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Angažovanost lidu i při oslavách nutná

Únor ve stínu května
Letošní oslavy "únorového vítězství pracujícího lidu" měly obvyklý pořad volná, ale pro jistotu na
a přece byly jiné než léta dřívější. Místo skutečného oslavování února 1948 ko stupovali
zaměstnanci
nala se jen generální zkouška pohotovosti orgánů a lidu na větší slávu budoucí. jednotlivých podniků spo
Při každé příležitosti se připomínaly chystané oslavy osvobození Rudou armá lečně, a, v sevřených. fič
dou, které svým rozsahem a pompou mají zřejmě překonat vše, co kterýkoliv dách. Každá zmínka o
podlézavý satelit velkému ochránci dosud připravil.
bratrském Sovětském sva

Sérii únorových potlachů zahájili v Praze slu
žební a straničtí funkcio
náři ministerstva vnitra,
kteří se sešli 19. 2. v Di
vadle na Vinohradech, aby
vyslechli instrukce mini
stra Obziny a vedoucího
bezpečnostního
oddělení

ÚV KSČ Eugena Turzy o
tom. jak slavit a jak do
volit slavit. V Brně a Bra
tislavě se konalo týž den
a k témuž účelu shromáž
dění jednotek Lidových
milicí a příslušníků Sbo
ru národní bezpečnosti.
Následující den vyšlo

Slavianov a rovnako ne
přijímal nekritické a jed 
nostranné uznávanie západnej kultúry. Píše, že

zu, o Sovětské
armádě
atd. byla v Praze odmě
něna ‘ ‘obdivným potle
skem", jak chytře vystihl
soudruh reportér.
‘ ‘Těsné spojenectví, přá
telství a bratrská spolu
práce” se Sovětským sva
zem a blížící se 30. výro
čí osvobození Sovětskou
armádou jsou také hlav
ní témata rozkazu mini
stra Dzúra, který se četl
příslušníkům čs. armády.
Rozkaz nezapomíná ovšem
ani na díky za ‘ ‘interna
cionální pomoc SSSR a
dalších socialistických ze
mí v r. 1968, která umož
nila
marxisticko-leninským silám ve straně a
společnosti zmařit pokusy
kontrarevolučních sil o

(Pokračovaní* na str. 2)

(Pokračování na str. 2)

nařízení o povinné výzdo
bě domů a o vyvěšování
státních vlajek a rudých
praporů od 18. hodin 22.
února do 8 hodin 26. úno
ra. Účast na srazech, ko
naných ve všech kraj
ských městech a v mnoha
dalších byla ovšem dobro

Poznámka k 125. výročiu najváčšieho čs. štátnika a filozofa

Kriza moderného člověka
Keď sa navzájom kritizujeme a keď ženieme vodu na mlýn Sovietmi inšpirovaným nepriatel'om aj tu v slobodnom svete, keď na pode Kanady kritizujeme
Kanadu a jej vládny systém, na pode americkej vládny systém americký a v
Austrálii tamojší systém, nadhazuje sa nám otázka: sme vo váčšej. krize my
tu v exile, v slobodnom svete, alebo naši doma žijúci v neslobode?

Připadá nám na mysel
skúsenosť Svetozára Hurbana Vajanského, ktorého
přišli navštívit’ priatelia
do maďarského vázenia,
ale namiesto toho, aby oni
potěšovali Vajanského, bol
to vazeň Vajanský, ktorý
potěšoval ich. Vo Vajanskom
nachádzal
zdroj
optimizmu a nadeje v bu
dúcnosť rovnako Tomáš
Garrigue Masaryk. Bolo
ho třeba v době. keď sa
rozpadalo Rakúsko-Uhor>ko aj carské Rusko, kde
hrozná revolúcia začala
gmaviť nielen týeh, čo
boli vinní, ale aj milióny
nevinných.
Isteže vyrastá na Slo
vensku. ako aj v českých
zemiach nová generácia,
ktorá přešla hroznou ško
lou, revolučnými vlnami
nacistickými a komunistic
kými. ktoré sú pre ňu va
rováním. z ktorých vyrastie nový zdravý život v
slobodnej Československej
republike, nezávislej od
Moskvy a od každej inej
veťmoci.
Tomáš Garrigue Masa
ryk reprezentuje najváčšíeho filozofa a štátnika,
akého sme - Slováci a Če-'
ši - mali a preto sa mů
žeme obracať k Masary
kovi o spoTahlivé rady aj

dnes. Mali by sme študo
vat’ dnes viac ako inokedy predovšetkym Masary
kovu Svetovú revolúciu, v
ktorej vysvetTuje naše
vďaky Západu za oslobo-'
denie a náš prirodzený
příklon k demokracii, ako
je praktizovaná na Zápa
de, ale aj slavjanskú kul
turnú vzájomnosť, pří
buznost’ jazyka a národ
nosti. ktorá je hlbšia a
intímnejSia ako například

T .G . MASARYK
1850 - 7 . 3. - 1975

příbuznost’ jazykov román

ských
a germánských.
Masaryk sa dovolává Kollára,
ktorý formuloval
program slavianskej vzájomnosti vo smysle čistej
1’udskosti a osvietenosti.
Slavian bol totožný s člo
věkem a slavianske poli
tické ideály boli ideály
čistej demokracie. Kollár
očakával, že osobitná a
vyššia kultura slavianska
spasí aj národy západně,
že Slaviani sa ujmú národov a 1’udstva a nastúpia na miesto národov západných, už odstupujúeičh
z historickej scény. Ma
saryk ovšem namietal, že
sa slaviansky mesianizmus vedecky držať nedá,
ako sa nedajú. držať mesianistické túžby pahgermánske a iné. Odmietal
nekritický
mesianízmus

,/ .

v

Ludom v exile.
"Nepokládat našu terajšiu národní situáciu
za snadnejšiu než v dobách predchádzajúcich,
v staršej době nášho obrodenia a tiež v době •;
úpadku a predchádzajúceho rozkvetu, naopak
pochopit’, že doba nová po nás žiada nie menej,
ale viacej než žiadali doby staršie a že sa tým
požiadavkám v nesnadnej světověj situácii ni
jako nedá vyhnúť . . ."
T. G. M.: Naša súčasná kriza, 1895

VÍTR DO PLACHET

«...Kdysi,, se říkalo,, že -průměrní?”l-český román má
gten typiěký'žnak, zej autor málo vity.málo věcí poznal
á že mu chybí zkušenost, z které' se rodí velká li
teratura. To snad platilo v době, kdy, český literát
žil a někdy i pracoval v kavárně ’á autoritou prb něj
byl pan vrchní Patera, debatoval o literatuře, místo
aby žil a neodvažoval se překročit svoji tvůrčí ma
lost, o vitalitě, ani nemluvě. Ta doba je ale pryč,
nastala jiná a přinesla jiné starosti. Spisovatelé a
básníci, kteří jsou doma, jsou lidsky i umělecky
uzavřeni do chtěných či nechtěných pousteven a
obžerní hltavci, ochotní ke všemu a s každým, se
ocitli na literární a lidské periférii, jejich svět je
papírový a nadiktovaný.
Ti, kterým nemusíme kázat o zintenzivnění zkuše
ností, žijí v exilu. Ten na nás všechny působí zvlášt
ně a každý musí vynaložit nejedno úsilí, aby se s
tímto komplexem vyrovnal, aby si našel nové místo
ve světě, o kterém před odchodem příliš nevěděl.
Přes, změny, :s- kterými se’ smiřujeme, by vlna, na
kterou' jšmě jbýli naladění, měla zůstat stejná, aby
hlas neoněměl.. Tím silnější tlak doléhá na spisova
tele, básníky, publicisty. Nová sféra může porušit
míru koncentrace a přetrhnout nitky k zázemí, to
vše může dolehnout tak, že pramen vyschne, nebo
se ztratí trpělivost a vytrvalost. U jiných ale na
opak touha k literárnímu vyjádření zesílí a obtížemi
se jen upevní. A u mnohých se tato schopnost vy
noří až v exilu a tvořivě exploduje. Pravdivá lite
ratura by měla být náročně řízena rozumem i svě
domím, a bludné jsou cesty, které jsou shovívavé s
poukazem na c jsí mimořádného.
Exilové knihy by měly být mimořádné jen hod
notou, jinak by neměly být napojeny na proud české
a slovenské publicistiky bez ohledu ná to, jaká je
adresa nakladatelství. Umění posuzujeme podle při
jatých hodnot a nikoliv podle poštovní známky země,
odkud se rozbíhá za čtenářem. ■
Potud nemám obavu. Klam se odliší od pravdivosti.
Nejsme na divadle a nechceme, žít v iluzích, které
zmizí se zatažením opony. Spisovatel, který si nabral
vítr do plachet, dojedé. Vítr v plachtách nemůže
být dobrý nebo špatný; může být mírný či divoký
nebo vanout tím či oným směrem, jeho existence
je ale nepopiratelná. Jen v bezvětří je lodička mrtvá.
Pokud ale mám obavu, pak nikoli o exilové autory
schopné a neschopné, ti první umí vládnout plachto
vím a kormidlem, ty druhé stihne dříve či později
bezvětří a nepomůže jiní zcela nic. Spíše se strachuji
o exilová nakladatelství. Ta nejsou vybavena žád
ným pomocným motorkem, který by je dotlačil do
přístavu. Víme dobře, kolik z nich ztroskotalo za
posledních pětadvacet let, některá šla přímo ke dnu.
některá, zůstala umrtvena, bez pohybu. A na nakla
datelích závisí úspěch exilové publicistiky. Je to
zvláštní úvaha, mnozí by soudili,, že nakladatel'vy
koná pouze mechanickou práci (a sáhne do bezedné
pokladnice), ponechávaje tíhu odpovědnosti na auto
rovi. Z uměleckého a tvůrčího hlediska zajisté,-na
vydavateli však je, aby předpověděl sílu poptávky,
která změni-.pole umění ve spotřebitelský trh. Jedi
ná neúspěšná kniha může zruinovat celé nakladatel •
ství, které se v exilu zpravidla neopírá o žádné do
tace a fundace, nedisponuje týmem spolupracovní
ků (nakladatelských redaktorů, konzultantů, oboro
vých expertů, jazykových poradců, korektorů atd.),
žernov této odpovědné práce spočívá na hrstce nad
šených lidí, kteří se obětují. Je to skutečně oběť
— pro autora, jehož možnosti česky či slovenský
publikovat v exilu by byly minimální (či spíše žád
né) a zejména pak pro celou exilovou čtenářskou
obec. která by jinak ke svobodné a soudobé české
a slovenské beletrii, -poesii a politické literatuře ne
měla žádný přístup. Kromě těchto dvou praktických
aspektů mám ještě na mysli zřetel celonárodní, exi
lový, kulturní, jazykový, společensko-politický, pre
stižní, či jakkoliv jinak jej nazveme. Jen si vzpomeň
me na úlohu, kterou sehrála pro sebeurčení a sébevědomí našeho národa generace buditelů a buditelských expedic knih a časopisů. Dnešní doba kládě
jiné úkoly, bez váhání ale srovnám důležitost'národ
ní obrody vlivem nezávislého a svobodného.) tisku v
době Krameriově a době naší. Dnešní exilovou li
teraturu můžeme pokládat za milník .— jsjne-k sobě
taženi čichem a hledáme ve světě ohlas tažení za
svobodu, a demokracii, duc,h smečky by se neměl
(Pokračování na straně 2)
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Únor ve stínu května
(Pokračováni se str. .V

likvidaci revolučních vy
moženosti lidu” .
. Všechny
oslavy
se
ovšem děly a budou dít
jménem lidu, jehož náladu
je třeba udržovat na
patřičné výši. K tomu
přispěly ve slavnostních
dnech rozhlasové a tele
vizní přenosy z festivalu
angažované písně v Soko
lově, kde se zpívaly po
litické . agitky sovětské,
chilské (Allendovy), vý
chodoněmecké, české a
slovenské
“ za velkého
zájmu obecenstva” .
Noviny, rozhlas a televio<* pokračovaly také ve
výr* žních dnech Února
vyuč >vat třicet let starou
histo ii. Denně připomína
jí a mmentují události z
konci války a to způso
bem, který dokazuje, že
režin. i záleží jen na ovliv
nění nládeže, že nebere
ohled ■ na znalosti pamět
níků. (Malá ukázka z uvodnUu Rudého práva:
"Sva; sovětských socialistick} ih republik a jeho
hrdiiTi á armáda se rozho
dující i způsobem zašlou
žili i *> porážku j a p o nské h )
fašismu . . .” )
Mlá< ež se rovněž doví
dá, že “ sovětské vítězství
nad 1 tšismem umožnilo

vysoký stupeň demokrati
zace u nás” , jakož i “ úno
rové vítězství” . Teprve
Únor pak “ otevřel zdroje
pro příznivé změny” .
V “ celostátním seminá
ři k 30. výročí osvobozeni
Československa- Sovětskou
armádou” , který byl za
hájen 20. února v Praze,
vysvětloval
soudruh

ZÁBAVNÍ K R O U Ž EK "N A ŠE P O LK A "

JOSEFSKOU ZÁBAVU
která se koná v sobotu 15. března 1975

od 7. hodiny večerní ve velkém sále
DAWN'S R EC EP T IO N S ,
316 Church St., Richmond, Vic.

Účinkuje kontin. kapela “ Internationals”
Vstupné $ 6.50 včetně výborné večeře
(Přineste si vlastní nápoje)
Těší se na Vás: Boby a Břeťa Tomečkovi
Reservování stolů: tel. 42-2823 nebo 85-8572

"Řekněte to květinami"

1 spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávku

1

(Pokračování se strany 1)
rozplynout. Písemnictví má sílu povzbudit, držet po
hromadě. Dosazení v této rovnici je snadné, jestliže
do jedné hodnoty dáme naši touhu po svobodném
životě a sečteme ji s psaným slovem, pak se rychle
dobereme výsledku. Je jim instituce umožňující,
aby se svobodná literatura dostala mezi čtenáře.
Řešení již tak snadné není a nespočívá jen na auto
rech a nakladatelích, ale v drtivé míře na nás, na
čtenářích. Je to nemalá zodpovědnost, na nás závisí
možnost nutnosti zpodobení nového světa. Spisova
telé a nakladatelé čs.. exilu vzali tento apoštolát na
sebe a v posledních letech dokazují, že tvoří v
nejednom rovnocenně s celým světem. Představuje
me malou skupinu, která přišla z malé země a ne
vymyslíme nic světovějšího než zachování české a
slovenské svobodné publicistiky. A za udržení této
nezávislosti nese zodpovědnost každý jeden z nás —
V. Donát
světová. Třeba mať na kniha potřebuje čtenáře.
zřeteli tieto skutečnosti:
1. Ruský národ nezahy- : ■■■■■....'..... . ■- - ... - ■- - - ■- ■ ■
■■
— —
............. ....
nie neodvratiteFným ústuČ ER V EN Ý
KŘÍŽ
se ozve
pom komunistického dev sobotu
v neděli
spotízmu,
pod ktorým
15. března
16. března
trpia národy Sovietskeho
zvazu viac, ako kterékol’PR O SÍM E, B U Ď T E Š TĚD Ř Í
vea iné národy, včítane
Nebudete-li doma, až se k Vám dostaví
slovenského a českého.
náš sběrač, zašlete laskavě svůj dar na:
Slobodu a znesiteťné l’ud
R E D CROSS Headquarters,
ské zpósoby života bude
třeba
vrátit’
všetkým
122 Flinders Street,
dnes trpiacim národom,
MELBOURNE, VIC. 3000.
včítane Rusov, Ukrajincov atď., ktorí trpěli za
nevol’níctva cárov, ako
trpia za despotizmu koDámské, pánské a hlavně dětské oblečení
munistickej konšpirácie.
též sportovní obleky a prádlo, importované,
2. Tak ako ruský národ
za velmi výhodné velkoobchodní ceny
přežije dnešný systém,
dodá kamkoli v Melbourne
tak prežijú aj národy Čes
P E T R HORYNA, 8 Moira Grove, Glen Waverley,
koslovenska. pretože slo
Vic. 3150. — Telefon: 232-8474
bodu a právo na Fudskej(volejte po 6. hod. večerní)
šie formy života nemožno
trvale odobrať.
3. Ako uviedol katolicky
myslitel’ Dr. Radislav Ra^ V V V W W V ^ M A ^ V W W W W W W W W W W V ,
dimský, bolo by “ smrtel’ným hriechom” domnievať sa, že člověk, žijúci >
u první pozlacovačské firmy v Austrálii
S
v slobodnej cudzine ako
emigrant alebo ako exu
lant, je “ lepší než sú všet
ci doma” a preto “ nemusí 5
112Maribyrnong Rd.,
Moonee Ponds, Vic.
S
nič robit’ a móže len ča4
Telefon: 37-3109
A
kať, kým sa vráťi do
4
nebo:
42
Howard
St.,
North
Melbourne
<
mov” . Za dnešnej světo
Telefon: 329-8038
<
věj ferízy je nám třeba s
viac ako . inokedy budit’ i
nebo — kde se mluvíčesky a UMĚLECKÉ
s
svedomie světa, informo 5
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
c
vat’ národy a ť udí v slo- 4 výběru již VKUSNĚ RÁMOVANÉ nebo v rámu 5
bodných krajinách, kde 4
dle Vašeho výběru.
5
nezažili, na vlastnej koži
hrózy totalitních systémov, o čo predovšetkým \
514 Riversdale Rd., Camberweil
f
ide, čoho sa predovšetkým v
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
v
varovat’ .
?
Krajanům poskytneme 15% slevu
?
Dr. V. E. Andic

brigád, na milióny dobro
volně odpracovaných ho
din, na postupné ideové
vyzrávání širokých vrstev
a hlavně: “ lid se stal
skutečným pánem ve své
zemi” . Soudruh Kempný
je ovšem přesvědčen, že
události ze srpna 1968 je 
ho tvrzení jen podpoři
ly-

