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Ke siezdu Komunistické stranv Československa

Milost o nemilost
Referátům o závěrečném jednání sjezdu Komunistické strany Československa ny. Sekretariát Ústředního

K prvnímu výročí kapitulace Jižního Vietnamu

VÝKŘIKY ZE SAIGONU
S. Hofírek

Nekteré události mají světový význam, neboť roz
vin koiem sebe politiCKé vinění v prostoru i v čase
tak, že pusooí na politický život světa často i diounou aoDu. Bezpodmínečná kapitulace Jižního Viet
namu 30. dubna 1975 je typickou ukázkou takových
událostí. Politická praxe mnohých vlád a stran i
některé úvahy exulantů nesou stopy této tragické
události, ovšem uzávěry z této mocenské změny
jsou často více emocionální než racionální a kon
struktivní.
Poněvadž mnohaletá korespondence s jihovietnamským poslancem a vedoucím katolickým laikem v
Saigonu, a určitá spolupráce s ním mi umožnily zí
skat původní dokumentární materiál, rozhodl jsem
se po delší úvaze zveřejnit aspoň některá fakta, i
když vím, že budou pro mnohé čtenáře šokem. Jsem
totiž přesvědčen, že znalost faktů je v politice na
prosto nutná k tomu, abychom mohli jít na samé ko
řeny zla a oprostili se od politických iluzí, i když
to bude často proces bolestivý.
Můj vietnamský přítel uznával sice, že president
Ngo Diem měl své nedostatky, ale považoval jeho
násilné odstranění — což se stalo s americkým sou
hlasem — a jeho zavraždění v listopadu 1963 za
tragický obrat ve vývoji politických událostí v zemi.
Nejlépe vystihli situaci americký ministr zahraničí McNamara a šéf generálního štábu Taylor, když v říjnu
1964 vypovídali před senátním podvýborem v tom
smyslu, že antikomunistické akce ve Vietnamu a kon
solidace země byly tak úspěšné, že se očekávalo,
že americké vojenské oddíly nebudou nutné v Jižním
Vietnamu v r. 1965. Celá záležitost byla tedy zpatlána politicky. Po Diemovi se vystřídalo rychle něko
lik vlád a bylo také několik nepodařených pučů, anar
chie se vzmáhala, vietnamský lid ztrácel důvěru v
jakékoli vedení, životní úroveň upadala tak, že v r.
1974 měsíční mzdy mnoha státních zaměstnanců a niž
ších důstojníků stačily pro jejich rodiny jen na prv
ních patnáct dní, a rýže, která byla dříve vyvážena,
musela být importována. V takové situaci korupce
opravdu bujela a morální rozklad společnosti byl
zjevný.

