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Pravdy ústředního orgánu
Jsou-li třeba doklady o nejistotě představitelů nynějšího režimu v Českoslo
vensku a o tom, že si tamní mocenská elita uvědomuje svou naprostou zá
vislost na Moskvě, kvůli níž předvádí roli tak zřetelně připom ínající válečné
kolaboranty s nacisty, dodávají je podrážděné, ale nejisté reakce na každou
připom ínku, která by jim mohla postavit před oči zrcadlo skutečnosti — p ří
tomné i nedávno minulé. K ry tí silným i slovy, používanými k vychvalování so
cialistické přítom nosti, zní neupřímně a poukazy na k riz i Západu nejsou dost
přesvědčivé. Obojí dohromady nezabrání hlubokému pohrdání, které má řa 
dový občan ke kastě vládnoucí z m ilosti Krem lu.

by, stojící dnes znova v
přízni Moskvy. Zajímavé
je například Smrkovského
svědectví, které popírá
rozšířenou legendu o roli
prezidenta Svobody jako
zachránce dr. F. Kriegla,
když si chtěly sověty po
nechat tohoto předsedu
ŮV Národní fronty v
SSSR, protože jako jediný
z politiků zavlečených po
Srpnu do Moskvy odmítl
podepsat sovětský diktát,
tzv. Moskevský protokol,
Závažná jsou i svědectví
Proti infiltraci
o tehdejším chování a roz
Zprávy o zvýšené činnosti komunistických agentů hodování předních komu

Typická je reakce reži
mu na svědectví předního
komunisty Josefa Smrkovského o roce 1968, které
uveřejnil italský komuni
stický týdeník Giorni-Vie
Nuove a z něhož přetiskly
větší části pařížský Le
Monde,
německý Der
Spiegel a řada dalších li
stů. česky vyšly v plném
znění ve zvláštním vydání
římských Listů (břez. 75).

V rozhovoru, natočeném
se Smrkovským před je-'
ho smrtí, neříká bývalý
předseda Národního shro
máždění a člen Předsed
nictva ÚV KSČ mnoho ne
známých skutečností o
událostech před ' a po
srpnu 1968, připomíná
však důležité detaily a
hlavně podíl na událo
stech, jak jej měly i oso

a rozvraceni

v západním světě docházejí z dalších míst. Z Chica
ga, kde žije nejvíce osob čs. původu mimo území
Československa, přišla zpráva o zvláštní schůzi zá
stupců tamních čs. dem okratických organizací, kte
ré svolal předseda Čs. národní rady am erické Dr. j
M. Ferjenčík, aby jednali o nebezpečí sovětskcf-ko-j
m unistické in filtra ce a rozvratné činnosti mezi naši
mi krajany a krajanským i organizacemi. Schůze,
která se konala 16. března, se zúčastnilo přes 50
zástupců těchto organizací. Ředitel FBI J. Kelly
sdělil inform ace o zpravodajské činnosti personálu
sovětských a jiných komunistických zastupitelských
úřadů, které byly tím závažnější, že se očekává z ří
zení čs. konsulátu v Chicagu, kte rý by se stal podle
zkušenosti z jin ých míst dalším střediskem špionáž
ní a rozvratné činnosti v Chicagu a v USA vůbec.
J. K eiiy řekl ve svém projevu m j., že počet so
větských špionů ve Spojených státech v důsledku
"d é te n te " znepokojivě stoupl. V r. 1974 tam bylo
943 sovětských "d ip lo m a tů ", o 142 více než v před
cházejícím roce a z těchto 943 byla podstatná část
identifikována
jako příslušníci sovětské výzvědné
služby. Celkem je v USA 1.463 úředníků států sovět
ského bloku.
Účastníci zmíněné schůze konstatovali, že komu
nistické vládě Československa půjde při zřízení čs.
konsulátu v C hicagu1 jen o in filtra c i a rozvracení
krajanské společnosti a n ikoli, ja k komunisté a je 
jich příznivci tv rd í, o ulehčení styků mezi am eric
kým i občany čs. původu a Československem. Do
savadní zkušenosti s čs. velvyslanectvím ve Washing
tonů to jednoznačně potvrzují.
Zpráva z Chicaga v závěru říká:
O ficiální am erická politika sm ěřující k "d é te n te "
nás nesmí m ýlit. Vláda musí vyčerpat veškeré mož
nosti k odvrácení vá lky , i když je jistě přesvědčena
o neupřímnosti Sovětů a má poučení z m inulosti,
že politika apeasementu svádí protivníka k faleš
ným závěrům o slabosti a vede nakonec ke katastro
fá ln í válce. M y, občané čs. původu, je jich ž původní
vlast je okupována Sověty, máme m ít a sledovat,
pokud jde o styk s kom unisty, svou vlastní politiku
dobrých m ravů, zachovávání základních lidských
práv a pravdy a to v zájmu svobody naší bývalé i
nynější vlasti. Jakékoli odlišné chování, a ť již jed
notlivce nebo spolku, nemůže nám sloužit ke cti a
může naopak vyvolat oprávněné podezření našich
am erických spoluobčanů i orgánů ze spolupráce s
nepřítelem.

nistu jako Lenarta, Švest
ky. Jakeše, Dzúra, štrougala, BiTaka, Husáka a
jiných.
Ti musí číst
Smrkovského svědectví s
velkou nelibostí.
Ústřední list KSČ Rudé
právo reagoval na Smr
kovského svědectví dlou
hým článkem nadepsaným
“I mrtvý je jim dobrý”
(14. 3. 1975). V úvodu pí
še na adresu Giorni-Vie
Nuove a jeho ředitele D.
Lajolo, člena ÚV KSI:
‘‘Časopis a jeho ředitel
tímto činem objektivně
slouží imperialismu, ač
tento postoj kryje podob
nými frázemi o ‘pokroku’,
jako to dělali pravicoví
oportunisté v Českosloven
sku v r. 1968, když na jed
né straně hlásali ‘socia
lismus s lidskou tváří’ a
(Pokračování na str. 2)

Zvyšováním produkcie potravin proti hladu

Nová technológia
v Dotravinárstve
Prudko vzrastajúci počet obyvateťstva na zemeguli, zaberanie pc-ťnohospodárskej pódy vo vyvinu
tých krajinách k stavebným a priem yslovým účelom,
zvýšené požiadavky na výživu obyvateťstva "fre tie ho s v ě ta ", to všeiko prináša starosti vedcom celého
světa. Starosti, či na výrobu potravin budú dosfačujúce doterajšie metody poťnohospodárskej výroby a
či bude dostačujúca obrábaná plocha, aiebo či svět
speje k obdobiu hladu. Neni ovšem núdza o pokusy
revolučně zm eniť
poťnohospodársku technológiu.
Zmienime sa o zaujímavých experimentoch, ktoré
móžu významné- p risp ie ť k riešeniu problému v ýro 
by potravin.

Odborníci v Spojených
štátc-ch pracujú na novej
výrobnej technologii, ktorá by mohla umožnit’ prenikavé zvýšenie poťnej
produkcie, najma zelinárskej. Podstatou tejto no
vej technologie je dokona
lá kontrola prostredia, v
ktorom vegetujú pol’né
kultúry. Ba hádám možno
povedať, že je to viac
ako kontrola životného
prostredia, že ide o vytvorenie takých podmienok,
pri ktorých by vegetácia
najlepšie prosperovala a v
důsledku toho poskytla

tie najvacsie vynosy. oa
aj niekol'ko úrod do ro
ka.
Tieto pokusy sa konajú
na univerzitě v meste Tucson, vo štáte Arizona, ale
americkí odborníci zorga
nizovali túto výskumnú
prácu aj v arabských kra
jinách, priťahlých k Arab
skému zálivu a na ne
úrodných piesočnatých pustaninách v Kalifornii. Po
kusy teda prebiehajú v
troch různých oblastiach,
ktoré však majú jedno
spoločné: neúrodnú pieskovitú půdu. (Pok. s. 2)

(Komentář k článku Metody Stb v HD č. 4/75)
J iří Sýkora

Tento dokument, jenž “trestně stíhá” , se netýká
mne, což by mne mělo činit šťastným. Není tomu
tak, i^ když ovšem musím přiznat, že cítím úlevu
nad^ tím, že se mne tento úřední připiš netýká.
Dívám-li se zpět na těch — soudruhu dvacet let,
jež se jaksi smrskla, zdá se mi, že jsem podobná
psaní od československých soudů dostával tak pravi
delně jako měsíční mzdu — a nejsem si jist, co bylo
ubožejší. Ale už přesně si pamatuji, že se mi nad
podobnou doručenou zprávou vždy roztřásla kolena,
polil mne pot a vytryskly mi slzy vzteku a bezmoci.
Zkrátka řečeno, budiž dík Rudé armádě, že mi umož
nila, abych se onoho jednostranného korespondo
vání zbavil.
Nevím ovšem, proč bych měl být šťastný nad
nešťastným osudem člověka, jehož jedinou vinou by
lo to, že lidstvo vymyslilo papír, tužku a systém
doručování osobních listů. A už vůbec nepochybuji
0 tom, že nad osudem pana Herdy jistě nebude ská
kat radosti Evžen Lobl. Pozvedá mi náladu jen to,
že se pán Lobl za pana Herdu postaví; že využije
svého vlivu a rozpoutá tiskovou kampaň; že napíše
organizacím, institucím, spolkům, ministerstvům,
Spojeným národům, doktoru Waldheimovi (a třeba
1 novému příteli pana generálního tajemníka, Jasiru
Arafatovi); že vezme za ucho Angelu Davisovic a
Jane Fondů; že zavolá J. P. Sartrovi — že se prostě
namíchne, že něco udělá.
Někdo 'by měl něco udělat. Dnes, kdy společně s
našimi novými kamarády Američany, Australany,
Kanaďany a Západoevropany chodíme po špičkách
a ostýchavě kolem nezvratné skutečnosti, že za že
leznou a bambusovou oponou žijí v otroctví stami
lióny lidí, nezbývá — jak se zdá — nic jiného, jnež
se spokojit s malými rybami. To vysloveno žní ovšem
trochu perverzně, protože každá z těch malých ryb
je člověk.
Je smutným faktem, že se pravděpodobně nestane
nic, co by zvrátilo postup československých úřadů,
i kdyby kampaň ve prospěch pana Herdy vedlo ti
síc Loblů. Československo je sovětštější než Sověty
samy, a ve svém pookupačním marasmu nedá na
nějaké řeči a přání.
Jenže kladný výsledek takové kampaně nelze úplně
vyloučit. Sovětské Rusko v posledních letech povo
lilo vystěhování několika desítkám tisíc sovětských
občanů. Pravda, Československo učinilo něco podob
ného — též povolilo vystěhování československým
občanům. Asi^třem. Zde někdo namítne, že právě
tyhle tři si Československo klidně mohlo ponechat
— a jsou tací. kteří budou s takovým názorem sou
hlasit. Faktem však zůstává, že tím vznikl precedens.
■A příkladu oněch tří by možná mohl následovat i
pan Herda, jestiže by si to ovšem přál.
Jádrem celé věci je to, že československé úřady
si troufají pouze na ty, o nichž se domnívají, že po
nich pes neštěkne. To patří k jejich pookupační po
litice. Nezavřeli Dubčeka, nic se nestalo Pavlu Ko
houtovi ( tomu se ovšem nikdy nic nestalo), Va
culík dává interview západním novinářům, Zátopek
už asi zase běhá, herci hrají, spisovatelé se upisují.
Pan Herda půjde do vězení za to, že napsal dopis
panu Loblovi.
I člověku se zakrnělým smyslem pro logiku je
jasné, že takových lidí jako je pan Herda jsou t i 
síce. Jsou mezi nimi ti, kteří řekli vtip u piva,
studenti, kteří sháněli nebo dokonce probůh četli
knihu, jež je na indexu. Takoví lidé se nesmí bouřit,
to režim nedovolí. Takové lidi režim obžaluje a pošle
do vězení. Neboť po nich, jak si režim říká, ani pes
neštěkne. A dělat to režim musí, protože ví, že jen
strachem udrží pořádek.
Neznám pana Herdu — lépe řečeno neznal jsem
jej. Teď vím, že je mu pětačtyřicet let, že je svo
bodný, že je v invalidním důchodu. Vím také, že je
to statečný člověk, protože žít v Československu a
mít svůj názor — jen k tomu je třeba mít odvahu.
Pravděpodobně půjde do vězení, a proto je mi taky
pana Herdy líto, i když to je asi to poslední, oč
by stál.
Jaký je vlastně smysl tohoto rozhořčeného poví
dání? Vzbudit zájem — nic než to. Ideální by bylo.
kdyby byl vzbuzen zájem světové veřejnosti. I když
sice síla veřejného mínění nesvede proti totalitním
vládám nic podstatného, mohlo by se jí přece jen
(Pokračování na straně 2)
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Pravdy ústředního orgánu
(PtfeariBBŽai se.- srr. 1)
ř.;; rozwtaK, MBíMgg &fi oddané
m raiem u přáSefeteá s e Sovětským sva■
ébml.'W jsaisfJetu se poloprassty, překroucená fak
ta . ¥#i*3>sly a lži vydáva
jí* * pravda. ze zbabělců,
zrádců a kariéristů se dě •
laji vlastenci a hrdino
vé .
V další části pak píše
pravdomluvné Rudé prá
vo takto:
“Pravda se překroutit
nedá a je taková, že pra
vicové a oportunistické
síly se na jaře v Česko
slovensku pokusily o zvrat,
že otevřely cestu nejkainějším silám reakce pod
porovaným
antikomunistickými centrálami v ka
pitalistickém světě . . Po
litik dvojí tváře - toto hod
nocení nejpřesněji charak
terizuje politický a morál
ní profil J. Smrkovského,
který postupně dospěl až
k dezertérství. Bezzásadové měnění stanovisek, roz
por mezi slovy a činy, na
hrávání pravici a aktivní
podpora její politické kon
cepci, kariérismus spoje
ný s velikášstvím a přece
ňování všeho, co byť jen
vzdáleně souviselo s jeho
osobou, a bezprincipiálnost. Tak jsme měli mož
nost poznat Smrkovského
v dobách, které jako lučavka oddělovaly skuteč
né hodnoty politiků od hodkttot

V LO TER II,

kterou pořádalo čs. sdru
žení Beseda v Canbeře.
vyhrál dům ve čtvrti
Evatt majitel losu č. 4233,
kterým je pensista p.
Baunach z Queenslandu.
Los si koupil, když přijel
do Canbery navštívit sy
na.
§ Objednejte si mladé §

B

KRMENÉ KACHNY

B
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z české farmy
od Čechů.

g
g

q
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g Telefon z Melbourne: i?
g
(059) 788228
g

1

not, jež jenom předstíra
li . . .”
‘‘Pravicové a reakční
síly kalkulovaly s vnitř
ním rozvratem celé spo
lečnosti, s rozložením stra
ny a státního aparátu, s
hospodářským a politic
kým chaosem. To pamf
let zcela zamlčuje. Tento
protikomunistický krvák
hanobí náš lid, naši cestu
k socialismu a naše spo
jenectví se Sovětským
svazem. Z černého dělá
bílé, snaží se tvrdit, že
vše, co' pravice udělala,
prý bylo v zájmu ‘demok
racie’. Jaká to je demok
racie . . . Zásluhou lidí,
jako byl Smrkovský, se
drala ke slovu á k moci

politická spodina, třídně
nepřátelské elementy
Podobným způsobem po
kračuje RP v celém člán
ku, aby ke konci konsta
tovalo, že ten “celý řetěz
nepravd, pomluv a lží má
působit odpudivě na me
zinárodní
komunistické
hnutí . . . používá se ob
dobných prostředků a po
stupů jako v minulosti s
výplody
Solženicynovým i. . .” Vyvrátit konkrét
ní údaje Smrkovského svě
dectví se však RP nepo
kouší.
V rámci svého “boje za
pravdu” vysvětluje taká
RP (20. března) součas
nou “kulturní Biafru” v
zemi takto:

1

STŘELCI!
Pušky * brokovnice * kulovničky

I
i

známé Winchestrovky neb jiné značky,
jakož i náboje dodá Vám

i

se zárukou a se slevou

I

JARKA FLEIBERK

i

Licenced Gun Dealer

i

Tawonga South, Vic. 3698

i

Telefon: Mt. Beauty (061) 57-2011

ložku sa rozhrnie asi 30 40 cm piesku, do něho sa
priesady vysádzajú. vod
ným potrubím prichádza
v kontroluvateTnom množ
štve voda s rozpuštěnými
živinami a ochrannými
prostriedkami a celé takto
připravené “pole” aj o
niekoťko hektárovej vý
měre sa oddělí od ostatného prostredia stěnami z
umělých vlákien a stře
chou z plastickej hmoty.
Potom sa už zavédú len
větráky, ktoré vysávajú
opotřebovaný vzduch a
prcstredníctvom
filtrov
vháňajú do sklenikov no
vý, čerstvý a neskazený
vzduch. Plastická střecha
chrání kulturu před prud
kým slnkem. Bez tejto
ochrany by rastlinky na
priamom slnku zahynuli
za pár dní.
Tak teda, ako chcete:
buď ide o kontrolu vegetačných podmienok, alebo
je to technologické zostavenie nových, od ostatného prostredia celkom od
lišných vegetačných pod
mienok : kontrola vplyvu
slnka a vzduchu a umele
vytvořená živná póda.
Ukazuje sa, že táto tech
nológia móže naozaj viesť
k značnému zvýšeniu produkcie. Firma Superior
Farming Company, ktorá
pokusy na arizonskej uni
verzitě financuje, oznámi
la, že v takýchto sklení
koch, alebo ako sa im v
Tucsone hovoří, zeleninárskych fabrikách, bol vý
nos pestovanej zeleniny
niekoťkokrát vyšší ako pri
pěstovaní za normálnych
podmienek aj na zavod
ňovaných záhonoch a mož

Dokument
(Pokračování se strany 1)
podařit alespoň něco menšího — aby totiž člověk
Milan Herda nešel do vězení. A možná by stálo za
to požádat například pana generálního tajemníka
světové organizace Spojených národů doktora Kurta
Waldheima, aby československé vládě pošeptal do
rudého ouška, že číst cizí dopisy je neslušné, ba že
je to naopak trestné, neboť to porušuje i českoslo
venskou ústavu. Asi by to bylo marné, když panu
Waldheimovi nic nevadila přítomnost opistoleného
Arafata v "sídle OSN. Nemluvě o tom, že se jej ani
netklo, když sověti nedávno překonali Goebbelse, jenž
kdysi tvrdil, že slyší-li slovo kultura, tak sahá po
revolveru — a předvedli se tím, že když zaslechli
slovo kultura — nastartovali buldozery.
Smyslem tohoto článku, přátelé, je nalézt způsoby
a přímluvce za to, aby pan Herda zůstal na svo
bodě. Bez ohledu na to, že být na svobodě v Česko
Slovensku je vlastně ironie.

