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Zaostávání na čs. kulturní frontě pokračuje

Akce proti “ černým Dosažením”
K čistkám v KSČ po roce 1969 a k náboru dalších členů a kandidátů určilo
vedení strany jediné měřítko: postoj k sovětské okupaci. Dnes už je strana tak
dalece "konzolidované" a věrná odkazu Kremlu, že může od všech členů roz
hodně požadovat víc než jen trpné přikývnutí k minulé i nynější činnosti stra
nických vůdců. Na daný pokyn spustily proto sdělovací prostředky přesvědčo
vací akci: "Zjištění (o nestejné in ic ia t iv ě ) ... zavazuje všechny stranické
orgány, aby mnohem kritičtěji posuzovaly činnost každého jednotlivce a veli
kost jeho osobního podilu na společném díle", píše M. Hájek v Rudém prá
vu (31. 1.).

Tento závazek pak při
pomínaly sdělovací pro
středky denně. Dne 7. 2.
píše Rudé právo:
“ Některé výbory základ
ních organizací si časem
zvyknou na jednotlivce v
členských řadách-majících
stále v zásobě dostatek
pohotových výmluv, proč
nemohou převzít,. zajistit,
realizovat ten či onen
úkol. . . Byli označeni vý
stižným
pojmenováním
‘černí pasažéři’ . Vezou se
totiž uplatňováním svých
práv a neplatí plněním
dobrovolně přijatých povinností. A domnívají se,
že 'revizor' nepřijde.”
Revizorů se však náhle

vyrojilo plno: “ Komunista
m usí. . . , člen strany rr)r
. . . . soudruzi jsou povin
ni . . . , nesmějí. . . ” I na
dále nesmějí pochybovat
o blahodárnosti bratrské
pomoci ze srpna 1968, ale
to již nestačí. Jejich po
vinností je starat se p upevňování stranické . mo
ci. “ Zvýšená náročnost na
každého člena” , píše RP v
témže čísle.

Pro ty občany, kteří ne
podlehli lákavým nabíd
kám členství ve straně a
výhodám s tím spojeným
- kariérou v zaměstnání,
možností cestovat, pobý
vat přednostně v ozdra
vovnách apod. - je zvýše
ný tlak, požadavek větší
stranické angažovanosti,
zadostiučiněním.
Lítost
nad soudruhy, kteří stáli
dosud stranou, se nepro

jevuje, protože heslo kdo
chce s vlky žít, musí s
nimi výt. se zdá logické.
Od straníků' se nyní ne
vyžaduje jen angažovanost
politická - vykonávání
funkcí, přesvědčování, ob
hajování politiky strany -,
ale i nepopulární pracov
ní popohánění a od nevýz
namných řadových členů
dokonce i příklad v pra
covním vypětí a “ inspira
tivní podněty” . To ovšem
souvisí s narůstajícími
hospodářskými problémy
ve státě.
Zvýšený tlak vyvíjí stra
na i na poli kulturním,
kde je “ zaostávání” dále
velmi patrné. Straničtí
(Pokračování na str. 2)

Americké hospodářské problémy

Inflácia. mzdy. produktivita

Americký pracovný frh sa s prehlbujúcou hospodářskou recesiou vyznačuje
zvýšenou neistofou a nervozitou. Niektoré podniky ohlasujú ďalšie zníženie
výroby a prepúšťajú časť svojich zamesfnancov z práce, iné prechádzajú na
sfvordnový pracovný týzden, aby nemuseli přepustit
zamestnancov z práce. To aj preto, že móže dójsť
k zmene vel'mi skoro. Ale v iných podnikoch začína
Dopis, který nám došel v těchto dnech z Toronta, opačný pochod. Například Fordova automobilka rátá
popisuje některé potíže, spojené se spolkovou činno
s tým, že už v marci alebo najneskoršie v apríli po
stí čs. přistěhovalců v Kanadě: běžné neshody mezi
některými organizacemi a mezi veřejně činnými jed volá znova do práce časť zamestnancov, vyřaděných
notlivci jsou často záhadným způsobem vyvolávány, z práce v januári. To napriek tomu, že v automobizveličovány a živeny rozšiřováním nehorázných po lovom priemysle sú najhoršie vyhliadky, pretože auto
mluv a smyšlenek. Vyskytly se např. urážlivé zprá
mobilový trh značné ochabol.
vy o našem knězi v Kanadě a skoro současně ošklivé
Za týchto okolností sa na tom, aby tieto fondy
antisemitské narážky na jiné pracovníky. Jde-li ně
uspokojili nároky
kdo po původu toho, co otravuje tamní veřejný život, odborníci vo vládě i v sú- plné
stopa prý se brzy ztratí, na jejím konci je anonym kromných službách sú- tých, čo majú nárok na
ní dopis nebo telefonická zpráva od neznámého. Zt
streďujú na dva problé podporu v nezaměstnano
Švýcar byla nedávno hlášena záplava anonymnícf
dopisů s vým ysly'a urážkami exilových pracovníků my: ako čo najviac zmier- sti, ba žiadajú neobvykle
Ve Frankfurtu se podařilo "záhadnému našemu pod niť důsledky recesie na liberálny postup, aby to
zemí" znechutit veřejnou práci několika exulantům zaměstnanost’ a aký asi tiž podporu v nezaměstna
V Itálii dostal Jiří Pelikán 4. tm. poštou knihu, která bude ďalší vývoj na pra- nosti dostávali aj ti, čo na
se po otevření prudce vzňala a policii se nepodařile
vypátrat odesílatele. V Sydney se dosud plně neuklid covnom trhu v tomto a ňu nateraz podl’a platných
nila hladina našeho veřejného života po "aféře s následujúcom roku. Kladů zákonov ešte nárok nemačísličkami pod známkami" při anketě, v Melbour si otázku, kedy dosiahne jú. Rátá sa s tým, že fene dochází k pokusům jakoby odkoukaným v Toron nezaměstnanost’ vrcholu a derálna yláda bude mutě, v Johannesburku došlo úřadům před vánocem
udáni na známého Čecha a to jménem krajana, který kedy začne ustupovat’ po sieť doplnit’ fondy pre vý
návrate ekonomie do pro platu podpor v nezaměst
neměl s udáním naprosto nic společného, atd.
Mnohé potíže veřejného exilového života, znechuco sperity.
nanosti o nějakých 17 miváni činnosti, lze ovšem přičíst na vrub záliby v
liárd
dolárov. Rovnako
Zvyšujúca sa nezaměst
klepání, která se v našich řadách také vyskytuje, alí
budú
musíeť
doplnit’ svo
rozsah akcí, které mají zřejmě za cíl rozvrátit a zne nanost’ spósobuje vel’ky
možnif dobrovolnou činnost exulantů, je v posledni tlak na fondy, z ktorých je špeciálne fondy jednot
době tak velký, že musí vyvolat dojem o záměrném sa vyplácajú podpory v livé podniky. To už nielen
řízení. Není jistě náhodou, že i na stránkách čs. no
nezaměstnanosti.
Tieto preto. že sa so vzrastajúvin, v čs. rozhlase a televizi, se v posledních měsi
cou
nezamestnanosťou
fondy
spravujú
jednotlivé
cích zvýšila propaganda proti exilu.
každý mesiac hlásia ďal
štáty
únie
a
špeciálne
Nemůžeme dát spolehlivou radu našim spolkovým
činovníkům, jak čelit pokusům o rozvrat, o znechu fondy pre tento účel exi- šie stotisícky zamestnan
cení, avšak zachování zdravého úsudku za každýcf stujú takmer vo všetkých cov o podporu, ale aj pre
okolností a snaha ověřit si původ různých zpráv,
to, že sa uvažuje o zvýšei*ei»*olí0*i být nikdy na škodu. Lze zabránit aspoř veťkých podnikoch. Ale
členovia
kongresu
trvajú
(Pokračovanie na str. 2)
tonul, abychom eventuálním provokatérům nahrával!

Proti provokacím

PRAVDA MOZNA VÍTĚZÍ
Karel Wendt

Jestliže je pravda, že pravda vítězi, 'strávili'jšém
život pa straně lži. Když totiž opomenu sporadické
případy,^ kdy jsme dali soupeřům v basketbalu o ně
jaký koš víc než oni nám, byl jsem snad s jedinou
výjimkou vždycky na straně poražených.
Ta jedna výjimka byla druhá světová válka, ačko
liv ani tam to s mou příslušností ke straně vítězné
není tak úplně jasné. Byl jsem sice se spojenci
celým srdcem a spojenci vyhráli. Jenomže — jaké
je to v konečných důsledcích vítězství, v němž de
mokratické velmoci doručí malý národ z jednoho
otroctví, zabalí jej 'do hedvábného papírku, ováží
růžovou mašličkou a pošlou téměř okamžitě “ poste
restante” do otroctví jiného?
I s tím jediným vítězstvím to tedy bylo pošpatnělé
a mimo něj to bylo ještě horší.
Byl jsem počat ve svobodném demokratickém čes
koslovenském státě, v tom státě, co má o té pravdě
ve znaku. A už proto jsem byl pro tento svobodný
stát a pro tu demokracii, čímž jsem s mimořádným
úspěhem zahájil dlouhou řadu svých porážek. Můj
stát je teď starý padesát šést let, z nichž byl svo
bodný dvacet, což je pro “ vítěznou pravdu” dost
malé procento.
A nejen to. Důslednost mi nedovolila, abych byl
na straně demokracie v případě československého
státu a proti ní v případech států ostatních. Stal
jsem se tedy jejím stoupencem vždycky a^ všude^ a
to jsem si, co se příslušnosti ke straně vítězné týče.
pomohl.
Od té doby, co jsem posílil její řady, demokracie
vypadá jako krajíc chleba, který se neustále zmen
šuje pod útokem pluků žravých mravenců. Je z ní
ujídáno zevnitř a je z ní ujídáno zvenku. Není už
ani jasné, kdo je přítel a kdo je nepřítel, protože
obyčejně právě ti. kdo se jí nejvíc_dovolávají, pra
cují nejhouževnatěji na jejím zničení.
Mám tedy dojem, že to ve věci dlouhodobého
udržení demokratického systému prohráváme osm
— nula, což se v druhém poločase těžko dohání.
Co více, nedávno jsem si uvědomil, že si v útro
bách demokracie nepočínám o nic úspěšněji než na
hradbách v její vnější obraně. Napadlo mě, že jsem
za celé své voličské kariéry ani doma, ani v cizině
nevolil pro vítěznou stranu. To znamená, že se moje
představa správného vedení státu vždycky lišila od
představ většiny spoluobčanů. Přistihl jsem se s
uzarděním. že ve mně toto zjištění probouzí místo
smutku pocit hřejivého uspokojení, což je pocit ne
demokratický a tedy7 vlastně další porážka vyvolené
politické předlohy. ,
Z adoptovaných ideálů, které m i téměř všeobecně
odmítají vítězit, vypadají nejméně vítězné ideály nad
národní.
Už poměrně v ranném věku mě napadlo, že jsou
“ národy holubi čí” obyčejně holubičí jenom z nutno
sti a pan Hitler a stádo za ním posílili podezření, že
uctívání “ odkazu otců” i inspirace vlajících praporů,
třeba brát s reservou a v přísně odměřených dáv
kách. Jinak vedou v nejlepších případech k pošetilo
sti a v nejhorších k zhoubě.
Tak se ze mne stal odpůrce vyhraněného naciona
lismu a ctitel nadnárodních institucí, když se náho
dou vyskytly. Jako obyčejně, můj odpor zapůsobil
na dravý keř nacionalismu jako kravské hnojivo na
obilní klas. Začal sílit, bujet a vydávat dvojnásobná
zrna. Galský generál mi zhatil vidinu nadnárodní
Evropy prohlášením, že cesta dopředu-vede zpět a
že přišla chvíle, kdy lidstvo musí postoupit z dvacá
tého století do devatenáctého. Allons. enfants de la
patrie . . . neboť osud opět zredukoval lidstvo na děti
jediného vyvoleného národního státu. Prozřetelnost
znovu promluvila a žádala si, aby tyto děti vedly
prostřednictvím generála Evropu, ne-li více.
Za mořem byl zase zbožněn jiný národ vynálezem
důmyslného názvu “ neamerická činnost” . Zločinnost
bujela zákonně i nezákonně, lidi se báli do parku,
statistiky dokazovaly, že každou minutu někdo ně
komu zakroutí krkem, že každou půlminutu někdo
někoho znásilní, že se krade na běžícím páse, že
demokratické instituce hnijí od hlavy, že se zkrátka
lid oddává divným kratochvílím. Ale ačkoliv právě
“ země americká” byla této aktivity plná, činnost
to byla neamerická. Dědeček dodýchal v parku bez
tobolky s kudlou v zádech, ale národ s tím neměl
nic společného a zůstal neposkvrněn.
(Pokračování na straně 2)
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Proti “černým pasažérům”
kulturností” a že dochází
vedoucí sice stále tvrdí, k “ prolnutí činnosti uměl
že “ komunismus je orga ců, tvůrců a společenské
nicky spjat s co největší politické činnosti revolu
cionářů” , ale příkladů ze
současné doby je poskrov
nu.
Vzájemné seznamování
Je jistě zábavné přečíst
za tičeiem sňatku neb
přátelství nejlépe
si v Rudém právu citát z
zařizuje
řeči českého ministra kul
SEZNAMOVACÍ
tury Klusáka při znovu
CENTRUM
otevření nově vybaveného
• Též ohromný výběr
spisovatelského zámku na
knih všeho druhu.
Pište na:
Dobříši, že krize v kul
(Pokračováni se str.

CEN TR U M ,

P. O. Box 1067,
Glendale Hgts. 111.,
60137, USA.

Prodej,
udržování,
součástky
SKODA

■ u firmy
High Crest Motors,

.

366 High St.,
St. Kilda, Vic.
Telefon: 94-1655,
94-1713
94-1898

(Pokračovanie zo str. 1)
ní týchío podpor. V státe
New York je napr. priemer vyplácenej týždennej
podpory $ 68.50, maximum
$ 95, v státe New Jersey.
je maximálna podpora v
nezaměstnanosti $ 90. Guvernér štátu New York
Carey sa vyjádřil v tom
smere, že podporu třeba
vzhTadom na vzrastajúce
životné náklady zvýšit’ a
odborová rada štátu New
York už přišla s návrhom:
maximálna týždenná pod
pora má dosiahnuť 150 dolárov. Tým by sa aj pri-

RÁMUJTE
u první pozlaeóvačské firmy v Austrálii

J. KOSŇAR RTY. LTD.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.

Telefon: 37-3109
nebo: 42 Howard St., Norfh Melbourne

'

Telefon: 329-8038
nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ
■ REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
rýběru již VKUSNĚ RÁMOVANÉ nebo v rámu
dle Vašeho výběru.

A N TO IN E GALLERIES
'

514 Riversdale Rd., Camberwell

'

(proti tržnici) — Telefon 82-5736

i

Kraj’anům poskytneme 15% slevu

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

dukční, protože málo sebe
kritičtí autoři přece jen
ještě nalézají toho, kdo
je ochoten jejich díla vy
dat,
vyrobit.
natočit,
zkrátka masově zprostřed
kovat miliónům.”
Cesta do Dobříšského
zámku a k sinekurám je
zřejmě ještě lehce sjízd
ná. Jako vysvětlení může
konečně posloužit tvrzení,
že straně jde hlavně o
kulturu “ lidovou” .

Inflácia. mzdy, produktivita
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turním životě je v podsta
tě překonána, že se vydá
vá nyní více knih než v
roce 1967 a pár dní potom
v témže listě úvahu “ Ná
ročnost v umění” , z níž
citujeme:
“ Bohužel vzniká stále
ještě dost knih, filmů či
výtvarných děl nesoucích
stopy spěchu. Jsou nej
častěji plodem nevelké ná
ročnosti autorské, ale ta
ké vydavatelské a pro

CAKES,
Dvořáčkovi,

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

merane zvýšili podpory v
nižších mzdových kategó
riach, to znamená, že by
bol aj celkový priemer
vyplácenej týždennej pod
pory vyšší ako je teraz.
Odbornici sice podporujú návrhy na zvýšenie
podpor v nezaměstnano
sti, ale oevidia v nich
uspokojivé riešenie. Podťa
ich názoru je sa třeba
urýchiene postarat’ o změ
nu v hospodárskom vývo
ji, zastav.-ť recesiu a podnietitť prosperitu. Preto
volajú pt' rýchlom fiškálnom zákroitu, to Je po zni
čeni daní io má priniesť
prvý stimulus pre hospodárstvo.
Ale zdi :a, že terajšia
situácia * hospodárstve
nie je tafcá jednoduchá,
aby sa dor.-elila změna v
hospodársKom vývoji len
týmto fiškálnym opatře
ním. Všeooecne sa má za
to, že bude třeba viac stimulov pře lástup ekono
mie do nového dynamizmu. Tieto úvahy sa opierajú o dve ekonomické
skutočnosti ktoré poznačujú terajšiu recesiu a v
predchádzujucich sa ne
vyskytovali. V hospodárskej recesu doprevádzenej vysokou 'nfláciou, je
nepříjemné, keď klesá pro
duktivita prače a keď neočakávane značné zdra
žil podiel 1’udskej práce
na výrobných nákladoch.
Ministerstvo práce ozná
milo, že sa snížila produk
tivita práce o 2.7% a zá
roveň že vzrástol podiel
1’udskej práce na výrob
ných nákladoch o 14.7%.
Vzrast pracovných nákladov móže ovšem ohrozit’
všetky pokusy vlády po
ozdraveni hospodárstva.
Na základe nových koOdébírají všichni Vaši
přátelé Hlas domova?

lektívnych zmluv, uzavretých^v januári, sa obava
o neúčinnosti vládnych
opatření na
ozdraveni
ekonomie zvyšuje, lebo no
vé kolektivně zmluvy ešte
zvyšujú podiel Tudskej
práce na celkových výrob
ných
nákladoch. Napr.
štyri odborové organizácie
zamestnancov na železničnej dopravě si vymítili
zvýšenie miezd a okrajo
vých póžitkov za budúce
tri roky o 41%, zváz za
mestnancov v rafinériách
olejárskeho priemyslu si
vynútil 26.8% prírastok na
mzdách za budúce 2 ro
ky, ale okrem toho si zaistil ďalšie zvýšenie podl’a
inflačného tlaku, atď.
Nemálo by sa teda uva
žovat’ len o zníženi daní
ako prostriedku na podpo
ru hospodárstva, ale záro
veň by sa měli zaměstnan
ci a predstavitelia odborev dohodnut’ na opatreniach pre zvýšenie pro
duktivity práce a na dodržiavaní mzdovej a cenovej disciplíny.
V hospodárskom proce
se, v ktorom je otázka
konštruktívnej spolupráce
medzi podnikateTmi a odbormi rozhodujúcejšia pre
zaistenie prosperity ako
zásah vlády a opatrenia
vlády, je volanie po zvý
šeni cenovej a mzdovej
disciplíny a po zlepšení
' prírastkov na produktivi
tě práce aspoň tak potřeb
né ako riskálne opatrenie
vlády.
Dušan Lehotský
Na 46. kongresu ANZAAS,

který se konal v Canbeře
ve dnech 20. až 24. ledna
tr., v rámci symposia,
sponsorovaného ekonomic
kou a sociologickou sekcí,
měl Petr Hrubý, z Western
Australian Institute of
Technology v Pertu před
nášku na téma “ Vědecko-technologická revoluce
a československá krize” .

