Registerea at the G.P.O. Melbourne for posting as a

Periodical — Category " B "

Price 4Ůc

HLAS DOMOVA
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY

Ročnik XXVI.

CZECHOSLOVAK NEWSPAPEfí
Melbourne 22. března 1976

Č ís lo

u

Rozhoduje sa o zmene politiky Ameriky a celého slobodného světa

Era nukleá r ej htozby
Dr. Martin Kvetko, New York

Americká volebná kampaň sa rozrastá do šířky a hťbky. Nadobudá prudkosti,
akú sme v americkom verejnom živote nie vždy přežívali. Stredobodom je za
hraničně politika, najma politika détente. Terčom je prezident Ford a minister
zahraničia Henry Kissinger. Útočia najma: republikánsky oponent na křeslo pre
zidenta Ronald Reagan a jeden z kandidátov Demokratickej strany, senátor Jackson, jeden až donedávna najnádejnejší kandidát.
V sebeobraně bol prezident Ford nútaný vyhlásit', že nepoužije, už slovo dé
tente a.že zakazuje, aby sa toto slovo používalo v úradných vyhláseniach ame
rického ministerstva zahraničia. Miesto něho nariadil použivať: politika budovania mieru z pózície sily.

Mimster zahraničia Kis
singer v rozhovore s novinármi k tomu dodal, že to
nevadí, keď ' sa nebude
slovo détente používat’ , lebo že aj tak nikto mu
dobré nerozuměl, ale že
pokial’ si on v Bielom do
me zistil, prezident Fóra
s upuštěním od slova dé
tente neupusť á od tej po
litiky, ktorú vláda dosial’
robila, najma voči Sovietskemu zvázu.
Nevedno, ako sa prezi
dent Ford zachová k to
muto výkladu svojho mini
stra zahraničia. Skór rá
tám, že sa bude musieť k
němu vyjadriť, lebo pod
statou sporu medzi vládou
a opozíciou, alebo konkrétnejšie - medzi kandidátom
Fordom na jednej a kan-

didátmr
Reaganom
a
Jacksonom na druhej stra
ně - nie je o slovo ale o
to, čo vláda pod súhrnným
názvom politiky détente
konala a koná. S činmi a
nie so slovom sú l’ udia ne-'
spokojní. A tuto. nespokojnosť nebude m ócť prezi
dent Ford paralyzovat’
jednoducho tým, že poli
tický obsah svojej zahraničnej politiky natriě no
vou fasádou, trebárs fa

sádou: politiku mieru z
pozícíe sily. Tak jednodu
ché to nebude! A ak sa
ešte raz v důsledku nepriaznivej vlny vo volebnej kampani bude musieť
s týmto problemom prezi
dent zaoberať, tak to asi
skončí nepriaznivo pre mi
nistra Kissingera. Lebo už
teraz převláda v politic
kých kruhoch názor, že
obdobie Kissingerovej po
litiky končí. Tak sa, na-

příklad, v jednom komen
táři vyjádřil vplyvný den
ník Wall Street Journal.
Na americkej politickej
oblohe už dlhšie visia otáz
ky: prečo vlastně musí
skončit’ Kissingerova éra;
ako odstrániť tohoto diri
genta zahraničněj politiky,
dosial’ riik okázale obda
rovaného tými najsilnejšími a najpoehvainejšími
enosťami: kedy by sa tak
maló stať bez čo najmenšej jeho osobnej ujmy a
prestiže?
Nemyslím, že na odpo
věď budeme dlho čakať.
Důvody sú dvojakého dru
hu:
taktieko-volebné a
věcné. V okolí prezidenta
Forda sa trúsia řeči, že
Kissinger sa-stává pre ně
ho vo volebnej kampani
(Pokračovanie na str. 2)

Vyváželi italští komunisté dopisy a dokumenty z ČSSR?

Propaganda a lidská práva

Z Prahy došla neúřední zpráva, že počátkem tohoto měsíce suspendoval Česskoslovenský rozhlas s okamžitou platností osm italských novinářů, kteří pra
covali v oddělení pro vysílání do ciziny. Žádnému však nebylo povoleno odjet z
Československa dřív, než budou důkladně prošetřeny "určité okolnosti", spojené
s jejich pobytem a prací v zemí. Československý režim jim klade za vinu, že
neinformovali nadřízené soudruhy o svých stycích
s některými čs. občany. Jsou přímo obviňováni, že
měli úzké kontakty s Alexandrem Dubčekem a s
PŘEM YSL PITTER
několika
čs. disidenty.
I Zpráva ze Švýcar, opožděná, bolestně překva■pila: v minulém měsíci, 15. 2., zemřel v Curychu
Zpráva říká, že na čin žim problém dost delikát
■ Přemysl Pitter. Loni slavil osmdesátku, ale stále
nost Italů upozornil prav ní, s trestem za ‘ ‘zradu’ ’
■jsme se dovídali o jeho aktivním veřejném živoděpodobně
kapitán Čs italských spolupracovníků
Itě , stále se při slovech "sociální pracovník" vyba
bezpečnosti Pavel Mina- musí být opatrní. Všichni
rvovalo okamžitě jméno Přemysla Pittra. Ovšem
[b yl také teologem, spisovatelem, novinářem, ale
řík. který se po sedmi suspendovaní novináři jsou
■to vše snad vždy v souvislosti se snahou pomáletech práce (jako hlasa totiž členy Komunistické
Jhat lidem. Jeho zájem o sociální práci sahá do
tel) ve Svobodné Evropě strany Itálie, a pražští
■doby, kdy ukončil evangelickou Husovu fakultu
av Praze. Později, po vybudování Miiičova domu
vrátil do Československa. soudruzi se nedávno - na
I v Praze na žižkově, snažil se pomáhat hlavně
sjezdu sovětských komuni
Nejzávažnějším provině
[dětem — opuštěným, nemocným, z rozvrácených
stů v Moskvě - znovu pře
ním těchto Italů je prý to,
[rodin. Po nacistické okupaci se ujímal židovských
svědčili, že i sověty si ne
[d ětí, které skrýval, když byli jejich rodiče odže tajně převáželi do ci chají dost líbit oď přísluš
Ivlečeni. V roce 1945 pomáhal s dětmi v Terezíně,
ziny dopisy, dokumenty a níků nejpočetnější komuni
■ale brzy potom se ujímal i německých dětí ve
různá prohlášení1čs. disi stické strany v západních
Hsběrných táborech. V roce 1951 odešel do exilu,
kde začal okamžitě sociální práci pro čs. exulan
dentů a tam je předávali zemích. Strategie světové
ty v uprchlických táborech. Všude na Západě se
prostřednictvím
jiných ho pronikání komunismu
setkával s přáteli, kteří vděčně vzpomínali na
osob západním novinám.
vyžaduje někdy přehléd
jeho záslužnou činnost. V Tel Avivu vzdali poctu
Přemyslovi Pittrovi tím, že byl vyzván, aby zasadil
Vyřízení celé záležitosti nout prohřešky, jaké se
strom na posvátném místě, vybudovaném na pa
je pro československý re (Pokračování ná str. 2)
m ěť židovských obětí nacistů, universita v CurycJjb mu udělila loni čestný doktorát teologie. A
my všichni, kteří jsme přišli s Přemyslem Pittrem
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do styku, kteří jsme mohli, i když už jen z po
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Víc.
3121.
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PO U Č EN Í Z A N G O LY
Karel Wendt

Západní tisk sledoval donedávna s velkou pozorností osudy posalazarovského Portugalska. Sovětský
svaz pumpoval v rámci détenty milióny do pokladny
portugalských komunistů, vojenská ‘ ‘národní fronta”
s elánem nahrávala dítkům Marxovým a pilně pod
rývala pozice demokratických stran, situace připomí
nala v mnohém Československo z let 1947-48. Nebezpe
čí bylo akutní, člen Severoatlantického paktu jel pó
skluzavce. Naděje na záchranu nevypadaly nejlépe.
Portugalští socialisti a křesťanští demokraté to na
konec s pomocí nějakého toho amerického dolaru
přece jenom vyhráli. "Československý” puč byl za
žehnán. Nenarozené portugalské demokracii byla dá
na .nová příležitost se narodit. Znovu se zdálo, že
nákaza komunismu nedovede přeskakovat země, že
je nakažlivá jenom přímým dotykem zasaženého sou
seda. V případě Portugalska chyběl komunistický
soused. Portugalsko přežilo.
Západní pozorovatelé si oddechli a obrátili pozor
nost jiným směrem. Portugalský problém byl pro ně
vyřešen.
Jenom neúplně a povrchně byla vzata na vědomí
prostá skutečnost, že ‘ ‘portugalský problém” není
jenom evropská záležitost., že koloniální mocnosti v
rozkladu za sebou nechávají otevřené rány všude
tam, kde se v minulosti zachytili jejich chtiví “ eivilízátoří” . Portugalské impérium kdysi šířilo “ civi
lizaci” po Asii a po Africe. V Asii a v Africe proto
pokračuje problém, který byl alespoň dočasně odstra
něn z cesty v někdejší mateřské zemi. V Mozambiku
byl z hlediska demokratů rychle ."vyřešen” úplnou
ztrátou. Nedořešen visel nad Východním Timorem a
nad Angolou.
Velikost problémů není závislá na velikosti sporné
ho území. Otázka bývalého portugalského Tímoru- je
toho důkazem. Za zmínku stojí už proto, že je charakteristická pro zmatenost západního myšlení, které
si tak často plete politickou krátkozrakost s pokro
kovým myšlením.
Spor o Východní Timor je veden na jedné straně
vojenskou diktaturou Indonézie, která v něm vidí
potenciální hrozbu své bezpečnosti, na druhé rozsáh
lým levicovým hnutím podporovaným dobrosrdečný
mi. ale mírně zabedněnými souputníky, k,teré se cho
vá “ wilsonovsky". když je právo na sebeurčení upí
ráno zprava a “ kissingerovsky” , když je národům
odnímáno zleva. Jedna strana říká. že si ve své ne
sourodé ostrovní říši nemůže dovolit komunistické
předmostí. Druhá dokazuje, že nevolená, ale vyvole
ná strana Freteíín. která říká tzv. Východotimorské
republice "Demokratická” , kontroluje své bojůvky
pomocí politických komisařů a zdraví “ úředně” za
ťatou pěstí, je nacionalistické hnutí s umírněným le
vým křídlem. Uprostřed se uhýbá kulkám šestkrát
sto tisíc většinou negramotných obětí koloniálního dě
lení, které má být ve jménu pokroku zachováno a
přetvořeno v samostatnou, třeba očividně života ne
schopnou jednotku.
A zahraniční ministr Austrálie, jasná hvězda vlád
ní strany, není sám. kdo nepochopil, jak úplně je
bezpečnost jeho země svázána s osudy Indonézie.
Timor má přes svou zastrčenost význam přede
vším proto, že je. promítnutím a částí problému, kte
rý konfrontuje svět. Nejde o maličký ostrov. Jde o
odražiště k velkým ostrovům, za nimiž leží ještě
větší kontinent. .
Totéž platí do určité míry o Angole, jejíž pád je
nejvýznamnější samostatnou událostí údobí, které bu
de jednou známé jako - "povíetnamské” . Marxisticky
orientované politické hnutí MPLA, které vypadalo na
začátku občanské války tak neduživé, že se pochy
bovalo o jeho schopnosti udržet hlavní město Luandu, je dnes nominálně pánem země. Tzv. svobodní
lidé nepřehlédli události, které vedly k jeho vítězství,
nevěnovali jim však tolik pozornosti, kolik si za
slouží.
Tito teoreticky svobodní lidé, jejichž celku jsme
díl, si namlouvají, že pokročili v myšlení, že vidí dál.
Při tom přehlížejí na špičce svého nosu základní
skutečnost jediného' světa. Vření v Africe jim stále
ještě připadá méně významné, než vření v Evropě
či Severní Americe. Bílé, nepřestává být důležitější
než barevné. Světlé odstíny se rozkládají v jednotli
vé lidi z masa a kostí, tmavé zůstávají slity v ano
nymní, téměř neživou masu. S prvním jakž-takž cí
tí, druhému věnují nejvýše letmý pohled, vetchý, pa
vučinově vláknitý záznam v paměti. Pořád ještě dělí
a oddělují se. Stále ještě věří, že oddělování je
možné.
Výsledky takového myšlení zjednodušují a uklid
ňují.. Angola je za námi, někdo to tam vyhrál a
někdo to tam prohrál. Ať se “ kluci umazaní perou
(Pokračování na str. 2)
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Éra Kissingerovei nukleárnej hrozby
(Pokračovanie zo str

m

neúnosným, že je to. príťaž, na ktorú móže dopla
tit’ . Sú to tie isté chýry,
aké sa vláni na jeseň za
čali trúsiť okolo vicepre
zidenta Rockefellera, ktorého tiež označili za nc
únosného ako spolukandidáta na lístku Republikánskej strany: Ford - Rockefeller. Ale je tu určitý rozdiel najma v tom, že Ford
nelpel na Rockefellerovej
kandidatuře ako zatial’
lpie na tom, aby Kissinger
zostal v kresle ministra
zahraničia. A potom, Rockefeller, keď sa o týchto
rečiach dozvěděl, sám vy
vodil z toho 'důsledky a
vyhlásil, že kandidatúru
na viceprezidenta nepřij
me, čo Kissinger z viastnej iniciativy o svojom po
stavení neurobí. Naopak.
Kissinger uvítal Fordovo
vyhlásenie, že móže byť
ministrem zahraničia dokedy bude chcieť. A Kis
singer k tomu dodal, že
zostane v službě, dokial
ho Ford a krajina potrebujú. A tak třeba sa obrá
tit’ k tým věcným dóvodom, pre ktoré pravděpo
dobně Kissingerova éra
skončí čo nevidieť.
Kissingerovi sa vytýká,
že jeho koncept a prax
politiky détente je jedno
směrná cesta ústupkov
Ameriky voči Sovietskemu
zvázu. On sa bráni a žiada,' aby sa o tých jeho.
ústupkoch nehovořilo v
sloganoch, lež konkrétné.
Dňa 11. marca odpovedal
mu senátor Jackson nie
sice vecne, lež poukázal
na mimoriadnu okolnost’ v
tohoročnej volebnej kam
pani, totiž, že po prvý raz
v americkej historii aj takí predstavitelia vlády ako
je minister zahraničia a
mihister obrany, sa aktiv
ně účastnia politickej kam
paně. Pre americkú verej-
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nosť by to bolo až done
dávna neprijatel’né a nepochopitel’né, lebo rezorty zahraničia a obrany sa
považujú za niečo, čo mu
sí byť nad stranickou po.litikou, čo třeba chránit’
straníckopolitickým vply
vem a budovat’ okolo tých
to dvoch rezortov takzva
ná bipartizánsku politiku.
Jackson nemusel povedať
viac, lebo pre něho za zahraničnú politiku odpóvedá prezident a nie mini
ster zahraničia. Že sa pri
tom útočí na ministra, to
vyplývá z toho ústavného
poňatia, že minister je len
tajomníkom prezidenta.
Ale
Kissingerovi
sa
správné vecne vytýká, že
prestiž Ameriky vo svete
klesá a sovietska vzrásta.
že na všetkých ús-ekoch
medzinárodnej politiky je
postavenie Spojených štátov slabšie ako bolo před
Kissingerovou érou. Vez
mime NATO. Afriku. La
tinská Ameriku. Kanadu,
všade len samé nedesrazumenie a nespokojpostf s
tým. čo podniká Kissinger. Nespokojní sú spojen
ci i neutráli. Spokojní sú
len sovieti. Sovietsky zváz
přijal détente. ale vo sve
te - ako to svojho času Nixon povedal - v mútr.ych
vodách loví. Amerika tnu
nie je vstave zabrániť.
Sovieti svoj vplyv rozširujú, americký sa scvrkává.
Kissinger hovoří o svojich úspechocha poukazu
je na změnu v pomere ku
komunistickej čine a ďa-

lej, obviňuje kongres, že
mu nedal možnost’ -zasiáhnuť napríklád v Angole
tak, ako bolo třeba, Čína
je malý asset Ameriky v
danej situácii a kongres
nepovolil niečo, o čo sa
Kissinger příliš nedral. U
pozorovateťa
vzbudzuje
Kissingerov postup dojem,
že aj keď niečo chce proti
komunistom vykonat’ a
připravit' na zastavenie
ich rozpínavosti vo svete,
tak že to robí len so za
ťatými zubami, akoby z
neochoty. Kissinger si pri
tom neuvědomuje, že svo
jína postupom vytvořil vo
veřejnosti psychózu, ktorá
sa už v jeho rukách nedá
manipulovat’ . Vietnam bol
pre Ameriku velký otřas,
ktorý přivodil úplný zlom
v myšlení l’udí,- morálny
marazmus. Je pravda, že
Aroeričania chceli z toho
von. lenže keď sú už z
toho von. tak si zase mysiia. že to tak skončit’ ne
málo. Kissinger za to nemdže. ale tak je to. Viet
nam je proti němu. Vtedy. keď vyjednával mier,
tak mu všetci držali pal
ce. Aj keď sa jeho mier
vo Vietname zrútil a obrá
til na katastrofu, hněď
vtedy Fudia nevinili jeho.
Dnes. v toku s inými medzfnárodnymi problémami
sa sa to Američania ináč
divajú. A vo volebnej kam
paní sa táto myšlienková
rozpoítenosť Američanov,
ktorá sa manifestuje asi
tak. že občania by chceli,
aby Amerika svoju prestiž

udržala, ale nechcú na'-to
nič obětovat’ , hechcú novů
medzinárodnú zaangažovanosť (nový Vietnam), sa
ešte zradikalizuje. A proti
tomu si nepomůže ani
anjel, nie to ešte Kissin
ger.
Kissinger však pochybil
najma v tom, že po tak
zvaných vel’ky ch úspechoch prišiel s tézou, že
americká zahraničně poli
tika musí vychádzať z no
vého základu, ktorým je
silný Sovietsky zváz a že
už dávno neplatí, že Ame=
rika by mohla všade za-,
riadiť to, čo by chcela.
Táto téza by sa konečne
ešte mohla přijat’ , ale už
naprosto nepřijaté]’ný je
Kissingerov závěr, že to
tiž za tohoto nového, svě
tového equilibria so silným
Sov.ietskym zvazom je
možná len politika déten
te, lebo jej alternativou je
nukleárna vojna. A túto
svoju hrozbu o nukleárnej.
vojně opakuje pri každej
příležitosti, vždy, najma
vtedy, keď si nevie rady
so svojími kritikmi. V
tom je hlavná Kissingero
va slabina, slabina nielen
proto, že závěr jeho poli
tického konceptu je vo svojej podstatě nesprávný
(lebo - tertium datur), ale
aj preto, že už ju používá
ako svoju poslednú bari
kádu a že tak umrtvuje
diskusím A tak hádám
naozaj bude - dobré keď
Kissingerova éra nukleárnej hrozby skončí čím
skór.