“V oněch temných le
tech krize a její přípravy
hlásali u nás pravicoví revizionisté, různí ti kultur
ní elitáři, ‘teorie’ o tom,
že nejlépe pronikneme do
světa, nejlépe se staneme
světovými, budeme-li při
způsobovat svou umělec
kou tvorbu požadavkům
těch, kdo v onom ‘světě’
udávají tón. A opravdu
bylo tehdy nemálo západ
ních festivalů, které nevá
haly upustit nějaký ten
drobek ocenění těm, kdo
u nás hudli píseň, kterou
oni chtěli slyšet. Potom
Mše za pani Hanu Benešovou
jsme však těmto hudcům
V LONDÝNĚ
zatrhli típek a přízeň fe
Dne
10.
března
se
konala v katolickém chrámu ve
stivalů v oné části světa
Farm Street v Londýně pamětní mše za manželku
se od nás odvrátila.”
presidente dr. Edvarda Beneše, která zesnula loni
v prosinci. O průběhu její kremace v Praze došla
na západ zpráva, že se čs. úřady snažily zamezit
přátelům a veřejnosti účast na rozloučení s vzác
nou ženou, že se snažily krematorium ve Strašni
no takto vyprodukovat’ cích pro ně uzavřít, kremaci odložit atd. Jediné praž
dve až tri úrody' do roka. ské noviny, které zaznamenaly datum pohřbu, by
Například rajčiaky dozre- ly ihned konfiskovány.
Londýnské mše se zúčastnil bývalý britský mini
jú za 15 týždňov. A na
sterský předseda a ministr zahraničí Lord Avon,
takto opatrovanom záhone známý více pod jménem Anthony Eden, s chotí,
o výmere 5 hektárov zo- Churchillovou dcerou, četní angličtí přátelé svobod
brali dve úrody do roka. ného Československa, zástupci podmaněných národů
Na podobné organizova- — Dr. Akaki Ramishvili, tajemník Evropské styčné
jež zastupuje 14 Sověty podmaněných ná
nej zeleninárskej farmě v skupiny,
rodů. Poláci v čele s hrabětem Zamoyskim (který
Abu Dhabi na ostrove Sa- měl projev za podmaněné národy), diplomaté z bal
diyat v Arabskom zálive tických republik (Británie neuznává zábor těchto ze
vypěstovali až tri úrody mí), předseda Anglo-rumunské společnosti Ion Raatd., dále řada novinářů a ovšem četní přísluš
do roka a dosiahli trojná tiu,
níci čs. kolonie v čele s bývalým rektorem Karlovy
sobné vyšší výnos ako sa university Dr. J. Bělehrádkem, plk. Kokrdou, pplk.
docieťuje na kaliforn J. Lízálkem, předsedou Čs. OL. mjr. Buršíkem, vdo
ských zavlažovaných po- vou po kancléři dr. Beneše pí. Smutnou atd. Mši
celebrovali tři kněží: biskup z Brentwoodu Rev. Patliach. Táto oblast’ na rick.
Casey, který poznal dr. Beneše a jeho choť za
Strednom východe, ktorá války a dva čeští kněží, dp. dr. Jan Lang a dp.
predtým vždy dovážala Rochla.
značné množstvo zeleniny,
Lord Avon řekl ve svém projevu:
“Přišli jsme, abychom vzpomněli života a smrti
sa stala teraz sebastačpaní Benešové, životy Tomáše Masaryka a jeho sy
nou.
na Jana, Edvarda Beneše a jeho choti byly neroz
Aké sú praktické vy- lučně spjaty. Tvoří podstatnou část historie Česko
hliadky na uplatnenie tej slovenska v období téměř šedesáti let. Bylo štěstím,
to novej zeleninárskej že všichni byli vedeni právě Masarykovým státnic
technologie? Táto otázka kým příkladem.”
“Edvard Beneš procházel za svého života těžkými
sa kladie hlavně z finančzkouškami a zejména po Mnichově prodělal mimo
ných dóvodov. Lebo je si řádně kruté a smutné údobí. Právě tehdy a vlastně
ce pravda, že takáto ze- téměř po celý život, byla to jeho žena, která mu
leninárska fabrika sa mó byla oporou a obětavou spolupracovnicí. Vždy diskrét
že zorganizovat’ všade, aj ní a skromná — neznám Čechoslováka, který by k
ní neměl mimořádnou úctu.”
na púštiach. kde je dost’
“Při této příležitosti není možné nezmínit se o
slnečného světla, přístup Janu
Masarykovi, který sdílel s Edvardem Benešem
k vodě a k elektrickej dlouhá léta obav a utrpení. Oba byli mými osobními
energii, že vóbec netřeba přáteli. Beneše jsem poznal už v třicátých letech
brať ohl’ad na kvalitu pó- v ženevě a potom jsme spolupracovali mnoho let a
nesčetných příležitostech. Jan Masaryk byl ovšem
dy, ale vybudovanie ta- při
mnoho let vyslancem v Londýně a všichni, kteří ho
kejto “fabriky”, týchto znali, měli ho rádi a želeli jeho kruté smrti, jejíž
nových typov sklenikov, výročí právě dnes vzpomínáme.”
“Tato vzpomínía nám dává příležitost, abychom
je ešte nákladné. Odborní
ci vykalkulovali, že táto řekli, jak jsme vděčni za životy a práci všech těchto
příkladných přátel.”
FCI
produkcia by sa v Amerike zaplatila len vtedy,
keď by sa platila vfelko- tak, aby mohla dodat’ ze cia nebude tak drahá ako
obchodná cena za kilo leninu na trh vtedy, keď dnes.
gram rajčín nějakých 55 je jej málo a keď nieť
A tak možno hádám
alebo 60 centov a pravda, konkurencia zo strany vý- právom očakávať, že no
to je zriedkakedy. Ale do- robcov, pestujúcich zele vá zeleninárska technoló
teraz si firma, ktorá za ninu tradičným spósobom. gia sa stane použiteťným
čala takto produkovat’ ze Pravda, možno očakávať, prostriedkom na ceste za
leninu, pomáhala tým, že že technológia sa natoťko zvyšováním produkcie po
usměrňovala
produkciu přepracuje, že jej inštalá- travin.
D. L.

Nová technológia
(Pokračovanie zo str. 1)
O čo v podstatě ide?
Odborníci tvrdia, že móžu vytvořit’ výborné ve
getačně podmienky všade
tam, kde je dost’ slnečného světla, vody či už slad
kéj alebo slanej, a elektrickej energie. Na pode,
respektive na jej akosti
nezáleží.
Technologická podstata
spočívá v tom, že vo vei’kých plastických a dobré
utěsněných skleníkoch sa
vysadia do piesečnatej pódy zeleninárske priesady,
například rajčiakové a
oharkové. Záhony sa polievajú vodou, v ktorej sú
už rozpuštěné živiny umělé hnojivá - a plastic
ká střecha nad záhonmi
kontroluje teplotu, vlastně
jej vplyv na rastliny.
Tam, kde je třeba, přidá
vá sa do sklenikov kyslič
ník uhličitý, ktorý je po
třebný pre asimiláciu ži
vin a silnými vetrákmi sa
neustále mění vzduch;
vlhký a ochladený alebo
příliš teplý sa vysává a
cez filtry sa vháňa do
sklenikov čerstvý a čistý
vzduch.
Zariadenie sklenikov je
sice nákladné, ale jedno
duché. Na plastická pod
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Če s k o s l o v e n s k o . _
■ H H H B B B u e z k ra tc e
— Předseda ústředního
výboru Svazu čs.-sovětského přátelství V. David
předal G. Husákovi “Zla
tou medaili SČSP” . Husák
se tak stal prvním nosi
telem tohoto nejvyššího
vyznamenání SČSP. O
“úřední”
přátelství k
SSSR se nynější generální
tajemník KSČ skutečně
zasloužil. Husák se také
celému Svazu čs.-sovětské
ho přátelství promptně
odvděčil: předal do ru 
kou Davida pro Svaz Rád
Klementa Gottwalda.
— Na pozvání Svazu syr
ských spisovatelů dlela v
Sýrii delegace čs. spiso
vatelů - tajemník Svazu
českých spisovatelů Donát
šajner a člen předsednic
tva Svazu slovenských spi
sovatelů Vladimír Reisel.
— Dne 18, března byl vy
konán v Praze trest smrti
na M. Dražanovi, uložený
rozsudkem krajského sou
du v Hradci Králové za
vraždu z vilnosti na nezle
tilém chlapci.
— V loňském roce vznik
lo v českých zemích 4.125
požárů, při nichž 103 oso
by zahynuly a 725 bylo
zraněno, a byla způsobena
škoda 521,117.000 Kčs.
— Podle Katolických li
stů smí být poslána do
Československa bible nor
málním způsobem poštou,
ale- nesmí se přivážet v
zavazadle, protože “pro
pagování bible je zpravid

la spojeno s politickou pro
pagandou” .
— Pražské rádio odhadlo,
že tč. žijí v zahraničí 2
milióny Čechů a Slováků.
— Mezinárodní výbor Ži
dů z Československa uve
řejnil v březnovém oběžní
ku některé podrobnosti k
vynuceným rezignacím ve
doucích osob Čs. židovské
náboženské obce. V létě
loňského roku byl přisti
žen úředník Židovské ná
boženské obce v Praze, o
němž bylo známo, že spo
lupracuje s Stb, při pro
hledávání zásuvek stolu
nepřítomného kolegy, za
což byl propuštěn. Odvo
lal se však k Státnímu
výboru pro církevní zále
žitosti a po zásahu tohoto
výboru byli odstraněni:
předseda Výboru židov
ských náboženských obcí
v Čechách a na Moravě
František Fuchs, sekretář
Výboru Ota Heitlinger a
předseda Pražské židovské
obce Pavel Kollmann.
Předsedou jmenovaného
výboru pro české země se
stal Dr. Bedřich Bass,
sekretářem 721etý Dr. Ru
dolf Iltis a předsedou
pražského výboru 751etý
Dr. Arno Steiner.
— Zástupci škodovky a
inženýrsko - dodavatelské
organizace INPRO Praha
podepsali smlouvu s před
staviteli vlády Nigérie na
dodávky
Výzkumného

strojírenského
ústavu,
Výzkumného ústavu pro
automobilový
průmysl,
dvě průmyslové školy a
dvě zaškolovaeí střediska.
Československo pro ně do
dá v letech 1976-1978 pro
jekty, zařízení, stroje, slé
várny, laboratoře, měřící
zařízení atp.
— V průběhu měsíce dub
na budou organizovány
jarní
směny
Národní
fronty. Výzvu k nim vy
daly v českých zemích
Vláda české socialistické
republiky a Ústřední vý
bor Národní fronty ČSR.
— Dne 12. března zemřel
v Ostravě ve věku 37 ro
ků hudební skladatel,
trumpetista, aranžér a
umělecký vedoucí skupiny
Flamingo Richard Kovalčík.
— V Praze na Maninách
se počítá s výstavbou roz
sáhlého sportovního areá
lu, zahrnujícího plochu
asi 35 hektarů. Zatím se
provádí vyrovnávání po
vrchu rozsáhlými naváž
kami. Vozí se sem zemi
na, která je odklízena při
stavbě metra. Dosud by
lo navezeno asi 40.000 m2,
ale celkově bude třeba na
vážka asi 700.000 m2.
— V Praze zemřel po dlou
hé nemoci ve věku 53 let
český historik univ. pro
fesor Zdeněk Fiala. Nej
známější jsou jeho knihy
“Přemyslovské Čechy” a
“Předhusitské Čechy” .

- a -

Člověk jako číslo
Marcela Čechová
Jste-li občanem kapitalistického státu, pak ze světa čísel potřebujete zriáf
především číslo svého auta, popřípadě i svého bankovního konta. Jste-li obča
nem státu socialistického, potřebujete znát mnohem víc. Především si musíte
pamatovat číslo sebe sama, které vám bylo státem přiděleno ihned po ukon
čení základní školní docházky. Knížku se svým číslem a ostatními údaji u sebe
musíte neustále nosit, a ť jdete do práce, nakupovat nebo třeba i na plovárnu.
Jste číslem, zařazeni a zaškatulkováni, číslo jde s vámi celým životem.

Občanské průkazy jsou
sice mnohem humánněj
ším způsobem kontroly
lidí hež jaký praktikovali
nacisté v koncentračních
táborech, smysl a účel je
však tentýž: naprostý do
— Na lounsku se tvoří
nové ovocnářské stře
disko. Má to být 1.000
hektarů intenzivních sadů
a plantáží, z čehož je do
sud vysazena asi jedna
třetina. V obci Koštice se
připravuje výstavba mo
derního klimatizovaného
skladu na 600 vagónů ovo
ce.
— V rámci “služby zákaz
níkům” se od 1. dubna tr.
prodlužuje pracovní doba
pro
některé
podniky
(např. pro holičství a ka
deřnictví) .
— Komárenské loděnice
pracují na dosud největší
lodi u nás vyrobené: je
to 136 m dlouhá rekreač
ní loď pro 81člennou po
sádku a 400 cestujících.
Je ovšem pro Sovětský
svaz.

Informace agitpropčíkú
V minulých číslech jsme již psali o různých
formách zesílené propagandy, kterou používá čs.
režim proti exilu. Dnes uveřejníme komentář SVU,
který ukazuje některé metody i špatnou informo
vanost čs. propagandistů.
Pražský časopis ÚV KSČ "Život strany", urče
ný pro agitpropčíky, uveřejňuje na pokračování
seriál Milana Matouše o čs. politické emigraci.
Všechny články se vyznačují antisemitskými pod
tóny a snahou soudruha Matouše dokázat, že kaž
dý, kdo kritizuje komunisty, je sionista nebo osnovatel nějakého sionistického spiknutí. O tom, ja 
ké má Praha informace, svědčí tento citát ze
Života strany z února 1975:
"Součástí mechanismu antikomunistické ideolo
gické diverze proti Československu je bohatá síť
institucí, sloužících právě propagandě ve vědecké
a kulturní oblasti. Kromě jiného je to fzv. česko
slovenská společnost pro vědu (sic) a umění v
USA, vytvořená na sklonku 50. let (sic), která
se snaží sdružovat všechny čs. vědce a umělce v
emigraci k působeni proti ČSSR a k navazování
kontaktů s představiteli inteligence uvnitř naší ze
mě. Ve dnech 15. - 17. listopadu 1974 se konal v
New Yorku V II. sjezd této společnosti, jejímž
předsedou byl zvolen dr. M. Rechziegel (sic),
známý sionista (sic), který již po řadu let vydává
v angličtině sbírky prací čs. vědců v emigraci.
Pan Rechziegel (sic) už ovšem v posledních le
tech sám na tuto činnost nestačí. V NSR, ve Švý
carsku a v Kanadě vznikla 4 specializovaná na
kladatelství, vydávající hlavně českou a sloven-

skou emigrantskou literaturu. V jednotlivých pří
padech ji vydávají i jiná západní nakladatelství,
zejména ve vlastních překladech, a celý buržoazní propagační aparát dělá této produkci velkou
reklamu . . ."
Čtenáři si jistě povšimnou nepřesných informací
o SVU, což ovšem u současných aparátčíků v
ČSSR není nic nového. Velmi často dostávají pro
pagandistický materiál přes Moskvu a ta jej už
v ruském překladu zkreslí. Více však nás zajímá
skutečnost, že se bolševičtí antisemité v Praze
uchylují k nacistickým způsobům komolení jmen
a dokazování nearijských babiček i tam, kde ne
jsou a kde by se jim naopak hodily.
Nový předseda Společnosti pro vědy a umění
dr. Miloslav Rechcígl \p synem předního českého
politika, který byl za první republiky nejmladším
členem Národního shromáždění. Poslanec Rech
cígl, jak si může s. Matouš vyhledat v pražských
archivech, se nikdy, ani za Protektorátu, nepsal
německy "Rechziegel" a už za Protektorátu mu
sel proti svému přesvědčení dokazovat, že nemá
nearijské babičky. S. Matouš může však být ujiš
těn, že jeho syn se už o to snažit nebude. Chce-lí
z něj nějaký český antisemita udělat sionistu,
budiž. Je totiž V Americe hrdý nejen na svůj
český původ a stále trvá na českém přepisu své
ho rodného jména, ale i na tradiční odpor své
rodiny a celého českého národa ke každému pro
jevu antisemitismu, byť i v komunistické roušce
antisionismu."