17. 2. 1975

Pravda možná vítězi
(Pokračování se strany 1)
Dokonce i má adoptovaná zem s britskou tradicí
se_ oddala kratochvílím mdlého nacionalismu. Nová
vláda dala lidu novou hymnu, zatrhla to královně a
slíbila, že něco udělá s praporem. Naondulovaný muž
se odtrhl od zrcadla a oznámil z televize sametově
národu, že nastala éra nového nacionalismu. Nelhal.
Ministři, poslanci, novináři i čtenáři se shodli, že
jsou opět “ hrdi býti Australany” a pokrokoví stu
denti se jali káceti v rámci jakéhosi botanického no
rimberského zákona stromy, které se provinily cizokrajným původem. Jinak celkem normální muž
vyházel ženě-ze zahrady růže, jejichž pradědeček po
chybné minulosti nevy pučel v suchopáru posledního
kontinentu. Národ přes noc vyrostl, vyzrál a vypnul
prsa. Je mírně absurdní, ale plesá. Snad jediné, co
se mu v dané chvíli nevyvedlo, je dost značná “ neaustralská činnost” , která je ovšem sama sebou
omluvena právě tím. že je neaustralská.
Není třeba připomínat, že zatímco se toto děje
v zemi probuzeného nacionalismu, v Brazílii “ nebrazilská činnost” věší lidi za palce, v Rusku plní “ ne
ruská čmnost” koncentráky a blázince, v Číně lik
viduje “ nečínská činnost” diversanty se středově
kou ukrutností, v Jihoafrické unii “ nejihoafrická
činnost” degraduje barevné lidi na podlidi, v Ugandě “ neugandská činnost” změnila státní organizaci
v organizovaná jatka a v Československu udělala
“ nečeskoslovenská činnost” z představitelů “ nezá
vislého” státu lokaje vetřelců. A samozřejmě, za
tímco všechno nesprávné je všude ve státě pácháno
navzdory národním charakterům, všechno dobré je
výsledkem příslovečného amerického, ruského, české
ho, australského, francouzského, německého, čínské
ho, brazilského atd. “ fai-r play” .
Aleluja! Bylo nalezeno rovnítko národů, něco, co
je jim všem vlastní: přesvědčení, že všechno, co
ie nesprávné, právě jím vlastní není a že všechno,
co ie chvályhodné, tryská mocným pramenem z jeiich nejniternějšího nitra. Všechny národy nejen, že
ísou vznešené, ale každý zvlášť je současně vzne
šenější než všechny ostatní.
Jako odpůrce vyhraněného nacionalismu a ctitel
nadnárodních snů. .sem dlouhá léta ctil Spojené ná
rody. Neušly mi trhliny v základech té organizace,
'■a největší z nich přede mnou otevírala chřtán beze
dne: propast mezi chartou lidských práv a zakládaiicím členem, jehož kratochvílí, ne-li posláním, zdá
se být po těch právech šlapat. Vždycky jsem si to
ale'nějak vymluvil: každý začátek je těžký; nedoko
nalý zárodek nadnárodní instituce je lepší než nic;
hlavně, že je fórum, kde je možno místo střílení
debatovat . . . Zkrátka překousal jsem kde co, i ta
kové anomálie jako dvojité hlasovací právo Sovětské
ho svazu a členská práva řezníků a hrdlořezů všech
odstínů, to všechno v přesvědčení, že útlá květinka
nadnárodnosti potřebuje jenom vláhu trpělivosti a
času. aby někdy v budoucnosti vzkvetla květem
krásnějšího světa.
Až minulý rok mi otevřel oči muž jménem Arafat,
a do odpadu dopadl další předmět uctívání.
“ Rozdíl mezi terorem a bojem za svobodu je v
cílech akce” , řekl Arafat ve Spojených národech.
A delegáti v “ zárodku nadnárodnosti” povstali a já
sali, neschopni pochopit, že svým potleskem vlastně
říkají, že národní cíl posvěcuje i vraždu nevinných,
že je nadřazen všemu i té nejzákladnější slušnosti.
Ani oni. ani Arafat neměli pravdu. Rozdíl mezi
terorem a bojem za svobodu není v cílech, ale v me
todách.
Národní v-vžítí je hodnotný cíl, jeden z mnoha při
rozených stupňů lidského vývoje. V průběhu svého
nap’ ňování stvoří hodnotu národní kultury, která není
nadřazena žádné jiné, ale jež je vlastní jenom jed
nomu národnímu charakteru, bez nějž by tedy o tuto
^dividuálně zvláštní část lidské kultury bylo lidstvo
jako celek ochuzeno. Tato kultura nemá být předmě
tem hrdosti, ale lásky. Takto správně chápaná národ
ní náležitost ulevu.ie samotu člověka a zmirňuje jeho
odcizení v přelidněnosti světa. Skladba verše, stav
ba sonáty, nálada, která dýchá ze stránky knihy,
průsečíky téhož charakteru, tvořeného shodnými
okolnostmi v prostoru soolečných zálib a tradic,
vyjmou ztraceného člověka něžně z mraveniště a
stvrdí jeho nárok na vlastní individualitu. A, aby
bylo jasno, tam, kde člověk spěchá, ne výhradně,
ale v první řadě. na pomoc vlastní zemi, nechová se
o nic hůře nežli člověk, který zachrání z požáru
napřed vlastní dítě a potom teprve se stará o ostatní.
Ale pozor! “ Pozor! Zacházejte opatrně” , — jako
na škatulce léků, blahodárných v přesně odměřené
dávce, ale zhoubných v dávce neodměřené! Jenom
krok od legitimních kvalit národního charakteru
číhá mor a zabedněnost národní pýchy, úskalí “ tapecírů” , galských generálů a neamerické činnosti. Tím
(Pokračování na straně 3)
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— Na horní části Václav
ského náměstí v Praze se
6. února zřítilo na chod
ník šest metrů zdivá do
mu č. 51. Pražské noviny
píší: “ Stalo se neuvěři
telné - nikdo nebyl zra
něn” . Suť jen zavalila
chodník, který bylo nutno
uzavřít.
— Federální shromáždění
“ vyslovilo
souhlas”
s
vládním návrhem zákona,
kterým se mění a doplňu
jí některá ustanovení zá
koníku práce. Poslanci
konstatovali, že “ změny a
doplňky uvedeného záko
níku přispějí k upevnění
pracovní kázně, k zvýraz
nění náročnosti na vše
stranně vysokou úroveň
pracovníků a ke zlepšení
pracovních podmínek” .
— Předsednictvo MV Ná
rodní fronty v Praze
ROZHODLO uskutečnit v
Praze 19. dubna DOBRO
VOLNOU směnu Národní
fronty, při čemž občané I.,
V. a VI. pražského obvo
du ji mají věnovat na
úpravu strahovského sta
diónu, který bude dějiš
těm spartakiády. Jak při
této směně, tak i v akci
“ Pražané svému městu”
odpracují na 190.000 hodin
při úpravě a úklidu Stra
hova, 110.000 na vlastním
stadiónu a 100.000 hodin
při vyklízení a úklidu při
lehlých parkovacích ploch.
Občané z Prahy 2, 7, 8 a
9 doptali zase na starost
Stromovku, kde se budou
konat májové veselice k
oslavě 30. výročí osvobo
zení
Rudou
armádou.
Pražská mládež se prý
také připravuje k zvlášt
ním směnám, při nichž bu
de uklízet Prahu.
— Občané Jihlavy se za
se “ rozhodli” , že na po

čest 30. výročí osvobození
Sovětskou armádou odpra
cují letos 1,028.000 brigád
nických hodin. Při nich
především dokončí rekon
strukci hřbitova sovět
ských vojáků a odhalí
pomník sovětské armádě
— Průmyslová výroba na
Slovensku roste rychleji
než v českých zemích. V
loňském roce se zvýšila
na Slovensku o 9.9%,
kdežto v Čechách a na
Moravě o 5.1%. Zeměděl
ská výroba vzrostla loni
na Slovensku o 6.4%, v
českých zemích o 1.4%.
Maloobchodní
obrat se
zvýšil na Slovensku o
9.1%, v Čechách a na Mo
ravě.o 5.6%.
— V Bratislavě se konal
4. února I. sjezd sdružení
vlasteneckých kněží “ Pacem in terris” na Sloven
sku, kterého se zúčastnilo
přes 250 delegátů. V pro
gramovém prohlášení to
hoto sdružení se praví, že
“ Pacem in terris” se opí
rá o realitu socialistické
ho zřízení a že členové,
katoličtí duchovní, pove
dou své věřící k podpoře
budovatelského mírového
programu vlády Národní
fronty, zahraniční politiky
SSSR a zemí světové so
cialistické soustavy. Kro
mě toho “ jednoznačně od
mítli pomlouvačnou kam
paň některých emigrantských a klerikálních kru
hů ze Západu, které hru
bě zkreslují náboženský
život věřících občanů a
postavení
církví
v
ČSSR” . Sjezdu se zúčast
nil biskup J. Feranec. Byl
zvolen novy- ústřední vý
bor “ Pacem in terris” ňa
Slovensku, jehož předse
dou je kanovník G. Na
vrátil.

Pravda možná vítězi
(Pokračování se strany 2)
směrem leží páchnoucí bažiny vyhraněného nacio
nalismu, v jejich nejhorším extrému cíle .tak zaslepí
člověka, tak ho naplní žárem paspravedlnosti, že
neváhá uchopit malé dítě za krk a řici: “ Splňte moje
svaté požadavky nebo uškrtím toto dítě!” A uškrtí.
V tom místě ztracených perspektiv a zvráceného
patriotismu metoda zničí úplně kvalitu cíle a z bo
jovníka za svobodu se stane sprostý teroristický
vrah. Tak se bojovníci za svobodu octli na hnojišti
v Irsku, tak se topí v hnoji v Palestině. Tak mi ve
Spojených národech spadl do močůvky další před
mět uctívání, když tato organizace pozvala, uznala
a uvítala teroristu Arafata.
'
Sedím na smetišti ideálů a vybavuji si před oči
ma znak s heslem “ Pravda vítězí” . Ještě pořád mi
něco říká, ještě pořád k r.ěmu nějak patřím, ještě
pořád vystupuje ze tmy. Ale kolem něj je demokra
cie v rozkladu a svoboda hyne. Spravedlnost je slovo
vymyšlené pro nás. Lidskost — nebo to, co je za lid
skost velikášsky vydáváno — visí na kříži. “ Všechno
je dovoleno” udělalo z pojmu morálka slovo pro ve
selohry. A zdravý rozum, vydán bez morálních zá
bran větru, chřadne.
Chce se mi křičet, že “ pravda vítězí” prostě není
pravda. Jenomže, nemá-li člověk ztrávit život v rak
vi resignace, nemůže pohřbít všechny hodnoty, ne
může se vzdát.
Třeba je přece něco pravdy v hesle “ Pravda ví
tězí” . třeba mu jenom špatně rozumíme. Možná, že
chce říci jenom tolik, že se o pravdu máme snažit
a že ve snaze o pravdu je, bez ohledu na porážky,
jediné možné vítězství — iak člověka, tak pravdy.'

-
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Utahování opasku

.— Všechen pražský denní
tisk
uveřejnil
stejnou
krátkou úřední zprávu o
smrti bývalého prvního
muže ve státě Antonína
Novotného a znovu bez
nejmenšího
komentáře
krátkou zprávičku o jeho
pohřbu. (To Hlas domova
měl zprávu delší).
— Ve věku 73 let zemřel
Otomar Pičman, učitel,
sbormistr dětských pěvec
kých sborů a organizátor
hudebního života na benešovsku.
— český úřad pro tisk a
informace a ministerstvo
vnitra ČSR - hlavní sprá
va-VB - uspořádaly “ tisko
vou besedu” , na níž infor
moval plk. B. Novotný z
hlavní správy Veřejné
bezpečnosti přítomné o
tom, že loni stoupl počet
případů
hospodářské
trestné činnosti v českých
zemích a o 1.790 případů
proti r. 1973 a počet pa
chatelů o 1.845. Rovněž
počet přečinů se zvýšil.
Celková škoda plynoucí z
hospodářské
kriminality
dosáhla loni v Čechách a
na Moravě výše. 128,750.
000 Kčs. Řekl také, že
“ k nejčastějším případům
patří rozkrádání majetku

Ják sě můžeme dočíst v Rudém právu i v ostatním československém tisku,
životní úroveň na Západě se opět rapidně zhoršuje. V Anglii zdražili cukr, ve
Francii letí ceny základních produktů šmahem vzhůru, vídeňská hospodyňka
se už bojí jít nakoupit, v Itálii rozzlobené ženy organizují protestní stávky a
. v Austrálii máme 300.000 chudáků na dlažbě. Kapitalistický systém se nám
rozpadá. "M arx má pravdu", teoretizuje moudře v Mladé frontě Miroslav
Pavel. "Nic se nezměnilo na platnosti Marxovy formulace kapitalistické výro
by. Kapitalisté stále jednají nikoliv ku prospěchu celé společnosti, ale svého
konta."

Čtenář, krmený denně
takovou pádnou teorií, ne
může jinak než uvěřit, že
západní svět má opravdu
na kahánku. Pěstovat v
občanech socialistického
státu tuto víru není ovšem
- na rozdíl od padesátých
let - hlavním zájmem ko
munistického režimu. V
padesátých letech, kdy
fronty na maso se zdály

nekonecne a panskou ko
šili se povedlo sehnat jen
ze známosti, bylo psy
chologicky nezbytné pře
svědčovat poddané, že -ta
ké jinde se vede lidem mi
zerně, že nejen v Česko
slovensku je mléko vodnáté, chleba mizerný a drahý, koupit ponožky prob
lém a dostat pytel cemen
tu holá nemožnost.

v socialistickém vlast
nictví, různé machinace,
úplatkářství, předražování atd.” .
— Na II. chirurgické kli
nice v Brně v čele s prof.
MUDr. ■ V.
Kořístkem
transplantovali před ro 
kem játra prasnice. Teď
hlásí, že ta prasnice poro
dila sedm zdravých selat.

V roce 1975 je situace v
ČSSR ovšem poněkud ji
ná než před dvaceti lety.
Máslo i šunka se dostanou
bez fronty i bez lístku,
stejně tak jako jugosláv
ské svetry či italské stře
více. Vše je sice pekelně
drahé, ale náš člověk si
za čtvrtstoletí tréninku

už zvýkl, nepřipadá mu
nijak divné, že na zakou
pení obyčejné košile.' mu
sí pracovat půl týdne a
na čtvrtku másla půldruhé
hodiny. V porovnání s lé
ty padesátými mu dnešni
výkladní skříně pražských
obchodů připadají jako
pozemský ráj.
Proč tedy nyní sociali
stický tisk s takovou roz
koší předkládá svým pod
daným zprávy o bídném
životě pracujících západ
ního světa? Intensita, s
jakou to činí, napovídá,
že zde jde o víc než o
běžnou rutinu marxistické
nenávisti ke svobodnému
světu.
(Pokračování na str. 12)

Metódv Stb
O porušování listovního tajemství v Českoslo
vensku a o jiných rrsetódách Státní bezpečnosti
je hodně známo zvláště těm novějším uprchlí
kům, kteří je okusili na vlastní kůži. Pro ostatní
přetiskneme fotokopii dokumentu, který sice ne
ní docela nový, ale který se dostal až koncem
ledna tr. za hranice.

♦ ♦
Federální ministerstvo vnitra,
odbor vyšetřování Stb., Praha
ČVS/VS-347/73
V Praze dne 6. prosince 1973
USNESENI
Podle par. 160 odst. tr. řádu
zahajuji
trestní stíhání a současně podle par. 163 odst. 1
tr. řádu
stíhám
Milana H ERD U nar. 14. 10. 1929 Přeborov, svo
bodného, zaměstnaného jako skladník v EZ Měšice, t. č. v invalidním důchodu, bytem Praha 8,
Sokolovská 23/352
jako obviněného z trestného činu poškozování
zájmů republiky v cizině podle par. 112 tr. zá
kona, protože na podkladě dosud zjištěných sku
tečností je dostatečně odůvonděn závěr, že jme
novaný nejméně od roku 1968 do současné doby
udržuje písemný styk s čs. posrpnovými emigran
ty, zejména s býv. náměstkem ministra zahranič
ního obchodu Evženem Loblem, který 15. 10. 1968
vycestoval do Rakouska a zdržuje se od 1. 7. 1970
bez povolení čs. úřadů v zahraničí, přičemž Herda
v této korespondenci, zasílané Evženu Loblovi na
adresu Gerta Schreyer, 4 Pine Ter. Highland
N. Y . 12528 - USA sděluje jednak poznatky o po
litické a hospodářské situaci v ČSSR, jednak ha
nobí socialistické zřízení v ČSSR, o čemž svědčí
zejména obsah korespondence zadržené na základě
usnesení vyšetřovatele Stb Bratislava z 22. 6.
1972 vydaného v tr. věci Evžena Lobla pod ČVS:

VS - 210/72, která byla předána poštovním úřa
dem 120 Praha k dalšímu opatření a kterou bylo
nepochybně potvrzeno, že obviněný rozšiřoval,
resp. umožňoval rozšiřovat v cizině nepravdivé
zprávy o poměrech v republice.
Odůvodnění:
Usnesením vyšetřovatele Stb OVŠ Bratislava ze
dne 20. 6. 1972 bylo zahájeno trestní stihání a
vzneseno obvinění proti Evženu Loblovi, nar. 14.
5. 1907 Holič, t. č. v zahraničí, pro trestný čin
podvracení republiky podle par. 98 odst. 1, 2,
písm. a) tr. zákona a dne 22. 6. 1972 vyšetřovatel
Stb svým usnesením ve smyslu par. 86 odst. 1,
87 odst. 1 tr. řádu nařídil zadržení a otevření
zásilek, které pocházejí od obž. Evžena Lobla
nebo jsou pro něj určeny, jsou zasílány z ČSSR
nebo do ČSSR a jsou adresovány na Milana Her
du, Praha Karlín, Sokolovská 23, nebo v zahraničí
adresovány na Gerta Schreyer, 4 Pine Ter. High
land N. Y . 12528 - USA.
Na základě výše uvedeného usnesení vyšetřova
tele z 22. 6. 1972 byly poštou 120 Praha zadrženy
a předány písemnosti zasílané z ČSSR a do ČSSR
na shora uvedené adresy. Po jejich otevření bylo
z obsahu zjištěno, že v těchto písemnostech obž.
Herda sděluje do zahraničí jednak poznatky tý
kající se politické a hospodářské situace v ČSSR,
jednak hanobí socialistické zřízení v ČSSR.
Uvedená činnost je dokumentována obsahem za
držené korespondence a její obsah a charakter in
formací nepochybně zakládají skutkovou podstatu
trestného činu poškozování zájmů republiky v ci
zině ve smyslu par. 112 tr. zákona a proto jsem
rozhodl jak shora uvedeno.
Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustná stíž
nost, kterou je možno podat do 3 dnů od doručení
— vyhlášení vyšetřovatele Stb, stížnost nemá od
kladný účinek.
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Jarka Vlčková

