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"Ú silí demokracie, aby slovům byl vrácen p
čestný obsah, aby pojmy znovu byly jasně del
novény, je víc než politický boj. To je zápas o f
aby zůstalo zachováno jedno z velkých dědict
po minulých generacích — spojení lidí slovy, kt
rá odpovídají skutečnosti."
F . Peroutka (Demokratický manifes

3.

SMYSL OSMDESÁTI LET

Perspektivy détente v roku 1975
Dr. Martin Kvetko, New York
Na začiatku tohoto roku sa náš politický záujem akosi automaticky sústreďuje na otázku: aké sú perspektivy détente 1975 a čo asi prinesú? Je to z
hťadiska nášho záujmu pochopitelné, lebo do détente sa premieta časť nášho
osudu a v .nej hťadáme aj postavenie nasej zotročenej vlasti, jej možnosti
keď už nie po vymanění z terajšieho zotročenia, tak aspoň po uvolnění jej túžieb a a šp irá c ii. . .
Ale uvědomujeme si, že
tento náš záujem vyplývá
z nasej politickej subjektívnosti, lebo vo svetovom
vývoji détente nie je dnes
hlavnou črtou medzinárodnej politiky a medzinárodného života. Lebo ďalekc
významnějšími črtami sú
časného medzinárodného
vývoja sú: světová vyživovacia a světová energe
tická kríza. Keď tridsaťpať miliónov l ’udí zomiera hladom alebo keď sa
celý rozvinutý svět dostá
vá do hospodárskej depresíe, pretože jeho energe
tická základňa sa změnila
a zdražila, tak iste nikto
nemyslí v prvom radě na
to, či Washington a Mosk
va budu vo svojom zbližovaní a prehlbovaní spolu
práce pokračovat’ .
A nielen to! Hádám
málo sa venuje pozornosti
tomu, ako sa strukturálně
mění organizácia rodiny
národov vo sklenenom pa
láci na východnej straně
new-yorského
Manhatta
nu; čo znamená “ vzrastajúca tyrania váčšiny” ,
ako o tom hovořil stály
americký delegát pri Spo
jených
národoch
John
Scali. Pod zorným uhlom
prvoradosti týchto medzi. národných danností musí
me uvažovat’ aj o détente-politike.

Čo vlastně dal minulý
rok do véna roku 1975 na
tomto úseku medzinárodneho života? Z pohťadu
nás exulantov mnoho. To
v prvóm radě preto, že na
scénu politiky détente nastúpila nová generáeia.
Vo Washingtone, v Bonne
i v Paříži nastúpili noví
l’udia; len v. Moskvě ne
došlo dosial k zmene, hoci právě na rozhraní rokov sa aj o možnosti změ
ny v Kremli trúsili divoké
správy. Je obvyklé očakávať nové přístupy a po
stoje k problémom, keď
dochádza k výměně strá
ží, keď nastupujú noví
vodcovia. Lebo je akosi
pravidlem, že noví nenasledujú slepo svojích predchodcov a že sa ujímajú
vodcovstva aj preto, aby
svojou integritou poznači
li vývoj ďalších událostí,
dali im pečať vlastnej
osobnosti.

-Boli sme svedkami, že
Západ nebol v stave dórazne přesadit’ ani svoj
minimálny návrh na kon
ferenci! v ženeve, návrh
na nie volnú lež len “ volnejšiu” výměnu informácii
a myšlienok, na uvolnenie
cestovania a súkromných
vzťahov medzi 1’udmi. Aj
tam Západ sám svoj ná
vrh deklasoval, keď nežiadal "volnú” lež len
“ volnejšiu” výměnu informácií medzi Východom a
Západom.
Ale Brežnevove porady
so západonemeckým kancelárom Schmidtom v Mo
skvě, s francúzskym pre
zidentem Valéry Giscard
ďEstaingom v Paříži a
s americkým prezidentem
Fordom vo Vladivostoku
ukázali, že nová západná
generáeia vodcov nemá
nový přístup, a že je
ochotná pokračovat' v politike détente tak nekritic
ky z hťadiska životných
záujmov Západu ako generácia predošlá. Kanad
ský časopis The Montreal
Star označil minulý rok

Z nášho exulantského
stanoviska sa mohlo l ’ah
ko očakávať, že nová gar
nitura naozaj bude hl’adať nový a nám přijatel
nější přístup k problémom
medzi Východom a Západom. Túto našu nádej
podporovali aj hlasy západnej politickej veřejno
sti a západnej tlači, ktoré poukazovali na to, že
détente na linke Nixon Brežnev neznamenala nič
iné len nranie betla zo
strany Washingtonu. Pod
porovalo ju aj rozhodnutie prezidenta Forda, ktorý pozastavil volné nakupovanie americkej pšeni
ce do Sovietskeho zvázu.
Lebo za úsměvy a za šku
by dostávala Moskva americkú technológiu, úvěry,
kompútry a pšenicu. Tó
iste do určitej miery pla
tí o zbližovaní Západnej
Európy so Sovietským zv'á(Pokračovanie na str. 2)
zom.

Sjednaná dohoda USA s Československem nebyla podepsána

Prací proti krizi
Kdo sledoval v minulých týdnech československý tisk, rozhlas a televizi a
navíc zašel na nějakou tu povinnou nepovinnou schůzi, toho musely bolet ruce.
Všude totiž byla na programu práce , výzvy k větší práci, větši aktivitou k vyš
ším výkonům, k splnění úkolů, k důslednému využití pracovní doby a upevnění
pracovní disciplíny, k zvýšení těžby, k rychlejšímu oběhu, k překonání rekordu,
překročení plánu při úspoře materiálů či energie za pomoci brigád socialistické
práce v rámci prověřeného hnutí a socialistického soutěžení podle vzoru či výzvy
hrdiny práce a družebního (sovětského} podniku . . .

j Ústřední výbor KSc se
j sešel
koncem listopadu
i-loňského roku a rozhodl
Dne 28. ledna zemřel na srdeční infarkt ve Stát i se pro vyhlášení poplachu
ním sanatoriu v Praze ve věku 70 let bývalý gene
; na hospodářské frontě.
rální tajemník KSČ a prezident republiky Antonín
probíhají
schůze
Novotný — z hlediska Komunistické strany česko Nyní
slovenská jeden z jejích nejzasloužilejších vůdců. krajských,
okresních,
Jako krajský tajemník strany zasloužil se Novotný městských, místních, pod
o likvidaci tehdejšího generálního KSČ Rudolfa Slán
ského takovou měrou, že byl později, když byl obno nikových a Jiných výborů
ven úřad generálního tajemníka, dosazen do této klí strany, které mají za učové pozice a v roce 1957 mu byl navíc přidán úřad kol “ rozpracovat závěry
prezidenta republiky. Obě funkce vykonával až do zasedání ústředního výbo
začátku roku 1968, kdy byl jeho pád spojen se za
ru KSČ do svých místních
čátkem " Ja ra " . Novotný žil potom u ústraní ve své
pražské vile a celkem v zapomenutí. Pokud lidé poměrů” . “ Rozpracování”
doma přece vzpomínali, tedy na to, že aspoň v posled však znamená podle vy
ních letech dlouhé vlády nepopulárního, nevzdělaného světlivek soudruhů vedou
a často arogantního Novotného bylo v zemi více vol
cích
“ zkonkretizováni”
nosti než za nynější vlády Gustáva Husáka.

Zemřel A. Novotný

vseooecnycn
ponynu ustředního výboru, a přitom
už vznikají potíže. Mnohá
nemoc
československého
hospodářství, o níž se do
ma veřejně mluvit nesmí,
se totiž také “ zkonkreti
zuje” , zasadí-li se do míst
ních poměrů. I v oficiál
ních referátech z těchto
schůzí nižších orgánů stra
ny se proto setkáváme s
náznaky omluv, s pokusy
svalit vinu za hospodářské
potíže na málo stranické
podnikové vedoucí. Žádný
(Pokračování na str. 2)

Na léta 194o - 1948 asi každý vzpomínáme jinak.
Někdo přijme oficiální historii a řekne, že to byla
léta osvobozenL v nichž se pracující lid pod vedením
“ strany — _ učitelky” připravoval na osvobození ko
nečné. Jiný._ protože chce vidět jen to nejlepší, si
ta léta povýší na zářný bod opravdové svobody, me
zi odchodem jedné a příchodem druhé tyranie. Já je
vidím jako dobu pološera, v níž pravda zápasila o
život. Jen otevřeli hrob. jen ji vyzvedli z rakve, jen
jí vdechli polibek života a už se kolem ní hemžili noví
hrobaři a svatouškovští pozůstalí stáli s klobouky
v ruce v dlouhé řadě.
Mám ty chvíle stále ještě v živé paměti. Nebyla to
ta krásná doba,. jíž jsme za okupace vídávali ve
snech. Nebyl to vysněný čas pohledů do slunce a
hlubokého, plně svobodného nadechnutí. Dým temné
předtuchy znečisťoval vzduch a způsoboval záduchu.
Nebyla to ani doba statečná. Námezdníci v cizích
službách nabývali vrch a lid, u něhož, se v okupač
ních letech nejsilněji vyvinul pud sebezáchovy, my
slel na hromádky místo na chorál, čekal na trakto
ry a hrál to opatrně u zdi. Nejméně ze všeho to
byla doba pravdomluvná, protože pravda si žádá
odvahu v každé době a v přikrčené době kvetou, nej
výš přikrčené polopravdy.
V těch letech, lepších než ta, co předcházela, ale
přesto smutně neslavných, v krátkém přechodu z
jedné lži do druhé, vystupuje v mé paměti postava
Ferdinanda Peroutky nejjasněji. Nejjasněji proto, žo
ve chvílích falešných proroků, kdy pravda byla na
ústupu a těžko se sháněla, zápas o ní a jméno P e
routka vytvořily nerozdělitelný souzvuk.
Pamatuji si, jak jsme ve hnilobné atmosféře če
kali na Peroutkovy nedělní úvodníky jako na závan
čistého vzduchu. Stály za čekání. Obsahovaly fakta,
očištěná od nepravd, téměř neomylné vyhmátnutí
jádra problému,
"pojmy
v nich
byly
jasně
d e f i n o v á n y".
Ještě dneska,
po
dlouhých letech a na druhém konci světa, čerpám
poučení z jeho polemiky s Barešem. Ještě teď v
Austrálii, v debatách s týmž nepřítelem, který nás
kdysi porazil doma, slyším v hlavě "až mi pane Bareš odpovíte na mé otázky, zodpovím vaše, — za
prvé, zadruhé, zatřetí . . . ” Ještě dneska se toho
poučení snažím držet a pořád ještě mi pomáhá.
Pro mne se tedy jméno Peroutka pojí nejvíce s
těmi třemi léty pološera, protože v těch letech lidé,
kteří nepodlehli pudům slepé pomstychtivosti, ne
ztratili zdravý rozum a nebáli se mluvit pravdu, byli
nejvzácnější.
Moje předválečné vzpomínky už nejsou, vzhledem
k věkovému rozdílu, tak jasné. Ale pamatuji se na
žluté obaly Přítomnosti, na modré plátěné desky L i
dových novin, na literární ankety a také na poznám
ku, kterou někdo utrousil, že Lidové noviny nejsou
lidové, ale patricijské v dobrém slova smyslu. Byla
to výstižná poznámka, protože ta dvě slova "Lido
vé” a “ noviny” neznamenala jen, co se kde přiho
dilo. ale také Karla a Josefa čapka, Karla Poláč
ka a Eduarda Base. Na týchž stránkách, na nichž
můj táta hledal myšlenkové souběžníkv a já se sežnaj
moval s “ Ferdou mravencem" Oldřicha Sekory. Leoš
Janáček už dávno našel “ Říkadla” . “ Lišku Bystroušku” a látku k “ Zápisníku zmizelého” a dal nám věč
nou krásu.
"Lidovky” znamenaly to nejlepší a nejhodnotnější
v československé žurnalistice. Byly patricijské úrov
ní. Název “ Lidové noviny” vyvolával velká jména.
Jméno Peroutka vyvolávalo název “ Lidové noviny” .
Od “ Přítomnosti” k přítomnosti — kdysi jsem če
kal na úvodník ve Svobodných novinách, dneska
prvně otevírám exilní noviny na stránkách s úvahou
Ferdinanda Peroutky. Neboť doba se změnila i ne
změnila. Pokročili jsme v čase o třicet let. Nepokřočili jsme ve věcech podstatných. Záměrné matem
(Pokračování na straně 2)
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Perspektivy détente
(Pokračovanie zo str. 1)
politiky détente ako “ re
kord Brežnevových úspe
chov” a časopis New York
Times hodnotí výsledok
minulého roku podobným
spósobom.
Napísal,
že
Moskvě se podařilo zaistiť si výhody détente
bez toho, že by bola pootvorila čo len skulinu pre
prenikanie myšlienok zo
Západu do svojej prisne
kontrolovanej spoločnosti.
Nič nepovolila na politickej kontrole spoločnosti a
jej stykov so Západom,
napriek tomu, že bola v
žene ve pod tlakom.
Zo střetnutí s predstaviteťm i Západu priniesla
najvážnejší ale aj najnebezpečnejší závazok Brežnevova konferencia v P a 
říži. Tam sa dohodlo, že
Francúzsko bude podpo
rovat’ snahu, aby sa že
nevská konferencia skon
čila úspěšně čo najskór.
Představitel’ Francúzska
a Sovietskeho z vázu sa do
hodli na klauzule ako preklenúť rozpor medzi Zá
padom a Východom v
otázke “ volnejšej” výmě
ny myšlienok a informácií
a styku l ’udí. Táto doho
da, o ktorej dosial neprenikli přesné správy na ve
řejnost’ a o ktorej sa dozvieme- až po čase pr
rokovanie v ženeve, nas
musí naplňovat’ najváčšou
starost’ou a obavou. V
postupe Francúzska musí
me
vidieť
nebezpečný
precedens, ktorý tak - ako
rozvoj obchodných stykov
medzi Západnou Európou
a Sovietskym zvázom v
rokoch šesťdesiatich - prinúti aj Spojené ■státy k
zmene stanoviska. Ameri
ka nebola dosial v ženeve

pevná, ■ ale po dohodě
Brežneva s prezidentem
ďEstaingom možno' očakávať, že bude ešte po
volnéjšia
V Amerike bol aspoň
formálně odstraněný posledný kameň na ceste k
plnému rozvinutiu politiky
détente. Po dvojročnom
prieťahu americký kong
res schválil nový obchod
ný zákon, ktorý dává.pre
zidentovi možnost’ udeliť
doložku o maximálnych
obchodných výhodách aj
Sovietskemu zvázu a tým
ostatným komunistickým
krajinám teda aj Česko
slovensku,
ktoré okrem
Poťska a Juhoslávie tuto
doložku dosial nemohli
pri svojom exporte na
americký trh používat’ .
Toto sa tiež odohralo
ešte vláni a tak to tiež
třeba prirátať do véna
politiky détente z minulé
ho roku. Dlhý zápas ame
rického kongresu a Mosk
vy o liberalizáciu sovieť
skej emigračnej politiky
skončil takto v závoze.
Lebo v Spojených štátoch
sa domnievajú, že prezi
dent Ford udělí Moskvě
doložku o maximálnych
obchodných výhodách len
keď sa přesvědčí, že sovietska politika voči tým,
čo chcú opustit’ sovietsky
raj. je povolnejšia. Ame
rická vláda sa domnieva.
že sa k tomu Moskva zaviazala. zatial’ čo sovletska vláda niečo také ka
tegoricky popiera. Ale zá
kon je už pod střechou a
tak. ako to vždy bývá v
takýchto prípadoch, obe
strany sa budú snažit’ ,
aby zachránili svoju pre
stiž před veřejnou blamážou a tak móžeme bezpeč

V ELK Ý VYBER JAKOSTNÍHO
PRVOTŘÍDNÍ

né usudzovať, že Moskva
doložku o maximálnych
výhodách
dostane
bez
ohl’adu na to, aká bude
sovietska emigračná poli
tika.
Ťažko
pochopit’ , ' čo
vlastně Kissinger s Gromykom dojednali pre to
to nové obdobie politiky
détente, ale l ’ahko uhád
nut’ , že bud’ Kissinger po
volil viac ako chcel, alebo zase došlo k obvyklé
mu nedorozumeniu o vý 
klad toho, čo si jedna a
druhá strana predstavujú
ako hlavnú zásadu na ce
ste ďalšieho zbližovania.
Lebo nijako ináč si ne
možno vysvětlit’ ten ostrý
a povýšený tón, ktorým
Moskva odpovedala na písanie americkej tlače a
na názory, ktoré sa v americkom kongrese objavili
po odhlasovaní nového ob
chodného zákona. Najma
ťažko porozumieť, prečo
sa Moskva odhodlala tak
ostro kritizovat’ kongres,
pretože si dovolil v tomto
obchodnom zákone obmedziť výšku ročných úverov s vládnou zárukou
pre sovietske nákupy na
tristo miliónov dolárov.
V Spojených štátoch sa
začína hospodářská kríza
trpko pociťovat’ . To psy
chologické ovzdušie okolo
nej je hádám ešte horšie
ako skutočný dopad krízy
na nezaměstnanost’ a na
výrobu. Lebo zatial’ je o
tých. čo stratia prácu,
dobré postarané. Tiež na
zásobovacom trhu sa do
sial nevyskytli nijaké ťažkosti, či nedostatky. Vše
obecná kritika sa týká len
cien, ale aj tie už nevzrastajú takým tempom, ako
to bolo v druhej polovič-

