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Brežněv přijímal hold v Praze

Oslovy o omluvy

Krátce po svém projevu v Kremlu, kde se konala 8. května oslava výročí
konce světové války, odletěl Leonid Brežněv do naparáděné Prahy, aby přijal
hold, předal pokyny a rozsoudil spory. Není tajemstvím, že právě v minulých
týdnech se přiostřily neshody mezi křídlem umírněných čs. komunistů (mezi
než se počitá Štrougal) a mezi skupinou radikálů (Biťak a j.). Hlavním důvo
dem bylo zveřejnění Dubčekova dopisu na Západě a zčásti i hospodářské potí
že, které lze stále s větší námahou držet pod pokličkou a které by radikálové
rádi přičetli na vrub nepotřené domácí opozici.

Rozpory v nazírání na
řešení vnitřních problé
mů také způsobily, že ne
bylo do poslední chvíle
jasné, zda bude vyhlášena
dávno už připravená am
nestie větší části politic
kých vězňů, či zda bude
30. výročí “ osvobození So
větskou armádou” osla
veno naopak leninskou ce
stou - dalším zatýkáním
a všestranným zostřením
poměrů, jak žádají radi
kálové a pohlaváři Státní
bezpečnosti.
Tón Brežněvova proje-.
vu v Moskvě, nápadné
zdůrazňování, že ukončení
války v Indočíně usnadni
další jednám o dohodu s

IJSA a detente všeobecné,
naznačuje, že se Brežněv
ani v Praze nepostaví ny
ní na stranu těch vedou
cích komunistů, pro něž
je i Husák stranicky pří
liš měkký, kteří žádají pří
kladné potrestání provinil
ců z roku 1968, pokud do
sud neprojevili patřičné
pokání, jakož i dalších
‘ ‘zrádců” ,
podkopávají
cích stranu. Není vylouče
no, že v té souvislosti do-

jde konečně k rozhodnutí
o řešení stále odkládaného
problému, kdo nastoupí
na místo těžce nemocného
Svobody, který svůj úřad
již přes rok nezastává.
Před všechny problémy
stranického vedení byla
postavena pro veřejnost
fasáda mimořádné slávy,
na kterou se režim připra
voval již od loňského ro
ku. Začala udělováním ti
tulů, vyznamenání, jmeno-

vání a odměn v nebýva
lém rozsahu (viz str. 3),
pokračovala
mohutnými
průvody na 1. máje s
kontrolovanou účastí po
chodujících, kteří nastu
povali na seřadiště z jed
notlivých podniků “ v sev
řených řadách” (Praha
hlásila přes 300.000 pocho
dujících,
hlavní
heslo
průvodu: ‘ ‘Za splnění zá
věrů XIV. sjezdu KSČ, za
další rozvoj naší sociali
stické republiky” ) a k
oslavám přispěly i zábav
ní a kulturní podniky vše
ho druhu. Vše pak vyvr
cholilo vojenskou přehlíd
kou, konanou v sobotu
10. května na . Letenské
(Pokračování na str. 2)

Propaganda v Československu o hospodárskej krizi v USA

Nezaměstnanost v Amerike

Do Ameriky prichádzajú naším krajanom listy z republiky, v ktorých ich
příbuzní žiadajú informácie, ako je to vlastně s hospodářskou krízou a neza
městnanost ou. Ziadaju si krajanské časopisy, z kto
rých by sa dočítali, ako to dnes v Spojených štáfoch vyzerá. To preto, že domáca propaganda reži
mu popisuje americké poměry vel'mi depresivně —
V minulém měsíci odletělo z Československa do tak, že 1'udia doma už z vlastného inštinktu tomu neSovětského svazu na 1.000 dělníků a techniků, což
je první část z očekávaného celkového počtu 6.000 chcú veriť. Podťa tejto propagandy sa 1'udia v Spo
osob, které budou zaměstnány nejprve poblíž Uralu jených štátoch, čo sú bez práce, bezcielne potulujú
— v Orenburku — na stavbě potrubního vedení pro po uliciach a žijú v nevýslovnej biede, nemóžu si
zemní plyn. Stavby se zúčastní dělníci všech sate vraj kúpiť ani najnutnejšie potraviny. A tak sa naši
litních států, ale Čechům a Slovákům byl přidělen
1'udia v republike, přestrašení propagandou režimu,
zvlášť dlouhý úsek — 562 km —, na němž se vysky
tují i takové stavební překážky, jakou je 3.6 km ši obávajú o svojích příbuzných, píšu o informácie,
roká Volha v městě Volgogradu.
1'utujú svojích příbuzných, ba vyskytli sa aj případy,
Je zajímavé, že odjezd prvního kontingentu pra že by vraj chceli pomoct'.
covníků nebyl provázen propagačním hlukem, který
Samozřejmé, že situácia prázdniny, ako to vždy
běžně provází vše, co se týká Sovětů, ale zato při
vyhledávání zaměstnanců neskrblili výběrčí sliby o na americkom pracovnom bývá na konci školského
tom, jak výborně se bude každý mít v bratrské ze trhu je vel mi vážná. Ďal- roku, a pravděpodobně nie
mi. Zaměstnance budou proplácet čs. úřady — So
věty slíbily úhradu ve formě dodávek zemního plynu, šie odvetvia priemyselnej všetci prácu dostanú. A
boli zasiahnuté tak sa prírastok 4 milióaž bude celá ; stavba dokončena. Dosavadní plat v výroby
Československu bude pobírat "pracovní host v SSSR" hospodářskou depresiou a nov uchadzačóv o prácu
nezkráceně dále, ačkoli bude v SSSR znovu plně a v dósledku toho vzrástol íste prejaví aj na celkovej
dobře placen. Aby se necítil ošizen o domácí stravu
počet nezaměstnaných na zaměstnanosti a nezaměst
(a nekritizoval sovětskou kuchyni), byla zřízena ve
Nezaměstnanost’ nanosti.
Volgogradu — Stalingradu česká pekárna, která bu 8.7%.
de dodávat denně český chléb i pečivo, dále na pra vzrástla napriek tomu, že
No, napriek tomu ireba
covištích otevírají filiálky čs, obchody obuví, texti sa už objavili prvé znám
lem, delikatesními výrobky atd. Denně má letadlo ky oživenia vo výrobnom propagandu a zúfalom po
dovážet různé čerstvé zboží z Prahy a Bratislavy.
stavení
nezaměstnaných
Po všech stránkách má být věnována čs. pracovní procese a že niektoré pod odmietnuť. Nežijú v biede
kům v Sovětech mimořádná péče. Čs. režim se zřej niky pozvali svojich zaa možu si zakúpď potřeb
mě snaží, aby byl zájem o práci pod Uralem větší, mestnancov spať do prá
než je běžně zájem o pracovní pobyt v západní zemi, ce. Vládne kruhy vo Wa né věci, či už sú to potra
viny, šaty, alebo iné po
kam se odjíždí bez slibu českého chleba a s menší
mi dietami, a je připraven na to, že to bude něco shingtone pripúšťajú, že třeby do domáenósii.
do léta móže nezaměstna
stát.
Samozřejmé, kladie sa
V každém případě může zůstat Husákův režim klid nost’ vzrásť až na 9%. V hned’ otázka: ako to? Z
ný v tom směru, že žádný z československých pra júni zaplavia totiž pracovcovníků u Uralu nepožádá v Sovětském svazu o azyl ný trh 4 milióny študen- čoho si nezaměstnaní móžu nakupovat’ ? Nuž, v
— jako se mu tak často stává, pošle-li někoho do
bezvýhledného, krizí postiženého, bídného, hladové tov, ktorí budú hl’adať
přechodné zamestnanie na (Pokračovanie na str. 2)
ho kapitalistického světa.

Práce v zemi zaslíbené

Letošní oslavy 30. výročí osvobození se konají
ve stínu vojenské okupace naší vlasti. Nejsou to
oslavy spontánního nadšení a radosti. Strach a
apatie vládnou v dnešním Československu, neboť
všemocná tajná policie může kdykoli zasáhnout
do života kteréhokoli občana.
Přesto pevně věříme s ostatními svobodnými
národy světa, že touha být svobodnými a nezá
vislými hoří v srdcích miliónů Čechů a Slová
ků. Tento plamen svobody si drazí přátelé ve vla
sti nadále udržujte. Společně s námi věřte, že žád
ná diktatura na světě netrvá na věky.
Z prohlášení čs. poradního sboru v západní Evropě

SLUŠNOST Cl PODPORU?
Marcela Čechová

V melbournském deníku The Age se objevil - ne
dávno. ipalcový titulek “ Australští komunisté nastu
pují” . Článek pod titulkem jednal o italské organi
zaci FILEF, která —■ pod pláštíkem péče o italské
přistěhovalce — je propagandistickou organizací ko
munistické strany. Poté co v Itálii bylo rozhodnuto,
že hlasy ve volbách mohou mít i italští vystěhovalci, žijící a pracující mimo vlastní zemi, začali
tamní komunisté ve spolupráci s místními okamžitě
jednat. Vědí dobře, že člověk přesazený do _cizího
neznámého prostředí je při obratné manipulaci
snadno ovlivnitelný. A co víč: může sám ovlivňovat
i prostředí, v němž žije.
Představitelé organizace FILEF byli proto mezi
prvními, kteří se přihlásili o místo v etnickém vy
sílání, které australská vláda právě zavádí. Při
rozeně je dostali. Dostali ještě víc — 10.000 ^dolarů
vládní australské podpory, aby mohli svoji činnost
dostatečně rozvinout. Když to potom tisk objevil —
což nebylo těžké, neboť hlavní představitelé orga
nizace se svým zaměřením nijak neskrývali — pro
hlásil bývalý ministr přistěhovalectví a nynější pověřenec pro otázky přistěhovalecké Grassby, že o
žádném politickém pozadí té- organizace neví a navíc
se nedomnívá, že by mohla nějak poškodit auštral-:
ské zájmy. Vysílání by se italským komunistům:'
mohlo překazit jedině tehdy, kdyby bylo očividně
prokázáno, že organizace inmportuje komunistickou
politiku. Což je ovšem prakticky těžko prokazatelné,
takže organizace bude vesele vysílat, publikovat a
i jinak ovlivňovat zdejší obyvatele po svém, ale.
za peníze australských poplatníků.
Také Češi a Slováci žádali o účast v národnostním.;
vysílání. Naše pořady nemají být ovšem politicky,
antikomunisticky laděny, mají se zabývat kulturou,
spolkovou činností apod. Víme, že není přáním
Australanů dovídat se nepříjemné pravdy o pravé
podstatě komunismu a dovedeme to demokraticky
respektovat. Ostatně — ani bychom si nějakou n á -.
kladnou propagandu nemohli dovolit. Každá taková
akce stojí moc peněz a žádnou z našich českých
a slovenských organizací po celé čtvrtstoletí -jejich
trvání ještě nenapadlo, aby australskou vládu po
žádala o podporu své činnosti.
...
V uvedeném srovnání zdaleka nejde pouze o prob-:
lém rozhlasové propagandy či finanční podpory, a .
ani o problém čistě australský. Jde o boj dvou prin
cipů — slušnosti a mravních zásad s bezohlednou
nemorálností. Střetáváme se s ním na každém k ro -;
ku.. Komunisté bez skrupuli berou peníze od “ kapi
talistů” , které chtějí zničit, .•Slušní demokraté o né- ,
čem podobném ani neuvažují — pokládali by to za
nečestné. Výsledek: komunistické organizace kve
tou, zatímco organizace antikomunistů živoří p ro '
nedostatek prostředků.
Když byla před lety nekomunistická část ^Vietna
mu napadena komunisty, američtí vojáci přišli anti
komunistům na pomoc veřejně a v uniformáčh. Ko
munistické bojůvky’ se svými “ poradci” ze Sovět
ského1svazu a armádní jednotky ze Severního Viet
namu naopak vždy uchovávaly svou existenci v taj
nosti. Výsledek také dnes už známe r ‘porážka těch,
kteří chtěli jednat otevřeně_, není jen vojenská, ale
i propagační — komunistům se podařilo^ usadit
tak dokonale do mozku světového mínění myšlenku o
(Pokračování na str. 2)
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Oslavy a omluvy
(Pokračování se str. 1)
pláni v Praze před Brežněvem, sovětskou generalitou a kdekým z čs. stra
nického vedení. Tón refe
rátů z oslav: lid jásal,
vzdával díky Sovětskému
svazu, pěl o nerozborném
bratrství s ním. Patolízalství dosahovalo úrovně
hodné věrného satelita.
Referujeme-li o květno
vém spontánním nadšeni
lidu po vlastech čeákýeii
a slovenských, je vhodné
si připomenout jak k ně
mu dochází, připomenou!
si sešněrovanou kazajku
která potírá každé vybo
čení z řady. Nejde př
tom jen o vyřizování s:
účtů s “ renegáty, zrádci
politicky bezvýznamným
oportunisty, kteří ve své
zaslepenosti a nenávist
sklouzli až k protistátním
činům” - s Dubčekem e
spol, ale i o potírání vše

ho “ nevhodného” např.
na kulturní frontě, kde by
se mohlo předpokládat ví
ce volnosti i v nedemokra
tickém režimu. Názorným
příkladem je omluva Ji
řího Hájka v 9. čísle le
tošní pražské Tvorby, kte
rou přetiskujeme:
“ Čtenářům Tvorby. Do
naší redakce došly dopisy,
v nichž se čtenáři ptají na
smysl a politické vyznění
nebo přímo kritizují po
vídku Petra Hájka Exil,

otištěnou v literární pří
loze 6. čísla Tvorby. Cí
tím se proto povinen ří
ci, že otištění této povíd
ky, za něž nesu jako šéf
redaktor plnou odpověd
nost, považuji za vážnou
politickou chybu. Vyznění
povídky je v rozporu s po
litickou praxí naší stra
ny. K této chybě mohlo
dojít jen proto, že znám
subjektivní pozitivní zá
měry mladého autora a že
jsem při zařazování jeho

povídky nezvážil její ob
jektivní politický dopad,
to, že její formulování a
ztvárnění určuje nakonec
celkové společenské vy
znění. Chci čtenáře ujistit,
že je to pro mne po tolika
letech práce, sloužící věci
strany a socialismu, trpké
poučení, které budu plně
respektovat ve své budou
cí práci. Jiří Hájek”
Poučení je to asi zvlášť
trpké proto, že autorem
je jeho vlastní syn.

Nezaměstnanost' v Amerike

(Pokračovanie zo str. 1) vodného platu. To je nad
prvom radě, poistenie ro- príspevok podpory v ne
botníkov proti nezaměst zaměstnanosti, na ktorý
nanosti funguje v Spoje má poistený zamestnanoc
ných štátoch
poměrně nárok a ktorý vyplácajú
dobré. Okrem toho majú jednotlivé státy americkej
všetky
vel’ké podniky, únie. Pravda, v niektonajma obrovské americké rých podnikoch sa tieto
automobilky a oceliarne, fondy skór vyčerpajú a
aj vlastně podnikové fon musí sa hl’adať náhrada,
dy na podporu v neza alebo nezaměstnaní pobeměstnanosti. Ďalej je tu rajú na kratšiu dobu svo
Na výborné
vláda a kongres, čo sa jej nezaměstnanosti už len
starajú
o to, aby bola pod podporu v nezamestnar.o
kontinentáni jídlo
pora v nezaměstnanosti sti. Tá je v jednotlivých
za levné ceny
riadne vyplácaná, a keď štátoch únie rózna. Tak
sa fondy vyčerpajú, kong v New Yorku je to maxi
zveme Vás do
res im přidělí ďalšie pro- mum 95 dolárov týždenne,
GIPSY TAVERN
v státe New Jersey 90 $ a
striedky.
v Michigane len 89 $ týž
28 Tooronga Village
Je známe, že vo veťdenne.
Tooronga, Vic.
kých podnikoch sú fondy
Vyplácanie příspěvku v
na podporu v nezaměstna
Reserv, tel. 20-6013
nezaměstnanosti
upravuje
nosti či závazky podnikov
B. Y. O.
ktorý
zásadné
podporovat’ svojích prepu- zákon,
Hotová jídla
stených robótníkov - zá určuje, že každý pracujúvazky vyplývajúce z ko- ci má byť poistený a pod
k odnešení.
lektivnych zmlúv - tak nik, v ktorom pracuje, mu
veťké, že zaměstnanci, zráža z platu poistnú pré
čo prestávajú pracovat’ , miu. Určuje tiež, že robotMELBOURNE
, i SYDNEY
dostávajú až po dobu jed ník musí odpracovat’ 13
noho roku 90% svojho pó- týždnov, aby mal zákon
PROŠÍVANÉ
ný nárok na podporu v
P Ř IK R Ý V K Y ,
nezaměstnanosti,
ktorá
POVLAKY
FESTIVAL
sa
má
vyplácat’
v
norze skladu nebo na míru
VŠECH NÁRODŮ
málnych
dobách
šesť
medodá firma
ve Fitzroy pořádá od
A. Z. Q U ILTIN G
června každou prvou ne siacov. Neskoršia bola tá
Anna Mendanová
děli v měsíci od 2.15 hod. to doba předl’žená na je
Melbourne:
odp. v sále Amateur Čine den rok a to najma keď
175 Brougham St..
Society. 2 Napier St., Fitz
Kew, Vic., tel. 86-8427 roy MEZINÁRODNÍ MA- sa dá preukázať, že zaSydney:
TINÉ FILMŮ. NÁROD
Telefon: 622-2453
NÍCH TANCŮ A ZPĚVU.
Vstup volnv.
Časopis ROZHLEDY a
SEZNAMOV. VĚSTNÍK
S. K. SLAVIA Melbourne pokračovala v lize s ma
přináší přehled svět.
lými úspěchy: hrála nerozhodně s Polonií 2 : 2 a
dění. kulturní a knižní
prohrála s Wilhelminou 1 : 2 . — Dne 24. 5. hraje přehled, román Hrbáč
v Olympic Parku s Hakoah a o týden později s JUST
na pokrač., Kafkovu
ve Footscray (přenáší televize 9).
Exper. psych. Svítání
v duši, humor, Seznam.
Věstník a mnoho j.
STEREOFONNĚ NAHRANÉ KAZETY
Jednotl. č. $ 2.-, roč.
předplat. $ 9.- zámoří
české a slovenské — 1973-74 i starší
CENTRUM,
Džez * taneční * lidové * folklor * koledy * opery
P. O. Box 1067,
dodá podle seznamu, který ochotně zašle:
Glendale Hgts. lil.,
Karel Pikora
60137, USA.
37 Kenton Rd., Geilston Park (Hobart), Tas. 7015

mestnanci stratm pracu v
dósledku
energetíckej
krízy. Ďalej sa uvažuje,
že by podpora v neza
městnanosti nemala byť
časové obmedzená a že
by sa mala vyplácat’ po
celú dobu -hospodářské j
depresie. Samozřejmé, že
to bude niečo stát’ , ale v
Bielom dome sa už spomína jedna miliarda a
dvesto miliónov dolárov,
ktoré by sa přidělili do
fondu. Okrem toho sa uva
žuje o rozšíření veřejných
práč, kde by mnohí za
městnanci našli prácu.
Za týchto okolností nie
je naozaj třeba aby sa
propaganda
Husákovno
režimu starala o americ
kých nezaměstnaných, a.
naháňala ich příbuzným
v republike strach. A naj-.
vážnějším
ochrancom
amerických nezaměstna
ných sú ich nezávislé od
bory, ktoré neustále vel’mi otvorene a drasticky
kritizujú vládu, lebo považujú jej opatrenia na
oživenie hospodárstva a
na zvýše nie starostlivosti
o nezaměstnaných za ne
došla točné.
Ale ani za tejto situácie nezmenšuji! americké
cdborv svoje nároky na
úpravu miezd. Naopak,
zvyšujú ich a žiadajú dókladnejšiu ochranu proti
nezaměstnanosti.
Tak
napr. na Aiíaške žiadajú
elektrikáři zvýšenie hodinovej mzdy o 6 dolárov,
takže by poberalí 20 S za
hodinu. Klampiari a in
stalatéři v San Francisku
žiadajú zvýšenie na 16 $
na hodinu. Inde sú tieto
nároky sice menšie, ale
len preto, aby nenarušili
chod podniku v týchto mimoriadných
pomeroch.