hled státu nad každým,
pohybem občana. Systém
občanských průkazů, kleré musí člověk ukazovat
každému
vrátnému
a
esenbákovi, - knížek, v
nichž jsou uvedena všech
na důvěrná data, režimu
však nestačí. Nezachycu
je pohyb jednotlivých li
dí. Proto už v roce 1949
vyšel zákon č. 52 o po
vinnosti hlášení pobytu, v
roce 1957 pak byl doplněn
zákonem č. 76 a nakonec
byl rozpracován k dokona
losti vyhláškou MV č. 6
1958 Ú. L.
Podívejme se, co zmí
něné vyhlášky a zákony
na poslušném občánku žá
dají. V §1 se stanoví, že . .
“každý občan ČSSR je po
vinen hlásit ohlašovací
mu orgánu svůj pobyt
spolu s vedlejšími údaji,
jež jsou předepsány na
ohlašovacích tiskopisech.
Ohlašovat se musí na ná
rodním výboru, _pouze v
Praze, Bratislavě a Brr.ě
musí člověk přijít přímo
na obvodní oddělení VB".
Každý občan starší 15
let je povinen se přihlá
sit k pobytu. Aby nebylo
úniku, rozlišuje vyhláška
pobyt trvalý - tedy v mí
stě, kde bydlíme - a pře
chodný - tedy v místě,
kde jsme studijně, pracov
ně, rekreačně nebo ze
zdravotních důvodů déle
než tři dny.
Abych ale nepřeháněla,
přetisknu úřední zprávy,
jak je uveřejnily pražské
noviny:

mácnosti s rodiči, man
želkou a dětmi. Trvalý
pobyt dětí mladších 45
let se hlásí v případě,
když dítě nebydlí ani u
jednoho z rodičů. Tyto
osoby je povinen ohlásit
ten, kdo o ně pečuje.

když bydlí ve společné do-

"Kromě toho platí i pro
ubytovací zařízení ustano
vení o hlášení trvalého
pobytu a přechodného po
bytu. Za splnění ohlašova
cí povinnosti
odpovídá
osoba povinná i ubytova
tel..
Pro cizince (trvale ži
jící v ČSSR nebo se zde
zdržující na vízum)a oso
by bez státní příslušnosti
je ohlašovnou krajské ne
bo okresní oddělení pasů
a víz, nikoliv národní vý
bory nebo útvary V B ."

Občan je povinen hlásit
počátek a ukončení trva
lého pobytu nejpozději do
tří dnů po ubytování nebo
během tří dnů před ukon
čením pobytu. Musí být
hlášen v téže době pouze
v jednom místě. Při změ
ně trvalého pobytu ne
může být občan hlášen u
jiné ohlašovny, neodhlásí-li se v místě předchozí
ho trvalého bydliště. Při
změně trvalého pobytu v
obvodě téže ohlašovny je
občan povinen hlásit ukončení a počátek nového
pobytu ohlašovně najed
nou, a to do tří dnů po
ubytování. Počátek a ukončení trvalého pobytu
se zapisuje do občanského
průkazu, a proto je občan
povinen ho předložit k
provedení zápisu.
K přechodnému pobytu
je občan povinen hlásit se
nejpozději tři dny po uby
tování."

Děje se tak vždy, jestli
že přechodný pobyt trvá
déle než 30 dní. Aby však
nebyla věc příliš jednodu
chá, doplňuje ji ustanove
ní § 9 , který říká, že ve
všech ubytovacích zaříze
ních, v hotelích, ubytov
nách, internátech vedou
domovní knihy, do nichž
provozovatelé zapíší ihned
"Každý občan starší 15 každou osobu, které po
let je povinen se přihlásit skytli ubytování, i jde-li
k pobytu samostatně, i jen o přenocování.

•

MELBOURNE
i SYDNEY
PROŠÍVANÉ
P Ř IK R Ý V K Y ,
POVLAKY

ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. QU1LTING

Anna Mendanová
Melboume:

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

Telefon: 0*2-2453

(Pokračování na str. 8)
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Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí (
Telefon 63-2231 - - Mluvíme česky a slovenský {
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v fobotu je zavřeno.
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Opatrenia proti
nezaměstnanosti v USA
Problém boja proti rastu nezaměstnanosti sa aj v Amerike neustále tlačí do
popredia. Medzi odborníkmi sú tu různé názory o tom, aký bude ďalší vývoj
na pracovnom trhu do konca tohoto roku. Optimisti, medzi ktorých patří aj
předseda Ústredia amerických cedulových bánk Arthur Burne, hovoria, že ho
spodářsky proces so súčasnou recesiou netřeba posudzovať tak pesimisticky,
ako to vidí například předseda odborov George Meany. Ten povedal v roz
hovore s novinármi, že nezaměstnanost" vzrastie do konča tohoto roku až na
desať percent. Prezident Ford odmieta tento pesimistický náhTad a před
seda jeho hospodářských ponadcov Alan Greenspan připustil, že do polovičky
júla může vzrásť. nezaměstnanost" na 81/ 2%. To by mal byť vrchol, po ktorom
by nastal ústup. Ale ti, čo nezdielajú tento optimizmus vládnych kruhoch, pripominajú, že vládny odhad o vývoji na pracovnom trhu nie je uspokojivý, kedže
už v januári dosiahla nezaměstnanost" 8.2%.

sledovat’ ďalšie opatre
nia, ktoré by vytvořili
ďalšie pracovně příležito
sti. Druhá pripomienka
sa týká účelnosti tohoto
opatrenia. Aj v Spojených
štátoch sa pomaly a po
stupné za terajšej energetickej krízy tlačí do po
predia mienka, že Ameri
ka musí věnovat’ váčšiu
pozornost’ ako dosial’ vý
stavbě a organizácii masovej dopravy. Dať jej
přednost’ před doteraz
upřednostňovanou
súkromnou
automobilovou
dopravou. Ide najma o
masovú verejnú dopravu
v oblasti veTkomiest. A
preto nie je třeba starat’
sa v prvom řade o rekonštrukciu diaTníc, lež skór
o rekonštrukciu železnic,
spájajúcich metropolitně
strediská navzajom a 3
ich predmestiami.

Tak či onak americká
Pokial’ sa týká obnovy vislosti vel’mi otvorene
vláda stojí před nalieha- stavebného ruchu, odbor napadol předsedu cedulo
vým úkolom: prísť s níci vidia pomoc v zlep vých bánk Arthura BurnDUBEN 1975
programom, ktorý by -za šení úverov na domovů sa a vytýkal mu, že ne
stavil ďalší rast neza výstavbu. Bytová výstav má 1’udský cit a neuvě
Jarka Vlčková
0 V Ratajích se narodil 2. dubna 1840 znamenitý městnanosti. Ide p celý ba sa spomalila z dvoch domuje si dosah, ktorý
český badatel předhistorický Karel Jan Hraše. Ro rad mimoriadnych daňo příčin: v prvom radě pre prináša recesia pre rodiny
ku 1864 byl vyzván Archeologickým sborem musea vých opatření, ktoré by to, že bolo donedávna s nízkými a střednými
král. českého, aby prozkoumal mohylová pohřebiště
u Sepekova a Rataj. Roku 1868 - 70 uspořádal velkou oživili domácí trh a tým vel’mi málo úvěrového ka príjmami.
Vláda začíná uvolňo
archeologickou sbírku knížete Paara na zámku Be aj dynamizmus v hospo- pitálu a okrem toho boli
chyni. Roku 1881 založil městské museum v Náchodě, dárstve a potom o reali to veTmi drahé póžičky. vat’ fondy na núdzové ve
kde byl profesorem. Jeho činnost literární je velmi zovaní veřejných , práč. Pretq žiada
předseda řejné práce. Prezident
obsáhlá a jest věnována jednak badatelství, jednak ktoré sa doteraz odsuno
amerických
odborov
Geor Ford už uvolnil 2 miliar
výchově mládeže.
j
vali z dóvodov boja proti ge Meany, aby Ústredie dy dolárov na rekonštruk
• Mezi spisovatele, kteří po první světové válce vo
cedulových ciu diaTníc. Má sa takto
Ale tak či onak, rozlali po obrodě venkova, mezi ruralisty na Moravě.1inflácii a dnes sú bezpod- amerických
patří “Rajmund Habřina (vl. jm. Rajmund Chatrný) mienečne potřebné pre bánk znížilo úrokovú sadz- získat’ 140 až 200 tisíc pra- hodnutie prezidenta Forsvým románem Ohnivá země. Nejlepším jeho dílem zvýšenie zaměstnanosti. V bu na domové póžičky covných příležitostí. Tieto da sa považuje len za
je však román o valašském povstání v pobělohorské tejto snahe sú najdóleži- až na 6%, čo z terajších dve miliardy dolárov boli prvý krok k nástupu do
době Jan Adam z Víčková. Spisovatel Habřina zemřel
tejšie dva sektory: obno 9. ba i viac percent zna rozpočtové předurčené na vytvárenia nových pra2. dubna 1960 v Brně,
• Václav Jan Tomášek patří k nejvýznamnějším hu va stavebného, najma by mená značný skok v me- rozvoj diaTníc, ale za zvy- covných příležitostí vo
politike . vlády. šujúcej sa inflácie ich veTkorn rozsahu a teda k
debním skladatelům předsmetanovské éry. Byl pří tového , ruchu a potom novej
telem Františka Palackého, věřil v pravost Rukopisů ďalšia výstavba diaTníc. George Meany v tejto sú- Biely dom neuvoŤnil. Zdá zvyšovaniu zaměstnano
a zkomponoval Starožitné písně Rukopisu králové
sa, že aj keď je to za sti. Kongres, ktorý pova
dvorského, jež dedikoval hraběti Thunovi z Hohenšteiňu. Jeho dům na Malé Straně — v dnešní Tomáš- důkazem, v. kolika- tóninách Slavíček dovedl, svým- daného stavu ekonomie z žuje všetky vládne opat
ské ulici — se stal vyhlášeným společenským cent štětcem chválit, její barevnou krásu. Malíř Jan Sla-1 hTadiska národohospodář renia pre rozvoj hospodárrem, uměleckým salónem, v němž se provozovala víček se narodil 22. ledna : 1900 a zemřel 5. dubna] ských teorií neodóvodne- stva a zaměstnanosti za
hudba a debatovalo o umění —- a v němž také To 1970.
né, inflácia sa zmierňuje, nedostatečné, sám připra
mášek dne 3. dubna 1850 zemřel.
veTkoobchodných vuje plán na vytvorenie
• Je tomu právě sto let — 6. dubna 1875 — kdy index
• Vzpomínám na dva filmy — Vyšší princip s ná uherská vláda zakázala činnost Matice slovenské, j cien zase poklesol, hoci
milióna nových pracovmětem z doby heydrichiády s nevšedními výkony • Varhany ve farním kostele v Rožmitále jsou >
Smolíka a Bre.ichové, a ha Městečko na dlani, kde jediným svědkem prvního provedení České vánoční celková produkcia, hodno ných příležitostí.
Smolík jako představitel purkmistra Rukapáně po mše Hej, mistře od Jana Jakuba Ryby. Poblíž těch ta národného produktu v
dal jeden ze svých nejlepších výkonů vůbec. Oba to varhan je tabulka se slovy z jeho deníku: abys mesiaci januári zase po
tyto filmy nesou jméno spisovatele Jana Drdy, kte byl lepším, pozoruj denně své činy a zkoumej je!
rý se narodil 4. dubna 1915 v Příbrami. Když 28. Ryba, který přišel do Rožmitálu vyučovat, se na klesla asi o 3%.
Opravy
Prezidentovo rozhodnu11. 1970 zemřel na dobříšském zámku, byla o jeho rodil 26. října 1765 v -Přešticích, a zde -zkomponoval
radiopřístrojů, TV,
úmrtí v novinách jen malá noticka — nesouhlasil mnoho mší, symfonií, kvartet a písní. Když dne 3. tie • uvoTniť 2 miliardy
transist. a domácích
totiž on, komunista, s okupací republiky sovětskými dubna 1815 zemřel z vlastního rozhodnutí v 'blízkém dolárov na rekonštrukciu elektr. spotřebičů pro
vetřelci.
lese Štěrbiny, bylo jeho tělo pohřbeno tehdy za obcí ciesť veřejnost’ sice uví vádí spolehlivě a levně
E. HALUŠKA
• Roku 1865 se zima protáhla hezky hluboko do na morový hřbitov. Teprve téměř, po půl století pro tala, ale zároveň vzniesla
F. 58/125 Napier S t,
jara. Neklamné svědectví toho je fejeton Vítězslava sadil jeho syn, aby otcovy ostatky byly přeneseny
Fitzroy, Vic.
Hálka v Národních listech: “Vlaštovky pijou ještě na hřbitov. Tak se stalo roku 1855 a hrob s ozna dve pripomienky. V prvom
Tel. ‘419-3319
někde z jižních studánek, slavíci ještě nemají ani čením J. J. Ryba je přesně za varhanami, jichž se radě tú, že je to len prvý
vidovaný pas na dalekou cestu k nám, čápi museli dotýkaly prsty uštvaného genia.
krok, po ktorom majú naby si tu založit ohniště a krb, aby se ohřáli. . . ” • Z kritického díla Vodákova, který s mimořádnou
Hálek zasahoval žurnalisticky do rozmanitých ča pílí sledoval takřka den že dne celých padesát let
sových otázek — hlavně však v prospěch pokroku české literární a divadelní produkce, uchovaly si
a svobodomyslných zásad. Psal i fejetony cestopisné nejtrvalejší význam jeho divadelní referáty. Vystu
"Řekněte to květinami"
1
se svěžím líčením krajin. V. Hálek se narodil 5. dub- poval v nich jako kritik a teoretik psychologického 1
realismu, který v našem divadelním umění na konci
: na 1835.
1
Váš
květinář,
19. stol. a na počátku 20. stol. representoval režisér
• - Vlastimila Radu, českého malíře a ilustrátora Jar. Kvapil a herci Eduard Vojan a Hana Kvapilo- 1f
1 spolupracující s INTERFLORA, *
knih, nemusím čtenáři ani představovat, neboť se vá. Jindřich Vodák zemřel 10. dubna 1940 v Praze.
může zařídit dodávku
s ním setkal doma téměř na každém kroku Jako • Autor historické knihy Dějiny českých, katastrů 1
kviňtánce mi padly do oka jeho ilustrace k Žákově a Knihy o Kosti, univ. profesor Dr. Josef Pekař, se j
''ClsuD*'
květin a věnců
knize ze studentského prostředí Študáci a kantoři. narodí 12. dubna 1870. Pekař pracoval řadu lét na
V roce 1941 vydal knihu Hostinec u kamenného ste důkazu o pravosti Kristiána, aby dokázal, že česká
v Československu nebo v jiných státech
|
lu, již si sám . ilustroval. Teprve po válce jsme se práce literární počíná se nikoli ve dvanáctém, nýbrž
dozvěděli, že svým jménem kryl knihu Karla Po již na konci desátého století. Zásadně odmítal ná i Clh.-ete-li uctít narozeniny' svátek, výročí sňatku i
láčka, aby umožnil za nacistické okupace její vy zory Masarykovy české otázky, kde se Masaryk
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní i
dání. Vlastimil Rada se narodil 5. dubna 1895.
květinářství INTERFLORA.
j
domníval, že naše obrozenectví vědomě pokračovalo
• Malíř okouzlený Prahou — tak bychom mohli na v humanitě hlásané českou reformací, zvláště čes-j
Poznáte je podle obrázku Merkura
(
zvat právem Jana Slavíčka, jednoho z předních a kobratrstvím.
ve výkladní skříni.
,
nejvýraznějších představitelů současného českého • 12. dubna uplyne 85(Met od smrti Vladislava I . , !
IN T E R F L O R A —
(
umění. Jeho malířský vývoj byl poznamenán nadše za jehož vlády jsou naše dějiny naplněny jednak
ným obdivem k silné, vpravdě strhující osobnosti opětovnými boji s Poláky, jednak stálými zápasy
K VĚ TIN Y DO CELÉHO SVĚTA
i
otcově. Pod jeho vlivem a později spálovým vyzrál mezi členy rodu Přemyslova. V době jeho vlády se
u
nás
již
razil
denár.
*
v malíře, jehož pohledy na milovanou Prabu jsou
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5Trevor Beeson: Discretion and Valour. Religious Ccnditions in Russia and Eastern
Europe. Collins - Fontana Books, 1974, str.
348, cena $ 1.80.

Exil a vlast II.
Ferdinand

Peroutka

Psali jsme zde o článku paní Ciprisové, v němž srozumitelně — aspoň pro nás — vyložila, proč je
část exilu z roku 1968 chladná k citům a ideálům ná rodním. Uznali jsnfie, že rostlina na slunci a rostli
na ve stínu nerostou stejně. Jak nám bylo výlože no, mladí lidé nepoznali milou vlast, poznali ji jen
jako území, které dvakrát obsadil násilnický cizinec a učinil nepříjemným. Národ je souvislost s minu
lostí. Jednou z prvních starostí obou cizinců bylo zkonfiskovat knihy o minulosti, dát historii na zá
mek. Nebudeme nikoho kritisovat za to, že nemiluje, co nepoznal. Ale nadhodili jsme otázku, zda snad
někdy nehraje roli také osobni charakter. Kdyby tomu tak bylo, tu bychom si myslili: jestliže nezá
leží na tom, zda národ přežije, jak velice záleží na tom, abys ty přežil? Z toho, jak nemile by na nás
působil čistý egoismus, shledáváme, že přes všech nu svou realistickou snahu patříme k národu pova
hou ideologickému. Generace se střídají, mají někdy lepší, někdy horší argumenty, ryějcdy národ
(český, francouzský, anglický) musí nebo musil še ptát, má-li přijmout ortel jedné generace.