Propaganda a lidská práva
(Pokračování se str. 1)
domácím soudruhům nepromíjejí. I s poznámkami,
že se u Italů vyskytují
“ fašistické tendence’ ’ , jak
je uveřejnil nedávno stra
nický tisk, musejí být v
Praze i Bratislavě opatr
ní.
Opatrnost se naproti to
mu v minulém týdnu pře
stala vyžadovat při refe
rování o Egyptu a jeho
vůdci, do nedávná, “ vel
kém příteli” Sadatovi. Je
ho vypovězení smlouvy o
přátelství se Sovětským
svazem dává možnost i
československým sdělova
cím prostředkům objevit,
že byl už v mládí členem
fašistické organizace . . .
Úkoly

čs.

propagandy

jsou stále přizpůsobovány
okamžité potřebě, používa
ná taktika zlodějů “ Chyť
te zloděje!” se ovšem ne
mění. Tak se dočítáme na
předních stranách čs. no
vin pod nadpisy "Proti po
rušování lidských práv”
nebo “ Za lidská práva” o
zasedání komise OSN v
Ženevě. které skončilo 7.
tm. a které se zabývalo
porušováním lidských práv
“ v Chile a na území, kte
rá okupuje Izrael” . Česko
slovensko je zřejmé jed
ním ze států, který lidská
práva plně dodržuje a
chrání.
Jeden z mnoha možných
důkazů o čs. skutečnosti
popisuje americký News
week (15. 3.). V článku
“ Děti jako rukojmí” refe

ruje o případu posrpno
vých uprchlíků '(uvedené
jméno: Karel a Anna Zaveta)i kteří se zúčastnili
roce 1969 cesty do Itálie,
organizované
odborovou
organizací, odmítli se vrá
tit a později se přestěho
vali do Západního Němec
ka. Svoje tři děti nechali
u příbuzných, počítali s
tím, že prosadí, aby je
mohli dnes už 131etá So
ňa, llletá Jolana a 71etý
Karel následovat. Od té
doby se všemožně snaží
získat povolení čs. úřadů,
ale bezvýsledně. Nepomoh
ly prosebné dopisy presi
dentu republiky, interven
ce západoněmeckých úřa
dů. Odpověď je ve většb
ně podobných případů stej
ná: touží-li rodiče tolik po
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mezi sebou” , život běží dál a zvyšujeme příjmy. Pro
hrůzu z inflace se nedovedeme bát opravdové hrůzy.
Ohrožení majetku je důležitější než ohrožení svobody.
Co nakonec je svoboda? Svoboda je mít. Pád Ango
ly? Jeho význam? Netýká se nás.
Týká, ale odmítáme vidět.
Bratrství détenty a povietnamské ochromení při
nesly v Angole revoluční zvrat v. metodách komuni
stické útočnosti. Pouta svázanosti se zemí byla pře
ťata. Komunismus začal přeskakovat země a moře.
Zamával křídly Iljušinů a naučil se létat. Z Kuby
přepravil 15 ■tisíc kubánských ozbrojenců, kteří by
podle ■ctěných znalců měli vlastně sedět na svém
utiskovaném ostrově a třást, se strachem z americké
invaze. Ze Sovětského svazu dovezl tanky, děla, ra
kety;, ze země holubici poradce a odborníky, takže
Švejk, sapér Vodička i vojín Bamza se náhle ocitli
v neznámém jim terénu.
Vojenská situace v Angole byla sovětským Zásahem
obrácena v několika málo týdnech naruby. Americký
kongres reagoval povietijamsky. Nekomunistickým si
lám odmítl jakoukoliv podporu. Lidé, kteří hrají s
muzikou, balónky a v slamácích své nedospělé po
litické hry, ale nevědí nic o životě lidí postižených
politikou, oznámili ústy osvíceného předsedy jedné ze
senátních komisí, že se nehodlají plést do kmenové
války v Africe. Jenom architekt détenty Dr. Kissin
ger si všiml ostřížím zrakem, že se přece jenom
stalo něco víc, co si za Vietnam, za obolí a za služ
by nevědomky prokázané nezasloužil, ra učinil silné
prohlášení. Znělo jako pohoršené mlasknutí 'jazykem,
následované nazlobeným brumláním, že to tedy už
přestává. Všechno, ještě jednou a safraportsky se rozkatí. Jak “ kmenové kubánští” , tak podněperští Slo
vané to všechno kvitovali s odůvodněnou, ale .kontro
lovanou veselostí a rychle dokončily, započaté dílo.
Význam Angoly není v tom, že porušila s úplnou
bezohledností pučící bratrství velmocí, které stejně
nikdo s mozkem nemohl brát vážně, nebo že odha
lila sovětskou útočnost, jíž jenom dobrovolní slepci
odmítali vidět. Spočívá v pronikavě vystupňované
revoluční drzosti, se kterou je-pokračováno ve starém
zápase. Angola oznamuje zrychlení tempa dlouhého
agresivního procesu, který ' se ubírá různými cesta
mi, kličkuje, zrychluje a zpomaluje, ale nikdy ne
ustává. Střídavé zvyšování a snižování tlaku není
stanoveno přesně naplánovaným “ jízdním řádem” , ale
příležitostí. Tlak je -zvýšen, když je příležitost k prů
lomu. Zvolněn, když průlomu bylo dosaženo. Průlom
zmobilizuje část demokratických sil. Uvolnění je zno
vu uspává. Periody tlaku přinášejí totalitní ideologii
menší nebo větší zisky. Periody klidu (détent, tání,
koexistencí) zachovávají nový status quo, uznávají
právo dobyvatele na dobytá území,' a připravují nové
příležitosti k průlomu. Stačí vystřihnout mezery kli
du a sesadit dohromady trhavý tep úderů a nepří
jemná pravda hledí svobodnému člověku do očí v
jedné nepřerušené čáře: zápas, ve kterém jeden po
stupuje, zastavuje se, ale nikdy neustupuje. a v.
němž druhý ustupuje, zastavuje se, ale nikdy nepo
stupuje, může skončit jenom jedním výsledkem.
Angola je nový útočný krok dopředu, odvážnější
a průraznější než ty před ním. Prozrazuje, že útoč
ník už ví, že si může dovolit téměř všechno. Gromyko pro změnu nelhal, když před nedávném řekl, že
směry, které on ztotožňuje .s pokrokem a mírem, na
bývají viditelně na síle a brzo budou schopny určo
vat směr mezinárodní politiky” .
Poučení z Angoly je jednoduché a nepřipouští “ ale” .
Lidé svobodní fyzicky, ne však duchem, se musí hod
ně rychle rozhodnout, jestli systém', který nahlodali
vlastní hrabivostí, stojí za zápas. Jestliže ano, musí
se začít podílet na světě a dělit se světem, stát se
svobdní nejen fyzicky, ale i duchem a hledět na;
svobodu světa jako na svobodu- vlastní. Mlaskot v
pomejích říká výmluvně, že v takové rozhodnutí může .
věřit jenom nepraktický snílek.
svých dětech, ■chtějí-li s
nimi žít, mají možnost se
vrátit do Československa.
Newsweek se zmiňuje ta
ké o Janu Frumertovi, kte
rý odjel v r. 1968 se svým
synem Ivanem legálně do
Z. Německa, ale. v příštím
roce poslal syna . bláhové
na prázdniny zpět do Čes
koslovenska. Od té'doby

syna neviděl a jakékoli
pokusy o povolení k jeho
návratu jsou bezvýsledné.
To jsou ovšem případy
běžného chování čs, úřa
dů. Jen na západě se lidé
občas podiví, jak je tako-"
vé porušování lidských,
práv možné - vždyť- jde o
režim, který podepsal Zá--.
věrečný akt v Helsinkách.
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— v r-raze se xonaio dru sjezdu KSČ” . Na Praž
hé kolo jednání expertů o ském hradě přijal vzorné
uzavření vědecko-technic- pracovnice G. Husák.
ké a kulturní dohody me — V Jeseníku,
okres
zi Československem a Spo Šumperk, napadl' pes 71ejenými státy.
té děvčátko, které přišlo
— Československo dodá navštívit babičku, a uletos do SSSR silniční vo smrtil je.
zidla v celkové hodnotě — Letecká síť ČSA měří
pres 2,4 miliardy korun. dnes přes 116.000 km. Le
Půjde o dodávky 60.000 tadla ČSA nalétala loni
motocyklů Jawa 350, přes přes ,27,5 miliónu km a na
3.000 sportovních motocyk svých palubách přepravila
lů Jawa a ČZ, 1.630 ná téměř 1,8 miliónu cestují
kladních' automobilů Tat cích a 27.758 tun nákladu.
ra, přes tisíc chladíren Linky ČSA spojují Prahu
ských prepravníků Alka z s 50 městy na 4 kontinen
n. p. Orličan Choeenň aj. tech.
— S účinností, od 1. dubna — Britský řidič nákladní
zvyšuje čs. pošta poplat ho auta Cyril Clarke z
ky za balíky do západních Ramsey, Cambridgeshire.
zemí. Do socialistických byl obžalován pro zavině
zemí se poštovné nemění. ní autonehody, při níž za
— Okresní soud Plzeň-mě- hynuli čtyři lidé. Očekává
sto soudil skupinu pašerá soud.
ků, v níž byly dvě osoby, — Na státním statku v Ko
ze Západního Německa a lodějích se konalo zasedá
4 čs. občané. Od roku ní společného výboru pro
1973 společně pašovali z hospodářskou a vědecko
NSR do Československa technickou spolupráci me
košile, radiomagnetofony, zi Československem a Vý
minipočítačky,' reprodukto chodním Německem, Na
ry a další zboží v' celkové ní bylo konstatováno, že
hodnotě přes 100.000 Kčs. se loni zvýšil celkový obrat
Věci rozprodávali hlavně výměny zboží mezi oběma
v Plzni a to se ziskem státy o 9% a že byly pře
větším než 77.000 Kčs. kročeny dodávky zboží
Úředně,je ovšem v Česko stanovené v dlouhodobé
slovensku stále všeho do obchodní dohodě na roky
statek, čili není třeba pa 1971-1975 o více než 20%.
Jednalo' se o koordinaci
šovat.
— Ministerstvo národní hospodářských plánů a
obrany vydalo zprávu, že další prohloubení spolu
ministr M. Dzúr přijal u práce.
příležitosti Mezinárodního — Slovenská filharmonie
dne žen delegaci žen z pod vedením ' Ladislava
různých oblastí Čs. lidovět Slováka podnikla turné po
armády a- delegaci sovět-1 [Walesu, kde vystoupila na
ských
žen,
pracovnic osmi koncertech.
Dále přebíráme několik
Střední skupiny vojsk' So
ze "Společenské
větské armády v ČSSR a zpráv
že “ ocenil práci žen při rubriky" římských Listů:
výstavbě armády a rozvo — Pracovník StB Karel
ji aktivity na počest XV. Čermák zemřel na podzim

Í975 za záhadných okolno
stí. Byl povolán k poho
voru, aby vysvětlil své
kritické postoje k dané
politické situaci, které vy
jádřil v okruhu svých zná
mých a své rodiny a již
se nevrátil. Při pitvě byla
zjištěna proražená lebka a
rodinným příslušníkům,by-'
lo sděleno, že si to udě
lal při pádu ze schodů.
— Generálmajor Státní
bezpečnosti, vedoucí oddě
lení ministerstva vnitra
Bohumír Molnár dostal za
zásluhy Řád práce. Z jeho
záslužné činnosti je zná
mo, že se před 15 lety,
kdy zastával funkci vyslaneckého rady ve Vídni,
podílel na únosu bývalé
ho předsedy čs. sociálně
demokratické strany B.
Laušmana z Rakouska do
ČSSR a že 21. srpna 1968
sestavil spolu s důstojníky
KGB skupinu, která zatý
kala Dubčeka, Smrkovského, Kriegela aj.
— Bývalý ředitel fyziolo
gického ústavu ČSAV, pro
fesor neurologie akademik
Zdeněk Servít, který nyni
vedl ambulanci pro epi
lepsii, byl na příkaz vyš
ších orgánů propuštěn í z
tohoto místa.
— Bývalý rektor Karlovy
univerzity, později předno
sta neurologické kliniky
KU Oldřich Starý, člen ko
respondent ČSAV, pracuje
v nemocnici Na Františku
na resuscitačním odděle
ní, které však má být z
nařízení prof. dr. F. Jan
dy zrušeno.
— V Nymburce byli pro
puštěni z politických dů
vodů tři profesoři střed
ních škol a nastoupili jako
závozníci. Jména: Navrá
til, Novotná, Špinar.

■i

Čím přispějeme...
Každý den. nás ujišťují československé sdělovací prostředky, jak dychtivě
lid očekává světodějnou událost, jakou bude v příštím měsíci sjezd Komuni
stické strany Československa. Jen někdy nezbylo v minulých dnech dostatek
času nebo místa k tomu, aby lid mohl sdělit veřejně díky straně, projevit ná
ležitou radost z příštího sněmování a přispět svým podílem k snazé celou tu
událost ještě zveličit, zušlechtit. Čas nebo místo nezbyly, když byl na pořadu
referát z události ještě větší, ze sjezdu komunistů sovětských (např. 9. března
zabralo skoro všechny stránky novin poučné vyprávění nadepsané “ Hlavní smě
ry rozvoje národního hospodářství SSSR na léta 1976-1980“ , takže si lid mohl s
chutí počíst a hluboce se zamyslet).

V Československu se te
dy v těchto dnech chápe
pera každý, kdo chce ne
bo ■potřebuje být slyšen
“ nahoře” . Ústřední orgán
KSČ, Rudé právo, si. pro
tyto projevy věrnosti stra
ně rezervuje většinou ce
lou stranu, kterou nadepisuje “ Čím přispějeme k
XV. sjezdu KSČ a rozvoji
celé naší společnosti". A
tak lidé přispívají radou,
pochvalou, hlášením, ba i
kritikou, která má za úkol
k poctě strany něco zlep
šit nebo něčemu zamezit.
Ale všimněme si aspoň ně
kolika “ přispívatelů” .
Soudruh profesor Ví
tězslav ' Rzounek, • DrSc.
přispívá úvahou “ O pojetí
komunistické
výchovy” .
Zdůrazňuje ovšem nutnost
prosazovat vedoucí roli
strany v životě vysokých
škol, stranicky “ zkvalitňo
vat” učitelské sbory, vy
tvářet politické podmínky
ke změně sociální struktu
ry studující mládeže, pro
tože prý dosud “ neodpoví
dá struktuře naší společ
nosti” - vysokoškoláků z

Spisovatelé, kteří nepřijeli
Sešitek s pracovním rozvrhem na “ Týden spisova na na Výboru' řekla, že přijede jistě ve středu, kdy
telů” , pořádány při adelaidském kulturním festiva se měl zúčastnit dalšího rozhovoru.
lu, představil víc než tucet slavných i trošku méně
Zajímal mne celý případ a ráda bych se byla s
slavných autorů, kteří svou účastí slíbili podpořit Muchou sešla nebo ho aspoň viděla. Ve středu večer
okázalost celého podniku. “ Týden” se konal pod zá jsem se tedy vypravila do nejpřepychovějšího hotelu
štitou různých uměleckých organizací, mezi nimiž v Adelaide (však jsem se cestou divila, jak je to
ovšem nesměl chybět ani Svaz sovětských spisova možné, že se soudruzi praštili přes kapsu a dali
telů.
Muchovi dolary na takový hotel), abych se dozvědě
Výbor podniku se opravdu mohl pochlubit výkvě la na půl úst od elegantní úřednice, že Muchův pobyt
tem, který se mii podařilo získat. Jenže — jak se ■byl na poslední chvíli z Londýna odřeknut, ale že
tak často stává - - pýcha předchází pád. Týden před později . . .
zahájením “ Týdne” se omluvili Moravia a Baldwin,
Ve čtvrtek jsem. znovu mluvila, se slečnou z Vý
onemocněl Spender, Vonnegúttovi onemocněla dcera
či babička (aspoň spisovatelé by si mohli vymyslet boru. Už mne poznala podle hlasu, dokonce pře
trochu originálnější výmluvy!), a nakonec i Tenne- jala i mou výslovnost Muchova jména: z původního
see Williams prohlásil, že místo schůzování a osla Mr. Muča se stal Mr. Muka. Ujistila mne, že Mu
cha přijede aspoň na poslední chvíli, v patek, kdy
vování bude raději pracovat na své nové hře.
Tihle všichni byli pozváni, mohli přijet, ale ne měl promluvit ve Festivalovém divadle. To tvrdil
chtěli. Byli pozváni také dva, o nichž jsem přesvěd i ředitel Festivalu v adelaidském rozhlase.
čena. že by byli rádi přijeli, ale nesměli. Bella
V pátek vpoledne — poslední zvonění. Chtěla jsem
Akhmadulina ze Sovětského svazu a Jiří Mucha z si jen potvrdit, že tu Mucha skutečně je. Slečně bylo
Prahy.
líto — snad skutečně —, když mi sdělila, že nakonec
Na prvním pohovoru “ Týdne” , když bylo oznámeno, Muchovi výjezdní povolení v Praze přece jen ne
že Bella “ nemohla” přijet, ale že Sovětský svaz vel dali.
Mucha měl mluvit v pátek na téma “ Záleží na
koryse poslal hned dva. náhradníky, ozvaly se ostré
hlasy nespokojenosti, ale byly umlčeny s tím, že spisovateli?” (v úterý v Melbourne o svém otci
Alfonsu Muchovi, p. r.). Nemohl mluvit, ale snad
na politiku budou mít dost času později.
Očekávání Muchova příletu bylo téměř dramatické. svou nepřítomností řekl víc než by byl mohl pově
Byl ohlášen již na počátek března., aby se mohl ve dět. Dokázal, jak mnoho na spisovateli záleží, aby
městě aklimatizovat a připravit na své první vy směl psát pravdu, protože pravda slov je už dnes
stoupení, kdy autoři četli vlastní poezii. První, ne takřka jedinou - a poslední vírou a nadějí.
Jiřina Zacpalová
dělní. schůzku Mucha zmeškal. V pondělí mi sleč-

dělnických rodin by melo
být více. Je třeba dále
“ politickými
prostředky
působit k tomu, aby z
výuky zmizel nezdravý in
dividualismus a subjektivismus, který se v krizo
vých letech proměnil v
anarchii, diskreditující vy
sokoškolskou
kvalifikaci
absolventů’ ’ - vysokoškolá
ci si totiž dovolili v krizo
vých létech -samostatně
uvažovat, nepoznali, že je
diný a skutečný soudružský bratr sídlí na výcho
dě. Aby se. nic podobného
neopakovalo, je třeba vy
pracovat dlouhodobé kon
cepce ideologické práce,
která bude účinná, jestli
že bude “ nemilosrdně od-,
halovat pravicové názo
ry". 21a tím účelem bylo
podle soudruha profesora
přijato na Karlově univer
sitě po roce 1973 více než
4.000 kandidátů členství ve
straně, z toho . 88% lidí
mladších 35 let. Stranická
práce členů a kandidátů
pak “ potvrdila oprávně
nost požadavku ústředních
orgánů skoncovat s autonomností fakult - smutným
dědictvím krizových let a prosadit účinné řízení
shora, jež by učinily z
univerzit homogenní celek
při zachování specifično
sti jednotlivých fakult".
Rzounek dále tvrdí, že je
nutno vypracovat řádné
studijní programy, takové,
které by nepřipouštěly
různý výklad nebo “ libo
vůli v určování rozsahu a
celou řadu dalších nega
tivních jevů". - “ Přesné,
konkrétní vymezení pro
gramu studia předpokládá
hlubokou revizi dosavadní
ho obsahu studijních před
mětů” . píše dále. a dodá
vá. že rozvinutí předmětu
na základě marxistické
metodologie
jej. zbaví
“ ideologických
nánosů,
jež jsou márxismu-leninismu cizí . . . zbaví jej
pseudovědeckého balastu,
kterého je na vysokých
školách stále dost". Jde
o to. “ zapojit vědu zcela
organicky do služeb spo-