Kríza moderného člověka
(Pokračovanie zo str. 1)
hovořit’ o úpadku Západu,
ako to robili mesianisti
slavianskí a nemeckí, je
vedecky neoprávněné.
Teraz sa vžité do postavenia našich l’udí v Čes
koslovensku, bombardova
ných komunistickou propa
gandou z Bratislavy a z
Prahy, najma však z Mo
skvy, zamlčujúcej striez
livé a realistické stanoviská tak štefánika a Masa
ryka, ako aj sklamanie,
ktoré připravil Stalin nielen Benešovi, Churchillovi a Rooseveltovi, ale ce
lému obyvatelstvu východnej Europy. O názory
našich 1‘udi v Českoslo
vensku netřeba mať oba
vy, ti sú vyliečení z ko
munizmu, ale třeba mať
obavy o milióny ťudí na
západe, niekedy včítane

srdečně zve všechny Josefy, Josefky, jejich
. přátelé a ostatní krajany na veselou

i
1

Kempný v hlavním refe
rátu stranickým agitáto
rům všechny krásy, dosa
žené vlivem sovětů u nás,
např. snížení pracovní do
by na pouhých 42.5 hodin
týdně, na vzrůst zahranič
ního obchodu s SSSR 10.5
krát, na vznik tisíců bri
gád socialistické práce a
komplexních racionálních

Vítr do plachet

v Československu nebo v jiných státech

Clu-íte-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
neí o zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářství INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni.
I N T E R F L O R A —
K V Ě T IN Y DO C E L É H O S V ĚTA

exulantov, ktorí zotrvávajú v zaslepenosti.
Rozpory medzi námi v
exile niesú tak nebezpeč
né, niesú tak dóležité,
ako je podceňovanie ko
munistického nebezpečenstva, ale sú neraz škodli
vé. Dr. R. Fraltacký pí
še v liste Naše snahy (Január - Február, 1975) o
rozhovoroch s l’udmi, čo
přišli zo Slovenska, o
zmýšTaní našich doma
toto:
“ Všetci poukazovali na
to, že v exile by nemali
byť spory. Ale keď sme
sa ich priamo pýtali: “ Tak
čo. je ten váš spor doma
s čechmi naozaj taký zlý.
že o spoločnom státe, o
jeho zachovaní, sa nemá
uvažovat’ ? ”
Odpověď:
“ To je hlúposť, v strednej
Eurcpe je nemysIiteFný
samostatný český a samo
statný slovenský štát. Má
me svoje spory s čechmi,
ale tie nesiahajú na existenciu společného státu.
O tom nepochybujte!”
Otázka spolunažívania
Síovákov a Čechov nie je
predmetom úvah na Slo
vensku, ale len otázka
formy spoločného štátneho usporiadanía oboch národov. Aj v tom je vidieť
správnost’
prezieravého
Masarykovho odhadu budúcnosti našich národov.
Bolo třeba niekoFko generácií spoločného státu,
aby sa tisíc rokov odlúčenosti Síovákov a Čechov
upravilo k plnej spokojnosti oboch tak blízkých kultúr.
Třeba tiež brať do úva
hy skutočnosť, že celý
svět dnes prechádza váž
nou krízou. Masaryk sám
považoval prvú světová
vojnu za příznak ťažkej
mravnej
krize, ktorou
1’udstvo prechádzalo. Tá
sa nevyriešila ani prvou,
ba ani nie druhou světo
vou vojnou. Je to kríza
na pokračovanie - kríza
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Naši Hlustvisihákové
Hlusfrisíhálc je jeden z nejoblíbenějších pořadů čs. socialistické řeievizé.'
Přihlouple vychytralý vrátný socialistického podniku je pravdivý nejen díky
výbornému podání L . Lipského, ale zpodobňuje blbost, nemravnost a ubohost
panujících poměrů. Lid se řehoní, v každé fabrice se přece rozkrádá ve vel
kém, zatímco strážci v bráně pečlivě zkoumají údaje z občanských legitimaci'
návštěvníků. Však často kradou nejen dělníci, ale i samotní Hlustvisihákové,
ředitelé, náměstci a ostatní vysoce vážení soudruzi. Kradou všechno podle
hesla "Kdo nebere, šidí vlastní rodinu", ono to nakonec ani jinak nejde, spousta
věcí na trhu prostě pro normálního smrtelníka není k mání, ani přivydělat si
zákonně nějakým soukromým podnikáním nelze, tak co. Režim o podobných
věcech hovoří ovšem nerad, celostátně kvetoucí zlodějna se jaksi nesrovnává s
oficiální verzí nového socialistického budovatele. Na druhé straně však nelze
zachovat úplné mlčení, jinak by lidi republiku rozkradli.

Režim se proto rozhodl
pohrozit prstem. Náčelník
odboru hospodářské kri
minality hlavního velitel
ství Veřejné bezpečnosti
plk. Bohumil Novotný si
zavolal novináře a prozra
dil jim, že chrabří bezpeč
nostní orgánové odhalili
loni 13.095 případů hospo
dářských trestnich činů a
17.386 přečinů. Je to o
1.790 případů víc než v
roce 1973. Celkově se po
dařilo rozkrást 128 milió
nů 750 tisíc korun, což je
o 3.5 miliónu víc než si
občané rozebrali v roce
1973.
Slušná sumička! Něko
lik receptů, jak na to jít.
dal i soudruh náčelník
VB. Česká i slovenská
hlava je na zlodějnu vy
nalézavá. Většina občanů
nekrade sobecky jen pro
sebe, ale ráda se podělí
se svými spolupracovní
ky. Například v n. p. Bytoslav odcizoval vedoucí
se svými třinácti spolupra
covníky v závodu pozin
kovaný plech, podnikový
mi vozy ho odvážel na
Slovensko a rozprodával
nedočkavým
zájemcům
Čistý výnos za 100 tun
plechu byl skoro'půl mi
liónu. V západních Če
chách zase soudruh ředi
tel Zeleniny vydal příkaz
rozprodávat hnijící zboží
spotřebitelům jako I. ja
kost. I on se o výtěžek
- 170.000 Kčs - poctivě
rozdělil se svými spolu
pracovníky.
Ještě lépe
byla organizována skupi
na v jednom hotelu v zá
padních Čechách. Tam do
šizení zákazníků poctivě
zapojovali i mladé nastu
pující zaměstnance, takže
mladičká servírka si moh
la ke svému platu měsíč
ně přivydělat až 3.000
Kčs. Sobečtěji si už po
čínala vedoucí účetní jed
noho jihomoravského pod
niku - přikradla si pro se
be 600.000 Kčs a soudru
hům ze závodního výboru
nedala nic. Píchli to na

Mukarpysky.
významný
vědec v oboru literární
historie, který se dal plně
do služeb strany. Zvláště
po roce 1948, kdy byl jme
nován rektorem Karlovy
university, staral se o'
bezohledně odstraňování z
veřejného života mnoha
proslulých vědců demokra
tického smýšlení.
-— V Praze byla uveřejně
na některá data o lázeň
ské péči v Českosloven
sku. Ta je poskytována na
ni, takhle se krást za so ko například ten na sta
58 místech a lázně měly
v r. 1973 kapacitu 29.000
cialismu nemá.
veništi matematicko-fyzilůžek.
Počet pacientů,
Do kriminálu, se však kální fakulty v Praze, kde
kteří se léčili-v čs.-láz
lehce v Československu někdo dírou v plotě u
ních v r. 1973, Činil 352.200
dostane i vyložený pocti Mostu Barikádníků odnesl
osob. Nově bylo vybudo
váno lázeňské sanatorium
vec. Stačí, proviní-li se míchačku na beton, zatím 
v Třeboni, rehabilitační
“ nedovoleným
podniká co soudruh Hlustvisihák
ústav v Karviné a další
ním” , což může být všech po zuby ozbrojen hlídal
léčebný objekt v Jesení
no, počínaje opravou žeh bránu.
ku.
ličky sousedce a konče
Nejlepší způsoby okrá
— Ve věku 92 let zemřela
domácím chovem a prode dání si ovšem vymýšlí re
v Lázních Bělohrad spiso
vatelka Leontýna .Mašino
jem kanárů. Veřejná bez žim sám. Trestá například
vá. Psala především hi
pečnost také “ odhalila” pokutou ty závody, které
storické prózy, pověsti, a
několik případů, kdy ve neodeberou
plánované
pohádky, jejím nejrozsáhdoucí ve snaze, aby za množství
elektrického
lejším dílem je trilogie o
Komenském.
..
městnanci podniku dostali proudu. Co potom zbývá
— že se nachází nafta v
prémie,
falšovali plán. soudruhu řediteli, než jít
Jordánu není zpráva tak
Prostě cesty zákonnosti a a poprosit dělníky, aby
zajímavá,, ale v. jihočes
nezákonnosti jsou v Čes jen nechávali stroje bě
kém Táboře vyvolala, zdě
koslovenské socialistické žet,
třeba naprázdno?
šení. Do tamního rybníka
republice velice ' spletité. Jenže o tenhle druh HlustJordánu, který je zdrojem
pitné vody pro město,
Ještě že. nám pořád zůstá visiháků se Veřejná bez
uteklo totiž větší množství
vá tolik pěkných hlustvi- pečnost nezajímá
nafty z železniční cister
sihákovských příkladů ja
Marcela Čechová
ny, což způsobilo poplach,
nástup asanační skupiny,
příslušníků armády ,atd.
Na přítocích se budovaly
zátarasy, podél trati .pří
kopy a znečištěné plochy
se postřikovaly ■prostředStále aktivní torontský Klub nových zaslal v minulém měsíci dopis kanadskému-ministru přistěhova kv. které absorbují naf
lectví R. Andrasovi, v němž upozorňuje na podivné případy čs. navrátilců. ; Pó vyhlášení amnestie v tu.
roce 1973 se vrátilo z Kanady do Československa koncem toho roku a počátkem roků loňského asi 200 — Aby podalo důkaz, že
posrpnových uprchlíků, z nichž někteří už měli ka nadské občanství a jiní V čs. pasu zpětné vízum do je čs. kultura na vysoké
úrovni, převzalo české
Kanady. List Klubu nových popisuje běžnou proceduru po návratu uprchlíkůjdo Československa: po pří
mnisterstvo kultury zášti
letu jsou odvezeni do některého z prověřovacích středisek poblíž Prahy nebo. Bratislavy, kde stráví ne tu nad soutěží ve hře na
stejně dlouhou dobu, často několik týdnů, a kde musí odevzdat všechny ,zahraniční dokumenty. Při tahací harmoniku. ’ která
dlouhých a opakovaných výsleších a nařízeném sepisování zahraničních zkušeností si navrátilci jistě se konala v Hořovicích.
uvědomují, že jsou plně v moci vyšetřující Státní bezpečnosti a je pochopitelné, že řeknou vše, co od — Čs. zdravotníci zazna
nich chce Stb vědět, zvláště též vše o ostatních uprchlících, kteří žijí v zahraničí. Někteří navrátilci menali skutečný úspěch:
271etá žena, které byla
vystupovali na televizi a m luvili v rozhlase, při čem ž se snažili všemožně, aby hanobili "kapitali
před 7 lety transplanto
stický svět" tak důkladně, že se tím sami zalibí novým pánům. Jiní posílali dopisy známým do Kana vána
ledvina, porodila
zdravé, dítě v pražské Ýhody, které byly zřejmě inspirované režimem.
Na konci loňského roku, ku i zvlášť vycvičení nosti - vracejí, byli podro buně, z -něhož se čtenáři mayerově nemocnici. Je
to první případ v Česko
píše Klub nových, byli agenti. Stb, kteří jsou beni stejnému prošetřová dozvěděli, že vstoupil za slovensku a téprve.'asi
proto kanadští češi a Slo ovšem náležitě informo ní, jako zcela noví při člena Komunistické stra pátý v Evropě.
váci nesmírně překvapeni váni původními majiteli stěhovalci.
- ny Austrálie, když na uli — V loňském roce,-vznik
ci pravidelně nabízel ko lo v českých zemích 4.125
a polekáni, když se někte dokumentů.
• ré z nedávno repatriovaPřed několika dny vzbu munistické tiskoviny a požárů, při nichž činila
Klub nových píše v zá
škoda 521 miliónů Kčs. V
ných osob objevily znovu věru, že by nechtěl, aby dila v Melbourne pozor své komunistické názory, plamenech zahynulo 403
v Kanadě. Přijely bez byla omezena dosavadní nost “ zpověď” posrpno považovala ho zdejší čs. lidí a 721 osob bylo zraně
obtíží, protože předložily privilegia obyvatelů Kana vého čs.
přistěhovalce veřejnost - pokud s ním no. Nejvíce požáru bylo
cestovní doklady vystave dy, tj. možnost zemi vol Maxmiliána
Wechslera, vůbec přišla do styku - za na jižní Moravě, nejméně
v Praze. Pražské požáry
né kanadskými úřady za ně opustit a zase se do ní který byl podle vlastních poněkud pomateného mla však způsobily daleko nej
jejich dřívějšího pobytu v vrátit, avšak v zájmu údajů do r. 1969 strojním dého muže, který (použí větší škodu. .
zemi. Stb jim zřejmě do klidu a bezpečí--čs. přistě - zámečníkem- - -v - plzeňské vám tehdy řečeného úsud — Členové organizací Sva
hovalců a jejich příbuz Škodovce.
Když 2életý ku) “ si nevidí na špičku zu socialistické mládeže
klady vrátila.
odpracovali při plnění zá
List upozorňuje na to, ných v Československu, Wechsler “ přiletěl jako nosu” .
Nyní, po pěti létech, vazků na počest 30. Výro
že kromě podivu nad ná jakož i v zájmu bezpečno uprchlík do Austrálie a
čí osvobození Rudou armá
vratem repatriantů je i sti země žádá, aby ti, brzy začal veřejně propa sděluje Wechsler v dlou dou více než 52 milióny
oprávněna obava, že se kteří byli repatriováni do govat “ Dubčekův komu hém, senzačně laděném brigádnických hodin. Ve
mohou dostat do Kanady Československa a nyní se nismus” , když se později vyprávění (Sunday Obser- druhém pololetí -1974 zho
tovili dílo v hodnotě té
na doklady odebrané na do Kanady - zřejmě á vě objevil jeho článek v syd- vér, Melbourne, 23. 2. 75), měř 620 miliónů Kčs.
vrátilcům v Českosloven- domím čs. Státní bezpeč neyské komunistické Tri- (Pokračování na str. 10) Dobře jim tak.— Dne 19. února začalo peníze na nákup nafty ne-•v Praze soudní přelíčení bo poukázek a o získané
,s .19 .pbsluhoyači,. čerpací valuty z prodeje se rov
stanice Benziny. v e Zdí- ným dílem dělili. Do kon
beclí u PřáTiy a ?š ě ’40 bso- c e roku 1970 prodali jen
•bámi, >které získávaly 'růz řidičůmTIR
200.000
nými machinacemi -odběr  -litrů '■nafty, od - počátku
ní poukázky na naftu v 197-1 do poloviny roku
nejrůznějších 'podttících. 1973 přes 200.000 litrů.
Přelíčení, které potrvá‘ asi — Dne 18. února zemřel
až “do dubna, dává už -v ve věku 79 let slovenský
prvních dnech .nahlédnout, akademický malíř M. Tilldo. některých hospodář ner. V Praze zemřel 19.
ských poměrů V zemí.'Ób- února člen činohry Národ
slúhoVači staftice'á-jejich ního . divadla,
národní
pomocníci‘ si -založili -pěk umělec Stanislav Neu
ný obchod na prodeji naf-. .marin. Bylo mu 72 roků.
ty cizincům. Naftu jim.
nepředražovali,
naopak — V okolí Volar se budu
prodávali ji zhruba -za tře je nový dřevokombinát,
tinu ceny, kterou měli od který bude zpracovávat
nich požadovat ’ při place šumavské dřevo na ná
ní cizími valutami. Tak bytkové polotovary, dře
podle předpisů mohli např. votřískové desky a obalo
za 100 rak. šilinků natan vý materiál.
kovat řidičům 28.40 litru — -Čs. parlamentní dele
nafty, ve skutečnosti jím gace, vedená předsedou
však natankovali asi 100 Federálního shromážděni
litrů. Při prodeji 1.000 lit A. Indrou, byla na týden
rů nafty. dostali cizinci o ní návštěvě v Sýrii. Podle
713.5.1 nafty více než za závěrečného
komuniké
platili a čerpadláři ze stej “ čs. - delegace ujistila, že
ného množství získali pro ČSSR bude nadále podpo
sebe ještě 920 “Kčs zisku. rovat SAR .v jejím trva
Aby kryli cenové rozdíly, lém legitimním právu po
kupovali od řidičů národ užít v případě nezbytnosti
ních podniků odběrní po -všech prostředků, které
ukázky a to za jednu čťvř- má k dispozici, aby čelila
tinu jejich ceny a ha poš izraelské agresi a osvobo
tách kupovali poukázky dila okupovaná území a v
na topnou, naftu.-Podnika jejím úsilí o trvalé a spra
ví čerpadláři vedli celý vedlivé řešení situace na
obchod docela odborně:’ Středním východě” .
založili si vlastní fond,'do — V Praze zemřel ve vě
něhož ukládali společně ku 84' let akademik Jan