Po konci první světové
války, v letech 1919 a
1920. němečtí socialisté
zuřivě kritisovali českou
sociální demokracii za je
jí ohled na národní zá
jem. Pravili, že velká
idea sociální vystoupila
do popředí, a socialistovi
že se nesluší piplat se
s otázkou národní; je jed
no, říkali, bude-li příští
svět germánský nebo mon
golský. Bylo lehko tak
mluvit příslušníkům náro
da padesátimilionového,
který za žádných okolno
stí nezahyne. Podobně ro
ku 1848, za revoluce ve
Francii, Německu, Ra
kousku a i v Praze, mlu
vili k Čechům němečtí li
berálové: bude svoboda,
proč tolik hovoříte o ná
rodě? Havlíček odpovídal:
vy nezahynete, my také
nechceme zahynout, ani
když bude svoboda.
Podle našeho ideologic
kého dědictví je každá ge
nerace článek v dlouhém
řetězu a spravuje odkaz
minulosti. Avšak část
exilu praví: není řetěz.
jsme sami pro sebe. My
ovšem, nemyslíme, že si
někdo přímo přeje zániku
národa. Jen někteří pře

nechávají starost o to,
aby národ žil - má-li to
být starost - a nechtějí
s tím nic mít. Zajímáme
se o detaily. Jednak se
nám zdá, že trochu tvrdo
hlavosti - třeba i tvrdo
hlavosti národní - bývá
dobrou složkou charakte
ru. Jednak se ptáme, jak
je tomu s jinými národy,
mají-li také Poláci, Ma
ďaři, Lotyši, Finové v
exilu silnou složku, která
vědomě směřuje k odnárodnění. Na to nedovede
me spolehlivě odpovědět.
Vyprávěl nám před lety
přítel - Polák - že pojal
myšlenku vydat v exilu
sebrané spisy Mičkiewiczovy. Vypravil se do Buffala a okolí a přinesl od
tamtud dvacet tisíc dola
rů, prý většinou od pol
ských dělníků. Je-li tato
historka pravdivá, co by
nám pravila? Váháme re
ptát příliš důrazně, neboť
se obáváme také odpově
di: čím vzdělanější je ná
rod, tím chladnější jsou
národní city.
Kolík let rozdílu mezi
lidmi dělá novou genera
ci? Obyčejně se počítá, že
pětadvacet, třicet. Ale
někdy stačí deset, pět let.
někdy i dva lidé stejného

VELKÝ VYBER JAKOSTNÍHO
PR VO TŘ ÍD N Í

věku se hlásí k dvěma
různým generacím.
V exilu z roku 1968 jsou
dvě skupiny, které se od
sebe liší jako dvě gene
race. V první skupině
jsou, zhruba řečeno, osnovatelé Pražského jara.
Paní Ciprisová správně
praví, že je to skupina
starších. Dodejme: poně
kud starších. Asi více zá
leží na tom, o co se kdo
už doma staral. Myslíme,
že se nijak neodchylujeme od skutečnosti, jestliže
za charakteristické pro
tuto skupinu pokládáme
toto: Když ještě byla do
ma, cítila, že nalezla vel
ký úkol a dělá památný
pokus na úrovni světové
důležitosti. Nebo, méně
idealisticky, našla pro se
be významnou roli, byla
do ní vržena svou ctižádo
stí, uvěřila, že elita snad
bude vládnout, a ona bu
de tou elitou. Toto spíše
vyhovuje názoru někte
rých jejích kritiků. Ať
však tomu bylo tak či
onak, zůstává fakt, že či
lou svou aktivitu přenesla
do exilu a tím nebo oním
způsobem přednáší čes
kou otázku na dostupném
jí mezinárodním fóru.
udržuje ji na životě, po

kud její síly stačí, ve
Francii, Itálii, Německu,
ve Švýcarech. Nevíme,
jakých omylů se snad do
pustí, jaké exilové choro
by snad také ji přepad
nou. Ale - vědomě nebo
nevědomě - splňuje, co
Masaryk žádal: česká
otázka musí být otázkou
světovou. Jde nad prostou
a stále opakovanou resoluci starších exilových
organisací, že český ná
rod musí být osvobozen.
Věří, že její specielní thema, sloučení socialismu
se svobodou, humanitní
socialismus je v zájmu
světovém a že násilí z
21. srpna 1968 nemá být
dovoleno toto thema na
vždy udusit. Je stížnost,
že členové této skupiny
se neúčastní činnosti už
existujících
exilových
organisací. To může vy
plývat ze skepticismu ke
konservativním metodám
těchto organisací, které se
nezměnily od roku 1948.
V každém případě nám
to aspoň vysvětluje, oč
se zajímáme: proč jsou v
exilu z roku 1968 dvě sobě
nepodobné skupiny. Roz
díl vznikl už doma. Za
tím co jedněm se hlavou
(Pokračování na str. 6)

MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ K NEDLIČK Y,
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TÉZ K DOSTÁNÍ

KLOBÁSY
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VÝBORNÉ
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MLADÉ K RM EN É KACHNY, KUŘATA
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KKW CONTINENTAL LiUTímS Pty. Lid.
KOPECKÝ SMALL0001IS Pty. Lid.
326 High Street, Kew, Vic

Tel. 86 7178

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

Útlak
Napadá mne, že bych mohl být podezříván z cy
nismu, když referuji o zprávě popisující diskriminaci
náboženského života a útlak svobodného vyznávání
víry ve Východní Evropě práyě v době velikonoc.
V zemi, ve které nyní žijeme, je právo náboženského
přesvědčení absolutní.(a může vést až k extrémům
rituálních orgií či odmítání transfuse příslušníky
některých náboženských společností a sekt) a tak
vystupuje zvlášť silně rozdíl mezi parlamentní a
lidovou demokracií a jejich respekt k náboženskému
přesvědčení občanů. Nemám na mysli ani tolik zevní
projevy obřadů jako jsou slavnostní mše, instalace
církevních hodnostářů apod., ale udržování víry a
její filosofie, jak jsou dány učením církví a více
méně se pak odrážejí v praktickém životě. Kremel
ské režimy snad ani nemají tolik námitek proti po
zlátku církevních obřadů (dutá pompa se stala sou
částí stranických a státních oslav východoevropské
ho životního stylu), jde o likvidaci křesťanského ži
votního názoru, který uznává Boha jako definitivní
sílu a myšlenku jako determinující zdroj všech jevů.
To se marx-leninismu nehodí, náboženství bylo pro
hlášeno za opium a velmi pak záleží, na tom, aby
všechno, co je s náboženským životem spojeno, tedy
jak názory, tak i lidé, kteří je učí a vyznávají, byli
vykořeněni a bez rozpaků i zlikvidováni.
Jak se daří úsilí vymýtit víru a náboženské cítě
ní lidí žijících v komunistických státech Východní
Evropy úředně řízeným tlakem (školní i mimoškolní
výchova, diskriminace vějicích v zaměstnání, zná
silňování a někdy i korumpování duchovních ^.práv
atd.) je popsáno v knize anglikánského reverenda
Trevora Beesona, význačného aktivisty Britské rady
církví (British Council of Churches). Autor nejprve
hodnotí vztah komunismu k náboženství a církvím
a ve třech kapitolách se zabývá tragedií pravosla
ví i ostatních vyznání v Sovětském svazu. Dále autor
analyzuje situaci náboženského života v ostatních
zemích Východního bloku.
Kapitola o Československu má 36 stránek, začíná
krátkým historickým úvodem, s následující zmínkou
o specifitě katolicismu na Slovensku. Další stránky
této kapitoly jsou pak zaměřeny na popis represiv
ních opatření, kterými jsou stíhány církve, . její
představitelé a příslušníci od roku 1948. Velká po
zornost je věnována evangelickým církvím, zřejmě
jsou autorovi bližší než církev katolická (autor Je
ale objektivní). Nezapomněl ani ha Židovskou nábo
ženskou obec. Zajímavým dokumentem je překlad
petice, kterou v březnu 1968 podepsalo 22.317 kato
líků a předalo Dubčekovi ve snaze obnovit křesťan
skou výchovu a svobodný náboženský život. Dále
jsme informováni o osudech persekuovaných cirkevních hodnostářů (katolík Beran, babtista Procház
ka, řecko-katolík Hopko, pravoslavný Gojdovič atd.),
o procesech zaměřených k zastrašení širokých věří
cích vrstev, o smrti nevinných lidí, o úloze, kterou
sehrály státem řízené akce (Mírový výbor, Katolic
ká akce, Pacem in Terris), církevnírn úřadem vy
dávaných tiskovinách a smutné roli některých jed
notlivců jako byl Plojhar, Hromádka aj. Studie kon
čí zprávou o Synodu českých bratří v roce 1973 —
je tedy aktuální a zasahuje téměř do současnosti.
I kdvž autor nevystihl všechny momenty nábožen
ského 'útlaku v Československu snad pro omezený
počet stránek, který v souborné^ práci mohl Česko
slovensku věnovat a nepochybně i pro nedostatek
pramenů k podchycení vnějších i vnitrních proudu
náboženského života v Československu v ^posledním
čtvrtstoletí, patří mu uznání a^díky v naději, že kni
ha zvýší zájem západního světa o osudy 'věřících
lidí ve Východní Evropě. Je jim upírána možnost
vlastního rozhodnutí a jsou indoktrinováni ateismem.
Např. v Československu je náboženské svoboda za
ručena ústavou, ale tatáž ústava ji,, tak jako ostatní
občanská práva, oklešťuje, pokud již vůbec nezba
vuje, existence všemocnou klausulí, která všechna
práva de facto suspenduje — “v souladu^ se _zájmy
pracujícího lidu” . A zbytečně dodávám, že jen to:
talitní a diktátorské režimy zbavují své občany ob
čanských práv. Svoboda vyznání patří mezi základ
ní.
IP
^ ^ d 6 H f^ ? ^ n á m ^ d r e $ ^ ^ e c h í^ ^ ^ ío v é k ů ^ ^ í
kteří by mohli mít zájem o odběr Hlasu domova,#
rádi jim zašleme ukázková čísla
I

Í
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Exil a vlast
(Pokračování se str. 5)
honily myšlenky o huma
nitním socialismu, druzí
se tiše připravovali na či
stě hospodářskou emigra
ci do světa, kde je nad
bytek. A napadá nás: na
které straně stojí ti mla
dí lidé, kteří vyšli do ulic
odporovat dojemně sla
bým způsobem sovětským
tankům? Tanky vzbouřily
mysli, aspoň některé my

íS&,..-. „

sli. Spisovatel Jan Drda,
který kdysi podnikl čistě
hospodářskou emigraci z
demokracie
do komu
nismu, najednou hrozil na
tanky pěstí a křičel: “Ne
dejte jim ani kapku vo
dy.”
Skupina, za niž mluví
paní Ciprisová, je dokla
dem, jak komunismus du
ševně zpustošil zemi, jak
lidem bere i chuť patřit

a

.

JPaáemíte

k ní. A musíme se starat, dech a co- vzájemné pů
MOTEL GUESTHOUSE
aby ani jiní trochu nepu- sobení, dialektický vztah
RESTAURANT
stošili. Nedávno jsme se mezi nimi vykonal. Jestli
KALORAMA
zabývali tím faktem, že že by některý národ pře
někteří myslitelé v exilu stal pečovat o své trvání,
Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
začali sepisovat kritiku, nebude lidské společen
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
někdy zcela svévolnou, ství o nic lepší, asi bude
Výtečná strava a domácké prostředí.
která nenechává na čes o to horší.
Nebo si k nám zajeďte n-~ oběd či na svačinu.
kém národě nic dobrého.
Co je národ? Ze všech
Co komunisté začali, oni definicí nejpravděpodob
Srdečně zvou manželé Pospíchalov>
z nějakých důvodů dodě nější je asi tato: národ
Barbers Rd., Kalorama, Vic., t^l. 728-1298
lávají. Také duševně pu je společný osud určité
stoší zemi, jestliže chtějí části lidí na určitém mí
dokázat, že v ní sídlí ná stě, ať chtějí nebo nechtě
rod nicotný. Je vždy pří jí. Proč nemá národ za
ŘEKNI Ml CO ČTEŠ
Bohemia Sacra. Das Christentum in Boh- čina a následek. Beze vši
A
JÁ
T I ŘEKNU KDO JSI
hynout?
Ze
všech
důvodů
men
973-1973.
Pádagogischer
Verlag
Schwann, Duesseldorf, 1974, str. 621, 18 pochyby taková kritika asi nejsilnější je tento:
může jen posílit k odná- poněvadž se mu' nechce,
obrazových příloh, cena neudána.
rodnění. Neboť, proč u- poněvadž chce žít.
Křesťanství v Čechách
držovat svazky s národem
Josef Josten, redigující od roku 1948 londýnskou
Citovali jsme minule, že
O tisíci letech křesťanství v českých zemích (973 - tak po všech stránkách v letech devadesátých po tiskovou agenturu FCI (Features and News From
Behind the Iron Curtain — Free'Central European
1973) přinesl Hlas domova před časem několik pří vadným, jak se tuto ma
spěvků, snad si čtenáři vzpomenou na polemizující luje? Jestliže mladý člo ložil Gordon Schauer otáz Agency) nám poslal seznam knih, které má k dispo
ku: proč se neodnárodnit, zici. Jeho sklad je velmi obsáhlý a mnohojazyčný.
notu některých z nich. Také jsme byli informováni
o mileniových oslavách, jejich celebrace byla v Čes věk v exilu čte takovou proč nesplynout s náro nemohu zde reprodukovat nabídkové seznamy, zá
koslovensku potlačena, došlo k nim za hranicemi, kritiku, cítí, že jeho ideo dem silnějším a snad kul jemci si mohou napsat o katalogy, které Josten při
pravil a rozdělil do 25 tématických skupin. Jen pro
zejména v Německu a Itálii. Nedávno mi přítel po logie odnárodnění byla
turně bohatším? češi mu informaci uvedu některé z nabídkových katalogů:
slal separátní otisk studie, kterou napsal jeho spo zdokonalena.
v podstatě odpověděli: ani Sovietíca, Bohemiča (literatura o Československu
lužák, dnes také žijící v exilu. Zmíněná 'studie je
součástí obsáhlé publikace, na které se podílelo 38 ■ Ve svém článku, jehož nás nenapadá. Bylo tím přeložená z češtiny do jiných jazyků nebo naopak,
nepřestaneme něco ztraceno nebo poka díla T. G. Masaryka, E. Beneše a dalších, vojenská
autorů a redigoval ji Ferdinand Seibt. Bohužel ne poctivost
publicistika o čs. zahraničních jednotkách atd.), Timám tuto knihu k dispozici, pouze její jednu kapi chválit, paní Ciprisová ženo?
betana, Religion ( s podskupinami pro tématiku ka
tolu, ve které její autor, Karel Hrubý nastiňuje úlo nám podává visi, před níž
tolickou, protestantskou a židovskou), nejvíce místa
hu dělnických vrstev v katolické církvi v Čechách
Jestliže
někdo
praví,
že
a na Moravě za posledních 150 let. Je tedy obtížné otázka národní ustupuje nejraději bude patřit k zabírá katalog české a slovenské literatury. Najdeme
v něm nabídku jak knih antikvárních (některé z
hodnotit podle jedenácti stránkové kapitoly hodnotu do pozadí: mladý člověk,
díla s téměř šesti sty stránkami, zvláště když spekt praví, ztratil vlast, ale “lidskému společenství” a knih jsou unikáty), tak i nových. Jsou to knihy vě
rum přispívatelů je velmi různorodé. Na publikaci připojí se k “lidskému pracovat pro ně, odhodlá- nované umění, nejrůznější vědecké a odborné té
Bohemia Sacra se podíleli jak poúnoroví tak posrpno společenství, které jde na vá se mluvit do vzduchu. matice od filosofie a politiky přes matematiku a
přírodovědu po sport a slovníky, dětské knihy, knihy
ví emigranti a pak, podle jmen soudě, autoři ně
Důvod je prostý: celé lid o vaření a české kuchyni. V nabídce jsou také za
mečtí, pravděpodobně většinou původem ze Sudet. příč věky a národy” . Do
celý hrnuty grafické listy (reprodukce Hollarových ry
Omezuji se proto pouze na informaci o této knize, stáváme se k tomu, aby ské společenství,
které byla věnována, jak mohu usuzovat, velká po chom na toto odpověděli. svět nejsou mu dostupný, tin, šetelíka aj.) a dokonce i rukopisy a památky
zornost nakladatele ve smyslu prestižní publicistiky.
ani neuslyší jeho šepot. slavných čs. osobností. Přes FCI (4 Holland Rd.,
O významu tématiky není pochyb, není jen zajímavá, Odpovídáme, že mladý Až dosud byly" dějiny slo Kensington, London, W14 8AZ, U. K.) si můžeme
také objednat katalog či přímo knihy nakladatel
ale zejména důležitá v dějinách našeho národa, kte člověk, který tak učiní,
rý křesťanství a i v nemalé míře katolické církví ocitne se uprostřed neoby ženy z pokroku jednotli ství Foreign Affairs Publishing Co. Ltd., které na
vděčí za rozmach vzdělanosti, kultury a životní úrov čejného chaosu a “lidské vých národů a nejúčinněji bízí radu zajímavých publikací (Russian and Soviet
ně vůbec.
IP ho společenství’,’ vášnivě pracoval pro celý svět, Imperialism, Brandt and the Destruction of NATO,
The Assault on the West, The Agony of Zanzibar,
rozděleného. Je dnes nej kdo tak činil v rámci své The Soviet Treat to Europe, The Defeat of Commuživější mezinárodní otáz ho národa. Lidé chtějí mít nism a mnoho jiných). Stejnou cestou si můžete
objednat katalog či knihy nakladatelství Wurm|
RÁMUJTE
I kou osud Israele. Nechť vliv na věci. Prakticky také
brand,
které v levných svazečcích informují zejména
S
u první pozlacovačské firmy v Austrálii
? nad tím mladý člověk tak mohou učinit nejspíše o persekuci- náboženského života ve Východní Evro
v
užším
rámci
toho,
kam
pě (Tortured for Christ, Russians Christians on Trial,
zkusí se přidat k lidské
je narození postavilo. Kaž The Church in Chains atd.). Toto nakladatelství vy
mu
společenství.
Vždy
ta
| J. KOSŇAR PTY. LTD.
dává kromě knih také magnetofonové pásky a ka
nebo ona strana tohoto dý národ podává svůj pří zety a 16 mm filmy s náboženskou tématikou.
spěvek
k
celkovému
vývo
\
112 Maribyrnong Rd., Moonee Pnnds, Vic.
Á společenství ho bude obJiž několikráte jsme informovali o rozsáhlé a per
ji, přidává něco nebo ně
\
Telefon: 37-3109
| viňsvat. Cestuje-li letad
fektní službě knihkupectví a antikvariátu Kubon
co
ubírá.
und Sagner v Mnichově (Box 68, D 8 Muenchen 34),
S
nebo: 42 Howard St., North Melbourne
c lem, může být unesen jed
Z článku paní Cipriso- tato firma vydává neobyčejně zajímavé katalogy čes
nou částí lidského spole
|
Telefon: 329-8038
<
čenství a vzat jako ru vé by sě mohlo zdát-, že k ý ch 'a slovenských knih,' které má na skladě. Nyní
někde samostatně existuje se mi dostal do rukou katalog firmy Detlev Auver5 nebo — kde se mluví česky aUMĚLECKÉ
S kojmí.
mann KG, D-6246 Glashuetten im Taunus, West Ger>
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém s
Pravda je, že lidské spo zářivé, dokonalé lidské many — Zeitschriften und Sammelwerke aus der
společenství,
k
němuž
se
1
výběru již VKUSNĚ RÁMOVANÉ nebo v rámu < lečenství není spolehlivý
Tsehechoslovvakei und anderen Oststaaten, Periodi\
dle Vašeho výběru.
> ítulek, je spíše jako může přidat ten, kdo se cals from Czechoslovakia — nabídka. téměř 600 vět
šinou antikvárních publikací s čs. tématikou. Abych
v němž vlna za oprostil od národa. Je neukřivdil menším distributorům čs. knih, zmiňuji
|
A N TO IN E GALLERIES
| Jceán,
řinou se valí. Jako jed možno se na to dívat také se o čilém Petru Pastrňákovi, Postfach 432, 1010
>
514 Riversdale Rd., Camberwell
\
IP
notný činitel ještě neexi jinak. Doma se stalo, že Wf-.n, Austria, který tč. nabízí 1.000 titulů.
S
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
? stovalo, vždy postupovalo dobyvatel porušil nejen
S
Krajanům poskytneme 15% slevu
? íupředu podle toho. co se zářivé, ale i jen slušné
Má
lělo v jednotlivých náro- lidské společenství.
Velký výběr vín, lihovin a piva
I
být ortel dobyvatelův při
dodáme
kamkoli
v
Austrálii
1
jat? Nebo má náš zájem
o lidské společenství za
za velkoobchodní ceny
i
S Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
5 čít tam, kde je nám to
Ceník
na
požádání
|1
nejblíže? Snažit se nejdří-'
ve, pokud je to možno, o
J. KINDA & CO. PTY. LTD.
obnovení lidského spole
čenství doma, místo aby
»
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 < chom ho hledali ve .svě
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
,1
1
Telefon: 42-4782 - (1
»
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189 < tě? Nebo, při nejmenším,
1 nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona; Vic. 314-6281 ( 1
sympatisovat s tím?
I Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
i
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Josef škvorecký: Prima sezóna (68 Publishers, Toronto, 1975)