lecnosti - ovsem společ
nosti řízené a představo
vané stranou.
Zatímco' soudruh prefesor napověděl, . jakými
otázkami se bude' zabý
vat školská komise sjez
du, přispívají ostatní sou
druzi i jinak ke zdaru chy
staného představení.
Tak třeba Věra Veselá,
skupinová
vedoucí při
ZDŠ Tachov, která se do
stala na tutéž stránku RP
jako prof. Rzounek, ujiš
ťuje hrdinně: “ V letošním
roce jsme si dali závazek
pod názvem Smělými pio
nýrskými činy vstříc XV.
sjezdu KSČ’’ . Jak smělé
to jsou. činy, popisuje dá
le: “ Zaměřili jsme se na
sběr
surovin,
léčivých
rostlin a lesních plodů i
origádnické. hodiny.’ ’
Poslankyně Městského
Národního výboru v Nejdku E. Jarošová chce být
společnosti užitečná a na
vrhuje proto jít tvrdě pro
ti úplatkům: “ Velmi mě
trápí, že se v našem stá
tě tolik rozmohlo úplatkář
ství - ve zdravotnictví, v
opravnách, při shánění ne
dostatkového zboží i jin
de. Je to velký nešvar,
který lidem otravuje ži
vot. Mnoho se kolem toho
mluví, ale úplatkářství v
různých formách bují dál.
Je nejvyšší čas proti' to
mu tvrdě zakročit.’ ’ Jistě
doufá, že podobné prohlá
šení aktivistky pomůže ke
stranické kariéře stejně
dobře jako pomáhá jinde
úplatek.
O zdar, sjezdu se stará
dokonce i “ bezpartijní’ ’ vedoucí
pracovní
čety
ZVVZ Milevsko M. Kar
ban,- který zdůrazňuje
“ poctivý vztah k práci’ ’ .
Mimochodem se taky do
vídáme, že je poslancem
Federálního shromáždění
a že občané jeho volební
ho obvodu “ plně podporu
jí politiku KSČ’’ . Sám je
pak živým důkazem de
mokracie v Českosloven
sku - nekomunista a čle
nem parlamentu!
(Pokračování na str. 8)
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• Pod platanovými alejemi u protivínského pivovaru
chodila jako děvčátko národní umělkyně Marta Krásová, vynikající členka ND, později vděčně vzpomí
nající na svá školská léta v protivínském rodišti.
Její vzácná učitelka Emilie Cébová upozornila Mar
tiny rodiče na její vlohy a tehdejší regenschori
Wuensch ji začal učit houslové hře a zpěvu. Když
Ševčík uslyšel na jednom vystoupení , mladou
Wuenschovu žačku, doporučil jejím rodičům, aby ji
dali učit zpěvu. Navštěvovala nejprve v Budějovicích
hudební školu Bohuslava Jeremiáše a po pražském
školení začala svoji dráhu na operní scéně bratislav
ské pod vedením Oskara Nedbala a odtud vedla
cesta na prkna řÍD v Praze. Mladá umělkyně se do
stala záhy na. světová jeviště. S O. Nedbalém a J.
Kvapilem byla v roce 1923 ve Španělsku, kde zpí
vala v Prodané nevěstě. Na popud Richarda Strausse
dostala nabídku k státní opeře vídeňské, ale z lásky
k ND odolala tomuto lákání. Po Emě Destinové by
la naše protivínská rodačka první pěvkyní, která v
širokém světě razila cestu českému umění hudeb
nímu. Marta Krasová se narodila 16. března 1901.
• Josef Sudek, výtvarník fotograf, se narodil 17. 3.
1896. Je jedním ze zakladatelů moderní české umě
lecké fotografie a jím vydané knihy mají své osobi
té kouzlo starých zašlých dob.
• Josef Peršl, operní basista, se narodil 18. 3. 1871.
Zpíval na operních scénách v Brně, Plzni, Ostravě
a od roku 1919 až do roku 1926 byl členem Sloven
ského národního divadla.
• ,18. března 1891 se narodil ve Frydštejně Eduard
Milén, malíř, grafik, profesor umělecké tvorby na
brněnské universitě. Spolubudoval — s Mahenem,
Těsnohlídkem, Janáčkem a Králem — kulturní ži
vot českého Brna po roce 1918. Byl průkopníkem
moderní novinové kresby a grafické úpravy novin
(Lidové noviny). Ilustroval a umělecky vypravil mno
ho knih a publikací předních básniků a spisovatelů.
Navrhl insignie brněnské university, v malířské tvor
bě dával přednost akvarelu.
• Slovenský spisovatel českého původu Petr Jilem
nický se narodil 18. března 1901 v Kyšperku. Na Slo
vensku působil jako ' učitel. Všímá si života kysúckých kopaničářů a-v románě Víťazný pád vypravu
je o . obrodě selskou prací. Román Pole neorané vy
práví, jak celá dolina tu žije se svými pověrami,
bídou, propadá alkoholu a vyssávání nesvědomitýmí kořistníky. P. Jilemnický je zástupcem popřevratové sociální prosy na Slovensku.
• Josef Šíma, malíř, představitel českého surealismu, se narodil 19. března 1891. Působil v Brně
jako asistent kreslení na technice, v té době — s
Milánem a Králem — člen Skupiny výtvarných uměl
ců v Brně, později Devětsilu v Praze. Ve dvacátých
létech odešel do malíren skla v jižní Francii, pak
působil v Paříži a získal francouzské státní občan
ství. V pražském Aventinu vydal album “ Paříž” , v
Národní galerii je jeho obraz “ Krajina” .
• Jako první knihu vydalo nakladatelství Borový
román Morice Jókaie. Jeho zakladatel pomáhal od
vážně na svět novým literárním jménům — dnes již
proslaveným klasikům. Mnozí z nich u Borového za
čali — spisovatelé, bez nichž si nedovedeme předsta
vit českou literaturu: bratři čapkové, K. M. ČapekChod, Dyk, Hora, Křičká, Mahen, Neumann, Olbracht,
Šrámek, Theer, Toman. A Borový zůstával při všem,
co vyšlo z jeho nakladatelství, věrný rodovému před
určení — měl vést rolnickou usedlost po svém otci
v Jílovém u Prahy. Stále v něm převládal duch sed
láka s láskou k přírodě. A odtud čerpal i názvy svých
časopisů: Kmen, červen. Lípa, i svých edicí: Žatva, Zlatokvět. Zakladatel nakladatelství Borový —
František Borový — zemřel 20. března 1936.
• Josef Ferdinand Norbert Seger působil nejdříve
jako houslista u Sv. Martina. Od roku 1741 se sta]
varhaníkem Týnského chrámu a kontrapunktikem. J.
F. N. Seger se narodil 21. března 1716 v Řepině u
Mělníka a byl pokládán za nejlepšího varhaníka své
doby. Jeho vánoční mše (Christus nobis natus est),
fugy a preludia jsou dodnes hrány v českých kostelích.
• 22. 3. 1901 se narodil v Olomouci Vít Obrtel. architekt-projektant, odborný publicista a básník. Jakc
člen Devětsilu prováděl grafické úpravy knih básní
ků a spisovatelů této skupiny, byl redaktorem sbor
niku pro poesii Kvart a je autorem čtyř básnickými
sbírek.
(Pokračování na straně 6;
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Šírenie politických cieťóv Sovietskeho zvázu alebo odborová práca?
Spojené šfáfv vvstúpia?
Dušan Lehotský

—

— M —

±

—

New York

Medzinárodného úřadu práce
Na jednom z návrší na. brehoch ženevského jazera v modernej budově je
sídlo Medzinárodného úřadu práce. Je to organizácia, vytvořená v roku 1919,
teda hněď po skončení prvej světověj vojny a přidružená v tom čase k Spoločnosti národov/ teraz k Spojeným národom. Založili ju členské štáty světověj
organizácie za účelom zlepšovat' pracovně a sociálně poměry zamesfnancov v
globálnom meradle a podporovat' odborové združenie pracujúcich. Nateraz má
119 členov, reprezenfácií jednotlivých štátov.
Spojené štáty boli až doferaz jej najhorlívejším podporovatelem. Prispievajú
na jej vydržiavanie a činnost' 25 percentami, teda do jej rozpočtu poskytujú
výše 11 miliónov dolárov ročně. Očakáva sa, že tohoto roku, vzhťadom na infláciu, vzrastie americký príspevok na 20 miliónov dolárov.

poslanie, jeho práca a je
ho uznesenia sú příliš jed
nostranné, kedže potře
bám zlepšenia pracovných
pomerov v komunistických
krajinách nesmie venovať
pozornost’ . Takto pracuje
Medzinárodný úřad práce
už mnoho rokov. Miesto
zodpovednej
odborovej
práce, výchove odborář
skému povedomeniu, rozši
řuje politické ciele Soviet
skeho zvázu.

Ale vláda Spojených štátov je teraz nespokojná s činnosťou Medzinárodného
úřadu práce a minister zahraničia Henry Kissinger napísal nedávno generáínemu riaditeťovi Blanchardovi list, v ktorom mu oznamuje, že Amerika opustí
tuto medzinárodnů inštitúciu, ak nenastane v jej činnosti do dvoch rokov změna
Delegácie niektorých de
mokratických štátov sa
a ak sa organizácia nevrátí k svojmu póvodnému poslaniu.

snažili už dlhý čas o ná
V čom je teda spor? tizovať ich, či nástojíť na stujú ani nezávislé odbory
pravu,
ale všetko bolo bez
Stručné vyjádřené v tom, zlepšení bez ohťadu na ani nezávislí podnikatelia.
výsledku. V poslednom
že sa organizácia po vstu protest prítomnej delegá A tak všetkých 9 delegáčase, po vzoru materskej
pe Sovietskeho zvázu a 1cie členského státu. To sa tov vysiela . vláda, sú . to
organizácie
- . Valného
ostatných východoeuróp- mohlo stať len tak, že teda len delegáti vlády,
zhromáidenia
Spojených
skych komunistických re- zložehie delegácie neodpo- ktorí sa tak aj chovajú a
národov,
kde
sa
Moskvě
žimov stále viac a viac veďá základným princípom nepripustia nijakú kritiku
pracovných a sociálnych podařilo zorganizovat’ ' po
odkláňa od zásad, na kto- a požiadavkám.
dobný politický blok, sa to
Podťa platných stanov pomerov v ich zemi.
rých bola vybudovaná a
aj
v ženeve ešte zhoršu
úřadu
miesto výlučné odborář Medzinárodného
Aké sú toho důsledky? je.
ského poslania sa exponu práce musia byť zastúpe- Medzinárodný úřad práce,
Ale napriek tomu -nie je
je politicky. Tak sa to na né v každej členskej dele- jeho orgány, pohotové kripříklad stalo vláni, ked’ gácii tri - zložky: delegáti, tizujú a odsúdia všetky ne pře vládu Spojených ■štá- ■
valné zhromažderiie Med ktorí zastupujú odborové dostatky, ktoré sa vyskyt tov l ’ahké rozhodnutie, či
zinárodného úřadu práce organizovaných pracujú nu na pracovnom trhu na z organizácie vystúpíť.
přijalo za svojho riadneho cich v dotyčnom státe,"po Západe a v krajinách tre- Americké odbory sú za“
člena politická organizáciu tom delegáti, zastupujúci tieho světa, pokial’ tam odchod a v tom smere na-,
palestinských útečencov, zamestnáteťov a nakoniec ide o podniky,
patriace písali do Ženevy tiež svoje
ktorá nemá pre, toto člen aj vláda. To předpokládá, súkromnému sektoru, ale stanovisko. Tiež Obchodná
stvo nijakého předpokla že v každom štáte existu- táto organizácia nedopu komora súhlasí s postupom
du, kedže - a-ko namietaía jú nezávisle na vládě od stí, aby sa rovnako veťké svojej vlády, Minister z a -'
americká delegácia - nie bory i organizácie zamest- alebo ešte váčšie závady hraničia Kissinger nazna
je ani riadna vláda ani návateťov a že tle vysie- a nedostatky na pracov čil v liste generálnemu riaodborová organizácia pra lajú za seba zástupcov do nom trhu v Sovietskom diteTovi Blanchardovi, ako
delegácie bez zváze a v iných komuni ťažko .sa Spojené štáty
cujúcich. (Bola by přijatá členskej
organizácia , českosloven vplyvu Vlády. Konkrétné: stických štátoch kritizova rozhodujú-. Zdelil mu, že
ských útečencov?. p. r.) každá členská organizácia li.
Medzinárodný úřad vystúpia, ak sa nedocieii
Organizácia palestinských má 9 členov a tak napří práce se preto doteraz ne- do dvoch rokov náprava.
útečencov bola však při klad v Spojených štátoch zmohol -napr.. na otísúde- Americká vláda by si priapuštěná volebnou mašiné- troch vysiela odborové nie sovietskych táborov la, aby sa Medzinárodný
riou, ktorú za pomoci kra ústredie, 3 americká ob nútenej práce, kde sú u- úřad práce vrátil k svoj
jin tzv. tretieho světa zor chodná komora a 3 vláda váznení v prvom radě tzv. mu povodnému poslaniu a
z odbomíkov ministerstva politickí trestanci, hoci ce . přestal politizovať, přene
ganizovala Moskva.
Ale hádám ešte vážnej- práce. Každá z týchto lá světová veřejnost’ je už chal tuto prácu iným medšie a s horšími poliťckýnn troch zložšek delegácie dobré informovaná o tých- zinárodným organizáeiám.
dósledkami sa prejavuje předkládá svoju vlastnú to neťudských pracovných Je otázka, ako sa valné
porušenie zásadného prin mienku aj na pracovně po koncentrákoch. Sovietska zhramáždenie Medzinárod
cipu, podťa ktorého mal měry v Spojených štátoch. delegácia, ktorá vystupuje ného' úpadu práce k vý
Medzinárodný úřad- práce Tak by to málo byť v pří vždy jednotné, bez ohra straze vlády USA zacho
sledovat’ pracovně a so pade každého členského du, či sú niektorí jej de vá.
ciálně poměry zamestnan- státu. Len potom by moh legáti označení za zástup- (Pokračovanie na str. 8)
cov v každej oblasti a kri- la byť práca Medzinárod cov sovietskych odborov,
ného úřadu objektivna a zorganizuje vždy volebnú
prospěšná pre pracujú mašinériu tak, že sa kaž
National Mutual
ELEK TR IK Á Ř
:
cich.
dý kritický návrh voči SoINSURANGES
7 dní v týdnu
“
Ale tak tomu v mnohých vietskemu zvázu zamietVolajte
prípadoch nie je. Zo So ne, získá si delegátov z
Aleš Hubschmann
,
vietskeho zvázu a z ostat- tzv. tretieho světa za príCharles Antal
ných východoevropských sl’ub podpory v ich prípatel. (Melbourne)
!
Tel. 233-3815 ,
krajin nemože příst’ do doch.
42-0401
Medzinárodný úřad prá !
Ženevy takto zložená de
Mel bouřné
o
o
legácia, lebo.tam neexi- ce nemóže tak plnit’ svoje
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Nový obr - žurnalistika
Ferdinand Peroutka
Snažíme se vzít na vědomí změny, které se udály ve svobodné společnosti. To jest, snažíme se vědět,
v jaké skutečnosti žijeme. Společenská stavba se posunuje, tradiční moc některých vrstev ochabuje, nej
zřejměji moc církve. Jako vždy, do uprázdněného prostoru še tlačí nové vlivy. Peníze dosud hrají roli,
ale i tu se půda posouvá.
Četli jsme zajímavé odhalení, V Americe budou volby, kandidáti se připravují na agitační kampaň
a hledají mecenáše. Podle onoho odhalení mezi nejštědřejší mecenáše patří dnes výrobci filmů, režiséři
a herci, zpěváci a zpěvačky, výrobci magnetofonových .pásků a gramofonových desek. To znamená —
možná — vliv této theatrální vrstvy na výsledek voleb. Poněkud nečekaná to politická intervence se
strany, která byla dosud pokládána za politicky lhostejnou.
Avšak budeme sé zabývat nikoli tímto, nýbrž žurnalistikou. Vyrostl nový obr. Máme v úmyslu říci
vše pochvalné, co o žurnalistice je slušno říci, potom vše ostatní, co o ní zbude říci. Žurnalistika bývala
v různých zemích různě oceňována. Někde zůstávala bez kritiky, ale ve střední Evropě na počátku to
hoto století vyrostla celá intelektuální generace pod vlivem vídeňského spisovatele Karla Krause, nesmisměchem udělal monument hlouposti a nepravosti z Byla tehdy první světová válka, smýšleni novinářů
o válce bylo jiné, a Karl Kraus svým geniálním posměchem udělal monument hlouposti a nepravosti z
vídeňské novinářky, která žádala, aby jí bylo dovoleno vystřelit z kanónu na nepřítele.