Smysl osmdesáti let

(Pokračování se strany 1)
ke lánského roku. Všade pojmů pokračuje, slovům je opět brán. " p o č e s t 
o b 's ah", pravda je znovu v tísni. " S p o j esú dokladné přípravy, aby n ý
l i dí
slovy,
která
odpovídají
nový hospodářsky rok pri- ní
skutečnosti"
zápasí téměř všude o holý ži
niesol dobrú úrodu a tým vot. A mužů pravdy je málo, strašně málo, — a
aj úl’avu na cenách potra zdá se mi, že slábnou . . .
vin.
Mírně zmatená a na okrajích téměř neznatelně
Ale v Spojených štátoch provlhlá vzpomínka k osmdesátinám velkého publi
cisty. Žádná oslava a žádné uctívání. Jenom dychti
sme vstúpili aj do roku
vé natažení ruky po záchytném bodu. To proto, že
príprav na prezidentské i ten nejskromnější novinář hodný toho jména hledá
volby, hoci tie sa konajú smysl svojí práce. Je přirozené, že se na úhoru
až v novembri 1976. Kan- laciného podprůměru chytá vzácných příkladů, v
nichž už smyslu bylo nad pochybnost dosaženo.
didátov je už ako húb po
K
W e n r it .
dobrom daždi, hoci len v
lone Demokratickej stra
ny. Medzi Republikánmi se narodil v Praze 6. února 1895. Svou novinářskou
sa všeobecne očakáva, že činnost zahájil jako výtvarný referent času. V le
prezident Ford bude kan tech 1919 - 1924 byl redaktorem Tribuny. V r. 1924
didovat’ a v tom smere založil kulturně politický týdeník Přítomnost, který
vedl až do srpna 1939, kdy byl jako rukojmí zatčen
sa už aj vyjádřil.
gestapem. Současně s vedením Přítomnosti byl i re
Spomíname túto vnútro- daktorem brněnských Lidových novin. Po válce, po
politickú okolnost’ v sú- návratu z koncentračního tábora v Buchenwaldu, se
vislosti s politikou détente stal šéfredaktorem Svobodných novin a Dnešku, kte
rý vystřídal Přítomnost. V roce 1948 odešel do exi
len preto, že tá bude mať lu a po zahájení činnosti čs. oddělení Rozhlasu Svo
iste svoju rolu pri ďal- bodné Evropy r. 1950 stal se jeho šéfredaktorem.
šom postupe Spojených
Ferdinand Peroutka napsal též mnoho úvah, roz
štátov na tomto úseku borů, esejů a fejetonů, které byly vydány knižně.
americkej zahraníčnej po Z nich uvádíme: Z deníku žurnalistova (1922), Jací
jsme (1924), Boje o dnešek (1925), Ano a ne (1932),
litiky. Třeba očakávať, že Budování státu (1933 — nejvýznamnější rozbor po
všetci kandidáti sa budú litiky první republiky), Tak nebo tak (1947), Byl Be
hlásit’ k politike détente neš vinen? (1948), Začátky česko-slovenského souži
a že v predvolebnom ob tí (1953), Demokratický manifest (1959) aj. Jeho di
vadelní hru Oblak á valčík uvedlo po válce pražské
dobí nikto z kandidátov
Národní divadlo.
nebude myslieť na to, čo
sa doteraz vytýká déten
te, uvažovat’ o tom, ako světa, ale aj národov, to sú perspektivy politiky
ju v záujme nielen Ame-. zotročených vo východnej détente v tomto roku také
riky a celého slobodného J Európe, modifikovat’ . Pre- hmlisté a neuspokojivé.

FERDINAND PEROUTKA

Práci proti krizi
(Pokračování se str. 1
výbor nežádá odborné vě
domosti ředitelů a jiných
hospodářských vedoucích,
ale jejich důkladnější prokádrování po stránce po
litické spolehlivosti.
Nikde se zatím neobje
vily úvahy o důsledcích
inflačního tlaku na domá
cí hospodářství, o vzrůstá
ní nákladů za výrobní ma
teriál, o nedostatku deviz,
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chybném plánováni, o ně
kterých jasně nevýhod
ných
hospodářských
smluovách v rámci tzv.
Rady vzájemné hospodář
ské pomoci atd. Mnohé
potíže a chyby systému či
jeho vůdců lze přece v
diktatuře delší dobu krýt
a nakonec si dovolit ho
spodářské injekce na úkor
“ lidu” , na příklad měno
vou reformou či jiným
způsobem, jak utáhnout
opasky, zbavit se peněž
ních přebytků, pro něž
není protihodnota.
. Při současné nerozhod
nosti režimu, jak odstra
nit nebo dále zakrýt vznik
lé hospodářské potíže, při
kládá se mimořádný vý
znam dohodě se Západním
Německem o hospodářské,
průmyslové a technické
spolupráci, kterou podepsal v Bonnu ministr za
hraničního obchodu Barčák. čs. noviny hlásí na
prvních stranách, že do
hoda předpokládá dlouho
dobou spolupráci obou ze
mí v oblasti průmyslu, ze
mědělství, potravinářství,
stavebnictví, dopravy a
spojů a že půjde o spo
lečné zřizování, výstavbu

a modernizaci průmyslo
vých podniků a zařízeni a
doplňování výrobních pro
gramů. Dohoda také “ ote
vírá možnosti společné
výroby a společného od
bytu výrobků i dělby prá
ce ve výrobě a odbytu, při
výrobě a dodávám surovin
a energie, výměnu paten
tů, licencí a technických
informací
i
vzájemné
vzdělávání a výměnu od
borníků a praktikantů” .
Malou pozornost zato
věnovaly
čs.
sdělovací
prostředky skutečnosti, že
nedošlo k podpisu dříve
již sjednané a parafované
majetkoprávní dohody se
Spojenými státy, která
měla usnadnit hospodář
ské styky obou zemí. Ru
dé právo píše na předpo
slední straně pod titulem
“ Překrucování skutečno
stí” , že vina spočívá vý
hradně
na
americkém
kongresu, který odhlaso
val obchodní zákon, obsa
hující “ politické podmín
ky nepřijatelné pro socia
listické země” . Že Česko
slovensko postupuje jen v
šlépějích Velkého bratra
na východě, Rudé právo
n nrh rjn ifp ln p v v n p p h á v á
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Třicet let po Jaltě
— Do es. mest nad 20.000
obyvatel dojíždí denně do
zaměstnání
více
než
950.000 pracujících. Těch
to měst je v českých ze
mích 44 a na Slovensku
19 a bydlí v nich téměř
4% miliónu obyvatel. Do
Prahy dojíždí denně za
prací asi 100.000 lidí, dc
Ostravy 80.000, do Brati
slavy 64.000, do Brna
60.000, následují Košice,
Plzeň, Žilina, Zlín, Olo
mouc a další.
— Slovenští geologové ob
jevili nové zdroje horkých
vod v Podunajské nížině.
Zjistili v nich vodu 50 až
90 stupňů C teplou s po
měrně vydatnými přítoky.
Počítá se s jejich energe
tickým využitím, ale i po
užíváním v skleníkovém
hospodářství a na účely
léčebně rekreační.
— V Praze zemřel ve vě
ku 45 let literární historik
a teoretik Vladimír Do
stál.
— Svaz
čs.-sovětského
přátelství má jen v čes
kých zemích už přes mi
lión členů, organizovaných
v 16.000 odbočkách. Člen
ství je dobrovolné - samo
zřejmě. Listy se zmiňují
o stížnosti staré soudruž
ky ze závodu Pragooděv,
který má 3V2 tisíce za
městnanců: v r. 1968 zů
stali z celého podniku jen
4 zaměstnanci “ věrni So

větskému svazu , presto, stiženému na pomoc, aie
že se jim všichni ostatní z nezjištěných příčin se
smáli. Nyní už má závodní všichni tři pak zřítili z
odbočka Svazu čs.-sovět asi 880 m srázu do údolí
ského přátelství přes 400 Lomničky na polské stra
členů - samé pány inže ně hor a zahynuli.
nýry - a ti čtyři ani ne — Prezídium čs. akade
byli zvoleni do výboru, mie věd udělilo slovenské
protože navrhovali .pro mu jazykovědci J. Stani
slavovi Zlatou plaketu J.
věrky v SČSP.
— Skupina 25 kurdských Dobrovského. Dožil se ne
studentů vnikla 23. ledna dávno 70 let.
do budovy švédského vel — Národní umělkyně Jar
vyslanectví v Praze a “ in mila Kurandová oslavila
tervenovala v osobní vě Řvé 85. narozeniny rolí,
ci jednoho kurdského stu1 Babičky v Jiráskově Lu
denta” . Zakročili členové cerně na scéně Janáčkova
Veřejné bezpečnosti. Ofi divadla v Brně.
ciální oznámení říká, že ' — Ledeč nad Sázavou se
“ po vyjasnění záležitosti za 25 let rozrostla na dvoj
skupina švédské velvysla násobek - k 1. lednu tr.
nectví opustila” .
má už 5.013 obyvatel. V
— Celý sovětský blok sou dřívějších 400 letech se
střeďuje svůj zájem na zvýšil počet stálého oby
vývoj poměrů v Portugal vatelstva o 200 osob. Zvý
sku. V souvislosti s tím. šení nastalo po založení
byla provedena
i změ národního podniku Kovofina v
čs.
zastupitel niš v r. 1950.
ském úřadě - novým vel — Svaz slovenských dra
vyslancem byl jmenován matických umělců udělil
M. Hrůza.
ceny za nejlepší umělecké
—- V Krkonoších došlo k výkony v divadelní sezó
tragickému
zřícení tří ně 1973-1974: cenu Andre
osob. 3líetý turista z Kar je Bagara dostal Viliam
lových Var uklouzl na Záborský za herecký vý
cestě ze Sněžky k Obří kon v úloze V. I. Lenina
boudě a zřítil se asi - 20 ve hře Akt uznání v čino
m na polskou stranu Krko hře Slovenského národní
noš. Jeho pád zpozorovali ho divadla, ceny za diva
dva členové Horské služ delní tvorbu získali: Joby, 321etý Štefan Spusta zef Budský za úpravu a
z Pece a 421etý Jan Mess- režii dramatizace Tolsténer ze Strážného, šli po ho románu Vojna a mír v

Edmund Řehák, Paříž
Od počátku loňského roku naléhá Brežněv na rychlé ukončení vyjednávání
v Ženevě o evropské bezpečnosti a spolupráci a slavnostní vyhlášení dohody
v hlavním městě Finska. Rád by tuto konferenci spojil se svým jménem. Jestli
že se o něm ještě nemluvilo jako o dobráckém "Uncle Leonidovi", jako kdysi
o stejně dobráckém "Uncle Joe" Stalinovi, tak přece jen ho liči některé sdě
lovací prostředky na Západě jako rozhodného stoupence "détente", při čemž
zamlčují, že mu jde o "détente" v sovětském pojetí. Na invazi a okupaci Česko
slovenska Rudou armádou a podobné "zásluhy" se už ovšem zapomíná.
Brežněvův spěch á na
léhání na rychlé skončení
“ Evropské
konference”
vysvětlují nejspíše jeho
obavy. V roce 1976 budou
presidentské volby v USA
a parlamentní volby v N ě
mecké spolkové republi
ce. Z obou mohou vzejít
nové vlády, které by už
nemusely být nakloněny
“ détente” , jak si ji on
představuje. Kromě toho
se v samotném Sovětském
svazu nebezpečně rozrů
stá podzemní opozice, kte
rá bude mít odezvu i v
satelitních státech, a ko
nečně, podle zpráv z MoSND, Juraj Martvoň za
ztvárnění postavy Cour
voiciera v Cikkerově ope
ře Hra o lásce a smrti a
prof. R. Mrlian “ za spo
lečensky
angažovanou
teoretickou a kritickou
činnost” .

Neprokádrovaný Pelikán
Pražská Tribuna uveřejnila ve dvou číslech (8.
a 15. ledna 1975) dlouhé povídání o žoldnéřské
činnosti, vzájemných bojích a bídě "antisocialistických, pravicově oportunistických a revizionistických prominentech, kteří v emigraci pokračují v
'politické činnosti'" . Autorům vyprávění, nazva
ném "V cizím žoldu", J. Bohatkovi a B. Roháč
kovi se podařilo sehnat dosti novějších jmen, ale
pokud se týče stylu a úrovně útoků na čs. uprch
líky nepřišli po 25 letech s ničím novým. " V ci
zích službách" mají už pochopitelně většinu po
srpnoví uprchlíci, zatímco "poúnoroví prominen
ti" jsou jmenováni hlavně v souvislosti s útoky
na Rozhlas Svobodné Evropy, a takový Ferdi
nand Peroutka to odnáší zjištěním, že "ten by!
aspoň vždycky protikomunistický", zatímco . . .
K popisu úrovně a věrohodnosti článku stačí se
zmínit o závěrečném "sólokapru", kterým je vy
právění o bývalém předsedovi č s . svazu vysoko
školského studentstva. Mezinárodního svazu stu
d entstva, členu ÚV KSČ, řediteli Čs. televize atd.
Jiřím Pelikánovi, nyní redaktoru římských Listů.
Čtenáři Tribuny se dovídají o záznamech brněn
ského gestapa, které byly původně v tzv. Štěchovickém archivu, odvezeném po válce přísluš
níky US armády, později Američany vráceném,
avšak bez denních hlášení gestapa z r. 1944 a
bez seznamů českých kolaborantů a konfidentů.
Tyto dokumenty z beden zmizely, avšak "různé
doklady se dostávají nejrůznějšími cestami ná
nejrůznější místa a v pravém okamžiku se objeví
na světle". Pravý okamžik nyní nastal a proto
přichází na světlo prostřednictvím s. Bohatky
a s. Rojáčka, že v gestapáckých záznamech je
jméno (citujeme)

"jakéhosi Georga Pelikána, narozeného 7. 2. 1923
v Olomouci, bytem Olmuetz, Wegendruessel No.
21, který jako účastník ilegální komunistické orga
nizace (v jejímž čele byl poručík interbrigadista
Ladislav Pískový) byl 29. 4. 1940 zatčen a 15. 10.
1940 z vazby gestapa propuštěn. Na této kartě
brněnského gestapa jsou také uvedena jména Jo
sef Plevák a Bohumil Paroubek. Je zjištěno, že
pod. těmito jmény byla gestapu zasílána a pode
pisována některá udání na české občany. Přitom
je stejně prokázáno, že Jiří Pelikán v době oku
pace pod těmito oběma jmény vystupoval. Je za
jímavé, že Georg Pelikán a Jiří Pelikán mají
shodná data narození i místo bydliště v té době.
Mnohý by si mohl říci, že jsou to osoby totožněT
Snad by o tom mohl více vědět také muž 'praž
ského ja ra' dr. F. Kriegel. Byl totiž ručitelem
Jiřího Pelikána a zaštítil ho před nedůvěřivosti
místopředsedy KSČ Pražského kraje B. Kozelky,
který o totožnosti obou Pelikánů byl zcela přesvěd
čen. Ovšem tehdy byl bývalý plukovník US Army
dr. F . Kriegel — kdysi také poradce v čankajškovské Číně a inspektor zdravotní služby americké
armády v Barmě — autorita. Jiří Pelikán se sám
ke Georgu Pelikánovi nepřihlásí. Avšak
podle
dnešních činů i poznatků bychom mohli považovat
jejich vzájemnou souvislost za prokázanou."
Příště bychom měli spatřit v čs. novinách fo
tografii legitimace J. Pelikána coby člena naci
stického Sicherheitsdienstu, jako ji měl svého ča
su v Květech redaktor FCI J. Josten z Londýna,
a ovšem i ujištění poplašeným soudruhům, že
tentokrát se vedoucí soudruzi kádrují už opravdu
důkladněji.

