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"Situace v Československu se blíží poměrům krizovým "

Dopis Alexandra Dubčeka

V minulém čísle jsme psali o ostré reakci Rudého práva na svědectví Josefa
Smrkovského o roce 1968, jak je uveřejnil italský komunistický týdeník a pak
jiné západoevropské listy. V těchto dnech byl propašován na západ text dlou
hého dopisu, který odeslal Federálnímu národnímu shromáždění loni 28. října
Alexander Dubček. Jeho publikování na západě bude pro Husákovu vládu ne
pochybně ještě nepříjemnější, protože ukazuje na poměry v okupované zemi
právě v době příprav na berlínskou konferenci vedoucích evropských komuni
stů, která má na programu docílit shody mezi evropskými komunistickými stra
nami a p řipravit půdu pro celosvětové, setkáni komunistických vůdců, kteří by
potvrdili vedoucí úlohu sovětských soudruhů v celém komunistickém hnutí.
Dubčekův dopis je ve skutovat politiku strany šily. Bezohledné prosazo
skutečnosti dlouhým roz bez obav z následků. Od vání osobní moci, která
borem nynější situace v mítá také obsah tzv. “ Po potlačuje občanská práva
Československu a součas učení z krizového období a občanské svobody, je
ně protestem proti vězně 1968/69” , kterého se ny více než dříve politikou
ní některých význačných nější vládní propaganda současného
stranického
osob z doby českosloven často dovolává, i tvrzení vedení, což je podle Dub
ského jara. proti neustá o normalizaci poměrů v čeka neslučitelné s uče
lému sledování nejen jeho. zemi a podrobně dokládá, ním marxismu-leninismu
ale i ostatních soudruhů, že se Husákovu vedení ne a mělo by být z vládních
kteří byl! vyloučeni po ro podařilo vyřešit ani jeden metod od základů vymý
ce 19® ze strany a proti závažnější problém, který ceno teoreticky, organi
ohrožováni je jc h nynější mi trpí Československo začně i politicky. Jako
exsterce nebo zhoršování již od dob vlády Antonína dlouholetý straník dodává
Novotného. Naopak, mno Dubček. že taková politika
možnosti obSřvy.
Dufcček píše dále. že hé problémy se ještě zvět- není také v souladu s povážným. BásSedkeiii nyněj
ší politiky Husákova vede- ;
ni je sfasieČBQSt, že Bdě |
bylí ztonešm možností d: {

litikou, kterou současně
vyhlašuje Sovětský svaz.
Dubčekův dopis může
mít značný vliv na západ
ní komunisty, především,
na ty, kteří už v roce 1968
hledali v nově hlásaném,
byť i prakticky nevyzkou
šeném “ socialismu s lid
skou tváří” záchranu před
rostoucími
pochybami,
které vyvolával komu
nismus sovětský.
Dopis (jehož existenci
a obsah komunistické ve
dení přísně tajilo - první
a nepřesné zprávy o něm
pronikly z ÚV KSČ až ko
lem loňských vánoc) mů
že mít také vliv na situa
ci Dubčeka samotného a
ostatních
odstraněných
politiků z roku 1968. kteří
žili dosud stranou veřej
ného dění a pod stálým
(Pokračování na str. 2)

Správy z Rady slobodneho
= ^ = = Československa

Povědomé úvahy

Zápas v Indočině je prakticky rozhodnut, i kdyi
snad uslyšíme ještě mnohá velká slova tvrdící opak
Vzhledem k světové situaci v posledních letech ne
měl by být nikdo překvapen. Vietnam, Laos, Kam
bodža — další mohou následovat. V rámci oslavo
vané défante není přece třeba dodržovat malicherná
ujednání o kousku zeměkoule kdesi v zapadlých kon
Čínách na okraji sice největšího, ale málo známého
kontinentu. Realistický pohled na politický život na
povídá, že dravce je třeba krm it menšími kusy,
aby spokojeně trávil a neznepokojoval kusy velké.
Podobné úvahy nejsou nové. Chamberlainova snaha
o détante s nacisty, jeho chlácholení dravce na účei
máto známé země ve středu Evropy, vykupování
míru pro naši generaci, nemůže dosud zcela vymizei
z paměti. I komentáře, které ospravedlňovaly tehdy
ústup Západu, se zdají dnes povědomé. Stačí vzpo
menout na slova lorda Runcimana, který zjistil, že
když se to tak vezme, situace není zcela jasná, jaké
si nároky nacistů jsou nepopiratelné1 a vůbec — je
nutné Hitlera pochopit . . .
Vietnamci neutíkají na jih před komunismem, jen
před yálkou, zjišťuje australský m inistr. Je třeba
znát situaci, pochopit tamní lid, dopřát mu klid. Pan
ministr ví, že může v budoucnu obstarat důkazy:
až pojede oficiální delegace do komunistického Viet
namu, zjistí naprostou spokojenost, štěstí, úsměvy,
nikdo si nebude té delegaci stěžovat.
Protože však situace v roce 1938 nebyla tak zcela
jasná a bylo třeba dokázat oběti neutuchající přá
telství, odhlasoval britský parlament velkorysou
půjčku, nebo spíše dar státu, jehož okleštění usnad
nil. Zachraňte vietnamské děti, volají presidenti a
ministerští předsedové, držíce láskyplně jedno za
chráněné vyjevené batole před řadou reflektorů a
kamer a slibujíce peníze na záchranu dalších.
Kdysi se zavíraly oči nad Evropou a ve středu
pozornosti byl Dálný výhod. Dnes — z Ženevy se
hlásí, že jednání konference za účelem míru pro naši
generaci se chýlí k úspěšnému konci.

Předseda výkonného výboru RSČ Dr. Mojmír Po
volný a politický tajomnik výboru Dr. J. Horák
navštívili koncom marca Washington. Zúčastnili sa
schódzky washingtonských členov zastupitelstva Ra
dy, na ktorej podali správu o činnosti Rady od septembrovej schódze zastupitelstva a náčrtli nové úlo
hy, před ktorýirii Rada stojí, najma tie, ktoré sa
týkajú medzinárodnej politickej akcie. Střetli sa tiež
so zástupcami Československej národnej rady americkej v Chicágu, s ktorými hovořili o možnostiach
spolupráce na niektorých akciách.
Prof. Povolný a prof
Horák bolí přijatí ňs
dvoch oddeleniach Štátneho Departmentu, kde přec
ložili Aide-memoire o Ra
de slobodneho Českoslo
venska a jejich úlohách.
Ďalšia. schodzka bola na
vedení americkej odboro
vej ústredne AFL-CIO,
kde zástupci Rady poďakovali za postoj americ
kých odborov a najma
jich
předsedu George
Meany-ho v otázke détente. Dr. Povolný bol požiadaný, aby napísal článok o Československu pro
ďalšie
číslo
AFL-CIO
Free Trade Union News.
Zástupcovia Rady tiež na
vštívili riadítela Celoame-

rického výboru Demokra
tické j strany Andreja Valušku, kde našli plné porozumenie pře prácu a
ciele Rady a kde bo)i
uistení o plnej podpore v
snahe o informovanie čle
nov Kongresu.
'
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Rada slobodného Česko
slovenska organizuje niekoťko akcií pri příležito
sti 30. výročia druhéj
světověj vojny. Rada po
važuje za důležité připo
menut’ pri tejto příleži
tosti světu, že koniec ono
ho veťkého zápasu o l’udské práva a slobody zna
menal počiatok nového
(Pokračovaní* na str. 2)

KOMUNISTI A ANTIKOMUNISTI
Karel Wendt
Žijeme v obtížné době pro lidi/ kteří stále ještě
neopustili nemoderní přesvědčení, že komunismus
představuje hrozbu lidské svobodě. Nepodepsaná
aliance politické levice, která vidí na Východě svůj
ideál a natvrdlé a chamtivé pravice, která tam
vidí lákavé trhy, vytvořila atmosféru, v níž si člo
věk zachovává rozumnou perspektivu věcí jenom
mimořádným úsilím. Každého . rána se probouzí do
dnů ovládaných nejnovější konformitou levicových
intelektuálů, jež absolvuje komunismus pokrevností
mdlého ducha s antikomunismem.
A znovu, pokolikáté už, začíná nádenická lopota,
ba přiznat, že obrazovky televizorů, řečnická pódia,
dopisy redakcím, projevy pravicových politiků, i
stránky exilních časopisů zdají se často potvrzovat
tento názor. Jsou chvíle, kdy člověk před tou zabedněností zemdleně ustoupí, do rohu a položí si prostou
otázku: jestliže, jak se někdy zdá, antikomunismus
opravdu je výsadou idiotů, což když to s tím komu
nismem opravdu není tak zlé?
A znovu, pokilikáté už, začíná nádenická lopota.
Zkušenosti narušeného života a osudy škrcených ná
rodů postaveny jsou proti liteře marxismu a leni
nismu a jejich vzájemnost je znovu zkoumána drob
nohledem unaveného mozku. A když nové otázky při
vodí jen staré odpovědi a vzájemnost slova a -skut
ku je znovu potvrzena, rozum se odvrátí od podstaty
k proponentům, zahledí se zkoumavě na nepřítele i
na spojence a hledá obojí — jejich slabiny i jejich
kvality.
Nejprve odhalí, že antikomunismus neznamená sám
o sobě nic ušlechtilého. Fašista je antikomunista,
protože vidí v komunismu soupeře své iracionální
ideologie. Průmyslový magnát je antikomunista, pro
tože cítí, že komunismus ohrožuje džungli, v níž je
králem. Sedlák patří do podobné kategorie, protože
se bojí o své pole. Obchodník; malý i velký, třímá
korouhev antikomunismu, protože “ bojuje” za sve
právo dělat obrat. Církve jsou antikomunistické, pro
tože si nepřejí jinou církev, která jim usiluje o ži
vot. A muž v ulici, který kupuje se slevou, nadává
u piva na inflaci a čeká na výsledek zápasu, je
antikomunista, protože dává přednost známému před
neznámým. Řečeno zkráceně: antikomunistická ma
sa, nebo alespoň její převážná většina, vyrůstá z
pudových'- obranných reflexů, ze strachu, aby ne
přišla o to, co už má, i o to, co snad jednou v bu
doucnosti bude mít.
Zdroje m y s l í c í h o
komunisty jsou podstatně
jiné. Nejsou u svého zdroje motivovány strachem,
obranným reflexem nebo egoismem, ale hněvem, ro
zeznáním, že věci nejsou, jak by měly být, smyslem
pro spravedlnost a touhou aktivisty v tom něco_.udě
lat.. V původním stavu tedy, na samém vývojovém
začátku^ a na jediný krůček, je zárodek komunisty
v zásadě hodnotnější než jeho protějšek.
Tato jeho hodnota nemá bohužel vlivem ideologické
šněrovačky, jíž se upsal, dlouhé trvání. Rozplyne se
v té chvíli, kdy se v přechodu od hodnot protestu
k obsolutnu revoluce stane z lásky, nenávist a m o
zek, který kdysi myslel na sebe, hledal a rozezná
val, zdegeneruje v automat na aplikaci marx-leninských pouček. V té chvíli dojde mezi komunistou a
řadovým antikomunistou k vyrovnání duševní ste
rility. U lidí, kteří přísahají na nevyhnutelnost vý
voje, zastaví se vývoj. Lidé, kteří nikdy nemysleli,
nezačnou myslet. Jedni se chovají jako posvěcené
tlampače jediné zjevené pravdy, druzí tvrdošíjně pa
pouškují nezadatelnost hmotných práv, do nichž se
narodili. Tupost jedněch je udržována při životě tu
postí druhých.
Zatím co davový antikomunismus je úplně nehybný,
doba a dvacátý sjezd sovětské komunistické strany
vytvořily na straně komunistů zajímavou mutaci. Je
jím stoupencům je téměř všeobecně přiznávána znač
ná pružnost, svět v jejich případě postavil, před slovo
komunista přívlastky reformní a liberální. Není to
označení nejpřesnější, “ komunista na pokračování”
je výstižnější. Rodí se, aniž by umřel, obnovuje fa
sádu, aniž by měnil podstatu.
“ Komunista na pokračování” učinil cenný nález:
přiznáním omylů komunistů zajistil neomylnost a
morální nepostižitelnost komunismu. Postup je vždyc
ky stejný. Když už příliš mnoho lidí dodýchalo na
mučení, když už příliš mnoho lidí zašlo hladem, když
externí agrese “ socialistických” zemí příliš bila do
(Pokračování na straně 2)
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Dopis Alexandra Dubčeka
(Pokračování se str. 1)
dohledem, ale na svobodě.
Politika “ sejde s očí, se
jde s mysli” se může změ.nit - útoky v čs. tisku se
začaly znova objevovat už
po uveřejnění Smrkovského svědectví.
Větší stranická diskuze
a byť i patřičně upravené
srovnávání poměrů v ze
mi s těmi před šesti roky
by se však KSČ nyní nejČS. VYSÍLÁNÍ
V MELBOURNE
— Vz hodiny týdně — na
navě rozhlasové stanici
ABC bude zahájeno v
týdnu po 12. květnu 1975.
Podrobnosti sdělíme.

Sdělíte-li nám
adresy svých přátel,
kteří by mohli mít
zájem o Hlas domova,
rádi jim zašleme
ukázková čísla. _

méně hodily. Podle doš
lých zpráv začali už i
někteří vedoucí komunisté
připouštět v soukromých
a důvěrných rozhovorech,
že še situace blíží pomě
rům krizovým a to politic
ky i hospodářsky. Nechuť
k nynějšímu vedení a vše
obecná hořkost není jen
mezi intelektuály, jak by
Husákovi lidé ještě rádi
připustili, ale rozmohla
se povážlivou měrou i me
zi dělníky, proti nimž jsou
zákroky nesnadnější.
Hospodářská situace se
rovněž horší, ale režim se
bojí nařídit ráznější opat
ření, protože by mohla
vyvolat ještě větší odpor
pracujících proti vládě.
Například novou úpravu
zákoníku práce, jak ji
schválil 27. března Fede
rální parlament, předklá
dá režim veřejnosti jako

opatření provedené v záj
mu dělníků, na doporuče
ní a s plným souhlasem
Ústřední rady odborů. “ Je
to zákon třídní, zákon děl
níků a všech pracujících” ,
píše pražská Práce. Ten
to “ zákon dělníků” ome
zuje
např. dodržováni
podnikové solidarity tím.
že zavádí “ společenskou
kontrolu nad dodržováním
pracovrě-právních norem
a pověřuje tím vyšší od
borové orgány” , tj. nadří
zené odborové orgány bu
dou mít možnost kontroly
podniku bez ohledu na
orgány závodní. Zákoník
mění také své dosavadní
znění v tom smyslu, že

.

k výpovědi pracovníka ne
musí organizace prokazo
vat, že je pracovník ne
způsobilý plnit své povin
nosti. pouze že nesplňuje
“ některý z požadavků” .
Není také povinna hledat
propuštěnému
náhradní
zaměstnám, jak říkala li
tera zákona dříve, zavádí
všeobecně přísnější kont
rolu. zkoušky alkoholu v
krvi, přesnost docházek
atd. - vše v zájmu dělní
ků a na žádost “ jejich”
odborových organizací.
(Melbournský The Age
uveřejní delší výňatky z
Dubčekova
dopisu
ve
dnech 14. a 15. dubna,
p. r.)