Navrátilci, agenti atd.
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30. výročie Jaltskej konferencie

Triumf a tragédia
(Písane pre Hlas domova a Naše snahy)

V šiesfom zvazku svojich památi má Winston Churchill kapitolu, ktorej dal
• Arne Novák, narozený 2. března 1880 v Litomyšli,
spojuje ve své bohaté činnosti schopnost bystré kri záhlavie: Triumf a tragédia. Popisuje v nej posledně spojenecké porady,
tiky s mimořádnými znalostmi literárně historickými. najma povastnů konferenciu na Jalte a čo po nej následovalo, až do porážky
Jeho Přehledné dějiny české literatury poprvé utří Japonska.

dily a zhodnotily novou literaturu až do dob popřevratových. Pro poučení ciziny vydal zhuštěné dílko
“ České písemnictví z ptačí perspektivy” .
• 3. března 1885 se narodil v Klatovech Josef HaisTýnecký, který v početných dětských knížkách (Na
pasece, Bratři mravenci) uplatnil smysl pro drobnokresbu příběhů přírodopisně podložených.
• Před 30 léty, 6. března 1945, skonal za epidemie
vězeň koncentračního tábora v Terezíně, český hu. dební skladatel a dirigent Rudolf Karel. Vytvořil
obsáhlé dílo a 10 skladby hudby komorní, symfonic
ké a vokální. Z oper mu získala slávu “ Smrt kmotřička” . Ohlasem první světové války, v níž bojoval ja
ko legionář, je kantáta Vzkříšení a skladba Zborov
pro velký mužský sbor. Rudolf Karel se narodil 9.
listopadu 1880 v Plzni.
• 6. března 1905 se narodil v Opavě Jaroslav Za
tloukal, jenž byl v době okupace předsedou Morav
ského kola spisovatelů. S výjimkou dvou operních
libret se věnoval výhradně básnické tvorbě a po vál
ce uspořádal sborníky Golgota a Svědectví Kounicových kolejí.

• V osmdesátých létech přichází z Vídně na praž
skou universitu mladý profesor filosofie Dr. Tomáš
G. Masaryk, který stojí brzy ve středu politického,
literárního a kulturního života u nás. Vystoupil v zá
ležitosti Leopolda Hilsnera z Polné. který_ byl obža
lován a odsouzen pro rituální vraždu Anežky Hrázo
vé, ale odsouzení se stalo za okolností, jež přiměly
Masaryka k tomu. aby povznesl svůj hlas na obranu
práva. Žádal revisi procesu, poněvadž pod vlivem
předsudků o rituální vraždě se přelíčení nekonalo
objektivně. A dosáhl toho. že v obnoveném procesu
byl vynesen rozsudek Hilsnera osvobozující. Další
významný čin vykonal v procesu záhřebském, kdy
bylo (v roce 1999) postaveno v Záhřebě před soud
třiapadesát Chorvatů. kteří byli obviněni z velezrady
na základě falešných dokumentů. Masaryky byl pří
tomen procesu a po něm udělal v parlamentě význač
né exposé a rozsudek byl zrušen. Masaryk se odvážil,
zasáhnout i do zahraniční politiky starého Rakouska.
Stalo se tak v procesu Friedjungově, kdy s odvahou
sobě vlastní odkryl roušku diplomatického zákulisí
a ukázal neúprosnou kritikou, že diplomatické umě
ní habsburského Rakouska je založeno na úskoku,
lsti a klamu. Dokumentárně usvědčil zahraničního
ministra z falšování skutečností a úmyslného vyvo
lávání konfliktu se Srbskem. Zásah Masarykův do
těchto tří procesů mu přivodil nelibost vládnoucích
kruhů a v prvním případě dokonce nenávist antise
mitské veřejnosti na celém světě, neboť Leopold
Hilsner byl žid. 7. března vzpomínáme nedožitých.
125. narozenin prvního presidenta ČSR T. G. Masa
ryka, jehož vůdcovství v zahraničním odboji, jeho zá
sluhy o naši svobodu a její vybudování byly zvěč
něny zákonem “ T. G. Masaryk zasloužil se o stát” .

Bol to triumf, keď sa 4. februára chorFavý prezident Spojených štátov
Roosevelt spolu s britským ministerským predsedom Churchillom dostavili k
Stalinovi na Jattu. Po dl'hých prieťahoch sa totiž predstavitelia světověj antifašistickej koalicie dohodli a střetli na Jalte, pretože Stalin iné miesto k po
radám přijat' nechcel. Trium f preto, lebo sa všeobecne vědělo, že pád Hitlerovho panstva je neodvratný a že je to len otázka dní, kedy budu fašistické
mocnosti porazené.

V tomto optimistickom
ovzduší zišli sa predsta
vitelia světověj antifašistickej koalicie už nielen
k tomu, ako postupovat"
v záverečnej fáze druhej
světověj vojny, ale najma
aj k tomu, aby si čosi povedali, alebo sa dohodli o
tom, čo bude po víťazstve. Čiže, aby vyhráli
nielen vojnu, ale aj mier.
S takým predsevzatim
prichádzal aspoň Roose
velt na Jajtu, a prial si,
aby sa tam položili zá
klady čohosi, čo by bolo
lepšie a čo by lepšie slúžilo světověj spolupráci
národov a mieru, ako slúžila Spoločnost národov,
založená za podobných
okolností po prvej světo
věj vojně. Bol to teda
triumf po páť ročnom
vojnovom úsilí a hrozných
1’udských i materiálnych
obetiach, ktoré si vojna
s fašizmom a nacizmom
vynútila.
Ale ěoskoro sa tento
triumf měnil v tragédiu.
Ba, možno povedať, že
tragédia sa už vtedy vtierala do jaltských pořád.
Spojenci
antifašisticke.i
koalicie sa totiž dohodli
na dekladácii, v ktorej
sa slávnostne zaviazaii
pomáhat’ europskym oslobodeným národom pri rekonštrukcii ich národného
života a potom pri vytvo
ření demokratického systé
mu podFa priania Fudu,
vyjádřeného v slobodných
volbách.
Jaltská deklarácia je
krásny dokument, je to
slávnostný sFub, slávnostný závázok. Ale bohužial
nič viac, len sFub. V tom

je tá tragédia. Roosevelta
a Churchilla ani nenapad
lo, aby nadhodili otázku:
ako tieto sťuby realizo
vat’ , dohodnúť sa na reál
ných zárukách. Věřili Sta
linovi, ktorý nič iné ne
chcel, len aby mu věřili
a aby si potom našiel v
podpísanej
deklarácii
zmysel dialektiky, ktorá
ho viaže a na ničom inom
mu nemóže a nesmie záležať. A Stalin túto dia
lektiku našiel, zistil ako
splnit’ siávnostný sťub o
rozhodovaní Fudu, ktory
však musel rozhodovat’ za
asistencie komisárov Čer
venej armády. Kde tí ne
stačili, prišiel Višinsky
(Rumunsko), Zorin (Čes
koslovensko) a iní pred
stavitelia Stalinovho reži
mu, ktorí sa postarali o
to, aby bol aj vlk sýty
aj koza aby zostala celá.
Vola Fudu bola podFa
predstavov politických ko
misárov
dodržaná
a
Moskva přesadila svoje.
Na Jalte teda třeba hl’adať počiatok toho tragic
kého vývojá, ktorý stihol
strednú a východnú Euro
pu. Na Jalte, vtedy, keď
Roosevelt a Churchill my
sleli, že nie je třeba zá
ruk k tomu, aby sa Jaltská deklarácia správné
uvádzala do života, vtedv
začala cesta stredhej a
východnej
Europy
do
otroctva.

• Jakub Malý. spisovatel a překladatel, žurnalista
a redaktor označovaný obecně za příklad zpátečníka,
posoudil v Květech v r. 1849 velmi nepříznivě Ná
rodní báchorky Boženy Němcové. Vystupoval i proti
Havlíčkovi, Nerudovi a Sabinovi v diskusi o nové,
podobě české literatury. Jeho dílo je značně obsáhlé
a Malý patřil v třicátých a čtyřicátých létech k nej
Po tridsiatich rokoch je
aktivnějším pracovníkům z okruhu soustředěného
jubileum Jalty pre Západ
kolem J. K. Tyla a J. J. Langra. Zemřel dne 7.
nepříjemnou spomienkou,
března 1885 v Praze.
spomienkou, ktorá bije do
• Jeho vstup do koncertního života nadchl odborné
svedomia, ktorá hovoří o
hudební kruhy. Kantorská krev po otci se nezapřela.
První jeho koncert byl 28. března ve Stavovském,
zradě
demokratických
divadle. S orchestrem konservatoře zahrál pod tak
ideálov. Nepříjemná je to
tovkou A. Benewitze dlouhý a obtížný Joachimúv
spomienka najma vzhFahouslový koncert d-moll. Jedině on. nejlepší žák ze
školy prof. O. Ševčíka, se mohl stát jeho nástupcem.
Jaroslav Kocian zemřel 7. března 1970 v Borůvkově
• Na podnět Františka Sušila sbíral P. Beneš Method
sanatoriu v Praze.
Kulda na Rožnovsku pohádky a pověsti, jež vyšiv
• Psalo se datum 6. října 1874. kdy přišel do Li pod názvem Pohádky a pověsti z Rožnovská. Narodil
tomyšle mladý profesor, aby učil historii na místním se 16. března 1820 v Ivančicích, v pětadvaceti lé
gymnasiu. Byl to Alois Jirásek. V Litomyšli pobyl tech byl v Brně vysvěcen- na kněze a po vystřídání
čtrnáct let, oženil se tam s Marií Podhajskou a různých kaplanských míst pobyl devět let v Brně,
tam byly také napsány jeho romány Ráj světa, Sou kde se stal vůdčí osobností katolického národního
sedé, Poklad, Psohlavci, Skály a první díl obroze hnutí. Roku 1870 byl jmenován vyšehradským kanov
necké pentalogie F. L. Věk i úvodní svazek trilogie níkem a zastával církevní úřady, především dozor
Mezi proudy Dvojí dvůr. Alois Jirásek zemřel 12. nad školami. Oslepnutí v posledních létech jeho ži
března 1930 v Praze a jeho pohřeb byl královský.
vota ho vzdálilo veřejné činnosti.

docieliť to, aby sa realizácia zmluv a ich dodržia
vanie mohlo priamo a bez
pečné kontrolovat’ . Mosk- :
va to nedopustí a Západ
na tom netrvá, nie je i
stave to přesadit’ a tak
všetky tieto zmluvy sú ta
kými deklaráciami, ktoré
platia do toho času, kým
to chce Moskva.
Bohužial teraz stojíme
před tou najvážnejšou tragédiou. Dědic Stalinovej
diplomacie, ale aj vierolomnosti, Brežnev, ako by
cítil, že tie imperialistické
výdobytky, ktoré Moskva
dostala po porušení Jalt
skej deklaracie, nie sú
medzinárodne prijateFné
a preto núti Europu, ale j
aj Spojené státy a Kana
du, aby mu ,v Helsinkách
podpísali, že to, ako soviet
ska vláda jaltskú deklaráciu
realizovala,
bolo §
správné, že tie imperiali- I
stické výdobytky jej patria. A tak putujeme od
Jal ty 1945 do Helsiniek
1975 s tým rozdielom, že
na Jalte dali Stalinovi.-'
volnu ruku nad střednou J
a východnou Europou len
Roosevelt a Churchill, za
dal’ čo v Helsinkách Brež
nev bude žiadať, aby mu
to potvrdilo 35 europskych
krajin a Spojené státy s"
Kanadou.
ff

dcm na terajšiu détente.
Preto darmo by ste hl’adali v americkej tlači úvahy o tom, čo vlastně
znamenala Jalta a ako by
sa boli věci vyvíjali, keby
Stalin deklaráciu nebol po
rušil a keby sa Západ ne
bol s tým len tak zmierii.
Détente je dnes viac ako
hociaké demokratické po
stuláty a ideály, ktoré až
donedávna převažovali v
americkcm myšlení a ko
naní a ktoré svietili ako
maják všetkým národom
světa, bojujúcim o svoju
slobodu a nezávislost’ .
Bohužial spuštěním Železnej opony, ktorá roz
dvojila Europu, tragédia,
která začala na Jalte, ne
skončila. Od toho času bo
lo mnoho rokovaní medzi
Východom a Západom a
bolo podpisaných niekol’ko zmlúv, najma zmlúv,
dctýkajúcich sa otázok
zbrojenia a bezpečnosti.
Od povojnového triumfu
Ale všetky tieto zmluvy sú
podobné Jaltskej deklará- pokračujeme v tragédii. .
Dušan Lehotský
cii. Západ nie jé v stave
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Odporovat nebo neodporovat?
Ferdinand

Peroutka

Zopakujme si také, jak se dostal k této roli. Po několik let byl nejodstavenějším mužem v anglické
politice, jako fen, od koho není možno očekávat prak tickou radu. Všechny praktické rady v té době šly
jedním směrem: uchlácholit Hitlera, objevit mez je ho chtivosti a přemluvit ho, aby se na ní zastavil.
V této politice se shodovali angličtí konservativci, liberálové i socialisté. Zdálo se jim , že jediná cesta
k míru je dovolit Hitlerovi se ozbrojovat, zatím co Anglie a pokud možno také Francie budou pomalu
odzbrojovat. Jaksi se soudilo, že ozbrojený Hitler bude mírumilovnější než byl neozbrojený, přejdou ho
myšlenky, které měl, když psal "Mein Kampf". Ne bezpečí v této politice se neshledávalo, vždyť byla
moderní doba, nikoho v moderní době nenapadne válčit. Tato politika byla korunována
úspěchem,
když anglický ministerský předseda Chamberlain, všemi oslavován, přinesl z Německa vytoužený kus
papíru, na němž Hitler spolupodepsal, že válka ne bude. dokud tato generace bude žít.

byli vesměs postavy z té
to knihy.
Byli mezi nimi nejdu
chaplnější lidé té doby,
nejlepší stylisté, nejvýz
namnější
spisovatelé.
Dlouho říkali, že Chur
chill - tato zřícenina času
minulého - je nudí. Ačkoli
je nudil, dali' se jím nyní
vést. Jejich sebevědomí
se zřítilo, přispěli k situa
ci tím, že nechtěli překá
žet.
Po pět válečných let byl
Churchill pánem anglické
politiky. Byl vržen do če
la hmotně' i duševně ne
připravené země. Nebylo
tomu dávno, co se anglič
tí studenti usnesli, že "za
žádných okolností nebude
me bojovat za krále a ze
mi” . Francie měla velkou
armádu, ale politicky v
ní nebylo lépe. Zde fran
couzští učitelé vyhlásili:
“ Raději otroctví než vál