Sotva kdo vážný poehy:
buje, že svobodné novinářství je páteří svobody. No
vinář denně svobodu udržuje a obnovuje. Kdo
jiný než jeho trubka by
svolal lid, když velké thema nebo velký padouch se
vyskytnou. A novináři na
sobě pilně pracovali, na
učili se výtečně psát, roz
šířili své vzdělání a ihned
je předávali jiným. Jestli
že jsou široké vrstvy dnes
mnohem vzdělanější než
byly před několika desíti
letími, je to v prvé řadě
dílo novin. Je třeba mlu
vit o žurnalistice uctivě.
Přemýšlíme,
zda by
chom mohli říci, že moc
novin je dnes tak velká
jako bývala moc církve.
Na konec řekneme, že je.
V mnohých ohledech má
žurnalistika monopol na
vytváření skutečnosti v
myslích lidí.
Něco se děje' ve vzdále
né zemi, někdy jen ve
vedlejším městě, a člověk
ví o tom tolik, kolik mu
povědí jeho noviny. To

pak a nic jiného jé pro tváření skutečnosti spadlo
riěho skutečnost. Nebo by do rukou těch, -kdo k to
la důležitá vládní porada, mu mají každodenní příle
občan ví o ní, co mu řek žitost a kdo si k tomu
ne novinář, který se snad vyrobili důmyslné pro
skryl pod stolem v jedna středky novinářů.
Slavný, často citovaný
cí síni, nebo obědval s
jedním povídavým účast výrok praví, že moc ko
níkem porady. Žurnalisti rumpuje. Během doby by
ka je schopna dělat malé lo k tomu dodáno, že vel
velkým, jestliže se o tom ká moc korumpuje nejvíce.
široce rozepíše, nebo vel Jak je, když obrovská moc
ké malým, jestliže o tom zklouzla do rukou novi
mlčí. Sotva kdo se vyhra nářů? Nejsou ziiámy pří
be zpod mlčení novin, jest pady hrubé finanční ko
liže ony se usnesou na rupce mezi novináři, ne
mlčení. A žurnalisté ovlá mají toho dnes ani za
dají sto způsobů, jak na potřebí. Ale - neexistuje
vádět lidi, aby tím nebo korupce jemnější? Nečiní
oním mužem pohrdali. - moc člověka .někdy drzým
Vytvářet skutečnost v nebo domýšlivým, nesná
myslích lidí je největší šenlivým
a
vládychtimoc na světě. Kdyby bylo vým? Objevují-li se názna
možno rozhodovat, komu ky toho, rodí se otázka:
takovou moc svěřit, stalo není moc žurnalistiky pří
by se tak. patrně až po lišná? Ale pak přichází
úzkostlivém
uvažování, další otázka: jestliže je,
které ruce jsou nejčistší a co s tím počít v demokra
které mysli nejvíce naklo cii?
něny konkrétnosti. Žádné■ Novináři
svobodného
takové uvažování nebylo, -světa často staví na odiv
rozhodly příčiny, jež mož svou neohroženost. Neno nazvat přirozenými. Vy■ ohroženost před kým? Je

,
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to, v jejich případě, ne
ohroženost ‘ před vlastní
vládou. Žádná velká risika
této neohroženosti nejsou
známa. Novinář je stateč
ný v náručí přívětivého,
laskavého demokratického
režimu. Uveďme případ,
který osvětlí, ale neřeší
problém.
Za druhé světové války
bylo americké loďstvo v
Pacifiku v nejkritičtějším
zápasu s loďstvem japon
ským. Američanům se po
dařilo rozluštit japonskou
šifru. Velká to věc. Mohli
se spoléhat, že budou znát
předem všechny japonské
tahy. Stalo se však, že ně
kdo povídavý nebo intrikánský z některého mini
sterstva to prozradil ame
rickému žurnalistovi. Co v
takovém případě ' učiní
žurnalista, je-li neohrože
ný? Hrdě vztyčil hlavu a
v novinách uveřejnil in
formaci, již dostal. Nemů
že být pochyby, že Japon
ci to uvítali s nadšením.
Dostali informaci, na niž
(Pokračování na str. 6]

m ladé

KLOBÁSY

krmené

A

VÝBORNÉ

ŠAŠLÍKY

kachny, kuřata

A JE LE N Í MASO
V

PRAVÉM

ČESKÉM

ŘEZNICTVÍ

A

U Z E N Á Ř S T V Í __

m

CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Lid.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
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3 2 6 High Street, Kew, Vic.
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Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. .po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.') zastávka č. 38

Tel. 8 6 7178
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MOTEL GUEST HOUSE

RESTAURANT
KALORAMA
Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte m* oběd či na svačinu."
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi

'

Barbers Rd., Katorama, Vic., tel. 728-1298

Vladimír Páral: Mladý muž & bílá velryba
— Malý chemický epos. Severočeské nakla
datelství, Ústí n. L., 1973.

Syntetická balada
Vladimír Páral nazvai svou knížku v podtitulu “ Ma
lý chemický epos’ ’. Pokud jedná o chemii, převládá
v ní problematika syntézy" cholesterolu a pokud se
týče příběhu, je prostý a tragický.. Tedy spišé bala
da než epos, jestu nevadí, že je to všecnnu v próze.
Kromě zmíněné syntézy- chemické vidíme v knize
slučování literární: na stošedesáti stránkách nalez
nou čtenáři dosti odlišné literární výtvory naroubo
vané na tutéž událost. Každý najde, co hledá. Na
základní úrovni bije do očí klasický konflikt miadika
s přímým pohledem na bujném, mocném oři (Jawa
50U) s odpůrcem zřetelně pochmurného typu na ne
méně mocném, ale úplně černém Nortonu.
Kayž čtenář zjisti, ze muž na jawě se jmenuje
Břeťa, kdežto jezdec na Nortonu Udo, nemůže zů
stat diouho na pochybách, na či straně je pravda a
konečné vítězství — ledaže by snad v zívutě nečetl
správnou kovbojku. Buue vyčkávat vystoupeni daišicn
postav, nutných k naplněni nezbytněno- osuau: tmavoyiase lVIanon, v aanem případě Milušky, která papa
z ruky, a nedosažitelné r,dity, vlasů tan ziatycn, ze
to. i v chemickém průmyslů působí rozruch. ii obo
hacení příběhu existuji obé ženy také v druhem vy
dání, i když v poněkud méně výrazných charakterech
a jménecn, touž Hanka a Naďa. Z teoreticky mož
ných čtyř kombinaci (neuvažujeme-h o perverzicii
a pomíjejíce nesympatického Údaj je literárně pří
pustná jen ta nejmeně pravděpodobná, a tak Břeťa
musí získat Editu. Další literární norma, pevná a
závazná pro daný žánr, předpisuje, aby tak učinu
beze ztráty panictví, alespoň ne před očima čtenáře.
Autor má ovšem v rámci své odborové organizace
vyšší úkoly. Musí zobrazit současnou společnost, její
život a poslání, jak se jeví z pozic socialistického
realizmu; na něco jiného by prosté tiskárna neměla
papír. Prvním důsledkem tohoto závazku je odborně
provedený potrat na jadrném námětu: ke konečne
přestřelce nedojde, honba na spřežence podlého od
půrce se nekoná, neboť. Bréťá i Udo jsou členy té
hož pracovního kolektivu, který nelze narušovat. Udo
pracuje s Bréťou v téže směně, takže vlastně nemů
že být tak podlý, aby mu mohl vážně ublížit. Tím se
nám základní kovbojka jaksi rozplývá před očima a
tvorba přeřazuje na vyšší úroveň.
Protože v osobním odpůrci — Udovi — nebylo dost
zloby, aby střetnutí vzplálo modrým plamenem roz
hodující krize a může jenom blikat jako svíčka na
oltáři panujícího literárního směru, potýká se Břéťa
s mnohem mocnějším nepřítelem, neosobním a ne
viditelným, pohrouženým v záhadě jako bílá velryba
v oceáně.
Hrdina uzří svou bílou velrybu na dosah vesla
teprve tři stránky před koncem knihy, v okamžiku
svého vítězství a nevyhnutelné zkázy. Autorovi je ke
! cti, že se tak stane bez mimořádných nároků na dů1věřívost čtenářů. Těm pak zůstává úkol domyslet,
•co je podstatou sil, mocí a vlivů, které’ v podobě slizské nestvůry dovršily tragedii.
Prošli jsme dvěma patry domu, které Páral za
lidnil svými hrdiny a nutno podotknout, že pro nás
v zahraničí má zvláštní cenu část zařízení, které je
domácímu čtenáři jistě bezvýznamné a všední, jako
klika u dveří nebo kamna v kuchyni. Dějem prosví
tají současné významně změněné vztahy lidí mezí
sebou, lidí s přírodou a lidí s orgány společenské
moci, jako je nadřízený, šéf oddělení, šéf závodu a
jiní výše.. O policii ani zmínka, nic drastického ne
přijde na scénu; přesto dostane čtenář nezvyklý po.1hled do jiného světa — jak -je svůdně povědomý, tak
' je podivně odlišný.
M. K

-6-

HLAS

.liiiimiiiiiilmmmmiímimHitimimiiiiimiiiimiiiMiim;
E
5

Provádíme veškeré práce optické
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Nový obr - žurnalistika

str. 5) kolegy. V žurnalistice je ná, brutální, zakrvácená viny byly vzdáleny soukro
kolega vždy soupeř. Věří slova.
mým zájmům. Nejsou.
me, :že oba tyto motivy v
Letos, roku 1976, napsa Jsou to výdělečné soukro
=
oné specielní situaci vzbu la-americká žurnalistka: mé podniky, které mezi
s yf
zují ošklivost před nor “ I když dokážete, že z sebou ohnivě soutěží. .Mi
málním úsudkem.
toho někdy pochází škoda, mo to, co si samy snad
Nebyl div, žé se ame přece musíte podporovat uloží, nejsou vázány žád
rická vláda chystala posta svobodu
tisku.”
Snad. ným ohledem na veřejný
vit neohroženého novináře Pravděpodobně. Asi. Ji zájem, jako nejsou ani
před soud. Pak složila ru stě. Avšak, jak žurnalist žádné jiné soukromé pod
ce v klín. Shledala, že je ka to říká, zní to trochu niky. Tu bývá nejisto, jak
Proč se takto zachoval? bezmocná proti dvěma ti jako ortel výnešený nad daleko dojde dobrá vůle
Nemůžeme přijít na nic síckrát opakovaným. slo společností. A nevytváří sama. Jsou novinářští a
pravděpodobnějšího,
než vům
“ svoboda
tisku” . to zcela dobrou situaci. V televisní reportéři. Není
že buď: 1) chtěl dokázat Jsou to dvě vznešená slo dlouhotrvajícím už zápasu známo, co by reportér ne
svobodu tisku v Americe va. Avšak mnoho mluví se obchodníci pornografií obětoval
nebo nevydal
i za cenu životů nebo: 2) pro to, že v tomto přípa dosti úspěšně dovolávají všanc, může-li dostat zprá
(Pokračování se strany 4)
vu. již jeho konkurenti ne
• Nejvýše položenou vesnicí v severovýchodním cí chtěl vyniknout nad své dě to byla dvě bezohled 'absolutní svobody tisku.
pu bývalého milevského okresu je obec Chyšky. Bo
Společnost musí zkoušet, mají. Jeden z novinářů
hem zapomenutý ale krásný kraj. Od roku 1879
i jak žít s obrem, jímž je upřímně napsal, že zpráva
až do roku 1898 byl zde řídícím učitelem Josef Va • Dirigent opery. ND František škvor, který jezdí
“ tržní
hodnotu” .
moderní tisk. Pravda je, má
něk, znamenitý kulturní pracovník, který přednáš val často do jižních Čech a Zvíkovu věnoval svou
Vskutku
má
v
tomto
pro
že
se
narodil
nový
mono
symfonickou
báseň
nazvanou
Na
starém
hradě,
zhu
kami, divadlem a spolkovou činností všemožně usi
loval o zvýšení kulturní úrovně celého kraje. Naro debnil i dětské verše heřmanského rodáka Jana Čar- pol, monopol na vytváře středí. Ovšem, stále zní
dil se 23. března 1814 ve Vřesicích u Tábora. Roku ka. který zpíval Kuehnův dětský sbor (také v Pa ní skutečnosti v mysli li přitom obratná rétorika,
1898 byl ustanoven řídícím učitelem v Kovářově, kde říži). A v hájovně u Keclíků, nedaleko Heřmaně, dí. Ačkoli to někdy bývá která docela obyčejnou
pokračoval ve své buditelskéčinnosti. Jeho ná bydlíval před léty básnik Antonín Klášterský a v
stupcem byl od roku 1898 do r. 1925 řídící učitel Jan jedné -básni, věnované Janu Čarkovi, vzpomíná na politováníhodné, sotva' se konkurenci odívá do ro
Maroušek. A málokdy se stává, aby se dokonce ško dávné setkání, kdy Čárek byl ještě' chlapcem. mohlo stát jinak, jak jsme mantického pláště.
Chalupa pod kostelem v Heřmani, v níž rostl básník už řekli. Jeden z výsledků
la
dědila ve třech kantorskýchgeneracích. Nový
Všechno by bylo se zpra
pan řídící se oženil s Vaňkovou dcerou Julií, neboť Chudé rodiny z Heřmaně, má číslo 51. Stará .je hi je ten, že když někdy ně vodajským monopolem v
v Chyškách působil jako učitel již od r. 1880. Byl storie heřmanská, fara je připomínána už v roce
pořádku, kdyby existova
veřejně velmi činný — jeho přičiněním byly např. 1254. A v tomto prostředí básnil a psal Jan Čá kdo chce říci něco jiného,
lo síto, jež prosívá lidi a
může
tak
učinit
jen
na
zřízeny hasičské sbory na celém Chyšecku. A sem rek. od jehož smrti uplyne 27. března deset let.
přišel jako mladý učitel milevský rodák Stanislav • Gabriela Preissová, rozená Sekerová, zemřela v okraji zpravodajského mo zaručuje, že budou zaměst
Horný (narozen 18. dubna 1886). který si vzal za man Praze dne 27. 3. 1946. Její literární činnost trvala víc nopolu. Může svolat sehů- nány jen ušlechtilé pova
želku dceru řídícího Marouška Růženu, a když zde než půl století, ale její význam tkví především v ■zi, -na niž přijde tisíc nebo hy. Takové síto není, žur
byla' zřízena škola měšťanská, stal se jejím ředite jejím prvním tvůrčím období, kdy napsala Gazdinu
lem. Věnoval rozkvětu školy, obce i kraje všechny rota (J. B. Foerster: Eva) a Její pastorkyni (Leoš i dva tisíce lidí.’ Takové nalistické povolání jako
shromáždění je nicůtka každé jiné je přístupno ne
své životní síly. Dlouhou dobu byl starostou, obce. Janáček).
pokladníkem Kampeličky, okresním starostou a po
proti možnostem televise, dokonalostem lidské pova
sléze senátorem Národního shromáždění. Dnes všich • V Milevsku se 30. 3. 1856 narodil ředitel reálky která říká všechno celé hy, jak je i povolání kněž
ni odpočívají na hřbitově v Chyškách a nad jejich a vládní rada Richard Branžovský, z jehož pera
ské, nebo soudnické, nebo
hrobem se tyčí pomník s jejich 'jmény a s plaketou vyšly Dějiny řeči a literatury francouzské, O fran zemi, všem-městům a ves
povolání politické, sbor
couzské
národní
literatuře
a
mnoho
dalších
pojedná
nicím
a
všem
lidem
na
senátora Horného, jež je dílem ak. sochaře B. Ben
dy. A pod ní nápis: Měl jsem Chyšky rád! Ladislav ní. jež uveřejňoval v romantistických revuích domá jednou. Poněvadž toto mů poslanců a senátorů. Ne
Stehlík věnoval pozornost těm třem kantorským ge cích i zahraničních.
že, televise hraje význam předstíráme, že víme. co s
• Česká literatura 19. století má ve svých řadách
neracím ve své Zemi zamyšlené.
nou roli veřejnou a poli tím dělat - mimo snášet
• V Plánici se narodil 24. března 1836 Vladimír Hei- i jednoho důstojníka, a to dokonce generálmajora. tickou..
to, jak se zdá nutno, a
fert, český hudební vědec, estetik a historik. Byl Je jun Matěj Milota Zdirad Polák. Mladý dobrovol
doufat. ■A někdy kritisoník
byl
získán
pro
českou
poesii
za
pobytu
svého
od
Jestliže
taková
monopol
profesorem hudební vědy na filosofické fakultě
brněnské university a účastnil se pokrokového mo díle v severovýchodních Čechách vlasteneckým kně ní moc přejde do rukou vat.
ravského života. Z jeho děl zvlášť vyniká Hudební zem J. L. Zíeglerem. Jeho báseň Oklamaný miláček určité skupiny, musí být
Načali jsme rozsáhlé
znárodněla a je známá jako píseň Sil jsem proso.
barok na českých zámcích.
Roku 1828 byl Polák jmenován profesorem české ře dovoleno se ptát, kdo jsou thema. Příležitostně do
• V českém rňoderním umění patří malíř a grafik či a literatury na vojenské akademii ve Vídeňském tito monopolisté. Bylo by řekneme, o čem si myslí
František Tichý k osobnostem nenapodobitelným a Novém Městě, kde 31. března 1856 zemřel.
si přát, aby televise a no me, že je třeba říci.
svým uměleokým výrazem stále podněcujícím. Už při
jeho první výstavě roku 1934 v něm Josef Čapek
rozpoznal jemného a citlivého malíře. Jeho náměty
jsou město a periférie, cirkusové prostředí, divadelní
. VELKÝ VÝBĚR
scéna. A poněvadž tolik miloval a maloval život arti
stů a cirkusů, stal se i nepřekonatelným ilustráto
rem slavného románu Eduarda Basse Cirkus Humberto. František Tichý se narodil 24. března 1896.
• Antonín Rudolf Kybal, umělecký výtvarník v tex
tilním oboru, se narodil 25. 3. 1901. Jako profesor
IMPORTOVANÝCH z RŮZNÝCH ZEMÍ I- DOMÁCÍCH
Vysoké školy umělecko-průmyslové se stal průkop
DODÁME ZA
níkem nových směrů v textilním umění, o čemž
svědčí zvláště jeho gobelíny na motivy národních
V E L K O O B C H O D N Í C E N Y K A M K O LI V AU STRÁLII
písní.
• Dramatik saldova divadla v Liberci Karel Dvo
řák se narodil 26. března 1911 v Rynholci. Vstoupí
do literatury verši, jež byly inspirovány malířským:
a sochařskými díly a pokusil se o beletristické zpraco
vání kroniky Pardubic.
• Deska umístěná na bývalé jesuitské koleji v sou
sedství mikulášského chrámu v Praze na Malé Stra
TELEFON 314-6111, 314-6281
ně nám dodnes připomíná těšínského rodáka Jiříhi
Třanovského-Tranoscia, jenž se narodil 27. 3. 1591
' nebo
■ který byl nějaký čas učitelem u Sv. Mikuláše. Př
svém pohnutém ’ životě dostal se pak do Holešova
stal se farářem ve Valašském Meziříčí, a když by
vypovězen pro evangelickou víru, přešel na Sloven
. TELEFON 42-4782, 42-430? sko, kde byl zámeckým farářem na oravském zám
V
Y
Ž
Á
DEJTE
SI
NÁŠ
CENÍK
ku' a konečně i v Liptovském Svatém Mikuláši. ;
jeho náboženských spisů přetrvalo do dneška Citha
ra sanctorum.

i

(Pokračování se

všichni jejich špioni by ne
byli
stačili. Jednali rych
573 Hampton St„ =
le, změnili šifru, a ame
Hampton, v ic.
=
rické loďstvo vlezlo do pa
sti. Avšak novinář neohro
žený byl muž . . . Neohro
žený i za americké námoř
Telefon CH8-V756
níky, kteří zbytečně zem
řeli v této episodě.
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V ÍN , LIKÉRŮ A PIVA

J. Kinda & Co. Pty. Ltd.

407 BLACKSHAWS RD., NORTH ALTONA, VIC. 3025
CR. JONAS & V1CT0RIA STS., RICHMOND, VIC. 3121
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Alexandr Solženicyn: Souostroví Gulag II. (Scherz, Bern, 1975)

Aby se nezapomnělo...
Slýchám tu a tam názor, že Solženicyn napsal v I. díle švé zprávy o sociali
stické spravedlnosti v Sovětském svazu všechno, že se v pokračování jenom
opakuje, takže vlastně ani není další díly nutno číst. Nechci těmto "odborní
kům" sahal do svědomí. Hledal bych je však spíš v táboře pomýlených levicových
tzv. intelektuálů na Západě než mezi českými a slovenskými exulanty. Neboť tento
soud svědčí zřejmě o tom, že ti, co jéj pronášejí, mohli klidně zůstat doma, že
se pobytem V komunismu ničému nenaučili, že šli na .Západ, abych tak řekl "za
lepším". Anebo o tom, že do druhé knihy Souostroví Gulag vůbec nenahlédli,
že je odradila její tlouštka. Až vyjde II. díl česky — jak slibuje nakladatel, na
jaře — měl by se stát součástí knihovny všech politických uprchlíků, i těch,
kteří vlastní v kterékoli řeči díl první. Ujišťuji je, že stojí zato.
"Všechny tyto případy budou ještě dlouho zastřeny rouškou tajemství, budou
zastarávat, stanou se zbytečnými jako tento rukopis, jako všechno pravdivé,
co je v naší zemi napsáno," píše Solženicyn na jednom místě této druhé části
a naznačuje tím jednak cíl knihy, jednak její kusost. Cíl: zaznamenat zaznamenatelné, zachytit, co zachytit lze, pro historiky, kteří budou jednou soudit
sovětskou diktaturu proletariátu. Kusost vyplývá z toho, že z některých lágrů,
z některých komand, nezůstal naživu ani jeden mukl (což není, ja k se někteří
lidé domnívají, zkratka pro "muže, určeného k likvidaci", nýbrž prostě vězeň
v komunistickém pracáku, v doléch), takže se nezachovaly zprávy o životě
na právě tomhle ostrůvečku rozlehlého souostroví.