• 20. února 1970 zemřela ve Vráži členka opery NĎ,
altistka Marta Krásová, národní umělkyně. Začínala
v ND v Bratislavě, odkud v roce 1928 přešla do
Prahy. Vynikala jako představitelka téměř všech
postav svého oboru v domácím i světovém reper
toáru. Zvláště je vzpomínáno jejích výkonů v Ja
náčkově Její pastorkyni, Karlově Smrti kmotřičce
a v Suchoňově Krútnavě. Jako koncertní pěvkyně
účinkovala jak doma tak i v zahraničí.
• 21. února 1860 se narodil v Domažlicích spisova
tel Karel Matěj čapek Chod, který ve své románové
tvorbě vyšel z naturalistických počátků, z nichž také
pramenil jeho pesimismus. Na sklonku života se
však osvobodil z jeho zajetí knihami Jindrové, Rozkoč a Řešany. čapek-Chod je zakládatelem spole
čenského románu, zejména pražského (Antonín
Vondrejc, Turbina).
• Nezahrnovali ho nikdy slávou a uznáním: celý
život byl navštěvován strastmi, střídal řemesla a zá
pasil s úřady o volný pohyb se svými dřevěnými
herci. Neznám velkým osobnostem, jež pracovaly na
díle českého národního obrození, ale obdařen vřelým
srdcem, vpravdě uměleckým zanícením pro své po
volání a jedinečným talentem, probouzel v lidech na
českém venkově lásku k rodnému jazyku, humorem
zapuzoval jejich starosti a nadějí na spravedlnost,
jež v jeho hrách vždy zvítězila. Matěj Kopecký, čes
ký loutkář, se narodil před 200 léty na svátek sv.
Matěje — 24.-února 1775.
• Týž den r. 1870 spatřil světlo světa v Rakovníce
spisovatel a táborský advokát Jaroslav Maria (vl.
jm. Jaroslav Mayer), který napsal kromě četných
románů z prostředí soudů velmi zajímavou stu
dii o malířce Zdence Braunerové. Jeho román Král
pojednává o důvodech abdikace anglického krále
Eduarda VIII.
• Spisovatel Alois Mrštík, autor devítidílné kroniky
ze života na rozhraní Slovácká a Hané, Rok na vsi,
zemřel 24. února 1925 v Brně. S bratrem Vilémem
vydal drama Maryša, jež mělo premiéru v roce 1894
• Před 140 léty — 24. 2. 1935 — se v Praze narodil
spisovatel historických románů Josef Svátek, jenž
bohužel zkreslováním smyslu české historie stojí v
přímém rozporu s historickou prosou V. B. Trebízského, Z. Wintra i A. Jiráska. Jeho Tajnosti praž
ské líčí velmi poutavě, ale naprosto zkresleně udá
losti. kolem r. 1848. Zvláště cenné jsou však jeho
stati z rozmanitých oblastí naší kulturní historie (Po
slední dnové sbírek Rudolfových v Praze. K dějinám
poštovnictví v Čechách).
• V parku na Karlově náměstí v Praze připomíná
pomník z r. 1910 od Gustava Zouly českou spisova
telku Karolinu Světlou, právě tak i její deska na do
mě .čp. 284/22 v dnešní, po m nazvané ulici, kde se
spisovatelka 24. února 1830 narodila. Všechny její
romány jsou podloženy ideou mravního zdokonalení,
hlavně sebeobětování ženina, a tak i řešila svou lásku
k Janu Nerudovi. Svůj literární boj o vyšší vzděláni
žen uskutečnila ženským výrobním spolkem se ško
lou průmvslovou a později obchodní.
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Poznámky amerických farmárov

Kalendář HD
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V minulom mesiaci vydržiavala najváčšia a najsilnejšia americká farmárska
organizácia — American Farm Bureau Federation —, združujúca 2,400.000
farmářských rodin, svoj výročný kongres. Snemovanie, ktoreho sa zúčastnilo
asi 8.000 delegátov zo všetkých štátov americkej unie, bolo v meste New Orleans
a trvalo celý týždeň. Jeho rokovanie sa nieslo v znamení súčasnej světověj
vyživovacej krízy a účasti amerického poťnohospodárstva na jej riešení. Roz
prava na kongrese i v kuloároch sa točila okolo otázky, čo móže americké
farmárstvo urobit' pre zlepšenie světového zásobovania s potravinami. Je iste
zaujímavé, čo si o tomto svetovom probléme mysiia ti, na ktorých se v terajšej krize upierajú zraky celej světověj veřejnosti.
V úvahách na túto tému mali farm ári v pamali niekoťko základných danností, z ktorých třeba vychádzať pri každem pláne na riešenie krízy. V prvonr
radě hovořili o ťažkých podmienkách, za ktorých musia sami doma hospodá
riť za terajšej všeobecnej hospodárskej krízy a potom či nie je prvořadou
povinnosťou pomáhat' napřed nedostatočne vyživovanému domácemu obyva
telstvu a konečne prečo sa tak mnoho očakáva od amerického farmárstva a
nepoukazuje sa aj na možnosti iných.

Americké časopisy uíýkať nikoho iného, okrem pozorňujú, že Japonsko,
Formóza, Južná Korea,
amerických farmárov.
Od skončenia druhej ale aj Tajsko a čiastočne
světověj vojny dali ame- aj Egypt tak zmodernizo
rickí farmári světu k di- vali sústavu svojich ma
spczícíi potravin v hodno lých výrobných poFnohotě 4-0 míliárd dolárov. To spodárskych podnikov, že
všetko šlo převážné do sa stali do značnej miery
chudobných krajin. V ob sebastačnými v základ
dobí rokov 1965 až 1972 ných potravinách. Tamojdali 84% potravinárskej ší roFníci vyrábajú na
pomoci. Boli časy, keď malých políčkách dva a
svět o americké potravi pol rázy viac ako sa vyny nestál a americkí far rába v iných krajinách v
máři přežívali odbytovú počiatočnom rozvoji. A
krízu. museli sa uspokojit' keď je toto možné v Ja
s malým finančným vý- ponsku, alebo v Južnej
sledkom zo svojho hospo- Korei, prečo by to nebolo
dárenia. Odkazujú, že len možné inde v rozvojových
na nich nemčže spočíval’ krajinách? Rozvojové kra
světové zásobovanie a na- jiny majú obrovský prevrhujú, aby sa břemeno bytok praeovných sil, ktorozdělilo a aby- sa vytvo ré možno zapojit’ do výřil medzinárodný měnový robného procesu s úspě
potravinářsky fond, do chem pre zvýšenie pro
ktorého by plynuli potra dukcie. Třeba len všetko
vinové i finančně příspěv organizovat’ tak, aby ma
ky a z ktorého by sa po lý roFník mohol na svo
skytovali jednak potravi je j pode hospodáriť. Tře
ny krajinám v núdzi a jed ba mu poradit’ technolo
nak finančně prostriedky gicky, dať přístup k výna podporu hospodárenia robným potřebám, hnojí
v rozvojových krajinách. vám, strojom a náradiu,
V tejto súvislosti sa ako aj ochranným promyslí aj na malých rol’- striedkom.
Nadovšetko,
níkov, na ich možnosti. třeba ho zbavit’ poFnohoSú, pravda, na svete ta- spodárskej úžery, ktorá
kí, čo malým roTníkom jestvuje ešte niekde v
dávno odzvonili. Tvrdili a afrických
a ázijských
tvrdia, že hospodárenie krajinách. Třeba mu dať
^
ZMĚNA A D R ES Y
lačný pre^
Praktický lekár
1, na malých farmách je ne lačný úvěr,
rentabilně. Tí vidia úspěch vádzkový kapitál. Potom,
D r. V . Steiner
| len na veťkých lánoch, aj malé hospodárstva
i (povodně 11/11, Balaclava Road, East St. Kilda) ( kde stroje a obrovské splnia svoju úlohu voči
i oznamuje, že presťahoval ordináciu na adresu:
traktory na jar a na je světovému zasobovaniu.
I 31, Balaclava Road, East St. Kilda, Vic. 3183
> seň pódu pripravia a vel’Dušan Lehotský
i
Telefon zostáva nezmenený: 52-6123
1 ké kombajny z nej zberú
úrodu. Pravda, tak sa mó
že myslieť len vtedy, ked !
sa aj na poFnohospodár- !
čuje překlad Písma sv. — maloval František žení- sku výrobu aplikujú pří ! 5? Objednejte si mladé g
šeK, další dva — Založení Karlovy university a J. A. sne zákony rentability. !
g K R M EN É KACHNY g
Komenský v Amsterodamu — jsou dílem Václava
Brožíka. Alegorie Védy, Moci, Umění a Inspirace Ale vtedy, keď 35 milió- j g
z české farmy
g
provedl Vojtěch Hynais. V prostoru Pantheonu jsou nov 1’udí zomiera hladom, j
od Čechů.
g
sochy a busty národních velikánů od J. V. Myslbeka, sa nemůže myslieť len na ’ g
B. Vlčka. L. šalouna, J. Štursy, K. Dvořáka, A. Pap- ekonomické zákony a na 2 Telefon z Melbourne:2
g
(059) 788228
g
p'a. Ná‘ ídní museum bylo založeno r. 1818 úsilovnou
činností raších národních buditelů v čele s Kašpa ich uplatnenie v poFnohoq
spodárstve.
Koniec-kon- [ s
rem hrabětem Šternberkem.

Všimneme si, do akej
miery obstoja tieto námietky. či pripomienky.
V prvom radě: americkí
farmári vedia robit’, nevyhýbajú sa svojej povin
nosti. Na sevemej oblastí
Spojených štátov je ešte
tuhá zima a sněhová po
krývka na poFnýeh chotároch, ale v južnej časti
už začínajú poFné práce.
A všade sa na ne doklad
né pripravujú. Minister
stvo
pornohospodárstTa
vo Washingtone už ozná
milo. že jesenný osev pše
nice bol o 6% vičší ako
vláni. Farmáři zaslali páenícu na 22 miiiúncv hekiá
rov a očakáva sa. že pri
priaznivých povetemostných podm.enkach dosiahr.-e sa priememe aspoň 29
metrákov z hektára. To
znamená, že len úroda
ozimnej pšenice by mala
byť okolo 54 miliónov
ton.
Pravda, práca farmárov
při tom naiaža na vážné
ťažkosti.
Predovšetkým
vysoká inflácia zdražuje
, výrobně náklady. Napr.
[ vláni platili za tonu dra
J selných a fosforečných
'
■
i

Tak vypadala pozvánka na první sokolské šibřinky,
které zorganisovai Dr. Miroslav Tyrš a Jindřich
Fuegner a jež se konaly dne 25. února 1865 v nově
postavené první sokolovně zbudované v létech 1863-4
arch. Ignácem Ullmar-em pro Jindřicha Fuegnera
v dnešní Sokolské třídě, který ji Sokolu odkázal. A
těmto šibřinkám byla přítomna i desetiletá ítenátka
Fuegnerová — ustrojená za selčičku i Dr. Miroslav
Tyrš v masce španělského hidalga. aniž by tušil,
že se Renátka stane později jeho manželkou.
# 25. 2. 1950 byl umučen čihošťský farář P. Josef
Toufar — jedna z mnoha obětí komunistického re
žimu u nás. Jeho mučitel Mácha dodnes žije na
Petřinách a jen dík v okupaci Československa ušel
zaslouženému potrestání.
• V roce 1890 byla ukončena stavba Národního mu
sea podle plánů Josefa Schulze, na místě, kde až do
roku 1875 stávala tzv. Koňská brána. Nejvýznamnější
částí Musea je Pantheon, národní svatyně, za
svěcená památce velkých osobností národa'. Slouží
slavnostním příležitostem, oslavám a pohřbům.
Pantheon je vyzdoben čtyřmi nástěnnými obrazy,
jež znázorňují význačné události Českých dějin. Dva
z obrazů — Libušino proroctví a Sv. Method dokon-

cov, ani veFké hospodárstva s traktormi a kombajnmi ešte nezaručia ani
uspokojivá intenzitu výro
by, ani nemusia byť podl’a zákonov ekonomie
rentabilně. Hádám, že sovietske kolchozníctvo je
dostatočným
príkladom.
To má yiac pódy ako ame
rické farmárstvo a má už
aj dost’ iných výrobnych
prostriedkov a predsa nevyrába vcelku ani len po
lovičku toho, čo americ
ké farmárstvo.

hnojív 105. tohoto roku 130
dolárov. dusíkaté hnojivá
stáli vlaní 115. tohoto ro
ku stojí tona 185 dolárov.
Ďalej vysoký úrokomer
zdražuje tiež výrobně ná
klady. A tak aj váčší far
máři sa bodů mušle’ '
obracať. aby neskončili
so stratou a menší musia
hospodáriť bez cámezd nej sfly. musia sami s ro
dinou zvládnut' aj špičko
vé sezóane práce, lebo
ináč by skončili so stra
tou.
Za týehto okolností sa
eitia americkí farmáři
oprávnění k prípomienke,
aby sa světová veřejnost'
rovnako obrátila aj na iné
krajiny, ktoré by mohli
vyprodukovat’ pre svět
viac potravin ako proaukujú, alebo ktoré majú
dosť volných finančných
prostriedkov a mohli by
ich dať k dispozícii pre
poFnohospodársky rozvoj
v chudobných krajinách.
Hovoria, že doteraz to bo
li vlastně len oni, čo po
máhali všade, kde bolo
třeba, zatial’ čo ostatní sa
len dívali, akoby sa takáto pomoc a oběť nemala
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Vzdělanci a fakta
Ferdinand

P e routka

Chlěli jsme uvažovat o vyhlídkách roku 1975, ale myšlenky se stále vracejí k jedné věci. Ostatně, také
ta velmi patří k vyhlídkám roku 1975.
Je nikým nepřipomínaná, snad zamlčovaná episo da ze začátku roku 1945. Konec války byl nedaleko,
představitelé západních demokratických států se scházeli se zástupci sovětskými k poslednímu jednání o
podmínkách míru. V té chvíli se veřejně ozval Mr. Bullit, bývalý americký vyslanec v Rusku. Pravil,
že, jak vývoj pozoruje. Baltické státy, Polsko, Ru munsko, Maďarsko, Československo budou co nevi
dět ovládnuty sovětským Ruskem, a Rakousko, Jugoslávie, Itálie snad. To bylo jako házet kameny do
oken pokoje, v němž panovala dobrá nálada. Zdvihla se vlna rozhořčení. Velký počet representativních
intelektuálů a církevních hodnostářů podepsal prohlá šení, v němž byl Bullit obviněn z podloudné, špinavé,
slizské propagandy proti spolupráci západní demokracie se sovětským Ruskem. Také Einstein, muž s
největší pověstí v té době, podepsal.
Uplynul rok a Baltické státy, Polsko, Rumunsko, Maďarsko byly skutečně ovládnuty Ruskem. Tako
vá byla skutečnost, ale intelektuálové, kteří pode psali prohlášení, dále opovrhovali Bullitem a vážili
si sebe.
Roku 1946 přijel do Ameriky Winston Churchill a
železná opona se snesla nad Evropou. Byla to kaž
Polsku, Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku, byla že
monstrace, a také většina mezinárodních novinář
sky, dívala se na něho — tak brzy — jako na pozů
zumí době moderní. Stalin využil příležitosti a při
ních korespondentů neměla k tomuto přirovnání co

A ť jakkoli kdo se chce
dívat na tyto minulé episody, nelze nevidět, že v
západním veřejném míně
ní existoval silný proud,
který z nějakých důvodů
nebral, vzpíral se brát
fakta r.a vědomi. Vysvět
lit to je patrně úkol pro
psycholog}’ , snad pro so
ciální psychology. V té
době. v letech čtyřicátých
vyslovil spisovatel T. S.
Eliot. který platil pro
mnohé za intelektuálního
rozhodčího,
zajímavou
thesi: člověk snese jen
určité množství skutečno
sti. Bylo-li by tomu tak,
proč? Je-li to pravda o
davech, jak se vzdělan
ci?
Intelektuální práce kde
si vysoko nad skutečností
by byla dosti žalostná věc.
Od vzdělaného člověka
možno žádat, aby znal a
snášel skutečnost. Přes to

jsme viděli, ze se v roz
hodující době značný po
čet
vzdělanců
zdráhal
skutečnost uznat. Mohly
toho být dva důvody. Je
den, méně sympatický dů
vod je snad ten. že lidé,
zejména ti. kteří vystu
pují na veřejnost, někdy
mívají mínění tak jako
se oblékají do šatů, na
odiv, a rádi zastupují ten
to názor, jejž pokládají
za vznešenější než je mí
nění očividné. V tom pří
padě to patří mezi to, co
bylo nazváno “ lidským,
příliš lidským” . Nebo mů
že být druhý, paradoxní
důvod: právě proto, že vi
děli jasně, vzdělanci sc
rozhodli vidět nejasně.
Není možno polemisovat
proti tomu. že pro dobro
světa
považovali
za
svrchovaně
potřebnou
upřímnou dohodu mezi de
mokraciemi a Ruskem.
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Vskutku - buď bude tako
vá dohoda nebo bude co?
Viděli černé možnosti. Tu
však jejich mysl ■učinila
skok a řekla jim, že tako
vá dohoda už existuje, ne
bo aspoň že je dobře tak
věřit. Nenáviděli každého,
kdo je v tom vyrušoval,
ať "Bullit, ať Churchill.
Mluvila z nich obava z
katastrofy, klid světa při
volávali vším způsobem,
i jaksi kouzelnickým.
Třicet let od konce dru
hé světové války byla do
sti dlouhá doba, aby sku
tečnost pronikla i do my
slí těch, kdo se před ní
uzavírali. Sovětské Rusko
za tu dobu bylo celkem
všemi uznáno za to, čím
je, za zemi, v níž vládne
a soudí jedna politická
strana, kde chování obča
nů je předpisováno, kde
dělník
potřebuje
pas,
chce-li jet z jednoho mě

m a sa

a

u z e n in

všeh o

sta do druhého, k příbuz
ným. Západní intelektuá
lové nyní často posílají
protest do Moskvy, když
ten nebo onen ruský spi
sovatel je nadmíru pro
následován nebo když jsou
sověty neochotny propouš
tět židy do emigrace.
Zřídka nebo nikdy někte
ří intelektuálové protestu
jí, když se bezpráví děje
prostým občanům. Mají
zřejmou zálibu v cause celebre.
Když president Nixon
přijel do Moskvy ujednat
americko-ruskou dohodu,
byl
vyfotografován
s
Brežněvem v Kremlu, za
nimi na zdi visel velký
portrét Leninův. Kdykoli
sovětští komunisté . slav
nostně schůzují, vždy se
za nimi týčí obrovská Le
ninova podoba, kdykoli
sovětský ideolog mluví,
(Pokračování na str. 6)

druhu

p r a ž s k é š u n k y , d o m á cí já t r o v é k n e d l íč k y
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pronesl svou známou Fultonskou řeč, v níž řekl, že
dému přístupná pravda — v baltických státech, v
lezná opona, ale proti Churchillovi byly pouliční de
ských korespondentů se k němu postavila nepřátel
statek minulosti, jako na starého muže, který nero
rovnal Churchilla k Hitlerovi. Většina mezinárod
podotknout.
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Hlasu domova došla před několika dny zásilka pěti
knížek vydaných edicí poesie AKT, která byla za
ložena ve Švýcarsku v polovině loňského roku. O
prvním, svazku edice: Jaroslav Shilling “ Jestřáb” ,
uveřejnil již Hlas domova zprávu evropského redak
tora (viz č. 16/74 “ Dvě bibliofilie” ), ale do Austrá
lie došla tato knížka spolu s později vydanými čtyř
mi teprve nyní.
Exilová nakladatelství se většinou ohlašují hodně
dopředu všelijakými letáčky, edičními programy a
subskripcemi, čím bombastičtější reklama a čím více
slibů — tím bývá často méně kvality a serióznosti.
Akt postupoval jinak, neavizoval, neorganizoval, vy
nořil se z neznáma a poslal pět knížek v naději, že.
i v Austrálii se najdou ti, kteří patří “ do okouzle
ného bratrstva milenců, pokoutních zpěváků, věčných
studentů a jiných jim stejnou přízní podobných, kte
ří, Bůh ví proč, doposud velkou měrou milují a ne_dají dopustit na tento krásně zbytečný a nadbytečně
krásný klenot řečený poesie” .
Akt si dal do vínku vydávat v malém nákladu 308
výtisků českou a slovenskou exilovou poesii, dobře
graficky upravenou a vždy bohatě a hodnotné ilustro
vanou. Bylo by pošetilé předpokládat, že celý ps.
exil jen prahne po básních, ale snad se přece najde
těch tři sta milovníků poesie a knižní grafiky, kteří
podlehnou kouzlu veršů a nezapomenou na naivitu
(zejména finanční) vydavatelů.
„ o
Každý z dosud pěti v Aktu vydaných svazecku by
si zasluhoval podrobnější rozbor, chtěli^ bychom se
alespoň k autorům i výtvarníkům ještě vrátit.
Jaroslav Shilling (1944), autor sbírky básní Jestřáb,
byl do roku 1968 známý jen v úzkém kruhu divadé,
lek poesie, v Československu nikdy nepublikoval, ve
Švýcarsku, kam se uchýlil, tvořivě explodoval, a ne
pochybně je to on, který se stal zakladatelem a hyb
nou pákou nakladatelství Akt. .
Vodo, vodičko, rodičko čirá,
s kým jsi to byla,
žes potratila.
S kým jsi to byla, s jakými chlapci,
když jsi slíbila starému plavci
pohádku o klidu po dlouhé pouti.
Muzika výská
a v bocích se kroutí,
těžko se rmoutí,
těžko se stýská,
když voda vzala
co mělo plouti.
Muzika břinká
a pravda se kroutí.