Slušnost či podporu?
(Pokračování se str. 1)
amerických interventech vraždících mírumilovné ci
vilní obyvatelstvo, že budete-li dnes hájit Američany,
90% lidí si přeď vámi odplivne.
V zrcadle těchto neustálých srážek lži a podvodu
s otevřenou pravdomluvností, po nichž slušnost sedí
zahanbena v koutku a nemravnost se vítězoslavně
směje, bychom už měli konečně začít vidět, že hod
noty, o jejichž stálosti jsme byli konzervativně pře
svědčeni, by měly být podrobeny novému zkoumání,
řtikáme často, že pravda zvítězí. Jak by chudinka
mohla zvítězit, jestliže nehneme- prstem a čekáme,
že si poradí se záplavou lží sama? Ostatně — k
čemu by bylo takové vítězství, jestliže by nepřežili
ti, kteří si pravdy váží a potřebují ji? Vezměme
jen výše zmíněný připad podpory: komunisté o ni
žádají neustále, antikomunisté nikdy. Je zde slušnost
ještě slušností, či se mění v obyčejnou hloupost?
Rozhlasové vysílání pro národnostní skupiny ještě
ani nezačalo a už je skóre jasné: Vedou komunisté
italští i řečtí, kteří se dovedli přihlásit a vydupat
z rozhodnutí australské vlády pro své cíle co se da
lo. Za nimi pokulhávají menší nekomunistické sku
pinky, sbírající drobty z prostřeného stolu: Češi a
Slováci, polská menšina. A docela mimo stojí ti, kte
ří považují jakoukoliv spolupráci s vládou, která
jim ublížila uznáním záboru jejich zemí, za nečest
nou — baltické národy.
často se mi zdá, že děláme chybu. Obhájci mar
xismu. socialismu, komunismu a všech dalších ismu
dokáží být velice hluční v případech, kdy se jedná
o jejich zájmy. My jsme naopak příliš tiší a ukáz
nění, vždy slušně mlčíme. Nebylo však toto slušné
mlčení hlavní příčinou našeho pokořeni? Nebylo na
konec jednou z nejnemravnějších věcí, kterou nám
historie — jak v roce 1938, tak v roce 1948 i v roce
1968 — nikdy neodpustí? Neměli by se ti, jejichž svě
tový názor není leninský, poněkud méně úzkostlivě
zabývat otázkami forem a metod a víc účelem, kte
rý světí prostředky? Slušnost je stále silná v lidech
— ale nepřežije, nezdvihneme-li hlas na její obranu.
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J. KOŠŇAR PTY. LTD.

I

112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Víc.
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Telefon: 37-3109
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nebo: 42 Howard St., North Melbourne
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Telefon: 329-8038
nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
rýběru již VKUSNĚ RÁMOVANÉ nebo v rámu
dle Vašeho výběru.
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ANTO IN E GALLERIES
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514 Riversdale Rd., Camberwell

í

(proti tržnici) — Telefon 82-5736

?

Krajanům poskytneme 15% slevu

?

Velký výběr vín, lihovin a piva
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Útoky organizované
dle starého vzoru

Č E S K O S L O V E N S K O | |M |

— ve cínech 29. a 30. dub.na jeanai v Praze miscoPolitické poměry v Československu se opět zhoršily, ale přece se domnívá preaseua rauy ministrů
me, že především zájem Sovětů na détente se Západem nedovol!, aby se poměry vychocmiho KěmecKa a
preuseaa tamní statni plá
v satelitní zemi vrátily nyní do padesátých let. Zatím jsme svědky akce čs.
novací komise Gertiard
režimu proti nepohodlným osobám, která počáteční padesátá léta nebezpečně £>cnuerer o koordinaci nápřipomíná. Husákův projev na společné schůzi výborů Národní fronty (o němž rouohospoaařsKych piánu
jsme psali minule), jeho podrážděná reakce na Dubčekův dopis a na jiná svě v příští pětiletce (1976 dectví o Československu, uveřejněná na Západě, byl povelem k útoku a "lid " 1930) mezi Českosloven
skem a Východním Ně
je dirigován k tomu, aby v útoku pokračoval stejně spontánně jako před čtvrt meckem. Na závěr byl postoletím.
depsán protokol, v němž
se praví, že koordinací
Krátce
po Husákově Šiká, Pelikána aj. .. Ve odpovídá i jeho protisovet- plánů se dosáhne vyššího
projevu si přiložilo polín své bezmocnosti hledají ský, kontrarevoluční duch. stupně propojení ekono
ko Rudé právo dlouhým, někteří z těchto dobrodru Rozvláčná snůška notoric mik obou států, zvýšení
zásadním článkem, nade hů duševní spřízněnce a kých pomluv, která je v efektivnosti jejich rozvo
je a přispěje se ke zrych
psaným “ Cestou zrady” , spojence v táboře zahra ‘dopise’ obsažena, se jako lení socialistické ekono
vejce
vejci
podobá
běž
který je celý věnován niční reakce. Dávají se
mické integrace členských
‘ ‘pomlouvačně protičesko- do služeb třeba i čertu, né produkci z vykřičených zemí Rady vzájemné ho
slovenské činnosti, k níž jen aby ukojili své nena antikomunistíckých líhní: spodářské pomoci.
o ‘policejním teroru’ , o — Na 5. kongresu ASSJÍ
se propůjčili někteří zkra plněné ješitné ambice
TEJ (mezinárodní asocia
‘násilí’ . . . Ať už k ‘dopi ce divadel pro mládež a
chovaní vůdci pravicové
“ Imperialisté umějí oce
ho oportunismu” a “ roz nit tyto jidášské služby. sům’ či ‘pamětem’ vede děti), který se konal ve
hmotný zájem, snaha při východním Berlíně, byi
hořčení poctivých občanů Tučné
návnády, slavoživit nechvalnou slávu a zvolen presidentem docent
naší republiky” .
mam,
bezcharakternost,
jiné
důvody, důsledek či- J Vladimír Adámek, bývalý
Uveřejnění Dubčekova morální ňepevnost, bezzá|dlouholetý ředitel- praž
objektivně; ského
dopisu a Smrkovského pa sadovost - tak bývá dláž nu zůstává
Divadla
Jiřího
mětí v “ reakčním tisku děna cesta do pekla zra stejný - zrada. Ne z nai-11Wolkra.
na
Západě”
považuje dy. Tak to také ukazuje vity, ne z nevědomosti. — V doplňovacích vol
ovšem RP za součást pro- případ “ pamětí” Josefa Zrada záměrná, vědomá.” bách do Slovenské Národ
Po Rudém právu přišel ní rady v obvodu Sládkotičeskoslovenské kampa Smrkovského,
“ dopisu”
vičovo dostal 99.9% hlasů
na
řadu “ liď, respektive Štefan Horváth, předseda
ně a součást útoku “ stu- A. Dubčeka - a případ
denoválečných sil proti všech těch Šiků, Pelikánů, jeho dopisy. Na ukázku JZD Červená hviezda v
procesu zmírňování mezi Goldstueckerů a dalších, přetiskneme aspoň něko Mostové, okres Galanta,
lik zase z Rudého práva Volební komise Národní
národního napětí “ .
kteří jsou venku nebo i
fronty pokračovala ve vo
“ Protímírové zájmy me u nás doma a kteří růz (i když i čtenáři jiných lební komedii prohláše
ním, že se při volbách
zinárodní imperialistické nými chodníčky a způso listů se činí):
přesně dodržely platné
“
Je
hanbou,
pokouší-li
reakce a sobecké zájmy by šli stejnou cestou zra
pravicových renegátů u dy a renegátství, od opor- se Dubček očernit všech
nás se obdobně, jako to tunismu k přímému napo no dobré a na druhé stra Teď se nadobro vybar
mu bylo už ve _chvíli ná máhání nepříteli. Jejich ně vychvaluje to, co ved vil. Sám se odepisuje z
lo v krizových letech k
stupu kontrarevoluce v jednání slouží
naší společnosti a svým
meziná
roce 1968, znovu setkaly rodní reakci, buržoazním bankrotu. Plně souhlasím bezcharakterním jednáním
se slovy soudruha Husáka,
na stejné platformě a nájezdům proti revoluční
vyvolává opovržení nás
že si může sbalit kufry.” všech. .
projevily se ve shodném mu dělnickému
hnutí,
(K. Mach, Lipník n. B.)
postupu” , píše RP a po proti straně, proti politic
(Ján Palovič. JZD Poní
. .Očerňuje v dopise ky, okres B. Bystrica)
kračuje:
“ Zkrachovaní kým, státním, národním a
naši KSČ, její politiku,
vůdcové pravicového opor- internacionálním zájmům
“ Kdo ještě dnes má
pomlouvá Sovětský svaz,
tunismu. kteří se logickou našeho lidu. Podobně í
chuť vnášet neklid a hlou
zkrátka
všechno
to,
co
je
cestou dostali na vyslo pamflet, který A. Dubček
drahé každému poctivému pé žvásty mezi nás, ten
veně opoziční, rozvratnou formálně adresoval Fede
občanu naší republiky a se jen se zlou potáže.
shromáždění
a nepřátelskou základnu, rálnímu
dokonce píše o údajném Může odejít mezi sobě
si postupně začali uvědo ČSSR, ale který ve sku
policejním teroru u nás. rovné a jíst jidášský
jak se dnes
movat svou stupňující se tečnosti,
Obsah dopisu mi živě při chléb. My si budeme dál
izolaci, a tím i svou bez- jasně ukázalo, byl jeho
pomněl 'statě’ a ‘rozumy’ budovat svoji republiku a
perspektívnost
a svou autorem nebo jeho poma
bývalého občana SSSR nový život.”
bezvýchodnost. Taková je hači určen zcela jinému
(M. :Sedláčková, ŠpindSolženicyna . . . ”
morální situace, do níž adresátu - mezinárodní
lerův
mlým)
(O. Volný, Vyškov)
zákonitě upadli renegáli reakci, buržoazní propa
“
Narušovat
socialistic
“ .. . Nemohu pochopit,typu Dubčeka, Smrkov gandě, nepřátelům socia
že člověk, který citem a ký vývoj nemůže ani Dubského, Kriegla, Mlynáře, lismu a naší země. Tomu
rozumem došel ke komu ček, ani lidé jeho typů,
nistické straně, může ji ani nikdo jiný. Dnešní po
stoje renegátů a odpadlí
^ ititiim m iE u iE iim E m m iiim m iím iiiim iiiim iiiiiiiiiiiiu zradit a pomáhat imperia
ků jsou typickým příkla
lismu
proti
ní
bojovat.
™
Provádíme veškeré práce optické
~
(O. Lesík, Prah,a 6) dem zrady ideí třídního
5
přesně, rychle a za levné ceny
5
“ Ať si Dubček a ostat boje. My jsme nezapom
ní uvědomí, že když sami něli, jak tehdy pro uás
prohráli, musí se s tím horníky připravovali za
(Ján
E
573 Hampton St„ = smířit a respektovat zá vírání dolů . . . .”
= ^
Hampton, Vic.
E kony země, ve které žijí.” šišulák, Handlová)
(B. Imrýšek, Gottwaldov)
Dubčekovy maný
ry nás doslova vyvedly z
Telefon: 98-5756 \ míry. Svého času svými
postoji přivedl nejen stra
nu, ale celou republiku
do neštěstí, ale nepoučil
šjiimmmiiiiíimmimiiimmiiiiminmsmniimmimiiíi se a jedná tak nečestně . .

M . CHRPA

| Opticai Service

I
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předpisy a že volby měly
důstojný průběh.
— K 1. máji pršela vy
znamenání >jako nikdy
předtím. Pořadí osob, po
ctěných nejvyšším vyzna
menáním - udělením titu
lu Hrdina socialistické
práce s právem nosit zla
tou hvězdu - bylo trochu
pozměněno, nebyl úmysl
ně vybrán na první místo
horník, jako obvykle, ale
abecedně seřazení hrdino
vé byli ohlášeni takto:
Anton Borový, ošetřovatel
dojnic z Ivanky u Nitry,
Karel Cais, vedoucí střel
diska instalatérů v Plzni,
B. Dvořáková, ošetřova
telka dojnic v Chýnově u
Tábora, F. Graif, horník
v Hrdlovce, F. Joza, svá
řeč lokomotivního depa v
Praze, Z. Mánek, tavič z
Vítkovic,
M.
Petrová,
tkadlena z Kežmaroku,
Juraj Rella, dělník ze
Zvolene, J. špatný, nástrojař z Kroměříše, Z. šlemenda, horník z Tuchlovic, J. Tomašovič, vedou
cí výrobny Slovnaftu v
Bratislavě a O. Urbanec,
lisař ze Semtína. Spousty
dalších osob dostaly Řád
republiky, Řád rudé zá
stavy, Řád vítězného úno
ra, . Řád práce atd. Ná
rodními umělci se stali:
akad. malíř Lad. Čemický z Bratislavy, M. Drottnerová, sólistka baletu
ND v Praze, akad. sochař
O. Eckert z Prahy, hudeb
ní skladatel D. Kardoš z
Bratislavy, Dr. F. Lýsek,
vedoucí dětského sboru v
Brně, spisovatel F. Mináč
z Bratislavy, spisovatel
B. Říha z Prahy, akad.
malíř K. štěch z Č. Bu
dějovic, sólistka opery ND
v Praze M. šubrtová, spi
sovatel Jiří Taufer z Pra
hy a Lad. Vychodil, šéf
výpravy a jevištní výtvar
ník SND v Bratislavě. 48
osob bylo jmenováno za

sloužilými umělci, 21 do
stalo Státní ceny Klemen
ta Gottwalda, atd. Téměř
u všech odměněných se
zdůrazňuje jejich “ poli
ti ckospolečenská”
nebo
“ kulturně politická” čin
nost.
— V Bratislavě se konalo
ustavující zasedám čs.
hudební rady, která má
být vrcholným reprezen
tantem čs. hudební kultu
ry v zahraničí. Předsedou
byl zvolen skladatel Ján
Cikker.
— Koncem dubna zahájil
v Praze na Národní třídě
prodej obchodní dům Máj.
Jeho prodejní plocha tvo
ří 10.700 m2.~Celý objekt
má 3 podzemní a 7 nad
zemních poschodí. V ob
chodním domě je zaměst
náno 900 pracovníků, *
tržba v prvním roce je
plánována na 600 miliónů
Kčs.
— Na oficiální návštěvě v
Československu byl ra
kouský ministr zahraničí
Erich Bielka, který jed
nal s Chůoupkem o mož
nostech rozvoje, vzájem
ných styků.
— V Praze zasedal 24.
dubna
ústřední výbor
KSČ. Vydal “ usnesení”
ke zdokonalení soustavy
důchodového zabezpečení,
schválil rozpočet KSČ na
rok 1975, zbavil Jana Šim
ka funkce vedoucího ta
jemníka
západočeského
krajského výboru KSČ a
na jeho místo jmenoval
Josefa Mevalda.
National Mutual
INSURANCES
Volajte
Charles Antal

tel. (Melbourne)
42-0401

Dámské, pánské a hlavně dětské oblečení

též sportovní obleky a prádlo, importované,
za velmi výhodné velkoobchodní ceny

dodá kamkoli v Melbourne
PETR HORYNA, 8 IVloira Grove, Glen Waverley,

Vic. 3150. — Telefon: 232-8474
(volejte po 6. hod. večerní)

l

"Řekněte to květinami"

spolupracující s INTERFLORA,
Sr

květin a věnců

v Československu nebo v jiných státech

Chiote-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
Po podobném veřejném
nei.-o zvláštní událost, obraťte se na místní
“ rozhořčení lidu” následo
květinářství INTERFLORA.
valy v padesátých letech
i
1
Poznáte
je podle obrázku Merkura
soudní frašky a popravy.
i1
ve výkladní skříni.
Dnes asi - s ohledem na
IN T E R F L O R A —
komunistickou i nekomunistickou cizinu - by lépe
K VĚTIN Y DO CELÉHO SVĚTA
vyhovovaly deportace.

!
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"Od roku 1968 přišlo do zahraničia aspoň toťko Čechov a Slovákov
ako v období 1948 - 1968". (Z prehlasu předsednictva Spoločnosti
pre védy a umenia vo Washingtone k programu na rok 1975 v rámci
plánovaných reforiem a zamerenia nového snaženia.)

