
budlo. Od toho času, čo
světověj vojny
prezident Nixon prišiel so tom, čo znamenali spoje druhej
necké.
porady
v
TeheráKonštatuje,
že od druhej
svoiou politikou
“ from
confrontation to negotia ne a na Jalte, či príniesli světověj vojny Amerika
tions” sa na středo a vý- vytvorenie zón politického podporovala oslobodzovachodoeuropske
národy vplyvu, rozdelenie vplyvu cie hnutia arabských a
áplne zabudlo. Nenajdete medzi velmocami, ale bez afrických národov, expo
zmienku o nich ani v jed ohl’adu na to, čo sa tam novala sa tak veTrni poli
nej řeči prezidenta Nixo stalo, možno povedať, že ticky, vojensky a ekono
na alebo ministra Kissin- to, čo sa nepodařilo do micky v Azii; na Korei a
gera. To, čo nemohol do stat’ Stalinovi na Jalte, na Indočínskom polostrostat’ Stalin za Trumana dostává teraz Brežnev od vé, ale v Europe okrem
a čo nemohol dostat Nixona a okrem toho mu už spomenutých sTubov a
Chruščov za Eisenhovera Nixon pomáhal vybudovat' vyhlášení nič nepodnikla
a Kennedyho, to získává předpoklady pre dalšie a najma teraz . nehodlá
Brežněv za Nixona. Celá prenikanie do světa.
podniknáť.
VeTvyslanec
Vo všetkých prejavoch . Beam přiznává, že je to
americko-sovietska dětan
te ide v prvom radě na amerických štátníkov je najvážnejší ňstup od tra
ákor našich, zotročených teraz otázka práv ujařme dičných cieTov politiky
národov. Lebo výsledky ných národov vynechaná. Západu v modemých čas
nebezpečnými
détante na poli odzbroje- Pri otváraní nových ciest soch
nia alebo v ekónomickej détante sa o nich nehovo implikáciami pře budúcspolupráci móžu byť po ří, nemyslí sa na ich osud nosť. Moskva ohrožuje
chybné (zdá sa, že Mosk a na ich budúcnosť. Len ujařmené národy v ich náva vždy viac získává ako 24. jála na to upozornil rodnom charaktere a drží
dává), ale,: na áseku osu americká veřejnost’ Jacob ich na hospodárskej árovdu a (buducnosti ujarme- ’ Beam. bývalý americký .hi, aká existuje v Soviet
ných národov je tu vylo veTvyslanec v PoTsku skom zváze. NedovoTuje
žený áskok, vyložena strá- (1957-61), v Českosloven sa im rozvíjať tak, ako
ta pré západný svět, odpí- sku (1966-69) a v Soviet- by to ich intelektuálny po
sanie spojenca, ktorý' mu skom zváze (1969-73) vo tenciál a možnosti styku s
od skončenia druhej svě svojom článku vo Wall- ostatným svetom umožňo
tověj vojny poskytol nie- street Journal, že détante vali. To platí o Českoslo
koTkrát příležitost’ so so- ide ,na ákor ujařmených vensku viac ako o ostatvietskym
despdťizmom národov, resp., že nemy ných východoeuropských
áčtovať (Berlín, Plzeň. slí na ich nezadateTné krajinách. (Pókr. str. 3)
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VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VESELOU
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- kterou pořádá v sobotu dne 24. srpna 1974

v moderních místnostech St. Kilda Bowling Club-u
Fitzroy Street, St. Kilda (blízko nádraží St. Kilda)
Začátek v 8 hodin večer, konec v 1 hodinu

VSTUPNÉ $ 3.-

Všechno občerstvenj.k dostání za barové ceny

Lehká večeře, dle objednávky, .
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K tanci hraje orchestr LA STRADA
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Reservování míst: telefon 98-5756 (Chrpa), 96-5884 (Peterka)
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Kapitalismus a socialismus (IX)
Ferdinand

stále ještě existuje.
Svobodomyslný Rus se
dostane - tak nebo tak do západního velkoměsta
a prochází krámy. Vidí,
že existuje dvacet růz
ných zubních past, a jsou
prodávány v dvaceti růz
ných obchodech. Nějaký
cit, jejž si s sebou při
nesl, mu brání, aby v tom
viděl triumf svobodomysl
nosti a podníkavosti. Toto se týká zubních
past, avšak mysl svobodo
myslného Rusa se nera
duje ani z pestrosti ve vě
cech filosofických a poli
tických. jestliže vede až
k tomu. že žádná zásada
není bezpečna před po
směchem. Jde zcela mi
n » jeho pochopeni, jestli
že je některým profeso
rům :®a Hekterýcíi siiver
siíách dtmteao hlásal a
žádat pád vlády, která .je
živi.
V pojetí
sovětských
oposičnikú se vláda zaklá
dá na širokém a rozum
ném souhlasu, který ne
má být rušen ani sobec
tvím skupin ani úchviností jedinců. V západním
pojetí se svoboda zakládá
více na právech jedince,
v pojetí sovětských oposičníků více na povinno
stech
a
zdrženlivosti.
Podle jejich mínění spo

OPRAVUJEME ODBORNĚ KARAVANY

lečnosti příliš rozrůzněné de pokračovat. Byli a
a poddajné i smělým roz jsou, kdo od vlastní čin
marům a rychle přechá nosti nečekají význačné
zejícím módám, schází výsledky a dávají před
stabilita - nebezpečný '.to nost sociální jistotě, a ť
stav, je-li velký odpůrce jakkoliv je potřísněna jak v sovětech je.
na blízku.
Jestliže násilí nebude
Avšak,- mimo tyto poli
tické úvahy, jaká je prav rozhodovat - nebude? tendence kolektivistická a
děpodobná budoucnost?
Ruská revoluce přemě tendence individualístieká
nila mapu a kapitalismus budou se navzájem kori
bude navždy ve světě govat a střídavě stát v
méně než před ní. V so popředí podle toho, čeho
větské říši jsou možný v té které periodě bude
různé převraty, ale zno více třeba. Snad, po ně
vunastolení
kapitalismu jakou dobu, idea státní
tam by byl sen neprozí- nebo socialistická bude
ravé mysli. Na velkém mít celkovou převahu.
dnes sovětském území ne
Je tomu už dosti dávno,
ní socialismus otázkou. co komunistický socia
Otázkou bude - už je při lismus přestal být hlavně
sněním statečných mužů třídním dělnickým hnu
- podoba socialismu. Má tím a stal se hlavně hnu
í® b ý t sa c š a lisiB B S - jemuž tím politickým. Má bla
ho diktatury ua prvním
všedta* je dtevoiea©?
V pravděpxiotaé ba- místě svého zápua a za
dowsosfi 'traSe fcapBa- vírá dveře před indiviSsEtBS vystaven trvalé t&aefeí ssabaa, která v
konkurenci socialisniíi- a QBsaradÉH historií hrála
častá se bude obtížně bá vtífaMi noli. Je to politic
vymyšlená.
nikoli
jit i proti státu, který je kypatrně jediný schopen organicky vzniklá posice
zmoci některé nové a ne a spokojuje se více méně
smírné úkoly, jež při netečným koí-ektivlsmem.
Solidní psj ekologové ob
nesla moderní doba. Úko
ly ty jsme vypočítali. Sta jevili. co nazývají "úzký
rý zápas mezi příchylno mi hranicemi lidsk é m y
stí lidí k svobodě a pří sli". Učí. že člověk je ne
chylností k sociální rov dokonale uzpůsoben, a že
nosti a sociální jisotě bu (Pokračováni na sír. 6)
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KEW CONTINENTAL BOTCBEKS Pty. Ltd.
KOPE® SMALLGOODS Pty. Ltd.
3 2 6 High Street, Kew, V íc

Tel. 8 6 7178

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Vde.), zastávka č. 38
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c — včetně elektr., sváření, vnitřního, zařízení, atd. ”
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pravé České Řeznictví
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Peroutk?

Lenina proletariát zklamal, když po konci první světové války nepovstal k velké revoluci v západních
průmyslových zemích. Avšak Lenin doufal, že demokracie, buržoasie a kapitalisté ho nezklamou. Odkud
si do něho přišla pevná víra, že si svobodni lidé nedovedou vládnout, a, jsou-li ponecháni volnosti a
sami sobě, přivedou společnost do rozvratu, jejž bude snadné zvnitřku nebo zvnějšku povalit. V Le
ninových sebraných spisech není náznak, že by se byl štítil užívat vojenské převahy, kdyby ji měl.
Avšak udržuje se neurčité očekávání, že moderní věk obměkčil také dnešní sovětské vládce, a že oni
tajně přestali být leninisty a vyrábějí velké spousty zbraní bez zvláštního účelu. Komunistické noviny
ochotně polemisují o všem na světě, mimo o jednom: co by z toho vyplývalo, kdyby dnešní komuni
stičtí vládcové zůstalí skutečnými leninisty.

Když byl Solženicyn
propuštěn -- nebo spíše
vyhnán - do exilu, očeká
valo se snad, že s velkým
potěšením vpluje do zá
padních poměrů. Naopak
se ukázalo, že má ostré
hrany a někdy se v no
vém prostředí rozčiluje.
Hněvivě se''díval na dav
reportéru, kteří ho strka
li a křičeli a potom ho
obléhali v domě. do něhož
se uchýM. Nepřijal trpně
vysvětlení, že západní novinářství je podnik soutě
živý. a že noviny a repor
téři musí'mezí sebeu bez
jemnosti bojovat o zprá
vy nebo i jen zdání zpráv.
Viděl v tom vysvitfejí
neostýchavě kapitalistic
ké.
Svobodomyslný
západ
roztírá náruč, aby objal
statečné sovětské oposíčníky, kteří s největším rišikem bojují proti nikomu
odpovědné diktatuře ve
své zemi. Ale oni se ně
kdy vymaňují z tohoto
objetí. Když najdou příle.žitost, kritisují, co se jim
zdá přemírou svobody na
západě. Shledávají, že se
zde udržuje tendence vě
řit. že sověty nemají
žádný plán a nechávají se
unášet událostmi. Solženi
cyn a jeho druhové va
rují, že světovládný plán
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0 naši exilové spokojenosti
Aleš Nebeský

Co vlastně chceš? — zeptal se s očividnou nechutí.
My jsme přece jen národ kverulantů — TAM by ses
nikdy neměl tak jako tady.
Já — pochopitelně — opak netvrdil. fteč byla o
exilu a je-li řeč o exilu, téměř vždy se skončí u
poměřování co koupím TAM a co tady. Na této ro
vině pak ono staré rčení “ nejen chlebm živ je člo
věk” je přijímáno s nechutí (zase jeden kverulant),
nebo s podezřením (zase jeden indoktrinovaný).
Pro svojí nelásku ke komunismu jsme měli a snad
ještě stále máme všeobecně pochopitelný argument:
nehumánní kapitalismus byl schopen dát člověku ma
teriálně bohatší život než onen pověstný nejhumán
nější systém. (0 bohatším životě kulturním — ku
podivu — se člověk doslechne jen občas a letmo.)
Takovýto antikomunísmus postavený, na početnici tře
tí třídy obecných škol je sice jasný, zato se ale pří
liš neliší svou úrovní od toho, co se snaží potřít. Ne
mluvě o tom, že tyto jednoduché počty se nám trochu
zamotávají a velice pravděpodobně zamotají ještě
více;
Mohli-li jsme s čistým svědomím ještě před rokem
s opovržením konstatovat, že tady se “ neshání” , ale
nakupuje, dnes nás již ani příliš nepřekvapí, dozvíme-li se od prodavače — Račte se pozeptat koncem
příštího týdne, snad něco dostaneme. Dávali-li jsme
ještě přeď ne příliš dlouhým časem k dobru jako
anekdotu, že čekací doba na auto se počítala na
léta. oproti tomu, co tady člověk vešel do krámu a
odjel, smích nám pomalu zamrzá na rtech.
To vše se dá ovšem vysvětlit. Třeba tím, že^ i. jen
opar socialistické příchutí kolem vlády působí i na
I tu nejzdravější kapitalistickou ekonomii jako jedovatý
|plyn. Všechny kapitalistické země ale nemají vlády
i se socialistickou příchutí a tak se dá najít možná
|úplnější vysvětlení v tom, že se člověk blíží k hra! nici vyčerpání známých světových kapacit. Vysvět
lit se ďá téměř vše — při troše dobré vůle. Potíž je.
že početníkový antikomunísmus si vždy _potrpěl na
jednoduchá fakta. Vysvětlování — ať již postavené
na skutečnosti nebo iluzorních představách, či žonglérství — vždy odsuzoval jako nepodstatné.
Ekonomická skutečnost současného. světa je zcela
samozřejmě celou řadou příčin a důsledků o jejichž
vzájemných vlivech se dohadují ekonomové sice^ z
vervou, ale zatím bez viditelného řešení. Z toho vše
ho ale vystupuje zcela jasně nepříjemná skutečnost
— zpomalení růstu národních důchodů s nevyhnuté!nvmi důsledky, které začínají vytvářet otazník nad
důvody k odchodu do zahraničí pro dosti značnou
část naší emigrace.
“"Nelituji toho. ale podruhé bych to již neudělal”
— je snad i pochopitelná reakce. 0 to víc, oč zprá
vy z domova vcelku shodně konstatují, že situace
na trhu v kvantitě i sortimentu (což samozřejmě newlučuje notorické střídám “ úzkých profilů” ) je
daleko lepší než byla před naším odchodem. Ce"«vé relace se sice ještě stále blíží k hranici šoku,
ale při inflací — zvláště západoevropské — se k po
dobné hranici mohou dostat i země, kde žijeme. Struč
ně řečeno, i v oblasti ekonomie se začínáme pohy
bovat spíše na rovinách víry optimistů (“ takhle to
dál jít nemůže, brzo se to zlepší” ), nebo pesimistů
(“ bude to ještě horší” ), než na rovinách jednodu
chých početníkovýeh úkonů.
Mohli-li jsme se tady ještě před krátkým časem
spokojeně omamovat pomyšlením nad vlastní genia
litou. jak dobře jsme udělali, neboť zde koupíme za.
stejnou dobu práce pět. vuřtů místo jednoho,. velmi
brzy se nám může stát. že onen poměr sě zmenší.
Co pak? A dojde-li k zatím nemyslitelnému a ne
představitelnému vyrovnání poměru na jedna ku jed
né? Co pak se stane s naší spokojeností^ nad početní •
kovou jasností? Co pak se stane s našimi řečmi o
svobodě, které sice zřídka, ale přece jen občas
utrousíme?
Není to tak. že naše spokojenost nad velikostí
kotlety, nad-autem či domem je luxus, který jsme
si neměli dovolit, protože nás zavedl do slepé uličky
a ona spokojenost není a nebyla ničím jiným, než po
chybenou idealizací důsledků namísto reality pří
čin?
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Kardinál Mindszenty