V ELK Ý VYBER
PRVOTŘÍDNÍ

ku” . Francouzští vinaři
na jihu hrozili, že vytrha
jí koleje, bude-li vyhláše
na mobilisace. Churchill
nenašel v zemi více sil,
než tam nálada určité pe
riody zanechala. Byly to
malé, v mnohém ohledu
nepatrné síly.
Roku 1974 bylo sté vý
ročí Churchillova naroze
ní. Německé časopisy o
tom psaly v plném vědo
mí toho, že bez něho by
dnešního západního Ně
mecka nebylo. Francouz
ským časopisům v tom
bránila
větší
hrdost.
Angličtí historikové ve
střízlivé náladě, v níž je
podporuje přítomná situa
ce
Anglie,
vypočítali
Churchillovy zásluhy a
připojili úvahy o tom, co
podle jejich mínění za
nedbal. A ozval se známý,
anglicky' herec Richard
Burton a podal ukázku

neostýchavé moci, již má
živý nad mrtvým.
' Kýmsi, kdo si snad jen
nedal pozor, byl Richard
Burton vybrán, aby hrái
Churchilla v připravova
ném filmu v sérii “ Síň
slávy” . V předvečer pre
miéry Burton uveřejnil
článek, v němž odhalil
svůj názor na Churchilla:
“ Nenávidím ho a všech
ny jemu podobné. Nenávi
dím je mohutně. On patří
mezi velké vrahy historie,
mezi středověké krále,
kteří byli k nerozeznání
od banditů. On, jako Hit
ler, byl skladištěm všech
zločinů proti lidskosti.”
Je-li možno, sledujme
Burtonovy myšlenky. Je
dosti patrno, že máme vě
řit, že byl morálně pohor
šen tím faktem, že. když
Churchill válčil, válčil vá
lečnými způsoby a pro
středky.
(Pokr. str. 6)

JAKOSTN ÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
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KÉW CONTINENTAL [iCTCHERS Pty. lili.
KOPECKÝ SMAUGOODS Pty. Ltd.
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Vedoucíkontinentálnípekárna
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ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd.
8-10 Helen St., West Heidelberg, V ic. 3081

Zopakujme si, jak to bylo. Roku 1938 se Hitler zmocnil Rakouska a zkomolil Československo. Roku
1939 se zmocnil Československa a dobyl Polska. Roku 1940 dobyl Norska, Dánska, Holandska, Belgie,
na hlavu porazil francouzskou armádu, Francie ka pitulovala. Z demokratické Evropy jediná Anglie zů
stávala svobodna na svém ostrově. Amerika byla da leko a vyhlásila neutralitu, sovětské Rusko mělo
smlouvu s Německem, a když se Hitler zmocnil Norska, sověty mu poslaly blahopřejný telegram. Anglie
měla na vybranou. Mohla přijmout, co jí Hitler vytrvale nabízel. Nebo . . . Anglie zvolila "nebo".
Odmítla Hitlerovo lákání, aby spolu s ním si rozdě lila svět, a vyhlásila, že bude bojovat až do koneč
ného vítězství. Všichni žijeme, jak žijeme, násled kem tohoto rozhodnutí Anglie roku 1940. Snad toto
rozhodnuti nebylo mnohým dosti srozumitelné ve chvíli, kdy Hitler měl féměř všechno a Anglie téměř
nic. Avšak nastala hrdinná perioda anglických dějin, v jejím čele stál Winston Churchill.

V tom všem Churchill
vyrušoval. Vytrvale, při
každé příležitosti varoval,
že za Hitlerovým počíná
ním je železný dobyvatelský plán. Byl za to za
hrnován netrpělivým po
hrdáním. Roku 1939 a
1940 se vyjevila děsivá
pravda o Hitlerovi. Ti
Angličtí politikové, kteří
si před ní tak dlouho za
krývali oči, měli dost
charakteru, aby si řekli,
že se nehodí k vůdcovství
v době, která šla zcela
mimo jejich očekávám,
snad cítili, že souhrn je
jich buněk je jaksi k to
mu neuzpůsobuje, a že je
nyní třeba jiných typů,
než jsou oni. Přes noc
udělali místo Churchillovi.
Mladý John Kennedy, bu
doucí americky' president,
napsal knihu "Proč Anglie
spala” . Ti, kdo nyní ustoupili před Churehillem
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Tel. 86 7178

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

Telefon: 459-3672
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvědčte se !
Žádejte chleba značky ATLANTIC-.
která je zárukou nejlepší kvality.
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Pavel Tigrid: Politická emigrace v atomovém
věku. Index, 1974, Kolín n. R., str. 137, ce
na DM 11.50.

O poražených či o vítězích
Na knížku Pavla Tigrida Politická emigrace v
atomovém věku jsme dlouho čekali. Vyšla v roce
1974 v Indexu, Společnosti pro československou li
teraturu v zahraničí, důležitost této publikace pro
čs. exil byla zdůrazňována v edičních oběžnících,
které nás informují o vydavatelském programu to
hoto nakladatelství. Kniha sice vyšla -pod stejným
titulem již dříve, po srpnu 1968 byla její celá kon
cepce i text Tigridem přepracována, takže dle údajů
vydavatele nejde o re-edici, ale zcela nové zpracová
ní. Bohužel jsem neměl možnost první vydání této
Tigridovy práce přečíst, takže nemohu poukázat na
změny v druhém vydání.
Kniha je rozdělena do čtyř částí — Od Jalty- až k
maďarské revoluci (dopsáno na podzim 1965), Vznik
a složení čs. poúnorové politické emigrace (jaro 1967),
Socialismus s lidskou tváří: po pádu a Politické vy
hlídky (léto 1974). Tigrid je brilantním stylistou,
jeho řádky se snadno čtou a navíc — souhlasíme s
ním. Nestanovil si za úkol detailně analyzovat na
značená témata, dotýká se jich, upozorňuje na roz
díly mezi žádoucím a možným, vynáší na světlo do
sud skryté skutečnosti a ponechává^ čtenáři mnoho
prostotu- 'k vláštním úvahám á závěrům.
Do podrobností s tabulkami, statistikami a přehle
dy se Tigrid ; nepouští,-.-to by .ani nebyla práce pro
něj, nadhazuje problémy, upozorňuje na podstatné
rysy a skutečnosti a tím, napovídá, kolik je ještě
exilová publičistika-dlužna samotným exulantům. Tigridovi nejde v této práci o sociologickou analýzu,
jak by snad některý, ž čtenářů-mohl očekávat vzhle
dem k názvu knihy, Tigrid je politik a odhaluje
alespoň některé z příčin, které nás dovedly do^exilu
a naznačuje i ty, které by nás mohly dovést zpět do
mů. Vysoce si cením, že Tigridovy téže jsou objek
tivní (při nejmenším z hlediska demokratických exu
lantů) a tolerantní (ne snad směrem k utlačitelským
režimům, ale pro porozuměni jak k emigračním prou
dům tak i k trendu demokraticky smýšlejících bdí
žijících v Československu). Tigrid nechápe čs. exil
jako izolovaný útvar, navíc rigorózně rozdělený dle
politického čí jiného klíče, ale jako sílu, která stále
patří k domovu, i když žije a vyvíjí se mimo něj s
přihlédnutím na nejednu stopu, zanechanou na^ exi
lu rychle planoucím časem. Absolutně souhlasím s
Tigrídovým porozuměním pro asimilační proces v no
vém prostředí, tak jako s jeho;, neporozuměním -pro
ztučnění — odkopnutí všeho kromě prosperity ban
kovního konta a zaživadel. Tím .neříkám', (a,.néřiká
to ani Tigrid), že jediným údělem správného exu
lanta je asketismus a ehúdóbáý nadpai.átr-ž. nSšřkteří dosáhli úspěchů v obchodním .podnikání,^^profesio
nálním životě, vědecké práci či jakékoliv jiné oblá sti, mají mnohem lepší možnosti;.zasáhnout do poli
tického. společenského a kulturního života ,v novém
prostředí — neměli by ále. zapomínat, že jsou "exu
lanti či předstírat, že zapoměli na zemi. z -které
přišli.
v..
Tigrid má pravdu, když ; dbpprucúje" spjšě ^pohled
dopředu než přežvykování; minulého: Domnívá se; že
obě. vlny čs. politické eriligrace mohou .přispět k národní regeneraci, která-je nevyhnutelná; Kéž by<inél
pravdu! Impulz ale přijde, z domova.-a na emigraci
bude, jaké stanovisko zaujme a jak bude tento.-trend
posilovat, a bude-li zapotřebí, jak Vysvětli; jeho' prin
cipy okolnímu světu.
-i' Jestliže bych byl otázán,, jakou-knížku, zabývající
se politikou exilu, bych chtěl mít (a číst), kdyby byl
můj výběr omezen na jeďiiťoů, zvolil bych Tigridovu.
Ne snad proto, abych zalichotil autorovi nebo na
kladatelství, ale abych si ujasnil věci, o kterých mám
vědět.
.
'i
IP
^ózrT;.: Knihu můžete též zakoupit y Hlasuj-domova.
Ceria včetně poštovného A S 3.80,
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Odporovat nebo ne ?
dekadentní, jak se domní
Na pode ib IMS se roz val a stáhl se zpět.
poutala. sad Anglií vzduš
Burton má svou vlastní
ná bitva, příprava k ně historii. Podle něho nic
mecké invasi. šlo o všech nebylo rozhodnuto v bitvě,
no. o příští podobu světa. ani v této, ani v jiných.
Celá země žila tímto zá Hitlerův útok ztroskotal,
pasem. Burton, jak vyprá poněvadž čím více Angli
ví. měl své vlastní myš čané byli bombardováni,
lenky. Jedna z nich byla, tím silnější byli. Tančili
že Churchillovi vzdušní na ulicích a objímali se,
maršálové jsou idioti. Ko když obrovská německá
šile je bližší než kabát, a vzdušná mina na ně pad
Burton má sklon věřit, že la a nevybuchlá. Nonidiotství je všude jinde ví chalantně,
"nonchalantce rozšířeno než v herec ně” , pravi Burton, ji od
kém a filmovém světě.
jistili. Na hřbetu miny.
Přes to, že byli idioti,, jak Burton osobně viděl,
angličtí vzdušní maršálo seděl prostý muž z před
vé nějakým způsobem vy městí a, vědom si, že je
hráli vzdušnou bitvu. Ti pozorován davem, pokou
mladí lidé, kteří nedávno šel minu tím, že do ní
prohlašovali, že za žád tloukl a přikládal k ní ho
ných okolností nebudou řící cigaretu. Aplaus da
bojovat za krále a zemi vu. To
zajisté úcty
vzlétali po dva měsíce hodný výkon britské chlad
každý den k ' smrtelnému nokrevnosti. Podle Burtozápasu s německými bom nova líčení musíme mít
bardéry. Hitler shledal, za to, že Hitler se o tom
že Anglie není zcela tak nějak dozvěděl. Bylo to

tPtofaačířvis® se

síjt-

5i

The National Bank
se snaží ze všech sil
udržet hodnotu
valeho dolaru
Tato kniha, která je

zdarma, to prokazuje.

Za své peníze jste musel bezpochyby těžce
pracovat. Je pro o znepokojující pozorovat, jak se
jejích hodnota zmenšuje. To je důvod, proč je tato
kniha “ Vaše pemze a váš život” — “ Your money
and your life” - právě teď tak cenná
1 Kniha má 160 stránek (s určitým volným
místem pro pozi.ámky) a měla by cenu pěkných
pár dolarů. Při zjištění pak, že je tato kniha
zdarma, je doceia nezbytné ji mít.
Je to praktická domácí příručka o osobních
nenéžních záležitostech, jako o kupování a
~

. financování domu,
.... 't kupování nového
i nebo použitého
11 auta, placení
,
životních
poplatků
z dědictví atd.
Je
<
I
'

B *F f
jKf

^||B

i
* o jiných peněžních
záležitostech.

|
1
M i
'

*^^B

nejbližší filiálky
Národní banky.
Netvrdíme.
známe metodu,
jak okamžitě
odstranit inflaci,
; ■ale touto knihou
^ * můžeme zmirnit
její náraz. A to
je dobrý začátek.

(H National Bank
8S6-H-OOS

pro něho příliš, že AnglL
čan si sedl na minu, byl
tím deprimován a odvolal
invasi.
Ačkoli se to zdá neuvě
řitelné, po episodě o mu
ži a jedné mině nemá už
Burton co říci o nejslav
nější snad bitvě světa.
Neříká, jaké byly scény v
ulicích, když miny vy
buchly, místo aby nevy
buchlý. Vynechává, že vy
soko ve vzduchu mladí
Angličani bojovali a umí
rali. Z historie, jak on ji
podává, musí se zdát, že
to bylo zbytečné bojování,
které už nestojí za zmín
ku. Podle jeho historie ne
lidský Churchill stavěl, po
kud mohl, letadla proti le
tadlům a děla proti dě
lům, brutálně žádal zvý
šení zbrojní výroby. Avšak
všechno bylo daleko prost
ší, Stačilo, aby Angličané
statečně a humánně sná
šeli bombardování, na ko
nec by vše dobře dopadlo.
Zbytečně žádal Churchill
od národa “ dřinu, pot a
krev” . “ Byla to řvavá
bitva smrti proti životu” ,
píše Burton, “ a život zví
tězil.”
Nedovíme se od Burtona podrobněji, jak život
zvítězil. Burton je lednice,
v níž se uchovaly všechny
fráze, které před pětatři
ceti lety odzbrojily Anglii
a postavily ji na okraj
zkázy. Podle něho nic ji
ného než anglická nonchalantnost zvítězila nad
nacistickou válečnou ma
šinou. Odzbrojený vyhrál
nad smrtí po zuby ozbro
jenou, a máme-li věřit, tak
bude vždy.
Burton k tomu všemu
napsal epilog. Po letech
viděl Churchilla, už na
konci jeho života, jak v
nějaké společnosti říká:
“ Měli jsme pravdu, když
jsme bojovali, měli jsme
pravdu.” Bouchal při tom
pěstí do stolu. Burton zne
chuceně odešel.
Tu je třeba položit otáz
ku poctivosti. Holá otázka
je: bylo správné Hitlerovi
odporovat
nebo
bylo
správné mu neodporovat?
Na to Burton neodpovídá,
sděluje nám jen, že ode
šel. Nedal své znechucení
do slov, neřekl na pří
klad: “ Ne, neměli jste bo
jovat.” Odešel v oblaku
jen jemu známého mínění.
To je' nepoctivé. Mnozí ro
manopisci popsali pravdi
vě hrůzy války, ale také

AN ZAAS

pák umlkli a zřekli se za
ujmout stanovisko k zá
kladní otázce: správnější
a lidštější než válka by
bylo bývalo přihlížet, ják
se Hitler zmocňuje světa?
Také neodpověď romano
pisců na to není poctivá.
Nalézáme ..v Platonovi,
že už před dvěma tisíci
let se obával theatrokracie. onoho stavu, kdy her
ci nebo aspoň jejich mra
vy a způsoby se dostanou
do popředí společnosti a
divadelnost převládne v
chování lidí. Herec je od
borníkem v efektech, jeho
povolání je představovat,
ne být. Musí umět věrně
zobrazit smích i pláč, ně
kdy hraje i moudrého Nat
hana nebo vrcholně úšlechtilého Prospera. Je
povolán být různými oso
bami, a debata, jaký vliv
to má na charakter, není
ještě skončena.
Je jedním z význačných
rysů této doby, že posta
vení herců, zpěváků a
zpěváčků nesmírně vzrost
lo proti všem dobám mi
nulým. V přitahování ve
řejné pozornosti předčí
kohokoli, jejich soukromé
aféry jsou denně rozbírá
ny, jejich příjmy bývají
na úrovni nejúspěšnějších
kapitalistů a arabských
diplomatů, písnička dale
ko předčí knihu. Často ny
ní vidíme, že herec, zpě
vák nebo i spisovatel zkou
ší. co všechno si může do
volit. Je to nová pyramida
moci a vlivu, Richard
Burton stojí u jejího vrcho
lu. Nejhlouběji pod touto
pyramidou spokojenosti je
válečník a ti, kteří kdysi
čelili Hitlerovi.
Burton cituje slavný vý
rok: moc korumpuje, nej
větší moc korumpuje nej
více. Tu je vynecháno,
že také bezmocnost ko
rumpuje, často nejvíce.
Avšak je-li pravda, že moc
korumpuje, pak ne jen je
den druh moci, nýbrž kaž
dý její druh je schopen
korumpovat, také ta moc.
kterou má slavný a boha
tý herec. Hlava se zatočí,
a herec se pokládá za