gočmíte
MOTEL GUESTHOUSE
RESTAU RAN T
KALORAMA
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Komunisti a antikomunisti
(Pokračování se strany 1)
očí, když už příliš mnoho míru bylo zachráněno vál
kou a příliš mnoho národů ztratilo identitu v rájích
proletariátu, “ komunista na pokračování” se vyšvih
ne z bahna, jehož zápach ho obklopuje a ze staro
nové základny provede reorientaci.
I na to má ustálenou techniku. Mrtvoly z masa
a kostí i mrtvoly spirituální přičtou se navrub by
rokratických mutací a deformujících personalit.
Marx-leninismus je absolvován, víra v něj je znovu
neochvějně stvrzena. “ Komunista na pokračování” ,
který jednou odsoudil stalinismus, podruhé vraždu
souseda a potřetí útok na vlastní zem, je dále ko
munista a navíc — nevinná oběť předcházejících
kapitol.
Snad nikde to není ilustrováno lépe než v Londo
nově “ Svědectví” . London, v souladu s ostatními
případy své mutace, hraje úlohu oběti, jež mu be
zesporu patří. Co však on nikdy nepřizná a co je
patrně úplně mimo jeho chápání, je skutečnost, že
je daleko víc než jenom oběť, že je všechno, o čem
píše a v každé osobě, která se v jeho strašném svě
dectví vyskytuje. Je nejen oběť, ale také spolutvůr
ce systému, který z něj tu oběť udělal. Je vyslý
chající i vyslýchaný, žalobce i žalovaný; je lovec
i lovená zvěř, vězeň i stavitel zdí, které ho věznily,
je trýznitel i trýzněný, hrobař lidskosti i pohřbená
lidskost; je bahno, které stahuje dolů i tonoucí v
bahně.
Ani on ani jeho přátelé “ na pokračování” tohle
nikdy nerozeznávají, protože celá jejich “ reorientační technika” je založena na přiznání omylů a od
mítnutí zodpovědnosti. Soudí i stvrzují jedním de
chem a žádný z nich nemá poctivost řeckého radi.kála Theodorakise, který opustil stranu, protože ne
dovedl oddělit neoddělitelné, tj. komunismus od toho,
co se děje v komunistických zemích.
Navzdory populárním představám “ komunista na
pokračování” tedy nepředstavuje ve srovnání se “ sta
linským pařezem” žádný pokrok v logice. Když nic
jiného, stalinista, přes svou brutální zabedněnost, ví,
že prostě nejde, aby se vlk nažral a koza zůstala
celá. Liberální komunista to podle všech známek
neví a jeho mentální sterilita zůstává v etapách je
ho “ vývoje bez vývoje” nedotčena. Dopředu se hne
teprve tenkrát, když si jako Theodorakis uvědomí
závislost příčiny a důsledků a řekne s Camusem, že
“ pro vzdálené město, jehož světly si nemůže být
jist, neuhodí „bratra do tváře” . Teprve v tom místě
končí myšlenková stagnace, způsobená ideologickým
dogmatismem, a vynoří se znovu opravdová kvalita.
Dřímající smysl pro spravedlnost, jež stála na za
čátku, spojí se s intelektem, který rozeznal omyl a
s poctivostí, která z toho poznání vyvodila důsledky.
Není náhoda, že nejúspěšnější odpor proti totalit
nímu myšlení všech barev, a tedy také proti komu
nismu, je dost často veden právě exkomunisty (Koestler, Camus). Na rozdíl od davového antikomunismu
vycházejí jejich akce ze sociální, ne antisociální
platformy; jednají raeionelně, ne pudově; jsou mo
tivováni smyslem pro spravedlnost, ne sebeláskou:
jednájí, neomezují se na proslovy u piva; směřují
od konfliktu mezi spravedlností a svobodou k rovno
váze mezi nimi. Jejich antikomunismus není sobě
stačná, v sobě uzavřená jednotka, visící nehnuté v
morálním i politickém vzduchoprázdnu. Je jenom
jednou z mnoha částí myšlenkového celku, nutnou
přísadou každého zápasu za svobodnější, mravnější
a sociálně spravedlivější společnost. Jedině takový
antikomunismus, z něhož jak mozek,-, tak srdce uči
nily nezbytnou součást morální i intelektuální výzbro
je demokrata, má naději na úspěch.
Bohužel, není to tento antikomunismus, který na
nás denně civí z televizorů á často i z našeho vlast
ního tisku. Je to ten první, primitivní antikomunísmus, s nímž se setkáváme na každém kroku a
který svou tupostí sáni zabíjí ideály, jichž má plná
ústa. alé které denně zrazuje svým životem.
Obojí, reformní komunismus i “ skalní” antikomu
nismus, posiluje a ulehčuje činnost levých extré
mistů a tzv. anti-komunistů. První jim dovoluje od
dělit a isolovat sen"bd skutečnosti a kreslit komu
nismus v přijatelných barvách. Druhé usnadňuje
prezentaci všeho odporu proti levicové totalitě jako
něco směšného a iracionálního. Podle prastaré tak
tiky je slabomyslností jedněch dokazován zdravý ro
zum jiných.
Neandrtálský- antikomunismus patří ke křížům, pod
nimiž padá člověk, který neumí žít bez svobody. Kdy
by jeho stoupenci náhle objevili pravdivost přísloví
“ mlčeti zlato-” , komunismus by přes noc ztratil jed 
noho ze svých největších spojenců.

Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
ÚVAHA Z 8. DUBNA 1975
Dnes ráno jsem poslouchal v relaci “ AM” na vy
Výtečná strava a domácké prostředí.
sílači 3LO (ABC) rozhovor s vedoucím skupiny 22
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na svačinu.
australských válečných veteránů z války ve Viet
Srdečně zvou manželé Pospíchalov>
namu, kteří se rozhodli odjet na pomoc Jižnímu Víet, namu. Zamrazilo mě v zádech, když se reportér otá
Barbers Rd., Kalorama, Víc., tel. 728-1298
zal: “ Nemáte obavu, že byste tam mohl zahynout?”
— Odpověď: “ Nemám. Myslím, že zemřít v boji pro
ti komunismu je velice čestná smrt.”
Zamyslel jsem se nad tou skupinou mladých Austra
lanů, kteří se rozhodli bojovat proti komunismu ne
.
Velký výběr vín, lihovin a piva
l
tužkou ale puškou. Tito mladí lidé (mluvčímu je 27
dodáme
kamkoli
v
Austrálii
i
let) jsou odhodláni padnout v boji proti komunismu
za velkoobchodní ceny
|
v zemi, která byla v Paříži již před dvěma lety vlast
ně odepsána z mapy svobodného světa, nebo co z
Ceník na požádání
(
něj ještě zbývá. Jsou to lidé zdejší generace, která
byla vychována v podmínkách naprostého dostatku,
&
-v podmínkách, za nichž by ani největšího zastánce
demokracie nenapadlo jít bojovat do “ odepsané” ze
cr. Jonas & Victória Sts., Richmond, Vic.
mě proti ideologii, o jejímž působení pouze četl ne
Telefon: 42-4782
{
úplné zprávy nebo slyšel od nás bývalých nevolníků
nebo: 104 M illers Rd., Nth. Altona, Vic. 314-6281
z komunistického ráje.
Musíme si klást otázku: Co jsou to za silné eha- ! Máme na skladě též orig. Plzeňský, Prazdroj
raktry, kteří pozorovali komunismus přes ústí hlav
ně a kteří jsou připraveni padnout?
Komentář reportéra byl jasný: Padnout? Obětovat
se? Pro co? Pro koho? Za co? Blázni! Tentýž re
portér by však měl asi jinou odpověď někdy v roce
1943 pro amerického vojáka na Nové Guineji. . .
“ Blázni” , to si myslí reportér a s ním asi spousta (Pokračovanie zo str. 1) ktoré sa dosial’ snažia.
aby konferencia o európlidí. A tu se ptáme, co jsme my za lidi, kdy| jsme
poznali komunismus na vlastní kůži, když si uvědo 1potlačenia týchto práv a skej bezpečnosti a spolu
mujeme, o co zde komunistům jde a vždy půjde a slobod vo všetkých ze práci udržala na progra
když vířné, že se komunismus dá zastavit pouze zbra mích, ktoré sa dostali do
me medzinárodných jed
němi — co my? Myslíme si, že ta hrstka Australanů
otázku 1’udských
jsou blázni a my jsme ti rozumní, kteří se krčí a sféry sovietskeho vplyvu naní
čekají, až past komunismu dopadne na jejich hla a moci, včítane Českoslo práv a slobod pre naše
vy, kteří nejsou ochotni dělat proti komunismu ani venska.
národy doma. Rada sloto nejmenší — dělat dokud je čas? Jací jsme? Znám
Československa
Snahou Rady je podpo bodného
mnohé z nás a proto se bojím odpovědi,
sa
preto
obrátila
na váčOlda O., Flemington řit’ tie šily na Západe,
ší počet exilových pracovníkov
z akademických
radov v Spojených štáVeškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
‘ toch, Kanadě, Európe a
Austrálii, aby napísali pri
příležitostí
30. výročia
konca druhej světověj voj
ny dopis o československej
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 <
otázke
dnešných
dní.,
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189 < adresovaný redakcii no připravili širší výklad o pre svojich
vin, které čítají a aby situácii v Československu poslancův.
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— Dne 1. dubna nastou
pili opět nováčci k zá
kladní dvouleté vojenské
prezenční službě. Noviny
píší, že je čeká 730 dnů
s náročnými úkoly bojové
a politické přípravy.
— V Bratislavě zemřel 1.
dubna náhle ve věku 65
let národní umělec PhDr.
A. Matuška, vědecký pra
covník literárně vědného
ústavu Slovenské akade
mie věd.
— Jarní zemědělské prá
ce jsou v českých zemích
vinou špatného počasí vel
mi opožděné. K 1. dubnu
bylo
oseto obilovinami
189.800 ha ( z toho 100.600
v Jihomoravském kraji),
kdežto loni bylo v tutéž
dobu oseto 700.000 ha.
Cukrovka se dostala do
půdy na 5.860 ha (zase
většinou jen na jižní Mo
ravě), kdežto loni bylo v
téže době oseto cukrovkou
90.700 ha.
— Čs. pavilón na káhirském mezinárodním vele
trhu byl odměněn zlatou
medailí. (Celkem bylo od
měněno 8 pavilónů.)
— Ve dnech 2. a 3. dub
na byl zahraniční ministr
B. Chňoupek na oficiální
návštěvě Francie. Jednal
zejména o možnosti za
končení
konference
o
evropské bezpečnosti a
spolupráci.
— Městský soud v Praze
odsoudil 221etého I. Nermuta na 23 let a 201etého
M. Rusa na 25 let žaláře
za zavraždění
471etého
muže, s nimž udržovali
homosexuální styky.

E
E

E

— V Dáresalámu podepsal
náměstek ministra zahra
ničního obchodu J. Jaku
bec dohodu o hospodářské
spolupráci s Tanzanií, dle
níž poskytne Českosloven
sko Tanzanii úvěr ve vý
ši 4 miliónů dolarů na vý
stavbu investičních cel
ků.
— V Praze zemřela po
dlouhé těžké nemoci redaktorka ing. Z. Bendlová.
— V Praze byl na oficiál
ní návštěvě německý spol
kový ministr zahraničí
Genscher. Byl přijat Hu
sákem a štrougalem a měl
delší porady s B. Chňoupkem, které se vedly “ věc
ně a otevřeně” . Noviny
poznamenávají, že porady
byly úspěšné, i když “ na
některé otázky zůstaly do
sud odlišné názory” .
— Kolektiv redakce listu
Večerní Praha převzal u
příležitosti 20. výročí vy
dání prvního čísla tohoto
listu Řád práce.
— V bývalém pivovaře v
Koutě na Šumavě se za
čala vyrábět whisky - ja
ko pravá skotská.
— Na velikonoce byl pro
puštěn president Svoboda
z ústřední vojenské ne
mocnice do domácího lé
čení. Zpráva lékařů uvá
dí, že “ zdravotní stav
presidenta republiky si i
nadále vyžaduje soustav
nou a všestrannou lékař
skou péči, kterou zajišťu
je kolektiv pracovníků pod
vedením lékařského kon
zilia Státního sanatoria v
Praze” . L. Svoboda je už

Provádíme veškeré práce optické
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"Řekněte to květinam i"
f n

j

spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávku

,

v Československu nebo v jiných státech

i

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

1
1
I
i
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INTERFLORA—
KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA

i
1
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Od houkáni do houkání

Vseobecne panuje názor, že být dělníkem v kapitalistickém státě je hrozný
plný rok neschopen vyko úděl. Chudák je vysáván-a využíván od božího rána až do pozdního odpoledne,
návat svůj úřad a není na pracovní tempo je neúprosné, není možné se na chviličku "v y p a řit", pořád se
děje, že by se jeho zdra
votní stav o tolik zlepšil, musí dělat.
aby mohl zastávat aspoň
Zato v socialismu se dělníci mají báječně, praví oficiální propaganda. Ku
část svých úkolů. Kreml podivu podobný názor slýcháváme i z některých úst v exilu. " J ó ," vzpomínají
se však stále ještě neroz tklivě, " v republice jsme se nepředřeli, v pracovní době se vařilo kafe, chodilo
hodl, kdo má být jeho ná
se na pivo, na "frť a n a " , stejně jako do fronty na melouny či na hovězí játra
stupcem.
— Ve věku 64 roků zemřel nebo ke kadeřníkovi."
v Bratislavě
předseda
To všechno ovšem patří
Jak taková opatření vy bot nikdo nevedel, kdy
Slovenské národní rady a
člen mnoha stranických a dávné minulosti. Režim si padají? Tak například v přijdou, budou muset pra-'
vládních výborů Ondřej představuje rozkoše budo okrese Jablonec nad Ni covat v prodloužených
Klokoč.
vání socialismu zcela ji  sou má ONV,
okresní směnách, až bude jejich
— Dne 9. dubna-přijel na
státní
notářství, zákazník doma z práce.
jednodenní oficiální ná nak. Domnívá se, žé samo soud,
Okresní národní výbor
vštěvu Československa ge plnění plánu a překračo okresní prokuratura a vo
nerální tajemník OSN dr. vání závazků k různým jenská správa, tedy všech v Jablonci zamýšlí také
Kurt Waldheim.
vítězným říjnům, únorům, ny nejdůležitější úřady, pořádat svatby nikoliv v
— Hydrogeologický prů
květnům či srpnům by otevřeno dvakrát týdně pátek dopoledne, jak bylo
zkum objevil v Konstanti
nových Lázních tři silné mělo být pro dělníka do déle, v pondělí do čtyř a dosud zvykem, ale až v
léčivé prameny. Počítá se statečným zdrojem potěše ve středu do pěti odpo sobotu. Zabíjí se. tím dvě
s pozdější výstavbou no ní. A protože v socialismu ledne. Prodloužené směň)/ mouchy jednou ranou, ří
vých lázeňských objektů.
má vždy mínění strany a jsou i ve spořitelně a ve kají soudruzi: mladí no
—- Ve Varšavě byla podepsána dohoda mezi Pol vlády vrch nad míněním zdravotním středisku. I vomanželé budou v pátek
skem a Československem dělníků, uzda je přitaho děti se pochopitlně musí pěkně makat a v sobotu,
o změně linie státních vána.
podřídit - v jeslích jsou kdy normálně měli svatbu
hranic a o některých dal
K poslednímu značnému kojenci od půl sedmé rá v kostele, budou muset jít
ších otázkách spojených
se stavbou polské přehra přitažení otěží došlo v re no až do pěti odpoledne a na úřad. . .
dy na Dunajci.
Komentátor Svobodného
publice dne 1. dubna, tedy v mateřsKé školce čekají
— Ministr zahraničního v den, kdy se obvykle vy na mámy podle potřeby slova si povzdychl, že “ no
obchodu Andrej Barčák
až do setmění. Není tedy vá opatření se ještě ná
byl na třídenní návštěvě vádí aprílem. Tento stra
Egypta, kde se sešel s nický apríl je však myšlen nadále možné, aby se pra ležitě nevžila” a lidé ji
ministerským předsedou smrtelně vážně. “ Aby si cující matky vymlouvaly, mi nejsou nijak nadšeni.
Abdalem Azzizem Higázím občané nadále nemuseli že nemohou jít na stra O nadšení
pracujících
a s dalšími členy egyptské
nickou schůzi po pracov však už režimu dávno ne
vyřizovat
své
záležitosti
v
vlády.
ní době, protože musí utí jde. Hlavně, když poslou
době,”
praví
— _ O velikonocích se pracovní
chají.
Marcela Čechová
ovšem nezastavila práce v oficiální tisk, “ budou ve kat pro dítě do jeslí.
V závodech se zavádějí
důležitých podnicích, pře všech okresech České so
devším ne v dolech a hu
přísné kontroly absence,
tích. Tak z Ústí n. L. do cialistické republiky zave odcházet se smí jenom na
HŘE NA PIANO
šlo “ hrdé hlášení” , že za dena četná .opatření, vy
sobotu a neděli vytěžili plývající z vládního usne zvláštní propustky, nepři
vyučuje v Melboume
severočeští havíři 327.000 sení k lepšímu využití jímají se již nadále vý
bývalý
tun uhlí a z uhelných zá
mluvy na špatně fungující
pražský pianista
sob bylo odklizeno 900.000 pracovní doby.”
dopravu -.těm, kteří při
JIŘ Í RICHTER
kubíků nadložních zemin.
plat g
cházejí
pozdě, protože má
Rovněž směny o veliko
361 Royal Parade,
nočním pondělí přinesly tidenní návštěvu v Bejrú- vlak či tramvaj zpoždění,
Parkville, Víc. 3052
dobré výsledky.
tu, hlásila úspěch: liba je uloženo zmeškaný čas
Telefon: 347-8248
— Delegace čs. spisova nonští spisovatelé připra nahradit. Údržbáři a opra
telů, vedená Donátem šaj- vují arabské vydání anto
Může
učit též základy
nerem a Vladimírem Rei- logie českých a sloven váři, na něž se obvykle
hry na harmoniku.
muselo
doma
čekat,
neselem, která vykonala pě- ských spisovatelů.