Pojednával-li první díl
Souostroví o zatčení auto
rově, o zatýkání vůbec, ó
vězeních a výsleších, kte
ré musel zatčený absolvo
vat, než přistál v řádném
"přístavě” , v některém
'i
sovětském pracovním tá
boře, o způsobu transpor
tů, o par. 58. zvláštní části
trestního zákoníku z roku
1926, podle kterého se za
víraly nepohodlné nebo
udané osoby, ať néco

spáchaly nebo ne; pojednával-li tedy první díl o
tom všem a vlastního sou
ostroví se dotkl jen bo
kem, je druhý díl věno
ván jen a jen životu v tá
borech nucených prací, te
dy na jednotlivých ostrův
cích tohoto impéria sovět
ské tajné služby. Zachycu
je, řekl bych, monografic
ky jednotlivé skupiny “ tu
zemců” , jak Solženicyn
nazývá eufemicky vězně v

táborech: ženy, bonzáky,
politické, osmapadesátníky, zavřené soudruhy, kte
ří i v koncentrácích přísa
hali straně věrnost a v
jejím jménu udávali spo
luvězně, donášeče a jejich
pány, “ kmotry” , kriminál
ní vězně, takzvanou galér ku, nezletilce a děti.
Každá z těchto skupin
má své typické rysy, ale
i své varianty, odchylky.
Solženicyn dokládá obé ne

sčetnnými příklady, které
jsou vesměs neuvěřitelné
pro toho, kdo aspoň ‘ ‘douš
kem nepoznal, jak je mo
ře slané” . Namátkou zvol
me třebas odstaveček o
mateřství v lágrech, která
vznikala z “ povolovaných”
táborových “ manželství” .
“ Mateřství přijímaly ta
ké ty ženy, které toužily
okusit mateřství samotné
ho - v táboře, když jiný
život není. Vždyť ten živý
tvor, který ti pije u prsu
- je skutečný, důležitý.
(Ljalja z Charbinu porodi
la druhé dítě jen proto,
aby se mohla vrátit do
dětského koutku a podívat
se na svého prvorozeného!
A pak porodila třetí, aby
se mohla podívat na prv
ní dvě děti. Když měla za
sebou svých pět let, doká
zala dochovat všechny tři
a spolu s nimi byla pro
puštěna). Táborové ženy,
samy neodčinitelně poníže
né, se mateřstvím utvrzo
valy ve své lidské důstoj
nosti, na krátkou dobu se
mohly rovnat svobodným
ženám. Nebo: “ Třebas
(Pokračování na str. 8)

Tuto vážnou námitku, ke které se nakonec začali
přiklánět všichni hrdinové našeho věku, se podařilo
Komisi neutralizovat. jednak poukazem, že ani tzv.
teroristická akce nedonutí dnes nikoho na světě (snad
kromě postižených) k zamyšlení, jednak slibem, že
Jaroslav Kujeba
ušlechtilé bojovníky podpoří finančně i přísunem poIniciativa k této podivuhodné a zdánlivě ušlechtilé: třebného materiálu. Bylo radostno pozorovat obrat
soutěži, která koneckonců jen znovu dokumentovala1 v mínění bývalých teroristů. Hlásili se o překot o
tezi mezinárodního komunismu, že trochu teroru pod' podporu, takže v Ženevě musel být zřízen zvláštní
poruje trávení, vzešla z jednoho zasedání zvláštníi- úřad, který vedl přesné pořadníky a registroval všechkomise stálé Konference Mezinárodního Cervéného1 na přání. Tím se značně odpomohlo nezaměstnanosti:
kříže v Ženevě, dohlížející na zachovávání Charty v novém úřadě se umístily dobré' dvě tisícovky na
lidských práv. Německý delegát, dovolávaje se tra■ slovo vzatých odborníků na registraci, jakož i na hudiční humanity, která je v německém národě zvláště; manitu á lidskost.
v tomto století névykořenitelně zakořeněna, navrhl,■ Irové se např. ucházeli jen o ručně zhotovené peaby se MČK pokusil zapůsobit na všechny teroristy' kelné stroje a tvrdili, že daleko předčí zbraně sériosvěta, aby při svých zajisté oprávněných akcích za■ vé výroby. Toho využili Švýcaři a hned založili dochovávali ustanovení Charty. Protože prý únosy, pu• máčí manufakturu pekelných strojů a jiných^ překvamové atentáty, politické vydírání, prodej národnost■ pění, v níž umístili zvláště propuštěné hodinářské dělních skupin a přepady uznává nyní, koncem sedmde■ niky z francouzské části konfederace, kteří měli presátých let, celý civilizovaný svět za moderní formui ciznost v oku i v ruce. Palestinci objednali u Úřadu
války, nelze připustit, aby rukojmí byla držena v za• několik tisíc nenápadných kufříků, zvláště uzpůsojetí za horších podmínek než oficiální váleční zajatci., bených k uschování bomb drobnějšího kalibru. PoliKromě toho neodpovídá prý modernímu náhledu lid. sario dalo přednost prostým sovětským tankům. Nad
stva na spravedlivý boj, když jsou chycení teroristé. tímto přáním se zaradoval zvláště s. Douděra z RP,
vrháni do smrdutých kobek a úpí do té doby, neži který je označil za podstatný příspěvek k světovému
je jiná skupina tak nebo onak vysvobodí. A vůbeci a jinému míru. Každý byl spolehlivě obsloužen a
jméno “ terorista” má i dnes nepříjemnou pachuť aL všichni byli spokojeni.
Samosebou se i tu vyskytli falešní proroci humani
je třeba je nahradit jiným, třeba, navrhoval, “ hrdi
stického teroru, kteří se chtěli do pořadníků podvod
na doby” .
ně vetřít, ačkoli neměli o pravé lidskosti ani ponětí.
Návrh byl přijat zdrcující většinou (99,99%) a Ko Tak např. Čechoslováci požadovali knihy a výjezdní
mise zahájila okamžitě jednání s nejdůležitějšími sku víza a tvrdili, že jsou to zbraně ducha, kterými prý
pinami hrdinů našeho věku, kterýžto název se místo1 odjakživa vítězili. Tito rádoby teroristé byli ovšem'
nehezkého “ terorista” s pomocí sdělovacích prostřed bez dlouhých cavyků odmítnuti a jejich úmysly po.
ků obecně ujal.
■zásluze pranýřovány. Kampak by Úřad přišel, kdyby
Některé skupiny se k jednání stavěly skepticky, ať1 měl rozesílat takovou nebezpečnou výbušninu, jako
nedím, přímo negativně. “ Budeme-li zacházet s ru• jsou knihy . . . !
Jakmile Komise MČK začala plnit své závazky,
kojmími lidsky” , argumentovaly, “ kde zůstane šoku
jící účinek, který je podstatným prvkem tzv. terori- počal se i teror rapidně zlidšťovat. První jednali
stických akcí? V očích veřejnosti se staneme oby- známí lidumilové dr. Habaš a Jasír Arafat. Zaslali
čejnou válečnou stranou a koho už dnes vzruší nějakái leteckým společnostem osobní a velmi přátelsky styválka Tisíce padlých ve válce je obyčejná věc. Ňad1 lizovaný dopis, ve kterém oznamovali, že toho a toho
jedním řádně schovaným a pomučeným rukojmím se: dne tam a tam unesou letadlo a nabádali, aby bylo
na kritické trase použito strojů, zralých do šrotu.
svědomí lidstva přece jen hne.”
Jde o podobnost ryze n áhodnou...

T E R O R V N EB EZP E Č Í

Báseň
Jana Krůty
Převlečená za dívku
upíralas na mne oči
země
a byla's drobné postavy
s vlasy tam kam si vítr
zamanul
a byla's křehká
s pažemi které odjakživa
spočívaly nevědomky
na mých ramenou
Takovou jsem tě poznal
a tebe jedině mám stále
plnou hlavu
Jednou vezmu
svého synka za ruku
a řeknu tak pojď
po mezích a pěšinách
vyspíme se y dolinách
kopretiny budou naše loď
Nejkrásnější z nich
si dáme do klopy
mimovolně
povytáhneme kalhoty
hodinky si s kompetencí
zapomeneme na kredenci
krajina je jarem
tolik hezká
Země česká.

Ne snad proto, že by měli v úmyslu je zničit, ale
nemohli zaručit — a to se obecně uznávalo fair —,
jak se zachovají cestující. Třeba budou moc prote
stovat a tu by ovšem nezbylo nic jiného . , . PLO za
ručila, že se pasažérům nic nestane, pokud se ne
chají bez odporu a v klidu unést. Když se tento počinek roznesl po světě, začaly cestovní kanceláře bukovat zvláštní druh dovolené. ’ Dohodly se s PLO na
různě dlouhém trvání únosů, takže mohly záhy turi
stům poskytnout zajímavé prázdniny od dvou dnů až
do jednoho měsíce. Cestu zpět zaručila ochotně orga
nizace “ Černé září” . Turisté mohli pobyt v cizím
kraji kombinovat s odtučňovací kůrou. Jak se uká
zalo, dávali dovolenci přednoist Egyptu, protože se
Sadat za drobnou úplatu uvolil zorganizovat s une
senými výlet na velbloudech do Gizehu k rozvalinám
starověké Memfidy.
Jiné zlidštění tzv. teroru si vymysleli Irové. Ti za
slali dotazníky britským a irským prominentům, v
nichž kromě nacionálií byla rubrika: “ Chtěl byste být
unesen?” Tato otázka, přiznejme, nebyla jednoznač
ná. Než se však přišlo na to, že Irové nemají na
mysli unesení city nebo uměleckým dílem, už se do
tazníky vracely, neboť britští politikové jsou známí
uměleckými sklony — Churchill maloval, Heath di
riguje a paní Wilsonová píše verše. Když potom irští
hrdinové našeho věku někoho unesli, mohli se pro
kázat jeho písemným povolením, ba přáním. K pu
movým atentátům používali časovaných dělbuchů a
když už jo museli někomu dopomoci na onen svět, či
nili tak po řádné zpovědi a bohoslužbě.
Kubánci přenechali galantně únosy letadel Palestin
cům a upozorňovali na své palčivé problémy, raději
v-africké džungli, která svými zákony jejich naturelu
vyhovovala spíše. Ve světě si tak. vkrátku získali po
věst, které do té doby požíval jen český král “ Slou
žím” .
Když Jižní Molukánei převzali nezištně do své sprá
vy holandské dráhy a zavedli ve všech vlacích kou-.
pelny, masérské salóny, nevěstince a kuřárny haši
še, poznali odpovědní činitelé, že přesířelili, protože
zbavili svět strachu. Nikdo se už nikoho nebál, svět
se řítil do zkázy. Počátkem osmdesátých let byly
odstartovány první akce na záchranu teroru. Inicia
tivy se tentokrát ujaly Spojené národy.
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HLAS

DOMOVA

22. 3. 1976

POHLEDY ZE STARÉHO A NOVÉHO SVĚTA

Čtenářské kluby

Společnost pro vědy a umění v Sydney zahájila
svou činnost v novém období v pátek dne 12. března
1976 besedou s Dr. O. Fialou na námět “ Pohledy zě
starého a nového' světa” . Dr: Fiala byl velmi po
volán promluvit na tak náročné thema zásluhou svých
bohatých osobních zkušeností a rozsáhlých styků ve
svém akademickém oboru, jež obnovil při své ne
dávné dlouhodobé studijní cestě.
Zvolil pro svou besedu formu osobní zpovědi., po
dané velmi účinným přednesem, při němž použil v
prvé části programu i svou vlastní poesii. Dosáhl
tak dokonalého kontaktů s posluchači a podařilo sé
mu vyvolat pravou atmosféru doby, kdy sám před
mnoha lety opoučtěl vlast, v kontrastu s evropskou
realitou současné chvíle. Rovněž jeho postřehy ze
Spojených států v druhé části besedy, především z
prostředí amerických škol a universit, byly velmi
poučné a v mnohém, ohledu, varující. Naznačil v
nich rozsáhlé společenské problémy, před nimiž dneš
ní svět stojí.
V podtextu besedy, zvláště první její části, bylo
možno tušit námět nám všem společný — hledám
: domova. K němu je potřebí především upřímnosti a
pravdivosti, jediné to cesty, která může vést k cíli
á uspokojeni v otázce tak osobní a citlivé. Zdá se,
že se pohybujeme s větší jistotou na půdě nového
světa, jakkoliv je to v protikladu s naším původem.
Dr. Fiala nás přivedl k těmto otázkám působivou
osobní zpovědí. Byl to velmi zajímavý večer.
JHJ

Aby se nezapomnělo
(Pokračováni se str. 7)
jsem vězeňkyně, ale moje
dítě je svobodné!” A žár
livě vyžadovaly, aby jejich
dítě mělo jídlo a péči ja
ko děti skutečně svobod
né. Další, obvykle z řad
protřelých trestankyň a
kriminálních, se dívaly na
mateřství jako na rok
ulejvárny, někde jako na
cestu k podmínce . . . ”
Nebo zde, krátké exkur
ze do jazyka muklů:
.
má velmi rád a tvrdošíjně
zavádí tyto ponižující sufixy: ne matka, nýbrž
mamka,
ne nemocnice,
nýbrž nemocnička, ne ná
vštěva, nýbrž návštěvka,
ne milost, nýbrž milostka,
ne svobodný, nýbrž volňas,
nikoli oženit se,
nýbrž přiženit .se - je tu
stejný výsměch, i když ne
v sufixu . . . Touto důsled
nou jazykovou úchylkou
muklové ukazují, že na
Souostroví není nic pravé,
všechno je falešné, všech
no je nejhorší kvality.”
Všechny tyto skupiny by
stály za samostatnou re
cenzi, právě tak, jako by
za zvláštní článek stály dě
jiny Soloveckých ostrovů,
prvních pracovních lágrů
na nejzazším severu, z
nichž pak “ metastázovaly” jako rakovina tábory
další, tábory, jejichž oby
vatelé vystavěli za ne
představitelně
primitiv
ních podmínek a bezpočetných ztrát na lidských
životech Bělomořský ka
nál, po kterém potom žád
ná loď nemohla .plout, pro
tože byl příliš mělký, a

V minulém čísle jsme referovali o edičním progra
mu pro období 1976/77 tří exilových nakladatelství
— CCC, CCC Books a 68 Publishers Toronto. Jak
jsme se zmínili, pojmenování prvních dvou je téměř
totožné, nakladatelství CCC má sídlo v holandském
Haarlemu, CCC Books v Mnichově. Další vydavatel
čs. knih v Západním Německu je Index — Společnost
pro československou literaturu v zahraničí. Index vy
stavoval koncem minulého roku na mezinárodním
knižním veletrhu ve Frankfurtu, jeho stánek nemohl
konkurovat plochou a výpravností velkým nakladatel
ským domům nebo státem dotované expozici Česko
slovenska, přece však to byla ojedinělá a záslužná
akce. Index oznámil pro nejbližší období vydání z
ČSSR vyvezeného rukopisu Zdeňka Mlynáře, někdej
šího Dubčekova spolupracovníka: Československý po
kus o reformu 1968. Další kniha bude mít titul Hla
sy z domova 1975 a bude obsahovat protestní dopisy,
provolání, petice a jiné. Autory jsou známé osobno
sti jako Dubček, Havel, Hájek, Kohout, Kosík, Vacu
lík a jiní. Hlas domova před časem referoval o dvou
autobiografických knihách Naděždy Mandelštamové
(Hope Against Hope, Hope Abandoned), Index nyní
vydává český překlad pod titulem Konec naděje. N.
Mandelštamová ve svých vzpomínkách píše nejen o
svém geniálním manželovi básníku Osipu Mandelslamovi, který zemřel v roce 1940 po dlouhé persekoci
v sibiřském koncentráku, ale i o kulturním a politíc
kém ovzduší předválečného SSSR. A konečně se do
čkáme netrpělivě očekávané knihy Julia Firtá.Osu
dy a politika. Firtova předchozí práce (Knihy a
osudy) vzpomínala vynikajícím způsobem na čs. li
íPo&račováiií se str. 3) který píše: “ Jsem domov
teraturu od let třicátých do února 1948.
níkem. pracovníkem byto
Další významnější exilová nakladatelství jako Kon
Zaskm&iý umělec.' bá
vého podniku číslo 1 už
frontace v Curychu. Literární klub ve švédském Hagersten a Křesťanská akademie v Římě nám své vy sník Milan Lajčiak. se vy třetí rok. Jsem rád, že
davatelské plánv pro období 1976/77 dosud neoznámi jadřuje jaksi lidsky kul právě tady mohu uplatňo
la.
.'
IP turně: “ Když je našemu
vat své nápady, tvořivou
uměla, těžká a neví kudy
iniciativu, jít osobním pří
kam. je m oporou naše
kladem.
Chci
vyzvat
kamtatisácká strana. Ně všechny domovníky k soPOSLANIE MEDZINÁRODNÉHO ÚŘADU PRÁCE
(Pokračovanie zo str. 4) V Amerických kruhoeh sa ■znám případu- kdy by do c:alistické soutěži. Svoji
Aj členské delegácie ná zvažuje aj tá okolnost", že šlo k nepochopení 'jeba ruku nabízím všem téměř
padného světa doporučujú ak Spojené štáty opustia lidských problémů, s vý 130 spolupraeovníkům-doopatrnost’ . íebó :~:a obává ženevská organizáciu prá jimkou krizových iet. naši movnikům v obvodu Sta
jú, že bez účasti americ- ce, znemožní sa krajinám vlasti, těch let s přívlast rého města. Byl bych rád,
kej delegácie bude táto v rozvoji vybudovat’ si kem ’ demokratického so kdyby se vytvořily u do
důležitá medzinárodná or- vlastně záujmové inštitú- cialismu"
movních správ kolektivy
ganizácia vydaná ešte cie na demokratickom zá
Ke sjezdu KSČ přispívá domovníků soutěžících o
viac
tlaku Sovietskeho klade a podťa západného i Jozef Seka z Bratislavy titul BSP . . “
zvázu a že delegácie men- vzoru. To všetko je v sádz
; ších
západoeurópských ke a preto sa americká
'krajin jednoducho, aj ke- vláda v tejto věci tak ťažby.chceíi, nátlaku komuni- ko rozhoduje, hoci má
S Y D N E Y
stov nevydržia. Okrem to mnoho dóvodov k ráznému
ho je v sádzke aj finančně kroku.
1
zaistenie organizácie. Bez
'
amerického příspěvku by
l
SWISS TRA IN ED
sa doterajšia činnost’ MedELECTRICS
WATCHMAKERS
\
zinárodného úřadu práce
K. Ebner
Vladim ír Charms
<(
nedala v nerušenom rozsa
19 York St.,
? Licensed Electrícal Caairadors
1l
hu udržať. Sovieti platia
SYDNEY
,
len niečo cez 11%, teda
vchod do Wynyard Stn.
/
(naproti pohyb, scho 7
83 Woomerah Avenue
'
ani len polovičku toho, čo
/
dům).
Telefon:
29-7543
prispievajú Spojené štáty.
(
Potts Point, NSW. 2011
TeiefoB 31-5402 *)
)
(
* Specialista na instalaci klimatizace
'V
/
* Bytové i průmyslové mstalart*
<
\
* Rozpočty zdarma
(

Čím přispějeme . . .