výboru KSČ opustil Lenárt, který však zůstává
prvním sekretářem Komu
nistické strany Slovenska
Politbyra a
Československu: Husák si udržel přízeň Moskvy, kdyby však si Krem l přál a členem
František Ondřich, který
ostřejši vládu, má po ruce ke všemu ochotného B il'aka.
I z průběhu sjezdového oslavy určené komunistic připomínaly doby vyhra přešel do Ústřední kontrol
jednání bylo toto pořadí kému vůdci (které ze něného kultu osobnosti), ní a revisní komise KSČ
a stal se předsedou komi
zjevné: Husák přednesl zvláštních čs. důvodů pře Bil’ak však řídil větší část
se
lidové kontrolý. Novými
hlavní referáty a přijímal sáhly obvyklou dávku a sjezdového pořadu, vítal
členy
sekretariátu ÚV
zahraniční' delegace atd.
Na Lubomíra Štrougala KSČ je bývalá členka
zbylo pak přečtení dlouhé předsednictva a tajemnice
V minulém čísle jsm e na tomto místě psali o do zprávy o programu zaháje ÚRO a předsedkyně ÚV
Čs. svazu žen Marie Kabrpisech Zdeňka M lynáře a Jiřího H ájka čs. sdělo né pětiletky.
vacím prostředkům, v nichž se ohražovali proti ně
helová, bývalý tajemník
kterým údajům navrátilého špióna Pavla M inaříka.
Kirilenko odjížděl spoko severočeského krajského
Ani čs. noviny ani rozhlas nebo televize jejich dopisy jen:
“ Vaše práce, drazí výboru KSČ, od loňského
ovšem nezveřejnily, ale Rudé právo na ně přece
českoslovenští soudruzi, se roku vedoucí politickoorjen reagovalo (24. 4.), i když jména pisatelů neuved
lo. J iří Svoboda napsal dlouhý článek s titulkem přímo prolíná s úkoly, ganizačního oddělení ÚV
"H rdinové dneška", v němž vedle Žabčíků, Sakmarů, které plní bratrské strany KSČ Čestmír Lovětínský a
Zýků a dalších "hrdinů práce" staví Pavla M in a ří zemí socialistického spole
dále Jindřich Poledník, o
ka. "Tento mladý člověk musel nejen dokonale znát čenství . . . ”
němž oficielní zpráva pra
metody činnosti rozvědčíka, ale být i přesvědčeným
Když na žádost vietnamských vlastenců, kteří mí
Ve vedení strany nasta ví, že se “ v letech 1969-70
komunistou, že se dokázal orientovat v nejsplefifějsto osvobození země od komunistických útočníků vi
šich situacích, před něž ho tam stavěly denní udá ly proto jen nepatrné změ- (Pokračování na str. 2)
děli jen mravní úpadek, zakázal generál Westmolosti. Musel být od začátku cele oddán věci socia
reland americkým vojákům přístup do vietnamských
lismu, aby v tom vlčím doupěti a sám mezi vlky nenočních klubů (otevřel ovšem nové v kasárnách),
zakolísal . . . "
Am erické mzdové opatrenia
bylo takových nočních podniků, pro které zde volím
Veřejnost prý reaguje na M inaříkóva odhalení nad
slušnější označení, zavřeno jen v Saigonu přes jedno
šeně: "P řic h á zejí nadšené dopisy od dětí s žádostí
sto pro nedostatek obchodu.
o nějakou upomínku, přinejm enším o podpis na fo
Vrcholem mravního úpadku a korupce bylo, že vy
tografii . . . Mohli bychom tém ěř denně uveřejňovat
Všimnime si dnes jeden z ekonomických problémov soký policejní úředník organizoval prostituci pro tu
hlasy čtenářů vyjad řu jící uznání . . . Mezi dopisy však
risty a zaměstnával dokonce i dvanáctileté školačky.
nacházíme — v poměru asi 1 : 50 — i slova těch, Spojených štátov, predovšetkym tamojšej súčasnej
President Thieu zabral větší počet soukromých po
jim ž činnost kapitána M inaříka není po chuti. Někte mzdovej politiky. A m erický hospodářsky život, jeho
zemků, armádní oddíly je obehnaly ostnatými dráty
ří i pochybuji . .
vývoj, má stále podstatný vplyv na ekonómiu celého a každý se domníval, že je to pro účely vojenské,
Autor píše dále, že v místě bývalého M inaříkóva
ovšem jen do té doby, než byly pozemky prodány
působení nemohou jeho "odhalení" vy v rá tit a po západného světa. Dnešně am erické problémy — včet
ně opatření na ich prekonanie, úspěšné či neúspěš za “ symbolickou” cenu manželce pana presidenta.
kračuje:
Jihovietnamští katoličtí biskupové viděli, že takto
"N a d á v a jí stejně zlostně jako několik jedinců u nás, né — sa často ž a jtra prejavia v ekonomii iných štá se proti komunismu bojovat nedá, a vydali 10. ledna
jejichž dopisy (nepodepsané) na ně prozrazují, že tov.
1974 společné prohlášení proti korupci na zodpověd
jim nejsou vhod zveřejněná fakta o skutečné činno
V marci 1975 bola hospo na ktorom sa obrat zvýšil ných místech. Vytvořil se antikorupční výbor, jehož
sti štvavých vysílaček. Není těžké uhodnout, že to
manifest podepsaio přes tři sta katolických kněží a
byl pram en, jenž je posiloval v nenávisti proti socia dářská recesia v Spoje o 12%. To sú všetko priaz- organizovaly se demonstrace proti korupci a sociál
listickému zřízení a kojil ztracené a m arné naděje ných štátoch najprenika- nivé hospodářské správy, ní nespravedlnosti. Brzy však byl můj přítel, který
na nějaký zvrat poměrů u nás."
vejšia. Od toho času na ale kladie sa otázka, či se těchto akcí účastnil, přepaden skupinou tajných
Následuje odpověď M lynářovi, bývalému ministru
stal pozvolný ale sústavný sa tento pozvolný ale bez policistů v civilním obleku a dotlučen tak, že po pře
Hájkovi a dalším:
vezení do nemocnice lékaři na něm zjistili sedmnáct
obrat do novej prosperity. pečný obrat aj naďalej
vnějších a vnitřních zranění a krev v jeho moči.
"Svědectví s. M iinaříka vneslo zm atek do řad těch,
Po několika týdnech byl propuštěn z nemocnice, ale
kteří se propůjčili ke spolupráci se Svobodnou Evro Národný produkt je nate udrží.
Pri hťadaní odpovede brzy zazvonila policie po půlnocí u dveří jeho domu
pou, s níž je pojí stejná nenávist ke komunistické raz asi o 6%% vyšší (po
straně a k socialismu. Ozval se také jeden z před odpočítaní inflačného prí- na túto otázku sa odbor a jen stěží se mu podařilo uprchnout zadním vcho
ních pravičáckých borců, jenž vynaložil nemálo ná rastku) ako před rokom. níci nateraz obracajú na dem pres zahradu a pak se ukrýval u známých až
do konce vlády presidenta Thieua.
m ahy, aby ho lidé pokládali za celkem slušného člo
Nezaměstnanost’ sa zniči oblast’ mzdovú, na rokověka, a jenž sám sobě zřejm ě přisuzuje postavení
Značný počet nemajetných rolníků, kteří hospodařili
teoretika dubčekovského ražení. Vyhrožuje, pomlou la z 8.9% v marci před ro vania o nových pracov- na spachtované půdě, byl vážný problém, zejména
v á , jeho předstíraná slušnost je ta tam . Dopis tohoto kom na 7.5% v marci to-’ ■ných zmluvách, ktoré nie- když se šířily zprávy, že komunisté v oblastech ji
člověka nutně vyvolává otázku: Jak mohl být takový hoto roku, inflácia sa zni len rozhodnu o úrovni mi okupovaných rozdělovali nemajetným půdu zdar
M aá vistn ík nejenom vysokým funkcionářem , ale vů
čila z 9% v roku 1975 na miezd, ale ovplyvnia aj ma, Tito “ obdarovaní” nevěděli ovšem nic o komu
bec Senem komunistické strany . . . Jiný z pisate
nistických plánech na vesnické komuny a jejich otroterajších 6% a osobné oblast’ cenovů a v důsled kárnu: Ngo Diem zavedl sice částečnou pozemkovou
l i -----projevuje také starost o naše politické svobo
d y, předem pláče nad osudem těch, na něž by se příjmy sú v priemere o ku toho aj celý hospodář reformu, aby mohl usídlit na' půdě uprchlíky ze se
je p d i prodejnost mohla prozradit. Jde o člověka, kte 10% vyššie ako před ro sky proces, vrátane inflač- veru (po rozdělení země ženevskou konferencí r. 1954).
r ý p ři každé sebemenší příležitosti 'odstřeloval' v r. kom. Oživil sa domáci trh, ného trendu.
(Pok. s. 2) ale celkový problém byl i nadále velmi palčivý.
W i ' p c f iv é občany. Dnes projevuje obavy z omezoV r. 1969 mluvil na jedné antikomunistické mani
■wém paEficfcých svobod — on, jenž ve spolku se sofestaci v Melbourne také bývalý poradce Ngo Diema.
fcř. p Ů U n ý m i krůtě a bezohledně potlačoval každý
Zdůrazňoval, že vietnamský lid komunismus nechce,
■ b * p is ti narůstající kontra revoluci u nás . . ."
ale neřekl nic o tom, že sociální nespravedlnost a
PUBLISHED by F. Váňa,
8 Moorhouse St.,
K Šmam ještě připomínka, že J iří Svoboda nebyl
bída ženou stále lid do náruče komunismu. Po před
Richmond, Víc. 3121. — PRINTERS: Unification
..' /Imfaa* který před osmi léty "pozvedal hlas proti
nášce jsem se řečníka zeptal, zdali by nebyla uži
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne. Vic. 3000
landattapcí kotrarevoluci". Takové hrdinství začal protečná další pozemková reforma, ale on odpověděl,
jRMMOtf a ž později, až když se začalo vyplácet.
že toho již není třeba.
vévodila na prvních stranách českých i slovenských deníků fotografie ze sjez
dové tribuny, zachycující vedoucího sovětské delegace A. P. K irilenka, který
drň' po levici vyzdviženou pravici Gustáva Husáka a po pravici stejně zdviženou
ruku VasiKa B il'aka. Fotografie vystihuje současné mocenské uspořádání v
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Mzdy, inflace