Kalendář HD
KVĚTEN 1975 (24
Jarka Vlčková

• 15. května 1895 byla zahájena Národopisná vý
stava československá v Praze. Popud k jejímu uspo
řádání dal tehdejší ředitel ND, spisovatel F. A. Šu
bert. Péčí skupiny architektů byla vybudována vý
stavní vesnice, vytvořená z typických staveb v nej
významnějších oblastech českých, moravských, slez
ských i slovenských, opatřených nábytkem, nářadím
a vůbec celým zařízením, šlo o to znázornit v
rozsáhlém měřítku život českého i slovenského li
du, obzvláště selského, a podat obraz jeho kultury
duchovní i hmotné. Tato výstava, jež byla pořádána
přes prudký odpor rakouské vlády, měla výjimeč
ný dosah národní, jelikož byla projevem; jednotné
vůle a ukázněné součinnosti celého národa. '
• 15. května 1880 se narodil sochař Jan Štursa,' žák
a později nástupce Myslbekův na Akademii výtvar
ných umění v Praze, kde se setkáváme s jeho so
chami téměř na každém kroku. Štursa byl ve v ý 
tvarném umění tlumočníkem své doby v nejkrásněj
ším slova smyslu, ve smyslu básnickém, hymniekém. Když Štursa odešel dobrovolně ze života dne
2. května 1925, byl to Švabinský, k jehož nejbližším druhům štursa patřil, kdo napsal jeho nekrolog.
• Zadíváte-li se v našich galeriích na obrazy, jejichž
krajina dýchá pravým ěešstvím, jež přímo voní
českou půdou, můžete si být téměř jisti, že jejich
autorem je krajinář, malíř Alois Kalvoda, jenž se
narodil 15. května 1875.
• Kardinál Dr. Karel Kašpar se narodil 16. května
1870 v Mírošově u Plzně. Studoval v Plzni a v Ří
mě, kde byl roku 1893 vysvěcen na kněze. Působii
později jako světící a diecésní biskup královéhra
decký. Arcibiskupem byl jmenován 22. 10. 1931. V
roce 193.5 se uskutečnil za jeho působení mohutný
Katolický sjezd v Praze.
9 Téhož dne i robu se narodil malíř Antonín Sla
víček, právě o padesát let mladší než Josef Mánes.
Slavíček patřil k praním žákům Julia Maráka. nově
jmenovaného profesora krajinářství na pražské Aka
demii, Slavíček však přerušil náhle studium malíř
ství v roce 1891 a vstoupil jako novic do benediktin
ského kláštera v Rajhradě, odkud však po nějakém
čase vystoupil a vrátil se k Mařákovi. V roce 1903
objevuje, díky K. V. Raisovi, českomoravskou vyso
činu pro české malířství. Jeho pobyty v Kameničkách a Kraskově patří už ke slavné periodě jeho
umění.
• Karel Sudimír Šnajdr, který přednášel na praž
ské universitě estetiku a klasickou filologii, psal ve
svém mládí německy. Teprve od roku 1820 začal
tento “ vlastenecký konvertita” uveřejňovat své básně
česky. Jako autor znárodnělých písní Poustevník a
Jan za chrta dán poskytl druhou písní látku Klicperovi ke stejnojmenné hře a posloužil J. Hejdovi
k jejímu zhudebnění. K. S. Šnajdr zemřel 17. květ
na 1835 ve Smidarech.
• Lékař a slovenský spisovatel Martin Kukučin (vl.
jm. Matěj Bencúr) žil dlouhá léta v Dalmácii a v
Jižní Americe, vrátil se domů, ale byl nespokojen s
poválečnými peměry a vystěhoval se do Jugoslávie,
kde i zemřel.-Kukučin je prvním mistrem venkov
ského realismu na Slovensku. Jeho romány Dom v
stráni a Mladá létá doplňují cestopisné knihy z
Balkánu a sociální drama Komasácia. M. Kukučin
se narodil 17. května 1860.
• 20. května 1940 zemřel další významný slovenský
spisovatel Josef Gregor Tajovský, který měl své
spisovatelské jméno po rodné vesnici Tajově' na Zvo
lensku. Za války' vstoupil do legií na Rusi, z kte
réhož období vytěžil Rozprávky z Ruska. Jeho dra
ma ze slovenského odboje proti Maďarům r. 1848
“ Smrť Ďurka Langsfelda” bylo hráno s názvem
Úsvit nad Slovenskem jako prvá slovenská hra ND
v Praze.
® Básník Vilém Závada se narodil 22. května 1905
v Ostravě-Hrabové. Závadová obraznost je mnoho
násobně spjata s jeho. rodným krajem. Svou první
básnickou sbírku nazval Panichida podle ústřední
básně, panichidy nad soumračnou dobou poválečnou.
Chaos doby a smutek života, prožívaného ve velko
městě, se steskem po neradostném rodném Ostrav
sku, daly podnět k napsání další sbírky básní Siré
na. Jeho vrcholným dílem je sbírka Na prahu. Hrad
ní věž, jež byla vydána r. 1940, reagovala na Mni
chov a začátek okupace. Po Srpnu byl Závada té
měř jediným význačnějším intelektuálem, který se
hlásil k spolupráci s Husákovým režimem.
• Spisovatel Jaroslav Marcha . (vl. jm. Dominik
Nejezchleb) poslanec a později senátor agrární stra
ny za Moravu a Slezsko, jenž se narodil dne 26. květ
na 1880, vytěžil ze svého dětství a rodného kraje
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Demokratický exil v pohybe
Dr. V. E. Andic
Svojho času sa Dr. Ladislav Radimský zaoberal otázkou koťko pozornosti
venujeme v nasej kultúrnej a propagačnej činnosti minulosti a zisťoval, že len
malý zlomok pozornosti venujeme budúcnosti. Nové vedenj^Jšpoločnosfi pre védy
a umenia sa vracia teraz k póvodnému vědeckému programu, ktorý definitivně
smeruje k budúcnosti. Toto platí predovšetkým o knihách, sympóziách, koncertoch, výstavách a úvahách vo vědeckých časopisoch. V tomto ohťade má Spoločnosť — nemalou zásluhou terajšieho předsedu Dr. Miloslava Rechcígla - dobrý rekord, ako svedčia publikácie Zprávy SVU, štvrťročník
Proměny
a Tlačové správy SVU,
ktorých obnova je právě teraz připravovaná. V
přehlášení předsednictva SVU sa za hlavnú úlohu SVU, okrem spomenutých
publikácií v českej a sloyenskej řeči, zdórazňuje "hovořit" k medzinárodnej
veřejnosti" a že "je nezbytné nutné zvyšovat" prestiž SVU na medzinárodnom
fóru aj inými cestami, a to predovšetkým stykmi s vědeckými, uměleckými a
inými odbornými organizáciami, ako aj s cudzojazyčnými odbornými i neodbor
nými dorozumievacími p.rostriedkami, najma flačou, či už v USA, alebo kde
koťvek inde". K novým i staršim exulantom hovoří k srdciam i modzgom
skvele vedený štvrťročník Proměny, vedený básnikom Dr. Jiří škvorom v
Montreale. Konečne medzi exulantami je rad autorov a básnikov a na tisíce
milovníkov krásnej literatúry.

V roku 1975 možno po
zorovat’ vo Washingtone
nový pohyb demokratické
ho exilu najma v obnově nej činnosti Rady slobodného Československa, kto

rá zvoláva zjazd čienov
a zhromaždenie zastupi
telstva do Toronta počiaikom júla tohoto roku a
ktorá začína prejavovať
nové známky tak sebado-

několik románů, z nichž umělecky nejvyzrálejší jest
Ptačí chléb s pokračováním Kamarádi lesů. Jeho
dílo hodnotil K. Sezima v Maskách a modelech.
• Křídlovka, Krajem táhne prašivec, Svlékání ha
dů — to je jen nepatrná část z básnické tvorby
Oldřicha Mikuláška, jenž pochází z Přerova, kde se
narodil 26. května 1910. Ve svých básních vynáší
Mikulášek ortel nad životem, který se u mnohých
lidí proměňuje ve zvyk, a jemuž se tací nijak nevzpírají, a poukazuje na to, že život by měl být stá
lým hledáním a dobýváním lásky a krásy, ustavič
ným toužením po vyšších hodnotách a metách.
• Každé jednoznačné určení tak mnohostranného
díla, jaké vytvořil Vítězslav Nezval, svádí k strohé
a pravdě neodpovídající redukci. F. X. Salda jej
charakterisoval jako panmaterialistu, jemuž je poe
sie přírodním živlem. Máme prostě stále co dělat
s mnoha vrstvami Nezvalovy poesie, poněvadž ce
lým svým dílem doložil, že velká a ryzí poesie se
nemá v ničem opakovat, poněvadž sám uměl využít
všech škál a. všech rejstříků od toho nejspodnější
ho až po ten nejhořejší. Prosadil v české poesii
rychlé asociativní myšlení a do té doby nezvyklou
míru fantasie, jež mu byla základem moderního
básnictví vůbec. Nezval se narodil 26,vkvětna 1900
v Biskoupkách na Moravě.
• Dne 29. května 1885 se narodil v Hrazánkách Vác
lav Barda, sochař a ředitel kamenické školy na
ostrově Braču a později kamenické školy v Korčule. Provedl kamennou výzdobu řady monumentál
ních staveb v Gorici, Terstu, Splitu, Sarajevu, Dubrovníce. Že sochařských jeho prací je nejvýznam
nější pomník L. N. Tolstého na Braču, jejž provedl
společně se svým bratrem, sochařem Jaroslavem.
Bardou, a tento pomník je prvním pomníkem L. N.
Tolstého v zemích slovanských vůbec.
• Josef Suk, nejnadanější a nejoblíbenější žák Dvo
řákův, byl se svým učitelem spřízněn. Měl za ženu
jeho dceru Otylku. Suk vyšel z hudby Dvořákovy,
dospěl však téměř až k výrazovým prostředkům
hudby soudobé. Obecný optimistický pocit ve svo
bodném čs. státě po první světové válce vyjádřil
Suk pochodem V nový život. Suk byl i znamenitým
výkonným umělcem, hrál v slavném Českém kvar
tetu druhé housle. Jeho Píseň lásky patřila dlouho
k populárním věcem, které vážná hudba mohla po
skytnout širokému obecenstvu. Josef Suk zemřel 29.
května 1935.
• Naše divadelní umění representoval na rozhraní
století 19. a 20. dramatický umělec Eduard Vojan,
který na prknech Vinohradského divadla vytvořil
nesčetnou řadu divadelních postav a spolu s Ha
nou Kvapilovou znamenal vyvrcholení našeho dra
matického umění. Zemřel 31. května 1920.

very,

at^u a j

u c n u iy

pia-

covať za dobro národov
Československa v čase.
keď tieto národy žijú v
neslobode.
V článku “ Poslanie exi
lu” Dr. Hlavatého (vid
zbierku
dokumentov o
akcii profesora Hlavaté
ho “ O obrodu exilu” , v
publikácií Studie, česko
slovenského zahraničného
ústavu v exilu, red. Dr.
V. Chalupom, Chicago,
111., Marec 1956, str. 2)
sa zaoberá problémom
exulantov
(podobné sa
neskoršie touto vecou ob
šírné Dr. Hlavatý zaobe
ral na zjazde Spoločnosti
pre védy a umenie v
Montreale v roku 1967),
keď vyhlásil medzi iným
toto:
Exulant odchádza z vla
sti v snahe usilovat’ , aby
v nej boli uskutočňované
ideály, ktoré v danej situácii nemůžu byť v ích
hraniciach presadzované v tom je poslanie exilu.
Exulantom nie je ten, kto
opúšťa svoju vlast’ , aby
sa inde mal lepšie - to
je vysťahovalec . . . Exu
lantom nie je ani ten, kto
odchádza z vlasti, v ktorej nemůže uskutočňovať
svoje ideály, aby podTa
nich žil, ako kdekol’vek
inde - to je svetoobčan.
Jeho vlasťou je jeho
ideál - v ňom je medzinárodný; usadí sa tam, kde
podťa jeho názoru může
žiť a kdé je doma, pretože nosí svoju vlast’ v
svojom srdci . . . Exulan
tom nie je ani ten, kto
utéká, aby si zachránil
slobodu, alebo svoj život
- to je uprchlík.

Demokratickým exulan
tom (a sú aj nedemokratickí exulanti, exulanti,
ktorí pracujú mimo hraníc.,
svojho státu preto, aby
iná idea ako demokracia
v ňom mohla byť presadzovaná) je ten, kto sa
vie tiež vzdavať, vie sa
vzdat’ úspěchu v cudzine,
pretože obracia svoje sily
k tomu, aby 1’uďom v svojej vlasti vymohol příle
žitost’ demokraticky žiť
Posláním
českosloven
ského demokratického exi
lu je přesadit’ v samostatnom Československu demokraciu. Je to v pod
statě to isté poslanie, kto
ré splnil československý
exil v prvej i druhej svě
tověj vojně; ale spósob
práce, prostriedky, ktorý mi má byť tento úkol na
plněný musia byť v mno
hem ohl’ade iné ako tie.
ktorými čs. exulanti plnili
svoj úkol v minulých do
bách.
Dr. Hlavatý v stati .“ aj
keby sme sa nevrátili”
(zomrel v Bloomingtone,
v štáte Indiana v roku
1969; bol spolu s Dr. Jaroslavom Němcom a s
"washingtonskými kolegami Mosteckým, Polachom.
a ďalšími zakladateťom
Spoločnosti pre védy a
umenia a predsedom v rokcch 1958-1962 a znovu v
rokoch 1966-1968) píše:
“ Ale tvárou v tvář tejto
možnosti je exil povinný
plnit’ svoje poslanie, pre
tože je za to zodpovědný
tak národu, ako aj celé
mu světu.” (str. 27)
Generácia, ktorá bola
při zakladaní Spoločnosti
pre védy a umenia, bola
nielen svedkom Hlavatého
úsilia, ale od počiatku spo
lupracovala na programe,
ktorý si Spoločnosť vzala
za úkol. Pisatel’ sa pře
svědčil, že ako pri zakla
daní Spoločnosti tak i
dnes převláda vo Wa
shingtone ten istý senti
ment a to isté rozhodnutie pracovat’ na ideáloch,
ktoré umožnia národom
Československa slobodne
žiť a tvořit’ pre seba
šťastnejšiu
budúcnosť,
pretože nič netrvá na ve.ky, najma křivda, pácha
ná" na čechoch a Slovákoch.
(Pokr. na s. 8)
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HLAS

DOMOVA

Česko-německé vztahy (III)
Ferdinand

Pe ro u t k á

Americky diplomat, který byl roku 1919 poslán studovat věci ve Střední Evropě, se vyslovil: "Věděl
jsem, jako každý jiný musil vědět, že světový mír závisí na spravedlivém, mírném zacházeni s těmito
poraženými nepřáteli, ale nemohl jsem se ubránit myšlence, že tato spravedlivost připravila náš život
o mnoho rozkoše." Dopřávali si češi této rozkoše? Zajisté, někteří, asi mnozí, byli k tomu nakloněni.
Ale musíme pozorovat ne pudy, nýbrž politiku těch, kdo byli odpovědni.
Němců v novém československém státě byly přes tři miliony a, ať jakékoli byly číkoli city, byla také
úvaha, že stát se nemůže vyžívat pomstou há tře tině svého obyvatelstva. Čeští politikové tehdy při
jímali ve věcech hlavních úsudek Masarykův a Benešův, kteří, jak se mohlo říci, tento stát vybojovali
a vrátili se z exilu s takovou znalostí zahraniční si tuace, jakou nikdo jiný neměl. Mimo to se Češi slav
nostně zavázali Dohodě, že jejich stát se bude za kládat na demokratických řádech. To samo, aniž
si to někteří Češi uvědomovali, rozhodlo o mnohém. Musilo nebo mělo být jasno, že v demokraticky ří
zeném státě, kde každý má zaručena politická a občanská práva, menšiny nejsou potlačitelny. Jestliže
jedna menšina tvoří skoro třetinu obyvatelstva a vedle toho jsou v něm ještě jiné menšiny, je to, ať
jakkoli se sám chce nazývat, stát národnostní, niko li stát jen jednoho národa. Jméno "stát národní"
může být státu takovému dáváno z časové potřeby, proto, že jeden, početně hlavní národ je nositelem
vůle státu existovat. Ale fakticky, pod tím, stát zůstává státem národnostním, a prudký nacionalismus
není v něm principem pořádacím. Bylo zejména úsudkem Masarykovým, že nové Československo po
třebuje souhlasu Němců, aby pevně stálo, a teprve až jej dostane, může být pokládáno za dobudováno
a žít bezpečněji. Historie pozdější nevyvrací tento úsudek.

Avšak - bylo možno ro
ku 1919 obdržet souhlas
Němců? Když na bojištích
bylo rozhodnuto, poraže
ným zbývalo velké množ
ství
rétoriky.
Vylíčili
jsme, jak se dovolávali
americkým
presidentem
Wilsonem
vyhlášeného
práva sebeurčení a jak
tímto právem žádali své
připojení k Německu. Ne
byl to odpor polovičatý
nebo rozpačitý, nýbrž to
tální a pathetický. Trval
až do mírové konference
a nezmenšeně dlouho po
ní.
Když po prvních volbách
vstoupili němečtí poslanci
do československého par
lamentu, učinili tak s ne
návistí, Promluvil jejich
hlavní mluvčí dr. Lodgman:
“ Zachovat tento
stát je úkolem těch, kdo
jej vytvořili, ne naším
úkolem. Máme o tento
parlament zájem jen po
tud, pokud můžeme s je
ho tribuny svůj požadavek

den co den hlásat do svě co právo na vlastni armá
ta.”
du. a aby každý německý
Jeden český poslanec brar.ee měl doma zbraň a
na to zvolal: ''Bylí jste náboje. Tomu ovšem ne
poraženi, a dost.” Toto bylo vyhověno, a němečtí
"dost” mělo během doby poslanci se odplatili při
různou kvalitu, rozredo- prvních odvodech. Nejvalo se. nakonec zabli opovržlivéjším způsobem
vykládali německým bran
kalo a uhaslo.
Až do mírové konferen cům smysl přísahy věr
ce existovala ve Vídni nosti, kterou mají složit.
‘ ‘sudetoněmecká vláda” , Německý poslanec mluvil
složená z bývalých su- k nim: ‘ ‘President Masa
detských poslanců, kteří ryk byl rakouský profe
uprchli z Čech. Po konci sor, kdysi slíbil rakouské
mírové konference se ta mu státu věrnost. lýdyž se
to skupina rozešla - mů dostal tento stát do nebez
žeme říci, že s kletbami. pečí, Masaryk porušil věr
A poslední její slova by nost ke státu a přidržel
la: “ Nikdy se náš národ se svého lidu. Vezměte si
nevzdá nároku na sebe ho za příklad, mladí lidé.
určení a nikdy nepřesta Jak jednal on, tak musíte
neme všemi vhodnými jednat i vy.”
prostředky vést boj za
A Němci žádali, aby
svou národní svobodu.”
Českoslovenko
přerušilo
Vskutku tak činili. Po všechny styky s vítěznou
litického života v repubh- Dohodou, což znamenalo
ce se účastnili jen provo žádat, aby si češi dobro-,
kativními požadavky, žá volně podkopali půdu pod
dali, aby jim bylo přizná- nohama.