Společnost pro rozvoj vědy v Austrálii a na No
vém Zélandě (Australian and New Zealand Association for the Advaneement of Science) uspořádala v
lednu v Canbeře svůj 46. kongres, na který se sjelo
několik set vědeckých pracovníků nejrůznějších obo
rů. Jednání byla rozdělena do mnoha sekcí. V ekono
mické a sociologické sekci přednesl svůj příspěvek
Petr Hrubý, který působí jako vysokoškolský učitel
poiitických dějin v Perthu. P. Hrubý připravil pro
tuto konferenci neobyčejně fundovaný příspěvek za
bývající se vlivem vědecko-technické revoluce na
československou krizi. Společenské a politické změny
v Československu silně ovlivnili příslušníci technické
inteligence, kteří v dubčekovské éře pronikli na ne
jedno klíčové postavení a podíleli se tak na libera
lizačním procesu. Další a zajímavá kapitola by
byla, do jaké míry se pak ztotožnili s husákovským
režimem a jak mu slouží. Mám obavu, že pokud ne
zvolili exil, následovali drtivou většinu národa, od
vrátili se od záležitostí společenského zájmu ke svým
chatám na Sázavě, lyžařským zájezdům do Tater a
nekonečnému promazávání namazaných škodovek,
neb kdo maže, ten jede. Ale abych se vrátil ke kon
ferenci v Canbeře, do jednání v ekonomické sekci
zasáhl také T. H. Rigby příspěvkem analyzujícím
vztah mezi sovětskou komunistickou stranou a vědecko-technologickou revolucí a R. F. Miller rozbo
rem sovětské organizace vědecké a technické revo
luce. J. Wilczynski referoval o technologických a
ekonomických vztazích mezi Západem a Východem.
Z těchto příspěvků je vidět, že tato tématika musí
australské ekonomy a sociology zajímat. S obavami.
uvažuji, zda se nechtějí až příliš poučovat vymože
nostmi socialistické technicko-vědecké, revoluce, kte
rou jsme poznali spíše jako politickou propagandu
než seriózní výzkumnou a technologickou práci.
K referátu o kongresu ANZAAS připojuji ještě po
známku o třech skriptech (Research Paper), které
v prosinci 1974 a v únoru 1975 vydala katedra ekono
mie Melbournské university. Jejich autorem je Leo
Dobeš a své práce zaměřil na sféru průmyslových
vztahů a odborů v ČSSR. (Czechoslovak Industrial
Relations 1945-70, Towards a General Theory of Trade Union Development in Eastern Europe, Three
Different Animals — Trade Unions under Capitalism
and Socialism — Some Comparisons and Contrasts.)
IP
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druh Jupitera. Herec Burton praví o ChurchOloví:
“ Intelektuálně nevyšel z
dětského pokoje.”
Jak
velká, jak krásná to role.
A jak jisto je, že Burton
dávno intelektuálně vyšel
z dětského pokoje. Je

možný určitý výklad episody Burton - Churchill:
k svému ostatnímu luxusu, k své slávě, k svému
bohatství, k svému nejvolnějšímu životu Burton přidal ještě luxus smělé hany Churchilla,

Veškerá PO JIŠT ĚN I odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, V ic., 3189
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D. Michalov:. Odboj nebo Nebude to lehké, Konfrontace, Curych, 1975

Velké vystřízlivění
První německá knížka curyšského exilového nakladatelství K O N FRO N TACE,
která vyšla v prvních dnech letošního února, se ideovou náplní dosavadní pro
dukci tohoto vydavatelství bezpochyby vymyká. Ovšem, je trochu nezvyklé
začínat pohovor o novele ideologickým "nábojem", který ssebou děj nese,
ale zdá se, že se dnes už próza bez politické nebo aspoň sociálně-kritické vý--’
povědí vůbec nevyrábí, a vyrábí-li se, zaniká v této přepolitizované době jako
"zbytečný odpad", kterému věnují pozornost jen pošetilci odtrženi od "tepu
času". Bojovali-li curyšští až dosud svými českými knihami více 'méně otev
řeně proti komunismu, pustili Michalovem k slovu komunistu, toho "obrozené
ho", toho s lidskou tváří. Autor — jak lze vyčíst z jeho krátkého životopisu na
obálce novely — je po matce Rus, narodil se však v Praze a zúčastnil se aktiv
ně boje proti nacistům. Strávil několik let v koncentračním táboře v Dachau,
z venkovského komanda si odnesl vážnou újmu na zdraví. Po válce studoval
politickou vědu a literaturu v Moskvě, Sofii a v Praze. Že se komunistická
teorie diametrálně rozchází s praxí, poznal hned po Únoru — na rozdíl od
partajníků, kteří z příslušnosti ke straně těžili až do osmašedesátého — opustit
rodinu a domov a s vervou jemu vlastní se zapojil do ilegální činnosti proti
komunistickému režimu.

Hrdina novely
Váňa
zrcadlí jeho vlastní úsilí,
jeho vlastní touhy. Ani
Váňa nepřestává věřit v
teoretickou
správnost
ideologie, pro níž za války
nasazoval život, ale ne
souhlasí s tím, co z této
ideologie udělali větší i
menší vládcové. Zosobně
ním takového paskvilu je
krajský policejní šéf šereda, který, aby se udržel
u moci, podplácí, zatýká,
mučí a zabíjí ty, kteří se
odváží jeho způsob dikta
tury proletariátu kritizo-

vat. Ve Váňově - a Michalovově - pojetí nemá ta
ková diktatura s vůlí pro
letářů pranic společného,
naopak,
směřuje proti
nim. Obětmi faktických
vykonavatelů moci jsou
právě proletáři, lidé, kte
ří revoluci dělali, nesli,
kteří však nechtějí - dost
bláhové a nedomyšleně
podle mého soudu - ucho
vat její čistotu, jak je v
knihách, která se však s
praktickým jejím prová
děním rozchází, neboť
pod komunistickou vládou

Nevhodná slova
Milan Růžička

Tomu, kdo vyhovuje každé době, odplatí čas.

★
Spíše obstojíš před světem než před úřadem.

★
Je se možno upřímně smát s falešným chrupem?

★
Tvrdil,, že obrušuje hrany, a zatím leštil kliky.

★
Nejlakomnější jsou ti lidé, kteří nic nedávají
nám.

★
Ohlíželi se, aby vzbudili dojem, že je někdo
následuje.

★
Každý z představených potřebuje lidi chytré —
nikoli chytřejší.

★
Od té doby, co se podhrabal pod dráty — ne
přestal hrabat.

★
Vyšší si snažíme naklonit — malé ohnout.

★
Kritické myšlení nemusí být vždycky přesné,
ale přesné myšlení je vždycky kritické.

★
Myšlenku díla nemusíš hned pochopit, ale mu
síš poznat, že tam nějaká je.

★

,

Jednou ranou je snad možné zabít sedm much,
ale nikoliv — dva voly.

★
Červenat se přestala dávno, dnes už ani ne-

přestává být společnost
lidskou,
dostává
rysy
gangsterských band.
Michalov úmyslně volí
pro osoby novely nejen
ruská, ale i polská, ma
ďarská, rumunská, česká
i jiná jména. I když je
děj umístěn jasně do So
větského svazu, má vý
znam a platnost pro všech
ny země, kde se zmocnili
vlády komunisté. Micha
lov tu podléhá ovšem chy
bě soudruhů poučených ať dříve nebo později praxí: jen soudruzi trpí,

O. Mlynář

jen. soudruzi jsou pronásle
dováni; jinak než komuni
sticky . smýšlející občané
še v ’ novele nevyskytují
bud’- neexistují anebo ne-t
stojí zato, aby se jejich
osudy, jejich utrpením
autor zabýval (viz podob:
ný postoj u . .Londona-,
Slánské a jiných). Že hlav
ní žába na prameni stráž
nické čistoty a spravedl
nosti má české jméno. Šereda. ukazuje jasné na né
dávný osud Českosloven
ska.
Polský spisovatel Marek
Hlásko vylíčil v novele
Hřbitovy podobnou cestu,
kterou prodělává i Micha:
lovův Váňa v cestě za
očistou strany: Hlaskovu
hrdinovi jde.o ryze osobní
zástoj, kdežto Váňa se
angážuje pro Věc ’ veřej
nou; -způsob boje je týž;
i Váňa usiluje o nápravu
intervencemi na různých
místech: stranického a
státního aparátu. Z party
zánských bojů má dobré
známé ňá 'nejvyššíčh mí-'
stech, jako “‘hrdina Sovět
ského svazu" má dobré
jméno . a . setkává sě- u

bledne.
★
Aby se zdál ctnostný — předstíral nouzi.

'

★
Kdo pracuje nezištně pro nás, ten je obětavý.
My sami jsme v témže případě — blbí.
•ý

V

Rodí-li se život
rodí se i smrt
však život se rodí dřív

j

?■
? v.

a roste-li život
rošte i smrt a žije-li smrt
— život umírá
však. umířá-li život y
umírá i smrt
'
avšak život vymírá dřív

ž

>
,)
!

Bojme se a strašme ho
Otče pomoz nám
nechtěj žít v nicotě sám
— bez dětí jako dřív . . .

(Autor žije v Československu)

-.všech,někdejších spolubo
jovníků se sympatiemi, s
přátelstvím, ba s úctou.
Přesto vyznívá jeho úsilí
naprázdno.
Ani
člen
Ústředního- výboru a bý
valý Leninův spolupra
covník nepodpoří fakticky
Váňův boj proti šeředovi,
ačkoli by k tomu měl mož
nost a třebas dává vnitřně
'Váňovi za pravdu. I on
však - podobně jako ostat
ních šest funkcionářů má v ohni své želízko: ’ své

_

.

zájmy, které by jeho zá
sah mohl ohrozit, protože
"kdo ví, kdo zá Šěřédou
stojí” . Zůstat u moci, o to
jde všem '-těm- soudružským kamarádům,,, kteří
byli stateční v partyzán
ských jednotkách, kterým
je však poté, co se, dosta
li ke korytu,, bližší košile
nežli kabát, bližší vlastní
pohodlí než ubíjení, sou
druzi. Váňa . je nadán
značnou porcí naivity a
(Pokračování na- str-. 8)

Byl to tak velký pitomec, že už ani ta pochvala
od něho netěšila.
★
Je rozdíl: nechtít — a- bát se chtít.
Poučnější, bývá to, co jsme vidět neměli.

★

★
Je snadné být poslušný, když nic jiného nedo
vedeme.
~

★
Změny v redakci se musí odrazit především v.
časopise.

★
Proč protestovat proti tomu, co . je v našich si
lách změnit?

★

Spíše přeražená páteř sroste než se ohnutá na. rovná.,
★
čím více se mi toho podařilo procestovat, tím
častěji se mi zdá, že i vesmír má svá humna.
★
Páteří satiry zůstávají náměty o páteři.
Stačil — a to mu stačilo.

Člověk se může lehce zesměšnit i tím, že pře-:
hlédne uvozovky v textu.
Ti, kteří toho vždycky a všude nejvíc namluví,
umí nejlépe poznat, kdy je-lépe být potichu, .....

★

★
Patrně už nikdy nepochopí, že milovat je m ož-.
no i oblečený.

.' *

....

Věděl vždy co je potřebnější — pro něho.

★

Člověk nemůže mít. všechno. Bud’, ,m á zásady:
nebo peníze.
■
1:

★
Nic neuměl, ale moc mohl.

I

ŽALM

'

■

■•

Vzdělání má být výzbrojí, nikoliv zaštítěním.
Když se dva hádají, může ž toho mít třetí i
škodu.

★
Povstal z popele sypaného ve vhodný čas na
vlastní hlavu.
' .
★
Jenom málo vyvolených se přizná, že se ne
cítí povolánými. ’

★
Zaplaťpánbůh, že to na těch, kteří neustále
říkají: “ Kdyby to záleželo na mně . . .” ■
— nezáleží.
★

Škoda, že horkých hlav je mnohem více než
zanícených srdcí.
.★
Nepotřebuji, aby mně někdo studnu kopal, úplné
se spokojím s tím, že mně ji nikdo nezasviní.
★
Prohry bral sportovně, výhry — obchodně.
★
Kde jeden obdivuje — deset závidí.

HLAS
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CO B Y MNE T Ě Š IL O

Jediná česká cestovní kancelář
ve východních předměstích Sydney
H OBART, A U S T R Á L IE

ASTRO N AUT
TRA VEL
S ER V IC E
45 Bay Street, Double Bay

(vchod z Knox St.)
K vyřešení všech problémů
s cestováním a vizi do různých zemí
obraťte se s důvěrou na
Mrs.

E.

M o r t on

Telefon (Sydney) 326-1588

V E L K É V Y S T Ř ÍZ L IV Ě N Í

(Pokračování se strany 7;
idealismu. Domnívá se.
že stranickým bonzům,
kteří určují běh státu, jde
stále o ideály, za něž ješ
tě před nedávném nasazo
vali život. Moc, která se
jim dostala do rukou ná
silím, je možno udržet
jen a jen násilím nebo při
nejmenším tím, že se ná
silí nepostaví v cestu.
Váňa chodí od partaj
ního Anáše ke státnímu
Kaifášovi marně, nikde
nenajde oporu, zastání.
Je v tom notná dávka iro
nie, že se mu podaří od
stranit šeredu teprve,
když se stane milencem
vlivné samičky Ljubočkv,
metoda, která se osvědčo
vala odedávna. Váňa ne
věří v měšťáckou lásku,
považuje ji za otázku hor
monů a za nebezpečí pro
svůj ideologický boj. Když
mu Ljubočka řekne, že
od něho očekává dítě, má
to Váňa za buržoasní lest
a vrhá se do propasti. Za
chrání ho ovčák, který ho !
přesvědčí, že musí pokra
čovat v boji proti nešva
rům v partaji i jako
mrzák, v ilegalitě, proti
kamarádům, které zko i
rumpovala moc.

livě nicotné, hlubší vý
znam. Třebas je to kniha
o ideologii, politické disku
se se v ní sotva vyskytu
jí, odehrávají se v pozadí,
nevyřčené, jen naznače
né. To platí také o základ
ní myšlence, že zlidštění
diktatury proletariátu je
stejně tak nemožné, jako
chtít přelít moře lasturkou. Každé takové úsilí
je -zbytečné, •bojovník ža
spravedlivou, lidskou dik
taturu ztroskotává, proto
že lidskost a diktatura
jsou pojmy, které se vy
lučují právě tak jako ko
munistická vláda a čisté
ruce.
J. S.

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

E L E C T R IC S

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

------- -— -----------:-----------Přijmeme
S PO LEČ N IC I
PRO DÁM Y,

samost., středního vě
ku, která má dobré re
ference. Je to pro dům
Michalovova novela je i starších dam v Camdoslova nacpána napje- i meray (Sydney), blízko
tím. Zvyšují je zpětné zá , stanice autobusu. K
uxspozici je oddělený
běry z války, poutavé lí
pokoj se vším komfor
čení zážitků, které Váňa
tem. Je třeba, aby mlu
vypráví mezi milováním
vila trochu maďarský.
Ljubočce. Děj je v popře
O představení volejte
dí. Pozorný čtenář vycítí
v obch. době č. 560-8103
však v jednotlivých udánebo 560-8104 (Sydney)
lústkách, které jsou zdán

Z mimoaustralských čtenářů asi málokdo ví, že
Hobart na Tasmánii je nejjižnějším větším městem
na cestě ze Sydney na Jižní točnu a ještě méně jich
asi ví, že tam žije na sto našich krajanů a další
stovka je roztroušena po celém ostrově. Českého kněze
uvidí zřídka a proto vzbudila zpráva, že tam zaví
tám, příznivou reakci. Návrh na tuto návštěvu vy
šel nejdříve od manželky hobartského lékaře paní
Pavly Svobodové, která sehnala za pomoci p. Havlá
ta adresy skoro všech našich lidí. Každého — bez
rozdílu vyznání a i ty, kteří se už zapomněli modlit
— jsem dopisem pozval na české bohoslužby, které
jsem hodlal slavit třikrát. Měl jsem pak velké štěstí,
žé se p. Král uvolil vozit mne nejen po Hobartu, ale
i do dalších míst Tasmánie, takže jsme spolu navští
vili co největší počet krajanů. V Launcestonu jsem
byl hostem bývalého poslance p. Nermutě.
Nedělní mše sv. v Hobartu byla obětována za
zesnulého lékárníka p. Vladimíra Beneše, ale v mod
litbách jsme vzpomněli i jiných zesnulých bratří a
sester, z nichž někteří zahynuli při hobartských ka
tastrofách: tak paní Doudová zahynula loni při vý
buchu kotle v prádelně kláštera blízko katedrály a
pan Rezek byl zabit letos při sesutí tasmanského
mostu. Na ně, na p. Boh. Bůžka, na paní Raušovou a
jiné jsme vzpomínali.
Kaple katedrály byla plná a hřměla českými hla
sy, které zpívaly Ejhle, oltář Hospodinův září! Někte
ří plakali. Pevně věřím, že takové české bohoslužby
jsou pro nás jako zastávka v honbě za živobytím.
Při nich uvážíme živěji, že je vlastně jenom jedna
věc zapotřebí a všechno ostatní nemá ceny, anebo
má cenu jenom, pokud nám to pomůže dosáhnout
spásu naší duše.
i
P. Vladimír Ondrášek S. D. B., Sydney

Společnost pro vědy a umění v Sydney

?