Amnestie a návraty
K 30. výročí "osvobození Maďarska Sovětskou
armádou" vyhlásilo prezídium' Maďarské lidové
republiky opět jednou amnestii, která se vztahuje
také na maďarské občany, kteří nezákonně opu
stili Maďarsko, "ale nedopustili se při tom žád
ného jiného trestného činu", pokud se vrátí do
vlasti do 31. prosince 1976. Prohlášení říká, že se
amnestie nevztahuje na osoby, které se dopustily
těžkých přečinů proti státu, lidu, veřejnému po
řádku a bezpečnosti, a na recidivisty.
Počítá se s tím, že Československo vydá kon
cem tohoto měsíce nebo začátkem května rovněž
amnestii, která se bude také týkat čs. uprchlíků.
Čs. komunistický režim se už delší dobu připra
vuje, aby se příští amnestie nesetkala s takovým
fiaskem, jako ta k 25. výročí února. Po několi
kaměsíční zesílené protiexilové propagandě může
se rožim pochlubit propagačním úspěchem: v mi
nulém měsíci se vrátil do Československa posrp
nový uprchlík Tomáš Řezáč, syn známého komu

nistického spisovatele Václava Řezáče. Tomáš Ře
záč žil vě Švýcarsku a tam napsal (pod pseudo
nymem A. Lidin) špionážní román Trpaslík na
houpačce a poému Psychogenes. V Českosloven
sku psal do r. 1968 reportážní črty z prostředí
StB a armády pod pseudonymem Karel Tomášek.
Skutečným důvodem k návratu Tomáše Řezáče
jsou však rozvrácené rodinné poměry, alkohol a
— v důsledku toho — propuštění z místa. Pobíd
ky z Prahy a záruky, že se synovi Václava Ře
záče doma nic nestane, hrály jistě také roli. V
pražské televizi ovšem Tomáš Řezáč prohlásil, že
šel na západ jen proto, aby odhalil tamní nešvary.
T vrdil, že se uprchlíci mezi sebou hádají — na
čemž asi bude dost pravdy — a že si zvláště ve
Švýcarsku žijí veimi bídně — čímž se zřejmě sna
žil vysvětlit své ztroskotání.
Švýcarsko ovšem nebránilo Tomáši Řezáčovi v
návratu — žádný demokratický stát nebrání tako
vým osobním rozhodnutím.
jk
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Slovenski evanjelici v
kritických vojnových rokoch

Pittsburghské Národně Noviny uveřejnili 15. marca 1975 článek "Pápež Pius ci osvědčujeme sa aj na
X II,. Msgr. Tiso a naše svedomie", převzatý z tlače slovenských intelektuálov tomto mieste, že stojíme
v Říme, v ktorom sa medzi iným píše: "Pius X II. sám odhalil (v dokumen- na státoprávnom stanovi
Capitol House, 113 Swanson St.,
J"
l
tárnom diele "Svata Stolica a vojnové obete", 1974) obsah súkromného listu sku ústavy Československa
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí ,
kňázovi, ktorý zavinil Msgr. Tardimu starost". Monsignor Tiso ako prezident a a veťmi dórazna sa vy
Telefon 63-2231 --'M luvím e česky a slovenský 1
kňaz vládol na Slovensku v rokoch 1939-1945. Vo zmienenom súkromnom liste stříháme před nerozmýšle
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
(1
napísal pápež Pius X II. Msgr. Tisoví, že "přechovává nádej, že slovenská vlá ními alebo 1’ahkomysel’nýVašim příbuzným i bez lékařského předpisu, i
da a i'ud, takmer úplné katolicky, nebude nikdy prevádzať násilné deportácie mi pokusmi akéhokoťvek
v nutných případech i telegraficky.
\
prísiušníkov židovskej rasy a že skutočnosť, že takéto opatrenia sú konané ďalšieho trhania českov národe s ve!'kými katolickými tradiciami a vládou, ktorá sa vyhlašuje za slovenskej republiky . . .
nositeťa a příslušníka týchto tradicii, ho znepokojuje". (7. 4. 1943).
Ohlašujeme před celou
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
1|
slovenskou
evanjelíckou
Článek Národných No straně Vašej a našich vo- světověj vojny na Sloven
ale v í obotu je zavřeno.
1
verejnosťou, . že sme za
vin pokračuje: “ Ako je jakov, ktorí započali te- sku 450.000. boli aj za
len možná nacistická ra raz boje z.a vykorenenie Slovenského štátu proti autonomně, samosprávné
Slovensko v rámci česko
sistická
vyhladzovacia tejto hroziacej (britsko- zlu - nielen ako evanjelíc
slovenskéj republiky .
kampaň a spolupráca s sovietskej) skazy.”
ki kreáťania, ale aj ako
Autor článku Juráš sám
touto kampaňou v akejPravda je, že sa ve- slovenski národovci. Kaž
bol za vojny dva rázy ob
koťvek formě v národe, dúci nemeckí protestanti dý rozhťadený
Slovák
ktorého pápež sám vyhla až na výnimky biskupa predsa vedel, že Hitler za- žalovaný a víacráz tero
rizovaný, keď sa stala
šuje za takmer úplné ka Niemollera
a veTkého mýšla zotročit’ všetkých
úderným oddielom režimu
Jarka Vlčková
tolický, dokonca s veťký- evanjelíckeho
filozofa Slovanov, a s nimi, bez
Hlinková garda. Už v noci
• Nucený pobyt v Brixenu podlomil Havlíčkovo mi katolickými tradícia- Dietricha Bonhoffera, prá ohťadu na vierovyznanie,
zdraví.. Zkrušila ho i smrt jeho ženy Julie, která mi?” A dodává: “ Iste že vě tak ako aj katolícki aj Slovákov, ktorých ne- na 12. marca 1939 vnikli
gardisti násilím do evanzemřela 16. dubna 1855, právě 11 dní před Havlíč mravné učenie Církve je příslušníci na vedúcich
zlikviduje len dočasné . .
kovým návratem, do vlasti.
__
i
jelíckej fary v Modře a
také, že je nemysliteFně, miestach či v Nemecku či Slovenski evanjelici pova
• 20. dubna 1420 — v sobotu před sv. Jiřím — byl
hrubo osočovali
farára
vydán husitský manifest s prohlášením, proč nemá aby Msgr. Tiso a jeho l ’u- na Slovensku nepostavili žovali Slovenský štát za
Dérera,
taktiež
v
noci
vybýt král Zikmund přijímán za krále. Čeští páni a dia mali čokoťvek do či- proti hitlerovským zver- provizórium z milosti Hit
vlieklí z domov Jána LaPražané vydali tento manifest v době, kdy král Zik nenia s genocidou. Histó- stvám, páchaným nielen lera . . . ”
mund připravoval proti Čechám první křižáckou vý
zišťana, Příhodu a fará
ria však podává o tom na žiaocn a Slovianoch.
Ján Ušiak píše v štúdii ra Vojtěcha. Hrušku zo Supravu, usvědčili Zikmunda ze zrady na českém ná
Stateční ale na všetkých jemu ne
rodě a ze snahy o jeho úplné vyhubení. Manifest jasnu správu.
“ Evanjelícka
cirkev a čian a skrvavili ich. Evanotiskl již Palacký ve svých Dějinách.
členovia Církve sa domá- pohodlných 1’udoch bez Slovenský štát” : “ Postoj
jelícke kraje a obce sa
• Poprvé vystoupil Jaroslav Vojta v Národním hajú vysvetlenia takéhoto rozdielu náboženstva a
evanjelíckej církve* augs- stali partyzánskými. Údivadle tehdy, když “ zaskočil” za onemocnělého ko postupu . . . ”
rasy. Nemeckí evanjelici, burghského vyznania k
legu Matějovského v roce 1912. Trvale pak zde vy
čast evanjelíctva v Sločlánok slovenských ka ako ostatní nemeckí obča- Slovenskému štátu a jeho venskom národnom po
stupoval od roku 1925, kdy ho tam z Vinohrad při
vedl K. H. Hilar. Vojta vytvořil na divadle stovky tolických intelektuálov v nia, nechali nacisto v ša- režimu vyplýval z troch
vstání
charakterizovala
hrdinských, charakterních, konversačních a komic Říme sa zaobeťá tiež po- rapatiť a neraz čítali pria- základných
skutečností: vláda Slovenského státu 3.
kých postav. Byl Vávrou v Maryše bří Hrštíků, žižmo z kazateťne nacistic z obavy o osud národa,
septembra 1944 v bratikou ve stejnojmenné hře Jiráskově, Bláhou ve Strou- stupom evanjelíkov v Hit- ké úradné prehlásenia.
lerovej
Tretej
říši,
Eklez odporu proti totalitnému slavskom rozhlase takto:
pežnického Našich furiantech. Klubkem v Shake
Aké
však
bolo
stano
spearově Snu noci svatojánské, Říhalem ve Véčeru siastická Rada Nemeckej
režimu a z tiesnivej per "Terajší puč a všetky
tříkrálovém, Doolittem v Shawově Pygmalionu, če- Evanjelíckej
(Lutherán- visko evanjelíkov na Slo spektivy moci politického krvavé výtržnosti organibutykinem v Čechovových Třech sestrách. Jaroslav
vensku? O tom píše evan(str zujú luteráni čechoslovác:
Vojta, divadelní a filmový herec, zemřel 20. dubna skej) Církve poslala pria- jelícky kňaz Jozef Juráš katolicismu ... .j.”
mo
Hitlerovi
30.
júna
1941
28-29)
1970.
keho razenia. Tak napr. z
v článku “ Slovenski evan• Z posledního období Jiráskovy tvorby pochází jeho tejegram tohoto zjnenia:
30 členov revolučného vý
K
historii
tragických
dvoudílný román Husitský král, v němž spisovatel “ Nech Všemohúci
Bóh jelíci v odboji” v Kalen vojnových událostí píše boru v Banskej Bystrici'
oslavil vládu Jiřího z Poděbrad. Roku 1452 na svá pomáhá Vám a nášmu ná dáři Sión na rok 1975 na
je 28 luteránov a dvaja
tek sv. Jiří byl zvolen správcem království české
stránkách 28 až 43 medzi dp. farář Juráš v Kalen
ho a po smrti Ladislava Pohrobka (23. 11. 1457) byl rodu proti dvojitému nekatolíci. . . Luteráni to rodáři
Sión
takto:
a iným toto:
pak jednomyslnou volbou českých stavů zvolen dne priatďovi . (Rusku
“ Vládcovia na Sloven bia . . .” Na druhý déň už
2. března 1458 českým králem, kteroužto volbu ohlá Anglicku) . . . Církev v
“ Slovenski
evanjelici,
sku,
aby vyhověli doby tuto reláciu miernili, lebo
sil pražskému lidu nejvyšší purkrabí Zdeněk Kono- svojich modlitbách je na ktorých bolo v období II.
pišťský ze Šternberka. Jiří z Poděbrad se narodil
vačným piánom a katego sami dobré věděli, že do.
národného
dne 23. dubna 1420.
rickým požiadavkám Hit Slovenského
• Bylo mu 20 let, když s úspěchem vykonal zkouš
lera, pri rozličných príle- povstania sa r. 1944 zapo
ku vrátenskou. To už naplno poznal, jak odpovědná
žitostiach Vyhlašovali, že jil temer celý slovenský*
je to věc řídit na horní Vltavě těžkou nákladní loď.
ím nestačí Autonomně Slo národ bez rozdielu vieroOtevření řetězového mostu r. 1841 podle plánů ing.
Vzhledem k velkému zájmu. a poptávce
Bedřicha Schnirna byla jedna z největších pražských
vensko, ale pripravujú sa vyznania, nie s menším
rozšiřujeme podnik o
slavností — a Vojtěch Lanna tuto stavbu provedl.
mostatný slovenský štát. nadšením, ale s váčšou.
- PEKAŘSKÉ VÝROBKY
Dostalo se mu velkých poct a čestného měšťanství.
Na tieto plány reagoval v silou, ako v povstání roPozději zakládá s bratry Klemy, obrovský důlní pod
Kromě dortů a jakostního pečivá vyrábíme
mene slovenského evanje kov meruósmych. (1948nik kladenský a od uhlí přechází Lanna -k těžbě^ že
* ČAJOVÉ ZÁKUSKY * BÁBOVKY
leza a k založení Pražské železářské a pro zlepšení
líctva
generálny biskup *-49).
* MAKOVÉ ZÁVINY * TVAROHOVÉ KOLÁČE
dopravy buduje buštěhradskou železnici. Vojtěch Lan
Dr. čobrda vo svojej sprá
Nie sú pochyby, že za
na, český mecenáš, který umožnil r. 1870 Máneso Vždy v pátek a v sobotu: MÁSLOVÉ ROHLÍKY
vě
na
generálnom
konven
vojny
trpěli a umierali
vu poslední cestu do Itálie, se narodil 23. dubna 1805.
* BRIOŠKY * BOSŇÁKY * GRAHAMŮV CHLÉB
te 9. februára 1939 medzi mnohí katolícki ako aj
• Kus života, tak se nazývají vzpomínkové fejetony
CO NW A Y S
CAKES,
středoškolského profesora Vojtěcha Martínka, auto
iriým takto: ‘Ako sloven- evanjelícki
Slováci. Že
maj. B. & E. Dvořáčkovi,
ra trilogie z rodného Ostravska, a další trilogie Kaskí vlastenci a národov- dnes mladí slovenski incukrárna a pekárna,
menriý řád, v níž zachycuje osudy jednoho selského
telektuáli v Říme, najma
rodu v období od dvacátých let až po druhou světo
192 Commercial Rd , Prahran, Víc.
vou válku. Vojtěch Martínek zemřel v Ostravě 25.
slovenski katolícki kňazi,
Opravy
(naproti tržnici). Tel. 512415
dubna 1960.
radiopřístrojů, TV,
chcú
vedieť celu historic' -j— ............. ............
" '
................. J .......
- ....................... - .....
= .
• 27. dubna 1945 vstoupila americká armáda do
transist. a domácích
kú pravdu a chcú oboznáChebu.
elektr. spotřebičů pro
• 29. dubna 1885 se narodil “ zuřivý reportér” Egon
miť svetovú veřejnost’ so
vádí spolehlivě a levně
loncellistu Hanuše Vihana či Josefa Suka u klavíru
E. Kisch, který je autorem mnoha cestopisných cau- obklopeného jeho přáteli.
E. HALUŠKA
stanoviskom Svátej Sťoli-.
serií. v nichž hovorovým slohem vtipně promlouvá
F. 58/125 Napier St.,
• 30. dubna 1945 byla konána ustavující schůze
ce, je iste vec, ktorá si,
o nejrozmanitějších námětech a příhodách na svých české národní rady, jejímž předsedou byl zvolen
Fitzroy, Víc.
zaslúži všeobecnej podpo
cestách — i do Austrálie (Přistání v Austrálii), již Dr. Albert Pražák. Týž den čert odnesl duši vraha
Tel. 419-3319
navštívil (s překážkami) v létech 1934-35.
ry a ocenenia.
Adolfa Hitlera — měl-li vůbec nějakou.
' • 30. .dubna 1880 se narodil český karikaturista a
malíř Hugo Boettinger (vl. jm. MUDr. H. Dessi-
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Česke-německé vztahy
Ferdinand