-ž-

HLAS

DOMOVA

Milost a nemilost
(Pokračování se str. 1)
aktivně podílel na překo
nání krize v čs. mládežnic
kém hnutí a na znovuvybudování jednotné dětské
a mládežnické organiza
ce” , takže si vysloužil
funkci předsedy nejprve
českého a později českoslo
venského ústředního výbo
ru Svazu socialistické mlá
deže.
Z uveřejněných sjezdo
vých projevů je pozoru
hodnější snaha ukončit už
doopravdy “ krizová léta”
a k tomu účelu je strana
dokonce ochotna promi
nout nepevným soudru
hům, kteří v roce 1968 za
kolísali a byli proto ze
strany vyloučeni. Jde zřej
mě hlavně o odborníky,
bývalé vedoucí podniků
atd., za které nejsou vhod
né náhrady. Už v úvodní
“ Zprávě o činnosti stra
ny a vývoji společnosti od
XIV. sjezdu KSČ a dalších
úkolech strany” řekl Gustáv Husák:
“ Chtěl bych říci několik
slov k těm lidem, se kte
rými se naše strana po ro
ce 1968 a 1969 musela ro
zejít. Vývoj potvrdil, že
očista strany byla nevy
hnutelná a správná. Bez
toho by komunistická stra
na nebyla schopna překo
nat -krizi ve vlastních řa
dách a vyvést společnost
na cestu dalšího všestran
ného socialistického rozvo
je .. . Strana se zbavila
těch, kteří se rozešli s vě
deckým světovým názo
rem - marxismem-leni-

(

nismem - a své pravicově
oportunistické, protisocialistické a protilidové zámě
ry otevřeně prosazovali v
letech 1968-1969. Současně
ze strany museli odejít
různí nepevní, kolísaví li
dé, kteří v krizové situaci
propadli panice, podlehli
revizionistickému nátlaku
a falešným nacionalistic
kým, antisovětským a protistranickým heslům a ná
ladám. Ze strany odešli i
ti, kteří byli po delší do
bu pasivní.”
“ Hlavní vinu za rozvrat
ve straně a společnosti ne
sou představitelé pravico
vého oportunismu a revizionísmu v ústředním vý
boru a v dalších stranic
kých.
společenských
a
státních orgánech. To mě
lo dopad i na ty, kteří se
nechali strhnout, podlehli
jejich politické demagogii
a nedokázali se správně a
včas orientovat.”
"Dělali jsme po XIV.
sjezdu politiku diferenco
vaného přístupu k vylouče
ným a vyškrtnutým. Ten
to politický přístup přinesl

uctíletos

(

SVÁT EK

M A T E K

( v neděli 9. května 1976 ve 3 hodiny odpoledne
) v Národním domě zvlášť slavnostním způsobem:
/ v připraveném pořadu zazpívá maminkám několik
> písní
vzácný náš host, členka Australské opery
> paní
Miluška Šimková, která si získala srdce
S všech přítomných při své loňské návštěvě v Ade\ laidě. Dále vystoupí sl. Sandra Tancibudková a
C mladý J. Kačírek, na klavír hraje paní Věra Tam
( cibudková.
(
Nenechte si ujít tuto příležitost a přijďte všich( ni tuto neděli odpoledne do Národního domu (51
( Coglin St., Brompton). Pro všechny maminky má( me připraven malý dárek.

■'

;

Krajanská odborná firma

j. G. NOVIS-LITHO
;

LITO GRAFICKÉ DOŠKY
267 B arkly St., St. K ilda, V ic.

!

kýmkoli kritickým slovům
delegátů
západoevrop
ských
komunistických
stran. Když bylo některým
stranám předem oznáme
no, že jejich delegáti bu
dou mít příležitost před
nést své projevy k pracu
jícím některých podniků,
ale ne na sjezdu, dostavil
se v čele francouzské de
legace pouze člen ústřed
ního výboru André Vieuguet a Komunistická stra
na Itálie, které právě
zvlášť záleží na dobrém
jménu u domácích voličů,
nevyslala delegaci vůbec,
jen ve funkci pozorovatele
se zúčastnil zástupce ředi
tele stranického orgánu
Unita Claudio Petruccioli.
Komunistické strany Číny,
Albánie, Španělska a ně
kterých menších stran pak
pražský sjezd zcela ingnorovaly.
Na sjezdu byla zato při
kdejaké příležitosti zdůraz
ňována otrocká věrnost
ideám
marxismu-leninismu a hlavně Sovětské
mu svazu. To však není
novinka.