skvy se zdá, že i Brežněvovo zdraví a jeho po
litická pozice jsou naruše
ny. Nic z toho by nemělo
být vážným důvodem k
tomu, aby západní vlády
spěchaly vyjít vstříc Brežněvovu naléhání.
Francouzský president
Giscard se mýlil - pokud
to neřekl jen z taktických
důvodů -, když po prosin
cové návštěvě Brežněva
ve Francii prohlásil, že
jsou splněny skoro všech
ny předpoklady k brzké
mu uskutečnění závěreč
né konference v Helsin
kách. Jistě nejsou a hlav
ně nejsou ty, které se tý
kají tak zvaného “ třetího
koše” v ženevském vyjed
návání. Prozatím v nich
není nic o nutných záru
kách k praktickému pro
vádění eventuální dohody.
Západní vlády by v žád
ném případě neměly přij
mout sovětský návrh, aby
sjednaná dohoda o hu
mánních otázkách (přede
vším volný pohyb osob.
myšlenek a informaci) by
la prováděna v rámci in
terních zákonů a zvyklo
stí toho kterého státu. Ta
ková dohoda by pro země
a národy s komunistic
kým režimem ztratila ja
kýkoliv smysl a cenu.
Má-li už být nějaká do
hoda brzy ujednána, pak
jedině rozumným je návrh
dánské delegace, která
chce vyhlásit slavnostně
dohodu až po uplynutí tří
let, ve kterých by bylo
možné vzájemně si ově
řovat, jak je prakticky
prováděna.
Mnozí účastníci ženev
ského vyjednávání před
pokládají, že by konferen
ce o evropské bezpečno
sti a spolupráci mohla
být slavnostně zakončena
do třiceti týdnů v Hel
sinkách. Dojde-li k tomu
skutečně a na základě ny
nějších předpokladů a do
sud známého obsahu do
hod, pak by západní vlá
dy jen slavnostně pode
přely dokument, který by
byl
triumfem
sovětské
diplomacie a porážkou zá
padní politiky.
V této souvislosti je ji

sté vhodné připomenout si
dohodu, která byla uzav
řena právě před třiceti
lety. Na konferenci Roo
sevelta, Churchilla a Sta
lina, která se konala od
4. do 11. února 1945 na
Jaltě, byla sjednána do
hoda,
která
obsahuje
“ Prohlášení o osvobozené
Evropě” . V tomto prohlá
šení je zdůrazněna dohoda
všech tří vlád, že bude
“ národům osvobozeným z
nacistického panství a ná
rodům ze satelitních států
Osy umožněno vyřešit de
mokratickými prostředky
jejich
nejnaléhavější
problémy politické a ho
spodářské” . Ve smyslu
“ Atlantické charty” (vy 
hlášené 14. 8. 1&41 Roose
veltem a Churchillem k
zajištění světového míru i tuto formulaci jim Stalin
popřál) je tam znovu
zdůrazněno “ právo všech
národů zvolit si formu vlá
dy, pod kterou chtějí žít” .
Stejně tak jsou zdůrazně
ny “ svobodné volby jako
výraz vůle osvobozených
národů” . A znovu je v do
hodě
poukazováno
na
“ Atlantickou Chartu” , ja
kož i na “ Prohlášení Spo
jených národů” . K zása
dám v ' nich obsaženf m
vyhlašují smluvní strany
svoji věrnost a potvrzují
svoje závazky, které z
nich vyplývají . . .
Styl prohlášení o dosa
žené dohodě na Jaltě je
slavnostní a skoro poetic
ký. Roosevelt a Churchill
nemysleli na nutnost zá
ruk, že bude dohoda do
držována. Vznešené zása
dy a cíle, slavnostně vy
hlášené na Jaltě, zůstaly
potom pro střední a vý
chodní Evropu jen mrtvou
literou na papíře.
V každém případě je
nyní opět vhodná příleži
tost, aby krajanské a exi
lové organizace podmaně
ných evropských národů
jednotlivě i společně in
tervenovaly nejen u vlád- '
nich, nýbrž i politických,
parlamentních,
odborář
ských a kulturních kruhů
proti připravované “ nové
Jaltě” .
(Sbor-Inf.)
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Dokumentácie Vatikánu o intervenciách u Msgra. Tisu a Dr. Tuku v prospěch židov

Statoční slovenskí kńazi
maiú slovo

• 1. února 1910 se zastřelil ve svém ateliéru před
stavitel českého impresionismu v malířství Antonín
Vo vatikánskej edícii "Aula a dokumenty Sv. Stolice, vzťahujúce sa k druhej chcel bojovat’ proti komu
Slavíček. Učitelem na Akademii, ale i přítelem a
nepravdám
rádcem mu byl mistr šerosvitu a úhlu Julius Ma- světověj vojně" sú vyvracané správy, ktoré pobúrili světová veřejnost', najma nistickým
řák. Na vývoj Slavíčkův měl vliv jeho pobyt v Ho- však katolíkov, že totiž qppež Pius X II. a najvyššia katolička hierarchia ne- vlastnými nepravdami a
stišově a Kameničkách na Českomoravské vysočině zavrátiia prezidenta Slovenskej republiky Msgra. Jozefa Tisu a neujala sa chcel dokonca v Pútnicnedaleko Hlinská a Svratky. Vznikla zde krásná
díla Pohorská vesnice, U nás v Kameničkách, Pod prenasledovaných židov vf případe, keď spolupachatel'mi nďudských zločinov kom roku Vatikánu zvolat’
večer a Na samotě. Výtečně ztvárnil život Prahy a boli aj katolícki predstavitejia. Vatikán teraz vyvracia tieto správy na 806-tich politický kongres do Ř í
její ruch. Z té doby jsou nejznámější díla Eliščin stránkách a uveřejňuje podrobnosti o tom, čo vykonal Vatikán a pápež Pius ma. Katolícki kňazi v
most. Deštivý večer, Ovocný a Uhelný trh, Marián X II. na obranu židov. Podkladom sú autentické správy, ktoré posielal Vati Európe sa však postavili
ské náměstí,' Letenský trh a Jatky. 16. května vzpo
kánu chargé ď affaires Sv. Stolice v Bratislavě Msgr. Giuseppo Burzio v ro- proti tomuto projektu vymeneme jeho nedožitých 105. narozenin. A. M. Tilschodržiavať politický kongres
vá popsala osudové momenty Slavíčkova života v koch 1941 až 1943.
v Říme právě tohoto roku
románě Vykoupení.
V súrnom telegrame z “ V sobotu som bol u m i v Európe” .)
• Před dvaceti léty — 2. 2. 1955 — zemřel fejetonista
Ide tu o statočný pře a trvali na tom, aby bolo
9. marca 1942 oznámil nisterského předsedu Tu
Národní politiky Stanislav Reiniš, jehož můžéme při
ku, ktory mi tuto správu jav slovenských katolic stanovisko Vatikánu ku
rovnat k spisovateli Janu Vrboví. Oba psali drobné Msgr. Burzio:
“ Existujú pověsti o bez- potvrdil. Vehementne há kých kňazov a intelektuá zverstvám proti židom na
lyrické obrázky z přírody a_ oba vynikali výborným
pozorovacím talentem a nevšední znalostí života zví prostrednej deportácii Ži jil zákonnost’ tohoto opat- lov, žijúcich v emigrácii, Slovensku zverejnené aj
řat.
dov bez rozdielu pohlavia, renia a odvážil sa pove- ktorí sú za to, aby bola medzi Slovákmi v zahra
• 2. února 1680 zemřel na mor vlastenecký biskup
veku a náboženstva (mno- dať (on, ktorý ostentativ pravda známa najma mla ničí, i keď si boli vědomí
Tomáš Pěšina z Čechorodu, k jehož dílu se hlásila
toho. že zapríčinia možno
řada historických spisovatelů, z nichž nejvýznam hí z nich sa totiž stali né dává najavo, že je ka dým potomkom sloven
nější je Jan Jiří Středovský. J. Polišenský v historic kresťanmi, pozn. písate- tolík), že na tom nie nič ských prisťahovalcov, že nové bolesti a aj nové
ké práci Měšťanští historikové českého stavovského l ’a)
začiatkom
apríla. neTudského, ani nekře za vojnové zločiny sú zod problémy u niektorých
povstání zhodnotil Pešinovo dílo.
Deportácia povědní jednotlivci, akó emigrantova
Miesto určenia má byť sťanského.
• Reliéf Babičky od Tomáše Seidana zdobí na vy 
80.000
osob
do
Poťska na napr. Msgr. Tiso a Dr.
Halič
a
Lublin.
Představi
Třeba dodat’ , že nie je
šehradském hřbitově hrob české spisovatelky Božer.v
Němcové, jež se narodila 4. února 1820 ve Vídni. tel’ Sv. Stolice nazval ten milost’ Nemcom znamená Tuka a nie všetci sloven to po prvý raz, čo sa slo
Ratibořice ve východních Čechách jsou velmi úzce to plán “ krutým” a prisú- odsúdenie veťkej časti skí kňazi a nie všetci slo venskí kňazi v európskych
spjaty s jejím mládím a zejména pak s jejím dí dil
jeho
vypracovanie týchto l ’udí na sm rť.” venskí katolíci. Zverajňu- krajinách ozvali v záujme
lem Babička. Nejznámější je Staré bělidlo, dřevěná
předsedovi
vlády
Tukoví (Národně noviny, Pitts- jú tieto faktá v súlade s pravdy; Už na prvom
sroubená chalupa krytá šindelem, již dostavěl mly
nář Antonín Rudr v r. 1797. Nedaleko mlýna upoutá a ministrovi vnútra Má burgh. Pa.. USA 1. ja- postupom Vatikánu, ktorý zjazde Světového Kongre
pozornost návštěvníků Babiččina údolí sousoší babič chovi. Hovoří, že tento nuára
1975 v
článku sa doteraz nebol vstave su Slovákov v roku 1967
ky s dětmi, dílo ak. sochaře Oty Gutfreunda, jež by projekt bol vypracovaný “ Pravda hlavy rczbíja” .
očistit’ z obvinenia, že v v New Yorku varovali
lo odhaleno 9. 7. 1922. Česká Skalice, město uprostřed
kraje, který nazýváme krajem Boženy Němcové, bez nátlaku zo strany Ně ktorý dodala pře americ tej věci neurobil dostatek kňazi z Říma poriadatebylo prvním českým městem, jež se mohlo honosit mecka a že slovenská vlá kých Slovákov redakcia a ktoré stavajú do nového l ’ov kongresu, aby sa
pomníkem k uctění své krajanky. Byl odhalen 15. da sama zaplatila Nem- Dominus Vobiscum ako
miernili a nevyvolávali
srpna 1886 za účasti významných hostů J. V. Friče, com za prijatie deporto “ Okružný list Slovenských světla tak Církev, ako aj
katolických duchovných a nenávist’ proti Čechom a
W. W. Tomka a za přítomnosti jejího syna prof.
Katolických Intelektuálov
K. Němce a její dcery Bohdany. V Praze se setká vaných. Burzio uzavřel:
veriacich. Robí tak proti Slovákom československé
váme se vzpomínkou r-a B. Němcovou v Ječné ulici,
|
voli
Světového Kongresu ho zmýšl’ania, pretože to
kde je na domě čp. 516 bronzová deska arch. Jana
i
to nie je pozitivny pro
Zázvorky a sochařky E. Springerové, _ hlásající, že • V Bechyni nebylo ani mezi nejstaršími obyvateli;I; Slovákov, ktorý sa postagram.
Stanovisko sloven
pamětníka
tak
slavného
a
radostného
dne,
kdy
se
\
tu Němcová napsala v roce 1854 Babičku, dále pak
i vil proti zverejneniu vana bývalém domě U tří lip na dnešních Příkopech celé město oddávalo bezstarostným radovánkám, ja-í! tikánskych zákrokov u T i ských kňazov mladšej geupomíná bronzové poprsí B. Neužila na to, že tu ko 14. února 1580, kdy si Petr Vok bral za manželku >
nerácie bolo už na newNěmcová žila a i 21. 1. 1862 zemřela, a konečně na Kateřinu z Ludanic, dceru zemřelého Václava z su a Tuku, aby sa pravda
yorskom
zjazde vcelku
Slovanském ostrově, známějším pod jménem Žofín. Ludanic na Helfštejně a i tehdy již zemřelé Johankyjj naďalej zakrývala a aby
striezlivé
a blahodárné.
Meze
řické
z
Lomnice.
Svatby
se
zúčastnil
i
bratr
I
stojí od r. 1955 bronzový pomník B. Němcové, dílo
! sa svět nedoznal a najma
Škoda, že 'sa osvietenejnárodního umělce K. Pokorného vytvořené za spo Petra Voka krumlovský vladař Vilém s chotí Annou 1
Marií, markraběnkou bádenskou, mezi hosty byla naši potomci nedozvedeíi ším slovenským činitelem
lupráce arch. J. Fragnera.
• Matěj Anastás Šimáček byl nazván kritikem D. věhlasná jména Žerotínů, Waldštejnů, Vchynských, o pravdivej podstatě. SKS
v SKS nepodařilo riadiť
Stříbrným “ českým ep;kem darwinismu” . Jeho dra Pražmu, švamberků, Slavatů, Boubínských a Štern
|
vedenia SKS v smerniberků.
ma Jiný vzduch je přímo psáno na základě darwinovské teorie o vlivu prostředí na člověka. Spiso 9 Vzpomínám na předválečnou jednokorunovou min
ciach pravdy a kajúceho
Opravy
vatel M. A. Šimáček se narodil 5. února 1860 v ci. Na ní je žena se srpem a snopem obilí, za ní
priznania k chybám minu
radiopřístrojů, TV,
Praze a o jeho Jiném vzduchu, referoval F. X. lipová větévka a pod ní je vyryto O. Španiel. A i
losti, ktoré je třeba od
transist. a domácích
na dvacetihaléři téže doby — na němž jsou klasy,
Šalda.
straňovat’ a naprávať a
elektr. spotřebičů pro
• Před 80 lety, 6. 2. 1895 se narodil Ferd. Peroutka. a na pětihaléři je Karlův most. A na obou vyryto
9 6. února os’ aví sedmdesátku Jan Werich, který O. š. Sochař a medailér Otakar Španiel byl zakla vádí spolehlivě a levně nie prečiny a .zločiny ne
E . H ALUŠKA
spolu s Jiřím Voskovcem vytvořil v Osvobozeném datelem české medailérské školy, vytvořil řadu
hodných jednotlivcov za
F. 58/125 Napier S t ,
divadle West pocket revue — typ literární revue portrétů a reliéfů — z nejznámějších jejich soubor
krývat’.
Tak sa budúcnosť
Fitzroy, Víc.
neerotické. Autorská a herecká dvojice V + W se na čtyřech hlavních vratech chrámu svatovítského.
národa budovat’ nedá.
Tel. 419-3319
ve třicátých létech pokusila s úspěchem o filmovou Zemřel 15. února 1955 a svým uměleckým odkazem
(Pokračovanie na str. 12)
veselohru. Po návratu z exilu, kde působili V + W naplnil dávný požadavek: byl český a zároveň svě
spolu s J. Ježkem, uvedli v divadle V + W svou po tový.
slední hru, napsanou před válkou, Pěst na oko. Od 9 Na tvorbu básníka Františka Kvapila, ředitele
roku 1945 se Jan Werich účastnil kulturního a umě kanceláře Národního musea, měli velký vliv polští
" iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiii
leckého života a to především svými vynikajícími básníci, s nimiž se jednak seznámil za svých stu
výkony ve filmu. Roku 1963 byl jmenován národním dentských let v Paříži, jednak při návštěvě Polska. E
Provádíme veškeré práce optické
umělcem, po roce 1968 byl v nemilosti režimu.
Zamiloval si polskou literaturu, byl jejím nejzná E
přesně, rychle a za levné ceny
• Jezuitský spisovatel, kulturní organisátor a pro mějším překladatelem u nás a často zván “ epigo-:
fesor řádových škol Matěj Václav Šteyer neničil není polské romantiky” . Fr. Kvapil se narodil 16. 2.1
během své misionářské činnosti na venkově neka 1855 a zemřel 19. 10. 1925.
tolické knihy, ale snažil se je vytlačit novými kni • Otakar Theer vstoupil do literatury r. 1897 knihou
- V »
573 Hampton St.,
hami katolickými. Vybudoval vydavatelství českých básní Háje. kde se^ tančí, již vydal pod pseudony E
náboženských knih tzv. Svatováclavské dědictví, jež mem Otto Guton. Významně zasáhl do vývoje české E
Á ' f
Hampton, Víc.
s osobními oběťmi založil r. 1669. Z jeho prací je ho básnictví programovým úsilím o čistě tónický
nejznámější Kancionál český. M. V. šteyer se na volný verš. Karel Čapek jej nazval “ tvrdým ari
rodil 13. 2. 1630 v Praze.
stokratickým mužem” . Salda jej charakterisoval ja
• Před koncem války 14. února 1945 poškodil ná ko “ básníka úniku ze života do nitra” . O jeho vla
Telefon: 98-5756
let na vrahu klášter Na Slovanech či v Emauzích stenectví svědčí báseň Mé Čechy ze sbírky Všemu
. zvaný, který byl založen 21. 11. 1347 Karlem IV. a navzdory, báseň diktovaná úzkostí o budoucnost ná
stavba dokončena r. 1372, kdy byla na pondělí v e  roda. která byla vydána v době první světové války.
likonoční 29. 3. slavnostně vysvěcena. Téměř dva O. Theer se narodil 16. 2. 1880 v Černovicích v Bu
cet let trvala výstavba, archeologický průzkum i kovině, ale své dětství prožil v Nymburce.
'vnitřní renovace této památky.
(Pokračování v příštím čísle)
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Židovská otáika dnes
Ferdinand

Pisatelka dopisu byla v Israeli a zřejmě se jí tam leccos nelíbilo. Nelíbí se jí už důvod z jakého
— podle jejího mínění — stát Israel vznikl. Praví, že založit stát Israel rozhodli se "Židé sionisti, kteří
od 19. století v čele s Theodorem Herzlem propagovali tuto ideu a pracovali všemi prostředky k jejímu
uskutečnění. A tak Spojené národy odhlasovaly to, co si přáli Židé". Nejsme ovšem vázáni sionismem,
ani Spojené národy roku 1945 nebyly. Kdyby něčeho jiného nebylo, Theodor Herzl by byl marně theoretisoval o židovském státu. Avšak po konci války se lidé nebo aspoň jejich representanti zděsili nad tím,
co vyšlo najevo: že miliony židů — jen proto, že byli židé — byly zahubeny v plynových komorách, jež
dovedl vybudovat průmyslový stát. Otázka je, byl-li to oprávněný úděs. V každém případě vzalo se na
vědomí, že antisemitismus v některých krajích snadno vzniká, a někdy nabude svrchované zuřivosti.
Druhá otázka je, zda bylo správné vytvořit zvláštní útulek pro židy, kteří by si přáli být ochráněni tím
způsobem, že budou jen mezi sebou. Pisatelka v tom všem shledává mnoho nejasnosti. Ptá se: "Je
Žid národnost nebo náboženství?" Aniž bychom toto chtěli řešit, držíme se toho, že židi-byli ti, kdo
po několik let bez viny hynuli na nesmírných jatkách.