Peroutka

Vždy Je neHěpe začínat od nějakého faktu. Fakt je, že česká historie je dnes nejvíce studována Něm
ci.
vedením universitního profesora Bosla vytvo řilo se v Mnichově středisko jménem Collegium
Cardšftsjrai — vlídná to patrně vzpomínka na pražskou Karlovu universitu, čilým tempem toto CollegiiuB vydává studie o starší, moderní a nejmodernější české historii, o československé první republi
ce, ® Č*š*ct« za protektorátu, o intelektuálních silách v československé demokracii, o postavení Masaryfca a Beneše v ní. Vyšla i objemná kniha pana Bachsteina, nejdokumentovanější
dílo z moderní
cesfcé historie v této době, o heroickém a marném pokusu německého sociálního demokratického poslan
ce Wenzia Jaksche o česko-německé vyrovnání v letech třicátých. Collegium Carolinum pořádá také
debatní zasedání, na něž s velkou ochotou zve Čechy. Neurčuje si, jak někdy bývá, předem výsledek, k
némax chce dospět, vyslýchá obě strany.
Tato činnost Collegia Carolina je pomoc, jakou česká historiografie odjinud dostat nemůže. Fran
couzská a anglická kultura vždy byly příliš uzavřené, než aby se podrobně zajim aiy o jiné národy,
zejména, jsou-li to národy menší. Amerika složením svého obyvatelstva je daleko otevřenější, ale je
zde velká soutěž o pozornost a podporu. Tento stát je veden svým mocenským postavením k tomu, aby
se zajímal o sto národů, které dělají dnešní historii, a černošské a hispánské složky na universitách si
všelijak vynucují, aby byla pěstována především je jic h historie. Český historik, nebo ten, kdo by chtél
b ý t český historik, zde mimo to trpí nedostatkem pramenů, které jsou na zámek zavřeny v Praze.
Někdy sepíše spíše ideologický traktát než faktickou historickou studii. Doma — je známo, jak je
doma. Tam jsou historikové jednou z nejpronásledovanějších vrstev, mnozí z nich prošli vězením nebo
ještě v něm jsou.
Můžeme mít za to, že bě. Po roce 1948, když oba byli svými soukme- to, že se počeštil. Roku
Collegium
Carolinum část Čechů odešla do exi novci obviňováni z národ 1918, když vznikl samo
vzniklo z nějaké širší a lu a Němci byli násilně ní zrady.
statný
československý
dostatečně cítěné potřeby. vystěhováni, poměry byly
Než dále v uvažování stát, vůdce české sociální
Snad dojde k prvnímu zuřivé. Když se exilovavší pokročíme, pomysleme na demokracie se jmenoval
dialogu mezi Němci a Čech přátelsky setkal s stav, v jakém byly české Němec a vůdce německé
Čechy po velmi dfodíě do vystěhovaným Němcem, země, když patřily k ra- sociální demokracie se
kousko-uherskému
moc jmenoval Czech.
nářství. Byly Čechy - pří
Toto spolužití, tento nejrodou, horstvy zřetelně užší styk měly své ná
oddělené od Německa, jak sledky: vytvořil se spo
se mělo za to. Ale v jed lečný způsob života. Ať
nom z těchto ochranných jakkoli Češi a Němci po
hoxstev si Krakonoš mru liticky bývali proti sobě,
čel německy, a Labe od zvyky svého denního ži
Boodoice na sever si ně vota patřili k sobě. Poli
mecky šeptalo, jak by ticky se češi hlásili . k
Hešsršcfa Heine napsal. V Anglii a Fracii, ale prak
Tato kniha, která je zdarma, te protange.
čnsáěrH horstvu. na Šu ticky, v souhlasu se svým
Za své peníze jste musel bezpochyby těžce
mavě.
lesy ve větru také bližším okolím, žili spíše
pracovat. Je pro o znepokojující pozorovat, jak se
jejich hodnota zmenšuje. To je důvod, proč je ta to větsnae luačrfy po němec jako Němci jídlem, pitím
kniha “ Vaše pemze a váš život” — “ Your mooey ku. Bez bešoeoTáséfeo sty a ústrojem počínajíc. Jen
and your life” — právě teď tak cenná
lu: poferaBšěsH kraje hlu ta a tam český jedinec s
Kniha má 160 stránek (s určitým volnýma
boko dovnitř země byty vypětím vůle pěstoval v
místem pro poznámky) a měla by cenu pěkných obsazeny Němci- V i ™ ř
sobě francouzský nebo
pár dolarů. Při zjištění pák, že je tato kniha
byla národnostní feasiee a s g ik iý styl. Celkem ře
zdarma, je docela nezbytné ji mít.
na určité linii svrchovaně čem . z trvalého, intimní
Je to praktická domácí příručka o osobních
neněžních záležitostech, jako o kupování a
rsezřetelná. Tu městečka, ho. sáažeíéisQ spolužití Če
a vesnice patřívaly napůl cha a S a c c i , vyrostl ja 
=-—
—-»■- —
kupováni, nového
Čechám a napěl Něuseám. kýsi iaepopaesasvaný, ne
— y nebo použitého
: hranicí býval potok. V
b # . sa mapách
dani žtvotnídb
: Čechách, na Moravě a ve neaafcresJesj ůbear, jemuž
1 pojistek, poplatků
, Slezsku, se dva národy však nebyl® msáso -apfcafc
z dědictví atd.
; tak pnxnísOy jako nikde přirozenost. ČeS a Nějsci
Je to též
'
zásobárna
: jinde v Evropě. Češi do žfli v organické Je&sstě
^
>rmací
kazovali. že tím jsou vin a v politické nejesfaoté.
V '’ M ° jiných peněžních ni čeští králové, kteří zva
U V '
|
záležitostech.
V devatenáctém století
li Němce do země, a že
|Požádejte o
český nacionalismus po
toto promíšení trvá teprve
,j
ředitele
stupně mohutněl, ale zá
<
nejbližší filiálky
pět set let, že před tím
roveň
přebíral formy ve
i Národní banky.
bylo jinak. Ale, ovšem,
řejného a politického ži
Netvrdíme, že
pět set le t. . .
známe metodu,
vota od Němců, jejich
Kdybychom přijali ná
jak okamžitě
organisaci stran, jejich
zor, že národy jsou zalo
' V
i odstranit inflaci,
sociální demokracii, poli
**
í ale touto knihou
ženy na biologii, biologie
tické zvyky i rétoriku.
můžeme zmírnit
byla nejdůkladněji pro
^ ^ P B n ^ B
její náraz. A to
míchána, a někteří, s po Je-li třeba nějakého jasné
^^H ^B 1|£
je dobrý začátek.
lovinou německé krve, ho důkazu, je zde: nejna
jen svou vůlí se rozhodli, cionalističtější česká orgake kterému národu chtějí nisace, Sokol vznikla přes
patřit. Roku 1920 známý ně podle německého, vzo
český básník K. S. Neu ru, podle Jahnových tur
mann v jakémsi záchvatu nerů. Tak tělesný cvik u

The National flank
se snaží ze všech sil
udržet hodnotu
vaieho dolaru

X) National Bank

ose-d-oos

žaloval na svého otce za
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RÁMUJTE

u první pozlacovačské firmy v Austrálii

S

i. KOŠŇAR PTY. LTD.

I

112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.

S

Telefon: 37-3109

|

nebo: 42 Howard St., North Melbourne

<

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

I

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

Jaroslav Strnad
Historie se opakuje.
Za našeho mládí jsme věděli o Kurdistanu jen
to. Co nám o něm vyprávěl dobrák Karl May. V i
děli jsme tuto část planety očima Kara ben Nemsiho a hadži Halefa a snad ani nebylo zapotřebí
víc. Kurdské kmeny žily tehdy po svém, poháněly
svá stáda po rozsáhlém území, nikdo je v nomádsfví neomezoval. Jejich domovina byla teprve po
měrně nedávno rozštěpena nesmiřitelně ve tři části,
z nichž každá připadla jaksi neodvolatelně jinému
státu.
V šedesátých letech, a snad už dřív, poslušní obec
nému trendu se začali iráčtí Kurdové domáhat auto
nomie. Proč taky ne? Svůj stát mohou mít Súdánci, Uganďané, ceylonští domorodci si své území
pojmenovali po svém; proč by tedy nesměli Kurdové
usilovat o samosprávu?
Svět, ve kterém žijeme, se už dávno rozhodl řídit
realitou a ne tím, co by bylo spravedlivé a čestné.
Irácká republika, z arabských států skoro nejbo
jovnější, odmítla vzít požadavky Kurdů na vědomí
a potírala tyto své spoluobčany ohněm a železem.
Turecko, kterému připadl jin ý kus kurdského úze
mí, uzavřelo už dávno přechody, kterými se pod
jeho ochranu uchylovali kurdští uprchlíci z Iráku.
Letos 6. března se potom objal perský šach v Alžíru
s iráckým místopresidentem Husseinem. V dolaro
vém stínu olejového souručenství skončilo tímto dvo
jitým chruščovem pohraniční hašteření Iránu s Irá 
kem. Zároveň jím byl zpečetěn osud iráckých Kur
dů a jejich práva na sebeurčení. 1 Američané ho
dili Kurdy přes palubu jako nebezpečnou zátěž pro
jednání na Blízkém východě, a už nedodají Mustafovi Barzanimu ani jednu patronu, aby se mohl brá
nit proti násilí irácké vlády. Barzani složil zbraně
a jen několik tisíc příslušníků jeho národa hodlá
vést guerillu v pohoří Badinan.
Kordové bojovali jen, tak říkajíc, konvenčními
zbraněmi. A na své půdě. Nikoho neunesli, nebrali
ndkajaMw nespáchali atentát na žádného západního >
dfeimnata, nestříleli na cizích letištích po nezúčast
něných cestujících. Kdyby byli rozpoutali teror v
(Pokračování na str. 6) mezinárodním měřítku, není pochyby o tom, že by
Barzani bž dávno směl promluvit s dlaní na re
volveru ve Spojených národech. Teror se vyplácí.
Levice na západě, která má plnou hubu práv
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Česko-německé vztahy
(Pokračování se str. 5)
Čechů i Němců nabyl zce
la jiné podoby než měl ve
Francii nebo v Anglii, kde
tělesný cvik byl individuelní,
zábavě blízkou
činností gentlemana. Něm
ci a po nich Češi podro
bili tělesný cvik národní
disciplině a zavedli do ně
ho orgaňisovanou hromadnost. Svaly vědomě pěsto
vali,
aby byly velké,
tvrdé a stále napjaté pro
případ, že národní potře
ba jich by se ukázala. Tak
se češi a Němci dali vést
společnými zásadami, oby
čejně proti sobě.
Toto životní společen
ství, ač přečasto pro Če
chy tísnivé, nebylo jim po
jiných stránkách bez užit
ku. Byli to němečtí pře
kladatelé, kdo otvírali čes

zel do exilu, předcházela
ho pověst vážného mysli
tele, -založená zejména na
jeho knize “ Rusko a Evro
pa” . Ale tato kniha byla
na demokratickém západě
známa jen z německého
překladu.
Mimo to ovšem se vy
tvořil společný organismus
hospodářský. Na jaře ro
ku 1921 byla vystavena
jednota Československa se
západem - více ideologic
ká než praktická. Byl roz
por mezi tím, co bylo po
chopitelno
politicky, a
tím, co bylo pochopitelno
hospodářsky.
Tehdy se
Německo zdráhalo platit
vysokou válečnou pokutu,
kterou mu mírová smlouva
uložila. Západní vítězové
ohlásili trestní sankce,
obsazení velkých částí ně
meckého území, a vyzvali
své menší spojence, Čes
I
ST ŘEL C I!
koslovensko, Polsko, Ru
I
Pušky * brokovnice * kulovničky
munsko, Jugoslávii, aby
l
známé Winchestrovky neb jiné značky,
se k tomuto tažení připo
i
jakož i náboje dodá Vám
jily. Německo vyhlásilo,
(
se zárukou a se slevou
že přeruší obchodní styky
!
JARKA FLEIBERK
se všemi státy, které se
i
Lieenced Gun Dealer
k sankcím připojí. Tu čes
,
Tawanga South, Vic. 3698
koslovenští odborníci pod
Telefon: Mt. Beauty (061) 57-2011
robili analyse skutečné
poměry. Dotud Českoslo
vensko žilo v představě,
[tiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'.
že je spojeno se západem
JAROSLAVOVÉ A JOSEFOVÉ
jakýmisi vzdušnými mosty
oslavte svůj svátek jak se patří v pěkném j
po nichž budou obchodní
i
prostředí pod horami u
■
styky rozkvétat. Analysa
JAROSLAVA KANTY
objevila, že přes všechnu
v SOUTH TAWONGA, Vic. 3698
politickou
vůli
nepatří
ve dnech 25., 26. a 27. dubna 1é75.
I
Československo hospodář
Jaroslavové mají svátek 27. dubna a Josefové:
museli oslavu z vážných důvodů o měsíc odložit;
sky k západu a že jeho
— v horkých březnových dnech se totiž nesmějí;
obchod se západem je
dělat ohně v přírodě a to by byla vada. Na pro-;
značně umělý, nejistý a v
gramu připravované oslavy je také opékání pra-;
sete pod širým nebem. Jinak se slaví po všechny; každém případě nedosta
tři dny venku v lovecké hale.
; čující. Naproti tomu ho
Chcete-li tedy se svými přáteli příští “ dlouhý; spodářská česko-německá
víkend’ ’ příjemně strávit, telefonujte ihned (nej-i
souvislost uvnitř země a
lépe mezi 8. a 10. hod. večer) Kantovi na či
(061) 52-2478.
: středoevropská obchodní
souvislost s Německem se'
ké literatuře cestu do svě
ta. Od dob Herderových
se německá kultura zají
mala o poesii jiných, men
ších národů. Němci vstou
pili do nového věku, dc
devatenáctého století, s
pocitem, že jejich kultura
a literatura nejsou hoto
vy, nýbrž mají se ještě
mnohému co učit a (dohá
nět. O tom zejména Goet
he často, skoro ustavičně
mluvil. Tak se v nich vy
vinula spíše zvědavost než
hrdost, jakou se vyznačo
vala literatura francouz
ská a anglická. Počet
knih, jež si Němci překlá
dali, byl nesmírně, ne
srovnatelně větší než po
čet knih, jež Francouzi a
Angličané považovali za
potřebno si přeložit. Když
Masaryk roku 1914 odchá
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C. B. Macpherson: The Reál World of Democracy. Oxford University Press, 1974,
str. 67.

Boi o demokracii

jevily jako ideální. Ně
mecko a německé Ra
Zkuste definovat demokracii! (Jo jsme siyseii za
kousko byly přirozenými a poslední desítiletí názorů! Jsme již unavení naslou
starodávnými
odběrateli chat jak agresivnímu tvrzení o dokonalosti lidové
českých výrobků. Nád to demokracie (již toto slovní spojení je protimluvem
se vzpomenulo, že Němec a popírá samo sebe) a na druhé straně stálým opa
kováním názoru, že světová demokracie je v krizi,
ko • dodává Českosloven z které současná západní společnost nemůže vybřed
sku také suroviny. Když nout. Uvědomuji si, že skutečný svět demokracie se
Německo. vyhlásilo, že by změnil. Monopol v tomto smyslu neexistuje tak stej
přerušilo hospodářské sty ně jako čáka na uchopení žezla vládce světa. Kolik
falešných proroků se jen v posledním půlstoletí do
ky také s Českosloven máhalo respektu, že demokracie, kterou ten či onen
skem, z československého proklamoval, jé jedině správná. Za štítem revoluci
hlediska mohla vypadat usilovali (a usilují), aby jedna demokracie zničila
celá záležitost spíše jako druhou a vyvraždila statisíce lidí. včetně dětí — ve
svátém jménu demokracie! Demokracie se stala mriotrestání
Československa hasmyslnou s navzájem si protiřečícími teoriemi a
než jako trestání Němec praxemi —každý chce jen tu svou zaručenou de
ka. Přirozený organismus, mokracii. Liberálně demokratický systém ztratil své
přirozené souvislosti, za dominantní postavení. Východní Evropa byla vtaže
na do sovětské ecliptické dráhy, Afrika, jižní a vý
čaly se - pokud možno
chodní Asie si brousí zuby na expanze svých kme
diskrétně - bránit. Na nově despotických demokracií.
otázku Dohody, zda se
Tradičním pilířem liberální demokracie byla svo
Československo
účastní boda jednotlivce — ta se vládám (a začasto již ni
sankcí proti Německu, za koliv většině) nezamlouvá. Do jaké míry je svobod
ný člověk ochoten tento přesun základů demokracie
hraniční ministr . Beneš přijmout?
odpověděl, jako tak často,
Demokracie jako vládní systém je řízena malou
že se to musí posuzovat skupinou osvojující si právo řídit stát a skupiny
“ klidně, bez vášně” , a v uvnitř státu. V tomto vztahu se uplatňuje nemalá
Národním
shromáždění síla, a jsme svědky, jak snadno se může změnit v
násilí. To je pak jen papírová demokracie, a ť již
ozvaly se hlasy, že rozzvaná lidová či jakkoliv jinak.
IP
oodne úvaha, s kým “ buieme méně biti” . Česko
slovensko požádalo v Pa- Anglie a Francie postavi vznikl jakýsi přirozený
;íži, aby mu bylo dovole ly na stranu Hitlerovu, a organismus, a budeme se
no odložit -rozhodnutí. Ani neprojevily žádný skuteč ptát, proč tento orga
íejohnivější čeští naciona ný zájem, když v březnu nismus nevyvinul větší
isté nevěděli lepší radu. 1939 Hitler obsadil české politickou, jednotící sílu,
\Ta konec bylo Českoslo země. Po celou dobu své proč naopak byly vášnivé
vensko ušetřeno nutnosti ho exilu za druhé světové boje, v nichž snad mnohé
■ozhodnout se, neboť Ně- války president Beneš bylo ztraceno. Budeme se
necko sé přece podrobilo zoufale hledal nové těžiš ptát, čí je to vina. Bude
tě, a zoufale se nakonec me si musit odpovídat, že
jožadavkům Dohody.
S určitého hlediska’ je domníval, že je nalezl ve v mnohém, co se dělo, byl
nožno nebo nutno říci, že smlouvě se sovětským element nutnosti, a že z
různých důvodů nemohlo
>o dvacet let své existen- Ruskem.
být jinak.
Řekli
jsme,
že
dlouhým
:e československý stát
(Pokračování příště)
íledal své přirozené těžiš- soužitím Čechů a Němců
ě nebo své přirozené sou
■— T l i l •
vislosti ve světě. Nenalezl
Jde o podobnost ryze náhodnou . . .
e uspokojivě. Jak jinak
vysvětlit události roku
938 a 1939, ono náhlé zříení? Vítězná Dohoda už
lávno neexistovala, na
nnichcvské konferenci se
Jaroslav Kujeba
Nemyslete si, že je . to, jak se někde tvrdí, lajdáctví. To se jen hoši v modrém snaží podle svého
JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
přispět k zradostnění života přesně podle směrnic
XIV. sjezdu. Je to přece jen nuda, když vlaky
jezdí přesně. Občan přijde na nádraží a vlak tam už
PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVĚ KNEDLÍČKY,
stojí, jak podle jízdního řádu má, a skutečně také
podle předpisu odjede. Nevyvolá to ve vás zklamá
SMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNĚ ŠAŠLÍKY
ní? Já si vždycky řeknu: Tak to už funguje pomalu
jako v kapitalismu, a hořkost mi zalechtá na půMLADÉ KRMENÉ KACHNY, KUŘATA
nebí. Aby takové otrávenosti, která je zárodkem
A JELENÍ MASO
nenávisti ke komunismu, předešla, pořádá modrá
armáda soutěž; docela tajnou, ale pro cestující na
V PRAVÉM
ČESKÉM
ŘEZNICTVÍ
A
UZENÁŘSTVÍ
nejvýš napínavou. Usilují — nutno říci, že se zda
rem — o to, aby se žádná vozová souprava nehnula
z nádraží, jak si to vymysleli tvůrci jízdního řádu.
A pokud se jí to přes všechnu snahu nádražáků
podaří, zdrží ji vzornou spoluprací na trati. Tu' neni
uhlí, tam vypnou elektrický proud, tuhle si odskočí
strojvůdce na školení, protože zapomněl, co řekl s.
Marx v Antidueringu, a děsí se, že by bez toho
lokomotivu neuřídil. U mezinárodních spojů zde zdat
ně k zpestření života cestujících přispívají celníci
a pohraňičníci. Hodiny předstírají, žé hledají naru
Elektrika v City: číslo 47 (z Collins SL po Victoria Vde.), zastávka č. 38
šitele, ve skutečnosti pomáhají železničářům splnit
:
číslo 48 (z Flinders St. po Bridgc Rd.) zastávka č. 38
soutěž.
k Cestující potom musí odhadovat, o kolik smějí
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Vladim ír Maximov: Sedm dní stvoření. Karanténa (Scherz, Bern, 1973, 1974)