Mzdy, inflace
(Pokračovanie zo s*»
Prvá příležitost’ v tom
to zmere už přišla: v minulom mesiaci bola uzavretá prvá důležitá kolektívna zmluva tohoto roku,
zmluva medzi majiteTmi
nákladnej autodopravy a
ich zamestnancami, riadičmi, organizovanými vo
Zváze zamestnancov ná-

československý klub v Adelaidě

(

své výsledky. Velká větši
na těch, kterým nebyla vy 
dána nová členská legiti
mace, pochopila své chy
by a omyly . . . Vycházeje
z těchto zkušeností ústřed
ní výbor je toho názoru,
aby ti, kteří nebyli aktiv
ními představiteli pravico
vého oportunismu, kteří
dobře pracují a svými či
ny dokazují, že stojí pevně
a upřímně na pozicích so
cialismu a našeho přátel
ství se Sovětským svazem,
kteří aktivně podporují
politiku naší strany, mohli
být při individuálním po
souzení každého jednotlivé
ho případu znovu přijati
za členy strany.”
I Biťak a Štrougal se
vraceli ve svých projevech
k tomuto tématu, dodali
ien. že omilostnění soudru
zi musí začít svou stranic
kou kariéru znovu jako
kandidáti členství.
Zajímavá byla ještě účast (nebo neúčast) zahra
ničních delegací a snaha
vedoucích čs. komunistů
vyhnout se během oficiál
ního sjezdového pořadu ja

Tiež čierno-biela fotografia a diapozitivy

kladnéj autodopravy. O
důležitosti tejto kolektívnej
zmluvy nás poučia tieto
údaje: v Spojených štátoch přepravuje nákladná
autodoprava 60% všetkého
vyrobeného tovaru a za
městnává výše 400.000 riadičov. Už z týchto čísiel
si může každý sám domyslieť, aký vplyv má auto
doprava na chod celého
amerického hospodárstva,
aký impakt vyvolá na ce
lý výrobný proces. Tohoročný štrajk před podpisaním kolektívnej zmluvy
trval len 44 hodin, ale aj
tak už niektoré automobil
ky museli zastavit’ na pár
dni prácu pre nedostatok
súčiastok. Keby
štrajk

že odborníci hovoria o tom,
že táto pracovná zmluva
je precedens pre uzavieranie zmluv ďalšich.
Stručné vyjádřené, za
městnanci nákladnej auto
dopravy získali toto: ich
hodinová mzda, ktorá je
nateraz $ 7.11 vzraste za
39
mesiacov
platnosti
kontraktu o $1.65 (v prvom
roku prírastok 65 c, v druhom roku o ďalšich 50 c
a v treťom roku znova o
ďalšich 50 centov). To
platí pokial’ sa týká nomi

nálnych miezd. Okrem to
ho sa mzdy budú upravo
vat’ podťa tzv. “ cost-of-living” , to znamená upra
vovat’ podťa vzrastu ži
votných potrieb, či podťa
inflácie.
trval niekóFko týždnov ba
i mesiacov. celé sektory
Za tretie. zvýšia sa pří
výroby by museli zastavit’ spěvky.
ktoré platia zaprácu a zásobovaníe na mestnávatelía za svojích
trhu by značné viazlo. Ale zamestnancov do penzijnézdá sa, že pocit zodpověd ho fondu (z doterajšich 5
nosti převládal na vset? 44 týždenne sa príspevok
kých stranách a tak bol zvýši o S 17.- týždenne).
kontrakt o nových podRiadiči dial'kovej ná
mienkach podpísaný na 3 kladnej autodopravy zarároky. Je důležité si po- bajú už dnes v priemere
všimnúť, čo prináša pre okolo $ 20.000 ročně, v
! zamestnancov v nákladnej miestnej dopravě okolo S
1 autodopravě najma preto, 15.000.
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Výkřiky ze Saigonu
(Pokračování se strany 1)
Za tři měsíce po tomto rozhovoru jsem četl, že pre
sident Thieu uznal konečně závažnost situace a roz
hodl se provést další pozemkovou reformu, ve kte
ré 800.000 až jeden milión nemajetných rolníků má
dostat půdu a že americká vláda přispěje na tuto
akci obnos 40 miliónů dolarů. V té době hospodařilo
stále ještě 60% rolníků na spachtováných pozem
cích a 40.000 statkářů patřilo 80% půdy v zemi. Ně
kolik rolníků skutečně v této nové akci půdu dostalo
a australský i americký tisk přinesl fotografie slav
nosti, na které president Thieu rozdával vlastnické
dekrety. Ve skutečnosti však nebyla pozemková. re
forma nikdy řádně provedena, protože byla saboto
vána skorumpovaným úřednictvem v provinciích.
Vietnamští antikomunisté si delší dobu uvědomovali,
že bez důkladné mravní reformy nemůže být svoboda
země zachráněna, a proto v této zoufalé situaci své
země se rozhodli, že je nutno jít na kořeny zla, a
vydali r. 1969 naléhavou prosbu ke křesťanům a
všem věřícím na celém světě o světové tažení modli
teb za spravedlivý mír. V té době měl Jižní Vietnam
45 politických stran. Podobná akce byla zorganizo
vána znovu r. 1972 a pak ještě r. 1974. Byly to oprav
du zoufalé výkřiky těch, kteří věří v Boha a v účin
nost modlitby, k těm, kteří věří totéž, ale výsledky
těchto světových akcí za spolupráce s budhisty, te
dy rázu ekumenického, byly opravdu žalostné, i když
některé australské a americké časopisy výzvy uve
řejnily. Jako křesťan musím říci, že křesťané světa
ve své spirituální pomoci ohroženému Vietnamu cel
kem selhali. Můj vietnamský přítel na to reagoval
výrokem, že by se nebál komunismu, kdyby nebylo
dekadentních křesťanů.
Další výkřiky ze Saigonu vyzývají k nedůvěře v
jakékoli dohody s komunisty, k nedůvěře v détente
a v mírovou koexistenci. Po ženevském rozdělení Viet
namu pokračovala komunistická agrese ze severu,
tajná vyjednávání Američanů se severovietnamskými komunisty r. 1972 nevedla k zastavení agrese,
přesto, že již tehdy Američané nabízeli stažení svých
vojsk, a konečná dohoda r. 1973 o zastavení infiltra
ce a o vytvoření Rady národního usmíření, tedy koa
lice s komunisty, a příslib svobodných voleb za účasti
komunistů, to vše vedlo jen k další komunistické
agresi a k jejich vítězství a diktatuře.
Tak skončila neúspěchem antikomunistů válka, vekteré bylo zabito na obou stranách více než půl
druhého miliónu lidí. Zabýval jsem se v tomto člán
ku úmyslně jen antikomunistickými nedostatky, abych,
upozornil na naléhavou nutnost vyšší úrovně antiko
munistů a jejich metod. Je mi ovšem jasné, že všich
ni Vietnámci nejsou zkorumpovaní a že americký lid
přinesl opravdu velké oběti pro Vietnam, a přál bych
si, aby poznání příčin vietnamské tragedie vedlo k
celkové nápravě ve svobodném světě..
Rozhodně měl pravdu vietnamský básník patnácté
ho století Nguyen Trai, když v době, kdy se vietnam
ský lid osvobodil od čínské nadvlády, napsal: “ Někdy
jsme byli slabí, někdy silní, ale nikdy jsme nebyli
bez hrdinů.” Jsem přesvědčen, že takoví hrdinové
existují i dnes a že se jím podaří vyburcovat ochab
lý svobodný svět zavčas v době hrozivých krizí, které
jsou přede dveřmi, a že nelidský komunismus s klam
nou maskou humanity bude poražen a že tedy vý
křiky ze Saigonu nebyly zbytečné. Obávám se však.
že když morální rozklad a korupce dostoupí určité
míry, pak svoboda se dá zachránit jen opravdu nad
lidským úsilím a velkým očistným utrpením.
Prezident Ford a jeho
poradcovia přivítali zmluvu s uspokojením. To jed
nak preto, že už na začiať
ku roku povedal v kongre
se minister práce, že očakáva tohoto roku prírastok
9 až 10% na nominálnych
mzdách a táto zmluva do
tohoto rámca zapadá. Ale
prezident uvítal zmluvu aj
preto. že sa obával, že ak
by nebolo došlo k dohodě,
musel by požiadať súd,
aby na základe Taft-Hartley-ho zákona vyhlásil stav
mimoriadneho národného
ohrozenia a nariadil do