VELKÝ VYBER
PRVOTŘÍDNÍ
•

JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ KNEDLÍČK Y,
SMETANOVÉ

TEZ K DOSTÁNÍ
,
l

Projevili jsme úmysl
pátrat, kdo byl vinnen
tím, že na území, kde spo
lečný ■způsob života, ho
spodářské skutečnosti a
mnohé okolnosti kulturní
vytvořily jakýsi organic
ký celek, panovalo nepřá
telství stále se vracející.
A nadhodili jsme, že mno
ho z toho bylo snad ne
vyhnutelné, Neboť jaká
vina byla v tom, že Něm
ci žádali také pro sebe
sebeurčení, jež bylo hlav
ním heslem doby? A jaká
byla vina v tom, že Češi
nechtěli přijmout jejich
nejradikálnější podmínky?
Vlastně byla tehdy jediná
německá podmínka: likvi
dovat sotva ustavený čes
koslovenský stát, propu
stit Němce, aby se i se
svým územím připojili k
německé říši. Předkládá
me k úvaze, zda Němci
nečinili po několik let česko-německé vyrovnání ne
možným.
(Pokračování na str. 6)

KLOBÁSY

A

VÝBORNÉ

ŠAŠLÍKY

MLADÉ KRM ENÉ KACHNY, KUŘATA
A JE LE N Í MASO

V

PRAVÉM

ČESKÉM

ŘEZNICTVÍ

A

U Z E N Á Ř S T V I __

KtW CONTINENTAL BlITCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Vic
1
*

Tel. 86 7178

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

5-

Komunismus a náboženství
Nedávná návštěva G. N. Pattersona, zástupce Stře
diska pro studium náboženství a komunismu (Keston
College v Kentu) a jeho veřejná přednáška v Melboiirne nabízejí mnoho materiálu k úvahám o po
měru náboženství a. komunismu. Nehodlám posuzo
vat práei^ Střediska, které od r. 1970 informuje svo
bodný svět o pronásledování křesťanů v komunistic
kých zemích, a nebudu důkladně rozebírat Pattersonovu přednášku, chci však upozornit na klady a zá
pory jeho myšlenek, zejména pokud jsou ukázkou
názorů, které v různých obměnách slyšíme a čte
me častěji.
Patterson uznává dva systémy: užitkový a zása
dový. ^Upozorňuje na úpadkový budhismus v Tibetu
a v Číně, který je smíšený s pověrami a kouzelnictvím. Uznává skutečnost, že komunistický režim
v Číně likvidoval asi šestnáct miliónů lidí, a při
pouští, že někteří odborníci odhadují počet až na
šedesát miliónů, zdůrazňuje však v této souvislosti,
že v téže době zemřelo v nekomunistické Indii třicet
miliónů lidí hladem.
• Kritizuje úpadkové křesťany, kteří se neřídí dů
sledně křesťanskými zásadami, a tak se zpronevě
řují svému zásadovému systému především tím, že
nemilují svého bližního jako sebe. zanedbávají so
ciální problematiku a tolerují sociální nespravedl
nost.
Pochvalně se vyjadřuje o maoismu, který prý
usiluje o spolupráci a bratrstvu, vytváří a udržuje
svou dynamičnost, uskutečňuje ideové očišťování i
po uchopení moci tak zvanou kulturní revolucí a
praktikuje důsledně zásadový systém. Krista pova
žuje za největší postavu lidských dějin, ale Mao
Ce-tunga prohlašuje za druhého největšího učitele.
Lituje. že se nepodařil dialog mezi stoupenci neinstitucíonalizovaného křesťanství v Číně s maoisty, po
něvadž ti křesťané bylí pozavíráni.
Marx prý viděl komunismus jako morální řešení
problémů nemorální společností, ale jako vědec pří
liš zdůrazňoval historickou nutnost proti nutnosti mo
rální. Mao prý obnovil platnost morálního impera
tivu v Číně a tím kladl důraz na bratrství, lásku k
bližnímu a společnosti.
Patterson se domnívá, že navázání dialogu mezi
křesťany a stoupenci maoistického dynamismu a
maoistické zásadovosti a budování mostu mezi
maoismem a křesťanstvím by mohlo přispět k obro
dě úpadkového křesťanství a křesťanské opravdo
vosti.
Uvádím některé Pattersonovy názory^proto, abych
poukázal na to, kam vede systém polopravd a své
volného výběru vhodných faktů a nelogičnost uzá
věrů. Abychom mohli zaujmout logické stanovisko
k morální problematice takových názorů, musíme si
uvědomit, že neexistuje absolutní zlo a že politický
systém absolutně zlý by neměl naději ani na dočasný
úspěch. Staré křesťanské bludy nepopíraly úplně
křesťanskou naul/i, ale obyčejně si vybraly část
pravdy a prohlásily ji za pravdu celou, a tím byla
pravda deformována a stala se manipulovatelnou.
Patterson si jasně vybírá částečné pravdy tak, aby
podpořily jeho uzávěr.
Musíme si dále uvědomit, že politika je péče o
obecné dobro celku, tedy nejen o blahobyt všech
občanů, ale také o plný rozvoj jejich osobnosti i v
oblasti kulturní a mravní. Systém, kterému chybí
toto celkové pojetí, který si libovolně vybírá jen část
a dělá z ní celek, mate pojmy a vyúsťuje ve zvrá
cenost. Patterson oceňuje důsledné dodržování zásad
a ideovou dynamičnost, nechápe však dobře, že dů
sledné dodržování zásad špatných je vrchol špatno
sti a že. dynamičnost zla je opravdu velmi škodli
vá. Fanatičtí nacisté byli také velmi důslední a dy
namičnost návyků poživačů omamných jedů je oprav
du ničivá.
Patterson má hodně pravdy, když kritizuje úpad
kové křesťany a vytýká jim, že se neřídí svými zá
sadami a že selhávají v řešení sociální problema
tiky, nerozlišuje však mezi křesťanstvím a křesťany
a jeho uzávěry jsou často nelogické.
Domnívám se, že rozdělené evropské křesťanstvo
nebylo schopno řešit uspokojivě sociální problémy
posledních století a aplikovat křesťanskou etiku na
současný život sociální a hospodářský, tolerovalo
nespravedlnost, neboť křesťané nemilovali bližního
jako sebe a tak připravili podmínky pro komunismus.
Ochabnutí křesťanské sociální dynamiky uvolnilo po
le pro dynamiku falešné humanity komunistické.
Nechci ovšem generalizovat a vím dobře o oprav
dovém hrdinství^křesťanských sociálních a charitativ
ních pracovníků, ale to bylo většinou jen v oblasti
činnosti dobrovolné a těch hrdinů nebylo dost. V
oblasti' politické, tedy ve sféře péče o obecné dobro
všech, v zavádění sociálních reforem v mnohých
státech evropských, v Jižní a Střední Americe a na
(Pokračování na straně 6)
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Česko-německé vztahy
(Pokračování se str. 5)
V rozjitřené době vášeň
aa jedné straně rozpalova
la vášeň na straně druhé,
a každá strana z nich mě
la své velké muže a své
velezrádce. Dvě národní
přirozenosti stály proti
sobě. Snad zejména toto
měl Masaryk na mysli,
když řekl, že českosloven
ský stát bude potřebovat
padesát let, aby vyřešil
své problémy.
Kdo zná dějiny, neoče
kává, že. by kdy Vládl či
stý rozum. Dnes, kdy ko
nečný, pro obě strany ne
blahý výsledek je znám,
je možná jen teoretická
úvaha, zda byť o možno
také jinak. Zda vnitřně
pevnější, národnostní otáz
kou nerozervaný českoslo
venský stát nebyl by dal
poněkud jinou podobu událostem
let třicátých,
zda by nebyl podal pří
klad, že dva národy mo
hou žít spolu a zda aspoň
n a . tomto místě vehemen
ce Hitlerova útoku a jeho
celkové strategie by ne
byly bývaly oslabeny. By
lo by to aspoň odstranilo
onen stupeň, s něhož Hit
ler nasedal na koně.

vensko bylo dokonce po
někud vyznamenáno tím.
že Dohoda nepovažovala
za potřebné připojit k je
ho mírové jimlouvě zvlášt
ní odstavec o ochraně ži
dů, ale Polsku a .Rumun
sku jej vnutila.
Československo splnilo
své menšinové závazky v
širším rámci politické de
mokracie. Volební řád byl
usnesen takový, že dávai
každé menšině možnost
rozvinout -svou sílu. I
Němci toto uznávali a ně
kteří z nich pravili, že
“ český volební řád je jed
nou z nejspravedlivějších
volebních soustav” . Přes
to nepřestávali na Čechy
žalovat. V této periodě ne
považovali nic za důleži
tější než se od Čechů od
dělit tím nebo oním způ
sobem. Ani jazykovým zá
konem nemohli se cítit
obzvláště ohroženi. Pod
Masarykovým vedením a
většinou, složenou ze so
ciální demokracie a stra
ny agrární, dvou největ
ších českých stran, parla
ment zavrhl přání čes
kých nacionalistů. aby už
jazykovým zákonem bylo
vyjádřeno, že “ stát je
náš” . Boj o jazykový zá
kon byl mezi Čechy bouř
livý, ale většina se řídila
zásadou, že čím spokoje
nější jsou všichni, tím
pevnější je stát.
Československou
ústa
vou dostali němečtí obča
né všechna individuelní
práva, jež demokracie dá
vá, i právo bouřlivých
provokací. Vzali to na vě
domí, využívali toho, ale
zároveň nepřestávali po
chybovat, že žili v demok

racii. Podle jejich přání
měla být demokracie do
plněna kolektivním prá
vem národním, a boj byl
o to, zda má být Němcům
přiznána
autonomie, v
níž by si mohli počínat
zcela podle své vůle.

teprve po porážce Rakous
ka a Německa v první
světové válce, kdy mapa
Evropy se překreslovala.
Češi si nemohli zatajovat,
že soužitím s velkou ně
meckou
sebevědomou
menšinou bude jejich stát
problematičtější než by
byl bez toho. Ale válečné
vítězství nad Němci bylo
tak dokonalé, že se Č-aši
za~tím cítili bezpečni a s
plným souhlasem Dohody
odpovídali “ Nikdy” na
otázku, zda by se vzdali
svých přirozených, hora
mi nakreslených hranic.
Otázka ostatně nebyla ani
v plné síle položena. Ví
tězná Dohoda nechtěla ni
čím přispět, k síle Němec
ka, také ne tím, že by k
němu byly připojeny dal
ší tri miliony Němců. Po
kud Čechů se týkalo, dali
se vést pocitem, že bez
svých přirozených hranic
by byl jejich stát jen útržkem ze zápisníku hi
storie. Už z a . dvacet let
se ukázalo, že to byla
pravda.

K tomu se češi chovali
neústupně. Opět jednou:
co všechno záleží na okol
nostech. Otázka byla, k
čemu by Němci v přítom
né chvíli autonomie vy
užili. Češi znali náladu v
německých krajích, slyše
li nekompromisní řeči ně
meckých vůdců, a . sotva
mohli být. přísně kritisováni za to, že usoudili,
že německá autonomie -by
za existujících
poměrů
znamenala nej volnější po
le pro iredentu a asi by
přivodila vzpouru a ob
čanskou válku. Jestliže by
Češi byli Dohodou za něco
kritisováni, tedy za to, že
toto dopustili. Českoslo
venský stát byl mimo. ji
né Dohodou, zejména pře
vládajícím vlivem Fran
cie, vytvořen také proto,
Když vítězná koalice z
aby byl jednou z1 hvrzí
proti německé odvetě a roku 1918 ztratila vůli a
dle všeho už také proti rozpadla se, Hitler za pou
komunismu. Kdyby se by hých několik hodin mni
Teoretická úvaha, o níž
lo Československo stalo chovské konference prosa
jsme řekli, že je možná,
místem chaosu, Dohoda dil národnostní rozdělení
nám říká, že mírová
by byla pocítila, že tento českých hranic se všemi
smlouva
dávala příleži
její výtvor nesplňuje oče absurdnostmi, které v tom
tost. Zavazovala následkávání. Mezinárodní ko byly. Místo aby absurd
nické státy k spravedlno
řeny existence českoslo ností litoval, liboval si v
sti vůči menšinám. Kdežto
venského státu byly by nich. Rozhodnutí mnichov
učinilo
Československo považova
přeťaty. Ale není třeba ské konference
lo tento závazek za po
tuto okolnost dále rozvá přes noc Československo
chopitelný a nikterak ha
dět. češi tak jako tak ne vasalem Německa. Přes
škodu státu, Pclsko, Ru
měli nejmenší chuť při několik řečnických proje
munsko, Jugoslávie pro
znat Němcům autonomii. vů se nikdo na západě
testovaly proti němu jako
Karel Havlíček předví příliš nedivil, když za pět
proti porušení jejich stát
dal a litoval, že trvalé měsíců Hitler natáhl ru
ní suverenity, českoslo
soužití s Němci bude brá ku a vzal si české země
nit Čechům v tom, aby celé.
rozvíjeli svůj národní ži
Vznik Československa v
vot.
V
jeho
době
všechny
■
jeho
přirozených a histo
PŘIPR AVUJETELI
národnostní problémy - rických hranicích dával
SVATBU, PLES, ZÁBAVU, SCHŮZI,
podle zatím možné před úkol: vytvořit morálku,
JAKOUKOLI OSLAVU
vídavosti
existovaly podle níž by mohly dva
pro 50 až 200 osob'
uvnitř rakousko-uherské- národy spolu žít jako
...ROZUM
POVÍ:
ho státu a nikdo se nemohl ochotní občané téhož stá
ptát Havlíčka, zda by tu. Když tento úkol - ať
ZAVOLEJTE TOMEČKOVI !
pro čistotu národního ži z viny toho nebo onoho " DAWN’S RECEPTIONS,
vota obětoval přirozené se nepodařil, českosloven
316 Church St., Richmond, Víc.
ský stát v příštích událo
hranice českých1zemí.
Tel.: 42-2823 nebo soukr. 85-8572
Tento problém vznikl stech, v příštím předělá
vání mapy se ztratil.
Řekli jsme na začátku
těchto úvah, že česko-německé narovnání kolísalo
\ Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
mezi dobou, kdy se ještě
nemohlo podařit, a dobou,
kdy se už nemohlo poda
řit. Zatím jsme se zabý
S
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
vali dobou, kdy se ještě
nemohlo podařit.
>
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
(Budeme pokračovat)
/\/\^V X ^ \A ^ V A ^ W V W W /W / V W V ^ V /V
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Komuismus a náboženství
"(Pokračování se strany 5)
Filipínách zámožní křesťané dokonce znemožňovali
aplikaci křesťanské etiky na dané poměry z důvodů
čistě sobeckých. Podobné poměry byly ovšem také
v některých asijských zemích nekřesťanských.
Jediná cesta z této krize je podle mého názoru
návrat k prakticky žitému křesťanství v životě sou
kromém i sociálním. Komunistický karabáč se může
chápat jako^ trest — který bohužel však postihuje
nespravedlivě také nevinné — jako varování a jako
výzva k tomu; aby se nekomunisté zlepšili.
Zásadně nemohu souhlasit s Pattersonovými ná
zory o maoistickém idealismu, poněvadž vím, že
maoismus je zaslepená nenávist, falešné bratrství,
zotročení lidu v komunách a barbarství vyjádřené
heslem, že politická moc vyrůstá z hlavně pušky.
A politickou metodou je fyzické násilí a indoktrinace,
která přímo drtí svobodnou lidskou osobnost a ne
může tedy podněcovat její plný rozvoj. Nesmíme se
dopouštět omylu Platonova, který udělal rovnítko
mezi kolektivismem a altruismem, neboť kolektivní
vykořisťování je horší než individuální.
Dialog je možný jen ve svobodné společnosti a se
stoupenci svobodného systému a proto nevěřím v
dialog s nositeli diktátorské komunistické moci. Pa
pež se ovšem musí pokoušet o dialog s diktátorským
režimem, aby využil každé možnosti ulehčit aspoň
trochu těžký život křesťanů, kteří již tolik trpěli,
ale i jeho snahy nebyly dosud úspěšné. A tyto sna
hy se nesmějí vykládat jako blahovolnější postoj ke
komunismu. Dialog s porobeným lidem, který věří
ve svobodu, je ovšem nutný, aby lid byl posilován
v ideálech a ve víře v konečné vítězství spravedl
nosti.
Sovětský a čínský komunismus je v podstatě ma
terialistický. Pokud připouští zatím určité formy ná
boženského života, dělá to z důvodů taktických -propagačních a dialektických. Komunisté věří totiž v
systém protikladů, v dialektiku, která jim má po
máhat, a proto plánovitě vytvářejí protiklady a pod
porují je. Tak na příklad pomáhají kněžím, kteří
s nimi kolaborují a žádají od nich postupně větší
servilnost, čímž vytvářejí bariéry mezi knězem a
věřícími, kteří přestanou chodit do kostela kolaborantského kněze. Kostel je pak prázdný a zavře se
s odůvodněním, že lid již “ odložil staré nábožen
ské předsudky” . Tím komunisté dosáhli dialekticky
svých cílů. A v mezinárodní politice se používá stej
ných metod.
Politické uvolňování, dialog, koexistence i tak zva
ná normalizace p/měrů mezi státem a Církví, to
vše má sloužit dialekticky jen komunistickým záj
mům. Komunisté se nevzdali zásady o vedoucím a
rozhodujícím postavem 'strany ve společnosti — a
ani Dubček se té zásady nevzdal přes veškerou pro
pagandu o demokratizaci — a proto jen komunisté
a ne Církev rozhodují o tom, co se má považovat za
mravné.
Koncem minulého roku navštívila československá
komunistická delegace Moskvu a tam se musela za
vázat. že zničí v Československu náboženství během
tří let. Minulého roku vydala Mladá fronta knihu
Václava Vyšchlída Vatikán na rozcestí. Kniha ope
ruje polopravdami, je ostrým útokem na náboženství,
vyhlašuje zásadní nesmiřitelnost marxismu s nábo
ženstvím, prohlašuje, že sáboženství je překážkou na
cestě k socialismu a prakticky potvrzuje, že cílem
komunistické strany je zničit náboženství. Rovněž
celé serie článků, které vyšly v československém
tisku, vyhlašují nesmiřitelný boj náboženství. Tyto
dokumenty, které jsou systematickým lhaním, jsou
dokladem o tom, že v Československu náboženská
svoboda neexistuje.
Pět tisíc kněží bylo letos zbaveno státního souhlasu
k výkonu kněžských funkcí a počet bohoslovců je
omezen tak, že noví kněží zdaleka nenahrazují po
čet umírajících. Učitelé a státní zaměstnanci vůbec
jsou vyhazováni ze zaměstnání, když posílají děti do
kostela nebo tam sami chodí. Komunistické výzvy
křesťanům, aby spolupracovali, jsou tedy výzvami k
sebevraždě křesťanů.
Nekomunisté by si měli uvědomit, že člověk po
třebuje idealismus a dokonce i nějaký zdravý mysticismus a že mladá generace se nehodlá spokojit se
systémem falešných hodnot a polohodnot a že oce
ňuje opravdovost.
Obrození křesťanské praxe je nutné, nedá se však
uskutečnit nějakou. romantickou syntézou křesťanství
a materialistického maoismu neba jakékoli odrůdy
komunismu. Komunismus zatím stále parazituje na
naší mravní nečistotě. Koexistence hygieny s^ pa
razity nemůže být mírová a nemůže prospět našemu
zdraví. Rozvoj parazitů je varováním
výzvou k
pořádnému hygienickému zákroku a k důkladné re
generaci celého systému.
Jediným logickým východiskem je tedy mravní
obroda nekomunistického světa.
S. Hofírek
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Dopis představitelům Sovětského svazu

(Konfrontace, Curych, 1975)

Jedinec proti systému

Nakladatelství Konfrontace vydalo jako neprodejnou prémii těm čtenářům,
kteří odeberou český překlad Solženicynova Souostroví Gulag (který má vyjit
v nejbližších dnech), útlou knížečku, která obsahuje jeden z mála programů
pro budoucí uspořádání Sovětského svazu, který předložili ruští disidenti.
Kdosi konstatoval, že autoři opozičního samizdatu vědí všichni, co nechtějí
(násilí a nezákonnost), ale žádný že neví, co chce. Solženicyn ví, co chce; a
i když s jeho názory na budoucnost leckdo nebude souhlasit, jsou jeho návrhy
tak pozoruhodné, originální, že stojí zato zabývat se jim i blíž. Je to "jeho
chápání budoucnosti" á Solženicyn je adresuje Kremlu v dobré víře, že "po
může odvrátit — dokud je ještě čas — hlavní nebezpečí, která hrozí naší zemi
v příštích deseti až třiceti letech", totiž válku s Čínou a zkázu celé lidské
civilizace nedostatkem životního prostoru a zápachem znečištěné Země.