\

Contin. "G O U R M E T"
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129 Bayswater Rd.
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Sydney, tel. 31-7393
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i Otevřeno

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

!

Přesvědčte se o jakosti našich jídel.

Na Vaši návštěvu se těší rodina Novotných.

(

STEVEN VARDÝ

590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Telefon: 6Í-8579

ČESKÉ CHLAPECKÉ
K N IH Y

prodám: Troska, Foglar, May, Běhounek
apod.
Volejte večer
(Sydney) 452-4543.
MELIORA KENNELS

O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé . ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny
Udělejte si
záznam včas.
L. & C. MOJŽÍŠ

Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THIRLMERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 818426
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DOBRÁ ČESKÁ KUCHYNĚ
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* HODINÁŘ *
* ZLA TNÍK *

ostatní stavby, kterými se
kdy pyšnil Sovětský svaz:
všechny vybudovaly ruce
vězňů a vězeňkyň a ne
zletilců, kteří se už ve 12
letech dostávali . do... kru
tých lágrových podmínek
k převýchově, protože od
této věkové hranice mohly
být děti souzeny podle té
že osmapadesátky jako do
spělí.. .
Zvláštní kapitolu by za
sluhovala i místa “ přísněj
šího režimu” , izolátory,
nebo speciální lágrová za
řízení, “ bidýlka” , “ komár
ci” , korekce, stráže, hlí
dací psi. Tohle všechno
Solženicyn zachytil, tohle
všechno čeká na českého
nebo slovenského histori
ka, který by popsal aspoň takhle, nevědecky,
na podkladě vzpomínek
věžňů - socialistickou spra
vedlnost v ČSSR. Aby za
chytil třebas i lágrovou
poezii, které Solženicyn
věnuje celou dlouhou kapi
tolu. Na to všechno tu ne
ní bohužel místo. Ale bu
diž mi dovoleno vrátit se'
- třebas až vyjde český
překlad v Curychu - k po
slední části druhého dílu,
nazvané “ Duše a ostnatý
drát” . Zabývá se změna
mi, kterými projde “ tuze
mec Souostroví Gulag” na
své pouti po různých mí
stech sovětského nevolnic
tví dvacátého století.
J. S.
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dobře zavedené pánské krejčovství (na míru)
<
v centru Double Bav (Sydney).
«
' Jen prvotřídní zákaznici.
<
Moderní závod se vším potřebným zařízením. <
Zásoby materiálu podle nejnovějších potřeb. <
Přiměřené nájemné, možnost náj. smlouvy. '
O podrobnosti volejte mezi 7. a 9. hod. večer !
(Sydney) 949-5581.
J

je hlavní atrakcí, kterou poskytuje
i velmi náročným hostům

LIDO RESTAURANT
2 Roslyn St., Kings Cross, NSW.

Telefon 358-4844 ■
Otevřeno denně od 5. hod. odp. do půlnoci,
v neděli od 12. hod. polední do půlnoci.
Plná likérová licence.
Privátní oslavy různého druhu ve zvi. místnosti.
Srdečně zve Jarda Vondrášek
B B B I B I I I B B I B I I B B B B
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POKLÁDÁNÍ PODLAHOVÉ K R Y T IN Y

l

* čtverce * korky * parkety * broušení a lakování i
O
* jakož i opravy a obnovení starých podlah
j
UN1VERSAL FLOOR COVERINGS
49 Karnak Rd., Ashhurton, Víc. 3147
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Volejte tel. 25-5646 (F. Jurik)
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(Putování napříč Jižní Amerikou)
Pokračování z minulého čísla
81. Příští den zase autobusem po dálnici do pohraničpího města Puerto Presidente Stroessner. Jedete
subtropickou krajinou, pole mezi stromy husté džung
le, červená hlína a pastviny, přes městečko Itagua,
kde se obyvatelé živí výrobou krajkového zboží. Kraj
ky^ jsou z bavlny, takže je nemůžete prát. Výroba je
opředena legendou, že milenec jedné dívky z tohoto
města se ztratil v džungli a když ho dívka našla,
byl už mrtev, pokryt pavučinami. A od té doby dě
lají zdejší Paraguayci pokrývky na stoly, přehozy na
postele, malé podložky pod vázy a podobné ozdoby,
vše ve formě pavučiny. Své výrobky mají rozvěšené
podél silnice na prodej. Ženy dělají tyhle “ nanduti”
krajky a muži je prodávají (tak tady rozumějí rov
noprávnosti žen).
82. V Paraguayi jsem také pil mate čaj, hustou
tekutinu, velmi sladký čaj, který ■srkáte kovovým
stéblem z malého dřevěného bubínku. V tom dusném
vedru je to kupodivu osvěžující nápoj. Koupil jsem
si jednu takovou nádobku na památku: je vyřezána
z plodu jednoho stromu á trubička je stříbrná. Ná
poj je to dobrý, ale spálíte si bud’ rty nebo jazyk,
ale zpravidla obojí.
83. A konečně Grand Hotel Casino Aecaray; nád
herný hotel uprostřed džungle na břehu řeky Paraňa, kde se setkávají hranice Brazílie. Argentiny a
Paraguaye. Jelikož v těch dvou zemích kasina ne
jsou povolena, Accaray žije hlavně z brazilských
návštěvníků, kteří sedí každý večer u "roesa de ru
leta” nebo hrají “ tragamonedas” čilí pokerové stro
je. Manažér byl velmi ochotný, provedl mne celým
kasinem. Na moji poznámku o australském pojme
nování pokerových strojů odpověděl, že “ bandita s
jednou paží” je název velmi přiléhavý. “ Ale tady
bychom je; tak nemohli. nazývat” , -povídá, “ v Jižní
Americe je taková spousta banditů s dvěma pažemi,
že by to nepovažovali za žert.”
84. Je to moderní hotel s velkým bazénem, všech
ny pokoje mají sprčhu a jídelna je velmi dobře ,za
řízena. Ale já byl jediným návštěvníkem přes noc
a ve velkém jídelním sále jsem byl jediným hostem.
Skvělá večeře s lahví vína Stála 4 US dolary. Byl
jsem ovšem přinucen koupit si něco r-a památku.
Když cestujete autobusem, to je těžké: nemáte kuf
ry, kam to všechno složit a nechcete platit na le
tadle zvýšené, porto. Nakonec jsem si koupil šest
kapesníčků s výšivkami “ Na shledanou v Paraguayi” .
“ Pozdrav z Paraguaye” a podobně. Byly levné a
hlavně lehké do kufru. Teprve když jsem je zapla
til, sdělila mi prodavačka s pýchou, že ty kapesníky

pocházejí až z Československa a zdejší dívky je je
nom vyzdobí.
85. Nedostal jsem vízum do Brazílie. My Češi to
tiž musíme žádat asi rok dopředu, jak jsem se pozdě
ji dozvěděl, protože naše žádost musí být prověřena
centrální vládou. Vidím v tom logiku, ačkoliv Holan
ďané a Němci, co byli za Železnou oponou krátce
před příjezdem do Jižní Ameriky, dostali viza hravě
u nejbližšího konsula. — Přesto jsem však chtěl vi
dět Iguazu vodopády z brazilské strany; i postěžoval
jsem si manažérovi kasina (s kterým jsem ten -ve
čer po čtyřech whiskey byl velmi spřátelen) a on,
typický'Jihoameričan, na,to “ No problema, Carlos” .
86. A tak ráno mne jeho asistent vzal autem přes
“ Mošt Mezinárodního přátelství” do Brazílie. Tam se
celníci a pohraniční strážníci (s karabinami) na mne
dívali s podezřením, ale můj průvodce jim vše vy
světlil a jako držitel australského pasu jsem se neoficielhě dostal do Brazílie (to jest, bez razítka v
pasu). Paraguayci na hranici neúřadovali, bylo totiž
teprve osm hodin ráno, tak jsem opustil Paraguay
bez výjezdního razítka. Ztratil jsem tak čtyři dny
svého života v očích byrokracie; nemohu oficielně
prokázat, kde jsem ty čtyři dny strávil. V Brazílii
jsme jeli asfaltovou silnicí (džungle po obou stra
nách) k hotelu nad vodopády. Džungle je tu vyčiště
na asi 20 metrů po každé straně silnice; viděli jsme
domorodce (v červených přehozech, aby byli jasně
patrní), jak pečlivě vykopávali a odstraňovali na vy
čištěném pásu každý zárodek stromku a každou rost
linku. Jakmile by se uchytily, džungle by přerostla
vyklizený pás a pohltila silnici.
87. Viděl jsem Niagaru; 167 stop vysoký vodopád
a 1.000 stop široký na americké straně a asi 160 stop
vysoký a 2.000 stop široký na kanadské. Ale nedá se
přirovnat k Iguazu (což v domorodém nářečí “ guarani” znamená “ velká voda” ). Ty jsou 200 stop vy
soké a přes 8.000 stop široké. A ta džungle kolem!
Divočina, vedro, strašný hluk, vodní pára nad džung
lí, pestrobarevní ptáci a motýli, ta nekonečná hra
světel a stínů, tropické květiny, liány, spousta dře
věných můstků přes rokle a lavičky, kde sedíte a
vnímáte,, tu divokou krásu kolem ■sebe. Jsou tu sa
mozřejmě rozhledny, kde jste neustále pod sprchou,
vidíte jen vodní mlhu a neslyšíte ani svůj hlas pro
hluk řítících se mas vody. Můžete si ovšem najít,
místo dál od vodopádu, kde jej vidíte, ale nejste
ohlušeni a v klidu dumáte nad tou nádherou. Tam
si uvědomíte, jak malým červíčkem jste na světě.
A zase zpátky s usměvavým asistentem, tentokrát
na hranice Argentiny.

Předsezónni výprodej
všech lyžařských potřeb
Importované svetry: dámské cena $ 32.00," N Y N Í $ 18.00
pánské cena $ 36.00, N YN Í $ 25.00
Lyže a lyžařské potřeby z loňské sezóny za loňskou levnou cenu,
kterou ještě dále snižujeme o 20%

S N O W SKI Pty. Ltd.
TOORONGA VILLAGE Shopping Centre (roh Toorak & Tooronga Rds.), obchod 25,
TELEFON: 20-7437
V ELK Ý VÝBĚR LYŽÍ A LYŽAŘSKÝCH POTŘEB SEZÓNY 1976

Na skladě též nové modely bot Nordica á Caber
OPRAVY A PŮJČOVÁNÍ LYŽÍ I BOT
Odborné porady a všechny informace o lyžaření v Austrálii ochotně a zdarma
ŽÁDEJTE K TELEFONU P. JOSEFA BLAHOVCE
Otevřeno v pondělí až čtvrtek do 5.30 hod. odp.,
v pátek do 9 hodin večer a v sobotu do 12.30 hod. pol.
Dostatek místa k parkování aut.
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L Capitol House, 113 Swanson St.,
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! i Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon C3-2231 - - Mluvíme česky a slovenský
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
. ” 1
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, \
v nutných případech i telegraficky.
C

Í

V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v .-robotu je zavřeno.
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88.
Malým vorem přes řeku a byl jsem v Argen
tině. Tam jsem měl trochu potíže s imigračními úřed
níky. Oficielně jsem opustil Argentinu před čtyřmi
dny a najednou jsem se objevil na brazilské hranici.
A kde jsem byl ty čtyři dny? Nastala komedie úřed
ního šimla. Napřed jsem situaci vysvětlil' jednomu
úředníkovi, potom druhému vousáči a nakonec jsem
to vysvětlil potřetí oknírovanému kapitánovi. A pak
se dali všichni tři do řehotu. “ No ovšem, typická
Paraguay, to my dobře víme, jak se tam úřaduje.”
A zase “ No problema, seňor — buďte-vítán v Argen
tině, mějte se tu dobře” — razítko do pasu a samá
ochota mi pomoci. Chlapi se tam nudí, málo cizinců
překročí řeku na tomto místě, tak viděli v mé mimické deklamaci velkou srandu a dali si to předsta
vení třikrát -opakovat. A hned mi obstarali taxi na
letiště..
Nikdo si ovšem neuvědomil (inu, Jižní Amerika!),že argentinský čas je hodinu před paraguayským.
Letadlo mělo odletět o 11. hodině, a teď bylo téměř
jedenáct paraguayského času. To jsem si s . hrůzou
uvědomil až v taxíku. Ale -taxikář (zřejmě dobrý
obchodník) mi v klidu povídá “ No problema, seňor,
letadlo je vždycky zpožděno. My ho chytíme.” Ale
nechytli jsme je, mělo jen půl hodiny zpoždění a my
přijeli, za další půlhodinu.
Strávil jsem pak dva dny v malém pohraničním
městečku Argentiny. Iguazu na této straně je nád
herný národní park; kde se .procházíte jakoby bota
nickou zahradou nad vodopády. Na jednom místě vás
vezmou malým člunem k “ Ďáblovu chřtánu” .upro
střed řeky. Nad vodopády přijedete k vařícímu kotli,
kde voda vyhlodala obkrouhlý kus skály a tam se
řeka (velmi zúžená) řítí dolů. Jelikož" voda nemá'
kam uniknout rychle, celá proláklina je jeden velký
kotel vařící vody a pěny a páry. Ta vystupuje tak
vysoko, že jsme viděli oblak páry nad džunglí z le
tadla. Původně vedl betonový můstek až k pokraji
kotlů, ale voda ho rozbila, jen několik sloupků zů
stalo stát jako náhrobní kameny. Teprve zpátky na
břehu jsem si uvědomil to nebezpečí, což kdyby mo
torek člunu vypověděl? Šel mi mráz po zádech, ale
Argentinčan, co řídil člunek, mi povídá “ No, vždyť
jste zpátky na břehu. No, problema.” Jemu se to
lehce mluví, ale člunek by sjel dolů vodopádem na
své poslední cestě. To by 'ovšem byla také poslední
cesta všech pasažérů. Po dvou dnech jsem letadlem
odletěl zpátky do Buenos Aires. Letadlo mělo ten den
jen dvě- hodiny zpoždění, takže jsem na letišti čekal
přes čtyři hodiny. Zpátky do hotelu, kde už jsem
znal každého zaměstnance a tři dny čekání na le
tadlo do Evropy.
89.
Zašel jsem si na uruguays-ký konsulát. Tam
jsem požádal o návštěvní vízum. Dvě fotky,, vyplnit
formuláře a vízum v pasu během půl hodiny. Angli
čané museli platit 14 US dolarů, což je skutečné
hodně peněz. Ale úředník mi zdvořile a s vážnou
tváří říká' “ Austrálie nepočítá Uruguaycům nic" _za
návštěvní vizum do Austrálie, tak my Australanům
také nic nepočítáme.” A, prosím vás, kolik Uruguayců se přijede podívat na Sydney? Ale o tom
jsem s ním nedebatoval a honem na lodní společnost.
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Před čtyřmisty lety
Karel Schwarzenberg
Víme příliš dobře, že naše mladší pokolení, zejména ta mladší emigrace, která byla vychována ko
munistickými školami, nemůže mít mnoho zájmu o studie naší minulosti. V tom je zajisté ten podstatný
rozdíl mezi generacemi. Začal jsem chodit ještě do rakouské c. k. školy (narozen 1911) a ti starší z
nás ji navštěvovali déle. Po válce jsme pak chodili doškol československých. Příslušníci naší mladší ge
nerace musili chodit do škol komunistických. Známe dobře, jaký je tu rozdíl. Mladí se nenaučili mno
ho, aspoň ne mnoho zajímavého o československé minulosti; ta je celkem nezajímá, protože ji také ne
považují za záruku lepší čs. budoucnosti. My jsme za školních let chodili “ po stopách české slávy".
A odchovanci c. k. škol? Ti také tak; a proč ne? Léta české slávy byla za vlády předků císaře pána,
za vlády, která umožňovala působení vlasteneckých učitelů. Ti, pravda, mu vychovali spoustu legioná
řů . . . Komunisté se tedy chtějí vyhnout této chybě. Uvažují, že když z Čechů a Slováků nebudou vy
chováni vlastenci, nebudou v případě mobiiisace zbí hat třebas k Číňanům: To se uvidí. Ale my nepře
staneme vyprávět o minulé české slávě; ono se ukáže, nač je to dobré, čemu nás může minulost na
učit.