pravcom nastúpiť do pra
če a vyjednáváme o kolektívnej zmluve odložit’ o
90 dní. To by prezident
v tomto roku prezident
ských volieb nebol rád urobil.
V tlači sú komentáre k
tejto
novej kolektívnej
zmluve zdržanlivé. Váčšinou sa poukazuje na to,
aky to bude m ať vplyv na
ďalší vývoj mzdovej hla
diny. Jedno je však isté,
že
spomenutú formulu
“ cost-of-living” budú teraz
požadovat’ všetky odboro
vé organizácie.
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H L A S

D O M O V A

č e s k o s lo v e n s k o v e ik r a t c e
— M. Marský napsal v
pražském S. S. (16. 4.),
úvahu na téma Čs. zahra
niční politika a Latinská
Amerika.
Kromě Kuby
zmiňuje se o několika dal
ších zemích. Píše: “ Po
boku SSSR se Českoslo
vensko významnou měrou
podílí na rozvoji spoluprá
ce s řadou latinskoamerických zemí a přispívá k
jejich vymaňování ze zá
vislosti na ÚSÁ. úspěšně
rozšiřujeme a prohlubuje
me s nimi vzájemné vzta
hy a s mnohými jsme na
vázali a posilujeme úzké
přátelské svazky. S někte
rými - zejména s Peru,
Mexikem, Argentinou a
Kostarikou - navazujeme
vlastně v nové rovině na
tradici. Novou podobu do
stala zejména v oblasti
politických styků jednání
mi a uzavřenými dohoda
mi hospodářskými a kul
turními. Příznivě se vyví
její naše vztahy i s Ecua
dorem a Panamou. Máme
rovněž zájem o rozvoj
dobrých, styků s Kolumbií
a Venezuelou . . .” P o sta
rostlivém referování
o
“ hrubém a masovém po
rušování základních lid
ských práv a teroru proti
demokratickým silám” v
Chile (zatím co, jsou přece
základní lidská práva za
ručena v komunistických
státech ústavou), uzavírá
Marský zjištěním, že “ čs.
zahraniční politika bude
také v budoucnosti posky
tovat podporu národům
Latinské Ameriky, bojují
cím za své osvobození a
rozvíjet všestrannou spolu
práci se zeměmi, které ne
ekonomickou nezávislost,
závislost získaly a pomá
hat jim v boji proti neokolonialismu. ' Je to poli
tika, která vyvěrá ze sa
motné podstaty našeho so
cialistického společenské
ho zřízení” .
— že se v Československu
hodně krade - trochu taky
díky soudružskému vlivu
z východu -, je všeobecně
známo. Krade se všechno
možné, tak z Kladna do
šla zpráva, že tam byl
vzat 15. dubna do vazby
231etý Dušan O., protože
ukradl - pohřební vůz. V
Praze byl ale vzat do vaz
by 371etý Ervín H., ačkoli
nekradl. Ten totiž “ mařil
úřední rozhodnutí” , přes
něji “ soustavně se vyhý
bá protialkoholnímu léče
ní, které mu bylo naříze
no soudem v Praze 8” .
— Ke konci loňského ro
ku měl Hradec Králové
87.217 obyvatel a v celém
tamním okrese žilo 154.663
lion. V minulých dnech si
město získalo publicitu v
domácím tisku tím, že v
době sjezdu KSČ ohlásilo,
že má 9 tzv. “ agitačnícb
v nichž bylo na 20C
tematických a stejný poSet ideově zaměřených vý-

oh. Leninova třída se vě
novala Jednotlivým sjezlům KSČ a “ úspěchům
oři budování socialistické
společnosti” , Mírové náněstí připomenulo činnost
i úspěchy svazáků, pioný
rů a jisker, Dukelská tríla
“ zdůraznila význam
KXV. sjezdu KSS” atd.,
;akže si Hradečáci užili!
— Dne 10. dubna porušilo
rakouské sportovní letad,o čs. výsostné území a
oylo donuceno čs. vojen
skými letadly k přistání
na čs. půdě. Oba rakouští
Dbčané, kteří tvořili posádtu letadla, byli později
propuštěni, resp. předám
■akouským
pohraničním
nrgánům.

pomenout a vyzvat ke kli
du.
Sacharcv reagoval
tím, že udeřil hlídkujícího
milicionáře a rovněž ma
jora milice. Přítomní v sá
le požádali milici, aby pro
ti výtržníkům zakročila.
Mezitím se k výtržnosti
připojila i paní Bonnerová, která udeřila správce
soudní budovy. V písem
né výpovědi na oddělení
milice Bonnerová přiznala,
že správce udeřila úmysl
ně; její manžel tvrdil, že
jednal v sebeobraně, pro
tože prý mu milicionář
zkroutil ruce .-. .”