Shilling umí být vtipný, ironizující, je srozumitel
ný přesto že mlád a nezapomíná, že je exulant.
Nermoutí se ale proto, je rád, že žije. Sbírku Jestřáb
ilustrovala a graficky upravila Shillingova žena ^Lu
cie Radová, již doma známá jako grafička a malířka,
od roku 1968 ve Švýcarsku, zřejmě se stala výtvar
nou matkou Aktu — což znamená starosti pro ni. a
radost pro čtenáře.
' Druhý svazek, který je vyzdoben kresbami Zdeňka.
Roudnického, přináší básně našeho dobrého známého
Jana Schneidera (1934, textař, autor muzikálů, y
CCC Books úspěšně vyšly v r. 1971 jeho povídky
Salónek dočasně uzavřen a v loňském roce Přesu
nuté hodiny mytologie). Tentokrát^ se hlásí _ jako
básník a musím říci, jako překvapivě schopný básník.
Sbírku, kterou připravil pro Akt, nazval Jak číst
ohňostroj.
V mých žilách hřebci červení
dali se v prudký cval
Neklid je divné spřežení
Tulácký bič ve mně zapráskal
A lak jdu světem nazdařbůh
s úsměvem míjím milníky tváří
Asi jsem překročil bludný kruh
který tam doma kreslili lháři
Kreslili a říkali
pozor

(Pokračování na straně 6)
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Vzdělanci a fakta
(Pokračování se str. 5)
vždy mnohokráte cituje
Lenina. Co znamená tato
Leninova stálá přítom
nost? Jc to vzpomínka na
historii komunismu, který
zatím odplul jinam, nebo
to znamená, že sovětští
komunisté stále vyznávají
Leninovu nauku, jsou jí
vázáni a jednají podle ní
ve všech věcech malých
i velkých? Nedělají žádné
tajemství z toho, že toto
druhé je pravda, každý
den se prohlašují za leninisty.
■.A jestliže toto je prav
da, co v jejich mysli zna
mená rusko-americká do
hoda a dnešní, jak se zdá.
pokojné soužití západu s
východem? Že zápas skon
čil? V Leninových sebra
ných spisech není žádná
zmínka, . že zápas kdy
skončí. Je v nich mnoho
zmínek o tom, že zápas
může mít různou podobu,
někdy mírnou. Ale na ko
nec vždy, jako jediná vel
ká hora mezi vrchy,' stojí
Leninův odkaz: náš sy
stém Zasluhuje světovlá:ly; zápas nepřestává, do
kud vedle jsou jiné systé
my, ani kdyby to byly

poněkud jiné komunistické
systémy.
Snad je o tom možno
mluvit bez vášně a bez
odhodlání v každé větě
hanobit sověty. Potřebě
činů předchází potřeba vě
dět. Je třeba lidí, kteří
chladně a anonymně zkou
mají fakta. Jejich úko
lem má být vyzkoumat je-li to možné - zda" žijící
sovětští vůdcové jsou vá
záni leninismem. Mají si
počínat střízlivě. Ani když
dojdou k určitému závě
ru, bude lépe, jestliže ne
budou vyhlašovat: toto je
jisto. To by bylo podrobe
no velké debatě, do níž
by kdekdo mluvil. Ale ma
jí říkat: toto je možno.
Počet těch, kteří by proti
skromnému “ je to možno"
polemisovali, je přirozeně
menší než počet těch, kte
ří by polemisovali proti
“ je to jisto” . Ale i když
je něco jen možné, lidé na
to musí být připraveni.
Nikdo ve veřejném životě
nemůže říci: je to „jen
možno, nebudu si toho vší
mat. Je tedy střízlivým
úkolem vpravit do demok
ratického vědomí, že dneš
ní sovětští vůdcové možná

jsou aktivní, někteří snad věří, že svoboda je tak
i fanatičtí leniništé. Je-li pevně zakořeněna v zá
tomu tak, pak každý so kladech světa, že není tře
větský politický počin má ba o ni zvlášť pečovat:
své místo v širokém, trpě intelektuálově, jako byli
livém leninském plánu. ti, kteří roku 1945 ohnivě
Otázka pak je, zda a jak protestovali, když někdo
jsou demokratické státy veřejně vyslovil pravdu,
připraveny na tuto mož že sovětské Rusko zabírá
nost. Zbrojení není všech okolní státy a zavírá je za
no.
železnou oponou. Vedle
Leninismus neznamená tcho všeho Lenin- věřil, že
vždy jen násilí, vždy jen sama demokratická pra
intriku. Lenin kladl inte vidla ztěžují obranu těm.
lektuální otázku: dovedou kdo je mají.
si svobodní lidé vládnout?
Poněvadž Lenin o tom
Odpovídal si na to zápor
všem mnohokráte mluvil,
ně, a to ho přesvědčovalo,
demokraté mohou spoleh
že komunismus dříve nebo
livě .vědět, na čem jsou
později nad demokracií
a čemu musí čelit. Nemů
zvítězí. Sám na to nespě
že být pochyby, že v so
chal, ani svým přívržen
větech jsou ohromné kan
cům neradil, aby spěcha
celáře, v nichž jsou spou
li. Byl přesvědčen, že dů
sty lidí zaměstnány tím.
sledná demokracie nezbyt
že nejpodrobněji sledují,
ně skončí v anarchii. Roz
co se v demokratických
klad demokracie a z toho
zemích děje, zda se splňu
vyplývající její bezmoc
je Leninovo proroctví a
nost považoval za tak pev
demokracie
slábne.
Z
ný zákon jako jsou záko
těchto kanceláří by vyšlo
ny přírodní.
upozornění,
že
nastal
Takové je Leninovo de
vhodný okamžik.
mokratické
panorama:
trvalý souboj sobeckých
skupin;
individualističtí
Opravy
politikové;
hospodářští
radicpřístrojů. TV,
podnikatelé, kteří - jak
transist. a domácích
Lenin pravd - pro okamži
elektr. spotřebičů pro
vádí spolehlivě a levně
tý zisk prodají nepříteli
E . HALUŠKA
i provaz, aby je na něm
F. o8/125 Napier S t ,
oběsil: společnost, která
Fitzrov. Vic.
Tel. 419-3319
Pochybnosti o autorství Michala šolochova jako zpohodlněla a změkla; ši
tvůrce rozlehlého románu Tichý Don nejsou nové. roké masy lidové, které
Ozvaly se ihned po publikování knihy na začátku
let třicátých, tyto hlasy byly ale umlčeny stalinským
převýchovným systémem, šolochov se stal přes noc
oslavovaným spisovatelem zasahujícím i do kultur
ního a politického života země. Tichý Don byl pře j
ZMĚNA A D R E S Y
[;
ložen do mnoha jazyků a šolochovovi se dostalo i
Praktický lékař
i:
mnoha poct nejen v samotném Sovětském svazu,
ale i jinde, byl odměněn i Nobelovou cenou za lite |
D r. V . Steiner
raturu. (Šolochov byl jediný ze čtyř sovětských spi
(dříve 11/ l i Balaclava Road, East St. Kilda)
‘
sovatelů, kterému bylo Kremlem povoleno Nobelovu
cenu oficiálně převzít.) Výbor pro udělování Nobe
oznamuje, že přestěhoval ordinaci na adresu:
j
lových cen je nyní zajisté na nemalých rozpacích,
31, Balaclava Road, East St. Kilda, Vic. 3183
nebude příjemné uznat, že bylo odměněno dílo, je
hož -autorství je falsifikátem a nevím, zda status
Telefon zůstal nezměněn: 52-6123
Nobelovy nadace počítá také s možností cenu anu
lovat.
Není to tak dávno, kdy Soiženicyn vyrukoval s
podloženými pochybnostmi. Rebel a historik R. Medvěděv, který stále žije v SSSR, nyní publikoval 125stránkovou esej podporující podezření, že Šolochov
se ve dvacátých letech zmocnil rukopisu kozáckého j z L O B Í
VÁS
OČI?
, 1
atapiana Fjoďora Krjukova, který zemřel při tyfové
/
} ('
epidemii v táboře nucených prací někdy v roce ! Bolí Vás hlava ?
1920. Ten pracoval na románově-historické epopeji I Noste brýle od
OPTÁ
'
svého lidu a rukopis zmizel, šolochov podle svého
tvrzení začal psát Tichý Don v roce 1925, kdy mu
bylo dvacet let a první díl vyšel již o tři roky pozdě
ji. Tichý Don se vyznačuje nejen literárním talen
tem, ale i literární zkušeností, nemluvě již o aspek
Capitol House, 113 Swanson St.,
^
(1
tech historických, sociologických a jiných a tak budí
Melbourne
(vedle
kina
Capitol)
—
8.
poschodí
1
pochvbnosti, že bv byl dílem dvocetiletého mladíka,
Telefon 63-2231 - • Mluvíme česky a slovenský i
zvláště když Šocholov pak těžil z tohoto díla po
desítiletí a již nikdy později práci obdobné kvality
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
1inepublikoval.
I Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, 1,
Sovětský kulturní monopol ztěží připustí v současné
v nutných případech i telegraficky.
1,
době seriózní dedukci a analýzu, která by autorství I
potvrdila nebo popřela, v každém případě tento )
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
1
případ představuje těžkou blamáž pro sovětskou kul i
ale v sobotu ie zavřeno.
1
turní i politickou mašinérii. Již samy. pochybnosti
jsou otřesné.

Tichý Don

AKT
(Pokračování se strany 5)
za touhle hranicí
už není nic co bys měl znát
A všechny mapy zasedli zadnicí
Je mi jich líto
Musím se smát

Silným dojmem na mne zapůsobila rozlehlá báseň
nazvaná Psychogenes, napsal ji A. Lidin (1935, vlast
ním jménem Tomáš Řezáč, žije ve Švýcarsku, kde
po počátečním umývání trolejbusů se opět věnuje
literatuře, román Trpaslík na houpačce vyšel v exi
lovém nakladatelství Index v roce 1973). Lucie Rado
vá připravila pro tuto knížku řadu kreseb v takovém
souzvuku s textem, že verše od výtvarného vyjádře
ní nelze odtrhnout a tvoří spolu neobyčejnou sym
biózu.
Třepotání plamenná v samomluvný čas
kdy nebe je v blátě a bahno až v nebi
Rozpadají se sudové v nichž bytujeme
žárem obruče zkrouceny jsou
Zahynul Diogenes a jeho kosti
třeba roztřídit a podle velikosti srovnat
u škarpy
aby projel Land-Rover i s přívěsným vozíkem
nářků našich
Když dílo skončeno a do popelů mží
zrozen pravnuk myslitelův
jemuž Psychogenes jméno

L. Radová se vyznamenala i ve čtvrtém svazku.
Kaligraficky napsala a obrázky vyzdobila Pohádky,
které sepsal Jaroslav Strnad pro děti i dospělé, abv
se na chvíli staly dětmi.
A paní Karmajklová si propíchla pletacím drá
tem prst, když zahlédla, jak se v okně zámku
ukázal kolem jedenácté v noci hulán, koulející
hrůzně očima a mávající zlověstně šavlí, až
blesky létaly.
A což teprve v půlnoci! Celý zámek se naplnil
takovým rámusem, hlomozem, křikem, naříká
ním a povykem, že nikdo ve vsi nezamhouřil
oka, všem obyvatelům stály vlasy hrůzou na
hlavě, husí kůže jim naskákala po celém těle a
zuby jim drkotaly, jako když vsí projíždí po
hrbolatých cestách deset žebřiňáků. Každou půl
noc byl v zámku provoz jako na nejrušnější
ulici velkoměsta.

Pátá knížka je půvabná a přítažilvá. Verše Jaro
slava Shillinga vyšly zcela neobvykle — na 36 kar
tách formátu 10,5 x 17 cm na každé je v karetním
ornamentu umístěno skupenství veršů
Až v hloubi duše zahlodá
hlodavců patra odhodlaná,
až na krk padnou smyček lana
a ve psí, půjde svoboda,
až pochopíš, že zvoní hrana
a bezmoc se nepoddá,
pak vzpomeň si, kdysi U Tyrana
bývala jenom hospoda.

a na zlatém podkladě rubu kresba Lucie Radové —
na každé kartě jiná. nostalgická se vší atmosférou
žaludů a kulí a srdcí.
Tuto poznámku nemohu uzavřít jinak než vyzná
ním obdivu k autorům, výtvarníkům a nakladatel
ství a doporučením — nenechte si tuto poesii ujít, není nudná a mnoho napovídá.
IP
(Každý svazek stojí vždy 10 švýcarských franků,
ať již má 69 stránek jako Jestřáb, Psychogenes a
Jak číst ohňostroje mají kolem 100 stránek, Pohádky
170 stránek, Spodek, svršek, král, eso pak všeho
všudy 36 karet a přebal. Napište si o ně buď přímo
na Akt, Postfach 36, CH-4460 Gelterkinden, Switzerland, nebo do Hlasu domova. Budete mít z knížek
radost.)

OP T OTO :

1

Velký výběr vín, lihovin a piva

f

dodáme kamkoli v Austrálii

|

za velkoobchodní ceny

j

Ceník na požádání

|*

J. KINDA & CO. PTY. LTD. o

S

er. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Víc.

Telefon: 42-4782

f1

j'

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

I

I

i
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Dimitrij Panin: Oscilující svět (Ed. Regain, Monte Carlo, 1974)

Návod k nekrvavé revoluci
V románě Alexandra Solženicyna První kruh pekla je jedním z hrdinů Di
mitrij Alexandrovič Sologdin. Autorovi tu byl předlohou jeho přítel z jednoho
ostrůvku souostroví Gulag, Dimitrij Panin, který dnes žije v Pařiži. Strávil
pět let za týmiž dráty jako Solženicyn a své zážitky vypsal v knize Sologdinovy
zápisky. "Ve vězení je dost času k přemýšlení," dosvědčuje Solženicyn. V ý
sledkem Paninova přemýšleni v pracovních táborech je kniha Oscilující svět.
Obsahuje Paninovy názory na soudobou společnost a filosofickou, antropolo
gickou a národohospodářskou teorii na vytvoření lepšího světa, prostého všech
diktatur. Vychází z faktu, že nynější lidské společnosti chybí rovnováha, protože
třetina lidstva žije v diktatuře.

Podle Panina jsou z té
to slepé uličky tři možná
východiska: bud’ se oby
vatelé komunistických stá
tů zbaví diktatury a bu
dou se rozvíjet svobodně,
nebo globální válka zničí
svět. anebo se diktátorům
podaří ovládnout celou ze
měkouli a proměnit ji v
jediné obrovské vězení.
Panin projevuje naději,
že rozumní a poctiví lidé
uskuteční první variantu.
Nutné předpoklady k to
mu vidí ve čtyřech poža
davcích: je nutno vychá
zet z institucí a sociální
struktury svobodného svě
ta a zdokonalit ji; totalit
ní režimy musí být zatla
čeny do situace, která do
volí svobodný vývoj; k ho
spodářské pomoci vývojo
vým zemím musí přistou
pit záruka, že se vývoj
bude dít v souladu s je
jich tradicemi a národním

charakterem; a konecne
musí
mezinárodní
or
ganizace zaručit plnění
těchto požadavků, stabili
tu společnosti a osobní
bezpečnost každého člově
ka.
Takzvaný
“ vědecký”
komunismus odporuje pří
rodním zákonům a nedá
se proto uskutečnit. Pře
sto se mnohým lidem ně
které jeho sliby líbí. Pa
nin se domnívá, že se tyto
lákavé sliby musí stát
reálnými závazky nové
společnosti: “ Životní úro
veň dělnické rodiny musí
dosáhnout úrovně průměr
né americké rodiny a vol
ný čas musí být polovinoupracovní doby, za rok mu
sí být aspoň 120 nedělí a
svátků; každá forma vyko
řisťování musi být vymý
cena; instituce lidí dobré
vůle musí usilovat o zmír
nění bojů uvnitř společno-

Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

Z PIO N ÝR O V A
D EN ÍK U
Jaroslav Ku jeba

24. 1. Je to povznášející pocit videí soudruhy
celníky při práci. Jsou to chlapci vytrvalí a mají
výdrž. Naše auto prohlíželi dobré pět a pól bodmy.
Nevěděií asi. že táta je aktivista- že patři ke zdra
vému jádru strany, jelikož ani v srpna sezakotísáL
ježto mu právě v těch dnech operovali, na Baterce
žlučník. Nevěděli snad ani to. že seděl v době stra
nických deformací několik měsíců na jedné cele se
súdruhom prvním tajemníkem. Soudruzi celnici po
chopitelně nic nenašli, nic zakázaného s sebou ne
vezeme. Dolary, které táta poctivě na černo vyměnil,
chovám pro všecky případy já na pionýrských prsou.
Teď jíme za Selbem na pokraji lesa a masnu říci.
že utopenci chutnají právě tak ohromně jako v naší.
chatě na Sázavě.
26. 1. Dorazili jsme do Mnichova a dolar_ stojí
velmi nízko. Z těch 13.5 na den. které nám Živno
stenská banka na cestu do kapitalistické ciziny při
dělila (9 na tátu. 4.5 na mne), dáme většinu za noc
leh a zbude nám tak akorát na suchou housku s
mlékem, neboť je tu draho. Táta říká, že je to
možná taky tím. že nám dali na cestu tak málo
valut. T a k 'n e v ím ... Naštěstí si táta vzpomněl, že
v Mnichově žije jeden reakcionář, kterému kdysi
pomohl do pracáku. A jen na něj pomyslel, jako ná
potvoru jsme ho potkali. To bylo radosti, až jsme
všichni zaslzeli. Tak jsme se u něho ubytovali s
tím zámyslem, že se od něho dovíme nějaké tajné
informace. Aby toho dosáhl, opil táta včera večer
pana Menšíka. Samosebou za jeho peníze. Když s e .
mi dnes ráno podařilo konečně tátu probudit, bolela
ho příšerně hlava, což prý bylo z toho, co mu pan
Menšík o piklech emigrantů proti našemu socialismu
prozradil. Pan Menšík byl v práci a tak jsme mohli

mravnosti, aby se nezávi
slí nestali závislými, pro
tože energetický sektor by
takovou
tendenci mohl
projevit” .