Obrá cení sovětských
Ferdyšu Pištorú
Vladim ír Maximov je mezi sovětskými — a ruskými — autory výjimkou.
Není intelektuál, nemá školy ani literární průpravu. Jako dvanáctiletý utekl
z domova, aby ulehčil matce, která se po otcově zatčení musela o rodinu starat
sama. Mládí strávil v internátech, ve výchovnách a v ústavech pro mladistvé
zločince. V osmnácti začal pracovat jako nádeník v kolchoze na Kubáni a li
terárně debutoval v tamních novinách. Později se stal jejich literárním spolu
pracovníkem a od té doby se věnoval jen a jen novinářství a literatuře. První
svazek básní zakázala partaj, druhý vyšel dva roky poté ve Stavropoii. Psal
divadelní skeče, kabaretní texty, texty k písním, recenze. Teprve koncem pa
desátých let napsal povídku, kterou Konstantin Paustovskij zařadil do antologie
Listy z Tarusy. K literárnímu kruhu Paustovského patřil i lidový zpěvák Bulat
Okudžava a spisovatelé Kazakov a Sluckij. Když jednou příliš veřejně projevil
svůj názor na poměry v Sovětském svazu, zavřeli ho na dva měsíce do psy
chiatrické léčebny. Stal se jedním z předních autorů sovětského samizdatu.
Nyní žije — zatím ještě legálně — v Paříži.
Maximov tedy z vlastní
zkušenosti poznal život za
vysokými zdmi ústavu pro
choromyslné. Za ně umí
sťuje nejen celou čtvrtou
kapitolu románu SEDM
DNÍ STVOŘENÍ, ale vra
cí se v něm k pominutí
smyslů ještě několikrát.
Jak už naznačuje název,
rozdělil děj románu do
sedmi oddílů, které nazval
podle jednotlivých dní v
týdnu. Ke každému názvu
připojil ještě druhý, hro
zivý, mysteriózní a záro
veň vysvětlující: Pondělí
- cesta k sobě samému;
úterý - veliká naháňka do
Derbentu; středa - dvůr
v oblacích; čtvrtek - ce
sta do soumraku; pátek bludiště; sobota - večer
a noc šestého dne; sed
mý den - den naděje a
vzkříšení.

Sedm dní, v nichž byl
stvořen svět, sedm dní v
týdnu, v nichž se ve zpět
ných záběrech, spojených
ovšem nenásilně se syro
vou současností, vyprávě
jí osudy dělnické rodiny
Laškovů a vedle toho nebo, chcete-li, tím záro
veň - historie pochybného
stvoření takzvané “ vlád
noucí třídy” . Maximov
tak nazývá proletariát,
nafouknutý ve fetiš, vzbu
zující hrůzu, avšak hned
nato odsouzený k bídě a
k opovržení.
Ústředním bodem rodi
ny je Pjotr Laškov, pat
riarcha, tyran, živitel a
vykořisťovatel v jedné
osobě, železničář, člen
strany, který se vírou v
revoluci stal významným
stranickým funkcionářem
železniční správy krajské

přijít k vlaku později, mohou-li se ještě honem po
stavit do fronty na ovoce nebo zda to stačí akorát
tak na vyzunknutí dvanáctky. Ale v tom to právě
vězí: život v socialismu nemá být jen práce, ale i
zábava. A odhadnout správně odjezd nebo příjezd
vlaku je zábava náramná a vůbec nic našeho pra
cujícího nestojí, člověk, který ví, že se železničáři
řídí přesně jízdním řádem, má ze života jen polovi
nu, jeho fantazie je totálně anulována, svoboda
volby neuskutečněna. Lidé se stávají roboty. A to
je příznak zrůdného kapitalismu. Od toho tedy ra
ději ruce pryč, jako kdysi od Koreje!
Musíme přiznat, že nám tu jde na ruku i příroda,
živly nám při zpestřování socialistického života drží
palce. Napadne například v prosinci sníh. Odlidštěného člověka na západě to vůbec nepřekvapí. Hra
vého socialistického železničáře to přivede na spou
stu povedených nápadů. Je pravda, že ho to při
vede z míry. Jak by ne, kdopak jakživ slyšel, aby
v prosinci byly metelice. Překvapí je to však nikoli
nepříjemně. Hned se koulují, stavějí sněhuláky, vy
rývají do závějí prvomájová hesla, a to vše pro
cestující. Ti stojí ty dny déle než obvykle na prázd
ných nástupištích. Ale nespílají, ó, to nikoli! Krátí
si delší chvíli uzavíráním socialistických závazků
a jinými lidovědemokratickými kratochvílemi, o
nichž se lidu na prohnilém západě může závistivě
jen snít. Tam jsou s odklizením sněhu na to tata
hotovi, pospíší si, takže zdržení sněhovou kalamitou
není takřka znát; ale uženou si menedžerskou ne
moc. Naši si zásluhou chlapců v modrém vedou ro
zumněji. Vědí, že není nad zápal plic z čekání na
svěžím mrazíku a z náchlad v nevytopených va
gónech.

ho města Uzlovsk. Tento
vzestup znamená pro auto
ra totéž co ztráta duše. V
pondělí je Pjótr Laškov
na pokraji “ pádu do pek
la” , na pokraji zoufal
ství. V sobotu je mu na
dosah ruky osvícení Kri
stovým poselstvím, takže
Maximov
může neděli
“ odbýt” jedinou lakonic
kou a velmi patetickou vě
tou: “ A začal sedmý den
- den naděje a vzkříše
ní.”
Než se však Laškov k
takovému poznání, k tako
vé duchovní obrodě pro
pracuje, letí před ním ce
lý život, smíchaný s pří
tomností, která je právě
tak šerá jako minulost.
Čtenář se seznámí se ži
votními příběhy Laškovových bratří', dětí, žen, vnu
ků a známých, z nichž ani

jediný neokusil štěstí, ba,
ani jedinou z mnoha vý
hod, slibovaných “ vlád
noucí třídě” , proletariátu.
Jeden Pjotrův bratr se
upije k smrti, druhý se po
návratu z ústavu choromyslných stane lesníkem
a bojuje zarputile proti
státnímu drancování lesů.
Pjotrův vnuk Vadim se
pokusí o sebevraždu a je
poslán na psychiatrickou
prohlídku. Tam se poprvé
setká se “ schizoopozičníky” , jak dnes v Moskvě
jmenují odpůrce režimu.
Tam je také slyšet pravé
mínění občanů o komuni
stickém režimu, které ji
nak Maximov - asi podle
pravdy - vkládá do úst
jednajícíh osob jen v ná
znacích; jen v blázinci je
totiž možno projevit bez
nebezpečí své smýšlení,
život v psychiatrické lé
čebně
zabírá
čtvrtý
“ den” , nazvaný Cesta do
soumraku, kapitolu, "která
při vší rozvláčnosti a
epické šíři jé poznamená
na snad nejvíce majestát
ní temnotou, která leží v í
ce méně na celé knize.
Jiným příslušníkem oklamaného proletariátu je
Pjotrova dcera Antonína,
která žije se svým mužem
v Laškovově bytě a jejíž
pozdní manželské štěstí
končí zatčením manžela.

Dosud jsme hovořili o tom, jak se snaží splnit
usnesení XIV. sjezdu dopraváci osobní. Buďme
spravedliví: ani nákladní doprava nezaostává. Tu
vedou Pardubičtí. Snímají nestřeženě nálepky, na
kterých jsou uvedeny výchozí stanice a konečný cíl
vozu. Některé vtipně přepíšou. A tak zboží vandruje
týdny po republice a plní tak moudrost starých Če
chů “ Poznej svou vlast!” . Jsou zcestovalé zásilky,
které poznají až 25 seřadišť. Klobouk dolů!
A zase: kdyby tohle bylo na západě vůbec mož
né, vytýkalo by se to jako zavrženíhodný nešvar.
V Československu je to celostátní hra. Českobudějo
vická Mototechna čeká např. součástky k fiatkám
v hodnotě dvou miliónů devizových korun. Zásilka
byla řádně avizována, celně odbavena. A nyní mají
slovo chrabří železničáři. Přepíši nálepku a šroub
ky, páky a kolečka putují po vlastech českých, za
plombovány původními italskými plombami. Nikdo
je nechce, my jsme si je neobjednali, říkají všude.
A Mototechna v Českých Budějovicích čeká. Místo
součástek dostane chemikálie, které zabloudily do
Jižních Čech ze žírného žitného ostrova. Než se věc
vysvětlí a zboží najde správnou cestu, uplyne rok,
o zábavu je však postaráno, nikdo se nenudí a
nakonec se ukáže, jakou pravdu měli naši předko
vé, když přáli, že trpělivost přináší růže. Nebo tře
ba ovoce z Itálie má namířeno do Ústí nad Labem.
Zásluhou hravých železničářů se dostane do Chebu,
kde už svou zásilku dostali čirou náhodou minulý
týden. Chebští to s radostí přijmou, ve městě vy
pukne jásot, každý se domnívá, že už nastává bla
hobyt. který strana nějaký ten růček slibuje. Ale
radují se předčasně, banány a pomeranče jsou jim
vytrženy z obchodů, nastoupí správnou cestu, než

DUBEN
Karel Toman
Veselé jarní přeháňky
a první boží duha nad krajinou !
Rozsivku sioži! hospodář
a důvěřivě
obchází půdu, do niž sil.
Snad přijdou mrazy. Ale setba svátá
se neporuší.
Neb zákon jediný jest klíčiti a růst,
růst za bouří a nepohody
všemu navzdory.
Rozšafní dědové se hřejí u kamen
a přemítají starou moudrost, staré zvyky
a staré pranostyky.

U Solženicyna bylo rako
vinové oddělení pouze rea
litou, u Maximova má po
dobné prostředí zoufalství
a bezvýhlednosti ještě dru
hý význam. Čím jsou hrdi
nové ubitější, čím hlouběji
vězí v marnosti všedního
života, tím niterněji tou
ží po záchraně, po novém,
očištěném životě.
Maximov nenechá z bu
dovy sovětského naciona
lismu kámen na kameni.
Sedm dní stvoření je radi
kální odmítnutí sovětské
revoluce. Pjotr Laškov
chápe v závěru lidské by
tí jako křesťanskou exi
stenci. Z ateistického re
volucionáře se stává věří
cí křesťan. Podobný ná
mět zpracovává Maximov
i v druhém románě, kte
rý jako kniha vyšel rov
něž teprve na západě.
Jmenuje se Karanténa a

vyprávěčem tu je kapitán
Rudé armády Boris Chramov. Vlak, kterým se svou
milenkou odjíždí z Oděsy, zachvácené cholerou,
je uprostřed jízdy zasta
ven a je vyhlášen za ka
ranténu. To je výchozí
pozice, realita, z níž autor
rozvíjí
podobenství
o
znovuzrození
“ padlých
andělů” , lidí, kteří patří
k dělnické třídě, ale od
říkají se revoluce, která
jim falešně slibovala osvo
bození.
Cestujícími
ve vlaku
jsou důstojníci, spekulan
ti, umělci, mezi nimi i
básník, pro nějž Maxi
mov
použil
předlohy
básníka Jevtušenka, cir
kusoví artisté, někdejší
vězni pracovního tábora,
kněz, ti všichni po způso
bu Dostojevského hrdinů
(Pokračování na str. 8)

však dojdou do severočeské metropole, jsou zkaže
né, ale to nic, jen když se žije radostněji. V Par
dubicích bylo během jednoho týdne falešně zařa
zeno u 40 vláků 288 vagónů, což, jak vypočetli v
ÚV KSČ, dělá sedm vagónů na jeden vlak. I ne
přátelé našeho zřízení musejí přiznat: čs. železni
čáři se tuží.
Já myslím, že by se jejich veselý způsob práce
měl rozšířit po celém světě, přestal by jistě myslet
na ponuré věci, jako jsou únosy, války, atentáty.
Možná, že by7 se tím změnily dějiny. Kdyby byli
čs. železničáři působili už v antickém Řecku, mohi
Miltiades vyslat od Maratónu posla vlakem; než by
byl dorazil v péči čs. chlapců v modrém do Atén,
mohly tu být Termopyly, mohl převzít poselství
LLeonidasovo do Sparty. Mohla být A. C. Sparta,
ale nebyl by maratónský běh, a J. S. Machar by
nebyl napsal verše: Ó Spart’ané, já spěchám od
Thermopyl, já jsem nemusil dostat kuli, protože
jsem. se jí nenaučil zpaměti a svět se vůbec mohl
vyvíjet -jinak. Nebo představte si, že by Jindřich
IV. použil služeb čs. drah, když jel odprosit papeže
Řehoře VII. do Canossy. Byl by se lehce dostal do
Jeruzaléma, o který usilovali sěldžučtí Turci, mohl
je porazit na hlavu, nemusely být křižácké výpravy,
čímž by se ušetřilo na zbožnosti, krvi, pásech cud
nosti a jiných nezbytnostech té doby. Ale když to
tak. domyslím, je přece jen dobře, že tuhle hru
hrají naši železničáři až teď." Kdyby byli vypravo
vali vlak, kterým jel Vladimír Iljič v sedmnáctém
do Ruska, možná, že by bloudil po Evropě dodnesa s. Vasil Biťak by neťajemničil, nýbrž by píchal
jehličkou do plátna. Kdežto teď, teď píše knihy,
za které dostává vyznamenání. ..
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OBRÁCENÍ SOVĚTSKÝCH FERDIŠŮ PIŠTORÚ
(Pokračování se str. 7)
uvede v pohyb Ivanov,
“ zosobněný dvojník rus
kých dějin” , který strá
vil desetiletí v pracovním
táboře. Při mnohomluv
ných diskusích, zjitřených
monolozích,
kajícných
zpovědích upadá Chramov stále znovu do jaké
hosi tranzu, v němž na
osudech své rodiny v tisí
ciletích ruské historie sle
duje touhu ruského člově
ka najít své místo ve svě
tě. Chramov opouští s mi-

"SETKÁNÍ S BÁSNÍKEM"

lenkou tajně vlak a jde
vstříc neznámému osudu,
Hledám vlastní totožnosti
debatují do nekonečna,
protože - na rozdíl od dru
hých - pochopil, že chole
ra přišla proto, aby je při
vedla zpět k sobě samým.Karanténa je cosi jako
přestávka, aby člověk na
bral sil k novému začátku
druhého, lepšího života.
Zvláštní místo zaujímá
v románě Karanténa ka
pitola, pojmenovaná “ Pro
měna tichého 'seminaristy” , v níž Maximov vidí
ve Stalinovi “ bič Boží” ,
nástroj
metafyzického
troštu, který Bůh seslal
proto, aby přivedl lidstvo
utrpením na pravou cestu,
k přerození.
J. S.

SLOVAN SYDNEY S. C.