zahajuje v roce 1975 činnost večerm poesie

\

(

"Selkáni s básníkem — Karel Hynek Mácha", i

Má se za to, že Austrálie jest zemí sportu. Jš£ě.|
na své si tu přijdou plavci, stejně jako tenisté, zkrá
ceni nejsou ani vyznavači motorismu, létání, ba b é ’
i kopané. Přiznám se však upřímně, že sledmai v
televizi přenos golfu nebo kriketu by mne k m-a
unudilo.
Říkám si: “ Podívat se takhle zase jednou na dob
rý lední hokej a duše moje by pookřála.” člověka
to nutí vyjet si do světa. Bylo to v září a napjati
očekáváním nevážili jsme zajížďky do Kanady. Zb>
tečně! Sezóna nezačala a nehrálo se. štěstěna m však přece jen usmála, když poslední noc před ná
vratem do Sydney jsme zachytili v New Yorku přímý
přenos prvního utkání sovětských'“ amatérů” s ka
nadskými profesionály. Bylo to strhující! O úrovni
lžiamatérů netřeba pochybovat, Kanaďany málem po
razili a já tak málem rozbil hotelový nábytek. Po
dvou třetinách 3 : 1 pro Rusy! Poslední třetina však
byla koncertem Kanaďanů a skončilo to alespoň ne
rozhodně 3 : 3. A štěstěna byla navíc, natolik štědrá,
že o přestávkách jsme mohli pozorovat z televizního
záznamu skvěle vybrané brutalitky Sovětů vůči čs.
mužstvu. Kanadský komentář byl přímo lahůdkový:
“ Všimněte si dobře jak hrubě bijí toho českého chlap
ce u hrazení — toť sportovní duch sovětských ama
térů!” a tak dále a tak podobně. Byly to vybrané
záběry z druhého utkání Československo — SSSR z
minulého mistrovství světa. Tam šlo Rusům o vše,
poprvé jsme je totiž_porazili 7 : 2. Mistrovství pro
bíhalo v dubnu 74 a já se tou dobou těšil na televizní
přenos v jedné zapadlé bavorské vesnici. Němci však
vysílali pouze záznam zápasu pozdě večer a číšnice
—- byla -to svědka — mi přiznala, že viděla zápas
už odpoledne na stanici rakouské a neprozřetelně
mně prozradila, že jsme prohráli 1 : 3. Ztratil jsem
síly a odešel tiše štkát do tmavého kouta šenku.
Hokej — toť drama, toť láska, toť kus života těž
kého. Proto jsem počal okamžitě po návratu do Syd
ney přesvědčovat redaktory sportovní redakce ABC
o nezbytnosti vysílat alespoň pár špičkových utkání.
Setkal jsem se v podstatě s jedinou námitkou: “ Není
tu o to zájem!” Mínil jsem, že časy se mění a snad
už by tu dost zájemců bylo. “ Tím si nejsme jisti” ,
mínili redaktoři.
Kdo z nás by hokej neměl rád? myslím si, ale jist
si nejsem. Třeba už opravdu si většina z nás oblékne
bílé podkolenky a kvačí trapně se vydováděť na
“ ericket ground” . Přesto však se tu obracím na
neochvějné zastánce hokejové, hry:. Čiňme něco v
této věci! Sehněme hned teď a. napišme sportovním
redakcím^ televizních stanic! Bude-li dostatečný zá
jem, jistě některá z nich neodolá našim -svodům a
umožní nám usednout před světélkující přístroj a
ponořit se do děje hry nejdynamičtější i nejdramatičtější.
Blíží se mistrovství světa a my to zase neuvi
díme. Běda! Po kolikáté už. Tak tu i nadále zůsta
neme odtrženi od světa a jeho dění, hodni leda po
směchu pro svou neznalost a zaostalost. Srdce pra
vých hokejových fanoušků jsou však srdce bohatýrů.
Nedejme se!
Jaroslav Kováříček, Sydney

který sestavila -a přednese Ludmila Knorlésovás
za hudebního doprovodu Tomáše Chojky a výtvar-<
né spolupráce Pavla Šindeláře.
<
Zveme Vás na “ první jarní den” patek 21. břez-S
na 1975. 7.30 hod. do Music Room No. 3, Rouna|
i House. University of New South Wales. Anzac|
i;Parade. Kensington (vjezd z Barker Street), t • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ M B
* Moderní * Slohová * Klasická
5
i ; Vstupné $ 1.- dospělí, S -.50 studenti a děti. | ■
■
O SV ĚTLO V A C Í T Ě L E S A
■
11
Těšíme se na Vaši účast.
$ 5
* STOLNÍ * STOJANOVÉ LAMPY
a
■

HOSPODYNI

do moderního domu v Bellevue Hill hledáme.
V domácnosti jsou pouze 2 dospělí.
Všechno moderní vybavení.
Vhodné uchazečce s referencí nabízíme oddělený
pokoj s vlastní koupelnou a TV a plat $ 70.- týdně.
Je třeba
znát trochu anglicky HODINÁŘ
nebo maďarský.
Přijmeme
*
Volejte tel. (Sydney):
HOSPODYNI
ZLA TN ÍK *
(v obchodní
době) nebo 36-4704 (po hod.)
4056-3400
- 50 roků,
která umí
S T E V EN V A R D Y
dobře vařit. Nabízíme
590 George St.,
samostatný
oddělený
Sydney
byt s koupelnou a TV
(proti
Trocaderu)
a NEJVYŠŠÍ PLAT.
Velký sklad zlatých a j.
K úklidu je zaměstnána
šperků, hodinek atd.
pomocnice v domácno
Opravy se zárukou.
sti. Výtečné pracovní
Mluvíme česky
podmínky v domě léka
a slovenský.
ře v Rose Bay. Volejte:
Telefon: 61-8579

3337-dfiRQ iSvdnpvl

DISKONT 20 - 33 1/3%

■

5 Kupujte přímo od^ českého výrobce S. & G. Veselý 5
■
Továrna a výstavní síň
■
■
S. & G. L U M E N CO.
1
■
8-10 Cadogan St., Marrickville,NSW. 2204
■
■
P. O. Box 634, Marrickville 2204
5
■
Telefon (STD 02) 51-7278
■

Confin. "G O U R M ET "
Restaurant "LA B U Ž N ÍK "
129 Bayswafer Rd.
W
Rushcutters Bay
r

Í
1

Sydney, tel. 31-7393

W

i

i
1
l
1

1i

Otevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer,1
v neděli od 12. hod. polední do 9 hodin večer,i 1
v pondělí zavřeno.
(1

Přesvědčte se o jakosti našich jídel.

1

Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.

,1
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Dr. C. R. SUDEK,
Sydney
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(Pokračování z minulého čísla)
47.
Pet z naší výpravy se vydalo na Kala Pattar týž
den. Já byl příliš zničen a nechtěl jsem riskovat
nezdar. Proto jsem se vydal na výzkumnou procház
ku kolem tábora. Fotografoval jsem, co jsem mohl.
Takhle jsem si jako hoch představoval krajinu na
měsíci. Jižní strana Lhotse, která chrání Mt. Eve
rest (z tábora ho nevidíme) je černá, bez sněhu.
Je to tak příkrá stěna, že se na ní sníh neudrží. Ještě
ji nikdo neslezl a patrně ani nesleze. Na hoře je le
dová homole a^ nikdo by neriskoval lavinu. Jenom
tam, kde jsou škvíry mezi těmi ohromnými stěnami,
je vidět úzká ledová pole. Celá stěna vypadá jako
černá tabule s několika křídovými čárami křížem
krážem. Jinak všude jen led a skály.
48.
, Nad táborem je sedm mohylek na památku sedmi
serpů, kteří zahynuli s horolezeckými výpravami na
Mt. Everesty a několik pyramid z kamenů na pa
mátku zabitých horolezců (Jaké Breitenbacha, který
tu zemřel na americké výpravě v roce 1963, indic
kého velvyslance H. Dayla, který zemřel v roce 1964,
majora Harsh Bahugunga, indického horolezce, co tu
skončil na mezinárodní výpravě v roce 1971). V tá
boře je jedna^ chata pro strýčka příhodu. Nízká, z
Kamenů, uvnitř žádné zařízení a žádné palivo. Lidé
si musí přinést vlastní primus s petrolejem, ale
jsou aspoň částečně chráněni před větrem.
49.
Vítr fouká neustále. Praská mi v hlavě, v uších,
necítím nos, uši, prsty a jen se musím pohybová*:.
Všichni členové si stěžovali na bolení hlavy, nevi
děli, neslyšeli. Rozhodl jsem se odpočinout si na
zítřek. Byla to jediná noc, kdy jsem si vzal pilulku
pro spaní. To sténání větru a stanu, skřípání holí,
které drží stan, potíže s dýcháním a pocit, že se
hlava rozpadne na třísky, to všechno šlo: na nervy.
A já potřeboval sílu na zítřek.
5°.

Konečně pátek, 11. ledna. Den, na který jsem
cekal. Ráno se vydalo osm členů výpravy na
cestu zpět. John vyšel s jedním tygrem k Výcho
zímu táboru (dlouhá, čtyřhodinová cesta přes
ledovec)_ a já s Ang Djorge na Kala Pattar. Mi
chael včera nemohl a rozhodl se pokusit se o vý
stup dnes. Jde rychleji než já, nejedl nic než pilulky
a glukosu a brzo nám zmizel s očí. Po výměně obli
gátních nadávek zkrvavených nemanželských synů
popřál mi, abych byl sexuelně zneužit, když si nedám
říct a trvám na pokusu o výstup, a už se šlo. Mu
sel jsem zůstat stát každých 20 - 30 kroků. A pořád
nahoru. Napřed po kamenech, potom po ledu, potom
po kamenech a ledu a už jsme viděli “ Big E” .
Po třech hodinách jsem byl na vrcholku Kala Pattar
(18.192 stop, 5.545 metrů). Víc jak dvakrát tak vy
soko jako Gerlachovka v republice, mnohem výš
než na vrcholu Mt. Blanc (15.782 stop). Zdolal prý
jsem dva rekordy: byl jsem nejpomalejším lezcem
a posledních asi 5 metrů jsem dělal po čtyřech po
zadu. Vichr byl tak silný, že'jsem nemohl stát; po
čtyřech, obličejem ke skále, jsem na nejprudších mí
stech nemohl, protože se mi točila hlava. Když jsem
lezl pozpátku, díval jsem se na oblohu a zem se mi
pod nohama netočila. A v 11.30 hodm dopoledne jsem
byl na vrcholku.
51.
Kala Pattar není vrch pro horolezce. Na západní
straně jej tvoří téměř kolmá skála, po níž by se
dalo lézt jenom s umělými pomůckami (jako jsou
pitóny, žebříčky, lana a skoby). Jelikož je ale tak
nízký, žádný horolezec to nebude dělat. Když už se
dostane až sem, tak ty velké finanční náklady a
organizační potíže chce využít výstupem na něco (z
prestižního hlediska) cennějšího. Konečně pro hima
lájské horolezce není 5.545 metrů nic, čím by se mohli
chlubit. Z východní (naš,í) strany je přístupný.. bez
lan a horolezeckého náčiní a proto je pro horolezce
nezajímavý. Ale je pověstný, protože poskytuje nej
krásnější pohled na Mt. Everest z nepalského úze
mí. Vrcholek tvoří spousta velkých balvanů, které
drží pohromadě led a čirá náhoda. Má dva vrchol
ky a my. vylezli (samozřejmě) na ten vyšší (sever
ní). Šerpa si lehnul pod skálu (i jemu byla zima) a
já fotografoval. Vzal jsem celé panorama — od zá-

Velký výběr vin, lihovin a piva

I

"dodáme kamkoli v Austrálii

i

za velkoobchodní ceny

|

Ceník ňa požádání

(

J. KINDA & CO. PTY. LTD.

cr. Jonas & Victoria Sts.ř Richmond, Vic.
,
pádu Chumbu (22.484 stop, 6.853 metrů), nádhernou
Telefon: 42-4782
(
Pumori přímo na sever (23.442 stop, 7.145 m). Lingtren (21.972 stop, 6,697 m) a Khumbutse (21.785 stop,
6.640 m) a ovšem Mt. Everest. Ty všechny tvoří ti
betskou hranici. A před námi na východ jeden hře
nebo: 104 Millers Rd., Nth. Aliona, Vic. 314-6281 g
ben Nuptse, za kterým Se schovává pověstná Lavina
— Ice Fall. Všechny výpravy mají základnu pod ní
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
1
a po překonání asi l.OOOmetrového výškového rozdí
lu se dostanou na ledovec West Cwm. Tím údolím po
kračují k South Col (26.200 stop, 7.986 m). Na sever potom rychle dolů, dolů do tábora u Tengboche.
údolí je Mt. Everest, na jihu Nuptse (25.850 stop, Urazili jsme za den, co nám opačným, směrem trva
7.879 m) a na východ Lhotse (27.890 stop, 3.501 m). lo^. dva. ■ ..
.
Ze. South Col Hillary a jeho šerpa .vylezli poprvé po:
55.
nepalskó-tibetské hranici' (South East1 Ritige) tíá
Tengboche je nejslavnější klášter v Nepaíu. Je
vrcholek (29.028 stop, 8.848 m). A my jsme se dívali nádherně umístěn na horském hřebenu nad řekou.
na vrcholek M t.,-Everestu a jižní svah (o který se Vidíte v dálce Mt. Everest, Ama Dablam, Taweche
pokusila anglická', výprava v (minulých letech .vede-. a řeku, kterou jsme ..na druhé straně provázeli, cestou
ná Chřis Bonningtonem, ale neuspěla). “ Big E” byl nahoru. Klášter je zchátralý, je vidět, že se o něj
tak blízko a přece tisíce kilometrů daleko. Nad 20.000 šerpovél nestarají. Kolem v parku jsou veliká modli
stop jsme nemohli bez kyslíku,— obyčejná výprava,, tební kola postavená v domečkách nad potoky, takže
jako naše, bez jakýchkoli technických pomůcek, by je voda otáčí jako mlýnská k ola ,(ve ..vodorovné polo
se výše prostě neodvážila. Mt. Everest z toho hle ze). Horolezecké výpravy jdou nahoru po této stra
diska byl pro nás tak daleko jako měsíc. Počasí nám. ně řeky, aby se členové mohli zastavit' v klášteře,
přálo. Ani mráček, -jen s vrcholku Mt. Everestu- (ja navštívit lamu a šerpové aby od něj mohli dostat
ko každý den za slunného počasí) vítr odnášel po-' požehnání. Prošli jsme klášterem (12.715 stop), zaprášek sněhu. Vypadá to jako by vrcholek tvořil ko bubnovaii si, zatroubili na dlouhé trouby, odevzdali
mín, z kterého uniká jemný, téměř průsvitný dým. dobrovolný příspěvek a zase dál. ,.
Je tam všude led, takže silný vítr jenom odnese
57.
poprašek sněhu.
Několik Bavoráků. Ti četli někde v cestopisném
53.
propagačním časopise, že se za dva dny dostanou ná
Spadlo mi víčko z čočky mezi dva balvany. Viděl Výchozí tábor z hotelu .a čacký si vyšlapovali y p o
jsem ho, ale když jsem sundal rukavice, abych ho lobotkách; nechtěli nám věřit, když jsme je varovali.
zvedl, necítil jsem ho mezi prsty. Nakonec jsem ho A také jsme potkali šerpu, co mimo těžkého batohu
s námahou dvěma rukama zvedl a dal do kapsy. Vy ještě nesl štěně; našel ho v. jedné opuštěné vesnici,
měňoval jsem totiž předtím film v kameře a neuvě a žádný, šerpa by nenechal psíčka v takové situaci.
domil jsem si, že mi při té operaci omrzlý prsty.
56.
To jsem pocítil až dole v táboře, když jsem nemohl
Po cestě k japonskému hotelu jsme potkali různé
udržet lžičku v prstech. V Sydney mi trvalo tři týdny, turisty. Nezapomenu na bezvadně oblečeného muže
než jsem dostal úplný cit dG konečků prstů na obou (měl dokonce vyžehlené kalhoty),. který nesl tripod s
rukou a mohl pořádně psát na stroji. Vyfotografo kamerou přes rameno, šel s ním šerpa, který tahal
val jsem šerpu a on mne. Ang Djorge netrpělivě če batoh takových rozměrů, že se pod ním ztrácel a
kal, kdy skončím. Bjda mu zima a-měl .přísný roz — nebudete věřit — supernoblesní modelka, oblečená
kaz od sirdara mne zase dovést v pořádku do Go- podle nejnovější módy. Dlouhé přiléhavé kalhoty,
rakchep. Vzpomínáte si na film “ Přivezte je živá” ? kožešinou lemované polovysoké boty, přiléhavý černý
Musel mne dostat dolů za každou cenu. To by tak svetr s kapucí (obličej, dlouhé nohy a ten zbytek
chybělo, aby výprava ztratila jednoho člena, ne snad
jako Marilyn), šátek kolem krku a nádhernou kože;
kvůli mne, ale zničilo by to dobrou pověst té cestovní šinovou hučku na hlavě. Francouzi. Přiletěli do ja
společnosti v Kathmandu, která takové výpravy
ponského hotelu, odtud se vydali do Tengboche a on
organizuje a zásobuje. Asi za půl hodiny jsem toho
jí bude. fotografovat pro nějaký módní časopis. Všich
měl na vrcholu dost a nastal pomalý sestup dolů. ni jsme mu záviděli.
Viděli jsme pod sebou zamrzlá jezera. Led byl zvár58.
háňkovatělý; voda mrzne tak rychle, že led po
A zase dolů 3.000 stop k řece na oběd. Kolikrát
kryje vlny, které vítr neustále čeří a nakonec máte* jsme ji už překročili. Serpentina klesá prudce dolů
zledovatělé vlny. To jsem ještě nikde jinde neviděl.
jako točité schody, jehličnaté stromy — první vysoké
53.
stromy na cestě dolů od ledovce, v poledne krásné
Kala Pattar je “ Černá Skála” . Hora se skládá zé
zvláštní geologické vrstvy (pro tuto část světa). Je to tábořiště u řeky a zase dlouhý výstup nahoru na
černá skála na rozdíl od obvyklé hnědé, šedo-špinavé druhé straně. Padá mlha. Potkávám starého šerpu
barvy okolních hor. Vzal jsem si dva kousky na památ s košíkem naštípaného dříví, pomalu stoupá po ka
ku do kapsy a tradá dolů. To se ovšem lehce řekne; menech doprovázen asi desetiletou holčičkou. Sundá
byl jsem úplně zničen, motala se mi hlava'a šek jsem košík, předkloní se a děvčátko mu masíruje záda.
zase chvíli po čtyřech. (To můj šerpa považoval za Je zřejmě unaven, děvčátko mu proto pomáhá. P a 
nejlepší žert a všem kolegům to potom vyprávěl.) livo jde do japonského hotelu, kde mají otevřené
Za dvě hodiny jsme byli v lágru, kde na nás čekal ohniště. Oba mne přivítali s obvyklým Namaste! á
Ang Njima, náš kuchař, kterého tam sirdar nechal, s radostí přijali bonbóny.
59.
aby nakrmil Michala, Johna (který přišel z Výcho
Mlha houstne, bojím se, že zabloudím. Stalo se
zího tábora) a mne. Teplý čaj (osm šálků), vajíčko,
teplé brambory a hned zase dolů přes ledovec Khum- mi to už dvakrát na této výpravě. Najednou- se za
mu zpátky do Lobuje, kam jsme se museli dostat mnou vynoří z mlhy tři jáci; vypadají víc jako stí
ny, než skutečná zvířata. Nesou naše pytle, tak jsem
dnes za každou cenu.
na správné cestě. A k páté odpoledne jsem v Kundě
54.
Je zajímavé a lékařsky z mnoha výprav proká (12.750 stop, 3.995 m), velké šerpovské vesnici. Utá
zané, že výška působí na lidský mozek tak, že se bořili jsme se na malém dvorku obklopeném ka
lidé stanou odvážnými a lehkomyslnými; já jsem mennými zdmi. Stany mezi jaký, jaci mezi stany.
také na vrcholku Kala Pattar uvažoval, že si budu Je zima a mlhavá tma. Druhý den krásně slunečno
stěžovat společnosti, co výpravu- zorganizovala, že a den umývání! Poprvé po dlouhé době jsme zase
jsme v táboře Gorakchep měli zůstat několik dní, dostali půl litru teplé vody. Honem s ní do stanu,
že jsme mohli prolézat ledovce a vůbec že měli při vysvléct se a vykoupat. Půl litru teplé vody stačilo
nést lana k nějakému horolezeckému výcviku. Náš na koupel, vyčištění zubů a vyprání několika ka
sirdar ale znal hory a bělochy lépe; měl jediný cíl, pesníků a ponožek.
60.
to je dostat nás co nejdříve dolů pod 13 tisíc stop.
Přes noc napadl sníh; ráno byla zem pokryta 1:0
A měl pravdu; ačkoliv jsem byl duševně v sedmém
nebi. že jsem výstup dokázal, síly rychle prchaly centimetry sněhu, Je suchý jako. moučka, sněhové
a chůze se stala automatickou. Přes noc v Lobuje.a koule se dají špatně dělat. Prašan. Odpoledne návště
va místní nemocnice postavené Rotarv Clubem z No
vého Zélandu (vliv E. Hillaryho). Přišly právě nové
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mi oprávněné.
Wechslerovo vyprávěni
a komentáře redakce jsou
zmineneho listu skrývá se zaměřeny především na
Wechsler nyní kdesi v ji poznatky z pozdější doby
ném australském státě jeho pobytu v Austrálii,
kde má k dispozici zkuše kdy se - s vědomím ASIO
ného strážce. Jeho obav^ - přihlásil a byl přijat
z pomsty těch, které pc mezi úzký kruh vedoucích
léta klamal, jsou prý vel tzv. Socialistické dělnické