ČAS
Blanka Poliaková

Len si chodí
S hlavou v ohni
S nohama v listí
Kolíska ho nepripúta
Hrob nezastaví
Osobnosti, které patří
V běhu obdaří novou vráskou
do "třídy ducha” , popisu
Trblietavou slzou
je Panin takto:
. osvěd
Šedinou
čují svou svobodnou vůli
I múdrosťou starca
tím, že se řídí impulsy
Chceš ho dobehnúť
sti a zdokonalit instituce svého svědomí, posloucha
S 1'ahkosťou bosonohých laní
státní; struktura nového jí svůj cit pro povinnost,
Nepostojí
dělájí
dobré
skutky,
zastá
světa musí zaručit veške
Suché listie pod jeho nohami oheň nezadusí
rá občanská práva, svobo vají se ponížených a hájí
A ty
lide
du svědomí, rovnost ras pravdu . . . Kdyby
A potom z konára na ktorom viseli barly
dobré vůle konali vždycky
a národů.”
vystrúhaš
Splní-li se všechny tyto svou povinnost a uvědo
Nepostojí
předpoklad/, začne osci mili si ohromnou odpo
Nepočká
lovat první svět, svět pra vědnost, kterou za své či
Márne na něho voláš s úsmevom i trpkosťou
ny
nesou,
zmizely
by
vého komunismu, proti
v srdci
všechny
falešné
poučky
a
klad marxistického utopic
S
hlavou
boťavou
marxismu . jako
kého komunismu. Vedle teorie
S hlavou ťahkou
něho musí neustále půso mýdlové bubliny takovou
Prskavkami svieti
měrou,
jakou
by
se
tito
li
bit
"společnost
nezá
Do kaluže vtiahne
vislých” , která se skládá dé projevovali. . . ”
Cez kaluž prenesie v makkej náruči
ze sektoru energetického,
Existují vůbec takoví li
Odtial' dovolí na zem vypadnut'
to je kapitalistického, kte dé? A jestliže ano, dove
Rodí sa s riekou
rý produkuje nezbytnou de se tato hrstka spojit
S vetrom na zhovorky chodi
energii, stroje a podobně,, a přemoci zlo ve světě? :
Novotou pokúša
dále z většiny obyvatel Panin má pro jejich boj
Smiechom
sa zadúša
stva, řemeslníků, země s diktaturou, se zlem, re
Slzami keď pláčeš
dělců, obchodníků, přísluš cept, který je pro něj zá
Nosíš ho vo vlasoch
níků svobodných povoláni, roveň cestou k pravému
V nohách
umělců. Třetí třídou “ spo komunismu: Uvnitř tohoto
So strachom
lečnosti nezávislých” je relativně ideálního spole
S radosťou
“ třída ducha” , která za čenského řádu příslušejí
hrnuje lidi dobré vůle, lidem dobré vůle určité
Nosíš ho
“ zaručující k o n t r o l u (Pokračování na str. 8)
Nosíš
^ Nepostojí
Nepočká
nerušeně prohledat jeho byt. Našli jsme jeho špi-1
Len si chodí

navě prádlo, o kterém táta podá poctivě zprávu. V el
špajzee jsme objevili basu piva, z čehož jsme bystřel
usoudili, že pan Menšík utápí svou marnou touhul
po budování v alkoholu. Táta hned 5 láhví po bol-k
ševicku vvžahl. Právě zpívá internacionálu a v po
slední bitvě vyřizuje ještě dvě další láhve. Teď pod
tíhou odpovědností, která spočívá v kapitalistické
cizině na bedrech socialistického člověka, usnul. Jdu
do ulic sám. Jaká to pro mne vzácná příležitost vzor
ným chováním reprezentovat SSM!
27. 1. Přivedla mé policie. Zabloudil jsem a Mnichorané se ve své topornosti nenaučili česky. Hanba
jim ’ Dostal jsem hlad a snědl jsem u kiosku dva
vHřty. Ukázalo se však. že mám peníze pouze na
jeden. Kiaskář re\ anšisLcky požadoval zaplacení
obon. Chtěl jsem se po píocýrsku ztratit, ale kioskář
mě odevzdal do drápů žluťácké policie. Doma se
mezi tátou a orgánem rozpoutala zajímavá diskuze.
Táta tvrdil. že “ v podmínkách zostřeného boje mezi
kapitalismem a socialismem a postupně rostoucího
vlivu socialistické soustavy na světové dění je impe
rialistická ideologie stále více nucena skrývat své
záměry, zastírat svou. třídní podstatu” . Vědecký mar
xismus nebyl zřejmě silnou stránkou mnichovského
orgána a ten se, tísněn argumenty, dal na panickj?
ústup, aniž zinkasoval dlužný odnos. Málo platné, na
še argumenty jsou mocné.
29. T. Krutý žal, hluboký smutek! Pan Menšík nám
včera sdělil, že , umřel soudruh president. Otce to
tak zdrblo, že se běžel za duši mrtvého pomodlit,
protože “ co kdyby peklo přece jen existovalo” . Na
konec se ukázalo, že umřel Novotný, ne Svoboda.
Táta se vydal modlitbu odvolat, protože měl na No
votného pifku, ježto ho obehrál v maryáši, a ať se
tedy v pekle poměje. Zapovídal se s jistou slečnou,
která mu chtěla ukázat svou sbírku nálepek z kra
biček od sirek. Byl prý dojat jejím utrpením^v ka
pitalistické společnosti, že jí tam nechal všechny
nezákonně provezené dolary. Uznal také, že slečna
odvedla dokonalou práci, skoro jako by byla sou
družkou. Zřejmě byla podvědomě uvědomělá.

. 30. 1. Dnes byl náš pobyt v Mnichově zastíněn
otřesným zážitkem. Pan Menšík nám ukázal štvavou
vysílačku Svobodnou Evropu a před vchodem jsme
na vlastní oči viděli, jak končí zrada na socialismu.
Lidé. kteří z budovy -vycházeli, se hlady sotva vlekli.
Jednoho se tátovi sželelo a dal se s ním do řeči.
Vyšlo najevo, že se tomuto pobloudilci nezřízeně stý
ská po školení, po aktivech a po brigádách. Jen
strach ho zdržoval od návratu. Táta ho ujistil, že
se mu pranic nestane, že mu po troše převýchovy v
Třebotově bude přidělena zdravá práce v dole, která
sílí tělo i ducha. Když se redaktor přiznal, že nemá
na cestu domů, dal mu táta a soudruh všechno, co
nám zbývalo z přidělených devíz. Za okamžik jsme
chudáka viděli odjíždět vlastním mercedesem k čs.
hranicím. Radostně nám mával a volal: "Nashleda
nou v kamenolomu!”
31. 1. I my jsme se museli rozloučit s kapitalismem.
Táta se šel ještě rozloučit s onou slečnou — filumenistkou, nevrátil se však příliš rudný a vrlý. Slečna
prý projevila vykořisťovatelské manýry a požado
vala úplatu před lekcí z filumenie. Tak zůstal táta
na povrchu (této vědy) a nepropracoval se do hloub
ky, což mu, jak pravil, zanechá skvrnu na kádrovém
posudku.
2. 2. Už jsme zase doma. Cesta byla zajímavá,
zvláště na hranicích. Zatímco nás soudruzi celníci
důkladně proklepávali, vraceli druzí soustavně za
blácená německá auta, řkouce, že nám stačí naše
vlastní svinstvo. Orgáni měli takové špindíry se-,
brat právě tak, jako sebrali onoho Švýcara, který
použil na pohraničním nádraží záchodku ve vlaku
a pokropil přitom psa Veřejné bezpečnosti, který
hledal právě pod vagonem diverzanty. Jak jsem z a -,
slechl, “ překážel švýcarský zlosyn státnim orgánům
ve výkonu jejich povinností” . Tehdy jsem poznal ne
omylně: byli jsme doma, v socialistickém pořádku.
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HLAS

JESTE M ŮŽETE V Y H R Á T
D Ú M VCAN BERE!
'.

Stačí, abyste napsali na adresu:

!
;

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

\
\

í
’

CANBERRA, ACT. 2601
• a přiložili poukaz $ 10.- na los úředně povolené
. 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!. me ho telegraficky. Objednejte si los ještě dnes!
!
Beseda

DOMOVA

17. 2. 1975
J im u iiiu iím H íím n u iím iim iim iiím im im im iim m i^
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"Řekněte to květinami"

(jiS fH j
1

<
^

v

\

\

sP°luPracuj ící s INTERFLORA,
může zařídit dodávku

Československu nebo v jiných státech

:
i
:
i
;
1
:

Nemůžete se pořádně vyspat?
VPOMÍNÁTE NA ČESKÉ VÁLENDY?
Rám válend dle udaných rozměrů
a Vašich zvláštních přání za cenu $ 50.za kus odborně zhotoví
O LD ŘICH

\

i

I N T E R F L O R A —
!

i1

K V Ě T IN Y DO C E L É H O SV ĚTA

Česká restaurace

ij

HODNOU PANI
V S Y D N EY

k hlídání 1% r. chlapce
během dne v okolí
Shalvey hledám. Tet.
(Sydney) 628-8191

A TR A K T IV N Í
Australanka,

Aby měl takový boj
úspěch, musí být splněny
dvě podmínky: drtivá vět
šina lidí přijme tradiční
náboženskou morálku za
věčnou a neporušitelnou a
uzná člověka za absolutní
hodnotu. Panin tvrdi, že
“ mocné ideje, které spočí
vají na přírodních záko
nech a na společenském
systému, v němž se obrá
žejí, mohou být přesvěd
čivé i pro. většinu utlačitelů, včetně nejvyšší stranicko-byrokratické
sme
tánky. Přesvědčovací prá
ce vede k rozpadu běžné
ho komunistického reži
mu.
Paninův názor na du
chovní revoluci, jakkoli je
neskutečný a je spíše přá
ním než konkrétním ná
vodem. je buď odpovědi
na důležitou otázku, jak
"obyčejní pracující", me j
zi něž se Panin počítá, vi
dí dnešní situaci v Sovět
ském svazu i za jeho hra
ničenu.
J. S.

129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bay

SOKOL

,| 1

^
1|
l
IB B m Í Á I

W

r

1Sydney, tel. 31-7393

™-

_

J H H | i'

i Otevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer, i
iv neděli od 12. hod. polední do 9 hodin večer, i
iv pondělí zavřeno.
|
,

Přesvědčte se o jakosti našich jídel.

i Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.

1.

1

SYD N EY

— pořádá oslavy 125. výročí narození T. G. Masa
ryka v pátek 7. března v 8 hodin večer v nové’ tě [
Známá česká firma
(
locvičně v North Sydney (roh Falcon a Miller Sts.).
— Dne 1. března 1975 pořádá “ Matějskou pouť” v V A N H A ’S PRODUCTS Co. P. L
sále North Bondi Golf Club-u. Čistý výtěžek na vý
i výrobce rybích lahůdek a kontinentálních salátů, 1,
stavbu sokolovny.
, ROZŠIŘUJE SORTIMENT SVÝCH VÝROBKŮ i
,
A SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY
i1
mniimnnmininimHinni
žádáte-li kvalitu, žádejte výrobky firmy VAŇHA j 1
u svých obchodních zástupců
l
nebo přímo u výrobce.
1,
Větší zakázky k různým příležitostem
i
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBJRT.BBBBB I
dodáme na místo určení za velkoobchodní ceny. , 1

SYDNEY

Nové instalace, opravy
a údržby elektrického
zařízení všeho druhu
spolehlivě provede
TA TRA

E L E C T R IC S

Licensed Contractors.
24hodinová služba. ,
Telefon (po běž. prac.
době). Sydney: 387-3381
349-7599

HODINÁŘ *
Z LA T N ÍK *

L . & C. MOJŽÍŠ
Lot 2.
Cedar Creek R d.,
THIRLHERE.
NSW. 2572.

i

!

VAŇHA'S PRODUCTS CO. P/L.

i
i
,

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

1
l
.

S T EV EN V A R D Y

590 George St.,
Sydney
(proti Irocaderu)
Velký sklad zlatých a j.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a Slovensky.
Telefon: 6.1-8579

M ELIO R A K E N N E L S

0 dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny.
Udělejte si
záznam včas.

------------------- 1

vdova po Čechovi’, kte
rý byl skutečným gent
Přijmeme mladšího
lemanem, bez závazků,
loajální, vzdělaná, pří
PEKA ŘE
jemné povahy, dobrá
Velmi dobrý plat
hospodyně, která milu
SOOS B A K E R Y
je domácí život, ráda
by se seznámila s chá445 Old South Head Rd.
rakterním pánem v pa
Rose Bay
desátce, vzdělaným, v
Tel.
(Sydney)
dobrém postavení, při
371-8421
vzájemné shodě s mož- [
ností sňatku. Zn. “ A. - i
371-7341
Sydney” do HD.

~

i Restaurant "LA B U Ž N ÍK " J ttjS i.. BŽ

Naše české a slovenské děti se vyžívaly na letním j
táboře v Engadinu, kter; organizoval Otec Vladimír j
Ondrášek a na němž spolupracovalo obětavě a ne-i
zištné větší množství krajanů, především členové;
sydneyského Sokola, ale i jiní přiložili vydatně ruce i
k dílu. Všem společně se podařilo vykonat něco, na
co budou děti dlouho vzpomínat. Na závěrečné malé!
oslavě byla všemi hlasy zvolena za nejlepší dívku
tábora Danuška Kubinyiová a nejlepším chlapcem
byl Bořek Půža z Canbery,

i

_________________

w , ^

!Contin. "G O U R M ET "
i

(Pokračovaní se strany 7) soukromém bytě. Mikrofunkce. Měli bý utvořit skcp:cká bratrstva- musí
společenství, jehož cílem mezi sebou navázat spoje
by bylo přeměnit se po ní. Vlastní jejich úlohou
stupně v instituce, zajiš je podnítit revoluci myš
ťující stabilitu tohoto kon lení, revoluci ducha. Re
struktivního tábora. Nara voluce však musí bezpod
zí samozřejmě na vážný mínečně zasáhnout dělnic
odpor vedoucích skupin, ké kruhy a proniknout do
ateistů a jiných odpůrců. konce do myšlení utlačoZde mohou být - soudí Pa- vatelů. i nejvyšších funk
nin - nápomocny zkušeno cionářů.

M a lý o z n a m o v a te l

=

! Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku 1
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní '
květinářství INTERFLORA.
i1 ^H iiim iiiiiEiEíEiíiim im iitiiiEiinm im im m iEiEm iiiiiiiiifŤ
Poznáte je podle obrázku Merkura
i
ve výkladní skříni.
(1

>
<
5
3
S
í
<
i
j

Návod k nekrvavě revoluci

.' Prv$p-cíl lidí dobré vů
le je likvidovat diktaturu
KremlgT Go se v tom smě
ru dá podniknout? Protože
tam neexistuje svoboda
projevu a shromážďování,
je třeba zakládat drobná
bratrstva, malé skupmy,
které se mohou scházet v

E
=
=

:D o jiných míst a států dodám za cenu zvýšenou=
: o dopravné. Můžete si též objednat bedny naE
: pokrývky a polštáře s potahy podle Vašeho výběru. §

D Ě T S K Ý L E T N Í TÁBOR

sti Západu, který už vy
bojoval mnoho bitev za
svobodu a demokracii. I v
Sovětském svazu jsou bo
jovníci za svobodu: poli
tičtí disidenti, odhodlaní
věřící, ochotní bránit ví
ru, zastánci národní nezá
vislosti.

ŠIŠÁ K, tel. 628-9532 (Sydney)

=
=
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* Moderní * Slohová * Klasická

B

* STOLNÍ * STOJANOVÉ LAMPY

S

DISKONT 20 - 33 1/3%

fl

Kupujte přímo od českého výrobce S. & G. Veselý *
Továrna a výstavní síň
fl
S. & G. L U M E N CO.
■
8-10 Cadogan St., Marrickville, NSW. 2204 S
P. O. Box 634, Marrickville 2204
■
Telefon (STD 02) 51-7278
■
BBSflBflaH BaaiSSflBS-afiBflBflSBBflflflaflflflBflfliB

^

HORSKÉ
LETOVISKO

" v ~ '•**!£"

KUBBA -

.

-3 ^ ^

Hodláte-ii strávit ^jB -

Tel. 046 - 818426

SWISS T R A IN ED
W ATCHM AKERS
K. Ebner

19 York St.,
. SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, scho1 o

N

m _ 1 * .C

Ofk

5

O SV ĚTLO VA CÍ T Ě L E S A

v NSW.

^

Rybaření v horských říčkách. golL_ koupání,
projíždky na koni a procházky přírodou.
K tomu dobré jídlo v domáckém prostředí,

o které se oostará Vaše GRACE TŮMOVÁ
9 Brentwood Ave., Blackheath. NSW, 2785 — Telefon: (STD 047) 87-8330
n —

n n fn o
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HLAS DOMOVA DOSTAL PŘED NĚKOLIKA DNY PONĚKUD “ OKLIKOU”
MIMOŘÁDNĚ ZAJÍMAVOU POŠTOVNÍ ZÁSILKU, JEJÍŽ OBSAH BYL
OZNAČEN ZA “ SAMIZDAT” , KTERÝ VYŠEL V PROSINCI LOŇSKÉHO
ROKU. V POČTU 35 ČÍSLOVANÝCH VÝTISKŮ. OBSAHUJE BÁSEŇ O
PRAZE, VLASTNĚ SONETOVÝ VĚNEC. V NĚMŽ KAŽDÁ NÁSLEDUJÍCÍ
ZNĚLKA ZAČÍNÁ POSLEDNÍM VERŠEM TÉ PŘEDCHÁZEJÍCÍ A TA
POSLEDNÍ, ZVANÁ KRÁLOVSKÁ, SE SKLÁDÁ Z PRVNÍCH VERŠŮ
VŠECH PŘEDCHÁZEJÍCÍCH. PODOBNÉ DÍLO SE POKLÁDÁ ZA JEDEN.
Z VRCHOLŮ BÁSNICKÉHO UMĚNÍ.
JE TO ZÁSILKA VELMI VÍTANÁ, I KDYŽ SE MÝLIL TEN, KDO “ SA
MIZDAT” DOMA , SNAD TAJNĚ ZHOTOVIL, POKUD SE DOMNÍVAL,
ŽE JDE O DÍLO ZCELA NOVÉ. AUTOREM JE TOTIŽ JAROSLAV
SEIFERT, KTERÝ JE MOHL V ROCE 1969 JEŠTĚ UVEŘEJNIT (OHLED
NA TEHDY ZNOVU ZAVÁDĚNOU CENSURU JE,. JEN MÁLO PATRNÝ),
DNES SE BÁSNĚ TOHOTO NEJVĚTŠÍHO Z NAŠÍCH ŽIJÍCÍCH BÁSNÍKŮ
DOMA TISKNOUT NESMĚJÍ A PROTO JSME SE ROZHODLI UVEŘEJ
NIT JEHO SONETOVÝ VĚNEC V HLASU DOMOVA. I KDYŽ NE PROTO,
ŽE VYŠEL ZNOVA V TZV. “ SAMIZDATU” .

• 2.

• IPraha! To chutná jak hlt vína.

Opakuji si stokrát v
to jméno dechem naváté
a sladší dechu milenčina.
Ať sirény však nad domy
dají si radši přilbu s čela,
beztak nám ještě nedozněla
siréna našich svědomí.
Kdybych ji viděl jal^o vázu,
z níž zůstaly jen střep a prach,
kdybych měl přežít její zkázu,
prach její sládl by v mé slině.
Je jako pečeť na listině,
i kdyby byla v ssutinách.
•

4.

•

Z těch nebudu, kdož opouštějí,

Krví se zalkla její hlína,

buď ze strachu či přemíry
zoufalství nebo z nevíry
v to, zač mnohý děkuje' jí.
Za skývu chleba, jež nám zbyla,
když rezivěl nůž na střence,
za trochu vody v kropence,
která nám ústa pokropila.
A šáteček, jenž zamává tu,
víc možná někdy slíbí mi,
než všechny vlajky cizích států.
Čtu verše jen svým čtyřem stěnám,
hodina zlá je, těžko je nám,
budu tu čekat s mrtvými.

když drtil ocelový pás
dlaň náměstí a lámal vaz
uliček pod věžemi Týna.
A děla, střílející z Letné,
srážela větve, a ty též
brániti chtěly starou věž
Ttdyž v bojích rozkvétal jsi květne!
' Je znamenána na čele
slovem, vyřčeným po naději,
i křížem svého popele.
Jen když ji řeka ovíjí
jak cop, jenž pad na šíji!
Z těch nebudu, kdož opouštějí!

• 8.

5.

•

9.

Jak ten, kdo čeká u veřejí

Kdyby smrt volal opět sýček

trpělivě a oddaně
a jemuž padá do dlaně
jen déšť a krůpěj za krůpějí.
Jakmile vítr svane s lýtek
družičce závoj krajkový,
v té chvíli trochu zrůžoví
i šeré okno karmelitek.
Sirény schovejte si již
ty smutné barvy paraplíček,
vždyť, Praho, ty tak špatně spíš!
Komu zas. dáme na pospas
všechno to hezké kolem nás,
kdyby smrt volal opět sýček?

a my zas schody do chrámu
hledali ve tmě k neznámu
jen s plamenem svých olejniček.
Až budem žalovati nebi
a až nám budou nejblíže
studený kámen u mříže
a nohy, probodené hřeby,
až ta, jež dneska okolo má
mladistvý půvab dívčích čel
a je tu u nás v květnu, doma,
přemluví Toho, jenž se hněvá.
Nebyli bychom víc než pleva,
kdyby Bůh na nás zanevřel.

• 12 .

•

13. '

•

3.