ZLOBÍ

VÁS

věci tak daleko, že velká
většina Arabů se nechce
smířit s ničím jiným než
s koncem státu Israel. Žá
dají, aby na jeho místě
byl zřízen společný arabsko-israelský stát. Pisatelka dopisu má pravdu,
praví-li, že stát Israel byl
založen bez ohledu na domáčí obyvatelstvo. Roku
1945 si Spojené národy nevěděly jinou radu. Palestiňané mají zajisté plné
právo na vlastní stát, a
trpěli už dosti dlouho na
to, že jej neměli a velká část jich žila v u-

Očl?

Bolí Vás hlava ?
N oste brý le od

O P T Á

OPTO
Capitol House, 113 Swanson St.,
Melbourne (vedle kina Capitol) - 8. poschodí
Telefon 63-2231 - - Mluvíme česky a slovenský
DODÁME LÉ K Y VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je olevřeno do 9. hod. večer,
ale v íobotu je zavřeno.

RÁMUJTE
u první pozlacovačské firmy v Austrálii

KO ŠŇ AR P T Y . L T D .
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
Telefon: 37-3109

bohém exilu. Bylo to
zostřeno tím, že arabské státy
dlouho neprojevovaly zájem o osud
těchto nešťastných Palestiňanů. Neuzavíráme se
ani na myšlence, že snad
společný stát by byl řešením nejlepším, kdyby ..
A ť jakkoli se tomu vzpírají
ctitelé absolutních
prý myšlenek, v politice
třeba brát ohled na okolnosti. Velkou okolností je
nebývalý, neslýchaný teror palestinských guerril
a jejich hrdost na to. Když
vůdce guerril Arafat svolil promluvit ve shromáždění Spojených národů,
revolver nadouval a kazil
linii jeho kabátu, aby
nikdo nezapomněl, z čeho jeho síla vychází.
Pisatelka dopisu tomu
věnuje
jedinou
větu:
“ Arabští “ teroristé” jistě
neužívají salonních prostředků, ale jiná doba, jiné zbraně.” Doufáme, že
pisatelka nakonec sama
uzná, že tato věta se jí
nepodařila. A že jí přijde
na -mydl, -že zavraždění
israelských atletů uprostřed Olympijských her,
salvy strojních pušek do
davu čekajících pasažérů
ná letišti, braní'a zabíjení
rukojmí a aspoň výbušné
dopisy tam, kam nemohou
dosáhnout,
představuje
vícé -než jen odklon od
salonních prostředků.
Pozorujeme, že pisatelka dává slovo “ teroristé”

do uvozovek. Jestliže toto
všechno je jen teror ' v
uvozovkách, musíme se
ptát,
jak vypadá ' teror
bez uvozovek. Pisatelka
uznává fakt ‘ ‘nesčetných
nevinných obětí” , ale ptá
se: “ Proč Israel bombar
duje vesnice v Leba-nonu?” Až dosud jsme se.
domnívali, že sled událo
stí byl jasný: palestinští
teroristé odklánějíce se od
salonních prostředků, za
vraždili děti v pohraniční
israelské vesnici. Israel
odvetou bombardoval vesmce v Lebanonu, kde.
jak s velkou pravděpodobností věřil, jsou sídla
arabských teroristů,
Ale
dobře, -nedbejme
sledu událostí, zapomeňme. co bylo dříve a Cd
později a uznejme, že íeror je na obou:stranách.
Tu pak se dostavuje praktická otázka, neboť politiká musí být -;na rozdíl
od literatury - praktická,
Otázka je tato: jak spojit
tyto dva navzájěm se nenávidící a jedem druhého
zatím zabíjející; elementy
v jednom společném státě? Který kouzelník z toho vytvoří řádn|> fungující společný stát: se spra
vedlností pro ! všechny?
Židů není více než dva a
půl milionu v moři Arabů, a bezprostřední blízkost arabských mas by
rozhodla, kdo v novém
státu bude mít převahu,
(Pokračování na str. 6)

nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ
-REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
výběru již VKUSNÉ RÁMOVANÉ nebo v rámu
dle Vašeho výběru.

ANTOINE GALLERIES
514 Riversdale Rd., Camberwell
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
Krajanům poskytneme 15% slevu

(povodně 11/11, Balaclava Road, East St. Kilda)
oznamuje, že presťahoval ordináciu na adresu:
31, Balaclava Road, East St. Kilda, Vic. 3183
Telefón zostáva nezmenený: 52-6123

SBO RN ÍK 25 L E T HLASU DOMOVA
V I . čísle letošního ročníku jsme se zmínili o tom,
že Hlas domova začal vycházet před 25 lety (první
číslo vyšlo 15. ledna 1950). Patří prý k naší národní
povaze kulatá výročí příslušně oslavit. Protože však
má Hlas domova čtenáře ve všech světadílech, ne
může dost dobře oslavit výročí bálem, společným
výletem, volejbalovým turnajem či slavností s mnoha
řečníky a dlouhými projevy — to všechno by se tý
kalo jen místních Čechů a Slováků. Připomeneme te
dy 25 let Hlasu domova způsobem, který by mohl
novinám nejlépe slušet a patřit a to sborníkem, který
je již připraven k tisku a bude expedován během
dvou měsíců, pokud tiskárenští šotci a jiní bohové
budou laskaví. Sborník shrnuje řadu politických úvah,"
esejů, reportáží, povídek a básní, které vyšly v Hla
su domova v dřívějších ročnících a které jsme vy
brali jako klíčové nejen vzhledem k obsahu, ale i
formě a odrazu doby, ve které byly napsány a ve
které vyšly.

Nevhodná slova
Milan Růžička
Slov se-, nenajíš .—. ale někdy mohou posílit.
.J e pozoruhodné, že čím více se člověk rozvíjí,
tím bývá uzavřenější.
Přátelé se nejhůře vybírají mezi těmi, kteří sel
za ně sami nabízejí.
"Nepochopit je stejné jako ztratit.
★
Netvrďme, že je něco malé, když se bojíme(
přiblížit.
Mnohá rada je k nezaplacení, jiná dokonce k
neproměnění.
Lidé zpravidla více přemýšlejí, koho tím myslíš,1
než co tím myslíš. .
.
/
Těžké je už někomu se jen podobat, natož býť
sá
sám sebou.
■ ■•
★

v.

Lidem pohneš mnohem snadněji žlučí: než svě
domím.
Žena tě obvykle'pustí jen k rozhodnému slovu.
Také mlčením toho nejvíc dokáže/říci žena.

nebo: 42 Howard St., North Melbourne Telefon: 329-8038

Dr. V. Steiner

-Peroutka

Přišel dopis: " P říliš sympatisujete s Israelem." Myslili jsme, že jsme vysvětlili, proč ne snad příliš,
ale přece sympatisujeme. Avšak, jak v životě novinářově bývá, třeba se opakovat, znovu vysvětlovat.

Přišla chvíle, kdy otázka israelského státu bude
znovu řešena. Nemyslíme,
že v této periodě je třeba
se obávat, že bude Arabům
ukřivděno, mají ruku na
olejových zdrojích, a už
všechny evropské státy
ukázaly, jak velice jim to
politicky imponuje. Arabové mají ve všem nesmírnou
převahu, jisté
jim neuškodí, jestliže v
jednom malém časopise
jeden člověk uvažuje o
spravedlnosti pro Israel.
Pod vlivem všestranné
arabské převahy dospěly

ZM ĚNA A D R ES Y
Praktický lekár

Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

J . K IN D A & CO. P T Y . LT D .
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782
•i y
nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. 314-6281
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

Vlastní přesvědčení měl jenom tehdy, když ne-i
měl jiné příkazy.
Nikdy nelituj' toho, co jsi ztratil proto, že jsi,
přestal lichotit.
„Nejhlučnější bývá předstíraný smysl pro humor
Těm, kterým chybí schopnost k pochopení, ob-1
vykle nadbývá slin k poplivání.

3. 2. 1975
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Bedřich Golombek a Edvard Valenta: Trampoty eskymáckého náčelníka v Evropě (Odeon, Praha, 1971)

Vzpomínky nikoli dobové
První vydání téhle půvabné knížky jsem četl kdysi hluboko v míru první re
publiky. Vyšla totiž roku 1932. Postava Eskimo Weizla byla už českým čtená
řům známá. Především ze stejnojmenné knížky, kterou o něm napsal Rudolf
Těsnohlídek, jednak ze tří knížek, které podle Welzlova svérázného vyprávění
napsali Bedřich Golombek a Edvard Valenta, tehdy redaktoři brněnských L i
dovek. Jmenovaly se Třicet let na zlatém severu. Po stopách polárních pokladů
a Ledové povídky. Knížky nevzbudily tehdy, jak píše v předmluvě k nynějšímu
vydání Valenta, vůbec žádnou pozornost, "česká kritika j e . . . prostě umlčela.
Jenom redakční kolega obou autorů Karel Čapek je uvítal nadšeně a věštil
světový úspěch". Měl pravdu. Obě první knížky byly přeloženy do několika
jazyků, Třicet let . . . dostaly dokonce americkou cenu. Pochyby o Welzlově
věrohodnosti se ozvaly zvláště ve Spojených státech, avšak pozdější objevy do
kázaly, že zábřehský rodák Jan Welzl skutečně prožil třicet let na Nové Sibiři;
byl vším: zámečníkem, lékařem, pošťákem, lovcem, zlatokopem, velrybářem a
obchodníkem a dokonce náčelníkem eskymáckého kmene a nejvyšším soudcem
v kraji, dostal dokonce eskymácké jméno: Mojok Ojak.
Zbohatl, stal se maji
telem lodi, velkoobchodní
kem s kůžemi. Ale roku
1924 jeho loď ztroskotala,
Welzl a posádka zachrá
nila holé životy; jeden pa
šerák alkoholu, kterého
náčelník Welzl kruté stí
hal, upozornil na tu po
divnou společnost americ
ké úřady a ty Weizla su
pem dopravili do Evropy.
Zakotvil na nějakou dobu
v Hamburku. V tamějších krčmách měl své
první vypravěčské úspě
chy. tam namaloval ‘ ‘nej
podivnější mapu, jaká kdy
byla namalována od stře
dověku". Z Hamburku na
psal také jednou dopis do

brněnských Lidovek,
a
mezi jejich redaktorem
Těsnohlídkem a ztrosko
tavším eskymáckým ná
čelníkem se rozvinula ob
sáhlá korespondence. Z
této korespondence vznik
la první knížka o Welzlových zážitcích na severu.
Welzl si z honoráře, z
odměn zá nádeničinu a z
odměny za několik před
nášek po Německu našet
řil na cestu do vysněné
ho cíle, do městečka Nůme. Ale do Quebecku se
dostal v nevhodnou roční
dobu a tak se raději vy
dal zpátky do Evropy,
tentokrát do Prahy. Tam
se mu přihodila zajímavá

J de o podobnost ryze náhodnou ■. .

TA NAŠE
PÍSNIČKA ČESK Á
Jaroslav Kuieba
Tak jsem si v listopadových Tribunách přečetl
dojemný pláč Jana Berana nad stavem české písňo
vé kultury a nelžu: mráz mi přejel nejen po své
obvyklé dráze, po zádech, ale zabloudil i do hlubin
mé soudružské duše, do morku mých konsolidova
ných kostí. Tak takovíhle podlci jsou ti západní im
perialisti, řekl jsem si. Oni ukradnou sovětskému
člověku píseňku, okrájejí z ní původní text, namon
tují nový, trochu ji zjazzují a prodají tuto přeošklivou slátaninu znovu malému českému soudruhovi.
A ten ve svém budovatelském zaujetí nepozná, že
Konec karnevalu je vlastně balada o jednom revo
lucionáři, o Stěnkovi Razinu, že Kazačok je vlastně
stále mladá Kaťúša, bere to jako zbrusu novou no
vinku ze západu a zpívá ji raději než, řekněme.
"Podej nám ruku, soudruhu vzdálený, který jsi jajko
já soudružsky kááálený . . . ” Jo, jo, antikomunismus
má tisíc tváří a jednou z nich je krádež sovětských,
písní, to mi Jan Beran naprosto jasně nanesl:
Když jsem se trochu vzpamatoval, zadumal jsem
se nad svým oblíbeným repertoárem. Mám nejraději
Begin the beguine od Cole Portera. Ale což je-li to
původně sovětská píseň, která byla někde ve zrád
ném Wall Streetu přefrizýrována na popěvek, nema
jící s původním revolučním duchem textu pranic spo
lečného? Co jestliže v sovětském originále opěvo
vala stavbu Bělmor kanálu, při které bylo bolše
vicky totálně znormalizováno dobrého čtvrt miliónu
nepřátel socialistického řádu? A co když .jiný můj
oblíbenec Iť s wonderful, iťs marvellous, který do
sud slepě přičítám Gershwinovi, byl kdysi popěvek
o úspěších coroněžského kolchozu Gigant?
Od té doby jsem, neměl klid. Nejedl jsem, nepil a
hrozilo, že jako ten lev hraběte Heřmana z Bubna
třetí -den pojdu. Leč napadla mi spásná myšlenka:

věc:
návštěva u presi
denta Masaryka. Ale tu
už jsme. uprostřed děje
této drobné knížečky, a
tedy aspoň malý citát, z
něhož bude jasný styl vy
právění,
hlavně
však
Welzlův hanácký jazyk,
polozapomenutý a znesvá
řený dlouhým pobytem v
cizím prostředí; jaké to
tedy bylo na Hradě?
‘‘No tož lepši to tam
měli porychtovany jak já
-ve své diře na Nové Siberii, to víš. Zavedó mě
tam do jakési siňky, sám
tepich a sám fodél, a pré
tady počkáte, pane Welzl.
Povdam. na ja. ja. Tož
sem holt čekal a kókám

na vobraze, co tady majó,
pré všelijaký staročesky
panovníky a náčelníky to
tady só na zdi. Náramně
pěkná podívaná .. . Na
jedno slyším, jak někdo
klepe vo stul, dveře só
votevřeny a vidim tam
pana presidenta, šak sem
ho hněď poznal, viděl
sem ho mockrát’ ve všelijáky
různý
cajtungu,
krót to byl von. Po vdá:
No dobré deň, pane Welzl!
a podával mně ruku. A
já povdám: No ja, ja, pa
ne presidente, tož ja! Jak
začal mluvit a jak se na
mě zasmál a na mě kókl,
byl taky strach pryč. A
pak sme si vykládali,
safra, tóli sme se feho na
vykládali, pan president
dobře poslóchal, ale kru-,
ci, chlapče, ve všeckym
se von vyznal, všemu ro
zuměl, dybych jenom kósek něčeho řekl, co by ne
bylo, tož to bylo zle. šak
sem neřekl!”
V Praze však bylo pro
“ Artic Bismarka, polární
ho cestovatele, badatele a
spisovatele” příliš draho
a proto se odstěhoval do

Mělnické impromptu (I)
Jaroslav Seifert
Co dělá člověk, když je mlád?
Svou ruku po rozkošném díle
nerozpačifě vztáhne rád
a Venušiny tvary bílé
pohladí okem častokrát
v mythologii, v svazku starém,
který mu nahrazuje harém.
Když trochu zmoudří, žel, ó žel,
je konec! Na knížku se mračí,
vždyť mramorový úběl těl
už jeho touze nepostačí.
Když jsem ji tehdy otevřel,
díval se na mě s její stránky
červený baret nad copánky.
Cupkavým krůčkem do snění
tvář vstoupila mi zcela jiná.
Ó, jak se náhle promění
ta přísná krása Venušina,
zakletá v bílém kameni!
A věru těžko pověděti,
jak může mramor zrůžověti.

,

Buď sbohem, sličná bohyně,
nevyslyšelas moje slova.
Drž dál si cudně na klíně
svůj šat, ty kráso mramorová.
Copánek s mašlí jedině,
když poskočí při každém kroku,
je hezčí než křivka tvých boků.
Co dělá člověk, když je mlád?
Neohlíží se provinile
a bez rozpaků vztáhne řád
svou ruku po rozkošném díle,
jež vytvořeno bylo snad
z té něžné hmoty, z níž jsou tkány
hedvábí, růže a sen panny.