Puberta jako systém myšlení
Myslím, že Josefu Škvoreckému hodně křivdí ti, kdož ho vydávají za kritika
maloměšťáctví. Celkem neprávem ho tím stavěj! kamsi na úroveň statečných
pomocníků ÚV KSČ na poli literárním. To, co se zdá kritikou buržoazní spo
lečnosti, vyplývá — podle mého soudu — z faktu, že hrdinovi většiny jeho ro
mánů, Dannymu Smiřickému, je kolem dvacítky, že je tedy ve věku, kdy se
člověk vypořádává s okolím kritičtěji než v kterémkoli jiném údobí svého ži
vota. Usedlí občané města Kostelce spatřovali v květnové revoluci boj národa
o — jak se tak pěkně říká — osvobození ze jha nacistické hydry. Maturantu
Dannymu neimponují noční ani jiná cvičení, uvědomuje si právě pro svůj věk,
který ještě váží a soudí podle svého, směšnost revoluce; vidí však, jak už to
mládí vůbec umí, také všechna ta želízka, která si jednotlivci přikládají na
ohýnek, rozdmychaný na konci šesti let fantasmagorického zabíjení proto, aby
se zakrylo dlouhé více méně zbabělé kušování. Ani v Miráklu se Danny ne
angažuje, je spíše, ba jenom, pozorovatelem okolních událostí, .jejich re
gistrátorem. Pouhým divákem zůstává proto, že tak docela nemůže uvěřit
náhlé statečnosti; byl totiž zatím svědkem jen nestatečného mlčení. Tedy: kri
tika bez úmyslu kritizovat, svlékání ideálů mládím bez iluzí . . .

Tuto domněnku potvrzu
je podle mého soudu Pri
ma sezóna, kronika puber
ty Dannyho Smiřického,
vývojově první článek
myšlení a života tohoto
kosteleckého
studenta,
ťankisty, Dannyho a ko
neckonců i redaktora Kar
la Ledna. Na počátku své
ho literárního života se
Danny nezajímá o politi
ku, neobnažuje pravé po
hnutky lidí ze svého oko
lí, jako to dělá později.
V Prima sezóně mu jde
o to, aby došel štěstí “inter pedes” aspoň u jedné
z jednadvaceti děvčat “v
tom krásném, smutném
městě Kostelci” , že se mu

to v šesti povídkách ne
podaří, záleží jednak v je
ho pověsti “kosteleckýho
Rattenfángra” , jednak v
nepřízni otců dívek, kteří
se objeví v okamžiku, kdy
už to vypadá na neodvrat
ný úspěch. Metoda vyprá
vění je táž: pubertální
“kecy” šestnáctiletých (či
ne o mnoho starších), pří
značné svou nicotností pro
tento-věk, hra na dospělé,
na lásku až za hrob, na
velké donšajny a messaliny, projevující v nestřeže
ném okamžiku celou neji
stotu a nevyzrálost mládí
bezstarostného, jen tu a
tam obtíženého reparátem
z matematiky či latiny.

Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

PŘÍPAD
HODNÝ NÁSLEDOVÁNÍ
ANEB MŮJ PŘÍSPĚVEK K
M EZIN ÁR O D NÍM U ROKU ŽEN
Jaroslava Kujebová

' S pracovním časem se špatně hospodaří, soudruž
ky. Dosud tu a tam přežívá z kapitalismu názor,
že žena patří do domácnosti. Těch šest set miliard
hodin, které podle statistiky strávíme ročně hospodyěskými pracemi, je čas neproduktivní, ať . nedím
přímo kontraproduktivní. Takovou ztrátu krve si ne
můžeme dovolit. Jsme sice — zase podle úřední
zprávy — element reprodukční, ale hlavní je přece
jen práce ve fabrice.
Podívejte se, soudružky, na mne. Mne ani sňatek
nevytrhl z pracovního procesu. Z počátku to nebylo
lehké. Můj soudruh muž si myslel, že si bere hospodyňku-putičku, která bude stát celý den u sporáku
a starat se o jeho úzce osobní, sobecké blaho. Tak
z toho jsem ho rázně vyvedla. Hned před svatbou.
“Svatební cesta” , povídám, “nepřichází v úvahu.
Víš, že revanšisté v NSR čekají na příhodnou chvil
ku. aby se na nás vrhli. Jak jim v tom nejúčinněji
zabráníme? Tím, že budeme připraveni. Kdy bude
me připraveni? Když budeme ostošest budovat. Sva
tební cestu pusť z hlavy. Rozřešíme to jinak.” Ne
chtěl ani slyšet. Až když jsem mu navrhla sociali
stický závazek, změkl. Jaká to radost strávit líbán
ky na školení! Zvýšili jsme si uvědomělost o sto
procent.
Hned ze slavnostního obřadu na MNV jsme však
šli pracovat. Soudruzi mi chtěli blahopřát. “Gratu
lovat” , povídám, “nepřichází v úvahu. Promrháme
tím spoustu hodin. Gratulujte mi prací.” Zavázali
se tedy, že na počest mého sňatku zvýší procento

Dobový kolorit prvních
let čtyřicátých, to je vál
ka a nacistická okupace,
se takřka necítí, jen tu
a tam sehraje větší (ale
nikterak hlavní) úlohu,
jako třeba ve třetí epizo
dě, kdy pro přepisování
matriky od roku 1923, aby
se zakryly stopy předdatování sňatku .neárijky s
árijcem, přijde Danny o
schůzku s Kristýnou. Na
konci sezóny se už ovšem
přihlásí zlá doba tragic
kým kontrapunktem: když
se začínají střílet kostelečtí občané, přestává
legrace, pubertu zahaluje
mrak Protektorátu. Tu by
vypučely kořeny politic-

kého záměru, kdyby škvo
recký prvořadě nějaký
sledoval. Jemu však zřej
mě nešlo o nic jiného než
zachytit dobu svého mlá
dí na kulise historických
událostí. Není rozhodující,
zda použil prvků autobio
grafických nebo zda nabí
ral ze své fantazie. Zku
šenosti jsou bezpochyby
jeho, ve všech těch pokra
čováních. A protože v
sedmnácti-osmnácti bývá
člověk zamilovaný se vše
mi nezbytnými zbytečnost
mi, se všemi veledůležitý
mi marnostmi, pokouší se
tedy Danny Prima sezóny
milovat.
A ovšem dout na tenor-saxík. Jeho jazzband
už je skloubený, aby vy
hrával ve Zbabělcích, už
je v něm Fonda a Lexa
a Rosťa a Benno a ostat
ní, kteří se musí později
účastnit květnového po
vstání, musí, protože se
účastní celé město. A čte
nář tu zastihuje náznak,
prvopočátky povídky Klei
ne Jazzmusik ze Sedmiramenného svícnu, i když
zatím bez dramatického
akcentu. Autor je si této
přímé souvislosti vědom,
jinak by mezi několikeré
motto nebyl přiřadil vý-

zmetků o polovinu. A skutečně svůj závazek splnili.
A byli by ho málem překročili, ale vyskytly se
obtíže růstu, to je nedostatek surovin, takže aby
splnili svůj závazek, museli z náhodně povedených
výrobků nadělat dodatečně zmetky. Taková odpověd
nost k závazkům je potěšitelný úkaz našeho dneš
ního života. Večer po svatbě jsem vypočítala, kolik
se negratulováním ušetřilo pracovní doby. Vzala
jsem v úvahu ovšem i kocovinové absence druhý
den a vyšlo mi 2.500 hodin. Jen tomu, že jsem se
tímto výsledkem rozradostnila, lze přičíst, že jsem
podlehla buržoaznímu našeptávání svého těla, zakot
veného dosud v kapitalistickém myšlení. Následek
tohoto ideového zakolísání se projevil za 9 měsíců.
V ten čas mě chtěli odvézt do porodnice. “Po
rodnice,” povídám, “nepřichází v úvahu. Hodina
tam, hodina zpátky, hodina reprodukční pochod, to
jsou tři hodiny, o něž by reakce byla blíže svému
nemravnému cíli: zesoukromění fabrik. Za tři ho
diny mohu zasadit smrtelnou ránu americkému im
perialismu. Rozřešíme to jinak.”
Porodila jsem u ponku. Za půl hodiny jsem byla
fit. Sám soudruh podnikový asistoval a tak se mu
to zalíbilo, že se nyní po večerech učí vlastně porod
ním dědečkem. Dal tak příklad, který budou jistě
následovat další podnikoví ředitelé, kterýmžto pá
dem budou moci odejít do výroby porodní asistentky
a několik stovek porodníků. Založila jsem hnutí “Ro
díme na pracovišti, pracujeme jen to sviští” .
Leč poté se vyskytl problém, kam s dítkem, je
muž jsme dali jméno Gustáv Iljič. Jesle jsme v pod
niku neměli. “Mateřská dovolaná,” povídám, “ne
přichází v úvahu. Mé místo j e li ponku, nikoli u ko
líbky a plíhek. Rozřešíme to jinak.” U Gustáva
Iljiče zůstal s. muž. Je redaktorem RP a psal do
ma. Instrukce mu z Florence telefonovali přesně a
jednoznačně, takže nebyl svírán pochybami, což by
jistě bylo na úkor přesvědčivosti jeho komentářů.
A když býval tak doma, vybyla mu často chvilka
volna. “Prázdný čas,” povídám, “nepřichází v úva
hu. Na to právě reakce čeká. Soudruh si nejlíp od
počine prací. Rozřešíme to jinak.”

Spiritualní strom
BĚLA VERNEROVÁ
Nesu tě v sobě z hory na horu

a v dálce sekery tesají
Šumem mě unášíš
a věrní i povětrní hnízda opouštějí
Na hoře poslední sekera úděl zatne
a z těla povstane kříž
Znamení do noci že divnou mocí vstane
ten na prach rozpadlý
nad světem Světlo světa uvidí
Kříž na hoře poslední.

^

(Ze stejnojmenné sbírky, která vyšla v r. 1973
v Československu ilegálně)

rok Miloše Formana:
“ . . . čekají od každého,
že nová práce bude k ne
poznání nová. To nejde.
Člověk celý život vypráví
v různých obměnách jed
no a totéž.”
Generalizovat toto po
znání českého filmaře by
bylo asi nesprávné, na
škvoreckého však padne
jako ulité. Danny i všech
ny ostatní postavy zůstá
vají myšlenkově stejné,
nikterak se nemění, nevy
víjejí; neměnné veličiny
se stavějí -jen do různých
situací, a jen okolnosti je
povrchně variují; v pod
statě jednají podle vlast
ností, kterými je už ve

Zbabělcích nadál autor.
To může vypadat jako ne
dostatek; myslím však, že
o vývoj postav jde škvo
reckému právě tak málo
jako o adresnou kritiku
maloburžoazní společno
sti. Danny sě jen dívá a
registruje. Jeho záznam
suchý a vědoucí však sta
čí vyvolat dojem odsudku,
posměchu.
Od strohého zápisu se
škvorecký odchyluje jen
tam, kde líčí vnady, kde
vypisuje způsob hry čle
nů své jazzové skupiny.
Tu se stává básníkem tu
sype z rukávu kaskády
epitet, tu pro něj začíná
(Pokračování na str. 8)

Sbubnovala jsem okolní maminky a osvětlila jim,
kolik ztratí časů ošetřováním nemluvňat. Ať každé
ráno odnesou svá bejbíčka k nám a sami se vrhnou
do budování naší krásné vlasti. Argumenty zabraly
přesně tak_ jako v Pardubicích a v Náchodě. A tak
soudruh muž nyní bděl nad 15 caparty a inženýroval
jejich duše. Krmil je, přebaloval, zpíval jim budo
vatelské písně.
Zdálo by se, že nám takhle v práci plynou dny ra 
dostně. Ale chyba lávky! Soudruh muž měl takřka
buržoazní přání. Chtěl, abych občas zašla k holiči,
ke švadleně. “Jít ke kadeřnici mohu jen v pracovní
době” , povídám, “to nepřichází v úvahu. Po prácí
je u ní nával, ani to nepřichází v úvahu. Rozřešíme
to jinak.” Zeptala jsem se sovětské kosmonautky
Těreškovové a na její radu jsem si hlavu oholila.
Hezky sice od té doby nevypadám, ale holá lebka
utlumila zcela vášně mého soudruha muže a pone
chala mi spoustu času k budování. Ale vyhráno ne
bylo. Přišel 8. březen a s ním Mezinárodní den žem.
Netušila jsem nic zlého. Nu om, myslela jsem sL
bude fůra řečí a tím to taky skončí. Když jsem
však toho dne přišla z dvojité směny domů. soutírch
muž ještě nespal, jako obvykle, nýbrž uvítal use
kyticí a bonboniérou. V té chvíli jsem si uvědasílaco pravila v pražském rozhlase^ Jitka Piaiáksváže totiž dosud statistikové nespočítali, “košík Im ise
stojí naše národní hospodářství například jea čas.
který muži stráví na MŽD v p a c o ir i době před
dveřmi květinářství a cukráren” . S_ a ta . se zane
dlouho přiznal, že ve frootě s a jwgět a pralinky
mýdlové chuti spotřeboval 5 hod®. CTSnky 1* svě
řenců zůstaly nevyprány, byt byl nesdSsea. praefe
nevysát.
Dala jsem se rozvést. DesBŠá je á e se rezpadlyBeru si Gustáva Iljiče k perka. Česna se v mládí
naučí, v stáří jaks když najde. 1 presidentem se
může stát- Večer m* předčítám, z Tribuny. S tím
budu muset a s přestat., protože Gustáv Iljič bývá
potom přespřiKš m t a š m . Sáhla bych k Dikobrazu,
leč bojím se. aby si zvonivým smíchem nepotrhal
bránici-
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Nevhodná slova
Milan Růžička

Jiří Voskovec: relativně v z a t o ...