,

KARLEM HYNKEM MÁCHOU 21. BŘEZNA 1975

zve Vás co nejsrdečněji na

'

SVU v Sydney' zahájila činnost tohoto roku pokra
čováním v sérii pásem “ Setkání s básníkem” , jež
připravuje a přednáší bývalá herečka divadla “Na
Korze” v Bratislavě, host pražské Violy, Ludmila
Knorlesová, zá klavírního doprovodu virtuosa To
máše Chvojky a v inscenaci uměleckých fotografií
Pavla Šindeláře. Toto trio mladých umělců si již
svým prvním programem zajistilo obdiv, úctu a vděk
všech účastníků večera. Obdiv vychází z poznání,
že se zde posluchač setkává s amatéry, kteří podá
vají profesionální výkony, s vážnými umělci, kteří
přinášejí plody své práce v co nejdokonalejší formě
v daných podmínkách.,
Ludmila Knorlesová má vysoce vyvinutý cit jak
pro lyričnost a romantičnost, tak i pro existencionální filosofii Máchovy tvorby. Z výňatků jeho 'pro
sy, v ukázkách z “ Cikánů” , dopisů, záznamů sou
časníků a úryvků z básní vytvořila autorka portrét
a profil Máchy — člověka a básníka —, eminentně
moderního a hovořícího přímo k dnešku:
“ S touhy plným srdcem vstoupil jsem do světa,
v naději, že zlaté sny prvního svého mladictví
v něm uskutečněny naleznu, byl bych jej celý
v náručí obejmul;
ale běda, záhy se opona strhla, a já spatřil,
že jsem zklamán ... .
Chtěl jsem květinu utrhnouti na nivě lunojasné,
ale jako ledochladná slza skropila rosa noční
žřoucí ruku mou: — skloniv se k růži,
obdivuji krásu její, spatřil jsem jí z hrobu
vykvétati:
hledal jsem lidi, lidi jak se ve snách mých jevili,
a zočil jsem prázdné larvy, bez srdce se na mne
úškleb ující. . . ”
(Z dopisu neznámé dívce asi v roce 1873
uveřejněném v programu)
(Pokračování na straně 10)
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TAN EČ N Í Z Á B A V U ,
!
kterou pořádá v sobotu 19: dubna 1975
•;
i v sále Marrickville Memoriál Bowling Club-u,
^
Illawara Road, Marrickville.
;
*
Účinkuje prvotřídní orchestr.
!
;
O jídlo a pití postaráno.
■
.
Vstupné $: 2.50 za osobu.
[
Při zábavě se také dozvíte podrobnosti
1
i
o připravovaném pikniku,
^
'
na kterém se budou opékat prasata.
/- 1

SPORTOVNÍ KLUB SLOVAN SYDNEY
Rádi bychom tímto seznámili čtenáře s naším
novým oddílem kopané “ Slovan Sydney Soccer Club-’.
Klub byl založen dne 4. 3. 1975, byl zvolen řádný
výbor z našich řad a čeká ho jistě obtížný úkol.
Ale protože výbor je z nás mladých a průbojných
lidí, věříme, že splníme vše, co jsme si předsevzali.
Nové instalace, opravy
Dobrým příkladem je to, že během tak krátké do
a údržby elektrického
by už máme peníze na zaplacení registrace a po
zařízení všeho druhu
jistky a na výbavu klubu. Máme už koupené dresy
spolehlivě provede
pro obě mužstva a chystáme koupit další. Soutěž
TATRA ELECTRICS
nám právě začíná, bude jistě obtížná, protože má
Licensed Contractors.
dobrou úroveň.
24hodinová služba.
Pro brzkou budoucnoust chystáme zábavy á růz
Telefon (po běž. prac.
né podniky, na kterých bychom chtěli vidět naše
době). Sydney: 387-3381
krajany ze Sydney.
Lékař přijme
349-7599
Od doby založení klubu jsme sehráli přátelská
ÚŘED. K PŘIJÍM ÁNÍ
utkání s těmito kluby:
SLOVAN — PETERSHAM 5 : 1. Bylo to první utká
PACIENTŮ
ní, nastoupili jsme s' novými hráči, ale přesto vý
mladou dívku
sledek mohl bvt dvojnásobný.
se školním vysvědSLOVAN B — CONCORDIA B 3 : 0. Naše “ Béčko”
SWISS TRAINED
Je třeba reference
mělo převahu celý zápas, je v dobré kondici, proto
WATCHMAKERS
věříme, že ve své soutěži obstojí na výbornou.
a znát též maďarský'.
K. Ebner
SLOVAN A — CONCORDIA A 8 : 1. Zde se uká
V prostoru Potts Point.
zala technika se zkušeností a rychlostí našich hrá
19 York St.,
Výhodné podmínky.
čů, což úplně ochromilo naše německé soupeře (kte
SYDNEY
Volejte: Sydney
ří hrají vyšší soutěž).
vchod do Wynyard Stn.
SLOVAN — MARROUBRA 5 : 3. V tomto utkání
357-1802 v obch. době,
(naproti pohyb, scho
bylo účelem vyzkoušet co nejvíce nových hráčů.
dům). Telefon: 29-7543
nebo 358-2140 po hod.
Zahráli jsme dobře, všichni se snažili. S výsledkem
jsme spokojeni, i když jsme dostali dva zbytečné
góly. Náš soupeř skončil minulý rok na 2. místě v
kterou budeme letos hrát.
mniniiHiiiwuinniiniiiiiiin soutěži,
SLOVAN^— SYLVANIA 2 : 1. Toto utkání nám bylo
určené naší sekcí, soupeř je loňským vítězem celé
S Y D N E Y
soutěže. Je to pravděpodobně náš nejsilnější protiv
•
■
■
■
■
■
■
■
■
iM
M
w
w
«H
»«m
inm
w ník v tomto roce. Hrálo se velmi rychle, Portugalci
hráli výborně technicky a nebýt silné vichřice, kte
rá jim pomohla ke vstřelení jediného gólu, odešel
by rok neporažený soupeř s výsledkem 2: 0.
Těšíme se, že na dalších zápasech budeme vidět
i
Známá česká firma
(
vás, naši krajané v Sydney — a slyšet vaše “ Do
V A N H A ’S PRODUCTS Co. P. Li toho!” .
Veškeré informace o našich zápasech a naší čin
i výrobce rybích lahůdek a kontinentálních salátů, l nosti se dozvíte přímo od presidenta klubu Jana
l ROZŠIŘUJE SORTIMENT SVÝCHVÝROBKŮ i
Čudka na tel. čísle 560-5217 v Sydney.
Mimo kopanou chceme vytvořit další oddíly jako
l
A SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY
(
házenou, se kterou (ještě jako hráči “ Tatranu” )
! Žádáte-li kvalitu, žádejte výrobky firmy VAŇHA
jsme udělali krok vpřed v N.S.W. Vyhráli jsme první
usvých obchodních zástupců
1
nebo přímo u výrobce.
1 turnaj v historii N.S.W., tzv. “ TOLDY CUP” .
Pokud se mezi námi najdou další hráči kopané a
i
Větší zakázky k různým příležitostem
i
další sportovní nadšenci, volejte v Sydney výše uve
dodáme na místo určení za velkoobchodní ceny.
VAŇHA'S PRODUCTS CO. P /L.
1 dené číslo. Nenechejte na sebe dlouho čekat, rádi
216 Devonshire St.
I Vás přijmeme mezi naši velkou sportovní rodinu.
Výbor oddílu kopané “ SLOVAN SYDNEY S. C” .
Surry Hilís, NSW. 2010
i má tyto členy: president Jano Čudek. pokladník Du
!
Tel. (Sydney) 69-6889
, šan Ševčík, hlavní trenér Jano Čudek. tajemník Voj
ta Stem. manažéři: Jarda Demela a Petr Novák, čle
nové výboru: Viktor Markovski a Matěj Király.
J. D.
Česká restaurace

I

HODINÁŘ *
'

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

v

pondělí zavřeno.
Přesvědčte se o jakosti našich jídel.
Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.

(
(

ZLATNÍK •

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

MELIORA KENNELS
O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny.
Udělejte si
záznam včas.
L. & C. MOJŽÍŠ
Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THIRLMERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 818426

Společnost pro vědy a umění v Sydney
zve zájemce

,i

na cestopisnou besedu Dr. C. R. SUDKA
"Výstup na Kala Pattar v H im alájích"

1
!i

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.
A

♦
j
i
|
i
!
I
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HEIDELBERG

I

TAVERN

|
|

1
1
|
1
f

MEZINÁRODNÍ RESTAURANŤ
s plnou licencí a klimatizačním zařízením
3828 P itt St., Sydney

(mezi Goulburn & Liverpool Sts.)
bývalá “ Taban Tavern”
Pod novým vedením

||
H

11
11
||
11
|l

"Zpívajícího šéfa" EDDY D'HORY
fSpecializuje se v českých, maďarských, němec-H
|kých a rakouských pokrmech. K dostání Plzeňské!!
li německá piva a všechny speciální kontinentální!!
|druhy vín.
||
fKromě toho výtečné studené bufet s denně}|
|čerstvými saláty.
H
|Otevřeno 7 dní v týdnu od 11 hod. dop. do půlnoci.i|
|Hudba a zábava každý pátek, sobotu a neděli večeři!
|

Reservování: tel. 61-3028

|!

1

Parkování v blízkém autoparku.
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18 Brvmninjr St., ST. KILDA, V ie .
Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně do 9 hodin večer,
. v sobotu po celý den.
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Možná, že se vůbec nic neděje. Možná, že vše,
co prožíváme, je jen jakýsi nesmyslný film promí
taný na sítnici našeho snění, čas od času je ovšem
třeba vyměnit cívku s filmem a v tom momentě se
pak probíráme do skutečnosti — ale jen na chvíli a
jen proto, abychom zjistili, že vlastně vůbec nic
nechápeme. V tomto krátkém okamžiku bdění se
někdy snad i začneme ptát po smyslu — někdy nás
snad i začne napadat, že, řídí-li něco naše životy,
pak to s námi hraje hru, jejíž smysl je mimo hra
nice našeho chápání. Nebo — a to ještě hůře —
že naše životy řízeny nejsou a proto ani smysl ne
existuje a my se točíme dokolečka na jednom a
témže místě.
Skutečnost i sen se nám prolínají
a my o jejich rozlišení nestojíme — je mnohem
snadnější děsit se zlého snu než zlé skutečnosti, kte
rou nechceme a snad ani nemůžeme pochopit a kte
rou nechceme a snad ani némůžeme změnit.
Třeba ale říci, že patřím k lidem, kterým jasně
modrá vymetená obloha — jako byla ta dnešní —
normálně stačí k spokojenosti na celý den, a tako
véhle. myšlenky se mi zpravidla nehoní hlavou ani
při průtrži mračen. Za všechno vlastně může vče
rejší mlha. Byla-li vůbec nějaká. Je docela dobře
možné, že ona mlha se dostala do mého snění jen
proto, aby mi mohlo být profesionálně hlubokým
altem oznámeno z letištního reproduktoru, že odlet
mého letadla se odkládá. Onen hlas pak k Jobově
zvěsti o houstnoucí mlze dodal, že společnost se po
starala o ubytování v letištním hotelu a tak se cestu
jící žádají, aby se dostavili. ..
__ Zaklel jsem — pochopitelně. Takové hlášení přijme
člověk stejně ve skutečnosti jako ve snu. Pomyslel
jsem si, že všechny ty radary — či jak se ty do
konalé vynálezy jmenují — jsou vlastně úplně pro
kočku, ale k příslušnému okénku jsem se poslušně
dostavil. Co jiného mi také zbývalo?
Letuška mi se zářivým úsměvem předala klíč od
pokoje — napadlo mi, že letušky s jejich profesio
nálně zářivými úsměvy snad oznamují i letecké ka
tástrofy — a k přání dobré noci mi přidala infor
maci, že odlet se s ohledem na předpověď očekává
kolem osmé ráno. V duchu jsem si řekl, že me
teorologové také vědí starou bačkoru, ale vymáčknul
jsem ze sebe ten nejlepší úsměv, jakého jsem byl
schopen a s díky jsem se šel znovu usadit do křesla
.v hale. ‘ Napadlo mě, že za normálních okolností z
něj musel být docela hezký výhled celoskleněnou
stěriou na plóchu letiště. Teď tam bylo ale vidět
jen houstnoucí mléko, které navíc začalo rychle
tmavnout. Za chvíli jím začala prorážet i světla
letištního osvětlení, ale ta byla tak slabá, že .je
tam člověk spíše předpokládal, než aby si mohl být
jist, že je vidí.
Začal jsem uvažovat jak překlenu nudu těch něko
lika hodin, než se mi bude chtít jít spát. Pak jsem
ale zjistil, že mi došly cigarety a vydal jsem se
do středu haly, kde bylo pár kiosků. Otráveně jsem
se postavil do nepříliš dlouhé fronty a z dlouhé chví
le jsem se začal rozhlížet po hale. Do oka mi padla
skupinka stojící nedaleko vchodu do baru. Všichni
byli oblečeni v podivně povědomých uniformách a
i z té vzdálenosti jsem rozpoznal emblém na čepici
jednoho z nich. Byla to posádka letadla českosloven-'
sfcých aerolinií.
Závan staré vlasti, pomyslel jsem si, a najednou
se mi zachtělo k nim jít a ř íc t . . . Okamžitě mě to
chtění ale přešlo. Oni — bezpochyby řádně prověře
ní — by se še mnou, zrádcem, ani nebavili. Ostatně,
ani já bych jim vlastně neměl co říci. Kádrům.
Přesto jsem z nich ale nemohl spustit oči. Snad
přece jen, přes veškerou nechuť, člověk v sobě ne
může překonat. . . Jak to bylo v Knize džunglí? —
Jsme jedné krve, ty i já . . . ?
Nesmysl. — -Jsme jedné krve . . . Kdyby tohle by
la pravda, tak jsem mohl zůstat doma. Kdyby tohle
byla vážně pravda, tak by nemohli existovat lidé
“ jedné krve” ochotní ublížit. . . nu, třeba jen pro
to, protože ten druhý si myslí něco jiného.
Opět se mi zachtělo k nim jít, jenže tentokráte s
touhou se před ně postavit a vykřičet jim do obli
čeje celou svoji zášť. Jenže, jak jsem tady stál a
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RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
Čes ké
knihařstvi

díval se na ně, ke svému překvapení jsem začal
zjišťovat, že moje zášť pominula. Ani chvíli jsem
nepochyboval, že i oni by na mne ukázali prstem
— kdyby věděli, kdo jsem a kdyby mohli — a řekli:
Hele — zrádce. Přesto jsem zášť necítil a věděl
jsem, že to nebylo jen proto, protože tady mi jejich
ukazování nemůže ublížit.
Napadlo mě, že ono vlastně slovo zášť není
správným popisem toho, co jsem kdysi doma cítil.
Pravda, nenáviděl jsem ten způsob života — nikdy
jsem ale nedokázal nenávidět ty, kteří mě k němu
nutili. Spíše jsem je litoval. A sebe taky. Ostatně i
teď, při pohledu na ně, jsem pocítil lítost. Nebyla
to ale lítost bezmocného vzteku, kterou jsem tak
často doma pociťoval — byla to lítost bezmocné re
zignace nad světem, který rozděluje lidi, aby si ne
mohli rozumět i kdyby třeba chtěli.
Jedna z dívek v modré uniformě, stojící ke mně
zády, najednou udělala pohyb, při kterém mi přeběhl
mráz po zádech. Nesmysl, řekl jsem si, to není
možné. Eva? — a tady? — a v téhle uniformě? Pak
mě ale napadlo, že pět let je dlouhá doba.
Jen podvědomě jsem zaznamenal uspěchaný hlas
prodavače. Koupil jsem si krabičku cigaret a jako
hypnotizován jsem se začal ke skupince přibližovat.
Čím blíže jsem byl, tím bylo jasnější, že jsem se ne
mýlil. Když jsem byl od nich již jen několik metrů,
Eva se najednou otočila — možná, že ucítila můj
upřený pohled v kříži — a naše oči se setkaly.
První, co jsem v nich nalezl, byl záblesk poznání
a současně překvapení, který byl téměř okamžitě
vystřídán zmatkem a snad i zděšením. Rychle oto
čila hlavu zpět, ale snad jakoby nemohla uvěřit
svým očím, znovu se otočila a zadívala se na mne.
Tentokráte to byl dlouhý pohled, ale zkoumavě cizí
a až studeně nezúčastněný. Přesto jsem se pokusil
o úsměv, ale ona se jen lhostejně odvrátila.
Její reakce mě nepřekvapila. Jednak společnost, v
které byla, a pak také . . . Nemohl jsem nic jiného
očekávat. Nejen že jsem se jí tehdy o svém úmyslu
odejít nezmínil, ale dokonce jsem odešel beze slova
rozloučení. Bylo to nesmyslné tehdy a začalo to
být nesmyslné i teď. Při pohledu na ní jsem si s
hrůzou uvědomil, že jí přesevše ještě stále miluji.
Pocítil jsem z toho takovou slabost v kolenou, že
se mi málem podlomila.
Než jsem se mohl z tohoto poznáni vzpamatovat,
zaslechl jsem, jak jeden z nich říká — usoudil jsem,
že to byl kapitán letadla — aby si šli sednout do
baru, že stejně nic jiného dělat nemohou. V duchu
jsem mu vděčně poděkoval a šel jsem pomalu za
nimi. V baru jsem se usadil u stolu tak, abych měl
co nejlepší výhled na Evu a začal jsem si pomalu
urovnávat myšlenky, které se mi zmateně honily
hlavou.
' ■
Přestože,se tomu Eva očividně vyhýbala, naše oči
se přece jen několikrát setkaly. Stále měla v těch
svých lhostejnost, ale teď již jen dosti špatně před
stíranou. Navíc bylo vidět, že je jako duchem ne
přítomná. Netrvalo dlouho, než si toho všimli i její
spolustolovníci. Patrně si všimli i naší vyhýbavé hry
očí a ten, koho jsem pokládal za kapitána, se na
mne podíval a něco řekl. Všichni se tomu zasmáli
— až na Evu, která zrudla — a začali pronášet po
známky, po kterých se na mne Eva podívala s oba
vou. Nebo dokonce se strachem.
Rozuměl jsem jí — nebo jsem si alespoň myslel,
že jí rozumím. Bylo mi jasné, že a ť udělám cokoliv,
pro ně musím zůstat cizincem. Cizincem, který se
zakoukal do jednoho člena jejich posádky.
—

★

—

Po večeři zůstali k mé radosti sedět a když pak
hrálo combo — jen tak mimochodem, až překvapivě
mizerně — mužští členové posádky začatí provádět
své společnice. Ti první byli v početní nevýhodě a
tak jsem počkal, až Eva zůstala sedět u stolu s jed
nou kolegyní.
May I háve a danee, please?. zamumlal jsem ve
snaze" zamaskovat svůj ne právě nejlépší akcent.
Eva. aniž se na mne podívala, zavrtěla hlavou.
Please, řekl jsem naléhavě. Pomoc přišla, odkud
jsem ji nečekal.