(Pokračování na str. 3)

nač prožívat Taníalova muka, když si mohu pro
přesné informace zajít na nové ministerstvo, zřízené
plodným rozhodnutím XIV. sjezdu strany, na mini
sterstvo. české písně?
Soudruh ministr mě přijal, až když jsem mu slí
bil pár tuzexových bonů, aby si mohl koupit pořád-:
ného vizoura, neboť mu vodka už z krku leze. Sotva
mu je však tajemník odevzdal, ponechav si patřič
nou část pro sebe. jak už bývá zvykem, přerušil s.
ministr přípravné práce pře soutěž rozhlasové sta
nice Hvězda na píseň pro Holomaíy. komunální pod
niky holičské. a když jsem mu vysvětlil své obavy,
nechal mě ve štychu a pravil:
“ Vaše tísně; české písně. Pravdu máte. že se ptá
te. Sláva, sláva, sláva straně! Tak se podíváme na
ně.” Tyto věty prozpěvoval nápěvem, který mi vzdá
leně připomínal Handyho St. Luis Blues, a v íé
chválí jsem věděl naprosto nepochybně: strana jedná
moudře, když na odpovědná místa staví odborníky.
Básnická minulost tohoto soudruha -nevzala za své
ani vysokým úřadem, jeho mluva vázaná i nevázaná
připomíná dodnes poémy Jiřího Taufra.
Po řízném, téměř jazzovém úvodu soudruh ministr
zvážněl a začal pět na melodii lidu českého o Babinském. starém lotru mexickém, o neřádnostech zá
padních kupčíků s uměním. Nejdřív potvrdil mé oba
vy. /Begin the beguine je opravdu stará revoluční
píseň. S ni na rtech věšeli bolševici v sedmnáctém
proradné šlechtice. Začínala prý takto: “ Když se těla
tak ladně houpaj’ . . .” Pokud jde o píseň Gershwinovu. pochází skutečně !od toho Američana, nebyla
by však nikdy vznikla, nebýt Velké říjnové revoluce.
V Gershwinově hudbě i jinak vyhmátneme silný vliv
sovětského kvasu. Nejzřejmější je revoluční inspira
ce patrná v písni I'v got plenty o’ nuttin’ , ze které
přímo číší plnost sovětského života. Ale například
Irwing Berlin byl německy revanšista, jak ostatně
svědčí jeho jméno, a muzikál, který se mu přičítá,
Annie get your gun. je pouhou parafrází na operu z
prvních dnů revoluce, jejíž hrdinkou je pionýrka.
Aňa, která zastřelila své rodiče, protože se nechtěli
zříci rodinných hodin ve'prospěch. .sovětských pracu
jících. A text Tiomkinovy a Washingtonovy písně

I was hígh and mighty je nápodoba slavného zpěvu
o velikosti Sovětského svazu "Jen dál, rudí námoř
níci. přiložte pušky k lící. a ť zazní revoluce hlas” .
S. ministr mě upozornil, že se podobných nemrav
ných machinací dopouštějí také francouzští kapita
listé. Natálie, kterou s takovým úspěchem zpívá
Gilbert Becaud. zazněla poprvé na kolchozních lá 
nech širokého Kazachstánu, ovšem s jiným textem.
Tu přešel s. ministr do zvučné ruštiny, která v jeho
ústech působila tak trochu jako hanáčtina z úst Ma
ďara. Moc jsem mu — přiznám se, ke své škodě —nerozumněl. jen tolik jsem postřehl, že refrén byl
tak nějak: “ Řepa. řepa. řepa, makáme na NEPa” .
Potom mi s. ministr jmenoval ještě několik písní, kte;
ré vytryskly ze šťastných hrdel sovětského člověka
a které se k prostým uším českého pracujícího do
staly odrevolučňujícím sítem kořistnického západu.'
Zeptal jsem se ho, jak má vypadat ideální česká
píseň dneška. “ Mládí ji musí zpívat s radostí, ji 
nak se u nás smutek rozhostí,” pravil ministr a dal
k dobrému několik vzorových textů, které vyšly v í
tězně z různých soutěží rozhlasové stanice Hvězda.
Zaujalo mě zvláště vyznání fotbalového brankáře:
‘ ‘Až budu stát na trávníku v pruhovaném mužstva
triku, zaštítím svou bděle bránu, jako chráním rod
nou stranu. Soudruh Lenin je vzorem mým a v jeho
duchu zvítězím. Nebudu se báti střel, a ť žije
eseseser!”
“ To je píseň velmi působivá, naše mládež je po
ní celá divá,” řekl s. ministr a pokračoval: “ Podobný
duch krásně zní z této písně družstevní: “ Kvůli m í
ru, kopám díru. Já pro mír pleju pýr. Když na role
vrhneme se, na role družstevní, tu celý svět zatřese
se, sklidíme klas poslední. Potom si vesele skočíme,
až len, až len smočíme.”
Odcházel jsem s klidem v duši; když národ takto
zpívá, . není třeba se o něj bát. Ještě na ulici mi
zněla v uších píseň chrabrého orgána, kterou mi
s. ministr zazpíval na rozloučenou: .
“ Řádná rána d o . zubů, však tě šetřit nebudu, ty
hnusný reakcionáři! Zpřerážím ti všechny údy, už
nebudeš --.kázat, bludy,,- krev ti proudem poteče. A ť
žije naše slavná KSČ!”
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JEŠTĚ M ŮŽETE V Y H R Á T
DÓM V C A N B ER E!

[

Stačí, abyste napsali na adresu:

!
!

BESEDA, C.A.A.C. Inc.
P.O. Box 1488

I -

CANBERRA, ACT.

j
1
!

2601

> a přiložili poukaz $ 10.- na los úředně povolené
i loterie, kterou pořádá čs. sdružení Beseda v
, Canbeře. Tah se bude konat pod úřední kontrolou
| dne 28. února 1975.
| Cena domu, který je ve čtvrti Evatt, byla loni '
1 odhadnuta na $ 37.000.
* Pokud výherce nebude přítomen tahu, uvědomi
la me ho telegraficky. Objednejte si los ještě dnes!
1
Beseda

iOtevřeno v úterý' až sobotu od 5 do 10 hodin večer,
iv neděli od 12. hod. polední do 9 hodin večer,
iv pondělí zavřeno.
.
Přesvědčte se o jakosti našich jídel.
1
l Na vaši návštěvu sc těší rodina Novotných.

,'iiiiH iM im m m iim iu H iim iiiH iiiiu m iiiim m iiH iiim i^
;
S

Manželé Vláďa a lleana Tomkovi
Vás srdečně zvou na

5
=

Ě

BESEDU,

|

S
kterou pořádají v sobotu 15. února 1975
=
:
v hale pod širým nebem v
=
•
Edmundson Avenue, Austral, NSW.
5
ŠZačátek ve 4 hodiny odpoledne, konec o půlnoci =
5
K tanci hraje Kuldanova česká kapela.
S
š
Vstupné $ 3.-, děti do 16 roků zdarma.
=
Ečeská .jídla a nápoje k dostání za mírné ceny.5
; Přijďte a přiveďte své známé. Děti jsou zvláště—
Svítány. Výtěžek je ve prospěch fondu Czechoslo =
svak Country Club-u. Pomůžete nám při plánován) =
spodniku .zavoláte-li předem na (Sydney) č. 606-5454 =
S(Honzátko). 604-4276 (Rutar), 587-9691 (Trhlík)Š
;
nebo 605-4128 íSergejev).
—
E itim m m iiim iiiiiu iiiiiiiiím m m iiiiim iiiiiiim m m m r

CZECHOSLOVAKIAN CO U N TRY C LU B V NSW.
Na výborové schůzi, ko
nané 13. ledna 1975. bylo
rozhodnuto, aby byly při
hlášky za zakládající čle
ny klubu přijímány do 30.
června 1975. Rádi podáme
zájemcům podrobné infor
mace o podmínkách člen-

ství a účelu a plánech klu
bu. Volejte laskavě jed
natele H. Trhlíka - telefon
587-9691 (Sydney).

R
Nové instalace, opravy
a údržby elektrického
zařízení všeho druhu
spolehlivě provede
TA TR A E L E C T R IC S
Licensed Contractors.
24hodinová služba.
Telefon (po běž. prac.
době). Sydney: 387-3381
349-7599

Vzpomínky nikoli dobové
(Pokračovaní se str. 7)
rodného Zábřehu. Tam po
važovali sousedé jeho hi
storky za smyšlenky a je
jich autora za blázna.
Když mu bylo nejhůř,
když ani příjmy z předná
šek po školách, které mu
obstaral místní učitel, ne
stačily na živobytí, po
mohl zase dopis do Lido
vých
novin;
tentokrát
pojednával o tom, jak
Welzl nalezl v jeskyni na
severu
zbytky
starých
eskymáckých kultur. Ten
to list vykonal své, ujali
se ho dva redaktoři, Golombek a Valenta, Těsnohlídek byl mezitím mrtev
(sebevražda)
a
Pavei
Eisner, který se rovněž
pokoušel zachytit osudy
tohoto podivného dobro
druha, dílo nedopsal. R e
daktoři mu obstarali vel
mi úspěšné přednáškové
turné, na němž ho dopro
vázel Golombek. V mezi
dobí ho zpovídal Valenta,
který až osm hodin denně
zapisoval těsnopisně ne
uvěřitelné příhody české
ho Eskymáka.
A je to přepěkné čte
ní, o strachu, který pro
žíval člověk tak protřelý
světem před rozhlasovým
mikrofonem, ze kterého
.“ majó
aji
profesoři
strach” , o jeho drobném
škudlilství (Valenta mu
při “ sezeních”
dával k
dispozici drahé doutníky,
aby z Welzlových levných
nezůstával v jeho bytě neodstranítelný pach; Welzl
však přesto kouřil své,
drahé strkal do kapsy a
za rohem v trafice je vy
měňoval za svou sortu),
o přednáškách, na kte
rých se tak rozpovídal, že
ho jen poukaz na to, že
od půlnoci bude vyprávět
zadarmo, zdržel od přeta
hování vymezené lhůty, o
jeho zdravém apetýtu a
neustálé upejpavosti. Zí
skal si mnoho přátel, tro
chu se i zamiloval, ale

zkušeného

3

ELEK R O M EC H A N IK A

fc

Základní elektrotech. znalosti jsou nutné.

£
?
?

přece jen přicházela do
ba jeho odjezdu domů, ke
svým Eskymákům. Složité
balení, při kterém se ne
mohl odloučit ani od jedí-,
něho z kupy všech mož
ných dopisů. Poslední slo
va: “ Pane Welzl, . . .co
myslíte, uvidíme se ještě
někdy?” “ Né, nikdy. Já
už tam beztak zvostanu.
A
možná, že zdechnu
cesto. Mám moc velké
břuch, ale z teho si vy
nic neděléte.”
“ A není
vám smutno?” “ Co? Haha! Kamaráde, měl sem
v^ás rád, chlapče, rád sem
tě měl, dals mně vydělat
penze,
ty vyděláš taky,
pomohli sme jeden druhýmu - ale až vlak vyjede
z nádraží, už na tebe ne
budu m yslet. . .”
Ale přece jen myslel.
Psal Lidovkám, psal i lé
kaři o pás na kýlu, ale
potom dopisy ustaly. Zem
řel prý ve zlatokopeckém táboře na Aljašce v
Dawsonu jako třiaosmdesátiletý stařec 18. srpna
1951. Zůstává knížka, hez
ké. humorné povídání, ze
kterého se mezi řádky
člověk dozví, jak se v Če
chách 2?lo, když ještě Ne
rozhodovala
legitimace
jediné strany.
J. S

Jediná česká cestovní kancelář
ve východních předměstích Sydney

ASTRONAUT
TRA V EL
SERVICE
45 Bay Street, Double Bay
(vchod z.Knox St.)
K vyřešení všech problémů
s cestováním a vizi do různých zemí
obraťte se s důvěrou na
Mrs.

E.

Morton

Telefon (Sydney) 326-1588
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Č ESK Á R E S T A U R A C E
MORAVSKÁ

JIZBA

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

HORSKÉ
LETOVISKO

Volejte:

(Sydney) 560-7600 (Mr. Hunter)
nebo se hlaste u:

KOLOTEX

HOŠI E R Y

22 George St., Leichhardt (Sydney)

v NSW^

5
?

290 Bondi Rd., Bondi (Sydney)
Telefon 300-9783

i

\

Otevřeno denně od 6. hod. večerní do půlnoci

i

(v úterý zavřeno)

>

Srdečně Vás zvou
HODINAŘ *
Z LA T N ÍK *

5

“ Moravian Lodge”

e

manželé Dagmar a Václav Toldy

* Moderní * Slohová * Klasická
O SV ĚTLO VA CÍ T Ě L E S A
* STOLNÍ * STOJANOVÉ LA M PY
DISKONT 20 - 33 1/3%
Kupujte přímo od českého výrobce S. & G. Veselý
Továrna a výstavní síň
S. & G. L U M E N CO.
8-10 Cadogan St., Marrickville, NSW. 2204
P. O. Box 634, Marrickville 2204
Telefon (STD 02) 51-7278

■

‘

Moderní výroba punčoch přijme

2

3

3. 2. 1975

^
Rybaření v horských říčkách, golf, koupání,
projíždky na koni a procházky přírodou.
K tomu dobré jídlo v domáckém prostředí,
o které se postará Vaše GRACE TŮMOVÁ
9 Brentwood Ave., Blackheath, NSW, 2785 — Telefon: (STD 047) 87-8330
Reservování předem nutné

S
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"Řekněte to květinami"

I

Cw5 ^ ^ 9 u \ spolupracující s INTERFLORA.

- 9-

4

Těm, kteří trpěli následkem
cyklónu v Doiwinu

1t

Toto je výzva ministra pro repatriace a náhrady senátora John Wheeldon-a k spolu
práci s vládou při snaze pomoci obětem cyklónu Tracy.
Australská vláda se (snaží zjistit následky darwinského cyklónu, aby mohla stanovit, jak for
mou kompenzací hejvhodněji pomoci.
Ministerstvo pro repatriace a náhrady již provádí potřebná šetření
údaje a to

a nvní

se

snaží

zjistit další

* o zraněních Osob, k nimž došlo následkem cyklónu.
* o škodách na domech a jiném majetku obyvatelstva, včetně škod na obchodech, provozov
nách, skladech a zařízení, na zvířectvu a úrodě atd.,
* o ztrátách neb škodách, které utrpěli, náv štěvníci, kteří byli v době cvklónu v Darwinu.
* 0 ztrátách neb škodách, které utrpěly náboženské, kulturní, sportovní, sociální nebo jiné
organizace a skupiny.

V Československu nebo v jiných státech

(1

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

i
|
(1
(1
J

I N T E R F L O R A —

1

K V Ě T IN Y DO C E L É H O S V Ě T A

J

K D ISPOZICI JSOU DVA O D LIŠN É FO R M U LÁ Ř E
První formulář je určen k evidenci zranění nebo Ztráty majetku, které utrpěla hlava domácnosti
a osoby na ní závislé. Používá se též pro samostatné osoby.
Druhý formulář je pro obchodní podniky, prvovýrobce a organizace a skupiny náboženské, so
ciální, kulturní, sportovní a jiné. Ty . budou žádány, aby uvedly odlišný druh dat.
Je docela pochopitelné, že některé osoby nebudou znát plný rozsah utrpěných škod. Avšak formu
láře nejsou žádostmi o náhradu, mají pouze umožnit vládě, aby zjistila základní údaje a podle toho
určila druh a výši náhrad, které by měly být poskytnuty.
V Darwinu bude vyvinuta snaha doručit dotazníkové formuláře všem . nynějším obyvatelům. Lze
si je též vyzvednout ve veřejném informačním středisku v přízemí bloku 6, v Mitchell Street,
telefon 81-5294, jakož i v distribučních střediscích, zřízených v těchto místech:
* Darwin High School
* Časuarina High School
* Nightcliff High School
* Beřrimah Prim ary School
* Ludmilia Prim ary School

KOORDINAČNÍ V Ý B O R V A U ST R Á LII
Ustavující sjezd Koordinačního výboru čs. demok
ratických exulantských organizací v Austrálii, který
se konal v Sydney 26. ledna 1975, byl opravdu velkjým úspěchem ve sjednocení antikomunistického
exilu. Na sjezdu bylo zastoupeno 14 organizací, pou
ze dvě odmítly účast a jedna na, pozvánku zatím
neodpověděla. Další antikomunistické demokratické
spolky se však mohou ještě připojit a jejich zastou
pení v Koordinačním výboru se bude řešit kooptací.
' Sjezd přijal stanovy, jejichž první hlava obsahuje
zásady pro demokratickou práci antikomunistickou
a kulturní. Vytvoření odboru sociálně politického,
kulturně propagačního, hospodářského a charitativ
ního naznačuje pracovní program Koordinačního vý 
boru, ve kterém jsou zastoupeny spolky ze všech
australských států.
O ideové práci v duchu konstruktivního antikomunismu, o práci kulturní a jiné bude informovat úřední
věstník, který se bude rozesílat členským spolkům,
zájemcům, redakcím a spolkům mimo Austrálii,
kterým se spolupráce nabídne a iniciativní návrhy
na spolupráci se přednesou.
Snahou Koordinačního výboru je napomáhat člen
ským spolkům k intenzivnější práci ideové a kultur
ní, přispět k pracovní jednotě exilu v duchu plura
litní demokracie a vyhýbat- se stranickým a mocen
ským sporům.
Koordinační výbor odmítá jakékoli snahy přeme
ňovat antikomunistické spolky na organizace pouze
- přistěhovalecké, věří, že exil může účelnými akcemi
napomáhat porobené vlasti a proto nesouhlasí s odsu
nováním antikomunistické práce na doby pozdější.
Předsedou Koordinačního výboru byl zvolen za
sloužilý legionářský pracovník z Melbourne J. A.
Forester a jednatelem F. Vávra z Brisbane. Zájem
ci o spolupráci v jednotlivých odborech jsou vítáni
a mohou se přihlásit na adrese: Koordinační výbor,
Box 1147, G.P.O. Brisbane, 4001.
F. Vávra, jednatel

Kdykoli to bude možné, budou k dispozici poradci, kteří pomohou vyplnit formulář.
V hlavních městech jednotlivých australských států budou formuláře k dostání ve zvláštních ;
odděleních pro náhrady Darwinu, zřízených při státních pobočkách ministerstva pro repatriace
a náhrady.
Formuláře obdržíte v těchto kancelářích nebo na požádání telefonické (jste-li mimo hlavní město,
můžete telefonovat “ reverse charges” ) nebo písemné.
Poradní služba se v těchto kancelářích rovněž zřizuje.
.........
.Tpiir‘h fldrpsv isnn*

Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne

8-10 Helen St., West Heidelberg, V íc. 3081
Telefon: 459-3672

H
||
y|

Největší výběr všech druhů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvědčte se !