Čína - v ní vidí Solže
nicyn první vážné nebez
péčí. Podobně jako si So
větský svaz vypěstova:
Hitlera, tím, že se na je
ho
střelnicích
cvičily
první důstojnické kádry,
tak si také místo “ míru
milovného čankajška” vy
pěstoval Maa a pomáhal
mu při atomovém zbroje
ní. Tyto omyly jinak vel
mi úspěšné sovětské diplo
macie vyplynuly z přesné
ho dodržování marxismuleninismu, a jeho maxim:
podkopávat světový impe
rialismus a podporovat
rozkolná hnutí v zahrani
čí. Solženicyn zastává ná
zor, že ve sporu s Čínou
jde o ideologii. “ Už pat
náct let se táhne mezi vá
mi (Kremlem) a čínskými
vůdci, spor o to, kdo věr
něji chápe, vykládá a- dá
le rozvíjí učení Otců Po

1

krokového Světového ná
zoru.” Solženicyn vyzývá
potom sovětské vůdce,
aby ponechali čínským
předákům jejich ideologii,
neboť “ za to budou mu
set vzít na svá bedra
veškeré břímě nesplnitel
ných mezinárodních zá
vazků, podporovat terori
sty a partyzány jižních
světadílů (jen Kuba stojí
denně milión rublů)” .

lidského rodu mezi lety
2020 a 2070, jestliže se
lidé nevzdají hospodář
ského pokroku” ..
Aby se lidstvo mohlo za
chránit, musí přizpůsobit
technologii
požadavkům
ustáleného hospodářství.
Západ je natolik dynamic
ký, že toto nébezpečí
zvládne, “ třetí svět” se
touto nebezpečnou cestou
vůbec nevydá. Sovětské
mu svazu však v rozum
ném obratu zabrání Je
diný Pokrokový Světový
Názor: odmítne-li průmy
slový rozvoj, co pak bude
s dělnickou třídou, se so
cialismem,
s
komuni
smem . . ? Poopravit Mar
xe nelze, to je revizionismus . . . ”

V technice vidí Solženi
cyn druhého úhlavního
nepřítele nejen SSSR, ale
i celého lidstva. Pohání
hospodářský pokrok, růst
národních bohatství jed
notlivých států. Společnost
Teilharda de Chardina a
tzv. Římský klub vyhod
notily různé varianty ho
spodářského
rozvoje a
Je proto nutno odvrh
“ ukázalo se, že všechny nout mrtvou literu ideolo
jsou beznadějné, předví gie a včas vystřízlivět. To
dají katastrofální záhubu pro Solženicyna znamená

Jde o podobnost rvze náhodnou . . .

NÁVŠTĚVA Z ONOHO SVĚTA
Jaroslav Kujeba

Oné noci ze 7. na 8. listopad, kdy se nad jihočes
kým městečkem V. ženili čertí — pokud v tak slav
né noci smějí podle vědecky materialistického svě
tonázoru vůbec tyto pekelné bytosti bez součinnosti
místního sboru pro občanské záležitosti uzavřít sňa
tek — by! předseda MNV probuzen klepáním na
okno. Zprvu se jen mrzel, že to přerušilo velice
příjemný sen, ve kterém užuž ničil poslední
zbytky reakce ve své oblasti. Vzápětí nato se po
divil, jak je to vůbec možné, když ložnice jeho vily
je v druhém patře. Když však klepání neustávalo,
vstal a přistoupil k oknu, když byl předtím zpod
polštáře vyňal a odjistil služební revolver.
Za oknem seděl kdosi v bílém plášti, a tajemník
chvilku zauvažoval, jakže se do takové výše dostal
primář místní nemocnice. Vzpomněl si, že tenhle dok
tůrek patří k posledním reakcionářům ve městě,
kterých se nemůže zbavit, protože za ně nemá ná
hradu. Teď však ho bez milosti zničí, rozmáčkne,
zašlápne, i kdyby měl slepá střeva operovat sám.
Otevřel prudce okno právě v okamžiku, když temnou
oblohu roztrhl ohnivý blesk. Vítr mu vehnal do tvá
ře studenou podzimní pršku a zároveň zklamání-: na
okně totiž neseděl zavilý primář, nýbrž jakýsi děda,
a to, co považoval za lékařský plášť, byla jakási
dlouhá noční košile. Ale předseda si také oddechl,
protože si uvědomil, že ho taková stará pápěrka
nemůže unést, jak se zprvu domníval. Přispěla k
tomu i šeplavá slova, která děda promluvil.
“ Pšedsedo,” povídá, “ žádný strachy, čopak mě
nežnáš. Já sem pšeci Jan Kokos, nejstarší soudruh
v městě, no však víš, natáh šem bačkory minulej
měšíč.”
Předseda se rychle vzpamatoval a zase do něho
vjela odvaha, kterou soudruzi slynou, kdykoli se

iU IW V Z U W V ^

ry měst” a osídlit Sibiř;
a vůbec sever Sovětského
svazu. Solženicyn vyzývá:
“ Půl století jsme se za
městnávali světovou revo
lucí, šířením svého vlivu
nad východní Evropou i
nad jinými světadíly, pře
měnou zemědělství podle
ideologických
zásad . . .
vyzbrojováním sebe i ji
ných, všech, kdo žádají o
zbraně . . , jen ne rozvo
jem a péčí o hlavní bo
hatství naší země - o Se
verovýchod.”
Tím, že by se přeneslo
těžiště pozornosti na se
verovýchod, by nastal i
přesun z vnějších úkolů
na úkoly vnitřní. Doposud
to vypadá tak, že všech
no, čeho SSSR dosáhl, ne
získal dovedností občanů,
nýbrž neúměrným nasaze
ním lidských sil i mate
riálu. Režim odmítá při
znat, že kolehoznictví je
omyl, ačkoliv je na první
pohled patrno, že vesnice,
“ na níž po staletí spočí
val život Ruska, se nyní
stala jeho slabinou” .- Li
dé nemají chuť k práci,
švindlují,
kradou, pijí.
Proti mravnímu úpadku
jsou hmotné výdobytky ni
cotné.
(Pokračování na str. 10)

cítí v bezpečí. ‘ ‘Jsi mu podobný, ale zase to nejsi
ty. Kokos nešišial.''
"To je tím. že mi čéra nedala do rakve falešný
žuby.”
“ Máš legitimací strany? Máš občanku? -Každý ob
čas musí mít u sebe průkaz totožnosti-”
Děda Kokos se kuckavě rozesaáL '“■Občanka i legítka zůstaly dosna. Já je na tona drobem světě oepotšebuju. Ani bych je neměl kam dát. Viš. rabáše
nemají kapsu."
To musel předseda uznat a umínil si. že dá při
kaž. aby se na umrlčí rubáše přišívaly kapsy. Mož
ná, že tím podnítí celostátní hnutí “ Stranický prů
kaz i na onom světě!” . Nahlas však řekl přísně:
“ Tak máš být v hrobě. Tady, v soudružskýcfa ra
dách, pro tebe není místo.”
“ Rád bych, pšedsedo, rád,” souhlasil děda, “ ale
nemůžu. Proto právě pšichášim. Nemůžu še tam
dostat."
“ Obrať se na faráře. Ten má na starosti, říká,
tvou duši. Ja mám dost patálijí s živými.”
“ Ba ne,” povídá děda Kokos; “ myslím, že tu šeš.
pšíšlušnej ty.”
“ Podívej se, soudruhu, strana může poručit vět
ru, dešti, ale o mrtvé se nestará. Ty vlastně neexi
stuješ, vědecky vzato.”
“ Japato, že neexištuju? Dyť sedím tady na římše,
Ale na rovinu ti povím, že bych radši ležel v hrobě.”
“ Co ti v tom brání? Přikazuju t i . . . ”
“ Hele, pšedsedo, ty můžeš jedině, pšikázat, aby
mi někdo vykopal tu jámu. š jinejma pšíkazama ši
můžeš trhnout nohou. Už druhej měšíč ležím v már
nici, ohnívám, ale hrob pošád ešte není hotovej. Už
jsem zašel do vedlejších obcí, jestli by tam neuďál
ňákej hrobník meloucha, ale po čelých jižních Če
chách nešeženeš kloudnýho řemešníka..”
“ Hm, to je pravda. Místo hrobníka je už delší čas
v našem městě neobsazeno. Ten dřívější se stal
ředitelem národního podniku, protože bývalý ředi
tel v krizovém období zakolísal. Nikdo mladý se
nehlásí, všichni jdou do dolů nebo do státní služby.

Z písní lásky
Vlastimil Školaudy

I
V nejfišším zachvění, kdy ti můj dech
okolo hrotnaté sladkosti na ňadrech
něhu svou omotá,
často mám pocit, žes přece jen mou,
vteřino života!
Když tě až zhloubi má,
do tebe noří se
a v tobě rozpouští
touha má hřejivá,
tu jeden okamžik
jak lístek moruše
se trhá z času,
padaje navždycky do duše.

II
Jak v červnu koryto lučního potoka
voní ti vlasy.
Co zbude do roka,
šlépěji hluboká,
z tvé čerstvé krásy?
Ó chvíle zářící steskem i závratí!
Tvůj dech, jejž cítíme,
v modru se rozplyne.
Zdali jej něčí rty nám opět navrátí?
Lásko, proč unikáš,
i když tě nejvíc mám,
proč tě ,sám opouštím
a znovu hledám?
Jsi žíla biče
i mámivé zdání,
které jen přelétne jak vítr strání.
Jsi hlas i ozvěna,
jako čas proměnná,
věčnost i vteřina.
Zas k nové naději,
zas k nové bolesti
tvůj sen kvést počíná.

-TjvteŤp bychom reaktivovaii toho penzionovaného.”
*To páde ztěžka. Tím šem bejval totiž já. A já
už teď nikomu kopat hrob nebudu. To jsem se naďál dost zaživa. Teď je řada na vás. Strana to umí
tak- dobše.”
"Copak se nestarám? Ale stavějí se nám v cestu
nepředstavitelné překážky. Podívej se, soudruhu
umrlče, třebas tady. Tady nám okresní statistik hlá
sí: Úmrtnost stavu starobních důchodců proběhla v
pesfedmm údobí skoro přesně podle plánu. Ze stavu
penzistů se očekávalo 39 úmrtí, ale nastalo jich 41.
Um vznikla lehká nadúmrtaost stavu starobních dů
chodců __ Lehká nadůmrtnost. to' se statistikovi
snadno řekne. Co ale máme dělat my s dvěma mrtvý
mi důchodci navíc? Jedním jsi zřejmé ty, soudruhu
umrlče. A to o s a jen to. Přikázal jsem, aby se
dvojčata,, která, zemřou mladší jednoho roku, po
chovávala do jediného hrobu. Ale ta pakáž reakční
umírá později. Sabotáž, kam se podíváš. Ty jsi,
soudruhu mrlče. veterán strany. Osvědčil ses v mno
hém boji. Poraď, co dělat
“ Těžká rada. pšedsedo,” skřehotal děda vší silou,
aby přehlušil kvílení větru a bití hromu. “ Pro stra.
nu je zřejmě lehčí přivést někoho do hrobu, než ho
do hrobu vskutku uložit. Založit socialistickou brigá
du na kopání hrobů by nemělo cenu, protože to by
si mrtví museli nakonec kopat hrob sami.”
“ Ale to je nápad, soudruhu umrlče.” vykřikl před
seda radostně. “ Vydám-hned zítra příkaz, aby všich
ni, kdož se chystají v dohledné době umřít, si vy
kopali sami hrob. Když se náhodou uzdraví, zbude
hrob na toho, kdo to už nestačil. Možná, že se ták
dostane i na tebe. Teď jdi zpátky do márnice a
vyčkej mého dekretu na hrob. Přimluvím se, abys
ho dostal přednostně.”
Předseda rázně okno zavřel a odebral se znovu
na lože, aby dosnil svůj příjemný sen. Když pohlédl
oknem, viděl, jak se umrlec smutně šine na hřbitov,
Bylo mu ho přece jen líto. Ale jen chviličku trvala
jeho lítost. Vzpomněl si totiž, že -Stalin učil, že ta
ková vlastnost je pro revolucionáře krajně nebezpeč
ná.
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NA KALA PATTAR S DR. SUDKEM

S. V. U. v Sydney připravila jako druhý program
tohoto roku besedu o horských výstupech dr. Sudka
a především o jeho zážitcích jako člena výpravy na
Kala Pattar v Himalájích (viz reportáž v HD č. I
až 6/75, p. r.). Beseda se konala 18. dubna na NSW
universitě a byla velmi početně navštívena. Vtipné
vyprávění a .vysvětlování dr. Sudka, soustředěné
kolem 400 předvedených diapositivů, bylo doprová
M EZINÁRODNÍ RESTAURANT
zeno otázkami a úsměvy mladých i starších poslu
s plnou licencí a klimatizačním zařízením
chačů, kteří obdivovali výstup a sestup té krásné
3E28 Pitt St., Sydney
hory Kala Pattar. Velký zájem vzbudila též sbírka
map a folklóru z Himalájí, které dr. Sudek při be
(mezi Goulburn & Liverpool Sts.)
sedě vystavoval. Řada posluchačů vyslovila zvláštní
bývalá “ Taban Tavem”
zájem o podobné pořady v budoucnosti.
O. F.
Pcd novým vedením

HEIDELBERG
TAYERN

||

II

II
||
||
|I
||

"Zpívajícího šéfa" EDDY D'HORY

II Specializuje se v českých, maďarských,' němec11 kých a rakouských pokrmech. K dostání plzeňské
Ifi německá piva a všechny speciální kontinentální
II druhy vín.
||Kromě toho výtečné studené bufet s denně
IIčerstvými saláty.
IIOtevřeno v pondělí až sobotu od 11 hod. dop. do
Ilpůlnoci, v neděli od 5. hod. odpoledne.
IfHudba a zábava každý pátek, sobotu a neděli večer
II

Reservování: tel. 61-3028

II

Parkování v blízkém autoparku.

POŘAD KE CTI NAŠICH MATEK

bude v sobotu 24. května 1975 v Santa Sabina College,
90 The Boulevarde, Strathfield, NSW.
Začne mariánskou mší sv. v kostele o 5.30 hod.
odp. a bude pokračovat v sále. Účinkuje kroužek sv.
Václava a přátelé mladí i staří. Hraje česká kapela
pod vedením p. Kašpara. Vstupné dobrovolné. Zá
kusky a občerstvení k dostání.
Jménem Svatováclavské rady Vás zve
O. Vladimír Ondrášek S.D.B.
Na témže místě bude v sobotu 5. července 1975
všekřesťanská bohoslužba, která začne v 6.30 hod.
odpoledne.
Podobné služby budou letos pořádány v první po
lovici července i v Brisbane a Adelaide.
!

c

HODINÁŘ *
ZLA TNÍK *
STEVEN VARDY

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

MELIORA KENNELS

O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
Íx5m.
Přijímáme
hárající feny.
Udělejte si
záznam včas.
L. & C. MOJŽÍŠ

Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THIRLMERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 818426

Í
!
,1

VAŇHA'S PRODUCTS CO. P /L .

i
1,
|

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

V A N H A ’S PRODUCTS Co. P. L

výrobce rybích lahůdek a kontinentálních salátů,
ROZŠIŘUJE SORTIMENT SVÝCH VÝROBKŮ
A SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY
Žádáte-li kvalitu, žádejte výrobky firmy VAŇHA
u svých obchodních zástupců
i
nebo přímo u výrobce,
i
Větší zakázky k různým příležitostem
i dodáme na místo určení za velkoobchodní ceny.

SWISS TRA IN ED
WATCHMAKERS
K. Ebner

a Jirka Sergejevovi

19 York St.,
SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 29-7543

TATRA

ELECTRICS

Licensed Contractors.
24hodinová služba.
Telefon (po běž. prae.
době). Sydney: 387-3381
349-759y

ODE DNE PROPLACENÍ

šeku - 9. května 1975 - je
Czechoslovakian Country
Club v NSW. vlastníkem
5 akrů země v Kemps
Creek. (Je to asi 7 mil

západně od Liverpoolu,
NSW, asi na poloviční ce
stě mezi Hume Hwy. a
Great Western Hwy.)
I. T.

kupování nového
nebo použitého

^ <

]

VHL

TANEČNÍ ZÁBAVU

zdarma, to prokazuje.