%

LP gramodeska, délka: 1 hodina.

1

Z M Ě N A ADRESY |

K
uny

Cena: S 6.- plus poštovné a expedice '$ 2.- i
. Zaplaťte, mezinár. poštovní poukázkou.
|
Objednejte u:
*
Nejhůře se vyrůstá v prostřectí — prostředním.
★
Také v myšleni způsobuje předstih výbuchy.

j.
1

První kroky nejsou nejtěžší jenom proto, že jim
mnoho lidí přihlíží, ale hlavně proto, že jich pří
liš mnoho radí.
★

Jak nás poučuje historie, pro společnost toho'
vždy nejvíce vytvořili samotáři.
i
1j ★
I
i
Je pozoruhodné, ženejčastěji se nás snaží na-i
i kopnout tehdy, když jsme nejméně únosní.
,
' ★
!
Normální člověk se liší od bTázna pouze tím
že umí voloviny, které páchá — zdůvodnit.

!

i Dnes se už tak našíkrátkozrakostinedivím
—
(dočetl jsem se, že se brýle do našich krajin do-1
staly se stoletým zpožděním.
I

I

★

. i

Hned bylo slyšet, že je celá po mamince.
★
Těžko si stavět hlavu, když jde o krk.

i
I
(

★

i

Raději si utahovat břicho než hubu.
★
Otčím je na tom v mnoha případech mnohem,
lépe než otec. Stará se o cizí dítě — a ví o
1tom.

•

1

" ;
Pokud se týče vrcholných orgánů, tak v nej
větší úctě mám — horskou službu.
1

★

-

i

Také před sebou se lidé mnohdy schovávají
.do sebe.
( 1' ★
~
i Každým křikem přilákáš více zvědavců než
Izachránců.
' |; ★
1i' Stručnost vtip nevytváří, ale umocňuje.
1i *
l Ty nejlepší lidové vtipy bývají málokdy o oby
i čejných lidech.
i 1'
'
( . Jen málokdy je hloupý natolik, aby občas ne( 'chytračil.
i Nuly se snadněji řadí.

1

i

I angličtiny 1

i
„ ■
li
Od 17. března 1975 bylo převedeno .
||
(Pokračování se str. 3) která o sobě tvrdí, že chce 1
1
VYUČOVACÍ
O
DDĚLENÍ
sydneyské
kanceláře!!
Proto mnozí z krajanů, kráčet k socialismu, pře
|1
kteří po letech přijedou mýšlí, jak zavést typicky 1 Ministerstva práce a přistěhovalectví do
Australského ministerstva školství | |
kontrolu. || působnosti
do Československa, při socialistickou
a nalézá se v
||
pravují svým příbuzným Nemusí hned jít o občan
1 15. poschodí, Sydney Plaza Building,
||
horké chvíle a sobě nepří ské průkazy, které člověk |
59 Goulburn Street, Sydney
||
jemnosti, zapomenou-li se musí na požádání před 1 a ne v Australském vládním středisku na 11
If
v návalu radosti nad kládat a stále mít u sebe. I Chifley Square..
šťastným shledáním ohlá Stačí - pro začátek - bu- 1 Všechny informace týkající se kurzů.
||
dou-li základní intimní 1 angličtiny vyřizují Miss Wales, Mr. Lovell a | |
sit na policii.
||
Že takový systém pro údaje o nás všech založe I Dr. Barris.
myšlené kontroly každého ny- v computrovém mozku 1 TELEFO N IC K Y MOŽNO V Y Ř ÍD IT JAKÉKOLI II
DOTAZY NA Č. 218-8980.
~ li
hnutí snižuje míru občan například prostřednictvím |
Medibanky.
Základ
kont
ské svobody, sešněrovává
.liiiiiiiimiiiiiiimiiiiimuiiimiiiiiíímiiimiiiiiiiiiimiiii!!
osobnost a bere člověku roly občana režimem bu
pocit volností? že bychom de položen. K jeho vylep
PUBERTA JAKO SYSTÉM MYŠLENÍ
ve svobodném světě tako šení po vzoru socialistic
(Pokračování se strany 7) jejich rovnicema, mezi
vé omezování nestrpěli? kého ráje se může najit
vážný život. Jinak ho v i dveřm a. aj.). Mimo -dialo
Nekřičme dvakrát: vláda. cesta.
dí humorně, ani neúspě gy působí nefunkčně, asi
chy ve škole ho nerozhá proto, že je. autor nedo
zejí. Prima sezóna je čte držuje důsledně, že jsou
ní humorné, nepříliš ná výjimkou.
S Y D N E Y
ročné, n^zatěžkané prob
Danny Smiřický je i v
u n i í m ■niiHiimiiiiHuraiiiH lémy, kromě toho, o němž Prima sezóně hrdina nejsem se zmínil vepředu. hrdinský, tu 7víc než ve
študácký žargon, ovšem. Škvoreckého dřívějších ro
Nepříliš
markantní, spíš mánech. Sebelítost působí
CZECHOSLOVAKIAN COUNTRY CLUB V NSK.
jenom záblesky v hovoro komicky, ale je to jediný
Manželé Rutarovi, 18 Cowpasture Rd.,
vé češtině, neohlížející se cit, který si dovoluje. Ji
Bossley Park, NSW. 2176,
příliš
na správné koncov nak jen ostře sledovaná
si Vás dovolují pozvat na
ky.
Trochu
ruší, že se kostelecká děvčata a apří
ZAHRADNÍ SLAVNOST,
tyhle' mluvně tvary vysky sně utajená kritika jakož
' která, se bude konat ná jejich farmě v sobotu
tují i ve vyprávění (nad i jiná výpověď:
J. S.
12. dubna 1975 od 2. hod. odp. do 11. hod. večer
k oslavě toho. že Klub už zakoupil svůj pozemek.
Pozn.: Knihu můžete též
Podrobnosti budou sděleny7 při slavnosti.
objednat v Hlasu domova.
K tanci hraje česká kapela.
Cena $ 3.80 včetně poš
Vstupné S 2.-. pensisté a děti do 16 roků zdarma.
HODINÁŘ *
tovného.1 1 ’
Jídla a nápoje k dostání 2a miraé ceny. čistý
Z L A T N ÍK *
výtěžek slavnosti bode věnován k výstavbě vlastní
budovy klubu.
STEVEN VARDY
Usnadníte nám přípravu slavnosti, zavoláte-li pře
590 George St.,
Nové instalace, opravy
dem r.a č. 604-4267 (Rutar). 587-9691 (Trhlík),
Sydney
a' údržby elektrického
621-2400 (Hrdina).
(proti Trocaderu)
zařízení všeho druhu
Při své návštěvě se nejen dobře pobavíte, ale po
spolehlivě provede
těší i zájem, který tím projevíte o uskutečnění
Velký sklad zlatých a j.
TATRA ELECTRIC?
Československého kulturního, rekreačního, sociál
šperků, hodinek atd.
ního a sportovního střediska v NSW. Děti zvláště
Licensed Contractors.
Opravy se zárukou.
vítány. Těší se na Vás
24hodinová služba.
Mluvíme česky
J. & P. Rutarovi
Telefon (po běž. prac.
a Slovensky.
době). Sydney: 387-3381
(Těm. kdo na farmě dosud nebyli, Cowpasture Rd.
Telefon: 61-8579
349-7599
najdete z Gregorys St.. — Direct. mapa 97-D13.)

1

Proč mám stát o to, co mi nesedí?
I
★
I
Někdy není ani tak důležité vědět, co říct. jakq
— co dodat.
I
★

KAMPA DISC PRODUCTIONS,

63 W 89 St.; New York, N. Y. 10024, USA
Poukaz musí provázet objednávku.
Nezapomeňte
a expedici.
ČLOVĚKpoštovné
JAKO ČÍSLO

i.

Společnost pro vědy a umění v Sydney

,i

' zve zájemce
na cestopisnou besedu Dr. C. R. SUDKA

i

"Výstup na Kala Pattar v Himalájích"

|
(
''

doprovázenou barevnými diapositivy.
Beseda se koná v pátek 18. dubna 1975
v 7.30 hod. večer na School of Drama,
University of New South Wales,
Anzac Parade, Kensington (vjezd z Barker St.).
Vstupné $ 1.- dospělí, $ -.50 studenti a děti,
ve prospěch SVU Sydney.
Těšíme se na vaši účast.

, !>
i
i !!
I|

Jcontin. "G O UR M ET"
! Restaurant "1 A R IlžN ÍK " J E . J
129 Bayswater Rd.
W

a**.. *
^

1Rushcutters Bay

j*

'Sydney, tel. 31-7393 .

. _____ *......... .S R B I

'1
'

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

Í

Přesvědčte se o jakosti našich jídel.

Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.
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Protest a pokora

=
§

Karel Wendt
Srdcem...

V tomto pokoji, od jehož zdí se odrážejí myšlenky
jak ping-pongové míčky, si dovoluji přepych pocitu
domova a falešného míru, jakoby člověk mohl ne
chat za sebou bojiště, které je v jeho hlavě a v
jeho srdci. Rozčtvrcen pochybnostmi a ve strachu
z ošklivosti ustoupil jsem mezi čtyři stěny v marné
snaze vyrobit iluzi. A pokaždé; když ji vytvořím a
silou vůle zpevním před očima, znovu mi uniká,
oběť věčného neklidu.
Pod okny, jimiž hledím, je jiný svět, neohraničený
zátiším čtyř stěn. ,A zatím co já z toho světa marně
ustupuji zmaten a napůl poražen, moje krev, jíž
patří tyto myšlenky, míří s otevřenou náručí jeho
směrem. V mých očích — svět pokrouceného zrcad
la, šikmý, křivý, vratký, kluzký, bez kotvy. V je
jích očích asi — hra barev, nadějí a příslibů, aréna
dobrodružství, výzva elánu, soulad, symetrie, při
rozený řád věcí. tak, jak mají být. Je to její svět.
Ty dva světy, svůj a její, snažím se smířit a
zaostřit v jeden. Jenomže ale, otázka beze dna.
jak to dokázat jen jedním párem očí?
Co nabídnu své krvi?
Spravedlnost silnějších? Svobodu hedonismu? Mír
poraženosti? Theology, kteří vidí theologii v ko
merčních muzikálech? Muže v kněžských hábitech,
kteří, dobíjejíce Boha, chtějí si podržet své nábo
ženství? Kult výroby, nákupu, prodeje a procent?
Fetiš vědy, která se za dva a půl tisíciletí ani ne
dotkla lidských problémů, jimiž se zabýval už Pla
to? Paradox světa, jehož ústa volají — “láska,
láska, láska” , zatímco oči řvou — “smrt všem, kdo
nemilují!” ?
Co nabídnu své krvi ve světě, který slovy i skut
kem, otevřeně i zastřeně, denně volá: “Jsi-li Boží
syn, sestup s kříže!” Jak ji uchráním osudu zpoce
ného davu pod křížem, jehož jediná alternativa zdá
se být na kříži? A kdybych i věděl jak, kdo vymění
pocit náležitosti, jistotu stáda a teplo kožichů křeč
ků za věčné pochybnosti kříže?
V životěr nezbývá o mnoho víc než krátký záblesk
setkání: jeden na ústupu ze stáda, druhý na postu
pu k němu. V tom zpevnělém bodu času i prostoru.který je vteřina i věčnost, oči i ruce se setkají dotykem lásky a zrodí se myšlenka, dar vytržený z
mozku a stvrzený srdcem, vratký most mezi “Proč
jsi mě opustil?” a “ . . . potom zase silně vzkřikl a
vypustil ducha!” .
Mozkem...

Albert Camus, atheista, který je mi nejbližší ze
všech křesťanů, mluví ústy jednoho ze svých ro
mánových hrdinů o chvíli, v níž člověk až dosud ma
teriálně i intelektuálně úspěšný a šťastný začne
najednou opravdu myslet. Toto Camusovo “druhé”
myšlení má původ v pochybnostech, které vyvěrají
z vědomí lidské nedokonalosti a vedou k trýzni hle
dání smyslu lidské existence. Takové myšlení nemá
nic společného se zaběhnutým myšlením nynějšího
světa, které je motivováno téměř výlučně cílem ma
teriálních a intelektuálních úspěchů. Proti uznáva
ným kválitám staví nové hodnoty, jež vnější uznáni
nehledají, a vedou proto téměř vždycky k duchov
nímu osamocení.
Pro mne má dnes už téměř zapomenutý Camus
větší význam, než jeho daleko uznávanější filoso
fičtí současníci. Jeho slovo nepraská přeschlostí
mrtvých pergamenů. Je živé. Jeho problémy neskřípají falší umělosti. Jsou to problémy myslících lidí
z masa a kostí. Jeho myšlení dává naduji, že po
litický a filosofický radikalismus nemusí nutně vést
od lásky k nenávisti, že někdy také láskou začíná a
láskou končí.
Tato naděje nabývá na významu ve chvílích, kdy
člověk, ve snaze po plném pochopení myšlenkového
kvasu mladých lidí, začne hledat příčiny, které to
vření ovlivňují a vytvářejí, a narazí na Marcuseho,
Guevaru, Mandela, Fanona a jiné revidující novomarxisty. Tito radikálové ho vedou poutavou cestou
světem, který chladně, analyticky a často brilantně
rozeznává nemoci doby a společnosti, __předepisuje
léčení nožem, odhaluje vinníky a vynáší nad nimi
rozsudky. Je to cesta, krášlená na každém druhém
kroku slovy spravedlnost a svoboda. Vypadá-li přes
vytrvalé zbožňování lidskosti nepřirozeně nelidsky, je
to proto, že v ní chybí to nejlidštější, totiž pochyb
nosti. I napadne poutníka, jestli tito lidé, jejichž
pohnutky jsou asi čisté a jejichž intelektuální hladí
na je vysoká, začali kdy myslet “podruhé” , tj. v
tom smyslu, jak o tom psal Camus.
Svoboda a spravedlnost jsou krásné věci. Jsou to
však stavy, které se ve svém nejhlubším smyslu
nepřihodí jenom volebním hlasem a rovnějším rozdě
lením majetku. Někde před nimi musí existovat
příčina vědomí, že by každý člověk měl mít chleba

-9

na talíři, střechu nad hlavou, možnost se vyslovit
a právo spolurozhodovat. Svoboda a spravedlnost ne
jsou začátkem všech hodnot, jsou výsledkem jinýcb
hodnot.
Tam, kde je jenom nic hodnotového vzduchoprázd
na, stojí jejich prvek, první vědomí nejen toho, že
jsem, ale že jsem slabý a nedokonalý. O logický
krok dál, roste z tohoto vědomí základní nedokona
losti a slabosti — pokora, pojem, který lidé oby
čejně nemají rádi. Tato opravdová, vnitřní pokora
vůči sobě i vůči všem, je založena na vědomí vše
obecné lidské nízkosti. Není to proto trpná pokora
vztahu otroka a pána. Je to pokora rovnosti.
Taková nepodlézavá pokora dává život další hod
notě, která přichází s vědomím, že nedokonalost a
slabost volají o pomoc, že tedy lidé potřebují jeden
druhého a že opravdová pomoc není možná bez obě
ti. Osvětluje pravý význam pojmu oběť, vede k po
znání, že mezi ochotou obětovat a egoismem není
neutrální území. Hodnota protestu není v této sou
vislosti v konfliktu s hodnotami pokory a oběti, je
jejích přirozeným důsledkem. Neboť zajisté že člo
věk, který přijal přirozenost pokory a nutnost oběti,
ocitá se ve sporu se vším, co je popírá nebo zne
užívá.
Teprve potom a teprve tady, nejen ze vzduchu a
bez kořenů, vyrůstají z oběti spravedlnost a z pro
testu svoboda.
Konečným výsledkem je člověk, který chce být
spravedlivý a touží být svobodný, člověk, pro ně
hož “druhé myšlení” je druhá přirozenost. Jeho
smysl pro spravedlnost a svobodu není založen ani
na papírové teorii, ani na postulátech “velikánů’,
ani na stávající módě, ani na zvířecím pudu. Je
hluboce a organicky v něm. Je to člověk, který
sloučil pokoru s .protestem a v němž proto spravedl
nost a svoboda žijí v míru. Protest brání zkornatění.
Vede k akci. Pokora zachovává perspektivy. Udržuje
akci v mezích rozumu. Obě hodnoty se doplňují.
Jedna druhou chrání před extrémem.
Toto vnitřní smíření hodnot však bývá často je
diným smírem, který takový člověk pozná. Už zá-
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kladní charakter jeho nového myšlení ho staví do
konfliktu jak s odlidšťující arogancí všeřešících
ideologií, tak s odcizující chamtivostí' institucí vý
roby a obchodu. Žije v neustálých srážkách s obo
jím: se sebejistotou zbrachratělých obránců stávají
cího řádu i se stádní neomylností ideologií a mód
ních trendů.
Je sám se svými pochybnostmi a pochybnosti se
samotou násobí. Všichni už našli, jenom on ještě
hledá. Všichni už poznali, jenom on nepoznal. Všich
ni vědí, jenom on neví a nikdy vědět nebude.
V

pochybnostech...