Jen ‘di, prohlásila její společnice, ten kořen tu
na tebe čumí celej večír. Možná, uchechtla se, že
uděláš i štěstí — jestli je prachatej.
V kontrastu se svými slovy se na mne smála oním
profesionálně zářivým úsměvem vlastním všem za
městnankyním leteckých společností. Konec konců —
jak mohla chudák vědět, že ten kořen jí bude ro
zumět?
Ahoj Evo, zašeptal, jsem,.když jsem ji na parketě
obejmul.
:
;; .;.
Dokonce si pamatuješ, -jais se jmenuju. Chtěla být
ironická, ale spíše to vyznělo jako výčitka.' Přitom
jsem cítil, že se jí ruka v mé dlani začala chvět.
Stisknul jsem ji a 'nahmátl snubní prstýnek. Jak je
— k sakru — možné, že jsem si toho předtím ne
všiml?
v Jsi vdaná, konstatoval jsem. Gratuluju. Nic moud
řejšího mě nenapadlo. Doufám, že šťastně, dodal
jsem.
Byla jsem, zvedla hlavu a poprvé za celou tu dobu
se na mne dlouze zadívala.
Pak bylo ticho. Je to nesmyslné, pomyslel jsem
si. Po tolika letech — a já jí nemám co říci. Tak to
ale nebylo. Já jen nevěděl, kde začít. A tak jsem
začal tím nejméně důležitým.
Vcelku jednoduše, odpověděla. Po maturitě jsem
dělala jazvkovku a pak jsem se přihlásila do školy
pro letušky.
Evo, já .. . Musím s tebou mluvit. . . Tedy, byl
bych rád, kdybych s tebou mohl mluvit. O samotě
.— .bez nich. Kývnul jsem hlavou směrem ke stolu.
Mluvit? Proč vlastně? . . . A o čem? My dva si
jen těžko máme co říci.
Já vím, Evo . . . Máš právo si myslet.. . Určitě
tomu nebudeš věřit. . . Já tě miluju. Konečně jsem
vyhrknul z koktavého zadrhování.
Nebuď směšnéj, řekla chladně. Ruka se jí ale
přitom znovu zachvěla.
Opět bylo ticho. Tentokrát větší o to, že hudba
přestala hrát. Páry kolem nás odcházely z parketu
a když nás minuly ty ve stejných uniformách, jako
měla ona, Eva se otočila a chtěla jít za nimi.
Evo, prosím . . . j chytil jsem ji za ruku.
Vždyť to nemá smysl.
Bojíš’ se?
Koho — jich? Ne. Ani ne — pokud nebudou vě
dět, kdo jsi.
No tak .. .
Vážně — vždyť to nemá smysl, zavrtěla hlavou.
Taky bych chtěl vědět, co dělají známí. Doma.
Doma? — zaváhala. Myslíš, že máš právo tomu.
tak říkat?
Polknul jsem. Prokristapána, pomyslel jsem si.
I o tom si můžeme popovídat, řekl jsem.
Znovu zaváhala. Po chvilce řekla — tak dobrá,
za chvíli pro mne přijď. Já si to s kapitánem vy
řídím.
Nějaký problém? — zaváhal jsem tentokráte já.
-.Nechtělbych, abys měla n ě ja ké . . .
Ale ne, řekla rychle, až mě to potěšilo. Oni všichni
mají máslo na hlavě.
V duchu jsem se tomu usmál, ale smích mě pře
šel, když mi zpátky u stolu napadlo, že ono se to
vlastně začíná dosti nepěkně vyvíjet. Dokonce_ jsem
začal uvažovat o tom, že by bylo patrně^ nejlepší,
kdybych se sebral a odešel. “ Nemám právo tomu
říkat domov” — a to kdysi nenáviděla režim právě
tak jako já. Asi vážně bude mít pravdu, když říká,
že nemá smysl, abychom spolu mluvili. Jenže — znal
jsem se. Věděl jsem. že když teď odejdu, když ne
bude řečeno vše. co zřejmě řečeno být musí — odsou
dím se při svých častých služebních letech k ne
ustálému . a nesmyslnému koukání po modrých uni
formách: A nejen" to — věděl jsem, že kdykoliv bych
ony uniformy zahlédl, měl bych v kolenou tu sla
bost, kterou jsem dnes již jednou ^pocítil. ^Bylo J:o
neuvěřitelné a nesmyslné — ale já jí stále ještě
miloval. A tak jsem pro ní šel.
Po tanci jsme se posádili k mému stolu_ za zcela
nepokrytého pochechtávání celé posádky. Zřejmě ale
byli na podobné příhody zvyklí — za chvíli si nás
totiž přestali .všímať a dokonce, když pak někdy po
půlnoci odcházeli do pokojů, tak jen kývli hlavami
směrem k Evě, A to bylo vše.
(Pokračování v příštím čísle)
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(Pokračování se str. S) j

bude krýt vaše účty
za léčení
a pobyt v nemocnici
Dnes...
H.B.A. působí od roku 1934
a bude působit ještě dlouhou dobu.

Z ítra ...
/

Platíte-li příspěvky do H.B.A.,
postaráme se o to, abyste se nevydal z peněz
následkem platů za léčení a pobyt v nemocnici.
Budeme pokračovat v nabídkách
úsporných sazeb příspěvků. A budeme
pokračovat uhrazovat vaše požadované
nároky rychle.

Za týden...
Budeme pokračovat informovat vás o tom.
jak jsou služby vašeho lékaře kryty pomocí H.B.A.
Můžete pokračovat platit své příspěvky pro H.B.A.
v lékárně vaší rodiny nebo prostřednictvím
zaměstnavatele (Group Scheme).

v

Za rok
H.B.A. tu stále ještě bude, aby poskytla vám
a vaši rodině léčebné a nemocniční pojištění,
které budete potřebovat. Mezitím, abyste byli
kryti pro případ nemoci, vyrovnávejte příspěvky '
H.B.A. dochvilné.

R

MELBOURNE
i SYDNEY
PROŠÍVANÉPŘIKRÝVKY,
POVLAKY
ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. QUILTING
Anna Mendanová
Melbourne:
175 Brougham St.,
Kew, Vic., tel. 86-8427
Sydney:
Telefon: 622-2453

A

W nĚM Ěk
Nemůžete si dovolit být bez ní
'

[ f f l i-

Registered for ťhe payment of Commonwealth Hospital and Medical Benefits.

Ludmila Knorlesová ndLa
inteligentní estetické p * -'l
rozumění bohatosti češtiny- -i
a Její pečlivý přednes za
působil na mě tím. více.
že byl doprovázen cithiustí a virtuositou Tomáše
Chvojky, který přednesl
čtyři věty Chopinovy So
náty b-moll, op. 35: Grave, Scherzo, Marche Tu
nébre a Finále presto.
Chvojková
interpretace
poznamenaná technickou
vyspělostí a jistotou, za
působila právě svou mo
derností, zejména v Doppio movimento a Finále
presto.
Pavel šindelář ve svých
fotografických
studiích dovede velmi jednoduchý
mi prostředky soustředit
pozornost na základní mo
tiv celého večera. Pero
kresba hlavy Máchy, roz- '
dělená do - fotografických
segmentů
obklopujících
centrální záběr. Máchovy
kresby trosek hradu Bez
dězu, přináší
obrazové
asociace v několika sym
bolických vrstvách. Vidi
nu Máchy jako moderního
člověka, druhu nynějšího
“ drop-out” ; člověka roz
polceného,
ztraceného,
isolovaného; exulanta ve
vlastní zemi a ve vlastním
těle; zoufajícího a doufa
jícího básníka, který hle
dá v romantickém ideálu
nedávné a dávné minulo
sti - vlastní i národní odpověď k otázkám reál
né existence: Kdo jsem a ~
kam patřím?
Umělecká komposice ta
kového rázu a kvality po
žaduje úctu a vděk nás
všech těmto třem nezišt
ným a nectižádostivým
mladým lidem, kteří ze
sebe dávají to nejlepší, to
nejdrahocennější, co má
me v naši exilové společ
nosti: lásku, citlivost, po
rozumění a poučení.
O. F.
Vzájemné seznamování
za účelem sňatku neb
přátelství nejlépe
zařizuje
SEZNAMOVACÍ
CENTRUM
Též ohromný výběr
knih yšeho druhu.
Pište na:
CENTRUM,
P. O. Box 1067,
Glendale Hgts. 111.,
60137, USA.
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SRDEČNĚ POZVÁN 1E
všetkým Slovákom a čechom v Melbourne, aby sa
zúčastnili seriálu biblických prednáiiek, ktoré sa
budú konať denne od 15. do 20. aprila o 7.30 večer
v kostole na rohu Sydney a Ridley Sts., Sunshine.
Vic. Témy prednášiek:
* O ceste vedúcej z tmy ná světlo, zo zúfalstva
k pokojů a spaseniu,
* O ceste vedúcej k skutočne šťastnému životu, k
vykúpeniu, blaženosti, víťazstve a slobodě,
* O ceste do věčného domova.
Prednášat bude světoznámý Rev. K. Hlaváč z
Kanady.
Povedzte tiež Vašim známým a přiveďte ich!
Každý je srdečne pozvaný a vítaný!

Malý oznamovatel

HLEDÁM KRAJANKU
Češku nebo Slovenku,
která nekouří a mnoho
nepije, 35 - 50 let, která
je sama jako já. Jsem
zdravý, 481etý, v dob
ré náladě, mám pěkný
dům se zahradou, nové
auto a žádné dluhy.
Odepíši na každý do
pis. L. Frolov, Box 206,
P. O.,
Queenstown,
TAS. 7467.

50-LETÝ PÁN
hledá dámu k
seznámení. Podrobnosti
výměnou dopisů. Zn.:
“ Pomáháme náhodě”
do HD.
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Marína moja! teda tak
sme my
H
ako tie kvety na chladnej zemi,
,1
ako tie Božie plamene,
1
ako tie drahé kamene;
|
padajú hviezdy, aj my padneme,
I
vádnú tie kvety, aj my zvadneme,
a klenoty hruda kryje.
Ale tie hviezdy predsi svietili,
a pěkný život tie kvety žili,
a diamant v hrudě nezhnije!
(Sládkovič)

t

JSEM VDOVA a pro
tože nemám v Austrálii
žádné příbuzné, ráda
bych poznala touto ce
stou českou nebo slov.
rodinu, nebo i samo
statného staršího pána
nebo paní, jimž bych
ráda vypomohla v do-'
mácnosti, v zahradě,
případně hlídáním děti
a to bezplatně, jen za
ubytování. Zn. “ Kde
koliv v Austrálii” do
HD.

Skloněni před absolutní Vůlí,
oznamujeme úmrtí naší drahé
maminky a manželky, paní

MARIE P. VIRSIKOVÉ
dne 3. dubna 1975.
Její tělesné pozůstatky byly uloženy na meibournském hřbitově The Necropoiis ve Sprinvale.
Prosíme ty, kteří ji znali, aby se s ní spo
jili ve svých modlitbách, popřípadě jiným
způsobem, jež je v souladu s jejich přesvěd
čením.
Erika Sheila Emily Virsik
Dr. Juraj Virsik
dcerka
manžel
709 Ferntree Gully Rd.,
Glen Waverley, Vic. 3150

Všem po světě roztroušeným spolužákům z
gymnasia v Plané u Mar. Lázní sděluji smutnou zprávu, že dne 8. března 1975 odešel na
věčnost po delší zákeřné nemoci ve Věku
42 roků náš oblíbený spolužák
JAROSLAV ŠPAČEK
z New Yorku, USA
Zanechal zde manželku a syna Honzíka.
Budeme na něho vzpomínat!
J. Křepčik, Glenroy, Vic.

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.

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
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Manželé — podnikatelé (bez dětí) přijmou

i

HOSPODYNI

■

Edo moderně zařízeného domu, vybaveného vším,;
E
co usnadňuje práci.'
j
E Nabízejí samostatný pokoj s koupelnou a velmi:
—
dobrý plat. K dispozici je bazén.
i
= Volejte (Melbourne): v obchodní době 662-1273, i
5
nebo po hodinách: 86-7031
i
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J iří Voskovec: relativně vzato . . .
LP gramodeska, délka: 1 hodina.

1
1

Cena: $ 6.- plus poštovné a expedice $ 2.Zaplaťte mezinár. poštovní poukázkou,
Objednejte u:
KAMPA DISC PRODUCTIONS,
63 W 89' St., New York, N. Y. 10024, USA
Poukaz mus' provázet objednávku.
Nezapomeňte poštovné a expedici.
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Hokejové mistrovství světa
V

ODSTARTOVÁNO

ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ V AUSTRÁLII
Valná hromada delegátů jednot Čs. obce legionář:é v Austrálii zvolila tento zemský ústřední výbor:
•edseda br. A. Slabik, Geelong, místopř. br. K.
avlíček. Melbourne, jednatel br. J. Novák, Syd:y, pokladník br. J. Horyna, Melbourne, polit, rerent br. M. Kochman, Brisbane, styčný jednatel
-. K. Hérmann, Geelong, předseda prověřovací koise br. J. Došlík, Brisbane. Zástupci do Ústředí
Londýně: bři Slabik, Kousal (Canberra), Nový
Vdelaide), Novák (Sydney). Korespondence má být
osílána na adresu předsedy br. A. Slabika, 7, Ising
Neveomb, Vic. 3219, telefon (052) 213021.
K. H.

!

Všemi příznivci ledního hokeje dlouho očekává ný den nadešel. Ve čtvrtek 3. dubna bylo v Olym
pijské hale bavorské metropole Mnichova zahájeno 42. mistrovství světa v ledním hokeji, na kterém
se podle názoru expertů i tentokrát očekává souboj mezi vládnoucími mistry světa ze SSSR a Českoslo
venskem. Oba týmy zasáhly hned první den do soutěže.
První zápas světového šampionátu patrn cs. ho i kombinovali a vysloužili si tak první aplaus v
kejistům, kteří sice zvítězili nad Poláky jasně 5 : 0 hledišti. Ovšem i v těchto chvílích byla jejich hra
(po třetinách 1 : 0, 3 : 0 a 1 : 0 ) , přesto svým výko provázena všemi prvky zahajovacího zápasu. Po
nem neoslnili. Především slabší měli prvou třetinu, láci, jejichž cílem je, aby se v A skupině udrželi,
•kdy jejich akce byly až příliš pomalé, pomalý byl statečně bojovali, vrhali se do střel čs. hokejistů
celý přechod z obrany do útoku, o nějaké kloudné a měli velkou posilu v brankáři Tkáčovi. Pro celou
kombinaci nemohlo být ani řeči. Navíc Poláci dobře řadu čs. mladých reprezentantů (v národním muž
forčekingovali, nedovolili čs. hokejistům rozvinout stvu je jich tentokrát 7) to byla vlastně premiéra na
hru. Postupem času Čechoslováci hru zrychlili, lépe mistrovství světa! a jestliže posuzujeme zápas z to
hoto zorného úhlu, pak premiéra nedopadla nejhůře.
Branky dali: Vladimír Martinec (Pardubice) 2, po
jedné Eda Novák (Kladno), Machač (ZKL Brno) a
Augusta (Dukla Jihlava).
PŘIPRAVUJETE-7,1
Zápas Polsko — Československo byl průměrem, di
SVATBU, PLES, ZÁBAVU, SCHŮZI,
váky chvílemi uspával, zato večerní zápas SSSR —
JAKOUKOLI OSLAVU
USA byl nečekaně zajímavý. Američané sice nako
nec prohráli nezaslouženě vysoko 5 : 10 (po třetinách
pro 50 až 200 osob
2 : 5 , 1 : 1 a 2 : 4 ) , postarali se však o vzruch na
...ROZUM
POVÍ:
kluzišti. Vedli 1 : 0, pak 2 : 1, a dvě minuty před
koncem prohrávali pouze 5 : 8 . Po jejich zápase v
ZAVOLEJTE TOMEČKOVI !
Praze, kde v přátelském utkání s Československem
DAWN’S RECEPTIONS,
prohráli 1 : 15, byl jejich výkon velkým překvape
ním.
316 Church St., Richmond, Vic.
(V příštím čísle uveřejníme přímý referát red.
Tel.: 42-2823 nebo soukr. 85-8572
Janovského z celého mistrovství světa.)