GRAMOFONOVĚ DESKY

World Record Club se sídlem v Melbourne (P. O.
B. 76, Burwood, 3125) oznámil program edice na
zvané Record Society pro období 1974-75. V dřívějších
ročnících jsme se ve výběru World Record Clubu
setkávali zejména s Dvořákem a ojediněle se Sme
tanou, jedna deska byla věnována pražským barok
ním skladatelům. Konečně nyní se v programu obje
vil Janáček, v dubnu 1975 bude subskribentům za
sílán zvukový snímek, na který nahrála česká piahistka Eva Bernátová klavírní skladby Leoše Ja
náčka — Sonáta 1. 10. 1905, V mlhách a Na zarostlém
chodníčku. Propagační brožura mylně informuje
australské zájemce o původu názvu sonáty, Janáček
v ní evokuje den, kdy byl c. k. žandáry zabit mladý
český dělník před Besedním .domem v Brně „a ni
koliv student v Praze. Před časem jsme referovali
o podobné nahrávce, kterou vydala společnost Deuť
sche Gramophon s pianistou Rudolfem Firkušným.
Druhá deska s Janáčkovou hudbou vyjde v Record
Society v červnu 1975 — Zápisník zmizelého, nahráv
ku připravil s německými sólisty Rafael Kubelík.
Pro zajímavost dodávám, že Zápisník zmizelého
(zhudebněný deník chasníka, který ze své moravské
vesnice odešel s cikánskou milenkou, drama konflik
tu mezi selskou tradicí a vášnivou láskou) je v Mel
bourne k dostání i na české nahrávce Supraphonu.
Supraphonový snímek Janáčkovy opery Příhody liš
ky B.ystroušky (sólisté, sbor a orchestr Národního
divadla v Praze) získal Grand Prix du Disque —
Paris 1974, podobné ocenění bylo ve Velké Británii
v tomto roce uděleno desce se Smetanovými sbory
(sbor a orchestr české filharmonie za řízení J. Ve
selky) .
..Značnou pozornost vzbudila čtyřfázová nahrávka
Beethovenova klavírního koncertu č. 5 (Císařský),
kterou připravil pro Deccu čs. exulant Rudolf Firkušný s orchestrem New Philharmonia s dirigentem
Uri Segalem. Tato verze údajně ještě převyšuje na
hrávku tohoto koncertu s Pittsburským orchestrem
pro společnost Capitol (Classic for Pleasure). Pro
tuto společnost Firkušný také nahrál Beethovenovu
Apassionatu, Měsíční a Patetickou sonátu atd.
Tuto hudební poznámku uzavíráme informací o
velmi úspěšné premiéře Janáčkovy opery Její pastor
kyňa (Jenůfa) na scéně nové opery v Sydney. Po
provedení Výletů pana Broučka v Adelaidě je to
druhá opera Leoše Janáčka, která byla v tomto roce
nastudována v Austrálii s místními sólisty, sbory a
orchestry. O Janáčkově triumfu také mluví úspěšné
provedení Její pastorkyně v londýnské opeře (Royal
Opera House Covent Garden) v současné letní se
zóně, kdy v Londýně, je tisíce turistů z celého světa.
TP

DOMOVA

Kardinál Mindszenty představuje svéráznou posta
vu východoevropské katolické hierarchie a vášnivé
ho odpůrce komunistického režimu v Maďarsku. Ostři
homské arcibiskupství, jehož stolec zaujímal po dlou
há léta, zasahovalo i na slovenské území. Vatikán
nyní zbavil Mindszentyho tohoto ordinariátu s odů
vodněním, že kardinál žije ve Vídni a úřad de facto
nevykonává. Toto rozhodnutí je provázeno mnohými
projevy souhlasu i nesouhlasu, diskuze zasáhla i
Austrálii nejen snad pro vysoký podíl praktických
katolíků nebo velký počet Australanů maďarského
původu, ale také v souvislosti se zprávou, že kardi
nál Mindszenty přijede koncem roku do Sydney na
kratší návštěvu.
Nový život (č. 3-4, 1974), exilový časopis vydávaný
v Římě, referuje o kardinálu Mindszentym takto:
“ Nijak nepřekvapuje, že zprávy týkající se ma
ďarského kardinála Mmdszentyho vyvolaly ve světe
různé reakce, i negativní. V zájmu pravdy si při
pomeňme, co vlastně bylo z Vatikánu řečeno a co
ne. Především není zcela správné mluvit o sesazení.
5. února na první stránce vatikánského deníku L’Osservatore Romano mohl čtenář po jmenování něko
lika sídelních biskupů a apoštolských administráto
rů v Maďarsku číst, že' '“ sv. Otec po výměně řady
dopisů s arcibiskupem kardinálem Mindszentym pro
hlasuje ostřihomskou arcidiecézi za vakantní a jme
nuje pro ni apoštolského administrátora” . Na téže
stránce najdeme osobní dopis papežův kardinálovi,
plný úcty a uznání pro kardinálovu věrnou službu
církvi, ať už v letech, kdy mohl vykonávat svůj
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Kapitalismus a socialismus
(Pokračování se str. 5)
do jeho mysli se obyčej
ně vejde jen jeden prob
lém, jen jeden zájem. Tak
se historie pohybuje ku
předu ne jednotným roz
hodnutím celku, nýbrž zá
pasem dvou směrů. Bylo
řečeno: “ Zkouška prvo
třídní inteligence je schop
nost udržet v mysli dvě
protikladné ideje a přece
si
zachovat
schopnost
jednání” .

,’
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VÁS

Sovětský socialismus se
vzdal nároku na prvotříd
ní inteligenci, jak tu je
charakterisována.
Lho
stejně snáší, že zároveň s
tím se odchyluje od mar
xismu. Vědomě se na to
to odchýlení připravoval
když se nazval marx-Ie
ninismem a spojil to, če
mu Marx učil, s tím, cc
Lenin
chtěl.
Oficieln
doktrinou komunismu je
dialektika, což mu všal>
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' Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
1 Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovenský
1
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
B.
v nutných případech i telegraficky.
1
V pátek" je otevřeno do 9. hod. večer,
V
ale v sobotu je zavřeno.
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nebrání v trvalé snaze
dialektickou
skutečnost
zlikvidovat. Jesliže dia
lektika není soutěž dvou
směrů, co je?
Komunisté ovšem hojně
citují Marxe, ale nikdy
necitují
jeho
základní
poučku: “ Co charakterisuje dialektický pohyb,”
psal Marx, “ je současná
existence dvou protikladných aspektů, jejichž vý
sledkem je nová katego
rie. Výlučný pokus vy
loučit
špatnou . stránku
rozbíjí dialektický pohyb
na dva kusy.” Avšak nic
není sovětskému socia
lismu tak velice proti
mysli jako současná exi
stence dvou směrů. Kam
dosáhne, vyhlazuje jeden
směr, trestá jeho nositele
a přikrývá vše svým "mo
nologem.
Je snadno říci, co je
ideál. Nepotlačitelná exi
stence dvou složek' lidské
povahy, kolektivistické a
individualistické, byla v
dějinách dostatečně pro-

kázána, a ideál by byl
spojit je v citlivé, pružné
koexistenci, v níž oba
směry přispějí tím, co je
jejich přednost. Ideál je
synthesa. Poněvadž však,
pro “ úzké meze lidské
mysli” , všechno se rozho
duje zápasem, je třeba
znát podmínky zápasu.
Zřídka kdy, snad nikdy,
se nevzdá silná_ strana
dobrovolně svých privile
gií;

biskupský úřad, nebo i v letech, kdy jeho údělem
byla koruna utrpení; a Pavel VI. dodává slova na
děje, že v zájmu své diecéze i života církve v Ma
ďarsku kardinál přijme i tuto oběť, kterou na něm
nyní žádá. Kardinálův sekretariát, hned potom . uve
řejnil prohlášení, že kard. Mindszenty se sám ne
vzdal svého stolce, a ve čtyřech bodech poukázal
na nesvobodu církve v Maďarsku. Odpověď Svaté
stolice, odevzdaná římským novinářům, bylo volné
rozvedení listu .sv. Otce Mindszentymu: před, rozhod
nutím si svátý Otec a kard. Mindszenty v této věci
vyměnili několik dopisů, a když kardinál trval na
svém mínění, že se ve svědomí nemůže vzdát švé
funkce, "Pavel VI. si vše vzal >na sebe — i “ odiunťh.
tj. negativní reakce; učinil tak v zájmu dobra ostři
homské diecéze, aby předešel dalším škodám, které
vzcházejí kněžím i věřícím z toho, že diecéze je už
25 let spravována sousedním biskupem, aby se od
stranily pokud možná škody, ke kterým už došlo,, a
konečně aby Svatá stolice ze své strany nezahradila
cestu zlepšení situace, ve které nikdy nesmíme ztrá
tit naději. Nijak z tohoto rozhodnutí nelze vyvozovat,
že by si ve Vatikáně zakrývali oči před skutečnou
situací církve v Maďarsku i jiných komunistických
zemích; dokazují to opětovné veřejné protesty sv.
Otce v jeho proslovech.
Mimoděk se nám derou na mysl osoby jiných kar
dinálů, kteří se stali “ obětí” podobných rozhodnutí
Svaté stolice. R. 1960 umírá ve svých rodných Krásí
cích záhřebský are. kard. Stepinac — byl propuštěn
z vězení, ale nesměl veřejně vystupovat. A své slovo
dodržel. Umřel v skrytu, ale jeho pohřeb se stal
triumfálním průvodem. Podobně náš kard. Beran —■
už 1963 píše Pavlu VI., že je ochoten se zříci hod
nosti pražského arcibiskupa, jestli to prospějé si
tuaci církve v jeho zemi, a toto své rozhodnutí opa
kuje r. 1966, když koncil dává pokyn biskupům, aby
v 75 letech resignovali z řízení diecéze; také věrně
zachovává přání Svaté stolice,, aby. upustil od pro
jevů, které by mohly být politicky vykládány. V
mlčení žije rovněž lvovský arcibiskup kard. Slipyj
Podle.mínění samých Maďarů nelze toto říci o Mind
szentym: prý byla koncem prosince v Římě delegace
maďarských biskupů a vlády, aby si stěžovala ve
Vatikáně proti některým Mindszentyho výrokům. Zdá
se, že v nejbližší době mají vyjít Mindszentyho pa
měti, v nichž prý nic nezakrývá ze svých názorů o
režimu, vládnoucím dnes v Maďarsku. A snad je
vhodné v této souvislosti připomenout, že ostřihom
ský arcibiskup je podle maďarské ústavy ještě z
Rakousko-Uherska jedním z regentů, správců králov
ství — a není tajemstvím, že Mindszenty tento názor
zastává.
Je tedy otázka kard. Mindszentyho velmi spletitá.
A proto chceme přijmout rozhodnutí Svaté stolice,
ale též na druhé straně s úctou se dívat na stateč
ného kardinála, který se šice své funkce sám ne
vzdal, avšak rozhodnutí se podrobil. A nemenší úctu
a lásku chceme mít k papeži Pavlovi, který rozhod
nutí vzal na sebe, bez ohledu na to, že se ještě
zvětší už tak častá negativní kritika jeho činu . . .”
Petr Ovečka
Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