— V Praze zemřela ve vě
ku 86 let prof. Milada Ho
lá, -která učila nejprve na
prvním dívčím gymnáziu
Elišky Krásnohorské. Byla
— O sovětských disiden
také dlouholetou funkciotech se čs. čtenář dovídá
nřkou spolku Minerva.
jen zřídka a když přece,
tak je to ve zprávě opatr — Jindřich Polák natáčí
ně převzaté z Moskvy. v Jíncích u Prahy záběry
Naposled se dozvěděli o pro nový film “ Zítra vsta
A. Sacharovovi z tohoto nu a opařím se čajem” a
referátu: “ Sovětské orgá Jaroslav Papoušek natáčí
ny v sibiřském městě exteriéry k filmu "Koneč
Omsku byly nuceny za ně si rozumíme” .
držet Andreje Sacharova
a jeho manželku paní Bon- — Podle nového vládního
nerovou pro hrubou vý návrhu zákona má se zří
tržnost a napadení přísluš dit ozbrojený Sbor ochra
níků milice. Podle sděle ny letišť, který bude pra
ní zpravodajské agentury covat za obdobných pod
TASS přijeli manželé Sa mínek jako Sbor ozbroje
charovovi do Omska, aby ní ochrany železnic a bude
se zúčastnili veřejného rnít za úkol především
soudního přelíčení s jistým střežit a chránit letiště,
Mustafou Džemilevem. Po letadla a technická zaříze
vstupu do soudní síně se ní.
hlučně dožadovali pozorno — N. p. Sázavan ve Zruči
sti, takže je přítomný pří má v plánu vyrobit letos
slušník milice musel na 7,600.000 párů bot.

Pašeráci — biblí
Marcela Čechová
Přišel krajan a moc si stěžoval, že nemůže dostat vízum do Československa. Má
tam starou m am inku, rád by ji viděl. Dokonce už byl až na hranicích, pokoušel se
vyjednat, aby si s maminkou mohl alespoň přes dráty promluvit — vyhodili ho.
Jak je to možné? diví a zlobí se krajan . V žd yť už je z republiky pryč čtvrt století,
v exilu se držel vždycky stranou veřejného života, s Čechy se nekam arádil, exilo
vým spolkům se vyhýbal, prostě nikdy se neprojevil ničím , co by komunistický re
žim doma mohlo urazit. A teď ho nechtějí pustit domů navštívit rodiče. Jaká to
nespravedlnost!

Je smutné, že mnozí
krajané ani po trpké zku
šenosti neprohlédnou, že
pro komunistický režim
vůbec nic neznamená, chovají-li se v exilu “ mrav
ně'--’ - to jest nevstupují do
politických
spolků,
ne
účastní se žádných exilo
vých schůzí, demonstrací,
nepíší-li do cizího ani exi
lového tisku. Pro komuni
stický režim platí jediné
měřítko: odešel jsi - tedy
jsi imperialistický zrádce.
Čas v tomto měřítku ne
hraje roli, neboť v Česko
slovensku vládne tentýž
režim, před nímž náš kra
jan před čtvrtstoletím utí
kal. Nic se nezměnilo - jen
metody jsou propracova
nější - a lidé, kteří zů
stali, otupělejší.

koliv vnějších vlivů, které
by je mohly přimět k uva
žování o správnosti či ne
správnosti cesty k socia
lismu. Semtam je přeci
jen třeba pustit domů na
návštěvu krajana. A co
udělá
krajan?
Přiveze
svým milým dárečky - ne
jen šaty, boty a láhev
whisky, ale také fotogra
fie, někdy dokonce časo
pis, knihu a babičce rů
ženec a bibli. A to je ká
men úrazu, to režim pře
ce nemůže dovolit. I ten
docela nepolitický krajan,
který přijede bez bible,
zato však v nádherném
bouráku, je pro režim ne
příjemný, neboť nutí lidi
srovnávat a přemýšlet.
Snesitelnější je však pro
komunismus pašerák he
Léta, která ubíhají od roinu, než pašerák růžen
odchodu první poválečné ce a svátých obrázků.
exilové vlny z vlasti, při
O řadovém čs. občanu
nášejí komunismu vážné si naši krajané odnášejí
starosti. Snahou každého většinou výsledný dojem,
totalitního režimu je izo že za léta komunistické
lovat poddané od jakých vlády zmaterialističtěl a

Ty ostatní strany
Čs. propaganda v cizině tvrdí s oblibou, že de
mokracie v ČSSR je zaručena i tím , že se o vede

" . . . Díky moudrému vedení KSČ v čele s ge
nerálním tajem níkem a prezidentem republiky Gu-

ni státu podílejí se stranou komunistickou ještě dal
ší čtyři strany. Známe ovšem funkci těchto "po
litických stran ", ale pro pobavení si přece pře

stávem Husákem se podařilo překonat rozvratné
důsledky krizového období let 1968-69 . . . čs. stra
na lidová se bezvýhradně hlásí k aktivní podpoře

tiskneme aspoň krátké úryvky z projevů vedoucích

zám ěrů a cílů KSČ . . . P řijm ě te ujištění, že pro
Čs. stranu lidovou budou závěry X V . sjezdu KSČ
programovým dokumentem zavazujícím všechny
je jí členy k nadšené a obětavé práci pro další roz

těch čty ř konkurenčních "s tra n "
sjezdu jiné politické strany — KSČ.