Znalost minulosti nas například muže naučit ne Jagellovci, Maxmilián si právem přál, aby byl sám
používat dějepisných výrazů k nesmyslnému mluvení, nebo některý z jeho synů zvolen za krále polského.
jaké se často přihodí marxistům — i vzdělaným. Kdyby se bylo jeho přání splnilo, byly by se dějiny
Vezměme profesora Goldstueckera. Onehdy zase jed slovanského plemene vyvinuly jinak. Nesplnilo se
nou kritizoval komunisty — k jejichž straně dlouho však, protože •Poláci právě nechtěli dědičnou monar
(už od našich studentských let) a horlivě patříval; chii — chtěli plně využít práva svobodně volit krále,
postavil se ale mezi protivníky jejich sovětského které jim Zikmund August- před vymřením svého ro
"preindustriálního, feudáině-despotického systému vlá du udělil.
dy” , jak ten systém nazval a dokázal tím názvoslo
Jiným důsledkem Maxmiliánovy výchovy bylo, že
vím zejména, že mu není znám rozdíl mezi vládními mluvil tuším nejlépe česky ze všech Habsburků —
soustavami minulosti. Despotická vláda je ta, jejíž jenom poslední král, Karel III., mluvil česky, tak
moc je soustředěna naprosto, tedy přílišně, v . plynně. Vysoce důležité bylo také to, že Maxmilián
rukou jednoho “ despoty” , což řečky znamená “ pá v srdci smýšlel tak, jako většina českých stavů: při-'
na” . Feudální vláda jě ta, kde je moc rozdělena na klonil se' k naukám německých reformátorů. Tím byl
větší a menší úděly, které jsou postupně udíleny od však ohrožen dosavadní stav věcí a ten nebylo mož
vrchního pána-krále podřízeným pánům, knížatům a no udržet do nekonečna — zakládal se totiž na jakési
menším pánům, vladykúm a nakonec místním zema právní fikci. Od dob nastolení císaře Zikmunda roku
nům. U té i oné soustavy můžete shledávat vážné 1436 a Kutnohorského sněmu r. 1486 trval v Čechách
nedostatky;
můžete odmítat despotismus a feuda ten neobyčejný stav, že zákon uznával v zemi dvojí
lismus a chtít demokracii. Ale mluvit o feudálně-de- katolíky; Pod jednou a Pod obojí. Uznati ty i ony
spotickém systému, toť jako bych poměry nějaké ze za pravověřící, kteří jsou povinni se snášet, bylo
mě odsuzoval jakožto systém nacisticko-demokratický. možno proto, že zákon předpokládal, že husitská kom
To nedává smysh i když vím, že některá chyba paktáta. byla dojednána s Basilejským církevním
nacismu — řekněme neupřímnost vládních prohlá koncilem. To však nebyla pravda, dojednána byla
jen se zlomkem koncilu, který už měl s papežem
šení — se může v demokracii vyskytovat.
Zmínil jsem se tady o feudalismu proto, že o něm rozepře, a papež Pius II., jak je dobře známo, kom
musí být řeč, pojednáváme-ii o české slávě, o české paktáta zavrhlí. Ale aby v Čechách nastal, konečně
klid a mír, dohodly se obě strany, že zůstanou při
. minulosti.
Nepíšeme-li tlusté knihy o historii, nýbrž jen pří zásadě: kompaktáta platí, máme v zemi dvojí ka
ležitostné články do novin, dají nám vhodnou pří tolíky — a budeme i nadále pronásledovat kacíře,
ležitost k dějepisným vzpomínkám “ kulatá'' výročí. to jest České bratry.
Když byla v Němcích provedena reformace, poli
Tento rok vykazuje takové výročí. V roce 1576 umřel
císař Maxmilián II. a nastoupil jeho syn Rudolf 13- chocení češi se rádi přidali k naukám těchto obdi
Oba panovníci jsou jaksi zosobněním předbělohorské vovatelů Husa a chtěli zavést evangelické učení i v
ho období — s jejich osobami souvisí vše. nač Če Čechách. Ale Ferdinand I., věrný ale ne fanatický
chové po Bílé Hoře lítostně vzpomínali. Při tom nutno katolík, se tomu opřel. Oznámil, že bude dodržovat,říci, že předbělohorský režim není jiný než právě co slíbil — zachová husity při jejich právech — ale
feudální.'Předbělohorský stát se totiž vyvíjel ve šlech nestrpí zavedení nového, luteránského protestantismu,
tickou republiku, a kdyby byli evangeličtí stavové ani netade trpět české bratry. Zdálo se ovšem, že
na Bílé Hoře vyhráli, byli by takovou republiku vy se věc změní, když na trůn dosedl Ferdinandův syn,
tvořili. To vše mějme na paměti, chceme-li ocenit který sám smýšlel více-méně protestantsky; zdálo
vládu panovníků, kteří se vystřídali před 400 lety na se. že rád sMM protestantům i Bratřím svoji ochranu.
Vyskytly se však zvláštní problémy. českém trůně.
Maxmiliánova manželka — jeho sestřenka —.
Maxmilián, toho jména Druhý císař a první král
český,, byl ze všech Habsburků nejvíce český; jednak sestra fanatického katolíka Filipa H. španělského —
proto,. že dlouho — ač ne vždy — sídlil v Praze, byla rozhodně proti. tomu. a Maxmilián, jako takřka
jednak proto, že byl synem Anny Jagellovny, dědič každý habsburský panovník, byl láskyplným manže
ky českého trůnu. Jejího otce Vladislava.il. zvolili lem, který si ji nechtěl pohněvat. To však nebylo
čeští stavové proto, že byl Slovan — totiž syn krále vše; nikdo nemohl vědět, zda Filip EL zanechá dě
polského. Jeho matka, byla, pravda, sestra krále La dice — zanechal pak jediného syna: kdyby toho ne
dislava Pohrobka — a tak se po období voleného hu byl zanechal, byl by právě Maxmiliánův syn po své
sitského krále Jiřího- vrátila česká koruna zase k po matce dědicem všech f i s španělských- Maxmiliánův
tomkůmLucemburků a dávných Přemyslovců.
To syn Rudolf mohl v takovém případě zdědit podle teh
mělo také ten důsledek, že když jeho příbuzným Zik dejšího stavu věcí Španělsko a Portugalsko. Belgii a
mundem Augustem (dědové byli brafři) vymřeli polští Lucembursko. Lombardii. Neapol a Sšcflii. Jižní Ame
riku a Mexiko — tedy takové kusy Evropy a Ame
riky — k nimž ještě patřily kolonie v Africe — že
Krajanská odborná firma
I tomu říkali někteří současníci “ Dva světy". Nepřichá
zelo patrně v úvahu, aby Maxmilián zbavil svého
j. G. NOVIS-LITH©
syna vyhlídky na ' dědictví. Dvou světů tím. že se
přizná k evangelickému vyznání a tak se nesmiřitel
ně, znepřátelí se svým švagrem, králem španělským.
Proto Maxmilián nemohl splnit naděje svých podda
LITOGRAFICKÉ DOŠKY
j ných, aspoň ne docela.
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< nebo — kde se mluví česky, a UMĚLECKÉ
i
$ REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
>
> ' výběru již VKUSNÉ RÁMOVANÉ nebo v rámu \
>'
dle Vašeho výběru.
\
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A N T O IN E GALLERIES
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514 Riversdale Rd., Canriberwell

c

?

(proti tržnici) — Telefon 82-5736

<

?

Krajanům poskytneme 15% slevu

s

PEČEME PO N AŠEM
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, Vic.
(naproti tržnici). Tel. 512415

Maxmilián‘ povolil, aby kompaktáta byla vypuště
na z privilegií zemských. Přestala tedy ústavní plat
nost starého husitství. Ale co teď? Byli tu více-méně
luteránští potomci husitů a byli tu čeští bratři, je
jichž-předkové bývali s husity znepřáteleni. Jak ta
to dvojí, dosud zcela odlišná vyznání včlenit do jed
noho ústavního řádu?
Teprve ke konci Maxmiliánovy vlády, rok před
jeho smrtí, došlo k dohodě mezi většinou stavů.
Ponechavše stranou nečetné zbylé husitské rádobykatolíky, tak zvané starokališníky, potomci husitúluteráni se dohodli s Bratrskou .Jednotou; vypraco
vali společnou českou konfesi a žádali krále, aby
jim ji potvrdil a uznal. Ovšem Maxmilián, z důvodů
svrchu uvedených, to neudělal, ač by si to byl 'sám
přál. Přislíbil jen nekatolickým stavům, že jim neoude překážet, ať si tedy dělají, co chtějí. Stavové
se s tím spokojili — patrně právě proto, že se za
tehdejších poměrů neměli čeho bát, skutečná moc
patřila do'značné míry jím. Splnili tedy Maxmiliá
novo naléhavé přání — rok před jeho smrtí přijali
za krále a korunovali jeho syna. Rudolfa II. Mohlo
se zdát, že tím svoje nekatolické vymoženosti ohro
žují; vždyť Rudolf II. byl vychován na dvore špa
nělském — právě pro ten případ, že by tam musel
být následníkem; byl vychován, pravím, pro kato
lickou absolutní monarchii.
Ale nepraktická povaha Rudolfova způsobila,' že
když před čtyřmistý lety po Maxmiliánově smrti
nastoupil na trůn, moc stavů se nejen nezmenšila,
nýbrž vzrůstala. Ba nakonec si vymohla nekatolická
většina vrchol své moci: Rudolfův Majestát. Tím
tedy česká konfese opravdu konečně dostala oporu
v zákonech. Ale jak se tohle stalo a co vůbec Ru
dolf II. . zažil na českém trůně, to si .snad připome
267d oBarkly
{
NÁKLADNÍ
p r a v St., St. Kilda, Víc.
neme jindy; nyní nám stačí připomenout si Maxmi
Tiež čierno-biela
j
krytým
2 tunovým fotografia a diapozitivy
j Veškerá POJIŠTĚNI odborně provedou
< liánovu smrt. Odmítl se dát katolicky zaopatřit,
vozem
zemřel tedy patrně ve víře reformační. Jeho vdova
kdekoli v Melbourne
se pochopitelně uchýlila do své katolické vlasti a
- jednotlivě
tam dokonala život. To je výklad toho nápadného
nebo stálou práci zjevu, že na královské hrobce v pražském velechráspolehlivě provede
mu je vyobrazen Ferdinand I. se syou manželkou
K. NÉVEČEŘAL
'
- Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 ‘ a vedle nich jejich syn Maxmilián samotný. Je
115-259 Malvern Rd.
>
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189', ho manželka je pochována ve španělském královském
Sth. Yarra, Víc.
klášteře Escorialu — který ostatně obohatila ostatky
Tel. 269-2465
českých svátých.

I

li. (j. Kugler & Associates i
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Liška Bystrouška v Mel bouřné
Brněnský spisovatel R. Těsnohlídek uveřejňoval
někdy v roce 1920 v Lidových novinách seriál o pří
rodě, zvířatech a lidech. Toto kratochvilné, humor
né a půvabně vyprávění — Příhody lišky Bystroušky — je proloženo nářečím, kterým %se mluví mezi
Líšní a Vyškovem, toho malého a krásného kousku
Moravy, kterému se říká Malá Haná. Těsnohlídek
nechává mluvit místním dialektem nejen pana nadlesního, ale i psa Reka, Bystroušku, Zlatohříbka, žá
by a vážky. Leoš Janáček byl těmito příhodami z
lesa a myslivny tak okouzlen, že si podle nich upra
vil libreto a zkomponoval operu. Skladatelova láska
k moravské přírodě a moravskému nářečí nemohla
najít vhodnější námět. Operu poprvé provedlo divadlo
v Brně v roce 1924.
Do Austrálie se dostává po více než padesáti le
tech, po nedávném úspěšném nastudování Její pa
storkyně, Výletů pana Broučka a Z mrtvého domu.
Na koncertních pódiích Janáčka zde slyšíme velmi
zřídka, zřejmě pro nesmírně ' obtížnou interpretaci
(obě smyčcová kvarteta, Glagolskou mši a jiné).
Příhody lišky Bystroušky jsou v operní verzi nesnad
né i v originálním textu, natož v překladu a v in
terpretaci zpěváků, kterým je moravská lidová in
tonace cizí. A to nemluvím o jevištní realizaci postav
zvířat v jedné rovině s lidmi.
Australská opera (The Australian Opera, Sydney)
přijela do Melbourne s programem pěti oper, mezi
kterými je Liška Bystrouška, zpívaná anglicky s ná
zvem The Cunning Little Vixeň. Premiéra byla v
Princešs Theatre dne 17. března, následující reprisy
budou ve dnech 20. a 22. března, 14., 21., 23. a 27.
dubna. Rychtářku zpívá Miluška Šimková. .
Pro úplnost poznamenávám, že Těsnohlídkův no
vinový seriál byl později upraven a vyšel v mnoha
knižních vydáních. (Jedno z posledních lze dostat u
M. Čechové, Moorooduc.) Gramofonová nahrávka na
2 deskách s vysvětlivkami je na trhu jednak na sním
ku Supraphonu a pak na velmi kvalitním záznamu
firmy HMV, který v Austrálii licenčně vydal World
Record Club — jde o nahrávku provedenou operou
Národního divadla v Praze, vysvětlivky jsou ovšem
anglické. Příhody Lišky Bystroušky pak ještě na
točil na dvou deskách ve formě vyprávění Karel Hoger s proložkamť Janáčkovy hudby, album vydal
Supraphon, Hoger dokumentuje své mistrovství i mo
ravský původ v nářečních pasážích.
IP

Malý oznamovatel

NEZÁVISLÁ PANÍ,

bydlící v Brisbane, rá
da by si dopisovala s
lidmi, kteří milují ce
stování, přírodu, hud
bu. Při návštěvě ,míst
poskytnou jen společ
nost- Zn. “ Mladí a ve
selí šedesátníci” do HĎ.

SAMOST. LADY

katolička, by se ráda
seznámila dopisem a
později osobně s Čecho
slovákem,
katolíkem,
svob. nebo vdovcem,
45 - 60 let. Prosím,
sdělte datum narození a
pište anglicky na adr.:
Yasmin Young,
c/- Post Offfice
Plympton, SA. 5038

33-LETÁ
SAMOST. ŽENA

střední postavy, bez
: závazků, žijící, v Syd
ney, ráda by se sezná
mila s Čechem neb Slo
vákem do 40 let, který
by měl své samost. por
volání, smysl pro spo
lečnou budoucnoust, byl
hodný a citově -založe
ný. Zn. “ Řeka” do HD.

DOMOVA
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V lil. SJEZD SVU VE WASHINGTONĚ

Společnost pro védy a umění připravuje svůj VIII.
sjezd na námět “ Pnňos cechů a biovákú Spojeným
státům a Kanadě” . Sjezd se bude konat ve dnech 13’.,
14. a 15. srpna ve Washingtone á buue součástí ostav
2U0. výročí založení Spojených států amerických.
Přednášková část bude rozdělena na nékouK- terna
tíckých skupin a symposií, většinou spojených s pří
spěvkem českých a slovenských přistěhovalců Ame
rice. Jedna kategorie se zabývá osobnostmi čs. pů
vodu. které se podílely na vývoji vědy a kultury v
Severní Americe; dále to budou přednášky o etnic
kém životě Čechů a Slováků v jednotlivých státech
americké unie a posléze se bude také přednášet o
historii jednotlivých čs. organizací v Americe. Jiné
skupiny přednášejících se soustředí na specifické kul
turní oblasti, na hudbu, náboženství, ekonomiku a ji|né věci.
I Kromě toho jsou na pořadu přednášky o Františku
IPalackém, o Pražském lingvistickém kroužku a o
|jiných aktuálních námětech.
i Na VIII. sjezdu ve Washingtoně budou mít svá
|zasedání a symposia také odborné sekce společnosti:
! historická, žurnalistická, hudební a jiné. Přihlášky
k přednáškám stále ještě přijímá jejich organizátor;
Dr. A. B. Bořkovec, Insect Cheínosterilants Laboratory, Agricultural Environmental Quality Institute,
Agricultural Research Center, Beltsville, Md. 20705,
USA. Dalšími body sjezdu budou obvyklé valné shro
máždění s volbami a'různé kulturní a společenské
podniky.
Běžné přihlášky na sjezd možno poslat na tuto
adresu: SVU, 2067 Park Rd., N.W., Washington, D.C.
20010. USA.
TS SVU

PŘÁTELÉ

Petra Langra z Prahy 8, který odešel z Č. v r.
1969 — má v redakci dopis, dále Františka Ševčíka,
nar. 26. 8. 1926 v Březové, který odešel z Č. po r.
1948 á v r. 1970 žil snad v okolí Bendiga. Hledá bratr
Tomáš, který je též v Austrálii a který bude vdě
čen za každou informaci o svém bratru.
ČESKÉ DOŽÍNKY V MELBOURNE

Letošního průvodu o festivalu MOOMBA v Mel
bourne dne 8. března se zúčastnily čs. krajanské
|organizace alegorickými vozy v rázu českých doží|
I nek. Čs. skupinu zahajovali ženci a žnečky v národ
ních krojích a s českou standartou a vlajkou. Nechyběl '
ovšem ani dožínkový věnec. Na okrášlené bryčce ta
žené jedním koněm, seděli sedlák selka a děti z
plzeňského kraje. Dožínkový vůz tažený čtyřspřežím
následoval. “ Dožínková princezna” (J. Macáková) a
skupina dětí v národních krojích tvořily překrásný
obraz, zarámovaný obilím a sklizňovým nářadím. Ka
pela Edy Zlatého hrála do pochodu i -k tanci. Sponj' tánní nadšení mladých členů tanečního kroužku Be>
j sedá, kteří předváděli při každém zastavení národní
tance, bylo odměňováno potleskem obecenstva a po
1chvalným komentářem televizních reportérů. Děku
jeme všem účastníkům průvodu a všem, kteří vý
pravu alegorických vozů umožnili.
J. R. K.

ČESKOSLOVENSKÝ KLUB V QUEENSLANDU

Valná hromada Čs. klubu v Queenslandu, konaná
14. března tr. v Národním domě v Brisbane, vy
slechla referáty činovníků a udělila odstupujícímu
výboru absolutorium. S povděkem přijala též zdravi
cí. zaslanou jí T. J. Sokol v Brisbane. Na další ob
dobí zvolila tento výbor: předseda J. Moláček, I.
místopředseda J. Pospíchal, II. místopř. J. Nedobitý,
i jednatel A. Rada, pokladník V. Husák, členové výbo
ru: J. Kobolka, F. Arnetová, V. Moláčková, I. No
votná. K. Bednář, J. Lupínek, F. Richter, A. Sikora
: a H. Zehr. — Valná hromada schválila doporučení
j odstupujícího výboru k spolupráci s exilovými orgai nizacemi a usnesla se, aby se klub stal členem
Ústředí čs. demokratických organizací v Austrálii a
na N. Zélandě. Projednávala též možnosti zřízení do
mova pro krajany přestárlé, nemajetné, osamělé apod.
Mladá rodina přijme
I přesto, že bylo velmi nepříznivé počasí, zúčastnila
PANÍ,
která by v domě bydle se valné hromady celá polovina členstva klubu.
A. Rada
la a dohlédla na děti.
, Výhodné podmínky.
Tel. (Melb.) 92-7919.