Jak StB zabránila
světovému konfliktu
Jaroslav Kujeba

Kdyby nebýlo živnostnice Anny Čechové — a bdě
Sovětský
socialismus losti šéfa estébé Jaro Obziny — mohla vypuknout
bude tlačen k syntheši, válka mezi Československem a jedním z jeho zá
jestliže demokracie bude padních sousedů. Tak se ukázala jednak nezbytnost
silná. :Jésliže buržoasie této hromadné společenské organizace, jednak to, že
i reakcionář a zavilý soukromý podnikatel může.: na
nepropadne “ principu roz konci svého života prospět čs.. pracujícím, dostane-li
koše” , jestliže
kapita se do správných rukou.
Začalo to onen večer, kdy se. -revanžistický mi
lismus se vrátí k svým
přísnějším
začátkům. nistr zahraničí přijel podívat, jak pokročila norma
lizace. Docela oficiální, ale velmi přátelská státní
Jestliže prospěšnost indi- návštěva to byla. Na banketě, uspořádaném na-po
viáuelní snahy bude: í v čest hosta a na. zakončéní rozhovorů o výměně zná
socialistických
zemích mek a o malém pohraničním styku' motýlů, byl pří
prokázána čilými lidmi. * tomen také soudruh president. Ještě,celý slabý po
přestálé nemoci přišel, aby vahou jsvé osobnosti do
Jestliže obyvatelstvo tam) jednal výměnu tří Zachovalých “ Svobbdů” za jednoho
pocítí, že může být, aspoň přetištěného “ Heinemanna” . Host posléze k tomuto
v : menších věčech, lépe pofidérnímu .obchodu přece jen-svolil a to s.^presi
obslouženo než je obslu denta rozveselilo tak, že nakonec' ani nevěděl, jak
se dostal do postele.
huje gigantický, zapomět
Věděl to však šéf Stb. Ráno si dal zavolat agenta
livý kolektivisrnus.
Nováka a pravil mu:

19. 8. 1974
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Žorés Medvěděv: Deset lét po Ivanu Denisovičovi. (M acMillan, Londýn, 1973)

Rezoluce
velícímu generálovi
cizího vojska

Deset let sovětské
literární politiky
Žorése Medvěděva nemusíme čtenářům HD představovat. Referovali jsme
svého času o anglickém vydání jeho záznamu o autorově nuceném pobytu v so
větské psychiatrické klinice a o boji jeho bratra Roye a západního veřejného
mínění za jeho propuštění, (český překlad této zprávy o sovětských likvidač
ních metodách vydal letos kolínský IN D E X pod názvem "Kdo šílí".) K jeho
osobě zbývá dodat, že tento nepohodlný biolog přijal loni nabídku jednoho
londýnského institutu, aby na něm přednášel, sovětské úřady ho pustily do
kapitalistické ciziny, ale v Londýně mu velvyslanectví odňalo pas, takže Med
věděv se stal exulantem proti své vůli.

Tvardovskij byl
Kniha', která je dnes xandr
předmětem našeho zájmu, nadšen literárními kvali
zahrnuje vlastně mnohem tami románu neznáméhc
delší údobí, než uvádí ti rjazanskeno spisovatele e
tul. Fakticky je to histo ukázal rukopis tehdejšími
rie přátelství dvou sovět vládci Sovětského svazi
ských intelektuálů, spiso Chruščovovi. Zdá se, ž«
vatele a biologa. Začalo Chruščov přece jen nebyl
neomezenýtr
Solženicy novým dopisem, takovým
komentujícím samizdato diktátorem, jak se má n;
vé vydání Medvěděvova západě často zato. Nemohl
díla o diskusi sovětských přikázat státní cenzuře
genetiků. Teoreticky se Glavlitu, aby dala do ru
však rýsovalo o dva roky kopisu razítko, nezbytně
dříve. Na podzim 1962 vrá pro každé dílo, které se
til redaktor Novéhu Miru má v Sovětském svazi
Medvěděvovi článek o vy tisknout. Musel si zajistil
hlídkách sovětské geneti souhlas nejen svého nej
ky s odůvodněním, že u bližšího spolupracovník;
Chruščova leží román ne Mikojana, ale i plačeznámého
spisovatele z. ostatních členů politbyra
Záplavu rukopisů o ne
Rjazanu o pracovních tá
borech a že by se jeho lidských poměrech v. so
šance na vydání zmenšily, větských , koncentrácích
kdyby Novyj Mir otiskl která po Ivanu Denisovi
polemiku s Chruščovovým či následovala, Chruščoi
nepředvídal. Neustala an
oblíbencem Lysenkem.
S vydáním “ Jednoho tehdy, když byl vydár
dne ze života Ivana De • příkaz podobnou doku
nisoviče” , který Solženi- mentární literaturu nevy
cýn měsíčníku nabídl pod dávat. Ale Solženicynove
názvem
“ šč-854” ,
to jméno už bylo těžko z po
vskutku nebylo jednodu vědomí sovětských čtená
ché. Vydavatel a šéfre- řů vymazat. Ani po Chruš
. daktor Nového Miru Ale čovově pádu to nebyle
“ Soudruhu, naše socialistická vlast je v nebezpečí.”
“ Ať žije ČSSSSR! Hanba zrádcům!” zvolal agent.
“ Docela správně: Ať žije a hanbáá!” odvětil po
chmurně Jaro Obzina. “ Je jenom otázka, jak dlouho
budeme žít my. Vy dnes naši socialistickou vlast
zachráníte, protože jste můj nejlepší střelec.” Agent
Novák tušil dějinný úkol, přesto však ve vrozené se
bekázni nedal na Sobě pranic znát. Jen vzkřikl.
“ Emigranti ke zdi!”
•“ Ti v tom tentokrát nemají prsty,” opravil svého
podřízeného Obzina. “ Nadrobil nám to, abych tak
řek, náš milovaný s. president. Včera večer si na
banketu s tím kapitalistickým kramářem trochu při
hnul, nu, vám to mohu říct, byl zkrátka sťatý jako
svátá mučednice Barbora, smím-li užít tohoto církev
ního přirovnání. A v jedné nekontrolované chvíli — a
mohu vás ujistit, že ten nedbalý dohlížející úředník
jé už za mřížemi — nakreslil nepříteli na klosetní
papír naši obrannou linii a plán našeho nástupu.”
“ Ať žije hrdina od Dukly!”
“ A ť žije hodně dlouho. Jen by měl méně mluvit,
Á vůbec ne malovat. Buď jak buď, chápete zajisté,
že se státní návštěva nesmí vrátit domů. Musí být
ještě dnes likvidován. Kdyby překročil hraníce s
vědomostmi, kterými ho zásobil náš nezdolatelný s.
president, byly by následky nedozírné. Ve zbrojnici
vám vydají nejlepší americkou pušku, na naše vý
robky není takový spoleh. K tomu japonský daleko
hled na cílení, který jsme dostali za to, že budeme
brzdit tokijské levicové studenty. S touto výzbrojí
se okamžitě odeberete na střechu Hlavního nádra
ží. Zvláštní vlak, který má našeho kapitalistického
hosta odvézt, odjíždí ve 12,53. Nepřátelský ministr

jednoduché, protože vydá
ní “ Ivana Denisoviče”
schválilo přece celé polit
byro, a ti jeho členové,
kteří v něm po Chruščovově odchodu “ do pense”
zůstali. I když se neostalinismus začal zase rozmá
hat a jeho přívrženci
zvedli hlasy proti Solženicynovu
vyhrabávání
barbarství let padesátých,
uvažoval ještě stále Vý
bor Leninovy literární ce
ny. udělit ji právě autoru
Ivana Denisoviče. Avšak
oprava Chruščovovv tajné
řeči na XX. sjezdu stra
ny byla už v plném prou
du a obvyklé tajné hlaso
vání dogmatici ve straně
znemožnili. Výbor se pod
robil, nenavrhl však ji
nou alternativu. Dekre
tem dostala cenu bezvý
znamná kniha . . .
Ještě obtížnější bylo vy
loučit Solženicyna ze Sva
zu spisovatelů. Rjazanský
' okresní výbor Svazu, 'ktéš rý podle statutu musel vy; loučení vyslovit, zasedal
14. listopadu 1969. Schůze
; sedmi jeho členů se zuI častnil jednak tajemník

Jiří Kovtun ;

okresního výboru strany
pro otázky ideologie v
Rjazanu, jednak tajemník
Svazu spisovatelů Ruské
republiky, který musel
seznámit výbor s díly je 
jich kolegy, který měl být
vyloučen, protože nikdo
jiný je neznal. Jen jediný
člen projevil pochyby o
účelnosti kroku, ale i to
ho “ při hlasování opusti
la odvaha a zvedl ruku
zároveň s ostatními” . Den
nato zasedal sekretariát
spisovatelského
svazu
Ruské republiky v Mosk
vě a Solženicyn byl na
schůzi pozván telefonicky.
Přestože se nemohl tak
rychle do Moskvy dostá
n í. schůze se konala. O
jejím průběhu se s jisto
tou ví pouze tolik, že
rjazanské rozhodnutí bylo
schváleno a že tajemník
leningradské
odbočky
svazu Granin trval na
tom, aby byl Solženicyn
zasedání přítomen; když
se v závěrečném hlasová
ní
zdržel
hlasu,
byl
promptně zbaven vedení
leningradské odbočky.
Relativně
zdrženlivou
reakci sovětských intelek
tuálů na toto svévolné
opatření vysvětluje Med
věděv takto;
“ Po vpádu vojsk Var
šavského paktu do Čes
koslovenska polevila pod
statně společenská aktivi
ta inteligence, usilující o
(Pokračování

My, podepsané stráně této země,
prohlašujeme,
že jsme nezapadly tak hluboké,
abychom neznaly rozdíl
mezi fialkou a zdechlinou.
My, podepsané květiny této země,
prohlašujeme,
že se raději odepřeme včelám,
než abychom přispěli k výrobě medu,
který se vám bude mazat kolem úst.
My, podepsané stromy této země,
prohlašujeme,
že se raději budeme vidět
sto let s neužitečnou slzou pryskyřice
na stárnoucí tváří,
než jako zítřejší papír,
.
,
posíiněný nesmyslem a hanbou.
My, podepsané komíny této země,
vás ubezpečujeme,
že nebudeme sbírat vajgly,
jen abyste vy mohl mít pocit,
že to nevydržíme
a budeme znovu podkuřovat.

-

My, podepsané pole této země,
vás upozorňujeme,
že jsme k nezaplacení.
Nechte si svých třicet stříbrných,
které by od vás nevzaly ani děti,
spokojené s halíři našich motýlů.
My, podepsaní slavíci této země, .
prohlašujeme,
že raději nebudeme zpívat,
než abychom chválili břicho kočky.

.

Taková země je vám k dispozici:
bez vůně, bez barvy, líná, chudá a němá.
Že se její lepší možnosti neztratí,
o tom vás,
my všichni podepsaní
bez úcty ujišťujeme.
Ale to je naše věc.
(Psáno 21. srpna 1968)

na itr. 8)

přibude na nádraží ve 12,45 v osobním doprovodu s. tři hodiny. Úspěch, není-liž pravda,” pokušíl se Obzi
presidenta a s. ministra obrany. Soudruzi doprovodí na o úsměv.
“ Pryč se špiónkou!” zvolal agent Novák. “ Ať žij
toho zahraničního lumpa až k salonnímu vagónu. V
té chvíli ho odstřelíte. Jasan?”
komunistická strana, její první tajemník,, všichni čle
“ Jasan. Provedu, . , Jen . , , jak poznám toho zá nové politbyra, všichni tajemníci krajští i, okresní
padního prostituta? Je to přece jen ze střechy dál členové, ale zejména funkcionáři Svazů sociálistick
mládeže, jakož i pionýři,” přidal z přemíry nadšen
ka,” zeptal se ostýchavě agent Novák.
“ Ale to je zcela jednoduché,” uklidňoval ho jeho nad odpovědným úkolem, kterým byl pověřen.
představený. “ Nepřátelská excelence je docela oby
“ Správně,” řekl Jaro. “ Kdybyste snad náhodou ni
čejný civil. Vypadá jako hokynář a jako takový ne zasáhl, už byste si nikdy nemusel kupov,at nové bo
má tedy svaté právo na uniformu. Ani jeden řád ty,” dodal s osvědčeným humorem. “ Nejpozději vi
nezdobí , jeho vpadlou hruď, o vypuklém bříšku an; čtvrt na dvě očekávám vaše hlášení, že jste prostře
nemluvě. Uniformovaní jso u . naši,, civilista cizinec, lil hlavu západního ministerského špióna-. Vejdete d>
který si v hlavě a na klosetním papíře odnáší naše čítanek po boku našich velikánů Vasila Bilaka i
Aloise Indry.”
.
bojová tajemství. Ještě něco?”
“ Dovoluju si zdvořile požádat o informaci, zda tem , “ Už v jednu hodinu pět minut stál agent Nóvái
to incidentík nezkalí vztahy obou států, které se, jak opět před psacím stolem Jaro Obziny, a hlásil, ži
jsem se dočetl v Rudém právu, vyvíjejí stále slib úkol byl splněn. “ To je dobře,” oddechl- si šéf. lí
jsem byl poněkud zneklidněn, protože z nádraží jsen
něji.”
“ Nic vám do toho sice není, ale brzo to nebude, dosud hlášku nedostal.”
“ Tam je také boží dopuštění,” pokračoval ve zprá
tajnost. O to už jsem se postaral. Polední vrah je
ve vazbě. Je jím soukromá podnikatelka Anna Če vě agent. “ V posledním okamžiku totiž nastal;
chová, která, jak jste se dozvěděl z Tvorby, prodá kompíikačka. U zvláštního vlaku se objevili tři ti
vala ve svém krámku v Dněperské ulici č. 378 ame vilové.”
“ To není možné. To by bylo poprvé, co by se I
rické vlaječky, znaky, které nosí americká policie,
nápisy US ARMY atd. Sama je vyšívala, čímž se dva objevili na veřejnosti bez uniformy a bez řádů
dopustila přestupku proti socialistickému, soužití podle Jak jste potom, člověče, rozpoznal toho pravého?"
“ Vůbec jsem nezaváhal. Z opatrnosti jsem je m
par. 19 zák. 60/1961 Sb. 18 vyrobených nepřátelských
objektů jí už bylo zabaveno. Dnes odpoledne bude v rovnal všechny tři.”
Živnostnice A. Čechová byla popravena ps® styí
jejím bytě pod podlahou nalezena puška, kterou vy
8 minut před jednou zbavíte republiku smrtelného s CIA. Agent Novák byl jmenován mistress sportu ,
nebezpečí.” Podíval se na hodinky. “ Právě teď do umístil se ve střelbě na olympijských fe-áefe jsi;
pisuje přiznání k zločinu, který spáchá za necele zaručený amatér na čestném 35. mistě.