“ . . .. I svlékli ho a oděli nachovým pláštěm, uplet
li z trní věnec a vsadili mu ho na hlavu a dali mu
rákos do pravice . . . A plivali na něho, brali rá 
kos a bili ho po hlavě. . . A od šesti hodin nastala
tma po veškeré zemi až do devíti. hodin. Okolo de
víti hodin pak zvolal Ježíš silným hlasem: “Eli, Eli,
Iema sabaktami?” . . . ”
Sv. Matouš
“ . . . A věřte mi, nebylo na něm nic nadlidského.
Nahlas vykřikl svou smrtelnou úzkozt a proto ho
miluji, přítele, který zemřel, aniž by věděl.. .”
Albert Camus (Pád)

J. Hersey: My Petition For More Space. Nakladatelství Alfred Knopf, USA, 1975

Žádost o prostor
Populární romanopisec, úspěšný novinář, válečný korespondent a učitel John
Hersey prožil své dětství v městě Tientsinu v Číně, kde byl do svých jedenácti
let. Ted' žije ve státě Conriecticuf v městě New Haven na severovýchodě Spo
jených států. V tomto městě je soustředěn průmysl a je tam také sídlo Yaleovy
university. Počet obyvatel města New Haven dosahuje 140.000, což je asi o
12 tisíc, tedy téměř o 8 procent, méně riež před šesti lety. V románu Johna
Herseyho "Žádost o větší prostor" se však toto město změní v blízké budouc
nosti následkem populační exploze v místo přeplněné miliony nešťastných lidí,
kteří se — bez možnosti soukromí — snaží přežít ve světě, jemuž vládne úřad
a kde prostor k životu je nejvzácnější životní potřebou.

Ve svém románu popsal
americký autor budouc
nost
převážně černě:
soukromí a svoboda pře
staly existovat, ale lidé,
jako masa nějakým způso
bem přetrvávají. Ti se
tísní ve velkých budovách,
které jsou určeny hlavně
k spánku. Každý člověk
má na podlaze nakreslen
svůj přidělený prostor. Za
čárou, jež ohraničuje je
ho místo, chová pár svých
věcí, a veškerá lidská čin
nost probíhá před očima
sousedů, kteří jsou v témž
bídném postavení. Vše je
řízeno anonymním úřa
dem, jenž je všudypřítom
ný a přísně trestá každého,
kdo svévolně opustí své
místo.
I v tomto hrůzném svě
tě si však lidé dovedou
zachovat svoji osobnost.

Lidský duch se neztratil,
i když na druhé straně je
pravda, že je to doba, v
níž je lidská tvořivost a
občanská odvaha na nejnižší úrovní za celou hi
storii lidstva.
Příběh románu je vy
právěn v první osobě. S
hrdinou příběhu, jenž se
jmenuje Sam Poynter, se
setkáme ve frontě čeka
jících občanů, frontě ně
kolik set metrů dlouhé.
Sam čeká již hodiny. Při
šel si do fronty stoupnout
ještě za rozbřesku s vědo
mím, že bude trvat cely
den, než na něho přijde
řada. Společně s tisíci
dalšími postupuje centi
metr po centimetru, aby
se dočkal možnost! podat
svou žádost.
Jeho žádost je trochu
jiná než jsou žádosti ostat-

nich čekajících občanů:
Sam žádá “o více prosto
ru ” . To je něco tak ne
myslitelného a nepřed
stavitelného, že to proti
němu vyvolá mezi čekají
cími nepřátelské reakce.
Jeho
bezprostředními
sousedy v mase čekají
cích, kteří jej obklopují
se všech stran, jsou ma
líř, stará paní, hlídač a
- pochopitelně - také děv
če. Sam si nemůže děvče
dost dobře prohlédnout,
protože Maisie - jak se
dívka jmenuje- stojí před
ním, ale přece jen se s
ní dá do hovoru. Zjistí, že
Maisie chce požádat o
změnu zaměstnání, i když
už předem ví, že není
pravděpodobné, že by jí
úřad vyhověl.
Čtenář může velmi leh
ko přijít k uzávěru, že

Sam a Maisie se do sebe
zamiluji. I konec příběhu
se dá předpovědět: úřad
Samovu žádost zamítne a
co je mnohem horší, Sam
ztratí v nepřehledném da
vu před budovou i Mai
sie, aby ji už nikdy ne- ’
spatřil.
Román spisovatele Joh
na Herseyho je politickou
alegorií i utopií. (V Čes
koslovensku by ovšem byl
považován Herseyho ro
mán za pustý realismus.;
Hersey svým románem
protestuje proti způsobu,
jak se společnost vyvíjí,
zvláště pak proti přílišné
vládní kontrole nad lidmi
a proti ztrátě osobnosti a
svobody. V podstatě je
to útok proti diktaturám,
ať již jsou komunistické,
fašistické či jiné. Hersey
bojuje proti tomu, co ma
jí všechny tyto druhy ty
ranie společného - mezi
jiným zvláště pak proti
byrokracii, která slouží
sama sobě a také chrání
sebe samu a zbytňuje ra
úkor občanů, jimž původ
ně měla sloužit.
Juú Sýkora
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Množí nejsou pojištěni,
protože si pojištění
nemohou dovolit. A ti si
pak ani nemohou dovolit
onemocnět. Finanční
starosti mohou tak vážné
ohozit životy těchto lidí.

a

ť#

I pro osoby, které
jsou pojištěny, způsobují
stoupající náklady na
příspěvky; do zdravotních
fondů vážné starosti).
Zkrátka, změna je
skutečně nutná.
Medibank znamená
řešení problému, protože
je plánován jako

Dolary a centy
Medibanky
Na Medibanku nebudete přímo nic platit.
Je to tím, že Medibanka bude financována
týmž způsobem, jako je financována jiná vládní
sociální péče: přídělem fondů z dánových
příjmů.
Medibank bude jednodušší a výkonnější než
dosavadní soukromá schémata nemocenského
pojištění.
Medibank poskytne krytí nemocenským
pojištěním každému muži, ženě a dítěti v

UNIVERSÁLNÍ

nemocenské pojištění. Je
pro každého. Což je
spravedlivé, tak jak to
má být.
Medibank je nový australský program

lékaře

obyvateli poskytnuta při nemocenském ošetřování

Ačkoli Medibank mnohé změní, jednou z

bezplatné krytí nemocenským pojištěním. Pro

věcí, kterou ponechá, je Vaše spojení s Vašim

návštěvníky. Pro všechny přistěhovalce. Pro

rodinným lékařem.

DOSTANETE JEJ

NA KTERÉM KOLI

POŠTOVNÍM ÚŘADĚ NEBO V

vybrat si svého lékaře nebo ho změnit.

KANCELÁŘÍCH

MINISTERSTVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.

Nezáleží na tom, kdo jste a kde žijete, s
Medibankou můžete navštívit lékaře podle vlastní

kryt pojištěním proti vysokým nákladům na

volby.

Australanů.

M E D IB A N K ", K TERÝ JE ZDARMA A

Stejně jako dříve budete naprosto volný (-á)

1. července, je skutečnost, že v nynější době není

léčení nemoci nebo úrazu více než jeden milión

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O MÉDI BANCE
NAJDETE V PAM FLETU "1NTRODUCING

nejvyšší péče.

Jedním z důvodů, proč Medibank začne už

nemocnicích v těch australských státech, které

Sami si volíte

Australská vláda věří. že má být každému

Zdravá změna

Poskytne také zdarma ošetření ve veřejných

dispozici.

Medibank začne už 1. července, protože

Vás a pro Vaši rodinu.

poplatků.

přistoupí na to, aby bylo takové ošetření k

nemocenského pojištění.

Medibank zajistí pro každého v Austrálii

Austrálii, automaticky a bez přímého placení

medibank

A healthy change.

31. 3. 1975

HLAS

Den 22. března v ranních hodinách
zemřel nejlepší náš kamarád
PEP ÍK KOTRČ

ze St. Albans, Víc.
I
Budeme vzpomínat!
Venca a Alfons
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ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ,
Jednota Victoria

PŘÍPRAVUJET E-LI

Valná hromada zvolila za předsedu Jednoty pro
funkční období 1975/76 opět bratra J. Jelínka. Na
ustavující výborové schůzi, která se konala 22. břez
na, byli pak znovu potvrzeni ve svých funkcích po
kladník br. F. Urban a jednatel br. J. A. Forester.
Výbor Jednoty se těší na spolupráci se všemi slož
kami čs. exilu v naší oblasti.

SVATBU, PLES, ZÁBAVU, SCHŮZI,
JAKOUKOLI OSLAVU
pro 50 až 200 osob
...ROZUM

IH N ED TYTO K N IH Y :

DAWN’S RECEPTIONS,
316 Church St., Richmond, Vic.
Tel.: 42-2823 nebo soukr. 85-8572

ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE

V předcházejícím zápase o pohár Ampolu proti
mužstvu Hellas měla Slavia převahu a štěstí. V
posledním zápase s Juventusem si udržela ještě
jasnější převahu v poli, ale štěstí ji opustilo. K
zápasu nastoupila jako favorit, když Juventus v le
tošním nočním turnaji dosud všechny zápasy pro
hrál a na výsledku mu už proto nemohlo záležet,
kdežto Slavii by vítězství pomohlo do semifinále. Slávisté měli po celý zápas velikou převahu, ale —
jako tak často — nedokázali ji vyjádřit brankami.
Útočníci zůstávali před brankou soupeře bezradní
nebo panikovali a Juventus se dokázal ubránit nejen
v normálním, ale i v nastaveném čase zápasu, který
skončíl bez branek. Soudce pak nařídil střílení de
sítek: Slavia skórovala z pěti kopů jen dvakrát,
kdežto Juventus třemi úspěšnými kopy pohřbil naděje
červenobílých na pokračování v zápasech o cenný
pohár a sportovní i finanční úspěch.
Za dva týdny bude zahájena ligová sezóna, při
níž bude “domácím hřištěm” Slavie opět stadión v
Olympic Parku. První zápas hraje Slavia v neděli
13. dubna proti George Crossu na jeho hřišti (Fitzroy
Cricket Grounds, North Fitzroy).
L. B.

CO
SI

VY
MYSLÍ
TE?
Pokud je to o lidech a
způsobu, jak se k sobě
chovají doma, v práci,
ve škole — rádi bychom
o tom slyšeli.
Našim úkolem v
Královské komisi o
vzájemných poměrech lidí
je vypracovat zprávu o
poměrech a stycích všeho
druhu mužů i žen. Může
jít o sex a manželství,
zaměstnání, rodičovství,
stejně jako plánování
rodiny a potraty, sexuální
zločiny nebo diskriminaci
podle pohlaví.
Jsou zklamání a rozpory
způsobeny rozdílem v
původu, sociálními tlaky,
odlišnými loyalitami,
vzděláním a zásadami
převzatými z včerejšího
světa?
Co o tom myslíte?
Pište hned na adresu:
The Royal Commission
on Human Relationships,
P. O. Box 58,
Kings Cross, NSW. 2011

Vzájemné seznamování

za účelem sňatku neb
přátelství nejlépe
zařizuje
SEZNAMOVACÍ
CENTRUM

Též ohromný výběr
knih všeho druhu.
Pište na:
CENTRUM,

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

POVÍ:

ZAVOLEJTE TOMEČKOVI !

HLAS DOMOVA MŮŽE VAM DODAT

>P. Eisner: Chrám i tvrz (2 díly) $ 10.30
>P. Tigrid: Politická emigrace v atomovém věku
? $ 3.80
? J. Válek: Smutný muž $ 4.20
>K. Pecka: Štěpení $ 4.20
s Poesie J. Kováříčka (2 díly) $ 3.cHa, ha, ha, ha (kreslený humor — Lit klub švédSsko) $ 4.\ Zpěvníčky Lit. klubu ve švédsku $ 1.?J. Danius: Zrod Satanova atomu — 3 díly — sníS žená cena $ 8.-, jednotlivé díly po $ 4.S B. Lockhart: Britský agent $ 3.90
<J. Hochman: Jelení Brod $ 3.70
>J. Hochman: Kronika místodržení v Čechách $ 4.S J. Beneš: Až se se mnou vyspíš $ 4.\ Jan Beneš: Druhý dech (váz.) $ 4.50
? J. škvorecký: Sedmiramenný svícen (váz.) $ 4.20
?H. Šklíbová: Pohádky $ 1.20
>Egon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty
So jeho díle a osudu. Uspořádal R. Šturm $ 4.c Jaroslav Brodský: Řešení gama $ 5.< 0 . Ulč: Malá doznání okresního soudce $ 4.5 J. škvorecký: Lvíče $ 3.70
YJ. škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.\ J . škvorecký: Zbabělci $ 3.70
? J . Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.?K. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 4.80
SK. J. Krušina:Jedenáctý obvod $ 4.80
<K. J. Krušina: Zimní bouře $ 4.80
<K. J. Krušina: Druhá bouře $ 4.80
YTři sbírky básní (J. Lederer. F. Listopad, V.
v Čerepková) $ 5.10
S B. Štěpán: Vynálezy $ 3.10
sív á n Sviták: Dialektika moci $ 4.30
< Zpráva dokumentační komise K 231 $ 3.60
5 Kovályová-Kohák: Na vlastní kůži $ 4.YZpěvník národních a populárních písní $ 1.20
\ J. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.10
?E . Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 3.80
?A. Lustig: Miláček $ 3.80
5 A. Lustig: Ulice ztracených $ 4.20
<A. Lidin: Trpaslík na houpačce $ 3.90
$ G. Laub: Největší proces dějin $ 3.50
YL. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.30
vL. Grošsman: Nevěsta $ 3.40
?A. Amalrik: Udrží se SSSR do r. 1984? $ 2.70
?Kníška Karla Kryla $ 2.50
S Anglická publikace: The Jews of CzechoslovaRIa
< (historie židů v Československu — 2 díly, 1.290
i stran) cena $ 16.50
\K . Čapek: Anglické listy $ 1.70
v A. Ostrý (pseudonym — Praha): Československý
? problém $ 5.SSborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina.
S Z. Hejzlar, prof. Kosta, dr. A Kusák, A. J. Liehm,
Sdr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a dr
CO. Šik) cena $ 3.30
Š G. M. Hopkinš: Básně $ 1.50
SR. Selucký: Východ je východ $ 3.70
í Tanky proti sjezdu (Vysočanský sjezd) $ 2.10
S Otakar Odložilík: Obrázky z dvou světů $ 2.10
i Motáky z Ruzyně $ 2.10
\V . Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.80
CB. Mikula: Progessive Czech (učebnice češtiny)
5 $ 4.50 + poštovné.
>Dlouhá, Zavadil: Angličtina pro jazykové ško| l y $ 3.70
£ J. Durych: Služebníci neužiteční (4 svazky) $ 10.50
Z. Němeček: Bloudění v exilu $ 1.50
Petr Den: Naší mládeži $ 1.Nový zákon. Překlad Dr. O. M. Petrů O. P. $ 3.4(
Ceny jsou včetně poštovného

Í

DOMOVA

(
S

KUPUJETE V MELBOURNE
JEDNOTLIVÁ ČÍSLA HLASU
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DOMOVA ?

)

> Novinový stánek na Elizabeth St., Melbourne-)
\ City. blízko nádraží, byl oblíbeným místem mno-)
( h a .čtenářů, kteří si kupují v prodejnách jednot-)
(
čísla Hlasu domova. Protože byl stánek zru- v
> šen, upozorňujeme, že nejbližší prodejnou HD v /
( City je firma McGilTs Newsagency P/L., 183)
7 Elizabeth St.^ (proti hlavní poště). Hlas domova \
/ dostanete ovšem nadále i v prodejně Village Belle?
V Newsagency, 161 Acland St., St. Kilda a v Clayton)
( Card Shop, 3336 Clayton Rd., Clayton, Vic. (A)
/ nejpohodlnější a nejlevnější je předplatit si Hlas<
} domova a zaručit si tak dodávku poštou přímo do/
(. domu.)
j
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Manželé — podnikatelé (bez dětí) přijmou

HOSPODYNI

=

i

Edo moderně zařízeného domu, vybaveného vším,E
E
co usnadňuje práci.
E
E Nabízejí samostatný pokoj s koupelnou a velmiE
E
dobrý plat. K dispozici je bazén.
E
- Volejte (Melbourne): v obchodní době 662-1273, E
a
nebo po hodinách: 86-7031
=
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HŘE NA PIANO

vyučuje v Melboume
bývalý
pražský pianista
J IŘ Í RICHTER

Fiat 8,
361 Royal Parade,
Parkville, Víc. 3052
Telefon: 347-8248
Může učit též základy
hry na harmoniku.
Malý oznamovatel

ČEŠKA

toužící poznat svět,
svobodná, 27/160, ošet
řovatelka, ráda by se
seznámila s krajanem
v Austrálii. O adresu
pište na zn. “Liberec”
do HD.