Navrátilci, agenti atd.
(Pokračování se str. 3)
jak se brzy po přijez
du přihlásil k spoluprá
ci zdejší politické po
lidi a jak se stal postup
hě “ jediným plně plače
ným tajným agentem’

australské politické poli
cie - ASIO. Rozhodl se
ukončit dvojí a nebezpeč
ný způsob života i přes
vážné varování “ Johna” ,
který udržoval jeho spo
jení s ASIO, a to též pro

■ c u s to m s ^

to, že mnohé jeho zprávy
se sice dostaly až na nejvyšší vládní místa, ale
nutná vládní opatření z
nich nebyla stejně vyvo
zena.
Podle sdělení redakce

Upozorněni celního úřadu

B

Cestujete-li do zámoří nebo
máte-li přátele či příbuzné,
kteří pojedou do Austrálie,
pomohou V ám tyto informace:

Celní úřady se pozastavují nad počtem cestujících přijíždějících do Austrálie,
kteří porušují celní a karanténní předpisy tím, že přivážejí zboží, jehož dovoz
je zakázán nebo omezen.
Stává se to většinou proto, že lidé nevědí o zákazu nebo omezení dovozu
dotyčného zboží.

i

‘
Mr Kep Enderby
Winistr- celních záležitostí a spotřební daně

TOTO ZBOŽÍ S E NESMÍ P Ř IV Á Ž ET
DO A U S T R Á LIE :

Cestujícím se někdy nelíbí důvody těchto omezení, avšak ty jsou závažné a
nutné v zájmu veřejném a v zájmu udržování našeho národního prostředí.
Pomůžete nám pomoci Vám a ostatním, zapamatujete-U sí následující pokyny
před svou cestou mimo Austrálii nebo zašlete-ii kopii tohoto upozornění
přátelům či příbuzným, kteří hodlají cestovat do Austrálie.

PO TR A V IN Y

zvláště maso, masné výrobky, uzeniny všeho druhu, vejce sýr, trahana,
ovoce a ořechy
R O ST LIN Y

části rostlin (včetně kořenů, úlomků a květin), semena a hlízy
ZV ÍŘA TA

včetně ryb a ptáků — ať už živých nebo vycpaných čí připevněných
Z V ÍŘ E C Í PR O D U K TY

např. kůže zvířat, peří apod.
N E B E Z P E Č N É ZBOŽÍ

včetně zbraní jako jsou střelné zbraně nebo nože
N ARKO TIKA

. P A M A T U JT E S1 T Y T O BODY

• všechno zboží přivezené do Austrálie může být prohlíženo celními úředníky.
• nejste-li si v případě nějakého zboží ve Vašich zavazadlech jisti, optejte se
celního úředníka, který přebírá Vaši celní deklaraci.

'

-

• za porušení celních a karanténních předpisů mohou být vyměřeny vysoké
pokuty včetně zabavení dotyčného zboží — nepokoušejte se ukrýt zboží
ve svém zavazadle.
• máte-li členy rodiny nebo přátele, kteří pojedou do Austrálie, zašlete jim
kopii této zprávy, pomůžete jim dodržovat předpisy.

1

ligy, což má být krajně
radikální levicová skupi
na, která je ve spojení s
teroristy z Irska, z Pale
stiny, z Uruguaye, s ja
ponskou “ Rudou armá
dou” aj. Nás však zají
mali- zvláště jeho zmínky
o práci československých
rozvědek v Austrálii.
Wechsler píše o tom, že
při prodeji komunistic
kých novin v dubnu 1973
se k němu přihlásili Češi
(které nejmenuje) a ti mu
sdělili, že by s ním rád
mluvil Mr. Jun., agent čs.
špionážní služby, který vy
stupuje jako obchodník
textilem v rámci firmy
Pragatex ve Flinders La
né (v melbournském tele
fonním ■seznamu je uve
dena
firma
Pragatex
Agencies P/L., 234 Flin
ders Lané, p. r.). Pan
Jun., kterého Wechsler po
pisuje jako pravého poli
cajta “ se svaly a bez moz
ku” , projevil ihned po
setkání značný zájem a
sdělil Wechslerovi, že by
s ním chtěl čs. konzul v
Sydney projednat spolu
práci s čs. rozvědkou. Do
Sydney letěl pak Wechsler
nejen s vědomím (a pod
ochranou) ASIO, ale i ve
doucího
Komunistické
strany Austrálie' Tafta,
který mu spolupráci s čs.
komunisty schválil. Taxi
dopravilo Wechslera k bu
dově čs. konzulátu právě
ve chvíli, kdy budovu
opouštěl Mr. Jun. čs. kon
zul Wechslera očekával a
v zamčené kanceláři vy
slovil potěšení nad dosa
vadní Wechslerovou čin
ností v Austrálii a navrhl,
aby spolupracoval s čs.
špionážní službou. Žádal
ho také, aby vstoupil do
Socialistické dělnické ligy
a o veškeré činnosti po
dával zprávy. “ Budete-li
pro nás pracovat, pošleme
vás domů do Českosloven
ska na speciální výcvik” ,
sliboval konzul. Odjezd i
návrat do Austrálie by
byl pro Wechslera jedno
duchý, přijal už austral
ské občanství.
Wechsler se (podle in
strukcí ASIO) k ničemu
nezavázal, věc si musí
rozmyslet. Když podával
druhý den “ Johnovi” hlá
šení o svých zkušenostech
z konzulátu, dostal k na
hlédnutí “ tucet fotografií
čs. agentů v Austrálií".
Fotografie byly pořízeny
většinou skrytou kame
rou - v hospodě, při jídle,
na procházce. Jen někte
ré z nich poznal. . .
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Chrám i tvrz

Rodina Hančinova
a rodina Navrátilova
z Whyally, Južná Austrália,
vyslovujú úprimnú sústrasť
RO D IN Ě ZEM AN O VEJ

ku strate drahého manžela a otca

V hlubokém zármutku oznamujeme
všem přátelům a známým,
že dne 24. února 1975 zemřel náhle
náš drahý manžel, strýček a švagr, pan

I
I
I
I
HERMAN
GLANC
I
ve věku 50 roků.
I
Děkujeme všem, kteří se zúčastnli pohřbu I
dne 25. února 1975 a těm, kteří se jakkoli I
. snažili zmírnit naší bolest.
I
Jménem všech příbuzných I
Hanna Glancová, manželka I
East St. Kilda, Vic.
I

mĚĚKmmmĚiĚtmmmmmaaammBĚĚmmmam
V hlubokém žalu sklíčeni oznamujeme všem
přátelům a známým, že nás dne 25. února
opustila náhle na věčnost naše drahá
manželka, maminka a sestra, paní
K V ĚTO SLA V A VOSÁTKOVÁ

Kdo jste ji znali, prosíme, vzpomínejte s námi.
Vlastimil Vosátka,
Jan a Vlastimila,
manžel
děti
Miloš šubrt, bratr
34 Sanderson St..
West Yarraville, Vic.

A U S T R A LS K Ý M INISTR V ČSSR

Koncem ledna navštívil Československo australský
ministr pro výrobu Kep. Enderby. Byla to první
návštěva australského ministra v Československu
vůbec a evidentně projev labouristické politiky. De
legace vedená K. Enderbym se setkala během svého
čtyřdenního pobytu v ČSSR s ministry strojírenského
průmyslu, zahraničního obchodu, paliv a energetiky
a technického rozvoje a investic. Delegaci také při
jal předseda Státní plánovací komise a posléze i
náměstek ministerského předsedy Rohlíček. Austral
ský ministr všude zdůrazňoval, že Austrálie má k
dnešnímu Československu přátelské vztahy již pro
těch třicet tisíc australských občanů čs. původu,
čímž si zajisté své ministerské kolegy v Praze nenaladil tak sympaticky, jak se domníval. Ale takové
nedopatření mu prominuli alespoň ti, které pozval k
íYmiproční návštěvě Austrálie, takže i my budeme
mít to potěšení uvítat koncem roku v Austrálii čs.
ministra strojírenství. Z Prahy pak p. Enderby odle
těl do východního Berlína k podobnému setkání a
zajisté k dalším přátelským přípitkům.
(Po návratu do Austrálie se stal K. Enderby mi
nistrem spravedlnosti a ministrem celních záležitostí.)
^ im iim iiim in iiiiim iM iiiiin iiiiiiH im m im im iiiiiiiiH i^
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P Ř Á T E L É

Václava a Aloisii Kolářovi (dříve Melbourne, pak
Eisnerova cesta ke kořenům, studánkám, tajem
stvím i vonícím květenstvím češtiny vedla přes jeho:: Chicago, nyní snad L, Angeles) a Václava Pštrosa
,.
nesmírnou pracovitost, která zasáhla do tolika obo z Milotína (snad Sydney).
rů kultury vůbec, a to nejen kultury české. V Eisnerovi stojí před námi v nesmírně složitém historickém:
U příležitosti 125, výročí narození prvního presi 5
údobí osobnost, která na křižovatce osudových cest
denta československé republiky T. G. MasarykaS
národů trpělivě a vytrvale navazovala kontakty me:
zi kulturami a nic nedbala na to, že je běs války,
pořádá československý klub v Adelaidě
<
třídní a rasové nenávisti rozmetaly.
v sobotu 8. března 1975 v 8 hodin večer
<[
Chrám i tvrz vyšla poprvé v roce 1946 u nakla
v
Národním
domě
vzpomínkový
večer
na
námět
<
>
datele Podroužka v Praze. Karel čapek bojoval za
čistotu jazyka a proti jeho zplanění a frázovitosti
D ISK U SE O T. G. M ASARYKOVI
![
od roku 1918, v témže roce Pavel Eisner zakončil
svá studia siavistiky, germaništiky a romanistiky na
pražské německé universitě. Již tehdy pracoval pro
německý pražský deník Prager Presse, tak jako spo
lupracoval s čelnými českými literárními čásopisy
— Kmen, Rozpravy Aventina, Čin, Kritický měsíčník
a později Literární noviny. Jeho jazyková zdatnost
K této oslavě srdečně - zveme všechny krajany,<[
mu umožňovala mistrovsky překládat jak z němči
zvláště pak mladší, kteří se mohou svými otázkami, >
ny do češtiny (Goethe, Schiller, Buechner, Kleist,
Heine, Mann, Kafka, Rilke, Brod, Werfel), tak z zúčastnit rozhovoru o životě a ideách našeho nej-] i
češtiny do němčiny (Vrchlický, Halas, Březina, So většího státníka moderní doby.
. ],
va, Seifert).
Chrám i tvrz vyšly po knížce esejů Bohyně čeká
SOKOL
S YD N EY
a poesii Sonety něžné. Chrám i tvrz je kniha, s kte
rou čtenář proplouvá nalézaje znovu a znovu taju pořádá oslavy 125. - výročí narození T. G. Masaplná souostroví pokladů v krajině už zdánlivě do' ryka v pátek 7. března v 8 hodin večer v nové té-'
podrobna zmapované. Čteš, obracíš stránky a z vtip locvičně v-North Sydney (roh Falcon a Miller Sts.).
ného a láskyplného pohledu ti najednou roste hrdost
na řeč, kterou ti jako -nejtrvalejší dar' dala matka a
Z P R Á V Y S. K. SLA V IA M ELB O U R N E
kterou v tobě tříbili kantoři i básníci a spisovatelé.
Ve svém druhém zápase večerního turnaje o po
Eisner ji osvítí a ještě půjčí lupu porozumění, při
padáš si jako o Velkém pátku, kdy se otvírají po hár Ampolu podlehla Slavia trochu nešťastně JUSTu
klady země. Kolik bylo zapotřebí zamýšlení a zaní 0 : 2. Boj o body byl dosti ostrý, zápas. rychlý, pro
cení dostavět Chrám i tvrz!
1 diváky líbivý a výkon slavistického mužstva takový,
(O dvoudílném vydání knihy Pavla Eisnera Chrám že si zasloužilo hrát nerozhodně. V prvním poločase
i tvrz v nakladatelství Konfrontace, Curyeh, ^1974, měl JUST více ze hry, ale po změně stran udávala
Hlas domova již referoval v č. 24/74 “ Klanění češ i Slavia tempo hry a zvláště v posledních 15 minutách
tině” . Zásilka knih včetně obou dílů Chrám i tvrz měla nejméně tři pěkné šance skórovat, které však
nyní došla do Austrálie. Oba díly (336 a 237 stran) nevyužila (jedna bomba šla do tyče, druhou vykopl
stojí A $ 10.30 včetně poštovného.)
IP z prázdné branky obránce soupeře). Nově “ importo
vaný” hráč Slavie D, Hughes se na křídle dobře
uplatnil a dává naději, že po sehrání s týmem bude
. i střelcem branek, kterého mužstvo tak nutně potře
KDO O D ES LA L
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přijme rodina — 2 dospělí a 2 školní děti — E
která by vařila a uklízela
E
= od 9 hod. dop. do 1. hod. polední, 5-dni v týdnu E
5 Dobré uchazečce jsme připraveni dobře zaplatit.E
=
Pište s důvěrou na adresu:
E
E
Box 41, P. O. North Balwyn, Vic. 3104
jj
E
a uveďte stáří, dřívější zaměstnání,
=
E
.. požadovaný plat a reference.
=

S T E R EO FO N N Ě

AUTO

PROŠÍVAN É
P Ř IK R Ý V K Y ,
PO V LA K Y

Karel Pikora

ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. Q U ILTIN G

LETOVIS KO

Melbourne:

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

srdečně zve všechny krajany na

Sydney:

VELIKONOČNÍ

Telefon: 6Z2-2453

TANEČNÍ ZÁBAVU

SKODA

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

"ŠUMAVA"

Locke’s Way, poblíž Belgrave South

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

Prodej,
udržování,
součástky

High Crest Motors,

KAZETY

37 Kenton Rd., Geilston Park (Hobart), Tas. 7015

Anna Mendanová

' gpoáemíte

NAHRANÉ

české a slovenské — 1973-74 i starší
Džez * taneční * lidové * foiklor * koledy * opery
dodá podle seznamu, který ochotně zašle:

MELBOURNE
i SYDNEY

Holden - Kingswood,
HQ sedan, automatic
202, model 1972, reg.
do prosince 1975, ujeto
26.300 mil, v nejlepším
pořádku, prodám za
$ 2.700. Tel. v HD.
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H LE DAJÍ

která se koná v neděli 30. března 1975

S Objednejte si mladé E
K R M E N É KACHNY 2
íj
5

z české farmy
od Čechů.