HLAS

- s -

Détante a ujařmené národy
(Pokračovanie zo str. 4) ciu celej sovietskej říše, týchto otázkách sovietske vzali ju do programu svoVel’vyslanec Beam po alebo keby sa komunistic- zákony a předpisy a nie jej činnosti ako prvú otáz
ukazuje ďalej na to, že kí vodcovia
tamojšich. .to, čo prináša ženevská ku.
kedykolVek sa ujařmené stráň rozhodli prevziať ‘ dohoda. Je ubohé, že dePri tom nejde o to, aby
národy pokusili o uvol’- vládu a stranicky aparat jlegácie Západu to nechá- hádaní podminovali ďétannenie od Moskvy, Západ z rúk sovietskych porad- ;PU.
te, brojili proti medzinánebol v stave im pomócť. cov, ktorí majú nateraz
Ale naozaj je naša si rodnému uvoFneniu, lež
V roku 1956 sa viac staral rozhodujúce slovo.
tuácia tak. zúfalá? Vel’- len o to, aby táto détan
o, poměry na Strednom
Třetia: prísť s apelom : vyslanec Beam sice při te nepadla tak zadarmo
Východe (v Egypte) ako na sovietských vodcov, pomenul, že k tejto poli- do klína vládcem v Krem
vp Strednej Europe (ma aby pochopili neudržatel’- tike détante sa americká li, lež aby za ňu niečo mu
ďarská
revolúěia).
A nosť terajšej situácie na vláda odhodlala napriek seli zaplatit’ . Bol som na
predsa-mal Západ tak vý- trvalo. Beam hovoří, že io i skutočnosti, .ktorú vytvá- americkom
minisiterstve
rkzné poučenie ako po ■ je však len zbožné pria- : rajú etnické skupiny v ná- zahraničia ako člen delesýytla situácia v Česko nie,' že by páni v Kremlu rodnom americkom živo gácie ACEN-u a žiadali
slovensku v roku 1968, že tomu rozuměli.
te. ' Lenže veTvyslanec. sme tam len jedno: aby
totiž od skončenia druhej
štvrtá: podporovat’ u- Beam ďalej nešiel. Nám americká vláda bez ohFasýetovej vojny Kremlom. miernený vývoj, ktorý dv . musí isť o to, či etnické du na to, čo bude výsledbudovaná hegemónia nad připravoval - sám svojím ; skupiny sú v. stave ovplyv kom
rokovaní
medzi
sírednou
a
východnou vývojom - pésobením tak ;niť politiku vlád v jed Moskvou a Washingtonom,
Europou stojí na hlině zvaných historických sil - ' notlivých krajinách. Moja čo teda bude hlavným
ných nohách, bola tak změny, kompromis. Beam odpověď je: ak budú po predmetom ďalšieho vý
ohrozená, že Moskva mu k tomu dodává, že to"\ sa stupovat’ jednotlivé každá voj a v politike détante,
sela zakročit’ vojensky. zdá jediný logický postup, o sve, tak nič nedokážu. vyhlásila
zásadné,
že
Od skončenia druhej svě hoci je to podujatie ne- Ak budú postupovat’ spo- na
národných
ašpirátověj vojny ani raz nikto obyčajne zdThavé a bo ločne, ak vytvoria akúsi ciách
a
nezadatel’nepoužil v Europe vojen- lestné.
stálu konferenciu etnic ných právach národov vo
skej sily na obranu svoVefvyslanec
Beam kých ústredných organizá- strednej
a
výehodnej
jich mocenských záujmov, správné poznamenává, že cií, ktorá by riadila takti Europe trvá aj po podpíjedine
Moskva,
ktorá terajšie rokovanie v Žene- ku etnických skupin v ce- saní zmluv. A myslím, že
tvrdí, že východoeuropske ve prospieva len Moskvě. loštátnom meradle napří takáto požiadavka by sa
národy si dobrovolné zvo A Moskva móže z taktic klad za volieb vo Spoje dala přesadit’ spoločným
lili socializmus a spolu- kého hl’adiska v terajších ných štátoch alebo v Ka tlakom všetkých ústred
prácu s Moskvou. Tá mu medzinárodných rokova- nadě, tak može sa docie- ných etnických organizaci!
sela na ochranu tejto niach postupovat’ .tak, že: liť mnoho.
v každej krajině. Čas je
' ‘dobrovolné”
vybudova- do určitého stupňa uvolní;
Aj v inych krajinách vážný, povinnost’ naliehanej spolupráce použit’ voj tlak nad svojími. satelit,- sppločný front etnických vá, zodpovědnost’ všet
sko, zakročit’ voči Česko mi, aby oklamala Západ,; skupin može vy vij ať znač kých tých, čo vedú kra
slovensku v roku 1968, ale to samo nič nerieši - ný vplyv na vedenie za- janské a exulantské orga
ktoré razilo určitý kom Ak Západ ustúpi v. otázke- hraničnej politiky. Ide o nizácie etnických skupin
promis medzi kapitaliz- voFnejšej výměny infor- to, aby si túto praktická zo strednej a výehodnej
mom a sovietskym štáť mácií a . uvoí’ňenia l’ud-:, možnost ústredné etnicke Europy, veFká! Historic
nym a despotickým socia- ských vzťahov (cestova- organizácie uvědomili a ky jej nemožno vyhnúť.
lizmom. A pri tom- Pod- nia) medzi Východom a;
gorný na adresu veFvy- Západom, dójde k ďalšej
Velký výběr vín, lihovin a piva
slanca Beama, keď mu izolácii Výehodnej Europy;
dodáme kamkoli v Austrálii
tento v roku 1969 odovzdá- od ostatného světa, priza velkoobchodní ceny
val poverovaciu listinu, čom sa Moskva bude tvá-*
Ceník na požádání
mal odvahu povedať, že rif, že plní dojednania že-zákrok v Československu nevskej dohody o- europzachránil svět před tre skej bezpečnosti. Ženev
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond; Vic.
fou
světovou
vojnou. ská konferencia sa odro
Telefon: 42-4782
Beam sa preto právom čila do 2. septembra, ale 1
pýtá,
či
vládcovia v přijala už dve užnesenia, 1 nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. 314-6281
Kremli. naozaj vážné my- ktoré
prospievajú
len 1 Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
slia, že ich despotizmus Moskvě: prvé . je uznanie
téraj- x \ /v ^ /V \ A 4 A A /A A /■ V V \ A /■ V V ^ /V V \ /A /V V \ /A /V V \ ^ /V V V V ^ /,V
nad středo a výehodo- nedotknuteFnosti
europskými národmi mó- ších hraníc štátov v EuřoRÁMUJTE
že natrvalo
zachránit’ pe - je to uznanie soviet
skych územnýčh výdobyt- i
světový mier.
u první pozlacovačské firmy v Austrálii
Aké sú teda výhliadkv kov a druhé je: voFnejšia
ujařmených národov za výměna informácií a vol’terajšej .détante? VeFvy- nejšie cestovanie musí odslanec Beam spomína šty- povedať zákonom a iným >
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
jednotlivých »
ri teoretické možnosti: predpisom
Telefon: 37-3109
prvá - zatlačit’ komuniz štátov. To znamená, že sa
?
nebo: 42 Howard St., North Melbourne
mus spát zo strednej Euro- Moskvě podařilo přesadit’
Telefon: 329-8038
py, ako sa na tom uznie- jej zákony a předpisy o *
nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ .
sla Republikánská strana obmedzení výměny infor l
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
vo voFbách v roku 1952. mácií a cestovania nad I
dohodu, I výběru již VKUSNĚ RÁMOVANÉ nebo v rámu
Ale Beam upozorňuje, že medzinárodnú
dle Vašeho výběru.
pre tuto možnost’ Západ ktorá sa má podpísať. >
čiže v rukách Moskvy bu
neriskuje nič.
ANTOINE GALLERIES
Druhá: revolta tamoj- de žénevská dohoda, nech
>
514
Riversdale Rd., Camberwell
ších národov. Beam upo už prinesie hocičo, hněď
(proti tržnici) —- Telefon 82-5736
zorňuje, že tá by . mala od začiatku, len zdrapom '
Krajanům poskytneme 15% slevu
náděj na úspěch len vte- papieru, lebo rozhodujúce >
dy, keby šlo o dizentegrá- bude to ,. čo hovoria o

Í
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Richard Feder: život a odkaz. Vydala Rada
židovských náboženských obcí v Praze v
Ústředním církevním nakladatelství, Pra ha,
1973, str. 215, 2 fofogř. přílohy, cena 30.- Kčs.

Pan rabín Feder
Richar Feder ztělesňoval patriarchální osobnost
české židovské pospolitosti tohoto století. Je próza
tím posledním z řady legendárních rabínů, kteří
vstoupili do historie 'nejen náboženských obcí, ale
i celého našeho národního života. Po stáletí se vine
v naších dějinách zaslepenost české židy diskrimino
vat, ghettoizovat a dokonce i likvidovat, jejich život
nost si však vždy našla vnitřní sílu regenerace.
Hlavní rabín v Československu dr. Richard Feder.
byl učitelem a duchovním představitelem židovské
generace, kterou nacistické pogromy téměř vyhubily
a té hrstky, která přežila 0'svěnčim a Majdanek
(ale i Tobruk a Duklu), aby ještě pocítila antisemi
tismus poválečné lidivě-demokratické mašinérie sli
bující ve své groteskní ústavě náboženskou svobodu,
Dr. Feder se narodil v roce 1875 ve Václavicích
u Benešova u Prahy, maturoval na piaristickém
gymnasiu v Praze, vystudoval rabínský seminář ve
Vídni, kde také získal doktorát filosofie. Vždy se
považoval za Čecha, poněvadž prožíval své židovství
česky. Jeho čeština byla květnatá jako jazyk parnasitů, kteří obklopovali Jaroslava Vrchlického, tradicí
i duchovně mezi ně nepochybně patřil. Dr. Feder
byl rabínem v Kojetíně, Lounech, Roudnici a více
než třicet let působil v Kolíně nejen jako duchovní,
ale i profesor na místni obchodní akademii. Naci
stickou genocidu přežil jediný ze své rodiny, aby ve
svém stáří vzpomínal nejen na svoji ženu, děti a
vnoučata, ale i na 77.297 českých židů, kteří skon
čili své životy v plynových komorách. Dr. Feder
byl v roce 1953 ustanoven oblastním rabínem v Brně
a později hlavním rabínem v Československu.
Dr. Rudolf Iltis uspořádal Federovy drobnější li
terární práce do svazku k památce tohoto velkého
rabína, který zemřel 92 letý v roce 1972 a je pohřben
na brněnském Židovském hřbitově. Federův život byl
"bolestný až do konce jeho kmetského života, nejen
snad pro to, že byl židem v období nacismu a komu
nismu, ale i pro . tlak, kterému, musel čelit jako du
chovní správce pospolitosti vystavené diskriminaci
náboženské, rasové i politické. Na rabína Federa s
úctou vzpomínají nejen jeho souvěrci, které duchovně
vedl v tak krutých epochách jako nacistická genoci- :
da a komunistický antisemitismus, vzpomínají na
něho i jeho křesťanští přátelé — žáci, čtenáři i
emigranti, kterým usnadnil po únorovém puči odchod
na Západ.
IP