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

1-

V

I daní, životních
pojistek, poplatků
' ■-4 z dědictví atd.
r - | je to též
, V i zásobárna
,
informací
i o jiných peněžních
,
záležitostech.
Požádejte o
lý <-) výtisk ředitele
nejbližší filiálky
Národní banky,
láj
Netvrdíme, že
S
|| známe metodu,
jak okamžitě
*■'
odstranit inflaci,
' ale touto knihou
můžeme zmírnit
$ i její náraz. A to
|
je dobrý začátek.

|

v
Z

Společnost pro vědy a umění v Sydney

1

zve zájemce na přednášku
P. Vladimíra Ondráška, M.A., B.T., S.D.B.,
na thema

’!
■'
Z

"Bůh a náboženství v měnícím se světě"

í

1
po níž bude následovat diskuze.
Z
' Přednáška se koná v pátek dne 13.' června 1975 !
>
v 7.30 h. večer ve School of Drama,
/
Z University of NSW, Anzac Parade, Kensington Z
Z
(vjezd z Barker Street).
/

National Bank
096-d-OOS

DEMOKRATICKÝ E X IL V

(Pokraěovanie zo str. 4)
Tak předsednictvo Spočeská restaurace
V
Wáí ločnosti, ako aj Miestna
skupina
washingtonská
^Contin. "G O UR M ET"
májů
na
svojich
bedrách
' .Restaurant "L A B U Ž N ÍK "
zodpovědnost’
připravit
^129 Bayswater Rd.
[
zjazd vo Washingtone v
i Rushcutters Bay
{
M jj^ l (
roku 1976, t. j. v obdob;
i ‘ Sydney, tel. 31-7393
T
U W i,
oslav 200-stého výročia
Otevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer,1 americkej nezávislosti s
v neděli oc 12. hod. polední do 9 hodin večer,1 primeraným dorazom na
! |V pondělí zavřeno.
i etnický záujom, včítane
1.
Přesvědčte se o jakosti našich jídel.
| přínosu Čechov a Slová1! Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných. ( kov pří budovaní americ
kého. kanadského a svě
tového hospodárstva.
Předsednictvo menovalo
ENCYCLOPAEDIA
FOR SÁLE
příslušné výbory k uspoBRITANICA
ENCYCLOPAEDIA
riadaniu úspěšného pro
BRITANICA
vydání 1973, v prvogramu. o ktorých činno
třdním stavu, s výroč
1973 edition perfect
sti bude veřejnost’ infor
ní knihou za r. 1974
condition with
1974
prodáme za S 298 ho
Year Book, $ 298 cash
movaná. akonáhle sa vytově nebo na splátky.
or terms can be aranriešia přechodné problé
Volejte (Sydney) tel.
ged. Ring
(Sydney)
my. súvisiace s reorgani389-3914 v oběh. době
389-3914 Office hours,
záciou
a decentralizáciou
nebo 44-7277 po 7. hod.
or 44-7277 after 7 p. m.
Spoločnosti,
najma- ale
večer. Z oblasti mimo
any evening. Reverse
Sydney
převezmeme
charges will be accepproblémy s tlačiarňami placení telefonu (Re
ted outside of Sydney
je totiž zhodou okolností,
'
area.
verse charges).
že v době, keď předsed

I

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

Tato kniha, která je

pořádanou dne 14. června 1975 v Jubilee Halí, /
!
Kingsland Rd., Regents Park, NSW.
<
!'
od 7. hod. več. do 2. hcd. ranní.
[
/
Hraje česká kapela.
1
Vstupné včetně večeře -S 5.-.
'
|
Nápoje k dostání za mírné ceny.
Čistý výtěžek zábavy ve prospěch
Czechoslovakian Country Club-u.
' Usnadníte nám organizování tohoto podniku,
;
/ reservujete-li si místa předem: tel. 605Á128 (Ser-Z
ogejev), 587-9691 (Trhlík) nebo 604-4267 (Rutar) ;;

Z
Známá česká firma

udržet hodnotu
vašeho dolaru

................... " , i

Manželé Ludmila

si Vás dovolují pozvat na
,i

The National Bank
se snaží ze všech sil

POHYBE

nictvo prejavuje najvačšiu výkonnost’ v dějinách
Spoločnosti, akademická a
pospolitá veřejnost’ nie je
o činnosti předsednictva
a komisií informovaná.
Zjazd bude tiež jednat’
o sociologických, kultúrnych a psychologických
problémoch českosloven
ských exulantov v celom
svete.
Vychádzajúc z ideálov
a predpokladov historickej perspektivy, ktorej začiatok možno hTadať v
činnosti prvého veťkého
exulanta Jána Amosa Ko
menského, třeba sa na
washingtonský zjazd Spo
ločnosti pře védy a umenia dívat’ ako na počiatok
novej epochy vo vedecko-kultúrnej činosti, ktorou
chceme naďalej prispievať k rozvojů světověj vé
dy a k zaisteniu podmienok pre produktivně a
šťastné tvorenie hodnot.

12. 5. 1975
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POVÍDKA NA POKRAČOVANÍ
KRÁLOVSKÁ KOMISE
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0 ZPRAVODAJSKÝCH A
BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽBÁCH

3.
Tak už je o tady, pomyslel jsem si a přitom jsem
si vzpomněl, co řekla o mém “ ztraceném právu” na
slovo domov. Rychle jsem jí přerušil.
Je rozdíl vidět a zažít.
; .l
Já ale nemluvím o tom, kde je to lepší a kde horši
— to je jasný i malému dítěti.
Tak o co ti vlastně jde? Byl jsem z toho vážně po
pletený.
No vidíš, smutně se usmála, změnil jsi se a ani
o tom možná nevíš. Jsi tady pět let a už nedokážeš
myslet jinak, než kde se má člověk lip.
Nic takovýho jsem neřek’ , začal jsem být trochu
popuzen.
Ale ano, řek’ , odpověděla klidně s očividnou pře
vahou.
Tak moment, vybuchl jsem, protože mi konečně
došlo, oč jí jde. Jednak — tobě se to mluví, ale
co ti ostatní, kteří vydělají podstatně míň a přitom
nesmějí vytáhnout paty. Nehledě na to, že mi křivdíš.
Křivdím? — řekla ironicky. Neříkej mi, že tu kdo
víjak “ bojuješ” proti režimu.
Říkám snaď něco takovýho?
Tak proč tu vlastně jsi? Nejde ti o to mít se lip,
ani ti nejde o to něco dělat — to jsi klidně moh’
zůstat doma.
Ironie jí neopouštěla a já pocítil závan podivného
chladu. Jako na potvrzení mého pocitu Eva přes
sebe přetáhla prostěradlo. Rozhodně to ale neudělala
proto, že by jí byla zima. A já měl najednou v
hlavě prázdno jako vždy, když se člověk probudí z
iluzí do skutečnosti.
Nevěděl jsem, že se chceš bavit o politice. Osob
ně mi teď připadá důležitější mluvit o nás dvou.
Neříkal jsi něco o převálcování dějinama? Zřej
mě tě ještě nenapadlo, že nejsi sám na světě. Ať
chceme nebo nechceme, od politiky se jen těžko mů
žeme oddělit. To možná můžou lidi tady, ale my ne,
my rozhodně ne.
Až mě to překvapilo, jak rozumně promluvila.
Dokonce mě to překvapilo tak, že jsem nevěděl, co
na to říci.
Já vlastně vůbec nechci mluvit, řekla najednou
unaveně. Ono tó vlastně nemá smysl.
Jak to — nemá smysl? — Naštval jsem se. Já tí
vůbec nerozumím — co .tedy vlastně chceš? Víš
ty to vůbec? — To je. přesně to, co režim z lidí
dělá. Já byl vlastně taky takovej. Taky jsem nevěděl
co chci. Tam to člověk ani vědět nemůže, protože
neví, co vlastně chtít smí.
Nu ovšem, popudila se také, my všichni, co jsme
doma zůstali, jsme úplný blbci a vy, co jste statečně
práskli do bot, jste mistři světa.
To neříkám, to přece vůbec neříkám. Já bych ti
mohl vyprávět o emigrantech, který . . . Ale ne, to
nemá smysl. Najdeš mezi nima takový, ale já sí
to nemyslím. Nepovažuji se ani za lepšího, ale taky
ne za horšího než je kdokoliv doma. Mám se tu lip,
než bych se mohl mít doma, to je pravda. Chceš-lí
mi to ále vyčítat, tak se nezlob, to je směšný. Já
jsem se o to nikterak nezasloužil a ani se o to zvlášť
nesnažím. Prostě pracuju a vůbec by mi nevadilo,
kdybych se měl i hůř. Třeba i hůř než doma. Sa
mozřejmě že je tu hodně lidí, který odešli jen a
jen proto, aby se měli lip. Podle mýho na tenhle
svůj důvod mají ale stejný právo jako já na ten
můj — a kdo jim to vyčítá, je úplně stejnej jako
komunisti doma. Nepřijel jsem sem jako bojovník,
nejsem tak nerozumnej, abych nevěděl, co je a co
není možný. Jel jsem sem ale právě proto, aby mi
nikdo nevykládal, co smím a co nesmím.
Tak proto jsi odjel — aby ti nikdo nevykládal . . .
Větu ani nedokončila a podívala se na mne podivné
lítostivým pohledem.
Najednou mi došlo, jak jí křivdím. Ano, naše ži
voty nejdou od politiky oddělit, ale jí vůbec o politiku
nešlo. Ona můj odchod sice pokládala za zradu, ale
za zradu na ní.
Tak proto jsi ode mne utekl, potvrdila moje myš
lenky a já jsem snad poprvé v životě pocítil to,
čemu se říká hluboká a bezvýchodná beznaděj. Na

jednou jsem pochopil, ze celou tu dobu mela prav
du, když říkala, že to nemá smysl. Pochopil jsem,
že všechna slova na světě jsou tu zbytečná. Připadal
jsem si najednou bezmocný a současně se mi chtělo
z ničeho nic spát,. Nesmyslně mě napadlo, že jsem
kdoví proč unaven právě tak, jako kdysi, když jsem
jako kluk bez jakékoliv přípravy absolvoval běh
na kdoví kolik kilometrů. Dokonce i ta tehdejší slad
kost únavy v ústech se dostavila, a já ze sebe
chraptivě vyrazil to jediné, čeho jsem byl schopen.
Ale Evo . . . vždyť já t ě . . . Ani to jsem nedokon
čil, Skutečně to nemá smysl.
. Asi je to nesmyslný, ale já ti to věřím. Řekla
pomalu, jakoby váhavě. Snad ti to věřím. Od prvního
okamžiku, kdy jsem tě uviděla . . . Nu, ani já ne
zapomněla — a tak ti to snad věřím. Jenže, co z
toho?^ Život není jen mít někoho rád. Říkáš, že jsi
sem šel proto, protože nikdo nemá právo tomu dru
hému . . . to je moc hezký, já to chci taky. Jenže já
kvůli tomu nikam jezdit nebudu. Já to chci doma.
Tak toho se jen těžko dožiješ.
Mám času dost.
Já ne, řekl jsem, mě čekání už omrzelo. A proto
jsem musel jít.
Mě ještě neomrzelo a nikdy neomrzí. Řekla s ji
stotou, která mě překvapila. Nejsem na hlavu padlá,
pokračovala, a. vím, že naděje se toho dožít je ma
lá. Jenže, zač by stál život, kdyby ho měl člověk žít
jako ty — bez naděje. Co dosáhnu tím, když tu zů
stanu? Nemysli si, že jsem o tom nepřemýšlela.
Ty jsi byl tady a já . . . Do školy pro letušky jsem
vlastně šla jen pro tu příležitost. . . Vlastně do dneš
ka o tom přemýšlím. Jenže — skutečně — co z toho?
Doma se dá sice dělat málo, ale tady — tady se ne
dá dělat vůbec nic.
Takže ty jsi vlastně “ bojovnice” , přišla rada na
mrše. abych byl ironický.
Ani já nejsem tak moc nerozumná, usmála se mé
ironii. Na druhou stranu a l e . . . To jediný, co se
dá dělat, je pomalu zlepšovat, co se dá. Doma —
ne tady. Nemluvím ani o převratech, ani o révo
lucích. Mluvům o snesitelnějším životě — nejen pro
mne, ale pro všechny. Ty jsi dal přednost snesitel
nějšímu životu pro sebe — svojí cestu jsi si tedy
vybral. Já — jak vidíš — taky.
Obávám se, že své cesty jsme si příliš vybírat ne
mohli, řekl jsem s vědomím, že to není tak docela
pravda. My všichni jen reagujeme lip nebo hůř na
to, co nám historie nebo osud — 'nazvi to jak chceš
— hází pod nohy. To naše “ lip” nebo “ hůř” je pak
jen otázkou naší víry — ale v žádném případě by
to nemělo být něco, co by tvořilo důvod našeho roz
dělení. Nemyslím jen mého a tvého, ale vůbec —
tady a doma. Možná, že ti to bude znít jako hloupá
fráze — ale emigranti můžou něco, co lidi doma bo
hužel ne — svobodně mluvit á psát.
vPokračování v příštím čísle)

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

cukrárna a pekárna,
■192 Commercial Rd , Prahran, Víc.
(naproti tržnici). Tel. 512415
y T 'LI» 'i
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OZNÁM ENÍ O SLYŠENÍ V PERTHU

Soudní rada Hope povede veřejné slyšení dne
14. května 1975, které začne v 10 hodin dopoledne
na adrese:
Róom 301, Thirď Floor,
Australian Government Centre,
St. Georges Terrace,
Perth, W.A.
Toto slyšení je veřejné a kterákoli osoba může
být přítomna. Každý, kdo ještě neprojevil zájem
vypovídat před Komisí a přeje si to, nechť se
ohlásí co nejdříve, osobně nebo , telefonicky na
adrese uvedené dole.
Slyšení se již v některých státech konalo. Po
Perthu bude se konat další slyšení v Adelaide,
Jižní Austrálie a to v úterý 27. května 1975. Další
podrobnosti budou oznámeny.
Byla také provedena opatření, aby některé vý
povědi mohly být slyšeny v soukromí.
Výzvy k předložení podání a k jejich přijetí byly
inzerovány v září loňského roku. Text našeho
inzerátu zněl:
Soudní rada Hope byl jmenován předsedou Krá
lovské komise k vedení vyšetřování o věcech a
okolnostech vztahujících se k zpravodajským a
bezpečnostním službám australské vlády.
* O sdělení úplného druhu a způsobu vyšetřování
pište na dolejší adresu.
Jednotlivé osoby nebo organizace se vybízejí,
aby vypracovaly písemná podání Komisi o jaké
koli záležitosti spadající do podmínek vyšetřová
ní. Chcete-li vypracovat podání, pište laskavě co
nejdříve, ale ne později než 31. prosince 1974
a udejte
* čeho se bude podání týkat.
* kdy bude hotovo.
* přejete-li si dodat k Vašemu písemnému podání
osobní výpověď před Komisí a pokud ano, zda
to má být při veřejném nebo soukromém slyšení.
Předseda komise je v zásadě připraven vést
jednání ve vhodných střediscích po celé Austrálii.
O tom, které osoby mají být slyšeny a podmínky,
za nichž mají být slyšeny, včetně toho, zda to má
být ve veřejném nebo neveřejném slyšení, rozhod
ne předseda komise.
Kdokoli, kdo se chce ve svém podání odvolat na
informace, které má a jejichž uchování v tajnosti
je jeho povinností, musí to sdělit sekretáři komise
předem. Zaměstnanci a bývalí zaměstnanci austral
ské vlády se zvláště žádají, aby tento důležitý
požadavek vzali na vědomí.
Každý, kdo podává informace o činnosti zpra
vodajských a bezpečnostních služeb, by měl před
pokládat, že k přešetření toho, co sdělil, bude
třeba dát jeho informace na vědomí organizaci,
které se týká. Nepřejete-li si, aby se tak stalo, je
třeba,. abyste to sdělil jasně ve svém podání. .
žádost předložit podání, které má být podáním
pouze ústním, bude brát předseda komise v úvahu,
ale musíte o to písemně požádat, aby mohl po
soudit, zda jsou skutečně zvláštní okolnosti oprav
ňující jeho souhlas k příznivému vyřízení žádosti.
Dotazy a informace mají. být adresovány na:
The Secretary,
. Royal, Commission on Inteligence and Security.
P.O. Box E391,
CANBERRA, A.C.T. 2600.
Telefon: 733766.
* Podmínky jednání Královské komise obsahují
též vyšetření způsobů, jak přezkoumat rozhodnutí,
týkající se občanů, přistěhovalců a návštěvníků^,
které by mohlo být založeno na nepříznivé zprávě
zpravodajských a , bezpečnostních služeb.
(G. M. BrownbillJ
Secretary
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Jedinec p ro ti
systému

ANO!

(Pokračování se str. 7)
Solženicyn se přimlouvá
nejen za zalidnění sovět
ského severovýchodu, ale
i za ozdravění měst. Na
vrhuje, aby do nich ne
byly vpouštěny vozy se
spalovacími motory, aby i
z provinčních měst, která
dnes živoří, se stala - ja
ko kdysi - významná kul
turní střediska. Školu je
nutno naplnit původním
obsahem. Zrovnoprávnění
žen není v tom, že zastá
vají stejný počet míst jako
muži, nýbrž v tom, že
jsou všechna místa ženám
přístupná. “ Reálný výdě
lek muže by- měl být ta
kový, aby v rodině se
dvěma, čtyřmi dětmi ne
musela žena též vydělá
vat.”

Odpověděna otázku:
Budete ještě potřebovat
T *
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Ideologie, která takové
mu obratu brání, je “ pri
mitivní hospodářská teo
rie” , která se ve všech
poučkách
katastrofálně
mýlila. JSfavěsila na krk
sovětského občana něko
lik mlýnských kamenů,
které ho táhnou ke dnu,
bez nichž si však už nedo
vede
život představit.
Dnes však je pouhou ku
lisou. Nic v Sovětském
svazu nespočívá na ideo
vém nadšení, nýbrž pouze
na hmotném výpočtu a na
podřízenosti
poddaných.
“ Všechno se zabředlo do
lži, všichni to vědí a v
soukromých rozhovorech
o tom otevřeně mluví,
avšak v oficiálních proje
vech pokrytecky papouš
kují, jak se sluší a patří.”
Náprava nezáleží snad v
pronásledování marxistů.
Stačí připravit odiciáiní
ideologii o státní podporu.
Může si ji bez nebezpečí
hájit kdo chce ale nikoli
za státní peníze.

krytí HBA
v roce 1976?
"V

Hovoří se o změnách nemocenského a nemocničního pojištění.
Je proto dobré vědět, že i v budoucnu Vám poskytne H.B.A. zajištění proti
výdajům nemocenským a nemocničním..
Ano, H.B.A. bude i nadále pokračovat v nabídkách úsporných sazeb
příspěvků.

-----

Ano, H.B.A. bude nadále vyřizovat urychleně Vaše náhrady.
Ano, H.B.A. bude pokračovat informovat Vás o tom, jak jsou služby Vašeho
lékaře kryty pojištěním u H.B.A.
t:tr

Ano, příspěvky pro H.B.A. bude nadále přijímat Vaše lékárna nebo Váš
zaměstnavatel (Group Scheme).
f

Ano, H.B.A. Vás bude informovat v brzké době o důležitém novém návrhu
nemocenského a nemocničního pojištění.
rrnm

Mezitím vyrovnávejte příspěvky pro H.B.A. včas. Je to dobré zajištění proti
výdajům s nemocenským a nemocničním léčením.
H.B.A. působí od roku 1934. Bude existovat ještě po dlouhou dobu? Ano.

Nemůžete si dovolit být bez ní
Registered for the payment of Commonwealth Hospital and Medical Benefits.

HB 53

Závěrem Dopisu před
stavitelům Sovětského sva
zu nevidí Solženicyn zá
chranu Ruska v nastolení
demokracie - uvádí její
nevýhody. Zamlouvá se
mu jakási diktatura, zalo
žená na pravoslaví, auto
ritativní řád bez násilí, v
němž by svobodně soutě
žily všechny, ideologické,
etické proudy a všechna
náboženství. Tento oddíl
Solženicynova dílka ,je
spornější než ostatní jeho
tvrzení, kterým se vytýká
ruský nacionalismus, staromilství a neuskutečnitelnost.
J. S.