I kdyby byla v ssutinách

A kdybych ztratil vlastní práh

a voda s větrem dělila si
i popel zbylý z její krásy,
i to, co přežilo by strach,
žila by jako věčný vzkaz
píseň, která zní mi v uchu,
jak obraz na plynoucím vzduchu,
vznášející se mimo nás.
Kdyby smrt začla počítati,
stojíc už zmaru na dosah,
jen do sta, jen do padesáti,
nebudu prchat z palisády
i kdybych potácel se hlady
a kdybych ztratil vlastní práh.

a ve tmě bloudil kolem Dómu,
co počal bych bez jejích stromů,
bez jejích dešťů na hradbách.
Znám všechny její meluziny,
když v březnu poodhrnu list,
fialka, drobný ametyst,
třpytí se pod ním v misce hlíny.
Je oblak, s kterým jdu a vím,
že ve vteřině bude jiná,
je proměnlivá jako dým.
Stůj však na klenbě katakomb,
i kdyby stála v dešti bomb,
krví se zalkla její hlína.

• 6.

•

7.

Budu tu čekat s mrtvými,

Od jara pozdě do zimy,

až jara, šitá u básníků
•prchavým stehem okamžiků
z modravých tkanin nad nim i
ověnčí trávou jejich hrob;
vždyť žádná ústa nevypráví
tak jako tento chomáč trávy,
dneska mi drahý dvojnásob.
Prožívám jejich sny a žaly,
i když vybledly kostýmy'
těch, s nimiž kdysi tančívali.
I binokl vídávám v loži,
i plášť, když čekám na nároží
od jara pozdě do zimy.

• 10.

od zimy opět do dnů jara,
kdy vítr bílé krajky párá
a zdobí Prahu jinými.
Je duben. Slunce ze džbánu
rozlilo mléko. Budou křtiny!
Připrav si proutek rozmarýny
a pověz, kde tě zastanu.
A pod podloubím u Týna,
už v ruce držím ruku její,
když rukavičku rozpíná;
poslouchejte hlas půlhodin,
čekal bych tam jak hůl a stín,
jak ten, kdo čeká u veřejí.

•

Kdyby Bůh na nás zanevřel

A slza na řasách Tvých víček

a poručil jen pro potupu
to město dáti drápům supů
a dešti padajících střel,
vezmi si je, než zapraští
krov jeho věží, plných zvonů.
Dáme Ti je jak zlatou sponu,
ať se Ti třpytí na plášti.
A zbav nás bázně, zažeň strach,
ať bílý šat a závojíček
neválejí se na troskách.
Vím, že to město uchrání
Tvá přímluva, Tvé usmání
a slza na řasách Tvých víček.
•

14.

Tu kletbu nad střechami zlomí

To, co na srdci leželo mi,

Já pro váš přece zpívat chtěl,

a zapomene na pumy,
městem zas život zašumí,
jak kdysi v čas už povědomý.
Žít zplna a ne po trošce,
z pocitu vůle, jenž je vžit,
nemyslit na smrt, ale být,
být pro život, být z rozkoše.
Aby se ticho bezpečí
vrátilo opět v tyto domy.
Špatně se spává ,na meči
a ještě hůř spí bezbránní.
často jsem volal ze spaní
to, co na srdci leželo mi.

když hanba, zvyklá na veteš,
strojila se jak krásná lež .
a chtěla mluvit o svědomí.
Když sesouval se svět a závrať
vedla nás téměř nad propast,
když bylo pro smích slovo vlast
a kořist dělila si chamraď.
Když dobře utažený řemen
svazoval davy lidských těl,
by snesly větší tíhu břemen,
— i když jsem mluvil k okenicím
zavřeným, slepým, neslyšícím,
já pro vás přece zpívat chtěl.

když už jen vítr naposledy
vedl si svou bez nápovědy
v té tmavé noci bez světel.
_JS tím jménem na rtech půjdu k ní
jak dítě, třeba do plamenů.
Já miloval ji jako ženu,
jíž choulíme se do sukní.
Tu rozmarnou, jíž v podpaždí
zní luna jako mandolína,
i tu, která bdí na stráži
a drží ruku na orloji,
jenž jde a jde a nestojí.
Praha! To chutná jak hlt vína.

11 .

podpírat bude jako zeď.
Zas jaro řekne stromu kveť!
A obleče jej do rolniček
a do písní, jež nedovedem,
‘Ajjoids nu oifndn;sÁA zAp^
postříká květů kalíšky
barvami, světlem, vůní, medem.
Ty, jejíž bodá chodidla,
kráčejí v květnu mezi stromy
á šlapou ďáblu na křídla,
plač za toho, kdo zdráhá se;
jediná slza na řase
tu kletbu nad střechami zlomí.
•

15.

/

Praha! To chutná jak hlt vína.
i kdyby byla v ssutinách
a kdybych ztratil vlastní práh,
krví se zalkla její hlína,
z těch nebudu, kdož opouštějí,
budu tu čekat s mrtvými
od jara pozdě do zimy,
jak ten, kdo čeká u veřejí.
Kdyby smrt volal opět sýček
kdyby Bůh na nás zanevřel,
jediná slza v řasách víček
tu kletbu nad střechami zlomí.
To, co na srdci leželo mi,
já pro vás přece zpívat chtěl.
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Úvaha po návštěvě jihovýchodní Asie

Nebezpečí strnulosti

S0L0M0NS CARPETS

Sociologická a politická problematika zkostnatělých sociálních systémů a jejich přetváření pod tlakem
nutné modernizace mne vždy táhnou k zemím, kde struktury byly nehybné dlouhou dobu a strnulost a
růst se stávají otázkou života a smrti. Typickou ukázkou jsou některé asijské země, kde vyhraněnost
situace může být poučná i pro nás, pro něž otázka růstu a strnulosti je také základním problémem
přežití v době komunistického ohrožení, ale ve sple titosti moderní civilizace není tak žřejmá.
My neprožíváme přítomnou problematiku izolova
a obavami zaměřenými k budoucnosti. Je třeba si
stí beztrestně jen v přítomném okamžiku tvůrčím.
žeme s jistotou očekávat budoucí tragedie. A tak je
vlivy rozkladné a vlivy rozvojové.

803 N EPEA N

EAST BRIGH TON , V IC.

(právě proti parku Dendy)
telefon: 97-2683, 97-2499

ně, ale jsme ovlivněni znalostí minulosti a nadějemi
dobře uvědomit, že budoucnost se setkává s minulo
Neni-li tento přítomný okamžik tvůrčím, pak mů
možno pozorovat v přítomném životě společnosti

Přeměna zkostnatělých struktur se ovšem někdy uskuteční až po dlouhé době pod vlivem šoku a
pak je již obyčejně pozdě, V zahradě letního paláce thajských králů ve městě Ajutyja je pomník krá
lovny, která se utopila v řece jen proto, že žádný služebník se jí pod trestem smrti nesměl dotknout
a nemohl ji tedy zachránit. Nešťastný král pak před pis změnil, ale bylo již pozdě. Nedotknutelnost thaj
ské královny by nám měla připomenout nedotknutel nost našich vlastních návykových setrvačných reakcí,
které jsou nedostatečnou odpovědí na volání nahro maděné problematiky.

Zřejmým prvkem rozvoje a rustu jsou odboráři,
se kterými jsem se setkal v Singapuru, Kuala Lúmpuru a Bangkoku. Všichni viděli jasně jednak ko
munistické nebezpečí a jednak naléhavou nutnost ra
dikálních sociálních reforem ve svých zemích. Je
jich odborové organizace jsou bohužel často jen za
městnaneckými sdruženími s omezenou pravomoci
a nemají všechna práva odborových organizací, jak
my je známe, ale snad právě proto oni představitelé
asijského reformního hnutí chápou jasně, že nestačí
jen komunismus kritizovat, ale že je nutno mít také
lepší sociální program. Pro ně konstruktivní anti
komunismus je tedy samozřejmou věcí a tak oni
předčí nejen mnohé odboráře australské a evropské,
ale také i mnoho antikomunistických politických
uprchlíků, kteří nechápou nutnost tvůrčího okamžiku
přítomnosti. Všichni asijští odboráři ovšem takoví
nejsou a měl jsem zřejmě štěstí, že jsem se setkal
s nejlepšími, a byl jsem jimi nadšen a povzbuzen.
Malajsie, Thajsko a Singapur jsou země rasově
smíšené, mají tedy pluralitní charakter, a množ
stvím národních skupin se blíží problematice střední
Evropy. Číňané v uvedených zemích představují
nejvíce <{/namický prvek a ovládají většinou obchod.
Thajci a Malajci jsou většinou státními zaměstnan
ci a zemědělci a představují prvek konzervativní,
který je ' ovšem .pod silným tlakem vyplývajícím z
dosti zřejmé nutnosti změn starých struktur.
Thajský odborář odpověděl na můj dotaz, co je je
jich největším problémem, Bez váhání, že je to nut
nost naprosté převýchovy lidu — mládeže i dospě
lých. Malajsijský odborář se vyjádřil podobně. Ant
tisk, ani rozhlas však tvto funkce neplní. Mládež,
která se dostane na vyšší školy, odejde z vesnic,
a tak se tam hospodaří většinou starým způsobem.
I když v kanálech mezi zavodněnými rýžovými poli
jezdí již čluny s motorovým pohonem, rýže se sklízí
dáte srpem.
V Thajsku je podle jedné informace 30% a podle
jiné informace. 40% zeměděteú. kteří hospodaří na
spachtované půdě a jako pachtovné platí až 40%
sklizně v naturáliích. Při rychlém vzrůstu počtu oby
vatelstvo je tento systém nadále neudržitelný a na
bízí.. velké možnosti pro krmunistickou rozvratnou
činnost. Thajský, rolník prodává své plodiny většinou
čínskému obchodníkovi a od něi si také vypůjčuje
peníze, aby vydržel do další sklizně.
Malajská vesnice je typickým příkladem ustrnu
lých společenských struktur. V malajštině jsou dva
výrazy pro pojem práce. “ Kerdža” znamená tradič
ní práci - v zemědělství, tedy pěstování rýže, ovoce
a zeleniny. “ Makan gadži” je práce v gumovníko
vých plantážích, v cínových dolech, na stavbě silnic
a domů a všeobecně v obchodě a práce nezemědělská.
Je to spíše “ vydělávání peněz” než “ práce” . Nejdů
ležitější však je, že pro “ kerdža” platí systém zvy
kového práva a zvvkové morálky zvaný “ adat” , ale
neplatí pro “ makan gadži” , která je sice upravena
státním právem, ale jeho morální závaznost se ne-,
cítí.
Modernizace malajské^ vesnice trpí tedy .závažnou
trhlinou." Chybí zde onen tvůrčí okamžik přítomno
sti, který bý spojoval minutest s budoucím rozvojem.
Technologická invaze narušuje staré tradice, neroz
víjí .ie a nebuduje uspokojivý systém nový. A sou
časná generace zdědila z minulosti dosti vysokých
hodnot, které by se měly rozvíjet a ne odhazovat.
Mezi rě patří zejména pojem “ tolong menolog” , což
znamená vzájemnou pomoc na základě rovnosti.
Najme-ii ši zámožnější vesničan chudšího souseda
na pomoc při sklizni, chápe se to jako “ tolong me-

nolong” , tedy jako vzájemná pomoc na základě rov
nosti. Jeden pomáhá svým způsobem druhému a pro
oba je pracovní smlouva užitečnou. Tento pojem by
se měl rozvinout a aplikovat — stejně jako “ adat”
— na pracovní poměry v obchodě a průmyslu. To
vše je ovšem problém osvícené výchovy lidu, která
zde chybí, a tak proces nutných změn není organic
ký. trpí trhlinami a připravuje tak podmínky pro
řešení násilné a pro komunistickou infiltraci. Není
proto divu, že na práce v cínových dolech v Malaj
sku byli přiváženi Číňané a na práce na plantážích
a na stavbě cest Indové. Celá skladba oné rasově
pluralitní společnosti je plná napětí a disharmonie.
Dějiny thajské literatury až do doby současné
jsou vlastně dějinami mytologie a pohádek, které
jsou sice plné krásy, ale nedostačují nyní jako kultur
ní potrava pro dospělé. V takové literatuře se řeší
životní problémy čarovnými proutky poustevníků a
magickou silou slonů a hadů, tedy prostředky ne
reálnými. Teprve v polovině tohoto století jsou ma
lé začátky thajské literatury se sociální ^problemati
kou vesnice v moderním realistickém pojetí. Malaj
ská literatura byla celkem chudá a byly to většinou
kroniky sultánů.
Z rozhovoru s thajskou profesorkou na učitelském
ústavě jsem poznal, že ona neví nic o komunistické
ideologii, taktice, a plánech. Ví, že je to tyranie,
ale to je vše. Thajský a malajsijský vesničan neví
.ovšem o komunismu vůbec nic, ale začíná cítit — a
to zejména mladá generace — nedostatky exi
stujícího systému. Thajsko zase nese jasné stopy
mnohaleté vlády vojenského režimu, který zanedbá
val sociální problematiku a otázku komunismu chtěl
řešit jen vojenskou mocí.
Malajsiiská vláda si nyní uvědomuje nutnost pře
měny celého hospodaření na vesnici a vyhlásila prá
vě tak zvaný “ zelený plán” . V mnohých oblastech
se bude zavádět pěstování obilí a dobytka. Maso a
obilí se dosud dováželo většinou z Austrálie. Jak se
ovšem bude uskutečňovat “ zelený plán” v zemi, kde
převýchova lidu je podmínkou rozvoje a dobře fungu
jící samosprávné organizace zemědělců a jejich druž
stva základní nutností, to je velká otázka.
Problémy těchto zemí nás zajímají také z důvodů
obranných. Padne-li Vietnam a Kambodža, tak gue
rilly v Thajsku a v Malajsii se rozrostou. A budou-li
komunisté používat stejných taktik, jakých použí
vali ve Vietnamu, to jest když podřežou krk staro
stovi a vesnickému učiteli a pohrozí ostatním vesni
čanům. a když přitom nabídnou nemajetným rolní
kům půdu. pak bude nutno považovat situaci v těch
to zemích za velmi vážnou. Takový vesničan neví,
že půda. kterou mu komunisté zpočátku nabídnou,
bude brzy přeměněna na půdu kolchozů neb komun,
jak se to stalo v severním Vietnamu a v Číně. A rý
žová pole s kanály a roztroušenými domy a stromy
kolem nich a gumovníkové plantáže nabízejí skvělé
podmínky pro guerilly a méně výhodnou situaci pro
obranu armádních oddílů.
i
Problém Jihovýchodní Asie, problém sociální, ho-!
sp^dářský a antikomunistický není zatím řešen uspo-1
kojivě a má své slabiny, související s v podstatě sta-j
ttekou civilizací v období naléhavých změn. Nehybná
mvilizace nebude schopna čelit komunistickému ne-1
bezpečí. Budoucnost těchto zemí, jakož i budoucnost
všech civilizací je v rukou dynamické tvůrčí menšinv. To je markantněji vidět na problematice vývojo
vých zemí, ale platí to stejně pro naši problematiku
antikomunistickou v exilu i ve vlasti.
Nepochopíme-li zavčas nebezpečí strnulosti, pak.
bude brzy pozdě a pak budou ve městech našich

HIGHWAY

Nabízíme V ELK O U S LE V U 25% z běžných cen
speciálně vybraných koberců nejlepší jakosti

z čisté vlny, akrilénu, nylonu a mnoha jiných druhů
40.000 metrů

Barvy a vzorky ke každé bytové dekoraci
Dostanete jedině u firmy SOLOMON,
největšího australského obchodu koberci
Otevřeno do 9 hodin večer po čtyři dny
každý týdne (mimo středy)

,

.©oáemtte
MOTEL GUEST HOUSE

< §$§*£^ 4^ ^

RESTAURANT '
KALORAMA

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

,
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Vedoucí kontinentální pekárna v Nlelbourne

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

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

PŘÍPRAVU JETE-LI
SVATBU, PLES, ZÁBAVU,
JAKOUKOLI OSLAVU
pro 50 až 200 osob
...ROZUM

SCHŮZI,

POVÍ:

Z A V O L E JT E TOM EČKOVI !

DAWN’S RECEPTIONS,
316 Church St., Richmond, Vic.
Tel.: 42-2823, soukr.: 419-1930

zemí stát symbolické “ pomníky” nedotknutelných krá
loven zkostnatělých společenských struktur a setrvač
ných myšlenkových reakcí, a-těmito “ pomníky” bu
dou ruiny. Sociální rozvoj, který předpokládá myš
lenkový rozvoj, je jedinou alternativou ničivých vá
lek a revolucí.
S. Hofírek
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H I M A L Á J Í CH
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32. ■
V noci se jací pasou, nepsou nikdy přivázáni, a šlo
mi na nervy, když jsem v noci povinně vylezl ze sta
nu a viděl je kolem sebe. Jak už jsem dříve řekl,
můj stan byl vždycky daleko od ostatních stanů,
protože moje chrápání často ostatní členy výpravy
budilo. Jaci nikdy nikomu nic neudělali, šli hu
sím pochodem, nepřivázáni, a jejich vodiči je řídili
jenom hvízdáním. Šerpy jsem nikdy neviděl jaka
uhodit. Ráno, když se toulali po pastvinách, šerpa
na ně hvízdal. Když dělali, jako že neslyší, přestal
pískat a sehnul se pro kámen. A jak pochopil, co
šerpa dělána dal se do pohybu. Když dělal nadále
hloupého, šerpa po něm kamenem hodil. Jak pak
určitě pochopil, že jde do tuhého a přišel. Ale šerpa
ho nikdy netrefil, kámen letěl vždycky kolem jaka,
i když vzdálenost byla pět metrů.
33.
V Phorche (12.500 stop) jsme byli pozváni do do
mu našeho sirdara na velkou párty, šerpové jsou
družní a přirození. Mají rádi zábavy a chtěli nám
ukázat, jak si oni žijí. Náš sirdar měl velký dům,
dobře zařízený (na jejich poměry velmi moderní, s
aluminiovou střechou!). V přízemí jsme samozřejmě
narazili na dva jaký, žebřík nahoru měl zábradlí a
v prvním patře byly na podlaze přikrývky. Směstnali
jsme se tam všichni, a už se začal podávat čang, Kukri
rum a rakshi. Hostily nás dámy a bylo třeba obsta
rat pobavení, šerpové pro nás tančili a zpívali.
Tančí jako Jugoslávci nebo Řekové: chytnou se pod
paždí, udělají řadu a poskočí dopředu, zvednou no
hu, dupnou, dva kroky dozadu a podobně. To, že se
drží, má výhodu, že ti nalízlí nespadnou a mohou se
proto bezpečně zúčastnit zábavy. My jsme se při
družili. Tanec nám ještě šel, ale zpěv ne. Mají takové
nasládlé, smutně pomalé melodie, hodně jich zpívá
falsettem, ale všichni se dobře baví. Derek jako
obvykle, přispěl Lady Jane, ale anglosasové jsou
trochu pomalí pro takové temperamentní šerpy. Na
še část programu se nemohla rozběhnout. I vyskočil
jsem (po třetím šálku čangu) a zapěl se čtvrtým
šálkem v ruce “ Maryša, pusu dal, mámy sa nepýtaj, Maryša pusu dala a mámy se nepýtala” . Vždyc
ky jsem si vzal jednoho šerpu ssebou, zatančili jsme.
já zapěl sloku, on vypil svůj šálek čangu, a já už
vzal dalšího. To se jim líbilo, pohyb, melodie, důvod
k vyprázdnění šálku. A když Maryša dala pusu po
dvanácté, já už nemohl, ale šerpové s Maryšou po
kračovali. Párty byla senzační. Jako zákusky jsme
měli horké brambory s máslem. (Hádejte, jaké vý
hody to mělo? Zahřejete si při jídle prsty, a bram
bory dobře ssají čang.) Nakonec jsme se odebrali
do stanů. Několik členů spadlo s prvního patra me
zi jaký, které to vůbec nepřekvapilo, dva členové
museli být odneseni, John chtěl skočit z okna dolů
(vzít to jako zkratkou) a já sešel po žebříku po čty
řech. Velký úspěch, každý si přišel na své.
34.
Naštěstí druhý den byl dnem odpočinku. Oficiálně
to byl den úklidu, kdy jsme se měli umýt, vyprat
si prádlo, zašít díry v košilích a vůbec dát do po
řádku věci před hlavním náporem. Sloužilo to k
aklimatizaci. Horolezci se aklimatizují jeden týden
každé tři tisíce stop. Příliš náhlý výstup znamená
riziko nemoci z výšky, bez aklimatizace tělo prostě
vypne. Pociťoval jsem výšku při chůzi. Nejenom že
jsem nemohl jít rychle, ale sednout si a zvednout
se byla velká námaha. Proto jsem odpočíval ve sto
je. Zem se vám najednou začne točit pod nohama,
nevidíte dobře na jedno oko, potom na druhé. Hučí
v hlavě a lapáte po vzduchu, čím hlouběji dýcháte,
tím méně vzduchu dostanete. Máte pocit, že vám
někdo drtí prsa; plíce jsou najednou v presu. Ale
kdo chce kam, pomozme mu tam, jak říkala moje
babička. Nikdo mne nenutil do Himalájí!
35.
Scéna nad Khumjong byla úžasná. Nikdy jsem ne
viděl takové výškové rozdíly. Nad námi na levé stra
ně 5.000 stop vysoká stráň, 2.000 stop dolů je řeka.
Na druhé straně řeky hora přes 22.000 stop a před
námi v dálce malá vesnička, na svahu. Za horami je
Tibet. Když svítí slunce, je pěkné teplo, když zajde,
je okamžitě zima. V noci vidíte do dálky, měsíc se
zrcadlí na ledových polích na horách na vámi a vítr