DESET LET SOVĚTSKÉ LITE R Á R N Í P O LITIK Y

(Pokračováni se str. 71
demokratizaci. Odstraněni
censury v Dubčekově Čes
koslovensku a dalekosáh
lá demokratizace společ
nosti byly až do srpna
1968 pro mnoho tvůrčích
lidí přitažlivým modelem
a podnítily jejich snahu
po reformách. Nyní se
tyto reformy staly utopií.
Mnoho
demokraticky
smýšlejících zástupců so
větské inteligence přešlo
od aktivního postoje k po
stoji opatrně vyčkávavému.”
Kromě toho působily v
jejich
podvědomí ještě
příliš vzpomínky na represálie z nedávné minulosti.
Vylučování ze strany, kte
rého se mnozí bojí víc než
propuštění z práce, není
ničím neobvyklým a nikdo
si ho na veřejnosti nepo
všimne. Tvardovskij ten
to postoj vyjádřil bajkou
“ Jsou dva druhy ptáků:
jedni brání svá mláďata,

když se blíží dravec, dru
zí je nebrání. Uletí a za
chrání si vlastní život.”
Tvardovskij, to je dru
hý ‘.‘hrdina”, Medvěděvova reportu. Byl první, kdo
nadhodil v
Sovětském
svazu otázku uvolnění
cenzury. Jeho zásluhou
byla zveřejněna díla, kte
rá dnes reprezentují dů
stojně sovětskou literatu
ru. Postavil se rozhodně
za Solženicyňa, i když
neschvaloval jeho protest
proti moskevskému - roz
hodnutí. ■ Nezúčastnil se
shromáždění, na kterém
se měl ospravedlnit vpád
do Československa. Když
potom vedení Svazu spi
sovatelů sesmolilo text do
pisu československým spi
sovatelům,
odmítl
ho
Tvardovskij podepsat a
své stanovisko odůvodnil
tím, že by byl býval ocho
ten poslat českosloven
ským kolegům dopis před
okupací, nikoli však po
n í. . .
J. S.
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Chmurná úvaha
T. G. Masaryk napsal, že českou otázku lze řešit jen tím, že se z ní udělá otázka světová. Za
posledních 36 let stála česká otázka dvakrát v popředí světové pozornosti, a to vždy za okolností ne
právě záviděníhodných. Mnichovská katastrofa, jejíž obětí byli především češi a Slováci, odhalila po
prvé způsobem zdrcujícím a zahanbujícím, že morální schopnost liberálních demokracií čelit totalitní
agresi je v úpadku a že společenské a hospodářské procesy, které v liberálních společnostech probíhají,
jsou snad natrvalo neslučitelné s postojem branné pohotovosti.

Provádíme veškeré práce, optické
přesné, rychlé a" za levhé ceny

■
:
;
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573 Hampton St., :

=

Telefon r S8-5756
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Spojenci šice nacistické Německo porazili, ale dokázali to jen proto, že měli velkou hmotnou převahu,
a také proto, že jeden ze spojeneckých států — Sovětský svaz — byl sám státem totalitním. Je trapné to
připustit, ale sám Churchill doznal, že Rudá armáda "vykuchala" německou armádu, a že tudíž bez
ďábelské energie totalitního státu na straně spojenců by nacisické Německo poraženo nebylo.

svobody - Amerika - se
stala
hlavním
středi
skem sociálního rozvratu,
sociální desintegrace ve
svobodném světě.
Předpoklady koexisten
ční politiky se zhroutily a
dramatizace tohoto zhrou
cení nastala v Českoslo
vensku.
Je nutno si připomenout,
ovzduší Pražského jara.
Doufali jsme všichni
často proti zdravému ro
zumu a jasné analýze -.
že se pokus povede a že
než odejdeme z exilu na
hřbitov, snad nám osud
Dnes víme, že předpo dopřeje návrat tam, kde
klady koexistenční politi-; jsme hrávavali kuličky.
ky jsou v troskách. K Veřejné mínění, ovládané
vnitřnímu uvolnění v So optimistickými liberály a
optimisty,
větském svazu sice došlo, pokrokovými
ale jen po stránce čistil iluze utvrzovalo.
kosmetické. Struktura to-! Co sé stalo, víme. Bylo
talitního státu není naru-; by rtevhodné, téměř ne
sena. Čekistický kat a. vkusné rekapitulovat, co
koncentrák byly nahraze jsme všichni cítili, když
ny čekistickými “ psychiái- se sovětská soldateska
ry” , a čekistickými “ kli roztahovala po Praze a
nikami” .
Komunistický když se generace synů a
polycentrismus spíše utu dcer holýma rukama -sta
žil než rózleptal sovětskou věla proti tankům.
Dnes ’ je nutné soustře
kontrolu ' a ' neusnadnil
americkou .politiku v za dit se na analýzu politic
Invaze
ostalých zemích. Indočín- kých důsledků.
Československa
a
rozdrce
ská katastrofa byla zavi
něna především zhrouce ní československého jara
ním na domácí frontě, ne rozhodně vyvrátily klíčo
boť americká armáda, a vý předpoklad americké
zejména američtí barevní , koexistenční politiky. Ma
vojáci, se bili statečně. nipulanti veřejného míně
Vojenská
morálka
se ní se však rozhodli nevyzhroutila teprve po John- vodit důsledky z této po
sonově kapitulaci v dub rážky. Nejprve tvrdili, že
nu 1968. I nejstatečnější naprosto úspěšná invaze
voják váhá vydat svůj ži byla vlastně morální po
Toto
idiotské
vot všanc ve válce, kte rážkou.
rou se politické vedení tvrzení je založeno na
státu rozhodlo nevyhrát, , mylném domnění, že hod
uznávané ■ sovět
ač ji armáda vyhrát moh-" noty
skými
vládci
jsou totožné
la.
Společenský rozvrat na s hodnotami západních li
domácí frontě, jenž vy berálů. Když se ukázalo,
pukl v Americe v letech že si Sovětský svaz pro
■„šedesátých, še -,rozšířil do testů ze Západu příliš ne
jiných civilizovaných ze- všímá a hodlá pokra
mí, často neobyčejně sil čovat v násilné' sovětisaci
ným kulturním a kultur-, Československa, veřejné
ně-komerčním
vlivem mínění zaujalo postoj té
americké módy a americ měř psychotický: invaze
kých intelektuálních šab byla “ potlačena” ve smy
lon. Došlo k. paradoxní si slu psychoanalitickém tuaci: vojenská citadela zpět k normalizaci!

.
'

=

František Knopfelmacher

ským a americkým způ
sobem: společenského zří
zení. Američané zavedou
plánování a sovětský re
žim postupně uvolní teror
a připustí občanské svo
body.
-.
5. Jeh v tzv. Třetím svě
tě, v hospodářsky zaosta
lých zemích bude pokra
čovat boj na nůž mezi ko
munismem a Amerikou..
Problém i bude s vyřešen
kombinací ‘ hospodářsko -vývojové pomoci s porno-,
cí vojenskou proti komu
nistickým
partizánským
bojůvkám.

'
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K. šestému výročí sovětské invaze Československa

Roku .1968, třicet let po
Mnichovu, se Českoslo
vensko stalo znovu zku
šebním kamenem - tento
krát ne tak zkušebním ka
menem západní morální
odvahy, ale spíše západ
ní politické intéligehce,
Pražské jaro bylo' totiž
experimentální situací, na
jejímž výsledku závisela
možnost uskutečnit ame
rickou politiku vůči Sovět
skému svazů, totiž' politi
ku koexistenční - detente.
Americká politika přá
telského soužití se Sovět
ským svazem, která do
sud trvá, byla vybudová
na a závisí há řadě poli
tických a sociologických
předpokladů týkajících se
vývojových tendencí so
větské společnosti a vzta
hů sovětského režimu k
nesovětské části světa. Tv
to' předpklady lze shrnout
zhruba takto:
!;1. Západní, kapitalisticko-plutokratické
státy
jsou zabezpečeny proti
vnitřnímu
komunistické
mu rozvratů zralostí, buržoazní prosperitou a stá
totvornou loyalitou dělnic
ké třídy a pracující inte
ligence, která není celkém revoluční a je zapo
jena do administrativních
aparátů . státních
a
soukromně 'průmyslových
byrokracií.
2. Sovětský svaz, chce-li
modernizovat, musí likvi
dovat stalinské metody
hospodářské á politické
administrace,
nahradit
stranické aparátčíky prag
matickými hospodářskými
manažery a decentralizo
vat a tím také uvolnit
systém policejních a ideo. logických kontrol.
í3. Komunistický polycéhtrismus usnadní a urychlí decentralizaci ko
munistického impéria ve
východní Evropě a umož
ní: satelitům, například
Československu,
zavést
režim přizpůsobený národ
ním aspiracím a tradicím.
4. Postupně dojde ke
konvergenci mezi sovět

9-

i

. Chrpa

|

[ Optical Service
5llillliliiiiiiEEiiiiiEiii<iii!iiiiii!iiiiii]iiE[iEi!!Eim iiE!ii[|iiii;

V koexistenci se pokra
čuje. Nově korunovaný
král Richard a jeho věr
ný dvořan Jindřich to za
řídí.
A
zařídili
to!
Král Richard se brání zu
by-nechty, aby nebyl vržen,
do šatlavy a dvořan Jind
řich se snad ■zasloužil
mimo jiné o to, že k lik
vidaci židovského státu
dojde bez hluku a jaksi
nenápadně: Sovětský svaz,
opírající se o obrovské vá
lečné loďstvo, nás všech
ny drží v šachu tím, že
má v rukou kohoutek re
gulující
přítok
nafty.
Agentskou sub versí všeho,
druhu, v odborech, v pa
lestinském hnutí za svo
bodu, na universitách, te
rorem
a dezinformací
podlamuje morální a ny
ní i-hospodářskou základ
nu svobodné kultury.

INSULÁTY
l1

Jiří Sýkora

l1 Pronajmu prostornou předsíň.
U rodině.

f«

Zn.:

Jen

slušné

♦ ♦

n Loutkové divadlo pro vážného zájemce. Zn.: Vyn řežu.

I

♦ ♦

Z Vyměním roli Hamleta za roli toaletního papíru,
z Zn.: Spěchá.

I

♦♦

y
U Třicetiletá blondýna,
y ■ gentní, by se ráda
zi hem. Zn.: S lidskou

♦ ♦
dle mínění soudruhů inteiivážně seznámila se soudru
tváří,

y Hliněné kladivo, jen lehce odrolené, prodám. Zn.:
L1 Nabídněte.
í

I♦ ♦
Z Přijmu místo obecního blbečka. Zn.: MUDr. Ing.
/
Prof. Docent.

r'

S Tri zlaté vlasy jsem ztratil nevěda. Zn.:
Situace je chmurná, vy V Vševěda.

Děda

♦
♦
jasňování není v dohledu. y
Nesmíme však propadnout l Kdo našel včera včerejší rohlík v Riegrových
zoufalství, neboť zoufal [ sadech? Zn.: Odměním. :
ství je vlastní hřích Jidá y
♦
♦
šův. a vede ke zradě. Ani í Poctivý udavač přijme stálé zaměstnání. Zn.:
tato neradostná situace [ Přesčasy vítány.
není beznadějná, neboť (
♦ ♦
společenský vývoj zvláště r Prodám předválečné dobře naprané jelítko. Zn.:
v dnešní rychle se měnící- ř Pouze tuzex.
civilizaci je nepředstavi >
telný. V sociálních vědách V Španělské boty nasadím. Zn.: Soboty i neděle.
se . málokdy stává, že lze r
♦ ♦
správně předpovědět bu L Praporem lidových milicí zamávám. Zn.: Profe..............
doucnost. Je příliš mnoho [ sionál.
♦ ♦
proměnných veličin a pří y
liš mnoho neznámých a M Diplomatickou notu zazpívám. Zn.: Klasika má
nepředvídatelných fakto [i přednost.
rů.■ r>

y Vaše dítě zpohlavkuju důkladně. Zn.: Pedagog.