12. 5. 1975
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Ja k se vyráběli legendy
Občas mi někdo hne žlučí, škodí to na zdraví,
zvyšuje pravděpodobnost infarktu, a hodně lidí ko
lem mně říká, že bych se měl po tom všem šetřit.
Ale jednomu to prostě nedá. Zrovna nedávno jsem
se dočetl v jednom exilovém časopisu, že . . .
“ . . .V této roli je Smrkovský nezastupitelný, pro
tože jenom on byl současně populárním lidovým tri
bunem a bývalým vůdcem pražského povstání. . . ”
Četl jsem to mnohokrát předtím a obávám se, že
z vyložené báchorky by se mohla stát legenda. Je
to přece jen už třicet let a tak při té poslední zmínce
o vůdci pražského povstání jsem si řek’ :
■ Vždyť jsi, hochu, u toho byl od samýho začátku.
Je potřeba říct, jak to doopravdy bylo. Už s ohle
dem na ty, kteří všechno tenkrát v květnu skuteč
ně vedli!
Můj přítel Komrska v kriminálu s oblibou říkával:
pražská revoluce zastihla mne nepřipravena. Na roz
díl od něj jsem já připravenej byl. Už od prvního
máje jsem měl doma přilbu, kterou jsem si přinesl
z radlických filmových ateliérů. Visely tam neuži
tečně na policích s ostatní výstrojí pro Luftschutz.
Nevím proč, ale tenkrát se mně nějak zdálo, že
nejháklivější v revoluci je hlava. To ostatní se už
poddá samo.
A tak, když to v sobotu v poledne pátýho května
vypuklo, běžel jsem na místo, kam jsem byl přiká
zán. Po ulici běhali lidi sem a tam a někteří z nich
volali: V kostele na Karlově dávaj zbraně!
Řek’ jsem si, že nějaká ta zbraň v revoluci by se
sešla a kvačil jsem naznačeným směrem. Nebylo to
v kostele, ale v přilehlé stanici Luftschutzu, kde^ ordi
novali naši hasiči. A ti rozdávali každému přicválavšímu revolucionáři po jednom handgranátu znač
ky Krupp — Essen, který sebrali bůhvíkde.
Vyzbrojenej handgranátem spěchal jsem na ilegál
ní seřadiště v Sokolský ulici, kde se už nadšenci sa
mi dělili na vojáky a nevojáky. Zanedlouho skuteč
ně přijely dva policejní kamióny se značnou kořistí.
Asi třiatřicet' pušek, dva automaty, několik^ pistolí
a dvě bedny granátů, všechno zabavený našim po
licajtům, kteří ostatně ten arsenál poměrně ochotně
vydali. Celou tu akci veď jeden major, kterej byl
náhodou dobrej známej mýho. táty.
Věřte nebo nevěřte — i v revoluci musíte mít pro
tekci. Totiž, ten major si vybral svý maníky, každýmu dal zbraň, a všichni to byli bývalí vojáci. Vlezli
si do těch kamiónů a všechno už bylo rozdaný. Já
stál hned na kraji, v tý přílbě a v ruce jsem měl
ten nevyužitej handgranát. Snad musím mít ňákej
granátnickej ksicht nebo co, protože nakonec ten ma
jor, tátův známej, povídá: Vem ty kufry a vlez do
vnitř.
Tak jsem se vám dostal přímo do středu revolu
ce. Jelo se na Rozhlas, , kterej volal o pomoc. Ve
Slezský ulici jsme vylezli a ve dvou rojnicích jsme
se dali dolů, Balbínovou ulicí. Pamatuju se jasné,
že se. mnou ve voze jel francouzský legionář, plný
prsa metálů, a jmenoval se Mirko Věšín. To bylo
naposled, co jsem ho viděl, protože pak, dávno po
povstání, dalo velkou práci dokázat, že to byl oprav
du on, co zemřel ještě v Balbínově ulici. Dnes je
jeho jméno na desce před hlavním vchodem do Roz
hlasu, mezi těma stošesti, kteří tam v těch dnech
padli. Jestliže ovšem tu desku komunisti nesundali.
Bylo snad pět nebo šest hodin, když to všechno
skončilo, dole v hlavní hale, u ladírny, ležel na la
vici zabitý policista a u stěny, s rukama nahoře,
s rozbitou hubou a bosej stál Lojzík Kříž, kterej
měl tu smůlu, že zrovna ten den měl kolaborantskej
politickej-komentář, v kterým si pravidelně, týden
co týden, pochvaloval, jak jsou Němci dobrý, a ti.,
kteří jsou proti nim zaujatý, že jsou lumpové. Pro-
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MOTEL GUEST HOUSE
RE S T A U R A N T

KALORAMA

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

tože se chystaná revoluce nikde neohlašuje, nena
bral včas správnej vítr a chytla ho šajba, jak se li
dově říká. Pak jsem ho viděl ještě dvakrát, dokon
ce v jednom dm. Nejdřív u Lidovýho soudu, když
dostal provaz a pak hned dvě hodiny nato, když ho
mistr popravčí vzadu za nemocnicí věšel. Z toho ply
ne poučení, že podobní slouhové můžou nečekaně
pěkně padnout na hubu. A vyjde to nastejno, jestli
ohýbají hřbet před Berlínem nebo před Moskvou.
Ale zapovídal jsem se. Chci vám přeci vyprávět o
docela něčem jiným.
Protože jsem měl tu protekci, vzal mě ten major,
ještě s jedním, do Bartolomějské ulice, kde bylo sku
tečný velitelství pražského povstání. Tehdy to byl
ještě Sociální úřad hl.- m. Prahy. Dostavěli ho na
začátku války, a dole ve sklepě byl dokonalej protileteckej kryt, snad dokonce centrála CPO. Měl
vlastní elektrárnu, vodárnu a několik desítek tele
fonních a dálnopisných linek. Dnes je v budově STB.
Ne abyste snad myslili, že v tom sklepě jsou nějaký
cely nebo že tam dokonce vězněj lidi! To byste Estébákům křivdili. Voni na tyhle účely zabrali celej
sousední klášter a na výslechy odtamtud vodí. Aspoň
dřív to tak bylo.
Tak do tohodle krytu jsme přišli. Ten major tam
hned dostal flek, my dva taky. Udělali z nás spojky.
Bylo nás tam jak hudečků. Samá vysoká šarže. Po
tom hejno policajtů a četníků. I několik ženskejch.
Písařky.
Tomuhle všemu velel generál Karel Kutlvašr a
oficielní název byl Vojenské velitelství “ Bartoš” . Ná
čelníkem štábu byl podplukovník Buerger, který po
zději přijal jméno Bartoš a stal se taky generálem.
Jak jsem řek’, byl večer pátého května a pršelo.
A tehdy jsme dostali první úkol: Přišla zpráva, že
esesáci z cvičného prostoru u Sedlčan se dali do
pohybu na Prahu, jejich první tanky dorazily do
Krče, a velitel že chce jednat s vedoucím pražskýcft
povstalců. Tak nám říkali. Už se nepamatuju, kdo
z důstojníků dostal příkaz jednat s esesáky. Ale já
a ještě jeden jsme vyfasovali kvéry a jeli jsme s
nimi jako “ bodyguards” . Byla tma a lilo jako z kon
ve. Zatočili jsme se kolem Národního, dolů do Brá
níka. Důstojník volal na každého, koho jsme potkali:
Stavte barikády! A tady poprvé říkám: Smrkovský
s námi nebyl.
Jednání v bránické sokolovně ztroskotalo na zpup
nosti a neústupnosti Němců. Asi po třech hodinách
jsme se vraceli Skoro jsme se nemohli dostat na
zpátek. V tý hluboký noci a v tom nečase byly uli
ce plný lidí. Mužský trhali dlažbu, ostatní si řetě
zem podávali kostky a stavěli barikády. Někde jsme
jen stěží projeli po chodníku, jak se činili. A tahle
pohotovost a důkladná práce zabránila esesákům
proniknout snadno a rychle po hlavní pobřežní komu
nikaci přímo do středu města. Vynahradili si to na
Spořilově a Kačerově.
V neděli se už bojovalo po celým městě. V bunkru
u gen. Kutlvašra byla na stěně veliká mapa a na
ní se zakreslovaly ohniska bojů. Boj v městě je je 
den z nejobtížnějších. Situace je nepřehledná, spo
jení téměř žádné. Na seřadišti v Karlině stálo ně
kolik vagonů s pancéřovkami, které byly tak zoufa
le potřeba na Spořilově.
Došla zpráva, že na Národním výboru ve Štěpán
ské mají dvacet tisíc nábojů do pušek. Poslali nás
tam. Jeli jsme Tatrou, většinou po chodníku. Ve
Štěpánské byli dobří organizátoři. Povstání trvalo
necelých čtyřiadvacet hodin, ale německé gymnázium,
sídlo výboru, vypadalo jako hlavní stan Alibaby a jeho
čtyřiceti loupežníků. V jedné ze tříd byly rozhlasové
přijímače, ve vedlejší koberce a obrazy, ve třetí
nábytek, jinde šatstvo, hlavně kožichy. V bytě u
školníka, v koupelně, byla vana ze tří čtvrtin na
plněná zlatém, šperky, prsteny, náramky a jinými
pledměty denní potřeby. Organizace byla dokonalá.
V tělocvičně byla pak zbrojnice. O tu moc zájem
nebyl. A skutečně bylo tu dvacet tisíc nábojů v bed
nách. Nebyly k ničemu. Bůhví kde to sebrali. Bed
ny byly popsány azbukou a šlo o střelivo do vintovek, které mají osazení místo drážky. Ale s prázd
nou jsme neodjeli. Bylo tam několik beden s hlavi
cemi pro pancéřové pěstě. Ty pak házeli obránci
na Poříčí z oken na pronikající tanky. Pro nás už
místo v Hadimršce nebylo. Zapíchli jsme se každý
za jeden z předních blatníků.
Mezitím už byla neděle u konce, a po celém mě
stě se bojovalo. A tu noc, jako první, se ukázali Vlasovci. Najednou se v bunkru objevil vysoký důstoj
ník v dobře ušité germánské uniformě. Pamatuju se
dobře, že na krku, na stuze, měl Železný kříž a že
to byl Asiat. Zřejmě někdo z Vlasovova štábu: U
generála Kutlvašra byli dost dlouho. A v pondělí se
vevalilo do Prahy několik tisíc Vlasovců z prostoru
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DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
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od Rakovníka; Očistili celý levý břeh Vltavy. Horší
to bylo od východu; k Praze se stahovala Schornerova armáda. Pak jsem dostal zase úkol. Jeli jsme
na Staroměstské náměstí, vlastně chtěli jsme jet.
Jenže od fakulty stříleli Eses a přes náměstí se
nedalo projít. Někudy oklikou, přes dvory a sklepy,
jsme se dostali do sídla konkurenčního podniku, který
se udělal pro sebe: Velitelství Alex. Tady byl šéfem
generál Slunéčko. Bylo jich ve sklepě pod Storchovým nakladatelstvím pár, a celkem snadno se dali
přimět ke spolupráci v zájmu společného cíle. Ani
tady ale Smrkovský nebyl.
Občas se sice v rozhlase ozvala nějaká výzva ne
bo provolání české národní rady, podepsané prof.
Albertem Pražákem a Smrkovským. šlo zřejmě o
snahu představit veřejnosti jakýsi vedoucí orgán po
litický. Ale vůdce, má-li být vůdcem, musí být o
někoho opřen,, kdo za ním půjde, kdo bude plnit vůd
covy rozkazy a kdo se nakonec jeho vedení podřídí.
Kde Smrkovský s Američany jednal, a o čem, to ne
vím. Nevyvratitelným faktem zůstává, že v noci z
pondělka na úterek se objevily v Bartolomějské uli
ci dva džípy. Američané přijeli vysvětlit, že sice vo
lání o pomoc slyší, ale jsou vázáni mezispojeneckou
dohodou a nemohou překročit demarkační čáru, kte
rou stanovili u Holoubkova, když předtím, v neděli,
osvobodili Plzeň. Slíbili alespoň bombardovat letiště,
odkud startovali Němci, a ohrožovali ze vzduchu
ohniska odporu. Tak byl dodatečně, vzdušným torpé
dem. těžce poškozen Rozhlas a při náletu zahynul
kpt. Záruba, velitel Rozhlasu.
Během úterka se situace horšila, kruh útočníků
se stahoval. Snad tehdy někdy začalo jednání o ně
mecké kapitulaci. Nepamatuji se už přesně, protože
dny a.události s odstupem třiceti let splynuly v ce
lek. I tahle skutečnost uškodila později u Státního
soudu gen. Kutlvašrovi, stejně jako jednání s Vlaso
vém. Ne “ vůdci povstání” — Smrkovskému.
Viděl jsem přijít do krytu osobně žádat o pomoc
plukovníka Vejmelku, pokrytého bahnem, a zdálo
se rpi, že i krví. V obyčejném silném mantlu, s lo
dičkou na hlavě, v hrubých, vozatajských vysoukačkách. Mluvil, o ženách a dětech hnaných před tanky
na Spořilově, o mužích, internovaných v krčském
zámečku. A pomoci nebylo čím a jak.
To už se někteří z důstojníků objevili v civilu,
protože pancéřová čela byla jen o pár ulic dál, u
Staroměstského náměstí a Němci byli na Poříčí. Ko
nečně v úterý v noci se objevili na vojenském ve
litelství Bartoš důstojníci Rudé armády. Časně rá
no, a všichni naši důstojníci byli už zase ve svých
uniformách. Byla středa — a slunce svítilo. Skon
čila druhá světová' válka a v Praze byli Rusové. Z
velitelství Bartoš jsem odešel 11. května zpátky ke
své práci. Pro někoho osvobozování skončilo, pro
někoho začalo. Z Košic přiletěla vláda s předsedou
Fieřlingerem, který vykonal zdvořilostní návštěvu v
sídle České národní rady — v Bartolomějské ulici.
A
t a d y jsem poprvé viděl Smrkovského, “ vůdce
pražského povstání” .
Téměř všichni, o kterých jsem tady mluvil, jsou
mrtví. Se skutečným vůdcem povstání, Karlem Kutlvašrem, jsem se poznal důvěrně o několik let pozdě
ji — v Leopoldově. Tam, kde nic neplatí, nic nezů
stává. Jen Člověk. A Karel patřil mezí ty nejvzác
nější; vždycky čestný a neúhybný. Strejček Karel,
noční hlídač v Nuselském pivovaru, když ho pustili
z kriminálu.
V zájmu pravdy, když už pamětníci odcházejí a
báchorky a legendy se stávají pravdou, tvrdím.
Pravým
a jediným
vůdcem pražského po
vstání byl generál Karel Kutlvašr, a všichni ti ko
lem něho na Bartoši. Ne Smrkovský — povídám!
O. Rambousek
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Ať jste kdokoliv a at žijete kdekoliv,
budete si moci i nadále volit,
kterého léK aře si přejete

V mnoha směrech bude Medibarika odlišná od
dosavadního soukromého zdravotního pojištění v
Austrálii, ale v jiném ohledu budou poměry stejné.
Například Medibanka nemusí mít vliv na dosavadní
poměr mezi Vámi a Vašim rodinným lékařem.

^

jsi

Budete si moci i nadále zvolit svého rodinného
lékaře, stejně jako to můžete dělat nyní, a Váš
doktor Vás bude moci poslat k specialistovi, bude-li
se domnívat, že to Váš stav vyžaduje nebo bude-li
se to zdát doporučitelné.
Medibanka, nový australský způsob zdravotního
pojištění, zahájí svou činnost 1. července. Bude

f

lij
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znamenat zdravou změnu, ale změněno nebude vše.
Volnost volit si svého rodinného lékaře je jednou
z věcí, které . se nezmění.

VÍCE INFORMACÍ O MEDIBANCE

NAJDETE V

BROŽUŘE "IN TR O D U C IN G M E D IB A N K ", KTEROU
DOSTANETE ZDARMA NA KAŽDÉM POŠTOVNÍM
ÚŘADĚ, V KANCELÁŘÍCH MINISTERSTVA
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NEBO V
KANCELÁŘÍCH M ED IB AN KY.

m
edibanl
JfyLJThe Australian Hes
Insurance Progran
Authorised by the Australian Department o f Sociál Security.
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AUSTRALIAN

Dne 30. dubna zemřel v Hobartu po delší ne
moci ve věku 59 let Ludva Veselý, přítel každého,
s kým se seznámil. Bylo proto zcela samozřejmé,
že se na pohřeb sjeli snad všichni krajané z
Tasmánie a někteří i z australské pevniny, a
ovšem i mnoho australských přátel.
Starší čtenáři Hlasu domova si snaďvzpomenou
na delší reportáž, nazvanou SALUT, která byla
uveřejňována na pokračování od května do pro
since v roce 1955. Bylo to vyprávění L. V. - Ludvy Veselého — o putování z rodných Šuran
na západ. Z úvodu k jeho tehdejší reportáži pře
tiskujeme:

J P A R L I A M E N T

ZVLÁŠTNÍ VÝBOR DOMU REPREZENTANTŮ

k vyšetření

URČITÝCH TĚŽKOSTÍ
S UČENÍM
Výbor byl ustaven, aby:
a) se zabýval dosahem všech forem určitých těžkostí
s učením u australských dětí i dospělých;
b) zkoumal již učiněná opatření k překonání těchto
.těžkostí;
c) podal zprávu o úspěších, které mají dosavadní
opatření k zmírnění těžkostí;
d) zkoumal, jak si uvědomuje určité potíže v učení
veřejnost všeobecně a kruhy lékařské, zdravotní,
učitelské a sociálních pracovníků zvláště;
e) zkoumal rbzsah, v němž se vede nyní v Austrálii
šetření o problémech těžkostí v učení;
f) zkoumal sociální, emocionální a jiná znesnadnění,
kterými trpí jednotlivci, mající potíže v učení;
g) doporučil kroky, které mohou být podniknuty k
zvýšení zájmu veřejnosti o určité těžkosti při učení;
h) doporučil opatření, která mohou být učiněna fe
derální vládou nebo federální vládou ve spolupráci s
vládami státními nebo místními, jakož i dobrovol
nými organizacemi, aby byly těžkosti zmenšeny, a
zvláště aby přezkoušel potřebu důkladného prošetře
ní dětí k zjištění zvláštních symptomů, takže by bylo
možno navrhnout patřičné kroky již v útlém věku.
Na své první schůzi se výbor usnesl, aby se vy
šetřování týkalo těch dětí, které — ačkoli mají do
statečnou inteligenci — zůstanou za současného
vyučovacího systému analfabety.
Přijatá definice určitých těžkostí s učením, braná
výborem v úvahu, je “ porucha jednoho nebo^ více
základních ‘psychologických’ procesů, obsažených ^v
porozumění nebo v použití mluvené nebo psané řeči,
která se může projevit v malé schopnosti naslouchat,
přemýšlet, mluvit, číst, psát, hláskovat nebo vypra
covat početní úkoly” .
Takové poruchy způsobují znemožněné chápání,
poranění mozku, minimální mozkové poruchy, dyslexie a ztráta řeči.
Výbor si uvědomuje, že se jeho vyšetřování týká
také jiných specifických příčin — potíží tělesných,
psychologických, emocionálních, vzniklých kulturní
odloučeností, neznalostí angličtiny a nepřiměřenými
a nedostačujícími vyučovacími' metodami.
Výbor uvítá písemná podání osob a organizací,
která by přispěla k vyšetření problémů. Výbor mů
že pozvat ty, kteří vypracují písemná podání, aby
dali další svědectví při veřejném slyšení.
Osoby a organizace hodlající podat písemná podá
ní se žádají, aby daly zprávu výboru co nejdříve a
aby současně sdělily datum, do kdy budou moci
podání vypracovat.
Oznámení o záměru vyhotovit podání a pak podání
buďtež adresována na: The Clerk to the Committee,
Sellect Committee on Specific Learning Difficulties,
House of Representatives. Parliament House, Canberra, ACT 2600. Telefon Canberra 72-6830 nebo
72-6780.

lESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub
v Melbourne,

S
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— .Po velkém úspěchu sehraje ČOD znovu Strou-.
pežnického hru NAŠI FURIANTI v Baragově dvo
raně v Kew a to v neděli 1. června 1975 ve 3 hodiny
odp: Vstupné $ 3.-, studenti a pensisté $ 2.-, děti.
vstup volný. Reservování lístků: tel. 842-2230.
—■Naše furianty sehrajeme v tomto roce též v Canbeře a. v Sydney. Vystoupení v Sydney bude sou
částí oslav 25. výročí založení sydneyského Sokola.
— Na programu ČOD je dále reprezentační ples, kte
rý budeme pořádat 12. července 1975 ve Windsor
Regis. Bližší na pozvánkách.
— Na říjen připravujeme hru Aloise Jiráska LU
CERNA' v řežii F. Vozábala.
— Rádi bychom se představili naší veřejnosti s
“ Salut, pozcjrav, patří všem mým kamarádům,
více divadelními hrami, k tomu účelu však potře
kteří se mnou prožili zmatek v Polsku z jara 1939,
bujeme náš soubor rozšířit o herce každého věku.
exotické dny cizinecké legie, francouzskou trage
Zájemci hlaste se na tel. 459-1992 (večer).
dii, chaos po příměří v Compiegne, beznaděj vi-1
Z. Haberová

chystické Francie a dlouhou, často marnou a ne-B
existující cestu na západ. Salut všem, kteří ne-B
přestanou hledat a kteří se nikdy nevzdají.”
1

Salut Ludvovi, který se poprvé vzdal to nebla-i
hé poslední ráno minulého měsíce.
HDH

Acces Rádio v Melbourne
E X P E R IM E N T ZÁVISLÝ NA ODEZVĚ

Tak se dívá Australská rozhlasová komise slovy
svého předsedy profesora Dowlinga na ťzv. Acces
Rádio. Na tiskové konferenci svolané u příležitosti
uvedení nové stanice 3ZZ do provozu, řekl prof. Dowling, že její program má být rozdělen v podstatě do
dvou částí: je to jednak “ Acces Rádio” — vysílání
přesahující,, normální programové možnosti stávají
cích stanic1ABC, ve kterém mají dostat příležitost
společenské a zájmové organizace i jednotlivci vy
jádřit^ svá stanoviska k společenským a sociálním
problérpům. Tomuto programu, který bude vysílán
anglicky, je věnován vysílací čas v pátek, sobotu a
neděli. Druhou programovou oblastí je vysílání pro
etnické skupiny. Plánované rozdělení počítá zatím
s tím, že pondělky budou věnovány italskému a stře
dy řeckému vysílám, kdežto úterky a čtvrtky jsou
vvhraženy menším etnickým skupinám a jak již by
lo v HD oznámeno, pro české a slovenské vysílání
byl vvhražen čas ve čtvrtek od 8 do 8.30 hoď. ve
čer. Prof. Dowling zdůraznil, že toto rozdělení je
prozatímní a^ že se počítá s jeho změnami, které
budou závislé na odezvě — a to jak na množství a
vytrvalosti skupin i jednotlivců ochotných se na vy
sílání podílet, tak i na ohlase z řad posluchačů. Že
slov předsedy ABC i ze slov pracovníků zodpověd
ných za provoz nové stanice vyplynulo, že jen zájem
etnických skupin, organizací a jednotlivců ukáže,
zda se experiment s “ Acces Rádio” podaří a bude-li
jeho vysílání zastaveno či případně rozšířeno.
A. N.

RADA POROBENÝCH NÁRODŮ VE V IK T O R II

pořádá v pátek dne 30. května 1975
v Melbourne Town Halí v 8 hod. večer
politický seminář na téma
JALTSKÁ DOHODA A JEJÍ NÁSLEDKY
Promluví: Dr. E. Dunsdorfs, Dr. A. Endrey,
Mr. B. A. Santamaria
Vstupenky: J. A. Forester, P.O. Box 255,
East Caulfield, 3145

Malý oznamovatel

Opravy

radiopřístrojů, TV,
transist. a domácích
elektr. spotřebičů proj
vádí spolehlivě a levně
E. HALUŠKA

F. 58/125 Napier St,
Fitzroy, Vic.
Tel. 419-3319

HŘE NA PIANO

vyučuje v Melbourne
bývalý
pražský pianista
J IŘ Í RICHTER

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

30-LETÝ BRŇÁK
MUŽE

pro keramickou
výrobu přijmeme.
Zapracujeme.
Telefon (Melb.)
41-6973, nebo po
hod. 82-3731.

v Austrálii, vyšší po
stavy, v dobrém posta
vení, svob., hledá Češ
ku neb Slovenku za
účelem vážného
se
známení. Zn. “ Náhoda”
do HD.
................. ...

VDOVEC 55 let,

;
;

v Austrálii, hledá
hospodyni nebo manžel
ku na další putování
životem. Řemeslník,
nekuřák, pije jen spo
lečensky. Podrobnosti
v dopisech.
Zn. “ Upřímný” do HD.

JSTE PŘISTĚHOVALEC
A CHTĚL BYSTE POSLOUCHAT Z ROZHLASU
VAŠI ŘEČ, HUDBU A ZPRÁVY ?
3ZZ ACCESS RÁDIO VYSÍLÁ NYNÍ PRO VÁS

ŠIJI
NA ZAKÁZKU

kostýmy, šaty aíd.
Bližší informace: feL
(Melb.) 91-3**

^
)

s it e n i
TheYoiceof The Conmunity-1220p

lá v neděli 25. května 1975 ve 2.15hod. odp. \
v sále Good Neighbour Couneil,,
s
575 Elizabeth St.. City
/
MÁJOVOU

DOMOVA

BESEDU

i

strým programem — filmy, dětský koutek, S
tanec. Hlavní film je o životě a díle Leoše <
íka, druhý film je o opálových dolech vJ
mooce. Vstupné dobrovolné. K občerstvení 1

QQ Q
SPS 35J27.W
......................

.................. .—

HLAS
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DOMOVA

12. 5. 1975
BARCELONSKÁ TRAGÉDIE

Karel

Janovský

Skvělé úspěchy čs. lyžařů
O čem v posledních sezónách čs. lyžaři alpských disciplin skutečně jen snili, dosáhli v předolympijském období Miroslav Sochor a Dagmar Kuzmová. Zatímco se M. Sochor, který se v bojích nejlepších
světových lyžařů soutěže obřího slalomu mnohdy za řadil mezi první světovou desítku a v soutěži Evrop
ské trofeje obsadil v celkovém pořadí (pouze o bod za dvěma nejlepšími borci) velmi čestné třetí mí
sto, vyhrála Kuzmová Evropskou trofej a získala i evropské prvenství v obřím slalomu. Trenéři čs.
lyžařského družstva si nejvíce cení jejího třetího místa v italském středisku zimních sportů v Piancavallu, kde skončila jen těsně za vítězkou Nadigovou a Jordaniovou.
Z lyžování klasických disciplin je třeba se zrní nit o tom, že držitelka stříbrné medaile mistrovství
světa Blanka Paulů se stala v italském středisku zimních sportů v Livignu akademickou mistryní svě
ta v běhu na lyžích na 5 km.

:: Fotbalová liga

:

Poslední dubnová neděle bude patřit v mezinárod
ním sportu k nejtragičtějším v posledních letech vů
bec. V Barceloně se totiž jela automobilová Velká
cena Španělska, čtvrtá jízda světového šampionátu
formule I pro rok 1975, která si vyžádala nejméně
4 lidské životy a celou řadu zraněných — ne sice
z řad aktivních závodníků, ale diváků. Ve 25. kole,
tedy přibližně v třetině jízdy mistrovství světa, měl
západoněmecký automobilista Rolf Stommelen z Ko
lína n. R. při rychlosti 240 km v hodině havárii,
když se srazil s Brazilcem Carlosem Pacem, prora
zil vozem hrazení a jeho vůz se vzňal. On při tom
sice vyvázl z nebezpečí života, zato však 4 diváci
byli na místě usmrceni. Závod byl okamžitě přeru
šen, ale podle stanov světového šampionátu auto
mobilistů byl po přerušení vyhlášen vítěz, neboť
jezdci ujeli alespoň 30procentní část trasy závodu
Grand Prix. Za vítěze byl prohlášen Němec Jochen
Mass z Kolína n. R. na voze McLaren, před Belgi
čanem Jacky Ickxem na Lotusu a Francouzem Jea
nem Pierrem Jarierem na voze Shadow. Tato tra
gedie je největší od katastrofy ve francouzském I.e
Mans v r. 1955, kdy zde přišlo o život při automo
bilových závodech 84 osob a pak od Velké ceny Itá
lie v Menze, která si v r. 1961 vyžádala 16 lidských
životů. Zprávy z Barcelony říkají, že bezpečnostní
opatření pořadatelů byla nedostatečná.
M ARTINA PĚKNĚ VYDĚLÁVÁ

Ve finále Poháru mistrů evropských zemi
FC BAYERN

— LEEDS UNITED

Příznivci pražské Sparty už mají vážné obavy o
záchranu svého mužstva: “ rudí” prohrávají zápas
za zápasem. Zato velkou radost vyznavačům kože
ného míče v hlavním městě . republiky dělá mužstvo
Bohemians, které je bráno poprvé ve Svých klubo
vých dějinách jako jeden z aspirantů na mistrovský
titul. Fotbalisté Bohemians
porazili doma těsně,
avšak zaslouženě obhájce mistrovského titulu Slovan
Bratislava 1 : 0 a budou se zřejmě snažit strhnout
vítězství na svou stranu.
22. kolo: Nitra — Trnava 2 : 1, Slovan Bratislava
— Ostrava 4 : 0, Žilina — Košice 4 : 1, Třinec —
Dukla Praha 1 : 2, Jablonec — Slavia 2 : 0, Plzeň
— Teplice 2 : 0, Bohemians — Zbrojovka Brno 2 : 0.
23. kolo: Slavia — Žilina 3 : 1, Brno — Nitra 2 : 0,
Ostrava — Bohemians 0 : 2, Slovan — Sparta 5 : 0.
Teplice — Jablonec 1 : 0, Košice — Třinec 1: 1,
Trnava — Plzeň 2 : 0, Dukla — Inter Bratislava 1 : 0.
24. kolo: Jablonec — Trnava 1 : 0, Sparta — Dukla
0 : 3 , Žilina — Teplice 2 : 1 , Třinec — Slavia 0 : 1 ,
Nitra — Ostrava 1 : 2, Inter Bratislava — VSS Ko
šice 4 : 1, Plzeň — Brno 2 : 0, Bohemians — Slo
van 1 : 0.
Tabulka po 24. kole: 1. Slovan Bratislava 30 bodů,
skóre 52 : 23: 2. Bohemians 30 b., skóre 38 : 21; 3.
Inter Bratislava 29 b.; 4. Zbrojovka Brno 28 b.; 5.
Dukla Praha, 6. Teplice (po 26 b .): 7. Ostrava 25 b.;
8. Košice, 9. Trnava (po 24 b .); 10. Slavia 23 b.;
11. Plzeň, 12. Jablonec (po 21 b .); 13. Žilina 20 b.;
14. Sparta. 15. Nitra, 16. Třinec (po 19 bodech).

Obhájce Poháru mistrů evropských zemí FC Bayern
si podruhé v klubových dějinách zajistil účast ve
finále této nejslavnější evropské fotbalové soutěže
klubových celků. Hrál sice v prvním semifinálovém
střetnutí ve Francii ,s AS St. Etienne bez branek —
0 : 0 , v odvetě na Olympijském stadiónu v Mnichově
však vyhrál před 76.000 diváky 2 : 0. V závěrečném
utkání jubilejního 20. ročníku Poháru mistrů evrop
ských zemí “ narazí” FC Bayern 28. května v Paříži
na anglický tým Leeds United, který vyřadil v semi
finále Cruyfovo mužstvo FC Barcelonu, když po do
mácím vítězství nad španěly 2 : 1, uhrál v barcelonské odvetě před 100.000 diváky velmi cennou remi
zu 1 : 1.

ČSR — KYPR 4:0 (2 : 0)

H o kejo vá liga

Po loňském debaklu s Angličany v Londýně 0 : 3,
získalo čs. fotbalové národní mužstvo prvé dva body
evropského šampionátu reprezentačních týmů, kdys
na hřišti pržské Sparty na Letné zvítězilo nad muž
stvem Kypru (které 4 dny předtím prohrálo s Angli
čany 0 : 5) 4 0, po poločasu 2 : 0, a získalo tak prvé
2 body této významné soutěže.
Kyperští fotbalisté se představili jako skuteční
amatéři a jen nepřesná střelba hráčů čs. reprezen
tačního mužstva způsobila, že výsledek nebyl dvojciferný. Mezí slepými byl “ jednookým králem” hráč
pražského Bohemians Antonín Panenka, který dosáhl
hattricku, vstřelil Kyperčanům 3 branky za sebou
Autorem čtvrté branky byl Masný.

Po dvouměsíční přestávce oživly znovu ledové plo
chy čs. zimních stadiónů, na kterých se dohrávají
mistrovské zápasy 1. čs. hokejové ligy. V prvním
kole série sedmi dohrávaných zápasů sezóny 1974-75
(celkově v 38. kole — ze 44), musel se vedoucí tým
tabulky a velký favorit přeborů SONP Kladno spo
kojit na kluzišti v Košicích pouze s remizou 3 : 3,
přesto kráčí za mistrovským titulem. — Další zápasy
38. kola: Slovan Bratislava — Litvínov 3 : 3, Dukla
Jihlava — Sparta Praha 4: 1, Tesla Pardubice —
ZKL Brno 4 : 4 , Motor České Budějovice — Škoda
Plzeň 2 : 2 a Ostrava — TJ Gottwaldov 2 : 0 .
Pořadí: 1. SONP Kladno 55 bodů, 2. Pardubice
46 b., 3. Dukla Jihlava 44 bodů atd. — Hokejisté TJ
Gottwaldov sestupují.

FIN Á LE

SOUTĚŽE "D R Ž IT E LŮ

28. dubna vydalo vedení profesionálních tenistek
oficiální zprávu, která říká, na kolik si přední svě
tové hráčky v letošním roce už přišly. V čele “ žeb
říčku” je sice suverénně vítězka posledního Wimble
donu Američanka Chris Evertová, ale snad největ
ším překvapením jsou výkony i výdělky 181eté čs.
reprezentantky Martiny Navrátilové, která má podle
názoru expertů velkou tenisovou kariéru před se
bou. Pořadí podle výdělku vypadá takto:
1. Chris Evertová (USA) $ 208.550, 2. Martina Na
vrátilová (ČSR) $ 115.163, 3. Virginia Wadeová' (V.
Británie) $ 93.563, 4. Billie Jean Ringová (USA) S
75.700, 5. Evcnne Goolagongová (Austrálie) $ 74.350.
6. Margaret Courtová (Austr.) $ 70.763, 7. Olga Morozovová (SSSR) $ 47.288, 8. Betty Stove-ová (Ho
landsko) $ 43.975, 9. Francoise Durrová (Francie)
$ 41.100, 10. Julie Heldmanová (USA) $ 32.050.

T R O FE JÍ"

vybojují v Basileji poprvé dva týrjjy z východo
evropských zemí: maďarský Ferencvaros Budapešť
(vyřadil Crvenou zvezdu Bělehrad 2 : 1 a 2 : 2 ) a
Dynamo Kijev (holandský soupeř PSV Eindhoven
sice vyhrál odvetu 2 : 1, předtím však prohrál v Kijevě 0 : 3 ) . — Do dvou finálových utkání třetí nejpopulárnější evropské soutěže klubových celků soutěže Poháru UEFA — se pak kvalifikovala západoněmecká Borussia Monchengladbach (vyřadila západoněmecký 1. FC Kóln) a naprosto nečekaně ho
landský FC Twente, který v semifinále senzačně vy
řadil Juventus Turin, když vyhrál nejen doma 3 : 1,
ale i v Itálii 1 : 0 .

- - Ve zkratce - — Nejbohatším světovým tenistou je zřejmě 221etý
Američan Jimmy Connors. který vyhrál v Las Vegas v USA i druhé “ tenisové střetnutí století” , když
za 3 hodiny porazil o 8 let staršího Australana Johna
Neweomba ve 4 setech 6 : 3 , 4 : 6 , 6 : 2 a 6 : 4 , a
inkasoval od pořadatelů a televizních stanic celkem
$ 500.000. — “ Já jsem Connorse podceňoval” , řekl
po utkání poražený Newcombe, který si mimochodem
přišel na 300.000 dolarů, a pokračoval: “ Jimmy Con
nors je v současné době nejlepším hráčem světa, kte
rého — jde-li opravdu o něco — těžko někdo porazí.”
— Z tenisu je třeba se dále zmínit o tom, že i ve
finále mezinárodního turnaje v Amelia Island na Flo
ridě nejlepší čs. tenistka Martina Navrátilová ne
zklamala, prohrála však přece jen s lepší wimble
donskou přebornicí Američankou Chris Evertovou po
velkém boji 5 : 7 a 4 : 6 . Evertová dostala 25.000 do
larů a auto. Martina v obou dvou setech vedla, zá
věr však vždy patřil její soupeřce.
— Vítězem “ Českého” poháru v kopané se stala praž
ská Sparta, která porazila ostravský Baník 2 : 1 . Ve
finále “ československého poháru” se pak Pražané
střetnou se Spartakem Trnava. Vítěz bude zástup
cem čs. kopané v mezinárodní soutěži “ držitelů tro
fejí” .

KUBÍČKA ŠÉFTRENÉREM

— Novým
šéftrenérem
reprezentačního družstva
NSR ve sportovní gymna
stice se 1. květnem stal
bývalý čs. reprezentant,
exulant Václav Kubíčka,
jenž byl až dosud pouze
trenérem. Manželé Ku
bíčkovi (oba býyalí repre
zentanti Československa)
se po invazi vojsk států
Varšavského
paktu do
Československa nevrátili v

r. 1968 z olympijských
her v Mexico-Cíty a usa
dili se v NSR.
— Čs. exulant a několika
násobný švýcarský teni
sový přeborník Petr Kanderal, dvojnásobný vítěz
celosezónní “ Grand Přix”
Švýcarska, byl letos znovu
nominován do daviscupového týmu Švýcarska, je
hož byl v poslední sezóně
největší oporou.

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

V evropské tabletenisové lize
ČESKOSLOVENSKO AŽ ČTVRTÉ

Ačkoli čs. reprezentační družstvo vyhrálo své po
slední (sedmé) utkání Evropské tabletenisové ligy
v NSR nad německými stolními tenisty 4 : 3 , obsa
zuje v letošním ročníku až 4. místo, Vítězi této stále
populárnější soutěže se stali exmistři světa švédové,
lepším poměrem jednotlivých utkání před tabletenisty Maďarska, a pak Jugoslávie. — Jen tak tak se
zachránili stolní tenisté Francie a SSSR (do Bé sku
piny Evropské tabletenisové ligy pak sestupují na
prosto nečekaně družstva Anglie a NSR),

—
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