Victoria
Darwin Compensation Centre
Dept. of Répatriation and Compensation 151-169 King’s Way
South Melbourne, Vic. 3205. Tel. 69-0110 ~
S.A.
Darwin Compensation Centre
Dept. of Répatriation and Compensation
186 Pulteney Street
Adelaide, S.A. 5000. Tel. 223-4858

|
'

:

TAS.
Darwin Compensation. Centre
Dept. of Répatriation and Compensation
6 Kirksway Plače
Hnhart. T as

700(1 T e l

9.0-7122

A .C .T .

Darwin Compensation Centre
Ďépt. o f Répatriation and Compensation
MLC Tower, Woden Town Centre
A.C.T. 2606. Tel. 81-7211
Bylo již zařízeno, aby úředníci ministerstva pro repatriace a náhrady navštívili města Alice Springs,
Mt. Isa, Cairns a Townsville během několika příštích dnů a provedli tam soupis utrpěných škod.
Další oznámení o tom budou uveřejněna v, lokálním tisku.
^
.
Litujeme, že je tato papírová práce nutná, zvláště když mnozí lidé jsou ještě otřeseni událostmi z
vánočního Božího hodu. Avšak vaše - spolupráce při snaze získat potřebné informace je nutná,
má-li vláda řešit otázku kompenzace rozumně a rychle.
Podnikneme vše, aby vám byla poskytnuta pomoc při vyplňování formulářů.
Týká-li se vás tato záležitost, je velmi důležité, abyste si vyžádal(-a) a vyplnil(-a)
příslušný formulář co nejdříve.

■

ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd.
|
|

-

N.S.W.
Darwin Compensation Centre
Dept. of Répatriation and Compensation '
Grace Building, 77 York Street
S y d n e y , N . S . W . 2000. Tel. 2-0234
QLD.
Darwin Compensation Centre
Dept. of Répatriation and Compensation
Australiarr Government Centre
295 Ann Street
Brisbane, Qld. 4000. Tel. 25-0122
W.A.
Darwin Compensation Centre
Dept. of Répatriation and Compensation
11/13 William Street
Perth, W.A. 6000. Tel. 21-0131

■jim * * inrwrr....■ — —rii..... - .....
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DEPARTMENT OF RÉPATRIATION
' AND COMPENSATION
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Žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je zárukou nejlepší kvality.

Objednejte si mladé £
K R M E N É KACHNY £

Lm r r ^ - a . irť.- j^ s w ig - w .

z české farmy
£
od Čechů.
£
Telefon z Melbourne
(059) 788228
ř
Kromě knih, jejichž seznam jsme uveřejnili
|
\I v 1. čísle letošního ročníku, může Vám dodat
! Hlas domova ihned tyto knihy (ceny jsou včetně

[

poštovného):

i Veškerá P O JIŠT ĚN Í odborně provedou

I

R. C. Kugler & Associates

<

i

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 £

«

958 Nepean Highway, MOORABBIN, V ic., 3189 <

Něk^iy,

^

^

Sleva z ceny se jí zdála téměř neuvěřitelně nízkou,
ale inzerát byl velký a řetěz inzerujících
velkoprodejen byl známý. Jana proto šla nakoupit
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Tohle je skutečná cena.
Jfe / ^ ~ — ' ^ 'J m i
~ ---- — — --------------------------- JhV—£&Řd*
fv ]
p
o
d
n
i;

i

k

(

- --

Jana se s ním chvíli dohadovala a pak si vzpomněla,,
že četla v novinách o zákonu o obchodním
podnikání a že byl přijat australským porlamentem,
aby zamezil falešné, klamné nebo podvodné údaje
ů
o tom, co nabízejí. A tak upozornila
vedoucího na velké pokuty za právě takový druh

__________

b ^ a S a m a 0 k l a m ^ n a '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Co dělat, nesetkáte-li se Dri nákupech se serióznim jednáním
Cítíte-li se ošizen falešnými, klamnými nebo podvodnými údaji a podnik
s nímž jednáte, nebere zřetel na Vaší stížnost, můžete zahájit akci pro
střednictvím svéhío právního zástupce nebo se můžete obrátit na KOMISI
PRO
OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ
(The Trade Practices Commission).
Zaměstnanci Komise Vás informují, jak lze dle zmíněného zákona postu
povat a mohou zahájit právní kroky proti podniku, který porušil zákon.
Mohou Vám také pomoci, abyste zahájil sám akci prostřednictvím Kance
láře australské právní pomoci — The Australian Legal Aid Office. (Tato
Komise poskytne také výrobcům a obchodníkům porady, týkající se jejich
závazků podle nového zákona.) ústřední kancelář KOMISE PRO

OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ — The Trade Practices Commission — je v
Canbeře.
CANBERRA: 5. poschodí, City Mutual Building, Hobart Plače,
Canberra City, A.C.T. 2601. Telefon: 48-1211.
P.O. Box 1851, Canberra City, A.C.T. 2601.
-_
v
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|a na sever průsmyk, přes který jsme týž den po
kračovali. Pod průsmykem je~ nejvýše položené le
tiště v Nepalu. Postavili ho Japonci, aby, tam-mohliV
HIMALÁJÍCH
dopravovat turisty do svého hotelu, nejvýš polože
ného hotelu v Himalájích, nazvaného “ Mt. Everest
jView” . Pokoj pro dva (celé zaopatření) je 108 US
dolarů. V tom je zahrnut kyslík, který máte v po
koji v ocelovém cylindru, takže, když nemůžete dý! chat, honem si dáte masku na obličej a naberete
: do plic kyslíkem zhuštěný vzduch. Pokoj pro jednoho
stojí 60 US dolarů denně. Turisté přiletí malým le -'
tadlem — pilot a tři pasažéři. Letadlo sleduje řeku
(Pokračování z minulého čísla)
'Dudh Kosi a podle, počasí (a kondice letiště), buďto
přistane, anebo se vrátí do Kathmandu. Pilot při •
23.
k řece Dudh Kosi. Teče (jako všechny ostatní) od startu v Kathmandu neví, zda vůbec řeku a údolí
Z Junbesi jsme se dostali na průsmyk Salung severu k jihu, ale pro nás to byla magistrála k •najde, anebo zda bude moci přistát. Na zpáteční
(10.000 stop) a kousíček pod ním je pověstný klášter Big E. Je to také nejhlúbší údolí ná světě. Po stra^ .. cestě jsme viděli letadlo, které se pokoušelo přistát
Takshindu. Utábořili jsme se a hned jsme se vydali nách jsou hory Káryatung . 21.920 stop, Kwande Třikrát. Letiště bylo pod sněhem, šerpové- přistávací
do kláštera na návštěvu. Je to několik budov; mni 20.320 s, Kontega 22.340 s, Khumbila, 19.297 s, Tá- plochu umetli, ale byla přimrzlá. Při posledním chové obývají malé cely, které jsme mohli navští vveche 21.388 s a Ama Dablam 22.494 s — a řeka pokusu byl pilot jenom asi 18 metrů nad zemí, ale ;
vit • Viděl jsem jednoho, jak vyřezával do dřeva teče -ve výši asi 6.000 stop. Sledovali jsme ji někdy rozmyslel si to. Na konci -letiště je asi 200 metrů
náboženské obrázky s modlitbami. Jiní mnichové dé- podél, břehu, - 'někdy vysoko několik tisíc stop hluboká prudká. strž á přistát můžete jen tehdy,
la.jí-papír^ a černý inkoust. Zhotovují si všechno sa- na stráních, jindy jsme zase řeku několikrát přešli když se přiblížíte . ze'..severu přes průsmyk. Letíte
mi a obrázky potom prodávají vesničanům a samo po mostech a z jednoho' vyhlídkového místa nad tak nízko, že turisté mohou počítat větve na stro
zřejmě také_ turistům. Žijí v celibátu, v klášteře mají vesnicí Kartě jsme v dálce viděli letiště Namche mech; pilot musí letět nízko, aby zachytil přistávací
plné zaopatření a jak jsem viděl, moc se nepředřou. Bazar, kam jsme se dostali teprve po několika plochu hned na začátku, protože se celé letiště sklá
Mají tam jeden z největších modlitebních bubnů. dnech. Je to divoká příroda, skály, nízké stromky, ní dolů á von přistává s kopce. A proč tedy nepřiletí ■
Stařeček^ otévřel jednu budovu, v níž byl buben asi vesničky jako přilepené na svazích, terasovitá po z druhé Strany a nepřistane do kopce? Protože
dva a uůl metru v průměru a asi čtyři metry vyso líčka. Pokračovali jsme přes tuto magistrálu všech Kongtega na druhé straně je tak blízko, že by ne
ký, pomalovaný různými démony. Buben měl dole horolezeckých výprav k Mt. Everestu; je to jediná mohl dostat letadlo dostatečně dolů k příletu. Bylo ;
rukověti (asi jako kormidelní kolo na velké plachet silnice k Namche Bazar, což je hlavní město šer mi řečeno, že řídký vzduch a malé nosné plochy
nici) a dědeček se posadil a otáčel buben tím, že ru povského kraje.
letadla s tím mají rovněž něco společného. V hotelu •
kou. popoháněl jednu rukověť za druhou. Přisedl jsem
si také můžete najmout šerpu, stan, spací pytel na
26.
si k němu, ale kamaiádi varovali: “ To nesmíš, ura
Bohužel hned na začátku je vesnice Khari Kola rychlou túru na Výchozí tábor nebo do kláštera
zil bys jeho náboženské -cítění, on se modlí.” Poví (6.800 stop), kde jsme poznali špatnou stránku po Thyangboehe. Z verandy je nádherný pohled na
dám: “ Kulový eso, tohle je představení pro turisty.” vahy šerpů. Obyvatelé jsou tam pověstní; byli jsme Mt. Everest a tak je v programu většiny turistů, že
A skutečně stařeček byl rád, když jsme ho fotili varováni, že musíme hlídat stany, nenechat žádné přiletí, navštíví nejbližší vesnice šerpů, podívají se
a ukázal na^ malou dřevěnou krabičku s jediným cennosti nikde ležet a dokonce i vnoci mít kamery, na Mt. Everest z jídelny a zase odletí.
;
anglickým nápisem “ Donations please” . Každý tam. peníze, baterky a i šatstvo dobře uskladněné. Vesni
29.
dal 10 US centů (jednu nepalskou rupii) a když jsme čané měli trh; hádali se^ chlastali, viděli jsme šerTo má ovšem své těžkosti. Představte si, že se
ho všichni poobdivovali a ofotografovali, stařeček pani (ženy) opilé s malými dětmi přivázanými na dostanete od moře na vrcholek Mt. Blanc (tady jsme
skončil náboženskou ceremonii, přestal točit bub zádech, hodně hulákání a dvakrát jsme museli tá asi tak vysoko) během několika hodin. Vaše tělo není
nem^ zavřel dveře a zamkl je na visací zámek. S bor stěhovat. Naši šerpové byli zkroušení, když viděli přizpůsobeno a jakákoliv námaha může přivodit
úsměvem nás opustil a já se rozhodl prozkoumat kláš své soukmenovce v takovém stavu. Omlouvali to výškovou nemoc. Potkali jsme japonskou výpravu:
terní život podrobněji.
“ čangem” a hlídali náš tábor celou noc. Dozvěděli ztratili 211etou universitní studentku, její tělo ne- ;
24.
jsme se, že, je to první vesnice šerpů, kde se stý vydrželo ten náhlý přechod. Za mého pobytu přišel ;
Zeptal jsem se sirdara, zda by mi lama povolil kají s lidmi z níže položených krajin. Ti prý pokazili také 0 život z téhož důvodu 241etý holandský turista.
audienci^ a případně přespat v klášteře. Zařídila mravy šerpů a hlavně od nich kupují všechno kra Japonci měli zajímavě řešené velké stany, byly jako ■
se návštěva a lama mé žádosti vyhověl. Netušil jsem, děné zboží. Byla to jediná vesnice, kde jsme museli tunel, zaokrouhlené, žádná okna, “ rukávy” podél
že budu pozván spát v jeho domku. Je mu 28 let, dávat pozor na svoje věci. Jinde v kraji šerpů ne lan. co držely stan pro přívod čerstvého vzduchu a .
mluví anglicky, protože u něj bydlel nějaký Ame bylo třeba se o nic starat: nikdo nebyl překvapen, vchod okrouhlým otvorem, který se těsně zašněroval.
ričan, který se kdysi rozhodl studovat budhismus. když šerpa přinesl kameru, co někdo nechal ležet Stan nemá žádnou rovnou plochu nebo hranu, která .
Tak jsme se _ příjemně bavili. Takshindu je snad za kamenem, anebo baterku, ponožky či pero zapo bv odporovala větru ve wsokvch horách.
třetí nejslavnější klášter v oblasti Mt. Everestu. menuté v táboře, ačkoliv 'ty věci měly pro šerpy
30.
Lama zdůraznil s pýchou, že je vtělený lama. N e velkou cenu.
Pod průsmykem Thamserku jsme se utábořili ve
byly zvolen; když jeho předchůdce zemřel., nábo
vesnici Khumjung (12.435 stop). Už jsme si uvědo
27.
ženští otcové se vypravili hledat následníka. Našli
Zmínil jsem se o čangu. To je domorodé pivo. které míli. že jsme ve výšce nejvyššíeh alpských hor v
podle různých věšteb, a legend jeho rodinu a on jim se pije buďto teplé, nebo studené (v každém případě Evropě. Byla'zima. nemohli jsme dobře dýchat, mno- '
jako malý pětiletý hošík zodpověděl správně všechny musíte mít odvahu). Vypadá jako kyselé mléko, zi trpěli nespavostí (a žili na pilulkách) a naši no
otázky, co se ptali. Tím se přesvědčili, že on .je chutná podobně, plavou v něm-kousky másla a teprve siči nás opustili. Jím už podnebí nevyhovovalo, jen - .
skutečně převtělený lama a od té doby kraluje v třetí šálek vám začne chutnat (pokud to pijete v evropští blázni se plahočili dál (a ještě platili za to .
Takshindu. Celý den stráví meditací (velmi namáha polotmě). Má to nahnědlou barvu, tahá se to jako potěšení). Místo nosičů jsme dostali jaký.
vé). Koupil jsem si od něj jednu modlitbičku: “ Bud- rozředěné bláto (nebo něco horšího) a je velmi po
31.
^
ha je láska, Budha je soucit, láska je soucit.” pulární. Šerpové ho uskladňují v typických dřevě
-Jak je typické himalájské zvíře. Podobá se bu
No a nad takovými problémy on stráví celý den. ných vysokých nádobách a musejí ho rozkvedlat, než volu se silnou, dlouhou, srstí porostlou kůží, která :
Bydlí v domku rozděleném na dvě místnosti. V jed ho začnou nalévat, protože rychle ssedá. Po cestě jej chrání před zimou. Má zatočené rohy, vypadá ■
né spí on (a já tu noc), v druhé má starého kuchaře bylo několik tzv. hotelů, které — pro potěšení ame divoce a je jemným dopravním prostředkem v těch- :
a 131etého hošíka, co mu dělá poskoka. Hošík udržo rických turistů — mají názvy jako “ Khumbu Hil- to výšinách. Ráno se na něj hodí dřevěné sedlo, na :
val ohýnek v pěkném kovovém bubínku, vařil slad ton” , “ Sheraton Lamjura” a “ Sherpa Hawaii Pa- to se přivážou naše pytle a jiná zavazadla a tradá.
ký čaj, přikusovali jsme suchary, ohřívali si ruce radise". Jsou to chýše zé dřeva a kamenů, nízké -Jsou úžasně vytrénovaní; jeden šerpa jich měl na :
a povídali. Já se hlavně vyptával. Lama nemá po a bez oken. Uvnitř jsou lavice, na kterých sedíte starosti sedm a jenom na ně hvízdal. Jdou pomalu, ■
tuchy o Evropě, zeměpise, zná jen svoji část Nepalu, nebo spíte, otevřené ohniště bez komínu a šerpar.i. rozvážně, naprosto spolehlivě, neviděl jsem ani jed- .
byl jednou v Kathmandu a je spokojen žít ve svém která vám poslouží čajem nebo čangem. podle va noho upadnout. Napřed jsme se jich trochu báli;
klášteře. Vesničané platí dobrovolné příspěvky, ku šeho gusta. Můžete se v takovém “ hotelu” i stra jdete po stezce, na jedné straně skála kolmo nahoru,
pují obrázky a modlitby a občas přinesou nějakou vovat. Za jeden americký dolar dostanete večeři na druhé hluboký sráz k řece, otočíte se, chcete ně- .
drůbež'jako poplatek za povolení chodit přes poze (trochu rýže se zeleninovou kaší, čaj a suchar, noc co říct kamarádovi a jak je dvacet centimetrů za .
mek kláštera. “ Učíte ostatní mnichy anglicky?” — leh a ke snídani čaj s bramborem). Potkali jsme vámi. Jde, pokud vy jdete, zastaví se, když vy sto
“ Ne.” — “ Učíte děti?” — “ Ne'.” — “ Co děláte celý dva mladé americké lékaře, kteří tak cestovali. Ne jíte. Poslouchal jsem pohvizdování šerpů a nakonec
den?” — “ Medituji a starám se o klášter.” Nakonec museli ssebou tahat těžký stan, jen spací pytle. Je jsem dovedl jaka zastavit nebo dát do pohybu jen
po dvou hodinách povídám: “ Chtěl vy byste se mne den si moc chválil stravu, druhý právě naříkal a hvízdáním. Na jednom místě jsme potkali čtyři jaký. j
něco zeptat?” On, že ano. Položil mi jedinou otázku: utíkal za balvany poděl cesty si ulehčit.
Zůstali samozřejmě stát. My se jim vyhnuli, udělali
“ Kde jste koupili ty stany?”
jsme cestu, ale oni nic. Zahvízdal jsem a oni se ro
28.
Bylo půl deváté, tma a zima, povídám, že půjdu
A už jsme mašírovali podél Dudh Kosi. přešlí po zešli. Jsou to chytrá zvířata a tak nějak hrdá na
spát. Měl jsem svůj spací pytel a vlezl do něj slední visutý most postavený zásluhou Sira E. Hílla- to. že vykonávají úkoly nosičů — .mít něco-živého na ; :
na malé pryčně, asi 3 centimetry nad podlahou. ryho (zorganizoval mezinárodní fond, který obstaral zádech nesnesou, nemůžete na nich rajtovat. V tomto
Na zdi měl přilepený obrázek z nějakého časopisu: ocelová lana a strukturu mostu), a odtud jsme se dali ohledu mi připomínali jihoamerické lamy. V těchto
byla na něm královna, princ Filip a Néhrú. “ Byl prudce nahoru k pověstnému Namche Bazar. Ten je výškách jsme museli tahat palivo ssebou (nejsou ■
jste v Indii?” — “ Ne.” — “ Pojedete tam?” — “ Ne.” 11.300 stop vysoko a je to hlavní město šerpů. Je tu žádné stromy nebo keře), buď dřevo, nebo ka
— “ Budete se modlit před spaním?” — “ Ne, už tam také vojensko-policejní stanice nepalské vlády. nystry petroleje. Jaci tahali stany, skládací stoličky,
jsem se pomodlil.” — Ráno mne můj budíček vzbu Zde jsme museli předložit k ověření svá povolení k palivo, koše, kuchyňské zařízení a prostě všechno,
dil v šest hodin. Vylezu z pytle, dívám se, lama cestě. Na těch je fotografie a popis držitele v co výprava potřebovala. Vedoucí výpravy najme jaký
ještě podřimuje. Nechal jsem tam dárky (jeden Jsa- angličtině a nepalštině. Voják, kterému dal náš sir- a jejich majitel samozřejmě musí jít_s námi ja k o v o j
pešník, Savlon krém na spáleniny, hrst bonbonů a dar péro a krabičku cigaret, si nás každého pro dič. Ohromný výdělek. Ačkoliv člověk jde normáhiě
jeden US dolar). Poděkoval mi a já. se zeptal, zda hlédl a orazítkoval povolení. Jelikož Nepalci píší rychleji než jak, v těch výškách nás jaci vždy pře- i
jsem ho snad nevzbudil, nebo kdy jako začne ranní jména odzadu, Sahib Sudek R. Charles (čili Mr. dešli. Také jsme viděli “ dzoeď To je hybrid, kří
modlitby. Povídá: “ Až vstanu.” — “ Kdy?” — “ To Charles) dostal povolení pokračovat v cestě. Jen tak ženec mezi krávou a jakém. Snáší jen nižší a teplejší
ještě nevím.” Poděkoval jsem' a opustil ťo místo mimochodem: Nepalci píší pod linkou, ne nad ní. krajinu než jak (viděli jsme je mezi 9.000 a 11-000
— Namche Bazar je nad soutokem Bhote Kosi, řeky. stopami), ale jako \ kříženci se neoplodní. Mužský
meditace. Mnichem bych být zřejmě nemohl.
která začíná na tibetské hranici, pod Nangpa prů dzoe zemře, aniž by zanechal potomky a ženská
25.
dzoe se nemůže otelit.
Naše putování nahoru a dolů, z údolí do údolí smykem a na jedné straně vidíte na jih nepalské
(Pokračování příště)
pláně,
potom
Kontega
a
na
druhé
straně
Kwangde
konečně skončilo, když jsme se dostali po 8 dnect
VÝSTUP