<

si letos připomene začátek ligové sezóny zvlášť S
slavnostně: pan Kirby známý ze sportovního tele-<
vizního vysílání, dává k dispozici svůj dům a roz- )
sáhlou zahradu, kde Slavia uspořádá v pátek)
dne 25. dubna 1975 (ANZAC- DAY) odpolední \
GARDEN PÁRTY.
č
V krásném zaíiradním prostředí kolem basénuž
budou hrát k tanci i poslechu dva orchestry a l o j
orchestr Edy Zlatého a populární “ Sound Of The\
Melodias” . Při zakoupení vstupenky za
5.-<
dostanete zdarma láhev šampaňského a lehký)
oběd. Po celou dobu budou pak k dostání další)
jídla a pití. Párty začíná o 1 hodině polední a\
končí v 7 hodin večer (ža každého počasí).
/
Adresa: 63 Sharon Road, Springvale, Vic.
)
Podrobné informace: tel. 98-5756 (Chrpa),
\
560-7710 (Balik)
\

p o z v á n ka
;;
na svatojiřskou BESEDU, která se koná v neděli;!
20. dubna 1975 od 2. hod. odp. v sále Good Neigh--1
bouř Council, 575 Elizabeth St., Melbourne-City;
(vchod z Cobden St.).
Na pořadu je film o životě a díle Bedřicha Sme-;|
taný, dále,film o životě na ostrově Báli, grotesky,!
hry, soutěže, čs. muzika z desek a tanec. K ob- \
čerstvení káva, limonáda a zákusky. Vstup dobrovolný.
j
____

-X- *

____

,

O 5. hod. odp. se koná ve spolkové místnosti!
na téže adrese ustavující schůze koordinačního1;
! výboru “ Československého týdne” , který se má!!
■pořádat v rámci Festivalu všech národů ve Fitz- -1
! roy ve dnech 30. října až 4. listopadu tr.
!!
Zástupci všech čs. krajanských organizací, ja-*1
kož i ostatní zájemci vřele vítáni.
J. K. ||

ČSL. KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ KLUB
|
V MELBOURNE
|
pořádá dne 4. května 1975 a potom každou nedéliS
ve Středisku, 632 St. Kilda Rd.. Melbourne
5
ODPOLEDNÍ ČAJ
5
Hudba, družná zábava, občerstvení.
#
Dobrovolný příspěvek.
5
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1

LETOVISKO

"ŠUMAVA"

(>

1

Locke’s Way, poblíž Belgrave South

(1

srdečně zve všechny krajany na

I

; TANEČNÍ ZÁBAVU !;
I
(
i
.
l

K OSLAVĚ SVÁTKU MATEK
v neděli 11. května 1975

1,
I

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
1.
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
i
Jídlo
— pití
I
tK dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje) l

I

l Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
(
(Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis i

1

-
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HLAS

DOMOVA

14. 4. 1975
Nezdařilá premiéra r. 1975

Karel

Janovský

"Cena Izvestijí" do Československa

Úspěchy čs. hokejistů
Vítězi "Ceny Izvestijí", která byla poprvé celosezónní soutěží čtyř nejlepších evropských hokejových
celků, se stali trochu neočekávaně reprezentanti Československa, kteří po trium fu nad Sověty v Praze
6 : 1, 4 : 2 a 9 : 3 , vyhráli i nad Finy 2 :1 a 5 : 0 , když si dokonce v posledním střetnutí s Finy mohli
dovolit postavit mužstvo do 23 íet, které nad týmem Suomi vyhrálo 7 : 5. Konečné pořadí Ceny Izvestijí
bylo toto: 1. Československo 23 bodů, skóre 84 : 37; 2. SSSR 26 b., skóre 89 : 59; 3. Švédsko 12 b., skóre
53 : 76; 4. Finsko 5 bodů, skóre 37 : 91.
Po exhibičních výkonech v prvních dvou zápasech
s SSSR 6 : 1 a 4 : 2 (viz referát v minulém čísle
HD), vyhráli čs. hokejisté nad vládnoucími mistry
světa v pražské Sportovní hale i třetí utkání za sebou, tentokrát 9 : 3, což je největší debakl sovět
ských hokejistů od jejich vstupu na mezinárodní
scénu v r. 1954. A to je nutno ještě dodat, že třetí
branka SSSR — v závěru zápasu — za stavu 9 : 2,
byla neregulérní, dosažená rukou. Když sovětští
hokejisté viděli, že i tentokrát s Čechoslováky pro
hrají. vyprovokovali rvačku (Gusev rozbil bratislav
skému Marianu Šťastnému obličej, z kterého tryska
la krev), čímž si pobouřili hlediště natolik, že jako
jeden muž volalo: ‘ ‘Bijte je, bijte” , dokonce pár hla
sů křičelo: ‘ ‘Bijte jé, bijte, okupanty!” — Branky
ČSR: Ebermann 3, Jiří Holík 2, Martinec, Pouzar.
E. Novák a Hlinka po 1, — za SSSR Petrov (na
1: 4) , Ljapkin (na 2 : 4) a šadrin (na 3 : 9 ) . — Tře
tiny: 4 : 1, 3 : 1 a 2 : 1. — Na počátku 9. minuty 1.
třetiny vedlo Československo už 4 : 0.

tečně ‘‘hubený” , těsný, ale uvážíme-li, že čs. hoke
jisté měii za sebou 3 utkání s SSSR a že to někdy
nemusí v zápase zrovna ‘ ‘vyjít” , přijala čs. veřej
nost nakonec i toto vítězství jako vítězství cenné.
Čerstvější hráči mužstva Suomi skvěle bránili, je 
jich brankář však měl velké štěstí. Branky ČSR:
VI. Kostka a Marian šťastnv. Třetinv 0 : 0 . 2 : 0
a 0 : 1.
Pak to bylo jasné
24 hodin po těsném vítězství 2*: 1 porazili Čechoslo
váci Skandinávce už jasně 5 : 0 a stali se po tomto
vítězství už vítězi “ Ceny Izvestijí*’ . Jejich převaha
byla tentokrát vyjádřena -i číselně. Finové po desetiminutovém počátečním tlaku čs. hokejistů od
padli. Branky ČSR: Nový 2. Holík. Machač a Ma
rian Šťastný po jedné. Třetiny: 1 : 0. 3 : 0 a 1 : 0.
Junioři vítězí 7 : 5
K poslednímu zápasu celosezónní soutěže Ceny
Izvestijí si už moHo vedení čs. hokeje dovolit po
stavit mladší, talentované hráče, tak zvané muž
S Finy pouze 2 : 1
Po třech triumfálních vítězstvích nad Sověty bylo stvo do 23 let. A i to si poradilo s finským Áčkem,
v pražské Sportovní hale mezi diváky trochu zkla když nad nim vyhrálo 7 : 5. po třetinách 3 : 2 , 3 :2
mání z těsného výsledku s Finy. Byl to výsledek skts- a 1 : 1 . Góly ČSR: Sýkora 3, Chalupa, Lukač, Za
jíček a Richter po jednom.
V závěrečných zápasech Ceny Izvestijí vyhřálo pak
Závěr lyžařské sezóny — Thóni vítězí
mužstvo SSSR ve Stockholmu nad Švédy 9 :2 a 7 : 4.
pak však s velkým štěstím remizovalo 3 : 3 .

Světová trofej

Počtvrté v devítileté histord eelosezoení soutěže
lyžařů alpských disciplin získal Světovou trofej Gu
stav Thoni. O světovém prvenství tohoto SSetfisQ
italského reprezentanta Jíhotyroiáka Gustava Thoniho se však rozhodlo až v- posledním závodě přeáolympijské sezóny: v poprvé uspořádaném paralei
ním speciálním slalomu, který se jel ca Květnovou
neděli v italské Gardesé. presrě v Ortísejí — Sva
tém Ulrichu (v místě, kde domácí hokejové možsrvo
trénuje náš exulant Zdeněk Bláha).
Před tímto posledním zápolením měli 3 lyžaři:
Rakušan Frarz Klammer. Gustav Thoni a švéd Inge
mar Stenmark stejný -počet 249 bodá. Už předem
bylo jasné, že rakouský sjezdaiský specialista Klam
me:' bude moc; v tomto závodě těžko* konkurovat
oběma rivalům, a to se také potvrdilo. Už v prvním
závodě paralelního speciálního slalomu byl vyřazen
Thóniho přítelem Helmutbem Schmaizem. Zbývali
tedy dva aspiranti na Světovou trofej, a ti se také
v Gardeně střetli ve fnále- Očekávalo se tedy dra
ma, ale nedošlo k němu. Mladý Svéci insemar Stenmark měl už v první ze dvou fiaájovýeh jízd pád a
Gustav Thoni se tudíž stal po jedaoroČBÍ přestávce
znovu držitelem Světové trofeje.
Konečné pořadí: 1. Gustav Tb?tá (Itálie* 25*3 bodá;
2. Ingemar Stenmark (švédsko) 245 b.: 3. Franz
Klammer (Rakousko) 240 b.: 4. Piero Gros (Itálie)
196 b.; 5. Erik Haker (Norsko! 127 b_: 6. Hans Hinterseer (Rakousko) 117 b.: 7. Herberí Plank (Itálie)
92 b ; 8. Werner Grissman (Rakousko) 87 b.; 9. Frandsco Ochoa (Španělsko) 79 b.: 10. Paolo de Chiesa
(Itálie) 74 bodů.
Definitivní pořadí Světové trofeje žen: 1. Annemarie Moserová-Prollová (Rakousko) 305 bodů: 2.
Hanni Wenželová (Lichtenštejn) 199 b.: 3. Rosi Miítermaierová (NSR) 166 b.; 4. Marie Therese Nadigová (Švýcarsko) 155 b.; 5. Fabienne Serratová
(Francie) 153 b.; 6. - 7. Lise Marie Morerodová a
Bernadetta Zurbriggerová (obě Švýcarsko) po 151
b.; 8. Cindy Nelsonová (USA) 138 b.: 9. Monika Kasererová (Rakousko) 134 b.; 10. Christa Zechmeisterová (NSR) 127 bodů.

PŘED ODJEZDEM DO NSR
Čs. hokejové národní mi v Praze o velikonocích
mužstvo zakončilo připfa- vyhrálo 15 : 1. po třetivti oa mistrovství světa nácfa 4 : 0. 7 : 0 a 4 : 1 .
v- Mnichově a v Duessei- 24 hodin předtím si s
dorfu přátelským mezi- Američany poradilo i mužstátnín otkáním s repre- stvo d-o 23 let. které yyze:.:a:::y USA nad který- hrálo 7 : 1.

:: fotbalová liga

:

Senzací letošního ročníku 1. čs. fotbalové ligy je
bezpochyby výkon brněnské Zbrojovky, která v 21.
kole bodové dostihla obhájce mistrovského titulu Slo
van Bratislava. Skvělé výkony podávají na jaře i
fotbalisté Behemians. kteří se už dostali na čtvrtou
příčku tabulky. Naopak hluboký pokles zaznamenal
-Jablonec, který se řítí do propasti, stejné jako AC
Nitra a Plzeň. Ovšem pořadí je tak vyrovnané, že
stačí vyhrát nebo prohrát jeden zápas a mužstvo
stoupne nebo klesne hned o několik míst.
20. kolo: Sparta Praha — Třinec 1 : 0. Žilina —
Ieíer Bratislava I : 3. Jablonec — Dukla Praha 1 : 1 .
Plzeň — VSS Košíce 3 : 1. AC Nitra — Slavía Praha
3 : 1. Behemians — Union Teplice 2 : 0. Slovan Bra
tislava — Spartak Trnava 0 : 0 a Ostrava — Zbro
jovka Brno 1 : 0.
21. kolo: Dukla — Žilina 1 : 1, Trnava — Bohemians 0 : 2. Teplice — AC Nitra 1 : 0, Baník Ostrava
— Sparta 1: 1, Zbrojovka Brno — Slovan 2 : 0 , Inter
— Třinec 4 : 0, VSS Košice — Jablonec 3 : 0, Slavia
— Plzeň 4 : 2.
Tabulka:
1. Slovan Bratislava 26 bodů, skóre
43 : 22; 2. Zbrojovka Brno 26 b., skóre 33 : 26; 3.
Inter Bratislava. 25 b.; 4. Bohemians, 5.. Teplice (po
24 b.): 6. VSS Košice, 7. Ostrava (po 23 b .); 8.
Spartak Trnava 22 b.; 9. Dukla Praha 20 b.;.10. Sla
via. 11. Sparta (po 19 b .); 12. Třinec 18 b.; 13. Plzeň,
14. Jablonec. 15. AC Nitra (po 17 b.); 16. Žilina 16
bodů.
.
.. l U-

ČESKOSLOVENSKO — RUMUNSKO 1 : 1 (1 : 0)
Hřiště pražské Sparty na Letné bylo na Pondělí
velikonoční dějištěm prvého mezistátního fotbalového
utkání čs. reprezentantů v r. 1975 s Rumuny, které
skončilo nerozhodně 1 : 1. Na rozbláceném terénu,
za velmi studeného počasí a chvilkami sněžení, byli
Čechoslováci lepším mužstvem, vypracovali si ce*
lou řadu šancí, v prvních dvaceti minutách druhého
poločasu měli dokonce drtivou převahu, ale střelec
ky nedokázali proměnit ani ty největší gólové pří
ležitosti.
Toto přátelské střetnutí, které bylo pro obě repre
zentační mužstva dobrou přípravou na utkání evrop
ského šampionátu, bylo však vcelku zápasem prů
měru. především proto, že hrací plocha Sparty hra
ničila s neregulérností. — Výsledkem mírné převahy
čs. národního mužstva v prvním poločasu byla v 4i.
minutě branka, jejímž autorem byl po přihrávce pra
vého obránce Pivarníka levý křídelní útočník Neho
da. Ihned po změně stran se zdálo, že další gól
visí ve vzduchu, protože Čs. fotbalisté obléhali té
měř stále branku Rumunů. Místo toho však přišla
sprcha. Z jednoho ojedinělého útoku se podařilo Ru
munům v 76. minutě Kunem vyrovnat na 1 : 1 . Za
tímco Rumuni, spokojeni touto vyrovnávací brankou,
zdržovali od této chvíle hru, zakopávali míč, čs.
fotbalisté se pokusili ještě o ofensivu, ale ta vy
zněla bez úspěchu.

- - V e zkratce - — Na mistrovství Evropy hokejových juniorů obsa
dil čs. reprezentační tým druhé místo za mladými
nadějemi SSSR, ale před Švédy. Čs. junioři prohráli
dosti nešťastně se Švédy ^3 : 4, v závěrečném utkání
celého turnaje vyhráli však ve francouzském Gre
noblů na Hod Boží velikonoční nad novými mistry
Evropy ze SSSR 4: 3.
— Skvěle si na tenisovém turnaji mistrovství světa
tzv. červené skupiny v Atlantě v americkém státě
Georgia vedl náš exulant Milan Holeček. Tento bý
valý daviscupový hráč ČSR postoupil až do semifi
nále,, ve kterém však prohrál s Američanem Haroldem Solomonem ve dvou sadách 3 : 6 a 3 : 6 .
— V.e svém pátém utkání Evropské tabletenisové li
gy reprezentačních družstev prohrálo ČSR v Miškovci s Maďary 3 : 4, když tentokrát prvý hráč čs.
žebříčku Milan Orlowski zklamal a prohrál jak s
mistrem světa Ištvánem Jonyérem tak i s Gergelym, Čs. družstvo kleslo zatím na 3. místo v pořadi.
— Na VII. mistrovství světa basketbalistek, které se
uskuteční ve dnech 23. září až 4. října v Kolumbii,
byla čs. děvčata zařazena do C skupiny, spolu s
Austrálii. Japonskem a USA. Z každé skupiny postu
pují do finále dva týmy.
— Ve zbytečně tvrdém semifinále Českého poháru
porazila Sparta Slavii na jejím hřišti 4 : 2 a postou
pila do závěrečného střetnutí, ve kterém se utká s
Baníkem Ostrava. 20.000 diváků vidělo pěkný zá
pas. ve kterém Sparťané hráli lépe a zaslouženě zví
tězili.
— Vítězi B skupiny světového šampionátu v ledním
hokeji se v dějišti poslední zimní olympiády — v ja
ponském Sapporo — stali východní Němci. O jejích
prvenství — při stejném počtu bodů s týmem NSR —
rozhodlo vzájemné střetnutí, které východní Němci
vyhráli nad týmem. NSR 5 : 0 . Východní Německo tak
bude hrát v r. 1976 na mistrovství světa A skupiny v
polských Katovicích. Je však pravděpodobné, že A
skupina bude rozšířena ze 6 na 8 týmů. Záleží to
ovšem ca tom. zda budou mezinárodní hokejovou fe
derací připuštěni k bojům o světové prvenství ka
nadští profesionálové. V tom případě by se asi muž
stvo NSR střetlo o osmé místo na světovém šampio
nátu se šestým, posledním týmem letošního mistrov
ství světa v Mnichově a Duesseldorfu.

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