na nedávném

Předseda čs. strany socialistické dr. B. Kučera:
" M y , členové Čs. strany socialistické . . . se k
cílům , o nichž jedná X V . sjezd KSČ, zcela jedno
značně hlásíme. Pokládáme je i za své c í l e . . .
V ím , že náš současný rozvoj by byl nemyslitelný
bez úzké spolupráce s ostatními socialistickými
zeměmi a zejména s naším přítelem a spojencem
Sovětským svazem. Znovu jsme si to uvědomili
seznamujíce se s hlubokými myšlenkami X X V . sjez
du KSSS . . . Chci vás ujistit, že budeme podpo
rovat uskutečňování programů X V . sjezdu KSČ . . ."
Předseda Strany slovenské obrody J. M jarta n :
" M y , členové Strany slovenské obrody, z hlubo
kého vnitřního přesvědčení bezvýhradně uznáyáme
vedoucí sílu KSč . . . Vaše úspěchy, soudružky a

květ naší milované socialistické vlasti, pro další
upevňování a prohlubování bratrských svazků se
SSSR a všemi zeměmi tábora socialismu, pro po
krok a m ír na celém světě."
M . žákovič jménem Strany slobody:
" . . . Letos si připomínáme slavné jubileum —
55. výročí založení KSČ. Dovolte, abych k tomuto
svátku vyslovil jménem Strany slobody upřímné
přání, projev úcty a díků za všechno, co za toto
období, plné obětí i vítězství, pro náš pracující lid
udělala. Trvalou zásluhou KSČ zůstane to, že uči
la naše lidi poznávat a m ilovat Sovětský svaz.
Správně poukazovala na to, že bratrství a spoje

soudruzi, jsou i našimi úspěchy. Proto jsme vždyc
ky podporovali a budeme i nadále podporovat po
litiku KSČ "

nectví se sovětským lidem je zárukou naší svobo
dy a státní nezávislosti, že naši osvoboditelé jsou
našimi věrným i přáteli i v letech mírového budo
v á n í." atd.

R. Petera, jménem ústředního výboru čs. stra
ny lidové:

To je ukázka vzorné spolupráce politických stran,
nebo . . .

zcyničtěl. Má se. zvláště
po sovětské invazi,.po ma
teriální stránce lépe než
kdykoliv předtím, neboť
Sověti si politicky právě
teď nemohou dovolit sní
žit vyspělému Českoslo
vensku úroveň. Je tedy na
trhu víc svetrů, nití i toa
letního papíru, než bývá
v socialistických krajinách
zvykem. Po této stránce
nemohou příbuzní ze Zá
padu své blízké při návště
vě ohromit. Čeho se však
nedostává - a jak z po
drážděných akcí režimů vi
dět, poptávka stále stou
pá - je potrava duševní.
Jde přitom nejen o infor
mace politického rázu knihy doma zakázaných
autorů, exilový tisk atakdále, ale i o náboženské
texty a svaté obrázky.
Tam, kde tělo je .nasy
ceno, může hladovět duch.
Tuto pravdu však marxi
sté nemohou přiznat a
proto rozpoutal českoslo
venský tisk v poslední do
bě velkou kampaň proti
“ imperialistickým
paše
rákům” . Hle. co například
píše pražská Práce:
“ ★ N EPR O JD O U !
Překlady Solženicynova
profisovětského pamfletu
Souostroví Gulag. Rozmnoženiny Dubčekova hanopi
su. Štvavé letáky. Emigrantské
dopisy.
Bible,
náboženská literatu ra. De
set metrických centů těch
to proradných tiskovin za
drží příslušníci svazku po
hraniční stráže Slovenské
ho národního povstání za
pouhý rok. Navíc kupy
Svatých obrazů, růženců a
desek s nahrávkam i textů
očerňujících naše sociali
stické zřízení. Diverzanti,
špióni, zločinci, utečenci,
podloudní turisté - to jsou
individua, která se stále
snaží vpašovat tyto zbra
ně imperialistického ideo
logického arzenálu do naší
vlasti bez ohledu na závě
ry konference v Helsin
kách."

Pozoruhodné je, že sva
té obrázky a Písmo, tedy
věci absolutně nepolitické,
jsou klasifikovány jako
“ štvavá literatura” a za
řazeny do stejné katego
rie nebezpečných předmě
tů, jako protikomunistické
(Pokračování na str. 8)
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Kalendář H D
KVĚTEN 1976
Jarka Vlčková