NA

KALA

Dr. C. R. SUDEK,
Sydney

PATTAR,

HLAS

DOMOVA
nevyjednávali s Nemcami. Jediná záchrana Slo
burghu zaslal 14. marca vákov je československá
1939 Karelovi Sidorovi te republika. Nezabudnite na
doby otroctva. V. S. Plá
legram tohoto znenia:
“ Menom šesťdesiatich tek, předseda.”
Toho samého dňa tele
tisícov členov Národného
Slovenského Spolku Vás grafoval Národný Sloven
dórazne žiadame, aby ste ský Spolok tlačovej kan-

Statocni siovenskí kňazi malíř slovo
(Pokračovanie zo str. 4)
Světový Kongres SlováNkov by nemal pokračoval"
v tendenciách, ktoré viedli Slovákov k potupě- pro
ti československej republike. Je historickou prav

dou, že zahraničný Slová
ci si priali zachovanie
Československej republi
ky, za ktorú obětovali ži
voty a peniaze v dvoch
světových vojnách a to na
straně
demokratických

Spojencov a proti naci
stickému
pohanstvu, s
ktorým
sa stotožňoval
Msgre. Tiso a Dr. Tuka.
Například Národný Slo
venský
Spolok americ
kých Slovákov v Pitts-

Dva důvody proč
mine být vaše čistá mida
v roce 1975 vyšší
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1. SAZBY DANÉ Z PŘfJMÚ B Y L Y AUSTRALSKOU VLÁDOU SNÍŽENY
Daňové srážky, odečítané z vašeho týdenního platu, budou okamžitě sníženy.
Snížení daně Ohlásila vláda v listopadu.
To znamená, že se váš čistý příjem zvýší, protože vám bude týdně odečítána menší daň.
2. Ú R O K Y Z E Z Á P Ů J Č E K NA DŮM JAKO O D Č IT A T E L N Á POLOŽKA PŘI V ÝPO Č T U DANĚ
Australská vláda oznámila, že úroky z půjček na koupi domu mohou být od 1. července 1974
odčitatelnými položkami v daňovém přiznání.
Výše odpisu závisí na celkovém příjmu manžela i manželky a zápůjčka musí být na hlavní dům,
který obýváte.
Srážka se snižuje při zvyšování příjmu až k maximálnímu celkovému příjmu $ 14.000.
P .A .Y .E. s r á ž k y
Srážky se mohou dělat z každé výplaty. Jednoduše vyplňte příslušné prohlášení (Declaration Form),
které dostanete na každém poštovním nebo daňovém úřadě a předejte je svému zaměstnavateli.
Další nodrohnosti isou uvedenv na zadní straně Drohlášení.
Auíhorised by the Australian Government.

3. 2. 1975
celárii Havas v Paříži:
“ Postavte sa dórazne
proti neťudskému zákro
ku Nemecka na Sloven
sku. Americkí Slováci sú
přesvědčení, že Slováci
móžu b yť zabezpečení v
spoločnosti kultúrnych národov len ako čásť Česko
slovenskej republiky. Ra
dikálně
separatistické
hnutie nevychádza zo slo
venských srdc a škodí
Slovensku. Americkí Slo
váci sa stavajú s rozhoř
čením proti takému hnutiu.”
Vychádzajúc z týchto
skutečností prichodí nám
poklonit’ sa stanovisku
slovenských kňazov a intelektuálov. Týmito reali
stickými činmi sa radia k
tradicii osvietených a sta
tečných synov národa v
radoch katolického ducho
venstva, ako bol klasický
slovenský básník Ján Hollý z Búr v bratislavskom
kraji, ktorý pósobil tak
požehnané na Dobrej Vo
dě, a bansko-bystrický
biskup Štefan Moyzes,
prvý předseda Matice slo
venskéj, a ako boli evanjelickí kňazi Ján Kollár
z Mošoviec, básník lyricko-epických veršov nesmrteťnej Slávy Dcéry,
Jozef Miloslav Hurban,
Andrej Sládkovič-Braxatoris,
Karel
Kuzmány
(Ňad Tatrou sa blýská),
Samo Tomašik ( “ Hej Slo
vá ci!” ) a celé rady ďalších kňazov a intelektuálov, ku ktorým sa iste budú radiť aj emigrantskí
siovenskí kňazi, ktorí sa
teraz ozývajú za očistu
slovenského života a za
pravdivá slávnu epochu
Slovákov.
Pověimnutia hodná je
skutečnost’, že siovenskí
katolickí intelektuáli vyjadrujú vo svom Okružnom liste dóveru, že tým
“ poslúžime predovšetkým
nasej slovenskej mládeži
a krajanom, ktorí majú
právo byť objektivně in
formovaní” . Budu to nielen slovenské generácie v
slobodnom svete, ale naj
ma tiež na Slovensku, kto
ré'žijú v moři komunistic-.
kých neprávd a túžia po
pravdivom a spravedlivom ohodnotení historic
kých dejov vojnových a
povojnových, aby sa moh
li - správné orientovat’ a
aby sa ím vrátila viera v
svojich spolubratov v do
movině a v zahraničí, ako
aj viera v svojich sloven
ských kňazov a intelektuálov, a viera v Boha.

3. 2. 1975

HLAS
P Ř Á T E L É

H LE DAJÍ

Fotografie v přirozených liánách odborně
zhotoví
; ...
""
.

Václava Žďárského, asi 56 r., který pochází od
Turnova a žije snad v Sydney, hledá přítel z N. Zé
landu (má důležitou zprávu z domova), dále Milana
činčaru z Děčína (který odešel z Č. v r. 1969 do
Ameriky a odtud snad později do Austrálie). Paní
M. Rex, dř. Maroubra — Sydney má dopis v redakci.
Zjistíme-li adresu hledaného, oznámíme mu, kdo
se na něj dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD
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F E L IX PHOTOQRAPHĚRS,
S
■ 19 Glen Éira Rd:. Ripponlea. Vic.
^
Telefon:.'53-3128. 52.1479,
. Pro tento měsíc-nabízíme] zylášt-ní slevu 20% . /
•ze všech svatebních fotografii, ' ; V,
J

Ministerstvo vyučování ve Viktorii
SOBOTNÍ ŠKO LA M ODERNÍCH

|Vyučování

Č E Š T IN Ě

JA ZYK Ů

na vyšší úrovni středních^

!' škol se bude konat v roce 1975 na University High ]]
School, Parkville, vždy v sobotu od 9.15 do 11.15]!
,]] dopoledne.

Zápis se koná v sobotu 15. 2. 1975. <

] i Informační oběžník a formuláře přihlášek můžete >[
'dostat na adrese:

The Headmaster,

Saturday]!

'] School of Modern Languages, Princess Hill High!
]! School, Arnold St., North Carlton, Vic. 3054.

_j]

• • • k u r t y p r o D O SPĚLÉ v m e l b o u r n e
Středisko pro výchovu dospělých (Council of Adult
Education, 256 Flinders St., Melbourne) rozesílá v
těchto dnech 48stránkovou brožuru, která obsahuje
seznam výukových a osvětových kurzů, které budou
v Melbourne a předměstích pořádány v roce^ 1975.
Většinou jde o kurzy s 10 - 12 lekcemi v rozpětí tří
měsíců a školným pohybujícím se od 6 do 30 dolarůVyučování je buď denní či večerní, učitelé a instruk
toři patří mezi přední odborníky svých oborů. Mezi
mnoha desítkami kurzů, které středisko nabízí, je
nemálo těch, které nás mohou zaujmout. O klasic
kých a soudobých sociologických aspektech přednáší
dr. František Knopfelmacher, Miroslav Cigler vede
kurz pro rodiče dětí s nižším školním prospěchem,
paní Neústupná učí japonsky, J. Zajda ruský, s_ ša
chovou hrou Seznamuje pan Bašta. Rozbor Solženi
cynova díla se objevuje dokonce ve třech kurzech,
jinak se můžeme poučit o Austrálii,z mnoha růz
ných aspektů, o cestování Evropou i jinými světadíly,
krizi dnešní společnosti, pozornost je také věnována
socialistickým státům. s důrazem na události v Čes
koslovensku v roce 1968. Nemohu zde vyjmenovat
všechna témata, ješte upozorním na vyučování růz
ných jazyků včetně angličtiny pro přistěhovalce.
IP

PŘ ÍPR A VU JETE-LI
SVATBU, PLES, ZÁBAVU,
JAKOUKOLI OSLAVU
pro 50 až 200 osob
...ROZUM

SCHŮZI,

POVÍ:

RODIČŮM V M ELB O U R N E
Nezapomeňte, že zápis dětí do sobotních kurzů
češtiny je již v sobotu 15. února 1975,.od ,9.-hpd. dop.
na University High School, Parkville. Upozorněte též
své známé, že větší počet žáků budě znamenat, že
z celé
Kanady,kteří
—
Letécký rekordman
ing. nívíce
ministerstvo
školství otevře
tříd —
se zřetelem
budou
mít za úkol včas
Ladislav
si založil
na stáří aBezák
dosavadní
znalosti
jazyka.
soukromou leteckou školu a co nejúplněji informo
na letišti Heide-Buesum u vat o stanovisku Sdružení
Hamburku. Učí létání i ke kanadské a světové po
akrobacii a pořádá vyhlíd litice. Schválil také doho
du Sdružení s Veřejnými
kové lety. ■
v
— Koncem loňského roku kanadskými archivy
zahynul v Anglii tragicky Ottawě, dle níž má Sdru
571etý M. Tiller. P ři jízdě žení právo ukládat závaž
automobilem dostal srdeč né dokumenty ze své čin
ní záchvat, havaroval a nosti v tomto archivu,
aby byly zachovány pro
zabil se.
— Výkonný výbor Čs. ná budoucnost. Kongres čs.
rodního sdružení v Kana národního sdružení se bu
dě rozhodl zřídit asi 10- de konat ve dnech 24. členný Politický poradní 25. května tr. v Torontu.
sbor, jehož členy budou — Bedřich Doubek, , 1150
Kannegasse 3/1,
přední pracovníci Sdruže- Wien,
Rakousko, vydává nepe
riodickou antikomunisticMalý oznamovatel
kou públikaci ANTI-zásadně.
KL/ND/hd

I t t W lI K H I

DO JIŽ . P A C IF IK U
(oblast Sůva - Tonga)
hodlá přesídlit Češka
a prosí krajany o bliž
ší informace o tamních
poměrech,
které
zá
letmé návštěvy nemoh
la poznat (život, bez
pečí,
ceny
apod.).
Zn.
“ Jižní Pacific’ ’
nebo adresa v HD.

Pro svou přítelkyni
v 60ce, veselou, milují
cí knihy a hudbu, ele
gantní, ne chudou, kte
rá nekouří a nepije,
hledám přítele podob
ných vlastností. Zn.
“ Přítelkyně Brisbane”
do HD..

TAN EČN Í SK U P IN A " B E S E D A " V M ELB O U R N E
zahají opět pravidelné, zkoušky v dolejším sále re
staurace “ Rheinland” , 9 Drěwéry. Lané,-Melbourne
ve čtvrtek 13. února 1975 v 8 hodin večeř/' Nóýřcjjá-jemci' o.: tanec -a dobrou - zábavu vítánií TňfOríháče:
telefon 396-2068 (M: Dobešová). '
:

Prodej,
udržování,
.součástky

SKODA
u firmy
High Crest Motors,
366 High St.,
St. Kilda, Vic.
Telefon: 94-1655,
94-1713
94-1898

■•

.

ČS. HUDBA, DIVADLO A TA N EC NA
"!•
" F E S T IV A L U NÁRODŮ" V M ELB O U R N E .
Známá kapela Edy Zlatého bude hrát k poslechu i
tanci v neděli 23. února 1975 od 2.30 hodin odpoledne
v Edinburském parku v North Fitzroy.
Jak této hudbě, tak dalšímu bohatému. programu
bude předcházet “ Průvod národů” a masek ve 2
hodiny odpoledne od radnice ve Fitzroy podél Napier St. do parku. V připravovaném pořadu se budou
střídat tance různých národů s veselými závody
pro děti i dospělé. Ceny budou pro vítěze a známý
kouzelník bude účinkovat pro všechny. V parku bude
připraveno pohoštění — jídlo i pití. P řjď te sé dobře
pobavit. Podpoříte současně naše spolky v úsilí pro
pagovat naši populární hudbu a tance v Austrálii.
V rámci programu předvede České ochotnické di
vadlo na alegorickém voze scénu z “ Našich furian
tů” . Budeme vděčni, přihlásí-li se další pomocníci
do bufetu a .k organizaci průvodu. Informace: J.
Kafka, 2 Junction St., Preston, Vic., tel. 480-2737 ne
bo Mr. Bob Phillips, Fitzroy Town Halí.
J. K.
S. K. SLA V IA M ELB O U R N E
zahájí^ letošní sezónu prvním zápasem ve večerním
turnaji (Ampol Cup), který sehraje ve čtvrtek 13.
února v 8 hodin večer na Olympijském stadiónu
proti ..mužstvu Wilhelminy.