\\

\

ševelí ppyírovými modlitbami přivázanými na slou
pech. často je mlha v údolí a vidíte jen ledové
vrcholky hor. A to ticho — žádný živočich, žádný
hluk, jenom vítr a řeka k vám promlouvají, A pozdě
večer, když je tábor ve stínu, odlesk měsíce se zrcad
lí vysoko nad vámi na horských vrcholcích. To jsou
nezapomenutelné okamžiky. Bohužel zima nás brzy
zahnala do stanu a v něm do dvou spacích pytlů.
- 36.
Psychology bude zajímat, že čím výše se dosta
nete, tím hlubší je váš spánek. Moje sny se vracely
daleko do dětství. Ve výškách se mi zdálo o mladých
a mladších dnech mého života. Prožil jsem v té zimě
okamžiky, kdy jsem jasně viděl všechny detaily své
ho života, když jsem byl čtyřletým klukem. Vracel
jsem se do vzdálené minulosti (a když je vám pa
desát, obecná škola je skutečně daleko), kdy jsem se
hádal s kamarádem Karlem Musilem o kuličky a
vzpomínal na pana řídícího a na první rok v obec
né škole.
37.
Pochod teď byl namáhavý a čím dál tím nesnad
nější. Dostali jsme se do Pheriche (13.921 stop). To
je vesnička, kde ani šerpové nebydlí v zimě. Je
tam přílišná zima i pro ně. Vesnička je v údolí,
kde je malá přistávací plocha pro helikoptéry. Od
tud se mohou evakuovat zranění či omrzlí horolezci
(pokud se dostanou se strání Mt. Everestu živí až
sem). Helikoptéra prý přiletí z Kathmandu a dopraví
vás tam za 800 US dolarů. To nás ovšem nezajímalo,
protože jsme neměli bezdrátové spojení, abychom
ji přivolali. Zde jsem si také plně uvědomil zrádnost
zdejšího podnebí. Přišli jsme za pěkného počasí ko
lem 3. hodiny odpoledne, ale během půl hodiny kle
sla teplota tak náhle a tak hluboko, že jsme mrzli
a ani velký oheň nepomohl. Seděl jsem schoulený
za kamennou zíďkou a doufal jsem, že se jak, co
nesl můj pytel, brzo objeví. Ten večer jsem na sebe
navlékl všechno, co jsem měl a tak oblečen- jsem
žil příštích 10 dní. V Pheriche je také záchytná po
mocná stanice, kde prostě můžete v nebezpečí za
ložit oheň. Je to chata prakticky zakrytá nasekaným
(a přineseným) dřívím. Všechny budovy jsou jedno
patrové, z kamenů a mají dřevěné dveře a dokonce
i sklo v malých okénkách. Jen tak mimochodem:
zde přestalo naše ranní umývání.
38.
Devátého ledna -jsme opustili Pheriche. Země byla
zmrzlá, šli jsme po skalách, štěrku, mechu a podél
kamenných plotů. V létě se tady pasou jaci; v
zimě byli jedinými živými tvory ptáček, co poska
koval s kamene na kámen a tři štěňata, vychrtlá,
skotačivá, která se rvala o každý zbytek jídla, který
jsme jim hodili. Zřejmě patřila k záchytné stanici,
protože v celé vesnici jinak nebylo živé duše. Nad
údolím na jedné straně je příkrá Taboche pokrytá
sněhem a na východ je Ama Dablsm — kopule ledu.
39.
Přišli jsme na první ledová pole. To je konec le
dovce Khumbu, který začíná pod Mt. Everestem.
Pokud bylo pole rovné, ještě to šlo, ale jak bylo na
kloněné, klouzali jsme, brali to po čtyřech a doufali,
že se nikomu nic nestane. Zlomenina či vyvrtnutí
kotníku by znamenalo konec cesty — právě teď,
když jsme tak blízko cíle. Pozoroval jsem jaký; šli
po ledu jako baletky, .pomalu, drobné krůčky, ale
jak začali klouzat dolů, přední nohy se zarazily jako
pod brzdou a zadní nohy dělaly malé poskoky, aby
našly někde oporu. Bylo mi jich líto; šerpové se jen
chechtali. Žádnému jakoví se naštěstí nic nestalo.
Ani jeden nespadl, ale bylo vidět, že se bojí. Nesná
šeli kymácivé dřevěné můstky přes potoky. To na ně
musel vodič hodně hvízdat, než se dali přimět k ná
stupu a potom, můstek přeběhli malými krůčky.
Jsme v území ledovce Khumbu, nad námi je Ama
Dablam. sna,d nejkrásnější zdejší hora. Vypadá jako
matka s rozpaženýma rukama, nebo matka s dvěma
dětmi. Je jenom o tři tisíce stop vyšší než náš cíl,
ale jako hora vypadá jako Matterhorn.
40.
Teď vidíte pravé Himaláje. Ty vzdálenosti a výš
kové rozdíly! Kolem nás všude led a zmrzlý sníh.
Nad námi slunce, pod námi se údolím valí mlha.
špatné počasí je pod námi, mračna, která zahaluji

údolí, jsou pod námi, tak jsme vysoko. A ke čtvrte
odpoledne dorazíme do Lobujeřýl-6,175; step),,Táboř^
me na ledě. Je tu jeden “ hotel” , dva japonští tuřisté a naše výprava. Kdo si nemůže dovolit hotel)
může spát pod velkou skálou. Je tam ohniště, vchod)
zastaven kameny, -na zemi se mohou rozložit spací
pytle. Máme dva pacienty. Horolezec z Nového Zě?
landu dostal najednou výškovou nemoc. Nemůže pít.
a rychle slábne. V noci mne náš vůdce Bruče probuď
dil a vyžádal si moji termosku. Dělají mu slabý čaj
s glukosou a krmí ho tím každou, hodinu. ..JpKo,.,.,ka
marád, také zkušený horolezec, je rovněž nemocný.
Má mírnou horečku a doktor se obává zápalu plic.)
Manželka doktora, ošetřovatelka)'~a~”dvá ’ séřpove~š;j
nimi zůstali v táboře. John prostě nesmí usnout, je-j
nom klímá, každou hodinu dostane pár kapek čaje)
s léky. Nemohou ho udržet v teple. Ve stanu máme)
až 15 . stupňů Celsia ^pod nulou. Musí proto zůstat!
polo v sedě, pohybují mu pažemi, masírují prsty uš
nohou, jen aby krev proudila. Bruče ho ráno posadil)
na slunce, pokud možno za vítr, mluví na něj, musí]
odpovídat, jen ať neusne. .Šerpa nemluví anglicky,)
tak se nemocný Dick, a ošetřovatelka střídají a i
udržují proud rozhovoru. Vzučh je- tu tak studený, <
že řeže jazyk. Málo mluvíme, máme šálu nebo ba- í
laklavu přes ústa. Ken, 551etý zkušený buschwalker j
z Tasmánie, už má také dost. Byl několikrát v Hi-j
malajích a Kašmíru, ale nikdy tak vysoko. Rozhodl;
se zůstat v Lobuje.
5
41.
J
A tak desátého ledna nás deset vyrazilo na před-í
poslední výstup.—šlo se podél a přes ledovec Khum- \
bu, po mořeně, zmrzlých kamenech a ledových po- ’
lích. Už nemohu. Můj šerpa Ang Djorge, kterého i
jsem “ adoptoval” za 1 US dolar denně, mi dokonce ;
nese ^malý ruksáček s-kamerou a čočkami. Také:
mi půjčil horolezeckou hůl (ice axe). Držadlem je j
zaostřená motyčka, na jedné straně na sekání schodu)
v ledu a širší motyčka na druhé straně, kterou s e )
zakopete na srázu při traverse, abyste nesklouzli do- !
lů. A hůl má velmi ostrý dlouhý bodec. Moc mi ale ?
nepomáhá, jsem unaven, na ledě nemám sílu zabod-i
nout hůl dost hluboko. A tak se plahočím a doufám,í
že se dostanu do příštího tábora. Naučil jsem se dal-;
ší, velmi důležité šerpovské slovo “ koli” — pomalu. .42.
j
Jaci nás předešli a ledové stěny hor kolem nás sej
přibližují. Údolí se zúžuje a já se stále jen plahočím.;
Proč? Tvrdohlavý, jako mezek, musím se dostat naj
vrcholek Kala Pattar, děj se co děj. Už mi bylo-i
zdvořilá nabídnuto, že bych mohl zůstat tady dole )
s ohledem na můj věk. ale mám dost síly ktomu,;
abych sprostě odpověděl)
i
43.
j
V těchto výškách se lidé vůbec dostávají do po- í
divné hádavé nálady. Zkrvavený nemanželský synu)
sem, zkrvavený nemanželský synu tam, i. můj šerpa
Ang Djorge pochytil anglické slovíčko “ Bastard” a se>
smíchem ukáže tu na jednoho, tu na druhého člena j
výpravy, zavolá na něj “ bastard” a směje se na ce- \
lé kolo. Nemá ovšem ponětí, co to slovo znamená.
;
44.
i
A nakonec vidíme v dálce na výšině podél ledov- ■
ce Khumbu zamrzlé jezero Gorakchep (17.060 stop).Je zamrzlé po většinu roku. Přes něj, jeden za dru-)
hým husím pochodem, a tu je náš poslední tábor.
Otevřená proláklina na břehu jezera. Jeden šerpa)
už sedí na bobku na ledě a seká; potřebuje led k:
vaření. Žádná tekoucí voda. Nejzajímavější jsou ma
lé “ seracs” na zemi.
45.
To je horolezecký název ledovcových útvarů, které
vítr vytvoří. Pod námi na ledovci jsou asi 20 - 30
stop vysoké; jsou to podivné homoly, jako plachty,
nebo žraločí ploutve, všechny jsou zaostřeny jedním
směrem k Mt. Everestu — odtud neustále fouká vítr
a ten je tak zaoblil. Jsou tu celý rok. Dělá to dojem,
jako byste byli v království ledové princezny, někde
v pohádce. Jsou bílo-zeleně-namod-ralé barvy, podle
toho, s které strany se na ně díváte a .ja ť jsou ši
roké. Podobně jako stalagmity v ledových jeskyních.
Připadal jsem si jako na měsíci. Jste v povznesené
náladě (řídký vzduch), připadáte si jako silný obr
v pohádce, jste najednou pánem celého království
kolem vás. Smějete se, chtěli byste se yžnést nahoru,
cítíte, že byste mohli letět a teprve když se zved
nete, abyste popošli několik metrů, si uvědomíte
svoji slabost a skutečnost té celé situace.
46.
Ale co snad není ani v evropských Alpách, jsou
takové malé seracs na zemi, kudy jdeme. Jsou asi
dvě stopy vysoké a musíte si dát pozor, kam stoup
nete. Snažil jsem se špičku některých ukopnout bo
tou. Kdepak, jsou jako z betónu. Jinými slovy: ne
povolí a když se nepostavíte mezi ně, tak buď ■'••^adnete nebo si vymknete kotník. Z d áli"
.??.(. jako
hejno husí, bílé, v houfu, jako. by;. p-ocnodovaly jed
ním směrem —- tam, kudy nejvíce a nejpravidelněji
fouká vítr.
(Pokračování v příštím čísle)
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(Pokračování se str. 3)
čteme-li podrobněji úvodníky i nudné státnické
projevy v režimním tisku,
je jasno: ekonomika so
cialistického Českosloven
ska je na tom bídněji než

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
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958 Nepean Highway, MOORABBIN, V ic., 3189

kdy jindy a nad občanem
visí opět Damoklův meč
zdražování (anebo, jak se
v socialistické hantýrce
říká - “ úpravy cen” ). Tak
komentář, Mladé fronty z
poloviny ledna praví:

Dva důvody proč
mále být vaše čistá mzda
v roce 1975 vyšší
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1. SA ZB Y DANĚ Z PŘÍJM Ů B Y L Y AUSTRA LSKO U VLÁDOU SN ÍŽEN Y

Daňové srážky, odečítám'■ z vašeho týdenního platu, budou okamžitě sníženy.
Snížení daně ohlásila vládn 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 JČ E K NM DŮM JA KO O D Č IT A T ELN Á POLOŽKA PŘ I V ÝPO Č TU DANÉ

Australská vláda oznámila, že úroky z půjček na koupi domu mohou být od 1. července 1974
odčitatelnými položkami v iaňovém 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

J

Á
A J s -J ?

srážky

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 podrobnosti jsou uvede íy na zadní' straně prohlášení.
Authorised by the Australian Government.

_Ja L
.
^AUSTRALjA^í'

“ Proti řadě jevů1v ka
pitalistickém světě ne
jsme imunní . . . Situace,
která se v oblasti cen su
rovin, vytvořila, se nás
úzce dotýká.”
Ačkoliv režim mluví
' pravdu jen málokdy, ten
tokrát se nemýlí. Čs. ho. spodářství je ovšem zá
vislé hlavně na svém vel
kém bratru, ten se však
: s malým satelitem nikte|rak nemazlí. Jak píše exi- .
lové české slovo, Brežněv
sice slíbil v létě na Kry' mu, že SSSR nebude pro
tento rok svým satelitům
' zvyšovat ceny nafty, zá
roveň však “ požádal” ,
aby malí bratříčkové za
pomněli na veškeré dluhy,
které u nich SSSR za rok
1974 udělal. Pro Českoslo
vensko to znamená “ ma
ličkost” asi 80 miliónů
rublů. Ještě hení jasné,
co bude velký bratr poža
dovat příští rok. Proto už
v novoročním televizním
projevu tloukl Gustáv Hu
sák na poplach: “ S pohy
bem cen ve světovém ho
spodářství je třeba počí
tat i v roce 1975 a v le
tech dalších.”
Kdyby generální tajem
ník KSČ mohl počítat se
všenárodním
zvýšeným
pracovním úsilím a oprav
dovým zájmem všeho li
du, snad by se podařilo
katastrofu ještě oddálit a
splnit všechny požadavky
žraločího bratra, aniž by
bylo nutno utáhnout pra
cujícím opasky. Protože
však v socialistické re
publice vládne šlendrián,
zlodějna a úplatkářství,
pohroma je neodvratitelná. Zatím režim řeší si
tuaci odstraňováním vy
možeností, které předtím
s halasem zaváděl. Tak
například byly odstraně
ny půjčky na některé
osobní automobily. Režim
také verbuje vyšší počet
pracovních, sil do zaostá
vajících oborů. Hovoří se
o tom, že pro tento účel
bude zkrácena povinná
školní docházka o jeden
rok, takže do pracovního
poměru budou děti nastu
povat již ve čtrnácti le
tech.
Ať již se uskuteční -to
nebo ono z navrhovaných
opatření
k
“ upevnění
discipliny” , jedno je jisté:
řadový československý ob
čánek bude muset utáh
nout opasek.
M. Čechová

17. 2. 1975
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HOUSLISTA J Á S E K , HOBOJISTA TA N C IB U D EK

Podle platných předpisů ministerstva vyučování ve
Viktorii mohou osoby starší 25 let složit maturitu,
jsou-li úspěšní pouze ve 3 předmětech. Protože je
čeština nyní uznaná za maturitní předmět, mů
žete si vyvolit češtinu za jeden z požadovaných tří
předmětů. I pro starší zájemce o maturitu je proto
otevřena maturitní třída češtiny každou sobotu v 9
hodin dop. v University High School, Parkville. Tuto
třídu vyučuje středoškolský učitel dr. Jaroslav Ha
víř.
Dne 15. února se konal zápis do kurzů češtiny pro
děti i dospělé, avšak můžete se zapsat dodatečně,
zavoláte-li na Princes Hill High School ředitele všech
sobotních jazykových kurzů, kterým byl jmenován kra
jan p. Štefan Kasarik (Slovák), nebo p. M. Ciglera
(tel. 82-5285) nebo HD. Nepřihlásí-li se naproti tomu
do některé skupiny kurzu češtiny minimální počet 10
žáků, ministerstvo školství třídu zruší. Upozorněte
všechny známé.
Z P R Á V Y S. K. SLA V IA M ELB O U R N E

Slavia zahájila letošní sezónu prvním zápasem ve
večerním turnaji o pohár Ampolu na Olympijském
stadiónu vítězstvím nad Wilhelminou 2 :1 ( 1 : 0 ) a
hrou, která je dobrým přislibem pro další zápasy.
V prvním poločase měla Slavia jasnou převahu v
poli, ale střelba se nedařila. Teprve 3 minuty před
přestávkou se podařilo Murphymu umístit v síti míč.
který pohotově přihrál David Hughes. Po změně stran
se Wilhelmina v poli zlepšila a v 55. minutě po chybě
slavistické obrany se jí podařilo vyrovnat na 1 : 1.
Mužstvo Slavie se však poté ujalo opět iniciativy,
soustavně útočilo a 11 minut před končeni dal Hughes
vítěznou branku, když vsítil míč odražený od branká
ře po střele G. Traina.
V sobotu 22. února pokračuje na Olympijském sta
diónu turnaj Ampolu. Slavia se utká s mužstvem
JUST a Melbourne s George Cross-em. Začátek v
7.45 hod. večer.
^ m iiH m u iiiiim u iiH iiiiif it m m iiim iiiiif íH iiiiiiim in ii^
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Melbournský komorní orchestr (Melbourne Chamber Orchestra) byl založen v roce 1973. a pilně se
snaží proniknout na australskou hudební scénu. -Je
složen převážně z mladých umělců včetně dirigenta
Paula Coppense, a přestože orchestr dosahuje vy
rovnané úrovně, má ještě nejeden úkol před sebou.
■Ustanovení houslisty Ladislava Jáska jako koncert
ního mistra a primária orchestru a hobojisty Jiřího
Tancibudka jako vedoucího sekce dechových nástro
jů zajisté sleduje umělecké a pedagogické poslání,
aby tito zkušení hudebníci ovlivnili ostatní členy
orchestru a mám dojem, že i samotného dirigenta.
V neděli 9. února uspořádal Melbournský komor
ní orchestr koncert v hale Národní galerie v Meíbourne a přes letní odpolední termín se setkal s
přeplněným auditoriem. Pořad barokní hudby byl
sestaven z Handelova koncertu B dur, Mozartovy
29. symfonie, koncertu J. C. Bacha pro housle a
violoncelo a Haydnovy symfonie B dur pro housle,
violoncelo, hoboj, fagot a orchestr. Jáskovi a Tancibudkovi byla dána příležitost k uplatnění, využili
ji a jasně vynikli nad ostatní instrumentalisty.
Ladislav Jásek se usadil v Sydney loňského roku.
působil jako houslový pedagog na universitách v
Adelaidě, Brisbane a . lucklandu, od roku 1972 jako
primarius a sólista v -Londýně (Royal Philharmonie
Orchestra, London Mozart Players). Jáska uslyšíme
v této sezóně jako sólistu v Sydney a Canbeře, do
Melbourne i jinam ještě přijede jako člen jím za
loženého klavírního tria (Ensemble Soloists of Syd
ney), jehož koncerty se objeví v abonentním cyklu
Musica Viva.
Jiří Tancibudek, do roku 1948 první hobojista Čes
ké filharmonie, působ* již roky v Austrálii a to nej
prve krátkou dobu v Sydney, pak léta jako první
hobojista Melbournskéno symfonického orchestru, od
kud odešel vyučovat na konservatoř při universitě
v Adelaide, kde také založil ve zdejším hudebním
světě dobře známé dechové kvinteto. Jiří Tancibudek
zasahuje velmi zdárně do hudebního života nejen v
Jižní Austrálii, ale v celé zemi.
IP