Zašleme:
1. NOVÝ SEZNAM

knih - ohromující
výběr !
2. ROZHLEDY,

literární časopis
(24 stran), jednotí,
čísla $ 2.-, roční
předplatné $ 9.3. SEZNAMOVANÍ

partnerů. Pište si
o informace.
Nová
adresa:

HLEDAJÍ

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

konalo 10. 3. řádnou valnou hromadu v Baragově
dvoraně v Kew. Při hodnocení činnosti odstupujícího
výboru si zaslouží zvláštní pozornost úspěšný zájezd
Č. O. D. do Sydney, kde sehrálo na pozvání tamního
Sokola Stroupežnického Naše furianty před více než
400 diváky. Po udělení absolutoria zvolila valná hro
mada na další období tento výbor: předsedkyně J.
Rojerová. místopředseda K, Graf, jednatelka. Z. Haberová, pokladník J. Kousal, členové výboru: A. Gra
fová, J. Kašparová, H. Maslaniková, K. Průšová,
H. Tomanová, B. Tomečková, A. Wagnerová, L.
Černý, -P. Horyna, R. Kristl, V. Novák, Jan Sadílek,
Jar. Sadílek, F. Toman a F. Vozábal, revisoři J.
Skružnýa J. Šubrt.'
Z. H.
BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne,

pořádá v neděli 4. dubna 1976 v 7.30 hodin večer v
sále Princess Hill High School, Arnold St., North
Carlton (vedle tělocvičny Sokola)
KONCERT

na kterém vystoupí pohostinsky paní Miluška Šim
ková a další členové Australské opery. Na pořadu
je kromě zpěvu také vážná i populární hudba a balet.
Vstupné $' 2.-. pensisti a studenti S 1.-, děti do 10
let zdarma. Ve vedlejší místnosti se bude současně
konat .výstava obrazů, soch a různého domáckého
umění našich krajanů. Informace a předprodej vstu
DODATKEM K SEZNAMU KNIH,
penek: J. Kafka. 2 Junction St., Preston, Víc. 3072,
tel. 480-2737.
které máme na skladě, jak byl uveřejněn ve 3. čísle
BESEDA dále připravuje výlet autobusem do Ben
HD, sdělujeme, že nám došly v poslední době zásilky diga o Velikonočním pondělí 19. 4., kde se budou'
s těmito knihami:
právě konat oslavy (včetně průvodu s čínským dra
P. Eisner: Čeština poklepem a poslechem $ 5.90
kem), .dále návštěva dolů na zlato, jízda na “ mlu
J. Kozák: Without a Shot being Fired $ 1.50
vící tramwaji” , prohlídka hrnčířských pecí a histo
V. Blážek: Mariáš v Reykjaviku $ 4.rických míst v Bendigu a okolí. Přibližný poplatek
J. škvorecký: Konec poručíka Borůvky $ 4.(včetně dopravy, občerstvení po cestě a barbecue v
V. Fischl: Kuropění $5.Bendigu) bude asi S 6.- za osobu, děti do 15 let S 3.-,
Franz Kafka: Proces $ 5.děti pod 5 let zdarma. Doporučujeme zamluvit si cestu
Duerrenmatt: Soudce a jeho kat $ 4.50
co nejdříve, počet účastníků je omezen. Informace
Kristofori (kresby) $ 6.80
a' přihlášky: J. Kafka, .2 Junction St., Preston, 3072.
tel. 480-2737. — Později v dubnu uspořádáme společ
nou výpravu do Ballaratu.
J. K.

CENTRUM,

Box 3458 STAČ..
Hamilton, Ont.,
CANADA.

LETOVISKO

i1

"ŠUMAVA"

Locke’s Way, poblíž Belgrave South

osobní

Dne 29. března tomu
bude už 11 roků, co
dotlouklo srdce našeho
drahého manžela* otce
a dědečka

Í

p. Jaromíra DAŇKA

na kterého stále vzpo
mínáme.
A. Daňková s dceroi
a vnučkám:
Southnort. Qld.
i
1

(1

ZPRÁVY S. K. SLAVÍ A MELBOURNE
POLONIA — SLAVÍ A 2 :1 ( 2 : 0 )

V letním turnaji o pohár Ampolu utrpěla Slavia
druhou, tentokrát zvlášť nečekanou porážku od klu
VELIKONOČNÍ
l 1 bu místních Poláků. Mužstvo Slavie hrálo od po
čátku špatný, pomalý fotbal, bez souhry a bez záj
mu. Toho využili živější Poláci a-už v 10. minutě se
ujali vedení po chybě slavistické obrany, aby 3 mi
nuty nato' zvýšili skóre na 2 : 0 , když tlačený sla
vistický obránce McCombe srazil míč do vlastní
branky. Po změně stran se mužstvo Slavie vzchopilo,
útočilo, ale střelba vázla. Teprve 12 minut před kon1 cem se podařilo slavistickému internacionálovi Teni symu snížit skóre na 1: 2. Ve zbývajících minutách
! Slavia zoufale útočila, ale Polonia se ubránila.
která se koná v neděli 18. dubna 1976
l . V posledním zapase rozehrávacího kola se Slavia
1 utká ve středu 24. března v 7.30 večer opět na staZačátek ve 3 hodiny odpoledne
I diónu v Olympic Parku s mužstvem Hellas. Bude to
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
| , napínavý zápas: vítěz postoupí do semifinálových zá
pasů, pro klub, který prohraje, letošní turnaj o AMJ í d 1o — p i t í
l
POL CUP končí. Přijďte Slavii povzbudit.
V. Frencl
(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje) i
srdečně zve všechny krajany na

Zprávy

J

i

TANEČNÍ ZÁBAVU

1;

Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.

'
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M ITTERM AIER O VÁ VYHRÁLA
I SVĚTOVÝ
POHÁR

Nejúspěšnější iyžařka alpských disciplín na zim-’
nicii oxympxjsKycn brach v innsorucKU iNémita Kosi
iVi.Hcerma.iero va (zissaia zae z ziaie a Jeanu striňrnou medaili; vynraia i ceiosezonm souiez o Světo
vou trofej, když své prvenství dovršila avéma vL
tězstvimi (v obřím siaiomu a speciálním slalomu) v
Copper Mountain v americkém státě Colorado. Dokázaia zae znovu porazit veškerou světovou elitu a
zařadila se tak k nejiepším lyžařkám historie. 251etá
Karel
Ja no v sk ý
Míttermaieróvá má už 274 bodů, o 85 bodů více než
druhá nejlepší závodnice švýcarka Lisé-Marie Morerodová, takže nemůže být v závěrečných závodech
nikým předstižena. Třetí v pořadí je Švýcarka Bernadetta Zurbriggenová (168 bodů) a o čtvrté místo se
ivuyí i3. února pruumdi na innsorucKem iim n im stadionu poslední ceremoniál "vyhlášení vítězů ' X II.
stejným počtem .130 bodů dělí Francouzka Daniella
zimních olympijských her, celá ta krásná země horských velikánů — Rakousko — žila ve sportovním
DeOernardová s Rakušankou Brigittou Totschnigovou.
opojení. Všichni jásali, radovali se z toho, že se po F. Klammerovi zapsal do seznamu olympijských
V boji o Světovou trofej mužů vede soutěž (se 191
přeborníků i jejich skokan Karl Schnabl. A přece jeden z Rakušanů byl ze Schnablova vítězství nešťast
body) svéd Ingemar Stenmark, 24bodovým náskokem
ný, přestože stál hned na druhém stupínku olympijských vítězů. Vždyť 17letý Toni Innauer byl v čele
před Italem Piero Grošem. 161 bodů má italský repre
zentant Jihotyrolák Gustav Thoni, 156 bodů olympij
olympijské soutěže lyžařských skokanů na velkém můstku na Bergiselu, už se cítil olympijským pře
ský přeborník ve sjezdu Rakušan Franz Klammer a
borníkem, nevěřil, že by ho mohl Schnabl ještě porazit. A přece stačil poslední Schnablův skok, na
96 Rakušan Hinterseer. Obří slalom v Copper Moun
světelné tabuli se objevil verdikt , rozhodčích, který mladého Innauera rozplakal jako malé děcko.
tain skončil však velkým triumfem Američanů. Zví
Nepomohlo domlouvaní jeho trenera Baldura Preim- stal za svůj let (druhý den závodu) 168 m jako tězil Jones před. Mahrem a Švýcarem Pargátzim.
la: "Neber to tak. tragicky, vždyť nemáš ještě ani první skokan historie od všech- pěti rozhodčích ideál
18 let, vše si určitě vynahradíš na příští olympiádě ní známku "20” , čímž potvrdil, že i stylově nemá
POHÁR EVROPSKÝCH MISTRŮ
v Lake Placid. Soustřeď se na poslední vystoupení momentálně na světě vážnější konkurenci a že na
Popeleční
“ škaredá” středa v mezinárodním spor
skokanů v Oberstdorfu, abys tam alespoň z části od OH v Innsbrucku měl skutečně velkou smůlu, nevy
tu patřila kopané. Hrála se prvá čtvrtfinálová utká
činil svou prohru se Schnablem!” Innauer svého tre stihl “ svůj den” .
ní všech třech nejslavnějších evropských fotbalových
néra zřejmě poslechl a na mezinárodních závodech
Sen lidstva pohybovat se ve vzduchu jako orel se
"letců” na lyžích byl úplným sůverénem: dokonce ■nikdy neuskuteční, přesto jsou lyžařští letci přesvěd soutěží klubových celků, při kterých si i ten nejná
dvakrát překonal dosavadní světový rekord Švýcara čeni, že se k němu alespoň částečně přiblížili a že ročnější vyznavač koženého míče musel přijít, na své.
Waltera Steinera a východního Němce Heinze Wosi- na pěti mamutích můstcích, které mají k dispozicí Zájem diváků byl především o 4 utkáni Poháru mi
piwa (169 m ); už v zahajovací den soutěže dopadl pro své tradiční závody v letu na lyžích, alespoň strů evropských zemi, která vidělo přes 210.000 fot
Toni Innauer na značku 174 m a. o’ dva dny později pět-šest vteřin letu vzduchem, (kdy nepomohou žádné balových fanoušků, pochopitelně navíc milióny na te
pak posunul světový rekord na fantastických 176 m. technické finesy) se tak nějak jako ten orel cítí. "Je levizních obrazovkách v celé Evropě. Šlágrem bylo
To však není vše. Nový "král” lyžařských letců do- to krásný pocit letu mezi nebem a zemí’-’ , prohlásil střetnutí v Duesseldorfu, kde došlo k překvapení,
když německý mistr Borussia Monchengladbach se
Toni Innauer' novinářům, když ho 30.000 příznivců
musela v zápolení s Reálem Madrid spokojit jen š
tohoto sportu v Oberstdorfu oslavovalo jako nového remizou 2 : 2 , přestože po 27 minutách vedla 2 : 0 .
Slavia v čele ligy
světového rekordmana.
Lépe je na tom druhý německý zástupce v PMEZ,
Pořadí v Oberstdorfu: 1. Innauer (Rakousko), 2. obhájce trofeje, FC Bayern Muenchen, který — pře
Heinz Wosipiwo (V. Německo), 3. Hans Wallner (Ra devším zásluhou oslnivého výkonu svého golmana
kousko), . . . 7. Ivo Felix (ČSR).
Seppa Maiera — uhrál v Lisabonu s Benfikou bezNejvětším překvapením letošního ročníku 1. .čs.
./
brankovou remizu. — Dobrou výchozí pozici kvalifi
fotbalové ligy je bezpochyby pražská Slavia, která
kovat se do semifinále Poháru mistrů evropských ze
se po 18. kole dostala znova na první příčku soutě
mí má i vítěz Superpoháru Dinamo Kijev (vyhrál do
H okejová liga
že, a zdá se, že svede ještě velký boj o mistrovský
ma nad francouzským St. Etienne 2 : 0) i jugoslávský
titul. V nesnadné situaci jsou fotbalisté Třince, ale
Nejvyšší čs. hokejová soutěž vrcholí.- Do závěru Hajduk Split (zvítězil nad holandským PSV Eindhoani Jablonec nebo Žilina nemají vyhráno a budou ročníku 1975-76 chybí sice už . jen 6 k ol,' přesto je
ven rovněž 2 : 0 ) .
muset o svou ligovou příslušnost tvrdě zápolit.'
stále ještě velkým otazníkem, kdo bude přeborní
Čtvrtfinálová utkání soutěže “ držitelů trofejí” :
17. kolo: Plzeň — Brno 0 : 0, Lokomotiva Košice’ kem republiky. Po 26. kole se do vedení dostalo zno
— Trnava 5 : 2, Bohemians — Inter 0 : 0, Teplice — vu SONP Kladno, byť i pouze lepším brankovým Sturm Štýrský Hradec (Rakousko) — Eintracht Frank
Ostrava 0 : 0. Trenčín — Dukla Praha 0 : 1, Slovan rozdílem před dosavadním vedoucím týmem tabulky furt (NSR) 0 : 2, Celtíc Glasgow — Sachsenríg Zwic-.
kau 1 :1 (!), SC Anderlecht (Belgie) — Wrexham
— Jablonec 6 : 0 a Třinec
VSS Košice 1 : 0.
Teslou Pardubice. Nikdo -jiný už nemá šanci na prven
18. kolo: Brno — Lok. Košice 3 : 0, Inter — Trenčín ství. — Téměř jistým sestupujícím je nováček ligy United 1 : 0 a FC Den Haag — West Ham United
1 : 1, Slavia — Plzeň 2 : 1, VSS Košice— Žilina 3 : 1, Ingstav Brno,, který zůstává už 7 bodů za předpo 4 : 2 .
Čtvrtfinále Poháru UEFA: Hamburger SV — ' Stal
Jablonec — Třinec 1 : 0, Trnava — Teplice 0 : 1, sledním Litvínovem.
Mielec (Polsko) 1 : 1. Dynamo Drážďany — FC Li
Ostrava — Bohemians 2 : 1 a Dukla Praha — Slo
Tabulka po 26. kole: Skupina "A ” : 1. Kladno 35 verpool 0 : 0 , FC Brugy (Belgie) — AC Milan 2 : 0
van 1 : 0 .
bodů, skóre 116 : 71; 2. Pardubice. 35 b., skóre 104 : 75;
Tabulka po 18. kole: I. Slavia Praha 22 bodů; 2. 3. Dukla Jihlava, 4. ZKL Brno (po 28 b.); 5. Plzeň 27 a CF Barcelona — Levski Spartak Sofia 4 : 0 .
Slovan Bratislava, 3. VSS Košice, 4. Dukla Praha (po b.; 6. Sparta Praha 25 b. — Skupina “ B” : 7. Slo
21 b.): -5. Inter Bratislava 20 b.; 6. Zbrojovka Brno, van Bratislava 27 bodů: 8. Košice, 9. Motor Č. Bu
NIC NOVÉHO V KRASOBRUSLENÍ
7. Teplice. 8. Ostrava (po 19 b.); 9. Trnava, 10. Lok. dějovice (po 25 b.); 10. Vítkovice 24 b.; 11. Litvínov
Vyvrcholením letošní olympijské sezóny krasobruslaKošice. 11. Plzeň. 12. Trenčín (po 17 b .); 13. Bohe 21 b.; 12. Ingstav Brno 14 bodů.
řů bylo mistrovství světa v Goteborgu, -které dopadlo
mians. 14. Žilina (po 16 b .); 15.v Jablonec 14 b.; 16.
ve většině případů tak jako olympijské boje v Inns- ■
Třinec 12 bodu.
'
brucfcu. Y soutěžích dvojic byli i zde suverénní so
FOTBALOVÍ JUNIOŘI PRAŽSKÉ D U K LY VYHRÁLI větští reprezentaci (spartovní dvojice vyhrál pár,
v italském přímořském městě Viareggiu už popáté Rodninová — .-Zajcev. soutěž tanečních párů.pak Par
ČS. HÁZENKÁŘi DO MONTREALU
velký mezinárodni turnaj o Pohár Karnevalu, když v
Po prohře 12 : 14 v Malmo se Švédy bylo jasné, že soutěži nenašli přemožitele a ve finále porazili AC dsoHwwá s G^KskoveiB}- v mužích, byl znovu nej-.:
óspěŠEěja Angličan J oto Carry a světovou kráso-:
držitelé olympijského stříbra Čechoslováci se mohou Milan 1 : 0.
, fcrastařskoíi princs-anoa se stala Američanka Dorothy
kvalifikovat na olympijské hry v Montrealu pouze
— Mezinárodním tenisovým. mistEEsa Švýcarska v t e  ifiamáCová před východní Němkou Christinou Erratza předpokladu.' že v trnavské odvetě porazí švédské
le se stal Jan Kodeš. který v čs. finále vyhrál nad liaoroG a rnístryiá Evropy Hrfanďankou (žijící v
házenkáre o 3 góly. A ty zřejmě činily čs. reprezen
Jiřím Hřebcem vě třech setech 6 : A í : í z S : l
IUSA? Dianou ©e Leewovoa.
tanty nervózní, o čemž svědčí 3 neproměněné trestné
Úroveň šampionátu byla celkem dobrá, ovšem —
sedmičky v prvním poločase. Po změně stran se však
stejné
jako olympijské boje krasobrusiarů v Innsbrucčs.'reprezentanti uklidnili, vyhráli nad Švédy 2®: 16
1 F M tM STŘÍLÍ Gó l y
tes — soatěž ani tentokrát neobohatila tento krásný (po poločasu 9 : 9) a zapstai si letenky -na oJjinptis&ě
Hxěníoa rasástva asae- cp o se a TToesEío Toros. Ny- sport novými prvky.
hry v Montrealu.
Kromě Československa je už zmáma áaiŠKh § tý rjdto-iasaasfetó jr a fesác- ež však se dseíává ž on
teiiA la n i ťffbá m fe afe-A e. Y
mů, které budou hrát na otympjjském t a B j v M qbL- n álri tek ejev é
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
I..
realu (tedy chybí už jen 2 družstva). Jsou to: mástr T taoeto Teras je bezpo paESeda&B zapase proti
Řídi redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
světa Rumunsko, olympijský vítěz Jággdáde. teaseE- chyby bývalý čsl befceja- Qbcžkc NortSqcae byl Ry
káři pořádající Kanady, USA, Maďarsko. SSSR, Bán vý ÍEÉmaacKJiáil TFárisir sa Bstředm postavou ce- t
8 Moorhouse SL. Ricbmond, 'Víc. 3121..
N«taBa«sÉý. který až em- 38® zápasu. Toronto To
sko, Polsko a NSR (vyřadilo V. Německo).
Telefon: 42-5980
Čs. házenkáři nebudou zřejmě ani na OH v Mont stifik i r Jefeásša mčsákm rs® vyhrálo- 5 : 2 a býva
!
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
V AUSTRÁLII S- 10.-,
realu bez šance ná medaili. Dostali se do slabší sku sestěže . přes 40 branek. lý hráč ZKL Brno Richard
j
DO
ZAMOŘÍ
lodní
poštou:
NZ S 11.-, US S 13.-,
Farda
nejenže
skvěle
di
Jebo
příteli
a
rovněž
bý
piny, ve které budou jejich soupeři házenkáři: NSR.
Cati. S 13.-.'£stg. 7.-. DM 30.-. Rand 11.-, nebo
Polska, Dánska a dva mimoevropské reprezentační valému čs. reprezentante rigoval hru celého týmu. f
celky. V druhé skupině hraje: Rumunsko. Jugoslávie. Richardu Pardovi z brněn ale byl i autorem dvou i
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
SSSR, Maďarsko a další dvě mimoevropská druž ské Komety se však dosud, velmi hezkých branek, na
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
stva. — Vítězové skupin budou hrát v Montrealu o střelecky tak nedařilo ja  víc pak na další gól na. •
j
obratem.
“ zlato” , družstva, která skončí na druhých místech. ko Nedomanskému. pře hrál.
stože patří také k velkým
— O —
o bronz.

Fantastický světový rekord T. Innauera

:: Fotbalová liga : .