. Nevíme, co bude, ne
známe budoucnost, ale
známe a víme, co je naší' čítanek oživnou: “ Nepřá
povinností. Lze ji shrnout tel se nelekejte, na množ
do jediného slova: neka- , ství nehleďte, Pána svého
pitulovat!
Čítanky mění v srdci mějte, proň a . s
pravdy v plochost. Jsou ním bojujte.” Od srpna
však situace, kdy pravdy 1968 je národ doma bez

» wvv v

« v v irv vw

. vedení. Jeho .hlas a , paže
jsou dnes v exilu. Je na:
nás, abychom každý dle:
svých schopností a příle-;
žitosti konali svou politic
kou povinnost.
.
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Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kujper & Asswiates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Víc., 3189
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Australská cesta k socialismu?
Marcela Čechová

Mluvčí australské vlády prohlásil v těchto dnech,
že Sovětský svaz nikdy nenapadl pobaltské republi
ky Litvu, Lotyšsko a Estonsko, čímž jaksi vysvětlil
oficiální uznání jejich násilného připojení k Sovět
skému svazu. Canberrá to udělala přesto, že prý na
ní Sovětský svaz tuto službu ani nepožadoval.-Labouristická vláda mlčky schvaluje - kdejakou levicovou
demonstraci, ať už proti Americe, proti nové vládě
Chile a kdekoliv, kde by se mohl vyskytnout, pravi
cový režim. Vláda nehne prstem proti zvůli a diktatu
ře odborů, publicitu ve veřejných sdělovacích pro
středcích dává především levicovým názorům, vy
hlašuje. že postihne daněmi důkladněji svobodné pod
nikání a zmrazí ceny půdy. aby ztratili ti, kteří své
výdělky1 neutratili v dostihových sázkách a pivu,
natahuje ruce k obchodní i kulturní spolupráci s
komunistickými státy a současně snižuje vlastní armá
du a ničí obranyschopnost země.
To všechno není náhoda. Nynější vláda Austrálie,
je vládou socialistickou a všechny její kroky i její
hesla jsou socialistická. Mezi “ Go ahead” a “ Kupře
du, zpátky ni krok!” není rozdílu. Je zde pouze roz
díl v čase. Zatímco pro neinformovaného Australana’
mohou být socialistická hesla vábivá — koho by ne
lákalo méně dělat a mít přitom naději získat něco
na úkor druhých, “ bohatých” — našinec, který už
socialismus zažil, ví. jak bude pokračovat. V prv
ním dějství se jedné straně dává, co se druhé bere,
aby byla získána přízeň mas. Když se vážky zač
nou vyrovnávat, přestane se dávat a ubírá se na
obou stranách. Výsledkem je celková bída obou částí
národa — té kdysi “ chudé” i tě kdysi “ bohaté” .
Australský socialismus se ovšem ještě nepropracoval k fázi svého plného rozvoje, všechno však na
svědčuje, že se máme na co těšit. Po vlně stávek,
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PRODEJ REALIT

'

► Přijmeme NYNÍ
'
"prodejní reprezentanty*
(k plnému nebo částeč.;
zaměstnání.
’ Zaučíme Vás, jak .
; prodávat pozemky a ;
’ budete dostávat
(
;
$ 100 - $ 300
;
! komise za jednu
(
prodanou parcelu. *
(
Rozprodáváme
(
všechny pozemky k SPLÁCENÍ
;
; MAJITELŮM, takže ;
NEJSOU PROBLÉMY*
^ S FINANCOVÁNÍM. '
Enthusiastičtí
reprezentanti s dobrou;
personalitou (muži)
mají uskutečnit
*,
průměrně 3 prodeje ý
za týden.
*[
ZAČNĚTE
i|
PRODÁVAT NYNÍ. (|
Volejte laskavě:
Resort la n d
M ARKETING

;>

tel.: v obchod, době *j
92-0318 nebo
*[
po hodinách 26-3148 ( |

I
fiV sydneyské nemocnici
H
zemřel po krátké
B nemoci ve věku 63
Broků bývalý dlouholetý
starosta tamní
. Tělocvičné jednoty
Sokol
JAN KŘEPELA.
Na jeho poslední cestě
ho doprovodilo mnoho
bratří tamní jednoty
i osobních přátel.

HODINÁŘ *
ZLA TNÍK *
STEVEN VARDY

590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých a j.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Telefon: 61-8579

WALESU !

Dne 6. srpna tr. sé konala v sále motelu Forest
Lodge v sydneyském předměstí Leppington ustavu
jící sčhůzě čs. klubu pod názvjsm Czechoslovakian
-Country Club. Z , přítomných 31 krajanů se přihlásilo
22 za zakládající členy a z nich byl zvolen první
výbor a to: předseda Mír. Rutar, místopř. St. Honzátko, sekretář H. Trhlík, členové výboru J. Sergejev, J. Heřman, L. Tomek, H. Honzátková, V. Ortl,
J. Hanousek, W. Statter, G. Perre a R. Hrdina. Fi
nanční záležitosti klubu spravují tři “ Trústees” : M.
Rutar, J. Sergejev a S. Hobzátko. Za zakládajícího
člena se může dále přihlásit každý, , kdo se bude
řídit stanovami klubu ,a zapůjčí bezúročně na, 3 roky
částku $ 200 (ženy $ 50). Zápisné činí $ 20.-, členské
příspěvky muži $ 10 a ženy $ 5 ročně. '
Nově založený klub má v plánu především - zajistit
pozemek a na něm postupně vybudovat klubovní
místnosti, hřiště atd., později též byty pro samostat
né starší krajany. Jde o velký projekt, ale věříme,
že se nám podaří uskutečnit. Záleží hodně na zájmu
a podpoře široké krajanské veřejnosti. Podrobné in
formace sdělí jednatel: H. Trhlík, 10 Balfour St.,
Carlton, NSW. 2218, telefon (Sydney) 587-9691.

které nejsou vyřešeny rázným zákrokem proti komu
nistickému vedení odborů, ale ústupky, chlácholením
a zvyšováním mezd, musí nutně následovat ne
dostatky v zásobování a ekonomický rozvrat národ
ního hospodářství. A tam, kde hospodyně nesežene
kostku másla, tam, kde je nedostatek' stavebního
materiálu, náhradních dílů, běžného spotřebního zbo
ží, tam kvete černý trh, šmelina a úplatky, spotře:
hjtel přestává být pánem a stává se ušlápriutýnr
človíčkem. Je-li zavedena daň ze zisků, které při
náší investovaný kapitál — ať, už do půdy nebo do
nemovitostí — každý si jistě rozmyslí investovat a
má-li nějaký cent navíc, raději ho obrátí v plechov
ky piva nebo v rezervní košili. Což ovšem dále zna
mená, že nikdo nemůže sklízet plody sv é , práce —
neboli žít z bezpracných zisků, jak se v marxistické
hantýrce říká —, ale naopak každý je nucen zůstat
zaměstnancem až do doby důchodu a pak do smrti
živořit ze státní penze. Osobnost člověka, jeho indi
vidualita a schopnosti jsou tak podťaty a podvázány,
schopnější jednotlivec se už nemáže povznést nad
stádo. To je socialismus a jeho cíl. Zbývá ještě za
vést správný volební zákon, který by zaručil vlád
noucí straně udržení moci, uzavřít hranice k útěku
S Y D N E Y
— což v zemi, která je izolovaným ostrovem, nemůže
být problém — a hle, socialismus byl nastolen!
!
Není pochyb, že jsou lidé, jejichž životní morálce f
by socialismus vyhovoval. Vždy byl živnou půdou pro i
závistivce, kariéristy a neschopné dostat se vzhůru,
vlastní silou. Většina z , nás však jeden socialismus'
opustila — často s nasazením vlastního života, a i
vůbec se netěší představou, že by měla prožívat,
další, byť měl třeba ze začátku lidskou tvář a otev
řenou dlaň.
Přijmeme do domu
Ve stávajících podmínkách ovšem věci zdaleka ne
ve
východním
předměstí Sydney
vypadají černobíle. Máme především sklon vidět I
samostatnou ženu středního věku,
brýlemi optimismu: “ ono se to nějak vyřeší” , “ ne
může to přece být tak hrozné” a “ Australani si to
která umí dobře vařit
přeci nenechají věčně líbit” . Navíc politikové žádné
a může také trochu pomoci v domě.
ze stran nevypadají, že by jim nešlo o vlastní teplá
místečka. Koho tedy podporovat? Mnozí váhají, ne
Domácnost sestává z manželského páru,
boť si neuvědomili, že v této hře o budoucnost ze I
žádných dětí. V domě jsou již zaměstnáni
mě nejde o podporu toho kterého politika, ale o*
i manželé k pomoci udržovat dům a domácnost.,
obranu systému svobody a demokracie, v němž mů
že i utečenec z komunistické země bezpečně dýchat. j
Nabízíme , příjemné ubytování
Takových ostrůvků není už na světě mnoho. Austrá
se vším privátním zařízením
lie jím bezpochyby byla ještě před šesti lety. Proto
a výtečný plat a podmínky.
že se však tehdy psal rok 1968 a mnohým z nás
ještě duní v uších tanky s rudou hvězdou, můžeme
sé ptát: co by se stalo, kdyby se historie opozdila
a 21. srpen nepřišel roku 1968, ale roku 1974? Jakou
bychom dnes měli naději získat v této zemi ochranu
a nový domov? Můžeme si být jisti: uznání okupace
Pobaltí se nijak neliší od schválení okupace zemič
Volejte laskavě mezi 8. a 10. hod. dopoledne
ky v srdci Evropy. A je-li řečeno, že okupace ne
(Sydney) tel. 36-5546.
byla násilím, nýbrž internacionálním činem, srovná
vajícím se intencemi socialismu, pak utečenci mo
hou být kdykoliv vydáni k potrestání, pak bezpeč
nost a svoboda jednotlivce je pouhou chimérou.

KUCHAŘKU

I

t ra

\

Společnost pro vidy a uměni v Sydney

i

?
C

opakuje úspěšný hudební pořad
k 60. vvroěi českého jazzu

?
S

>

"BtRDS OF F iR E " ,

<

\
který v angličtině připravil J. W. Pear.
\
? Program je doprovázen četnými ukázkami jaz-?
szových nahrávek a koná se v pátek dne 23. srpna S
> 1974 v 7.30 hod večer na University of New South)
? Wales. Sehool of Drama, Anzac Parade, Ken-?
5 sington (vjezd z Barker Street).
$
C Vstupné: .dospělí S 1.-, studenti a děti 50 c. c
i
Těšíme se na Vaši účast.
í

|
<

NOVÁ ČESKÁ RESTAURACE
MORAVSKÁ

JIZBA

S
>

i

“ Moravian Lodge”

?

290 Bondi Rd., Bondi (Sydney)

\

>

Telefon 300-9783

|

?

Otevřeno denně od 6. hod. večerní do půlnoci

\ ■
<
<

(v úterý zavřeno)
. Srdečně Vás zvou
manželé Dagmar a Václav Toldy

?

S
5
S
>

KOLOTEX HOS1ERY PTY. LTD.
Hledáte nové zaměstnání ?

Máme místa pro MUŽE,
kteří budou zapracováni

1 Otevřeno v úterý až sobotu od 11 h. dop. do 2. h. ,
1 odp. a od 5 do 9 večer. V nedělL otevřeno po ,
1 celý dne, v pondělí zavřeno. '
i .

Přesvědčte se o jakosti našich jídel.

I . Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.

U'iiimiiimiiiiiiiimiiiiuimiiiiimiimiimiimnimiimiiL:

E

LYŽAŘI — TEN ISTI !

k obsluze pletacích strojů
na punčochy a dámské punčocháče,

E

Všechno prvotřídní vybavení

=

pro Váš oblíbený sport

Nabízíme výtečné platy a podmínky !

E

najdete v speciálním obchodě

=

1

HENRPS SPORTS WEAR

|

=

2 Bay Street, Double Bay, NSW. 2028 ■

Dostavte se laskavě osobně k Mr. HUTTER,
22 George St„ Leichhardt (Sydney) •

|

Telefon (Sydney) 328-1119

E

Krajanům poskytneme 10% slevy

E
E

=

*£ ■

E
E
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ČESKOSLOVENSKÉ S D R U ŽE N Í V E V IK T O R II

PEČEME PO NAŠEM

ČESKOSLOVENSKÝ KLUB V JIŽ N Í AUSTRÁLII

- Před 6. výročím srpnové okupace Československa
volal výbor do domu předsedkyně I. čapkové zátupce místních čs. organizací a další veřejné pra:ovníky, k poradě, při níž podal obsáhlý referát o
oučasné politické situaci dr. František Knopfelma:her. Porada se uskutečnila 16. srpna.
- Po uveřejnění zprávy, že australská vláda ofi:ielně uznala zábor baltických států Sovětským svaem, zaslalo čs. sdružení ve Viktorii ministerskému
iředsedovi Whitlamovi protestní telegram.

Vzhledem k velkému zájmu a poptávce
rozšiřujeme podnik o
PEKAŘSKÉ VÝROBKY
Kromě dortů a jakostního pečivá vyrábíme
* ČAJOVÉ ZÁKUSKY * BÁBOVKY
* MAKOVÉ ZÁVINY * TVAROHOVÉ KOLÁČE
Vždy v pátek a v sobotu: MÁSLOVÉ ROHLÍKY
* BRIOŠKY * BOSŇÁKY * GRAHAMŮV CHLÉB
CONWAYS
CAKES,
maj. B. & E. Dvořáčkovi,

cukrárna a pekárna,
192 Commercial Rd., Prahran, Vic.
(naproti tržnici). Tel. 512415

Dopisy redakci:

VZPO M ÍNKA

Před 24 lety, 20. srpna 1948, byla při vyšetřování'
Státní bezpečnosti ve vazbě v Hluboké ulici v Jihlavě
bestiálním způsobem ubita Růžena Klocová. Tato
vzácná žena byla za války příslušnicí 1. čs, zahra
niční armády na východě, jako první žena byla parašutistkou a byla nositelkou všech čs. vojenských
řádů a vyznamenání. Byla též nositelkou řádu Leni
na a Suvorova a dalších zahraničních řádů a vy
znamenání za statečnost. Po obsazení Českosloven
ska nacisty v roce 1939 odešla jako mladé děvče do
SSSR, kde byla ihned po překročení hranic převe
zena do koncentračního tábora, stejně jako tehdy
všichni ostatní čs. uprchlíci v SSSR. Byla^ dána do
tábora v Baku na Urale, kde byl i někdejší podplukovník Ludvík Svoboda, nynější čs. president. Práce
tam byla těžká — většinou nošení barelů nafty na
zádech — a jídla bylo málo. Mladá a zdravá Růžena
Klocová se snažila přilepšovat podplukovníkoví Svo
bodovi, který celé prostředí těžko snášel (vážil 50
kg). Setkal jsem se s majorkou Růženou Klocovou.^
když se mi v květnu 1949 podařil útěk z vyšetřovací
vazby v Brně, který však byl zrazen, takže jsem byl
na jihlavském nádraží znova zatčen tlupou estébáku
v čele s bývalým mistrem boxu ve welterojvé váze
Pollym (který má na svědomí desítky vyšetřovanců,
jimž s oblibou prorážel holemi hrudníky). Byl jsem
odvezen na Státní bezpečnost v Jihlavě a právě vedle
mé cely ve sklepě byla zavřena a bestiálním způ
sobem vyslýchána tato vzácná žena. K výslechům
byla nošena často v bezvědomí, ale když přišla k
sobě, smála se vyšetřovatelům do očí a plivala jim
do tváří nenávistí. Její vina spočívala v tom, že se
odmítla stát členkou KSČ, že tuto stranu kritizovala
a že jejím snoubencem byl důstojník čs. armády na
západě. Mne vozili někdy v proutěném kufru k vý
slechům do Brna — snažili se mne usvědčit ze spolu
práce s CIC v Rakousku, ačkoli jsem žádnou takovou
spolupráci neprováděl — a pak mne zase vezli zpět do
Jihlavy. Naposled jsem se vrátil do Jihlavy 19.
srpna 1949 a ráno 20. srpna odvezli majorku Klocovou mrtvou z její cely.
Brněnská a jihlavská Státní bezpečnost má na svě
domí mnoho lidí a to nejen nás, kteří jsme sloužili
ve východní armádě. Podplukovník M. Hrazera, Da
niel a další — kolik zločinů ti mají na svědomí! Jak
rád bych jim připomenul nevinné vyšetřovance, kte
ré vyhodili v letech 1948 až 1952 z okna ve třetím
poschodí na dlažbu Příční ulice (“ pokusili se o útěk” ),
nebo desítky těch, které utopili na přehradě. Kolik
krve a hnusu je na jejich rukách!
K. Herman, Victoria
g
§
g

Importní-exportní firma z oboru textilu
v Queenslandu přijme dívky-ženy,
které by se chtěly zapracovat

g
8
g

&

v obchodním cestování též do zámoří.

p

g Je nutno znát slušně anglicky, výhodou by byla g
§
vedle toho i část. znalost němčiny (není
S
0 podmínkou). Vhodným uchazečkám nabídneme %
g
výhodné podmínky.
2
p
Nab. na zn. “ Cest.-Queensland” do HD
»
g
nebo telef. (Melbourne) 789-3261.
c

<

Přijmeme k stálému zaměstnání

s

5

SPRÁVCOVOU DOMU,

\

<
\
?
S
>
|

která by dohlížela na dům v Queenslandu
i v době nepřítomnosti majitelů.
^^
Nejlépe mladší vdovu s dětmi nebo bez dětí.
Plat $ 120.- týdně a byt.
;
Nabídky na zn. “ Správcová Queensland”
do HD nebo telefon (Melbourne) 798-3261

?
>
c
S
?
^

kor.ai řádnou valnou hromadu v nedělí 4. srpna v Ná
rodním domě v Adelaide, která zvolila na další ob
dobí tento výbor: předseda B. Flossman, 1. místo
předseda J. Gregor, 2. místopř. J. švehlák, pokladník
mg. I. Michálek, jednatel A. Trávníček, asistentka
jednatele B. švehláková, referent organizační a spor
tovní Z. Šatánek, kulturní K. Eliáš, společenský
V. Vašek, sociální F. Kranský, tiskový F. . Nový,
hospodář V. Toncar, správce zásob V. Motlík, členové
výboru: R. Vašková, E. Vajtauerová, M. Balaš, S.
Havrda, A. Jedlička, J. Krátký, dr. M. Polášek
M. Rosenzweig, L. Sedlák, T. Sladký, J. šnajdr, Z.
Schulz, J. Tovara a L. Veska, revisoři účtů B. No
/Ny\A^VV/VA^\A^/ \A»,/VA^A^VX^\A<,,/V V *'W / VA<,AA<,A/VAA<,JV V 'W
vá a J. Grulich. smírčí komise M. Zlámal, P. Riess
HLAS DOMOVA MŮŽE VÁM DODAT
< a V. Hovorka, delegáti do ústředí čs. dem. orga
nizací v Austrálii: B. Flossman, S. Havrda, J. Gre
IH N ED TYTO K N IH Y :
S gor, J. Krátký, B. Panoch, F. Nový, T. Sladký, J.
Minka Rybáková: útěk z rekreace $ 4.30
s Švehlák a A. Trávníček.
Egon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty s
NÁVŠTĚVA Msgr. Dr. J. ŠKARVADY Z ŘÍMA
o jeho díle a osudu. Uspořádal R. Šturm $ 3.80
<
Zástupce české zahraniční duchovní služby u Va
Jaroslav Brodský: Řešení gama $ 4.80
j tikánu a bývalý sekretář zemřelého kardinála Be
O. Ulč: Malá doznání okresního soudce $3.80
\ rana Msgr. Dr. Jaroslav škarvada navštíví Austrálii.
Z Říma přiletí do Melbourne v sobotu 7. září v
J. Škvorecký: Lvíče $ 3.50
?
6-40^hodin večer. V neděli 8. září bude koncelebroJ. Škvorecký: Zbabělci $ 3.50
?
vaná mše sv. v kapli Bethlehem Hospital, Kooyong
J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 3.80
? Rd., Caulfield v 10.30 hod. a bude obětována za
K. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 4.60 5 domov. Možnost sv. zpovědi před mší sv. Po mši
K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 4.60^
5 sv-_ bude společný oběd v restauraci Rheinland. Po
obědě promítne Msgr. Škarvada filmy o římském
K. J. Krušina: Zimní bouře $ 4.60
S středisku Velehrad a o kardinálu Beranovi.
Cena oběda je S 4.-, dětí S 2.-. Prosím všechny'
K. J. Krušina: Druhá bouře $ 4. 60
S
M. Holková: Tisíc tomu let $ 2.10
s krajany dobré vůle o hojnou účast.
Dr. škarvada zůstane v Melbourne do 13. září,
Tři sbírky básní (J. Lederer, F. Listopad, V.< kdy odletí do Adelaide a odtamtud 20. září do Sydney.
Čerepková) $ 5.1 Dne 27. září se vrátí do Melbourne a zúčastní se
B. Štěpán: Vynálezy $ 3.$ náší svatováclavské pouti na Šumavě.
Oběd v Rheínlandu si můžete reservovat telefo
Ivan Sviták: Dialektika moci $ 4.10
y
nicky na č. 663-1266, nebo na č. 50-1450 (p. J. Jelí
Bruče Lockhart: Ústup z Prahy $ 1.50
S nek) a večer též na č. 754-5159. Prosím, aby se každý
Zpráva dokumentační komise K 231$ 3.50
\ přihlásil včas, aby restaurace dle toho mohla přip. J. Peksa
Alice G. Masaryková: Dětství a mládí
$2.50 \ pravit obědy.

J. Falta: Přes fronty a přes hranice $ 1.80
\
Kovályova-Kohák: Na vlastní kůži $ 3.80
?
Zpěvník národních a populárních písní $ 1.10
?
J. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.?
Ferdinand Peroutka: Demokratický manifest $ 3 s
J. Škvorecký: Tankový prapor $ 2.80
<
Jan Beneš: Až se se mnou vyspíš . . . $ 3.90
<
E. Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.60
<
E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 3.60
<
Arnošt Lustig: Miláček $ 3.70
<
A. Lustig: Ulice ztracených $ 4.5
A. Lidin: Trpaslík na houpačce $ 3.80
>
G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
\
L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.20
\
L. Grosman: Nevěsta $ 3.30
\
A. Amalrik: Udrží se SSSR do r. 1984? $ 2.60
|
Kníška Karla Kryla $ 2.40
?
J V. Pole a V. Ryneš: Svatý Jan Nepomucký?
(historie), 2 díly $ 7.50
S
Z časů nedlouho zašlých (Vzpomínky dr. Mořice?
Hrubana) $ 3.30
$
Anglická publikace: The Jews of Czechoslovakia?
(historie židů v Československu — 2 díly, 1.290?
stran) cena $ 16.S
J. Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 15.45 ?
K. Čapek: Anglické listy $ 1.60
>
A. Ostrý (pseudonym — Praha): Československým
problém $ 4.80
v
Tisíc let pražského biskupství S 4.80
?
Sborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina.?
Z. Hejzlar, prof. Kosta, dr. A. Kusák, A. J. Liehm. s
dr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a dr.>
O. šik) cena $ 3.10
>
G. M. Hopkíns: Básně S 1.50
\
R. Selucký: Východ je východ % 3.60
>
B. Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje $ 1.20 <
Otakar Odložilík: Obrázky z dvou světů $ 2.00
<
'Petr Den: Světélko jen malé 50c
1
'M. Součková: Případ poesie $ 1.50
?
,v. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70?
iB. Mikula: Progessive Czech (učebnice češtiny)?
■$ 4.50 + -.50 = $ 5.<
!Dlouhá, Zavadil: Angličtina pro jazykové ško-|
’ Iy $ 3.50
>
|

Ceny jsou včetně poštovného

5

ZPRÁVY S. K. SLAVÍ A MELBOURNE

Po velmi úspěšném začátku sezóny se mužstvo Sla
vie v minulých týdnech tak zhoršilo, že nejen ztra
tilo vedoucí místo ligové tabulky, ale za posledních
5 zápasů získalo pouhé 2 body a kleslo na třetí mí
sto. Chce-li mužstvo hrát v letošní lize rolí, k níž
se rozbíhalo, má nejvyšší čas, aby se vzpamatovalo
a začalo znova opravdu hrát.
W ILHELMJNA — SLAVIA 2 : 0

(1 : 0)

Wilhelmina byla zpočátku lepším mužstvem a svou
převahu vyjádřila pěknou brankou hlavou, proti níž
byl slavistický brankář bezbranný. Po změně stran
Slavia mocně útočila, ale místo vyrovnávací bran
ky došlo k vyloučení slavistického útočníko Howie
pro přísně posuzovaný přestupek a Slavia dohrávala
o 10 hráčích. Ani pak se její hráči nevzdali, výkony
obou stran byly rovnocenné. Bylo to však mužstvo
Wilhelminy, které po 3 rohových kopech dalo v 70
minutě druhou branku. — Druhé mužstvo Slavie vy
hrálo 3 : 2 .
POLONIA — SLAVIA 1 : 0 (1 : 0)

Na rozmoklém hřišti v Maribyrnongu mělo domá
cí mužstvo silný nástup, ale brankář Slavie 0 ’Hara
několik prudkých střel na svou svatyni kryl. Teprve
v 32. minutě se podařilo útočníku Polonie Czapnikovi obelstít brankáře a vstřelit jedinou branku zá
pasu. Ve druhém poločase se Slavia snažila aspoň o
vyrovnání, měla více ze hry, ale branku nedala.
Vyloučen byl pro změnu I. Humble. - takže Slavia
dchrávala opět o 10 hráčích. — Také reserva pro
hrála 0 : 1 .
V sobotu 24. srpna hraje Slavia proti Hakoah v
Middle Parku a v neděli 1. září proti JUST na sta
diónu v Olympic Parku.
V. F.
BENÁČKOVA SPARTA
OPĚT MISTREM N. ZÉLANDU

Bývalým čs. olympionikem Ctiradem Benáčkem
založené a vedené basketbalové mužstvo Sparta
Aucklar.d obhájilo opět titul mistra Nového Zélandu,
který za posledních 8 let vyhrálo sedmkrát (pouze
jednou — v r. 1971 — skončilo druhé). Ctirad Benáček byl znovu jmenován trenérem národního muž
stva Nového Zélandu, které začal připravovat na
“ Austro-asijské” hry v r. 1975 v Melbourne a na
mistrovství Oceánie, které se bude hrát v r. 1976
na Jižním ostrově na N. Zélandu.
ÚSPĚŠNÍ JACHTAŘI

Děti čs. přistěhovalců, František a Áďa Buckovi
z Geelongu vyhrály letos viktoriánské i celoaustralské mistrovství na své jachtě Anaconda (vedle ně
kolika klubových trofejí). V minulých dnech odle
těly do Portugalska, kde budou reprezentovat Austrá
lii na mistrovství světa.
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Karel

í anovskv

Čs. tenisté ve finále neuspěli

SSSR - Československo 3: 2
Tak blízko měli čs. tenisté k obhájení prvenství v " B " skupině evropského pásma Davisova poháru a
přece neuspěli. Po vyhrané čtyřhře vedli na kurtech v Doněcku nad SSSR 2 : 1 a wimbledonský přebor
ník Jan Kodeš vedl nad sovětským hráčem číslo jedna Alexandrem Metrevelim v dalším střetnutí v pá
tém rozhodujícím setu už 4 : 1 a v šestém gamu 30 : 0, a přesto ještě tuto důležitou sadu s Metrevelim
prohrál 5 : 1, což je na tenistu světového formátu skutečně už uměním. Dalším důležitým faktorem
byla ta skutečnost, že v Mnichově po vítězném mečboíu radostí vyskočil a nešťastně upadl druhý hráč
čs. žebříčku Jiří Hřebec a tak do Doněcka musei odcestovat náhradník František Pála. Ten se sice
snažil, ale Hřebce nahradit nemohl. A navíc v závěrečné dvouhře s Rusem Kakuljou ho opustilo i vá
lečnické štěstí. — Sovětské mužstvo nastoupí nyní k prvnímu mezipásmovému boji Davisova poháru
proti Indii.
Sled zápasu:

Alexandr Metreveli — František Pála 6 : 2 , 6 : 4 ,
3 : 6 a 6 : 2; Jan Kodeš — Teimuraz Kakulia 6 : 4,
6 : 2 a 6 : 3 ; Kodeš / Zedník — Metreveli / Korotkov 6 : 4 , 6 : 1 a 6 :3 ; Kodeš — Metreveli 6 : 4,
3 : 6, 6 : 4, 3 : 6 a 5 : 7 (čtyři hodiny); Pála — Ka
kulia 3 :-6, 6 : 4i 4 : 6, í : 2 a 4 : 6.
V “ A ” skupině evropského pásma Davisova poháhu vyhráli tenisté Itálie, kteří v závěrečném utkání
V Mestre u Benátek porazili družstvo Rumunska
3 : 2 . V druhém mezipásmovém utkání (semifinále)
Davis Cupu hrají tenisté Itálie s týmem Jižní Afri
ky. Jihoafričané se stali vítězi americké zóny, když
ve finále zvítězili nad Kolumbií 3 : 2 .
ČESKOSLOVENSKO VYHRÁLO GALEŮV POHÁR

f Zdá se, že Československo má další dva tenisty,
kteří múhou vyrůst v světovou extratřídu. V evrop
ském mistrovství tenistů do 21 let o tzv. Galeův
pohár podálí oba reprezentanti, Pavel Složil a Tomáš
Šmid, ve všech zápasech soutěže vynikající výkon
V Mariánských Lázních si zajistili postup do závě
rečných bojů čtyř týmů vítězstvím nad juniory Ju
goslávie 5 : 0 a Austrálie rovněž 5 : 0 ,a finálové bo
je ve Vichy pak vyhráli, když porazili jak mladé te
nisty Sovětského svazu; tak i ve finále Španělsko
4 : 1.
Těsná prohra v Edinburghu
ČSR — V . B R ITÁ N IE 102 : 108

. č s . lehkoatletické družstvo si v mezistátním střet
nutí s Velkou Británií ve skotském Edinburghu vedlo
skvěle: muži prohráli jen těsně 102 : 108, ženy re
mizovaly s domácími lehkými atletkami 73 : 73. Na
víc porazily Holanďankv 79 : 56.
Nejhodnotnějšího výsledku celého střetnutí dosáhl
olympijský přeborník v hodu diskem Ludvík Daněk,
který dosáhl 66,45 m, čímž vytvořil nový britský re
kord. Kromě Danka stálo po skončení soutěží na nejyyšších stupních vítězů dalších 10 čs. atletů: hod
kladivem vyhrál Charvát (70,16 m), 110 m. přek.
Nádeníček (13.8 vt.), 400 m přek. Kodejš (50,8 vt.).
400 m hladkých Tulis (47,3 vt.), 10.000 m Hoffmann
(28:28,4 min.), štafetu 4 x 100 m kvarteto ČSR (40.0
vt.), v-trojskoku byl nejlepší Vyčichlo (16,21 m), ve
výšce Malý (2,15 m), ve skoku dalekém Tolnay (7,75
m) a na 5.000 m Pěnkava (14:08,6 min.).
V soutěži žen si vedla znovu skvěle čs. koulařka
Helena Fibingerová (20,71 m), diskařka Vyhnalová
(59,90 m), výškařka Míťačnová (1,86 m), čerchlanová
(vyhrála 400 m za 52,0 vt. a 800 m za 2.:04,7 min.),
Šuránová (s pomocí větru do dálky 6,74 m) a další
čs. reprezentantky.
KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT

iviezmaroum olympijsky
výbor upřesnil formulaci
26. paragrafu olympijská
Charty, který stanoví, kde
ze sportovců se může zú
častnit olympiády a . kde
ne. Paragraf říká: “ Ten,
kdo chce startovat na
olympijských hrách, ne
smí dostat za svou spor
tovní činnost finanční od
měnu nebo mít materie!

O LY M P IÁ D Y

stanoveny
v dodatko
vém protokolu. — Olym
pionik musí zachovávat
předpisy svých odborných
mezinárodních svazů ne
bo jednotlivých národních
olympijských výborů, i
kdyby měly přísnější mě
řítka
než Mezinárodní
olympijský výbor.”
-

♦

-

Oba nejúspěšnější reprezentační týmy daviscupové
historie USA a Austrálie vypadly předčasně: Ame
ričané se svou druhou respektive třetí garniturou pro
hráli ve vysokohorské Bogotě s Kolumbií 1 : 4 í
Australané — rovněž s náhradníky — prohráli v In
dii ve finále azijského pásma 2 : 3 .

Na tartanu Strahovského stadiónu v Praze se v
druhé polovině července uskutečnilo 64. mistrovství
ČSR v lehké atletice, kterému vadilo chladné počasí
a stále se měnící vítr, přesto bylo' dosaženo v něko
lika disciplinách skvělých výkonů. Platí to především o obou výškařských soutěžích (mužů i žen), i
když probíhaly “ na vodě” . V soutěži žen zvítězila
olympijská přebornice Miroslava Huebnerová (Rezková) s bratislavskou Mračnovou, když obě zdolaly
1,87 m. Třetí Karbanová skočila 1,80 m. V mužích
Malý a Moravec dosáhli 2,20 m, třetí Alexa 2,17 m
a čtvrtý Palkovský ještě 2,14 m. — K nejslabším
čs. disciplinám patřila v posledních letech soutěž
v hodu kladivem, tentokrát však bylo kladivo ozdobou
šampionátu. Zvítězil Charvát, který hodil 71,22 m.
před Hájkem (70,38 m). Poměrně dobře si vedli i
■překážkáři. Tak evropský rekordman Miroslav Ko
dejš zaběhl 400 m přek. za 49,7 vt. a na 110 m přek.
stopli Čechovi a Nádeníčkovi 13,7 vt., třetímu Hofírkovi 13,8 vt. Nejlepším sprintérem republiky je
Matoušek (100 m za 10,4 vt., 200 m za 20,6 vt. —
ovšem tento druhý čas není regulérní, něboť vál sil
nější vítr, než je dovoleno při uznávání rekordů).
Další lepší výkony přeborů ČSR v Praze: vrh kou
lí mužů vyhrál Vlk (20,22 m) před Brabcem (19,84 m)
a Janouškem (19,81 m), — vrh koulí žen Helena Fi
bingerová (20,18 m); mistrem republiky v hodu
diskem je znovu Daněk (61,58 m), nejlepším vytrval
cem na 5.000 m Pěnkava (13:56,6 min.) a 800 m
vyhrál Jozef Plachý (1:47,9 min.). — V běhu žen na
400 m posunula Jozefína čerchlánová čs. rekord na
52,1 vt. a dálku žen vyhrála držitelka olympijského
bronzu Eva Šuránová (6,56 m).
DEBAKL ČS. BASKETBALOVÝCH

NADĚJÍ

Francouzské město Orleans bylo v závěru červen
ce dějištěm juniorského mistrovství Evropy košíká
Funkcionáři evropské sekce mezinárodního fotba řů, jehož vítězem se stal tým Jugoslávie, který v
lového svazu na svém zasedání v Curychu rozloso závěrečném utkání porazil v prodloužení družstvo
váli zápasy tří nejpopulárnějších evropských fotba Španělska 80 : 79. Kondičně lépe připravení Jugoslávlových soutěží klubových celků. V jubilejním 20. roč ci téměř po celé střetnutí vedli, minutu před kon
niku Poháru mistrů evropských zemí nebude poprvé cem zápasu však španělé sahali po vítězství,, stav
zastoupena italská kopaná, neboť mistr Itálie La. byl 69 : 67 v jejich prospěch. Jugoslávci v rozpětí
zio Řím má od UEFA na 1 rok zastavenou činnost dvaceti vteřin měli znovu náskok čtyř bodů, avšak
pro mezinárodní zápasy evropských pohárových sou při houkání sirény oznamující konec normálního ča
těží za incident v hledišti římského Olympijského su, se podařilo Španělům vyrovnat na 71 : 71. V na
stadiónu při zápase Poháru UEFA (bývalého Vele staveném čase však vše vypadalo na to, že titul
tržního poháru) s anglickým klubem Ipswich Town poputuje do Španělska, 3 vteřiny před koncem pěti
Československý přeborník Slovan Bratislava “ narazí’ minutového prodloužení zajistil však Jugošlávec Zuv 1. kole PMEZ na belgického mistra Anderlechí panič košem vítězství 80 : 79.
Brusel, se kterým se střetne 18. září na Tehelnorr
českoslovenští basketbaloví junioři totálně zklama
poli v slovenské metropoli a o 2 týdny později \ li a závěrečným vítězstvím nad Holandskem 91 : 50
Bruselu. Slovenští fotbalisté by za “ normálních okol obsadili až 9. místo, což je pro Československo, zemi
ností” mohli postoupit mezi 16 nejlepších týmů, kare s dobrou basketbalovou tradicí, ostuda.
postoupili bez boje: obhájce Poháru mistrů evrop
ských zemí FC Bayern Muenchen a vítěz soutěžs
SVĚTOVÝ REKORD JIM A BOLDINGA
“ držitelů trofejí” východoněmecký 1. FC Magde
K nejlepším světovým lehkým atletům patří bez
burg, jenž se stal mezitím východoněmeckým mistrem. pochyby 191etý Američan Jim Bolding, který jde ve .
V druhé nejslavnější evropské fotbalové soutěž: své disciplině, překážkovém běhu na 400 m, od vítěz
klubových celků, v soutěži “ držitelů trofejí” hraje ství k vítězství. Na mezinárodním mítinku v Turínu
poprvé v historii i pražská Slavia (coby poražený zaběhl nový světový rekord na 440 yd, když časem
finalista československého poháru), premiéru však 48,7 vt. překonal o 0,1 vt. dosavadní. světový primát
bude mít velmi těžkou, neboť nastoupí proti výcho svého krajana Ralpha Manna ž r. 1970 (v mezičase
doněmeckému mužstvu FC Carl Zeiss Jena. Prvn: na 400 m mu stopli 48,3 vt.). Držitelem evropského
zápas se hraje v pražském Edenu, odveta 2. říjne rekordu na 440 yd překážek je Miroslav Kodejš,
v Jeně. — V Poháru UEFA (dřívější VeletržnU po který nedávno (29., června) v Praze zaběhl trať za
hár) je čs. kopaná zastoupena i tentokrát dvěme 49,4 vt. — Na závodech v Turíně, které sledovalo
týmy: Baníkem Ostrava (který se v 1. kole střetne přes 30.000 diváků, stopli v běhu na 400 m hladkých
se španělským prvoligovým mužstvem Reálem So Kubánci Albertu Juantorenovi letošní nejlepší světo
ciedad San Sebastian) a fotbalisty pražské Dukly, vý čas 44,7 vt.
kteří začínají soutěž utkáním . s Pezoporicos LarnaFOTBALISTÉ SPARTAKU TRNAVA VYH R ÁLI NA
ca z Kypru.
Olympijském stadiónu v Mnichově přátelské meziná
rodní střetnutí nad příslušníkem druhé německé
ÚSPĚCHY V "IN TER P O H Á R U "
Bundesligy TSV 1860 Muenchen zcela zasloužené
V prvních srpnových dnech skončil další ročník 2 : 1 , po poločasu 1 : 1. Domácí mužstvo sice vedlo
mezinárodní letní fotbalové soutěže “ Interpoháru” 1 : 0 , ve 30. mintě však Adamec vyrovnal na 1 : 1
ve které dostalo všech 10 vítězů od mezinárodní Sáz a v 75. minutě vstřelil Gasparik vítěznou branku.
kové kanceláře prémie ve výši nejméně 10.000 švý
carských franků; mužstva, která obhájila prvenství,
další zvláštní prémie. Zatímco pro fotbalisty mnohs
HLAS
D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
západních států tato prémie příliš mnoho neznáme
Řídí
redakční
kruh. Adresa: Hlas domova,
ná, snaží se vždy čs. účastníci v soutěži co možná
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
nejlépe obstát a získat cenné valuty. Bylo tomu
tak i letos, kdy 4 ze 6 čs. týmů vyhrály své skupiny.
Telefon: 42-5980
Neuspěla pouze 2 pražská mužstva: Bohemians a
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
Slavia Praha (ta zasáhla dodatečně s opožděním dc
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
soutěže, pak doháněla soutěž zápasy v týdnu a tc
bylo jednou z příčin, proč se “ červenobílí” neprosa
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.dili). Prémie 10.000 švýcarských franků dostali fot £ stg. 3.-. US $ 8.- nebo ekvivalent v jiné měné.
balisté VSS Košice, Spartaku Trnava a Baníku Ostra
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
va, 30.000 švýcarských franků inkasovali pak hráči
na požádání obratem.
bratislavského Slovana (potřetí za sebou se stali ví
tězi Interpoháru).
—
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