U
íí

2 Telef on z Melbourne: 2
g
(059) 788228
g
2
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Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenií

HLAS
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DOMOVA

3. 3. 1975
ČS T E N IS T É V USA

Karel

Janovský

"Smolný" šampionát Čechoslováků — Debakl

tabletenistů Ázie v Kal katě

Mistrovství světa ve stolním tenisu
Když skončila v indické Kalkatě prvá část 33. světového mistrovství ve stolním tenisu, byli odborníci
přesvědčeni o tom, že tento vrcholný podnik table tenistů skončí úplnou doménou Číňanů. Ti totiž vy
hráli naprosto suverénně soutěž reprezentačních družstev mužů (ve finále zdolali Jugoslávce 5 : 3) i soutěž
dámských týmů. Pak však jakoby byli se svým uměním u konce a — stejně jako Japonci — poprvé od
roku 1953 nezískali z 5 soutěží jednotlivců ani jednu medaili z kovu nejdražšího; hráli dosti trapnou roli,
což je skutečně nevysvětlitelné.

Hlavni soutěž mistrovství světa — v panské
dvouhře — byla poprvé po 22 letech (naposledy v
r. 1953, kdy 'zvítězil Maďar Ferenc Šído nad Čecho
slovákem Andreadisem) evropskou záležitostí: titul
mistra světa získal naprosto nečekaně 251etý Maďar
Ištván Jonyer z Budapešti, který v závěrečném utká
ni porazil za 53 minut o rok staršího Jugoslávce
Antona-Stipanqiče: 17 : 21, 12 : 21, 21 : 14, 21 : 13 a
21 : 19. Ištván Jonyer byl vůbec nejúspěšnějším jed
notlivcem mistrovství světa. Spolu se svým krajanem
Gaborem Gergelym získal i světové prvenství ve
čtyřhře, když porazili ve finále Jugoslávce štipančiče
se Šurbekem 21 : 14, 19 : 21, 21 : 16 a 21 : 16.
Velkým překvapením skončilo i finále dámské dvouhry. Nečekanou, ale naprosto zaslouženou novou mi
stryní světa se stala 181etá Severokoreánka Yung
Sun Kimová, která zvítězila nad třetí nejúspěšnější
hráčkou posledního světového šampionátu v Sarajevě, Číňankou Chang Liovou, 24 : 26, 21 : 12, 21 : 14
á 21 : 15. Zásluhou Yug Sun Kimové získala Severní
Korea poprvé v historii světových šampionátů v
tabletenisu zlatou medaili.
Ve čtyřhře žen zvítězil rumunsko-japonský pár
Alexandruová — Takahašiová a v “ mixu” se pro
sadil sovětský pár Ferdmanová — Gomozkov. Stoji
za zmínku, že poprvé od r. 1955 (kdy se mistrovství
světa konalo v Utrechtu) putuje titul mistra světa
ve smíšené čtyřhře znovu do Evropy.
Nemocný Orlowski

Žádné družstvo nemělo na světovém šampionátu ta
kovou smůlu jako tým čs. mužů. Čs. stolní tenisté se
stali naprosto suverénně vítězi A skupiny (porazili
reprezentanty NSR 5 : 0, Rakušany 5 : 1, Francouze
5 : 3, Jihokoreánce 5 : 1. v'ádnoucí mistry světa Švé
dy 5 : 3, Dány 5 : 0 a SSSR 5 : 2) a postoupili bez
porážky mezi čtyři nejlepší týmy světa. Hlavní opo
rou čs. družstva byl Milan Orlowski. který byl podle
názoru odborníků schopen si to ve finále mistrovství
světa “ w řídit” i s Číňany. Postavil se mu však do
cesty nečekaný soupeř: nemoc. V noci před semifi
nálovým utkáním s Jugoslávií dostal silnou chřipku,
měl 40stupňovou horečku. V prvním svém zápase
Jugoslávcem Karakaševičem byl ještě schopen hrát
(dostal injekci) a utkání vyhrál 21 : 19 a 21 : 12,
Československo vedlo (po vítězství Kunze nad Štipančičem 2 : 1 na sety) nad Jugoslávií 2 : 0. S Jugo
slávcem Štipančičem už jen tak tak zápas dokončil

(prohrál ho za velké horečky 1 : 2 na sety) a třetí
zápas šurberkovi skrečoval, nemohl nastoupit a tak
Jugoslávci získali bez boje bod. ČSR nakonec pro
hrálo semifinále s Jugoslávci 3 : 1 a bylo odsouzeno
jen k boji o třetí místo, škoda, nebýt tohoto one
mocnění, čs. stolní tenisté nejenže by porazili Ju
goslávce, ale nebyli bez naděje na úspěch ani v zá
věrečném střetnutí s Číňany. — Milan Orlowski ne
mohl pak nastoupit ani k novému boji se švédy o
třetí příčku ve světovém žebříčku, přesto si vedlo
čs. družstvo s náhradníkem Ovčaříkem s týmem Tre
Kronor skvěle (vedlo už 3 : 0) a prohrálo až v dra
matickém zápolení 4 : 5.
Konečné pořadí mistrovství světa družstev mužů:
1. Čína, 2. Jugoslávie, 3. Švédsko, 4. ČSR, 5. Ma
ďarsko, 6. Jugoslávie, 7. SSSR, 8. NSR, 9. Francie,
10. Jižní Korea, 11. Rumunsko, 12. Anglie, 13. Indonézie. 14. Dánsko. Z hlavní skupiny mistrovství
světa sestupují: 15. Indie, 16. Rakousko.
Stín onemocnění Milana Orlowského v hlavní soutě
ži družstev o Swaythling Cup jakoby dopadl na všech
ny čs. stolní tenisty v soutěži jednotlivců. Nikdo z
nich se neprosadil, Orlowski sám — nebyl ještě fit
unsCapzod s AjqnoAp aqsued aioq •£ ba jBiqojd —
drž řelem bronzové medaile Japowcem Noriem Takašimou ve třech setech 12 : 21, 14 : 21 a 7 : 21, tedy
úplně hladce.
Méně úspěšná byla čs. děvčata, která obsadila v
soutěži družstev o Corbillonův pohár až 8. místo,
což je ústup ?e slávy. Pořadí mistrovství světa bylo1. Čína (vyhrála ve finále nad Jižní Koreou 3 : 21.
2. J. Korea, 3. Japonsko. 4. Maďarsko, 5. Anglie.
6. SSSR. 7. Jugoslávie, 8. Československo, 9. Ru
munsko. 10. NSR. 11. Francie. 12. švédsko, 13. Bul
harsko. 14. Polsko. 15. Indonézie, 16. Indie.
NOVÝ V Č E L E

S T Ř E L E C K É TA B U LK Y

V' celosezónní hokejové soutěži o Cenu Izvestijí je
mužstvo SSSR favoritem, zkřížit jeho plány mohou
už jen čs. hokejisté, kteří mají sehrát ještě 9 zápasů:
tři ve švédsku a doma pak po 3 zápasech se SSSR
a Finy. Nejlepším střelcem této zajímavé soutěže je
kladenská hvězda Milan Nový, který dal 8 branek.
Za ním — se 6 góly — je pět sovětských hokejistů:
Gusev, Jakušev, Charlamov, Kapustin a Malcev. —
Se SSSR hraje čs. národní mužstvo sérii 3 zápasů
v Praze ve dnech 18. - 21. března, s Finy pak 24. - 27.
března, takže všechny tyto zápasy budou velmi dob
rou přípravou na mistrovství světa v NSR, které
L’ tuji. tak trochu návštěvníky čs. zimních stadiónů, začíná 3. dubna v Mnichově.
kteří přijdou někdy v polovině května na závěrečná
utkání 1. čs. hokejové ligy. Proč? To už totiž bude
DVA "ZV LÁ ŠTN Í R E K O R D Y "
dávno předtím rozhodnuto nejen o mistru Českoslo
venska, ale i o sestupujícím týmu, a tak prakticky
Americká profesionální 1970 porazili washingtonští
půjde jen a jen o konečr-é umístění v tabulce. Za
družstvo
mistrovským titulem (druhým v klubových dějinách) basketbalová liga AB.4 basketbalisté
kráčí už nezadržitelně mužstvo SONP Kladno, které hlásí nový rekord. V San Dallasu 162 : 158 b.
Rekord svého druhu je
má po vítězství ve 34. kole (tedy 10 mistrovských Diegu porazili domácí ko
zápasů před závěrem) nad ZKL Brnem 2 : 1 už je- šíkáři “ San Diego Conqui- hlášen i z Rotterdamu. Vdenáctibodový náskok před druhým mužstvem pořa stadores” v mistrovském kryté rotterdamské hale
střetnutí družstvo New zaběhl 241etý holandský
dí Teslou Pardubice.
Obdobná situace je i na konci tabulky. I zde zů York Nets nebývalým vý student Kees Verhoef tra
stává TJ Gottwaldov 9 bodů za předposledními Vít sledkem 176 : 166 bodům. su odpovídající trati kla
kovicemi a tak lze těžko věřit, že by si zlínští ho Jelikož pravidla profesio sického maratónu v no
nálů neznají nerozhodný vém nejlepším světovém
kejisté mohli udržet ligovou příslušnost.
Tabulka po 34. kole: 1. Kladno 51 bodů, 2. Pardu výsledek, muselo být utká čase v hale za 20:40:37,8
bice 40 b., 3. Jihlava 39 b., 4. Litvínov 38 b., 5. Č. ní těchto dvou týmů čty hod. Držitelem tohoto re 
Budějovice 37 b.. 6. Sparta Praha 35 b.. 7. ZKL řikrát prodlouženo. Dosa kordu byl od minulého ro
Brno, 8. Slovan Bratislava (po 34 b.), 9. Plzeň 29 vadní rekord - pokud se ku Američan Ken Young,
b., 10. Košice 28 b., 11. Vítkovice 27 b., 12. TJ týče výše výsledku - byl kterému v Chicagu namě
starý téměř pět let. V r. řili 2:41:29,9 hod.
Gottwaldov 18 bodů.

Hokejová liga

Půl tuctu čs. tenistů startuje v těchto dnech na
turnajích v USA. Nejlépe si z nich stále vede Metá
Martina Navrátilová, které se v semifinále dám
ské dvouhry v Chicagu podařilo podruhé v letošním
roce porazit wimbledonskou přebornici Američanku
Chris Evertovou ve dvou sadách 6 : 4 a 6 : 0 . A i
když v závěrečném utkání podlehla Austřalance Mar
garetě Courtové 3 : 6 , 6 : 3 a 2 : 6, je už zařazována
světovými tenisovými experty mezi elitu. Za druhé
místo inkasovala 8.000 dolarů. — Daleko úspěšnější
byla Martina ve čtyřhře, ve které její partnerkou by 
la Američanka Chris Evertová. Obě hráčky podaly
ve finále vynikající tenis, zvítězily nad australsko-sovětskou dvojicí Courtová — Mozorová 6 : 2 a 7 : 6
a dostaly dalších 4.500 dolarů.
Jan Kodeš startoval v Salisbury v americkém Stá
tě Maryland. I on byl úspěšnější v “ doublu” . Jeho
partnerem byl Angličan Roger Taylor, se kterým se
probojoval až do závěrečného střetnutí, zde však
prohráli s americko-rumunským párem Jimmy Connors — lilie Nastase 6 : 7 a 2 : 6 .
FIB IN G ER O V Á N E J L E P Š Í I V H A LE

Nejlepší čs. lehká atletka, koulařka Helena Fibingerová z Vítkovic, která se 21. září m. r. stala v
Gottwaldově světovou rekordmankou, když dosáhla
21,57 m, je i nejlepší světovou vrhačkou v hale. Na
mistrovství republiky v Jablonci n. N. vytvořila na
třetí pokus výkonem 21,13 m i nejlepší světový ha
lový výkon.
Druhého skvělého výkonu na přeborech v Jablonci
dosáhla dálkařka Jarmila Nygrýnová z RH Praha,
která se třetím skokem 6,52 m stala novou čs. “ ha
lovou” rekordmankou.
Ačkoli v Jablonci nestartovala všechna, “ esa” čs.
lehké atletiky, bylo zde dosaženo ještě několika dal
ších pozoruhodných výsledků. Tak např. Bradáčová
z pražské Sparty skočila do výšky 1,80 m, trojskokan
Vyčíhlo z pražské Dukly dosáhl 16,06 m a jeho klu
bový kamarád koulař Brabec vrhl 19,12 m.
Někteří čs. lehcí atleti startovali téměř ve stejnou dobu na studentském sportovním festivalu v Sofii.
Zde si vedli nejlépe běžci Jozef Plachý a Kárský,
kteří v závodě na 800 m časy 1:49,4 min. respektive
1:40,1 min. obsadili dvě prvá místa. Výškař Malý
skočil v Sofii 2,17 m, stačilo mu to však pouze na
2. místo, když byl poražen o tři centimetry Maďa
rem Majorem.

- - Ve zkratce - — Už v příštích týdnech bude v americkém New
Orleansu dán do provozu největší stadión na světě.
Tak zvaný “ Louisiana Supardome” bude mít kapaci
tu 80.000 diváků. Bude se zde hrát především ba
seball a americký football. Až dosud největší kry
tou halou na světě byl “ Astrodome” v Houstonu, kde
může sportovní podniky sledovat 60.000 diváků.
— Po debaklu v Bukurešti stačili házenkáři škody
Plzeň hrát s rumunským přeborníkem Steua Steaua
v odvetném čtvrtfinálovém utkání Poháru mistrů
evropských zemí pouze nerozhodně 16 : 16 a byli tak
už vyřazeni ze soutěže.
— Košíkářům VŠ Praha se ve čtvrtfinálových bojích
Poháru mistrů evropských zemí příliš nedaří. Ve
Varese prohráli ' s italským přeborníkem Ignisem
Varese vysoko 78 : 110 b., když pouze v prvním po
ločasu stačili vysokému tempu soupeře.
— čs. sáňkařka Dana Spálenská získala na mistrov
ství světa ve švédském Hammarstrandu nečekaně
bronzovou medaili, když za dvěma východoněmec
kými reprezentantkami Margitou Schumannovou a
Utou Rueraldovou obsadila velmi čestné třetí místo.

HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
8 Moorhouse St., Richmond, Víc. 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII $ 7. ,
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 8.-, US $ 10.-,
Can. $ 10.-, £stg. 6.-, DM 24.-, Rand 8.-, nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
obratem.