E — Při návštěvě Geelongu
E zemřel náhle poúnorový
čs. uprchlík Rudolf Martí
nek, který vedl ve své re
žii hotelovou jídelnu v Melbourne-Richmondu.
573 Hampton St.,

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 2.3(1 hodin odpoledne;
v Edinburském parku v North T'tzro y.
*• , , ' \ í

Jak této hudbě, tak dalšímu bohatému programu
bude předcházet “ Průvod ■národ''” 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. Prjďte se dobře
pobavit. Podpoříte současně naše spolky v úsilí pro
pagovat naši populární hudbu a tance y Austrálii.
Budeme vděčni, přihlásí-Ii; sě další f pomocníci
do bufetu a k organizaci průvodu. Mriftfřmáce: J.
Kafka, 2 Junction St., Preston, .Vic., tel. 48é 2737 ne
bo Mr. Bob Phillips, Fitzroy Town Halí.
J. K.
ČS. S P O L E Č E N S K Ý A SO CIÁLN Í K L U B V M ELB O U R N E
■

pořádá v neděli 2. března 1975 v místnosti klubu-na
632 St. Kilda Rd., Melbourne ČAJ O PÁTÉ s boha
tým občerstvením. Vstupné $ 2.-.
ČESKÉ

O CH O TN ICKÉ DIVADLO V M ELB O U R N E

konalo řádnou valnou hromadu, která zhodnotila čin
nost v minulém funkčním období a udělila odstu
pujícímu výboru absolutorium. Na. další období byl
zvolen tento výbor: předsedkyně J..: Rojerová, místc-př. K. Gráf, jednatelka Z. Haberová, pokladník
J. Voborský, členové výboru R. Gráfová, K. Prů
šová. E. Skružná, J. Vaňková, D.- Dvořák, P. Hory
na, J. Kafka, K. Konečný, J. Kousal,. V. Novák, Jan
Sadílek, Jar. Sadílek, E. Svoboda, F. Toman, B.
Tomeček, J. Vaněk a F. Vozábál; revizoři účtů V.
Miková a J. Skružný.
Z, H.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

S

Malý oznamovala*

iS r C H R P A

Telefon: 98-5756

i Optical Service

=

|
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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
V POSTNÍ DOBĚ

se koná každou neděli ve
3 hodiny odpoledne “ Na
Šumavě”
u
Belgrave
South,
Vic.
KŘÍŽOVÁ
CESTA ke kapličce Praž
ského Jezulátka.
,

“

H Ř E NA PIANO

vyučuje v Melbourne
bývalý
pražský pianista
J IŘ Í R IC H T E R

Fiat 8,
361 Royal Parade,
Parkville, Vic. 3052
Může učit též základy
hry na harmoniku.
Mládenci, panny a
mladé manželky!

Chcete se zdokonalit
v základech vaření
na našich nebo Vašich
kamnech?
Chcete poradit, jak nej
výhodněji nakupovat?
Odborník - pensista je
k dispozici. Informace:
tel. (Melb.) 80-5857.

Matka malé holčičky
pí. Vlád. Rejdová,
13 Charles St.,
Carlton, Vic.
by mohla
hlídat další dítě

nebo 2 děti během dne,
event. po celý týden.
Informace: tel. (Melb.)
92-8573. '

Předáme zavedený
SM ÍŠEN Ý OBCHOD
A M ILK B A R

ve West Brunswick.
Renta $ 30.- týdně za
obchod a byt
(3 ložnice).
Tel. (Melb.) 388-522.
Kdo může půjčit
v Melbourne
STA RŠÍ PIANO

nebo levně prodat?
Bude používáno
pro čs. program.
Tel. 480-2737

Č ES K O S LO V EN S K É D EM O K R A T IC K É ORG AN IZA CE V M ELB O U R N E

srdečně zvou na

ODVOLACÍ T R IB U N Á L PRO SOCIÁLN Í Z A JIŠT ĚN Í

ODVOLEJTE SE
K NÁM
Žádal-li jste ministerstvo pro sociální zabezpečení o pensi,’ příplatek’ něho '
podporu a nejste spokojen s rozhodnutím, které bylo ve Vaši záležitosti
učiněno, můžete se nyní odvolat k
.

O D V O LA C ÍM U
T R IB U N Á LU PRO
S O C IÁ LN Í ZA JIŠTĚN Í
(SO CIÁL S E C U R IT Y A P P E A L S T R IB U N Á L)

Odvolací tribunál je v hlavním městě každého z australských států a v
Canbeře, ACT. a zasedá v něm právník, zástupce dobročinných organizací
a znalec v záležitostech sociálního zajištění. Ti prostudují Váš případ a_
pomohou Vám, jak nejlépe budou moci. často ani nebude třeba, aby se
s Vámi sešli a případ prodebatovali. Když se tak však stane, bude to
setkání neformální. Tribunál vypracuje doporučení generálnímu řediteli
ministerstva pro sociální zajištění, jaká opatření by měla být v té věci
provedena.
' .
Odvolání lze podat proti jakémukoli rozhodnutí, které se týká Vašich
nároků a které učinilo ministerstvo sociálního zajištění.
Odvolání jsou bezplatná a pokud je to možno, mají být psána na formulá
řích, které jsou k dispozici v každé kanceláři ministerstva sociálního
zajištění.

VZPOM ÍN KOVÝ V E Č E R NA

N A R O Z E N IN Y T. G . M A S A R Y K A
který se bude konat v pátek dne 7. března 1975 v 8 hodin večer

“
11

v malém sále konservatoře při Melbournské universitě
(proti R. M. nemocnici — elektrika č. 18>19, 20. zastávka 17)
Na programu jsou proslovy, recitace, hudba, zpěvy a národní tance

A u straiian D epartm ent
of Sociál Security
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Tři tituly do SSSR — Čs. krasobuslaři podprůměrní

Mistovství Evropy v krasobruslení
Kdyby nebylo velmi náročného trojitého "toeloo pa", kterým prakticky východní Němka Christine
Errathová porazila ve velkém souboji Holanďanku žijící v Kalifornii Diannu De Leeuwovou o obhá
jila evropské prvenství, dalo by se říci, že šampionát starého kontinentu v Kodani nepřinesl, pokud se
týče výkonnosti, nic nového. Absolutními vítězi se zde stali reprezentanti SSSR, kteří získali tři zlaté
medaile: ve sportovních dvojicích se stali už potřetí mistry Evropy 25!eíá Rodninová s 221etým Zajcevem, v tanečních párech dominovali znovu Pochomo vová a Gorškov a třetí titul mistra Evropy získá!
20letý Vladimír Kovalev.

Čs. reprezentace na evropském mistrovství v Ko
dani byla podprůměrná, znamenala ústup ze slávy
Jediné slušné měřítko snese 221etá bratislavská krasobruslařka Liana Dráhová, ani ta však neobhájila
"bronz” z-loňského šampionátu. Obsadila čtvrté mí
sto, což bylo při jejím prý posledním startu na evrop
ském mistrovství smutné loučení.
Jedinou nadějí čs. krasobruslařského sportu je
Í51etý Miroslav soška (trenérka Hilda Múdra), ale

V rakouském Ramsau (ve Štýrsku) probíhaly boje
lyžařů klasických disciplin o tradiční Pohár Dachsteinu, ve kterých hráli významnou roli i čs. repre
zentanti. Byly to především ženy, ale i muži zde
čestně obstáli, čs. děvčata: Bartošová, Sekajová a
Blanka Paulů vyhrála zde štafetu na 3 x 5 km v
čase 1:00:5,55 hod., rozdílem 46 vteřin před Švédkámi a štafetou SSSR. V soutěži jednotlivkyň na 5 km
byla držitelka stříbrné medaile světového šampionátu
Blanka Paulů druhá za Finkou Suhonenovou; Alena
Bartošová 4. a Anna Pasiáková 9.
Ani muži zde nehráli roli outsiderů. V běhu na
30 km byl překvapením závodu^ František Šimon,
který narušil naprostou doménu Norů, když za Odd
Martinsenem a Magnem Myrmou obsadil velmi čest
né 3. místo, před jedním z předních světových vy
trvalců. dalším Norem Odevarem Braa-ou. Jiří Be
ran byl v tomto skvěle obeslaném závodě na zledo
vatělém povrchu šestý, což je jistě další pěkný úspěch
Čechoslováků.
Na výbornou obstál v posledních dvou týdnech i
nejlepší čs. lyžař alpských disciplin Miloslav So
chor. Dne 27. startoval v obřím slalomu Evropského
poháru v rakouském Bodendorfu, kde obsadil velmi
čestné 4. místo. Uvážíme-li, .že za ním na 5. místě
skončil Ital Pegorari, 7. byl Ital Fausto Řadiči a
8. držitel olympijské medaile italský reprezentant
Schmalzl. pak je to mimořádně velký úspěch Milo
ši ava Sochora. Obří slalom zde vyhrál Švýcar Heini
Memmi před Rakušanem Berchtoldem a Švýcarem
Ernestem Goodem.

než se vypracuje a získá u rozhodčich "jméno” , to
ještě potrvá alespoň tři sezóny.
Pořadí mužů: 1. Kovalev (SSSR), 2. Curry (V.
Británie), 3. Oyčinnikov (SSSR) . . . 6. Zdeněk Pazdírek . . . 14. Miroslav soška (ve "volné” měl dva
trojité skoky).
Ženy: 1. Christine Errathová (V. Německo), 2.
De Leeuwová (Holandsko), 3. Potzschová (V. Ně
mecko), 4. Dráhová.
Sportovní dvojice: 1. Rodninová — Zajcev (SSSR).
2. Kermanová — Oesterreich, 3. Grossová — Kagei- — Čs. rohovníci v prvním mezistátním střetnutí r.
mann (obě V. Německo) . . . 12. sourozenci Spieglovi 1975, totálně zklamali, když po slabém výkonu pro
Skvělá bilance zájezdu ve Finsku
(ČSR).
hráli v dolnosaském Hannoveru s boxery NSR 6 : 14:
T Ř I V ÍT Ě Z S T V Í V " C E N Ě IZ V E S T IJÍ"
Taneční páry: 1. Pachomovová — Gorškov (SSSR),
. Po loňských dvou porážkách s Finy na mistrovství 2. Greenová — Mattš (V. Británie), 3. Liničuková, v odvetě (v obou týmech dostali příležitost i další
světa odjižděli tentokrát čs. hokejisté ke 3 utkáním s —- Karpomosov (SSSR) . . . 10. Pešťová — Pokor boxeři) se týmy rozešli za remizy 10 : 10. Z čs. druž
stva zasluhuje absolutorium snad pouze Petr Somreprezentanty Finska s obavami, avšak zápasy skon ný (ČSR).
mer, který se postaral v Hannoveru o velké překva
čily skvěle. Čs. národní mužstvo vyhrálo v Turku
pení, když porazil "parádního koně NSR” (jak psali
6 : 1 , v Tampere 6 : 0 a v Helsinkách 4 : 0 a získalo
západoněmečtí novináři) Petra Hussinga z Meultak všech 6 možných bodů pro celosezónní soutěž
D E B A K L P LZN Ě V PM EZ
heimu (těžká váha), který po porážce ;s pozdějším
Ceny Izvestijí. Čechoslováci předvedli — až na prv
Když se příznivci házené v západočeské metro mistrem světa George Foremanem prohrál v mezi
ní třetinu zahajovacího utkání, moderní, útočný ho poli dověděli, že se družstvo plzeňské Škodovky utká
státním utkání po šesti a půl letech první střetnutí.
kej, s kterým nejsou bez šance na, dobré umístění ve čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí s fa — Tabletenisté pražské Sparty postoupili do finále
ani na mistrovství světa v NSR.
. voritem soutěže družstvem Steaua Bukurešť (před Poháru mistrů evropských zemí, když doma porazili
Stav soutěže Poháru Izvestijí:
tím vyřadil finalistu loňského ročníku MAI Moskva), francouzského přeborníka Kremlin Bicentre 5 : 2. Ve
J. SSSR
12 utkání 21 bodů skóre 64 : 31
nedávali už předem svým miláčkům naději na po skvělé formě se v tomto utkání představil Milan
2. Československo
9
13
40 : 20 stup. Že však škoda Plzeň prohraje v prvém čtvrtfi Orlowski, který vyhrál všechna tři svá utkání. Mi
3. Švédsko
12
9.
39 : 46
nálovém střetnutí v rumunském hlavním městě 7 : 20, stra Francie Secretina porazil suverénně 21 : 17 a
4. Finsko
15
4
31 : 77 to nikoho ani ve snu nenapadlo. Plzeňští házenkář; 21 : 13, když naznačil, že může čestně obstát i na
udrželi krok s Rumuny snad jen v prvním poločasu, únorovém mistrovství světa v Kalkatě. Ve finále
po změně stran se nedokázali prosadit proti tvrué PMEZ se Sparta Praha' střetne s vítězem semifiná
H okejová liga
obraně .domácích. V žádném případě nemá už škoda lového utkání mezi družstvy Mladost Záhřeb (obháj
Vše nasvědčuje tomu. že 12 kol před závěrem 1 Plzeň naději na postup mezi čtyři nejlepší týmy Po ce titulu) a Spartacusem Budapešť.
čs. hokejové ligy je už rozhodnuto jak o novém háru mistrů evropských zemí. v plzeňské odvetě — Poslední lednovou neděli se běžel ve španělském
San Sebastianu přespolní běh, jehož vítězem se stal
mistru tak i o sestupujícím týmu. Mužstvo SONP už nemůže zvrátit výsledek z Bukurešti.
Španěl Mariano Haro. kterému na vice než 10 km
Kladno vyhrálo svá poslední dvě mistrovská utkání
trase stopli 31:30.8 min. Startovali zde i čs. vytrval
31. a 32. kola dcma r.ad Litvínovem 3 : 1 a nad praž
ci: Pavel Suchan byl časem 32:35.0 min. osmý, Sta
F A V O R IT É " P R O P A D L I"
skou Spartou 6 : 3 (Jihlava naopak ztratila bod v
Ve švýcarském Melchnau probíhalo poslední ledno nislav Hoffmann časem' 32:45.4 miu. desátý a ZwieBudějovicích — 3 : 3 — a prohrála doma s Pardubi
c e mi ' 2 : 3) a tak má už osmibodový náskok před vou neděli 26. mistrovství světa v cyklokrosu. na felhofer třináctý.
obhájcem mistrovského titulu z Horáckého stadiónu kterém Čechoslováci (kteří po celou sezónu patřili — V bavorském Inzellu se jely kvalifikační závody
k elitě a odjížděli do Švýcarska v domnění, že tam mistrovství.světa plochodrážních jezdců na ledě. Zví
v Jihlavě.
tězil Rus Vladimír Gibrov před Čechoslovákem Zdeň
S ligou se zřejmě budou loučit fanoušci v Gott zasáhnou do bojů o medaile) totálně zklamali. Na kem Kudrnou. Miloslav Verner obsadil 4. místo.
rezbahněné
trase
byli
najednou
bezradní,
start
pro
waldově, neboť zlínští hokejisté zůstávají stále ještě
— Vítězem mezinárodních tenisových přeborů USA
9 bodů za předposledním týmem v tabulce Ostra ně znamenal ústup ze světové šp'čky. Nejlépe ještě na krytých dvorcích ve Filadelfii, které byly prvním
vou a tak je jejich osud zpečetěn, i když konec ligy obstál jeden z aspirantů na medaili Vojtěch Čer-i turnajem Grand Prix tenistů pro r. 1975, se stal na
bude až v* polovmě května. Nyní bude několik li vínka, který byl 14. žaloudek obsadil 15., Mikštk; prosto nečekaně 331etý Američan Marty Riessen, jenž
26. a Kvapil 30. místo.
;
gových přestávek (kvůli mezistátním střetnutím).
Suverénními vítězí mistrovství světa — nejen ama-: ve finále porazil o 12 Jet mladšího krajana Vitase
Tabulka po 32. kole (ze 44): 1. Kladno 47 bodů,
Geruilaitise 7 : 6, 5 : 7, 6 : 2, 6 : -7 a 6 : 3 a inkaso
.2. Dukla Jih'ava 38 b., 3. Tesla Pardubice 38 b., 4. térského — se tu stali Belgičané. V soutěži amatérů val 15.000 dolarů.
zvítězil
Belgičan
Vermeire.
když
trasu,
dlouhou
21.
České Budějovice 35 b., 5. Litvínov 34 b., 6. Sparta
— Mistrem Evropy v rychlobruslení (čtyřboj) -se' stal
Praha 33 b.. 7. ZKL Brno 32 b., 8. Slovan Bratislava km (v sedmi kolech) zajel za í:00.11.hod., a porazil
v holandském Heerenveenu 271etý poručík norské
.30 b., 9. Plzeň 29 b.. 10. Košice 26 b „ 11. Vítkovice o 81 vteřin druhého nejlepšího účastníka, západního armády, loňský mistr světa, Sten Stensen, před dvě
Němce Thalera. V profesionální soutěži se prosadil
25 b., 12. TJ Gottwaldov 16 bodů.
poprvé Belgičan Roger de Vlaeminck. který porazil ma domácími rychlobruslaři Kuipersem a.Kleinem.
dva Švýcary Zweifla a Frischknechta o 31 resp. o
80 vteřin.
S U V ER ÉN N Í INGSTAV
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
■ Právě v letošní sezóně, kdy brněnská Kometa hraje
S V ĚLÁ MARTINA N AVRÁTILOVÁ
- Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
v 1. čs. hokejové lize téměř podřadnou roli, má Brno
181etá čs. tenistka Mar v americkém státě Virgi-šancí, že bude mít v příštím ročníku nejvyšší čs.
8 Moorhouse St.. Richmond, Vic. 3121.
hokejové soutěže jako jediné město dvě ligová muž tina Navrátilová jde na nia, kde po čtvrtfinálovém
Telefon: 42-5980
fóru od vítězství nad wimbledon
stva. Kromě Komety má naději dostat se mezi čs mezinárodním
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
V AUSTRÁLII $ 7,-,
úspěchu
k
úspěchu.
Po
skou
přebornicí
Ameri
hokejovou elitu brněnský Ingstav, který je naprosto
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 8.-, US $ 10.-,
suverénním mužstvem II. čs. ligy. Ingstav Brno ma účasti ve finále austral čankou Chris Evertovou
po 31. kole 53 bodů, 12bo_dový náskok před druhým ských přeborů v Mel - 3 : 6 , 6 : 4 a 7 : 6, porazi
Can. $ 10.-. £stg. 6.-, DM 24.-, Rand 8.-, nebo
jnejlepším mužstvem: z Ústí nad Labem. Pravda, bouřné předvedla skvě la v semifinále Wadeovou
ekvivalent
v jiné měně. — Výši leteckého
lý
tenis
i
na
celé
řa
z
V.
Británie
a
ve
finále
vítězové jednotlivých skupin II. lig budou pak hrát
ještě kvalifikační turnaj a pouze jeden tým postoupí dě turnajů v USA. Trium Australanku Kerry Melvilpříplatku do různých zemí sdělíme na požádání
do 1. ligy, ale Ingstav má pohromadě tak dobrý fu dosáhla na velmi pěk lovou 6 : 3 a 6 : 1 a inka
obratem.
celek, že má skutečně největší šanci dostat se mez: ně obeslané soutěži dám sovala 15.000 dolarů.
ské
dvpuhry
v
Merrifieldu
čs. extratřídu.

- - Ve zkratce - -