JOSEF VOŽENÍLEK

(dříve St. Kilda, Vic.)
oznamuje přátelům a
známým, že se přestě
hoval. Nová adresa:
P. O. Box 121, Mount
Beauty, Vic. 3699

50-LETÝ PÁN

hledá dámu k
seznámení. Podrobnosti
výměnou dopisů. Zn.:
“Pomáháme náhodě”
do HD.

— Provinční vláda v Onta
riu v Kanadě udělila J.
Čermákovi titul “Queen’s
Counsel” . Titul se dává
významným advokátům,
kteří se zasloužili ve ve
řejném životě.
— V Montrealu zemřela
8. 2. koncertní pěvkyně a
učitelka zpěvu Růžena
Herlingerová.
— Nové divadlo v Toron
tě sehrálo 9., 10. a 16.
března “Loupežníka” Kar
la Čapka.
— Združenia priateFov
Slovenska vo švajciarsku
zvolilo nový výbor: před
seda ing. A. Zelenay, 1.
podpredseda
dr.
Ján
Krkoška, 2. podpredseda
ing. arch. R. Polom, tajomnička V. Bieliková.
— V Římě zemřel prof.
dr. V. Boublík.
— V USA se připravuje
vydání pamětí o Sloven
ském národním povstání.
Předsednictvo ČSNRA v
Chicagu odhlasovalo po
skytnout příspěvek na to
to vydání v částce 1.000
dolarů.
— Valná hromada odboč
ky ČSNRA v San Fran
tišku zvolila na další ob
dobí tento výbor: předse
da Josef Nečas, 1. místopř. ■M. Hermanová, 2.
místopř. V. česák, jedna
tel J. Turek, pokladní A.
Nečasová, členové výboru
A Nelson a Z. Haman.
;— Ve všech sokolských

jednotách pokračují pří
pravy na TV. slet čs. sokolstva v zahraničí, kte
rý se bude konat 4. čer
vence tr. v Curychu ve
Švýcarsku. Výbor ú stře
dí čs. sokolstva v zahrani
čí zřídil svůj sletový vý
bor, jehož členy jsou:
starosta br. dr. Antonín
Hřebík, místostarostka s.
Marie Provázníková, jed
natelka s. Jarmila Uhlí
řová, náčelník br. Jan
Waldauf,
náčelnice s.
Vlasta Waldaufová, po
kladník br. Jaroslav Ha
nuš a člen předsednictva
br. Matěj Neumann.
— Profesor psychiatrie na
universitě v Oslo dr. Leo
Eilinger, který přežil n a
cistický koncentrační tá
bor v Auschwitz a který
se zabývá v několika
svých vědeckých dílech
psychologickým
stavem
bývalých vězňů koncent
račních táborů, dostal
“Belsenskou literární ce
nu” za rok 1974. Dr. Eilin
ger odešel do Norska v
roce 1949.
— Posrpnový uprchlík,
361etý sochař Dan Kulka,
který měl už výstavu
svých prací v Praze, Brně.
Torontě, New Yorku a Jerusalémě, dostal zadávku
městské správy v Jerusalémě na rozsáhlé so
chařské práce.
KL/ČSNRA/ČS/ICJC
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Malý poráží výškařskou elitu
DVĚ M E D A ILE Z KATOVIC

Přebory Evropy v halové lehké atletice našly už
definitivně své místo v mezinárodním lehkoatletickém
kalendáři. Letos — kdy došlo k VI. ročníku soutěže'
— se do polských Katovic sjela celá řada předních
evropských borců, a přestože některá esa na start
nepřišla, měl šampionát i tentokrát dobrou úroveň.
Jeho absolutními vítězi se stali podle očekávání
reprezentanti Východního Německa, kteří získali 4
zlaté a 3 stříbrné medaile. 2. SSSR, 3. NSR, 4. Velká
Karel
Janovský
Británie, 5. Polsko, 6. Rumunsko, 7. Československo,
8. Francie, 9. Finsko, 10. Bulharsko.
Československo — SSSR 6 : 1 a 4 : 2
Čs.. lehkoatletická výprava si přivezla z Katovic
pouze dvě medaile. Tu ze zlata získal nečekaně Vla
dimír Malý, který vyhrál soutěž výškařů,'když zdolal
pozoruhodných 2,21 m a porazil o 2 cm Švéda Almena a Maďara Kelemena. — Se stříbrem se musela
Československé hokejové národní mužstvo je dobře připraveno na dubnové boje světovéhošampionátu
v Katovicích spokojit Helena Fibingerová, držitelka
v NSR. Prokázalo to znovu v prvních dvou ze série 3 utkání celosezónní soutěže Ceny Izvestijí se SSSR,
světového rekordu i nejlepšího světového halového
ve kterých porazilo vládnoucí mistry světa 6 : 1 a 4 : 2 . Byl to výkon, jaký prý — podle názoru ne
výkonu. I tentokrát nevydržela zřejmě souboj ner
vově, vrhem 19,97 m zůstala- dobrý . metr za svými
stranných pozorovatelů — čs. hokejisté málokdy v historii předvedli, výkon technicky perfektní, slibný
letošními výkony, a byla, byť o pouhých 8 cm, po
před boji vrcholného světového podniku.
ražena východoněmeckou koulařkou Adamovou.
Když v prvním zápase se SSSR vstřelili Čechoslo velký úspěch. Pravda, zahajovací třetina zápasu
Další umístění Čechoslováků.
váci v 16. minutě poslední třetiny šestý gól a upra patřila Sovětům, čs. hokejisté se však prvou brankou,
M uži
vili stav na 6 : 1 , ozývalo se pražskou Sportovní jejíž autorem byl ve 12. minutě druhé třetiny Marti
Mladý dálkař Priščák skočil 7,33 m a byl osmý
halou “deset, deset” . Ne snad proto, že by diváci nec, uklidnili, aby pak převzali hru do své moci a (zvítězil Francouz Rouseau — 7,94 m), — koulař J.
věřili, že ve zbývajících 4 minutách jsou schopni zaslouženě zvítězili. Branky ČSR: Martinec, Pospíšil, Brabec vrhl 18,96 m a to mu stačilo pouze na 4.
domácí hokejisté svůj náskok ještě zvýšit, ale spíše Nový a Šťastný.
místo (mistre)n Evropy je za výkon 20,29 m Bulhar
aby mistry světa zesměšnili. Závěr utkání vyzněl v
Stojev), — Jozef Plachý doběhl v závodě na 800 m
v čase 1:50,2 min. čtvrtý (cílovou pásku protrhl
úplnou exhibici, Praha byla v okamžiku v hokejovém
SVĚTOVÁ TROFEJ LYŽAŘŮ
opojení. Branky ČSR: Šťastný 2, Nový, Novák, EberKdo ^bude v letošní předolympijské sezóně nej východní Němec Stolle v čase 1:49,8 min.), — a čs.
mann a Kabrle po jedné. Za mužstvo SSSR skóroval úspěšnějším světovým lyžařem alpských disciplin a trojskokan Vyčichlo dosáhl 15,74 m a umístil se de
ve 20. minutě 1. třetiny za stavu 2 : 0 pro ČSR Char- získá Světovou trofej? V americkém Sun Valley byl vátý (vyhrál olympijský přeborník Sanějev ze SSSR
lamov. Třetiny: 2 : 1, 2 : 0 a 2 : 0.
třetí_ březnový víkend na pořadu-speciální .slalom, skokem 17,01 m).
Ženy
24 hodin po tomto triumfálním vítězství vyhráli který vyhrál italský reprezentant Gustav Thoni, před
Čs. dálkařka Nygrýnová skočila 6,26 m a byla
Čechoslováci druhý zápas nad Sověty 4 : 2, po třeti dalším Italem Piero Grošem a švédem Ingemarem
nách 0 : 1, 1 : 1 a 3 : 0 a získali další dva body Ceny Stenmarkem. To prakticky znamená, že Gustav Thoni čtvrtá (zvítězila výkonem o 5 cm lepším Rumunka
Izvestiji. A to znamená, že nejsou bez šance vyhrát a Ingemar Stenmark mají stejný počet 240 bodů, a Catineauová) a výškařka Bradáčová byla za výkon'
tuto soutěž. — Neubráním se dojmu, že vítězství v tudíž, že s velkou pravděpodobností už jen mezi nimi I, 80 m šestá (soutěž vyhrála podle očekávání drži
tomto zápase je daleko cennější, než triumf v zaha padne rozhodnutí. Těžko věřit, že by je mohl ohro telka světového rekordu východní Němka Ackermanjovacím střetnutí. Čs. hokejisté prohrávali totiž v 7. zit třetí muž v pořadí Rakušan Franz Klammer, nová — 1,92 m).
miutě druhé třetiny už 0: 2, přesto nebyli deprimo který má o 25 bodů méně. O držiteli Světové trofe
váni a pustili se do soupeře, aby ho nakonec znovu je se rozhodne v posledních závodech předolympij
KODEJŠKA MISTREM SVĚTA
položili na lopatky. Nezlomná vůle po vítězství, vy ské sezóny v italské Gardeně. kde lyžaři absolvují
Na mamutím můstku v Kulmu u rakouského města
nikající výkon mužstva jako celku, to vše slavilo sjezd a paralelní speciální slalom. K tomu Gustav
Bad Mitterndorfu probíhalo ve dnech 14. - 16. břez
Thoni prohlásil: “Tento stav je sice pro diváky vel na in . mistrovství světa v letu na lyžích, které při
mi
zajímavý,
pro
mne
už
méně.
Je
to
podle
'mého
neslo v třídenních bojích skvělou podívanou. Hvěz
:: Fotbalová liga - :■
názoru nefair záležitost, když o vítězi Světové tro dou šampionátu byl 281etý čs. reprezentant Karel
I po 19. kole nejvyšší čs. fotbalové soutěže je v feje musí rozhodnout paralelní slalom, neboť v tom Kodejška. který se stal jako první Čechoslovák
čele obhájce mistrovského titulu Slovan Bratislava, záleží mnoho na štěstí.”
mistrem světa. Po druhém dnu světového mistrovství
V celosezónní soutěži žen o Světovou trofej je už byl Kodejška ještě druhý za Norem Prydzem, skvě
velký útok na jeho prvenství však zahájila brněnská
Zbrojovka, která zůstává pouhý bod za slovenskými vítězkou (popáté) Rakušanka Annemarie Moserová- lou sérií letů v závěrečný den — 141 m, 144 m a
fotbalisty. Bude to ještě velký boj, stejně jako dra Prollová, která má rovných 300 bodů, o 101 bod 143 m — získal však ještě světové prvenství. A to
ma o sestup. Zatím tabulku uzavírají dvě slovenská více než Hanny Wenzlová z Lichtenštejnu.
je bezpochyby mimořádný úspěch Karla Kodejšky,
Současně probíhají i boje lyžařů druhé světové který tak znovu potvrdil, že je světovou extratřídou.
mužstva: Nitra a Žilina.
18. kolo: Bohemians — VSS Košice 5 : 2, Slovan kategorie, o tzv. Evropský pohár. Velkým překva Není nejmenších pochyb, že se pokusí udělat vše..
Bratislava — Slavia Praha 2 : 0, Zbrojovka Brno — pením skončil obří slalom lyžařek ve španělské Sier aby i na zimních olympijských hrách r. 1976 v
Trnava 1: 0, škoda Plzeň — Inter Bratislava 3: 2, ra Nevada. Soutěž totiž vyhrála čs. reprezentantka Innsbrucku čestně obstál.
Sparta-Praha — Žilina 3 : 0, Jablonec — Třinec 1 : 3, Dagmar Kuzmanová před Rakušankou' Brigittou
Rozhodující pro jeho -světové prvenství v Kulmu
Ostrava — Teplice 0 : 0 a Nitra — Dukla Praha 1: 1. Totschnigovou a západní Němkou Pamelou Behrovou. byl jeho předposlední let — 144 m —. kterým získal
19. kolo: Zbrojovka Brno — Sparta Praha 2: 1.
celkově 512,5 b., o 7,5 bodu více než držitel stříbra
OSTRAVSKÝ BANÍK VYŘAZEN
Spartak Trnava — Baník Ostrava 3 : 2, Union Tepli
východní Němec Rainer Schmidt, který v závěrečný
ce — Slovan Bratislava 1: 1, Slavia Praha — Bohe
Ze všech pohárových utkání čtvrtfinále PMEZ, den dosáhl 142 m, 140 m a 140 m. “Bronz” si z Kul
mians 2 : 1, VSS Košice — AC Nitra 5 : 1, Dukla soutěže držitelů trofejí i Poháru UEFA nás v první mu odváží nejúspěšnější lyžařský skokan předolym
Praha — Škoda Plzeň 0 : 0, Inter Bratislava — Jab řadě pochopitelně zajímal start mužstva Baníku pijské sezóny Rakušan Karl Schnabl, a teprve na
lonec 3 : 1 a Třinec — Žilina 1 : 0.
Ostrava v ^západoněmeckém Monchengladbachu, kde čtvrtém místě je Nor Prydz. Prydz (který je znám
Tabulka: 1. Slovan Bratislava 25 bodů, skóre jeho soupeřem byl v odvetě 19. března vedoucí tým též jako norský daviscupový hráč) vedl po dva dny
43 : 20; 2. Zbrojovka Brno 24 b., skóre 31 : 25; 3. západcněmecké Bundesligy Borussia Monchenglad- soutěž mistrovství světa, v závěrečný den však do
Union Teplice 22 b., skóre 20 : 19; 4. VSS Košice bach. A jak se snad ani jinak nedalo očekávat, Bo sáhl relativně horších výkonů (141 m, 128 m a 130
21 bodů, skóre 46 : 32.
russia Monchengladbach po vítězství 1 : 0 na ostrav m a tím klesl o 3 místa v pořadí. Páté místo patřilo.
ských Bazalech vyhrála doma odvetu 3 :1 (po polo Rakušánu H. Wallnerovi a šesté východnímu Němci
OBHÁJCE V S E M IF IN Á L E PMEZ
času 1 : 0) a kvalifikovala se do semifinále Poháru H. Wossipiwovi. Čechoslovák Rudolf Hóhnl se umístil
Mužstvo FC Bayern Muenchen, které obhajuje UEFA. 1 když ostravští fotbalisté jsou z této mezi II. Měl tyto tři lety: 130 m, 131 m a 131 m a dostal
prvenství v hlavní soutěži Evropy — v Poháru mistrů národní soutěže už vyřazeni, vedli si skvěle. Dobře za to 463 body.
— prohrálo sice ve čtvrtfinálové odvetě na hřišti hráli i v Monchengladbachu, na vedoucí tým nejvyšší
sovětského přeborníka FC Ararat Jerivan 0 : 1, zví soutěže země mistrů světa však nestačili. Borussia
VÍTĚZN Á M ARTINA NAVRÁTILOVÁ
tězilo však dva týdny předtím doma na Olympijském Monchengladbach vedla vlastní brankou Ostraváka
stadiónu v Mnichově 2 :0, a postoupilo mezi 4 nej Micky, góly Heynckese a Vogta už 3 : 0, v 67. mi
181etá čs. tenistka Mar rickém státě Virginia pro
lepší evropské celky. V semifinále Poháru mistrů nutě však Hudeček vstřelil čestný gól.
tina Navrátilová se letos, bojoval do finále, v němž
evropských zemí je i CF Barcelona (vyřadila švéd
poměrně v krátké době, však prohrál s wimble
ský Atvidaberg — oba zápasy se hrály v Barceloně
přeborníkem
zařadila k světové elitě. donským
HLAS
DOMOVA
vychází
čtrnáctidenně.
— 3 : 0 a 2 : 0) , anglický Leeds United (vyhrál obě
V americkém Bostonu vy Američanem Jimmy Conutkání nad belgickým SC Anderlechtem 3 : 0 a 1: 0)
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
hrála už druhý velký me norsem 6: 3, 3 : 6 a 0 : 6.
a francouzský přeborník St. Etienne (po prohře 2 : 3
zinárodní turnaj série Vir- V prvních dvou sadách
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
v polském Chořově s domácím Ruchem Chořov, vy
ginia Slims: v semifinále však podal vynikající te
Telefon: 42-5980
hrál doma 19. března odvetu 2 : 0) .
zvítězila nad Australan- nis. — Pánskou čtyřhru
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
V
AUSTRÁLII
$
7..-,
V semifinále Poháru UEFA jsou dva západoněmecv
Hamptonú
kou Margaretou Courto- vyhrála
ké týmy: Borussia MSnchengladbach a 1. FC Koln
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 8.-, US $ 10.-,
vou 3:6, 6 : l a 6 : 4 a v australsko-americká dvo
(vyhrál nad FC Amsterodamem nejen doma 5: 1,
závěrečném .■utkání dám jice Fletcher - Crookeden,
Can. $ 10.-, £stg. 6.-, DM 24.-, Rand 8.-, nebo
ale i venku 3 : 2) , dále pak Juventus Turín (po do
ské dvouhry pak nad která ve finále porazila
mácím vítězství 2 : 0 nad Hamburger SV — NSR —
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
pár
Australankou Evonne Goo- čs.-západoněmecký
uhrál v odvetě bezbraiikovou remizu) a holandský
lagongovou 6: 2, 4 : 6 a Jan Písecký - Karl Meiler
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
FC Twerite Enschede (po porážce v Jugoslávii s
ve třech sadách 6 : 2, 6 : 7
6 : 3.
obratem.
Veelžem Mostar 0: 1, vyhrál odvetu před domácím
Jan Kodeš se na tur a 6 : 4.
* # *
publikem 2 : 0 ) .
naji v Hamptonu v ame

Debakl SSSR v Praze