ŠETŘENI O VYUČOVÁNI

I

JAZYKŮM PŘISTĚHOVALCŮ

Z A V O L E JT E TOM EČKOVI !
DAWN’S RECEPTIONS,
316 Church St., Richmond, Vic.
Tel.: 42-2823, soukr.: 419-1930

..

HODNOU PANÍ
V SYD N EY
k hlídání IV2 r. chlapce
během dne v okolí
Shalvey hledám. Tel.
(Sydney) 628-8191

, jgoáemíte

M O TEL G U EST H O USE
resta uran t

KALORAMA
Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na Svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalov>
Barbers Rd., Kalorama, V ic., tel. 728-1298

Vzájemné seznamování
za účelem sňatku neb
přátelství nejlépe
zařizuje
SEZNAMOVACÍ
CENTRUM
Též ohromný výběr'
knih všeho druhu.
Pište na:
CEN TRU M ,
P. O. Box 1067,
Glendale Hgts. 111.,
60137, USA.

MELBOURNE
i SYDNEY
PROŠÍVANÉ
P Ř IK R Ý V K Y ,
PO V LA K Y
ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. Q U ILTIN G
Anna Mendanová
Melbourne:
175 Brougham St..
Kew, Vic., tel. 86-8427
Sydney:
Telefon: 622-2453

P Ř ED L O Ž EN Í PODÁNÍ

t

Máte-li zájem o program
rozhlasových relací Hlasu
Ameriky, napište si na
adresu: Voice of America,
Czechoslovak Service, Box
777, Washington, D. C.
20044, USA. Program je
zdarma.

Byl zřízen, zvláštní Výbor, který se zabývá
problémy vyučování jazykům hlavních přistěhovaleckých skupin na australských obec
ných a středních školách.
Úkolem tohoto Výboru je
1. shrnout nejnovější informace o současném
stavu vyučování jazykům přistěhovalců na
školách,
2. snažit se získat různá hlediska na nutnost
kurzů,
3. vypracovat návrhy o možných způsobech
, činnosti.
šetření se týká jen obecných a středních
škol, protože Australská 'universitní komise
provádí vlastní vyšetřování o vyučování na
úrovni vysokoškolské.
Práce tohoto Výboru nesouvisí s prováděným
zjišťováním školské komise o vzdělávání při
stěhovalců.
Výbor uvítá písemná podání od zájmových
skupin i jednotlivců.
Tato podání mají být předložena do 28. února
1975. Dotazy, týkající se těchto podání, adre
sujte laskavě na:
Executice Officer,
Committee on the Teaching of

KLAS DOMOVA
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Karel

Janovský

Boje lyžařů o Světovou trofej

Po bílé stopě
Na evropských sjezdovkách a slalomářských tra tich se v těchto dnech rozhoduje o nejúspěšnějším
lyžaři alpských disciplin v předolympijské sezóně, který obdrží i tentokrát Světovou trofej. Největšími
aspiranty jsou rakouský sjezdařský specialista Franz Klammer a italští specialisté ve speciálním a obřím
slalomu: Jihotyrolák Gustav Thoni a obhájce Světové trofeje Piero Gros. O velkých bojích svědčí na
přiklad fa skutečnost, že v rakouském Kitzbuehlu na tradičním Hahnenkammu vyhrál sjezd specialista
ve sjezdu Rakušan Klammer před specialistou slalomu Gustavem Thónim na více než 3.500 m trase roz
dílem jedné setiny vteřiny, čímž byl v cíli o 28 cm dříve.
Jak probíhaly poslední závody?
Ženy
1. Grindelwald (Švýcarsko): sjezd: 1. Annemarie
Mu ž i
Moserová-PriiHová (Rak.), 2. Rossi Mittermaierová
I. Lauberhorn — Wengen (Švýcarsko):
Sjezd: 1. Franz Klammer (Rakousko), 2. Herbert (NSR), 3. Marie Therese Nadigová (Švýcarsko).
Obří slalom: 1. Moserová-Prollová (Rak.), 2. SerPlank (Itálie), 3. Erik Haker (Norsko).
Speciální slalom: 1. Ingemar Stenmark (Švédsko), ratová (Francie), 3. Wenzelová (Llchtenštejn).
Kombinace: 1. Moserová-Prollová (Rak.), 2. Mitter
2. Piero Gros (It.), 3. Paolo de Chiesa (It.).'
maierová (NSR), 3i Wenzelová (Licht.).
4. Gustav Thoni (I t .).
II. Schruns (Rakousko): sjezd: 1. Bernadette ZurII. Adelboden (švýcarsko):
2. Ingrid Schmid-Gfólnerová
Obří slalom: 1. Piero Gros (It.), 2. Gustav Thoni briggenová (Švýc.),
(Rak.), 3. Nadigová (švýc.).
(It.), 3. Werner Mattle (švýc.).
III. Jahorina (Jugoslávie): obří slalom: 1. Moserová
III. Hahnenkamm — Kitzbuehl (Rakousko):
Sjezd: 1. Franz Klammer (Rak.), 2. G. Thoni (It.), -Próllová (Rak.), 2. Norerod (švýc.), 3. Mittermaie
rová (Rak.).
3. Werner Grissmann (Rak.).
1. Annemarie Moserová-Próllová
Speciální slalom: 1. Piero Gros (It.), 2. Ingemar Celkové pořadí:
(Rak.) 175 bodů, 2. Rosi Mittermaierová (NSR) 118
Stenmark (švéd.), 3. Paolo de Chiesa (It.).
b., 3. H. Wenzelová (Lichtenštejn) 97 bodů.
IV. Fulpmes (Rakousko):
Obří slalom: 1. Erik Haker (Nor.), 2. Ingemar
Stenmark (švéd.), 3. Hans Hinterseer (Rak.).
Šest trojitých skoků v Havířově
Dosavadní celkové pořadí "Světové trofeje"
DRÁHOVÁ S E LO U ČÍ
1. Franz Klammer (Rak.) 159 bodů; 2. Piero Gros • Mistrovství Československa v krasobruslení a tan
(It.) 145 b.: 3. Gustav Thoni (It.) 135 b.; 4. Ingemar ci na ledě v Havířově naznačilo (v porovnání se
Stenmark (Švéd.) 110 bodů.
šampionátem před rokem) značné zlepšení, přesto
toho asi čs. reprezentanti na evropském šampionátu
v Kodani a pak na mistrovství světa v USA (Colo
H okejová liga
rado Springs) příliš nepořídí. Snad jedmě 221etá bra
Směřuje už mužstvo SONP Kladno za druhým mi-: tislavská Liana Dráhová, která v Havířově suverén
strovským titulem? Zdá se. že ano. ačkoli do skon-' ně obhájila prvenství Československa, by mohla na
cení sezóny (v polovině května) chybí ještě 14 li- závěr své sportovní dráhy získat v Kodani bronz
gových kol. Kladno sice po vánoční (měsíční) pře evropského šampionátu (jako loni), jinak však v ý 
stávce prohrálo jeden ze 4 zápasů — podlehlo na kony Čechoslováků na medaile vrcholných podniků
Horáckém stadiónu v Jihlavě Dukle 1 :3 —. ale nebyly. Pro Liánu Dráhovou to bude letos poslední
ziskem 6 dalších bodů naopak ještě o bod zvýšilo sezóna, neboť — jak prohlásila novinářům — se bu
svůj náskok před obhájcem mistrovského titulu z de vdávat a pověsí brusle k svým upomínkovým
Jihlavy. Uvážíme-li, že ze zbývajících 14 utkání bu předmětům na krasobruslařskou dráhu.
dou hrát kladenští hokejisté 11 na vlastním ledě (te ■' Kromě Liány Dráhové obhájil titul mistra repub
dy pouze třikrát venku), pak nutno počítat s tím, liky už jen Zdeněk Pazdírek, jehož povinné cviky
že si svůj náskok v lize s velkou pravděpodobností a' volná jízda byly dobré, krátký program však pod
průměrný. Z osmi pokusů mužů o trojité skoky se
udrží.
Nezadržitelně na cestě sestupu je mužstvo TJ Gott šest .zdařilo. Nejjistější a nejpůvabnější měl brněn
waldova. kterému zřejmě docházejí síly, což potvrdil ský Zelenka, ten však neměl nejlepší povinné figu
debakl zlínských hokejistů 1 : 10 v Praze se Spartou. ry a tak se musel nakonec spokojit jen se čtvrtým
Úroveň 1. čs, ligy je v posledních kolech nadprů místem.
V soutěži tanečních párů se stali nástupci odstou
měrná. jakoby delší vánoční přestávka přišla tý
mům k duhu. Diváci viděli — zvláště v posledních pivších sourozenců Skotnických Peštová s Pokorným
z Prahy a v soutěži sportovních dvojic zvítězili sice
třech kolech — vynikající hokej.
Tabulka po 30. kole: 1. Kladno 43 bodů, skóre sourozenci Spieglovi z Brna, titul mistrů Českosloven
127 : 69; 2. Dukla Jihlava 33 b.; 3. Tesla Pardubice ska však nedostali, neboť k soutěži nastoupily pouze
dva páry.
36 b.; 4. Litvínov 34 b.: 5. České Budějovice 32 b.:
Muži: Zdeněk Pazdírek (Brno) um. 10, 170.14 b.:
6. Sparta Praha 31 b.; 7. ZKL Brno, 8. Škoda Plzeň
(po 29 b.): 9. Slovan Bratislava 28 b.; 10. VSŽ Košice 2. Pechar (Praha), 3. šoška (Bratislava), 4. Zelen
24 b.; 11. VŽKG Ostrava 23 b.; 12. TJ Gottwaldov ka (Brno), 5. Dušátko (Praha).
ženy: 1. Liana Dráhová (Bratislava). 2. Knappo13 bodů, skóre 55.: 131.
vá. 3. Cibulková (obě Praha), 4. štolfová (Brno), 5.
Barická (Bratislava).
S K V Ě L É V ÝK O N Y M ARTIN Y N A V RÁ TILO V É
181etá čs. tenistka Martina Navrátilová začíná už
být pomalu všem předním světovým hráčkám ne
příjemnou soupeřkou. Týden po účasti ve finále prvé
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
ho významného světového turnaje, přeborech Austrá
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
lie v Melbourne, vedla si Navrátilová skvěle i na
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
turnaji dámské světové elity v San Franciscu. Po
Telefon: 42-5980
vítězství nad nadějnou americkou juniorkou Mehmedbasřchovou, její světoznámou krajankou Rosemary
ROČNÍ PŘED PLATNÉ: V AU STRÁLII $ 7.-,
Casalsovou a Američankou Nancy Gunterovou, pro
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 8.-, US $ 10.-,
bojovala se až do semifinále, ve_ kterém prohrála s
Can.
$ 10.-, £stg. 6.-, DM 24.-, Rand 8.-, nebo
wimbledonskou přebornicí Američankou Chris Evertovou 4 : 6 a 3 : 6.
ekvivalent v. jiné měně. — Výši leteckého
— Mladý čs. tenista Jan Šimbera vyhrál “ otevřené
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
mezinárodní halové přebory švédská” ve Stockhol
obratem.
í■
|
mu, když v závěrečném utkání porazil Švéda Ove
Benstssona 6 : 1. 3 : 6 a 6 : 3.

3. 2. 1975
PAULŮ V ÍT Ě Z Í V K LIN G EN T H A LU
Stejně jako v minulém roce, patří i v letošní před
olympijské sezóně 211etá Blanka Paulů . z Vrchlabí
k nejúspěšnějším Čs. lyžařům klasických disciplin.
Startovala ve třetím lednovém víkendu na velkých
mezinárodních závodech ve východoněmeckém Klingenthalu, kde opakovala v běhu na lyžích na 5 km
svůj loňský úspěch a časem 18:59,90 min. porazila
téměř o 15 vteřin druhou nejrychlejší závodnici Pol
ku Annu Pawlušiákovou. V závodě na 10 km však
byla “ pouze” druhá (loni první), když byla poraže
na nejstarší účastnicí, 361etou Finkou Majattou Kajosmanovou o 6,3 vt.
— Kamarádky Blanky Paulů — Bartošová, Pasiárová a Jaškovská — startovaly téměř v tutéž dobu
v západoněmeckém Reit im Winkl, kde ve štafetě na
3 x 5 km byly časem 52:43,64 min. druhé, za vítěz
nými sovětskými lyžařkami. V závodě jednotlivkyň
na 5 km byla Bartošová třetí.
— Pěkného úspěchu dosáhl v minulých - dnech i čs.
sdruženář Stanislav Buchta, který na Tradičních zá
vodech ve švýcarském Le Brassus byl třetí, za vítě
zem “ nordické kombinace” Norem Arnem Bystolem
a jeho krajanem Gullikstadem. Druhý čs. sdruženář
František Zeman bvl šestý a Josef Pospíšil „osmý.
— Křišťálový pohár vítěze skokanské soutěže “ Bo
hemia 75” získal dvojnásobný mistr světa ve sko
cích na lyžích východní Němec Aschenbach. Z čs.
reprezentantů byl nejlepší Rudolf Hohnl, který sice
dvakrát na turné porazil Aschenbacha (v Liberci
soutěž — skoky 104,5 m a 107 m — vyhrál a v Plavech byl druhý za Polákem Krzysztofiakem), obsa
dil však celkově druhé místo. Třetí byl Rus Napalkov. čtvrtý Čechoslovák Karel Kodejška.
SO U PEŘ NAD S IL Y OSTRAVÁKŮ?
Dne 23. ledna byly rozlosovány v Curychu čtvrtfi
nálové dvojice všech tří nejpopulárnějších evropských
fotbalových soutěží klubových celků, z nichž nás nej
více zajímalo, s kým se v boji o semifinále Poháru
UEFA střetne Baník Ostrava. Ostravští fotbalisté,
zdá se, neměli při losování štěstí, dostali ze všech
možných čtvrtfinalistů snad toho nejsilnějšího: západoněmeckou Borussii Monchengladbach, která se
právě v předvečer (22. 1.) dostala do čela nejvyšší
západoněmecké fotbalové soutěže — Bundesligy. A
tak jen Baník, který by byl v nejlepší formě, má
šanci na postup mezi 4 nejlepší'týmy soutěže. První
zápas se hraje 5. března v Ostravě, odveta 19. břez
na v Monchengladbachu. — Další dvojice Poháru
UEFA: jugoslávský Velež Mostar hraje s holandským
FC Twente Enschede, Juventus Turin s Hamburkem
a 1. FC Koln (NSR) s FC Amsterodamem.
V nejslavnější evropské fotbalové soutěži klubových
celků, v Poháru mistrů, hraje obhájce trofeje FC
Bayern Muenchen se sovětským přeborníkem Araratem Jerevan, FC Barcelona se švédským Atvidabergem, polský Ruch Chořov s francouzským St.
Etienne a anglický Leeds United s přemožitelem
bratislavských fotbalistů, belgickým SC Anderlechtem.
V soutěži “ držitelů trofejí” hraje Reál Madrid s
Crvenou zvezdou Bělehrad. Malmo F F s Ferencvarosem Budapešť, holandský Éindhoven s Benfikou
Lisabon a Dynamo K ijev s tureckým Bursaspor.

- - Ve zkratce - — Slovenský hokejista Stan Mikita dával v utkání
svého mužstva Chicago Black Hawks s New York
Rangers (Chicago vyhrálo 4 : 2) 450. bránku v dre
su Chicaga v americko-kanadské profesionální ho
kejové lize NHL.
— Americká lední revue “ Holiday on Ice” startuje
v těchto dnech v Evropě. Hvězdou skupiny, která
vystupovala ve Vídni, v Mnichově a také v Česko
slovensku, je bezpochyby olympijský vítěz, mistr svě
ta a Evropy Ondřej Nepela, který je v oslňující for
mě. Vystupuje v roli Spartacuse spolu s japonskou
“ kráskou” Mitsuko Funakošiovou (Lízá).
— V USA byla zahájena halová sezóna lehkých atle
tů. Na “ amatérských” závodech v Pocatello v ame
rickém státě Idaho a v Los Angeles překonal' svě
tový rekordman ve skoku, vysokém Američan Dwight
Stones dvakrát nejlepší světový halový výkon Rusa
V. Brumela z šedesátých let 2,25 m, když skočil
2,27 m a 2,26 m. Na profesionálním mítinku v ka
nadském Montrealu skočil pak americký tyčkař Stevé Smith 5,55 m.
— Vítězi “ Zlaté tretry” v anketě listu “ Českoslo
venský sport” v Praze — v anketě o nejlepšího běž
ce evropského kontinentu — se stali Jugoslávec Luciano Sušanj a Polka Irena Szewinská. Sušanj bvl
nejlepším evropským půlkařem r. 1974, Szewinská
zaběhla dva světové rekordy na 200 m a 400 m.
Zlaté tretry převezmou oba dva 5. července při me
zinárodním lehkoatletickém mítinku v Ostravě.