• V prvém poschodí domu arch. Wolfa na nároží
ulice Vodičkovy a Palackého v Praze vystavoval před
vánocemi r. 1866 akademický malíř Antonín Chiť
tussi uměleckou žeň posledních měsíců své tvorby a
sklidil ohromný a zasloužený úspěch. Dokázaly české
kulturní veřejnosti, že důvěra a naděje kladené v je
ho nadání byly správné. Po návratu z Paříže do vla
sti chodil pro malířské náměty na svou rodnou Vy
sočinu (Krajina s lomem), v roce 1866 se však staly
jeho novou láskou jižní Čechy (Lasenický rybník).
Když však K. Herain vzpomínal r. 1921 malířova třicá
tého výročí úmrtí, použil slov: “ Zemřel ctěn, vážen
a oslavován. Po třiceti létech neví o něm širší ve
řejnost ničeho.” Antonín Chittussi, jehož podobiznu
namaloval r. 1877 František ženíšek, zemřel 1. květ
na 1891.
• J. V. škoda, sochař, autor plastických výzdob
mnoha veřejných budov, sousoší Labe s Orlicí a pom
níků (J. L. Pospíšila v Hradci Králové, J. T. Helda
v Třebechovicích, Jana Husa v Mochově a M. Tyrše
v Nymburce) se narodil 1. 5. 190J.
• 2. května 1896 se narodil divadelní režisér Jan
Škoda, který v Praze založil Realistické divadlo. Pra
coval v divadle v Košicích, byl šéfem činohry v Ostra.vě, v Brně a ND v Praze.
• Profesor UK, nositel Medaile J. E. Purkyně, chi
rurg Jiří Diviš se narodil 4. května 1886. S prof.
Jedličkou vybudoval II. chirurgickou kliniku v Praze.
• 5. května 1916 zemřel autor Husova pomníku na
Staroměstském náměstí v Praze, sochař a medailér
Stanislav Sucharda. Jeho stěžejním dílem je pomník
Františka Palackého v Praze, na němž pracoval spo
lu s arch. A. Dryákem a J. Mařatkou.
• Vynikající český herec, v létech 1864 - 1910 člen
činohry ND, Jindřich Mošna zemřel 6. 5. 1911. V
době arény Na hradbách, poboční scény Prozatímní
ho divadla, měla jeho veseloherní spontánnost u li
dového obecenstva velké úspěchy, v ND ' překvapil
svým uměním vnitřní charakteristiky. Harpagon v
Lakomci, dědeček Dubský v Našich furiantech, Ka
lafuna ve Strakonickém dudákovi, jedinečný Lízal v
Maryše, Divíšek v Otci — těmito úlohami sloužil roz
voji národní dramatiky. Nezapomenutelný byl jeho
Principál v Prodané nevěstě, jehož vždy zpíval a
hrál s premiérovým soustředěním, české herectví v
Mošnových dramatických postavách přesáhlo domácí
průměr a přiblížilo se úrovni světové.
• Značnou vědeckou závažnost mají stále divadelně
historické práce dramatika a knihovníka Národního
musea v Praze Jana Bartoše, který zemřel 6. květ
na 1946. Osobitá koncepce jeho knih přinesla v mno
hém ohledu nový pohled na dějiny Prozatímního £
Národního divadla.
• 6. 5. 1856 se narodil v Příboře prof. MUDr. Sig
mund Freud, zakladatel psychoanalýzy. Pomník, kte
rý mu byl u příležitosti 30. výročí jeho úmrtí v Pří
boře odhalen, je dílem sochaře F. Navrátila a arch.
Zd. Makovského.
• Géza Včelička (vl. jm. Antonín Eduard Včelička)
je znám svými romány ze sociálního prostředí (K a
várna na hlavní třídě, Policejní hodina). O evokaci
staré Prahy se pokusil v románě a i v lyrické kultur
ně historické reportáži. Byl u nás organisátorem
trampského hnutí. Géza Včelička se narodil 7. květ
na 1901 a zemřel 30. prosince 1966.
• Podle cyklu “ kreseb Stanislava Lolka, malíře a
grafika, vytvořil R. Těsnohlídek knihu a L. Janáček
operu Liška Bystrouška. Lolek, impresionista, byl
krajinářem a malířem lesní zvěře. Knižně vyšel v
Zábřehu na Moravě jeho Lovecký deník, neboť kro
mě málování byl i náruživým lovcem. St. Lolek zem
řel 9. 5. 1936.
• Architekt a malíř Bedřich Feuerstein, Kotěrův žák,
zemřel 10. května 1936. Projektoval u nás Památník
odboje, krematorium v Nymburce. Pro ND vytvořil
řadu scénických výprav (čapek: RU R).
• Na rozhraní 19. století se objevuje ve Vídni český
hudební skladatel, vamberský rodák Jan Václav Hugo
Voříšek, jenž určuje další hudební vývoj své doby.
Je to však předčasně zesnulý genius, který se narodil
11. května 1791. V Paříži pak representuje v téže do
bě českou emigraci pozoruhodný zjev Antonína Rejc-:hy. Jeho skladatelský význam byl předstižen jeho čin
ností teoretickou, již rozvinul jako profesor kompo
sice na pařížské konservatoři a vychoval tam řadu
vynikajících žáků (Berlioz, Liszt, Gounod). Za svoje
dílo byl jmenován členem Francouzské akademie.
Zemřel 28. května 1836.
(Pokračování na str. 6)

DOMOVA

3. 5. 1976

K zvýšeniu světověj produkcie potravin

Stroje, genetika, baktérie,
“r r r
katalizátory
Vo vsetkých úvahách agronómov a ekonómov o možnostiach zvýšenia světověj py a zemných ■olejov, z
produkcie potravin kladie sa prvořadý doraz na novů poťnohospodársku tech- ktorých sa vyrábajú tie
nológiu, na ktorej sa pracuje, na nové přínosy poťnohospodárskej agrotechniky najdóležitejšie hnojivá.
a agrobiológie, najma rastlinnej genetiky. Konkrétné to znamená zavedeníe
Genetici hťadajú odpo
nových výkonnějších poťnohospodárskych strojov a nových výnosnějších a na věď na tento ekonomický
živiny bohatších odrod poťných kultúr, nových hybrid a zušťachteným mono- problém a vrhli sa na bak
kultúr, obilnin i tráv.
térie. Povedali si, že keď
čo sa očakáva od novej agrotechniky? Pre vysvetlenie je možno zá js ť na motýlokveté rostliny ako je
niektorú z fých najmodernejších fariem v Spojených štátoch. Tam totiž už lucerna alebo ďatelina z
najdeme prvky tej novej poťnohospodárskej technologie, ktorá má priniesť nový luštěniny, móžu v symbió
rozkvet poťnohospodárskej produkcie postupné aj v iných zemiach. Ide často ze s baktériami, ktoré žiuž len o to, aby sa tiefo prvky novej technologie uplatnili komplexně a v čo jú v podobě drobných
najširšej praxi, lebo len tak móžu priniesť želafelný výsledok.
uzlíčkov na koreňoch tých

Keď uvedieme, že dnes
každý poťnohospodársky
pracovník vo Spojených
štátoch vyprodukuje tri
rázy toťko ako vyprodu
koval před 20 rokmi, alebo keď uvedieme, že před
20 rokmi vyprodukoval
americký farmár potravin
pre 15 spolu-občanov a že
dnes už vyprodukuje pre
52, tak si málokto vie před
stavit’ , ako je to v praxi.
A na to nám' muže dat'
odpověď návštěva na niektorých farmách na americkom středozápade v
oblasti Des Moines.
Tak například farmár
Howard Elson hospodáril
před 15 rokmi na 240 hektároch, dnes hospodáři na
440 hektároch. Vtedy ne
najímal
pomocné
sily
(okrem špičkových práč
za žatvv) a dnes nenajímá
pracovně sily. Vtedy obro
bil všetko sám s rodinou
a dnes obrobí všetko sám
s rodinou. Napracoval sa
dosť, ale před 20 rokmi
viac ako dnes. Prečo pra
cuje dnes menej? Farmár
Elson vysvětluje: “ Před
20 rokmi, aby som zožal
2.000 bušelov kukuřice na
klasoch, musel som za
čat’ o 5. ráno a trvalo mi
to do 7. hodiny večer.
Dnes všetko urobím za je 
den deň a už aj odveziem
kukuřičné zrno. Přípravu
pódy před osevom som
skrátil na polovičku. Použijem najsilnejší traktor,
ktorý vlečie za sebou šest’
pluhov s ostatným nářa
dím osevného agregátu,
vysejem kukuricu do 20
riadkov zároveň a tak
obrobím za deň 80 hektárov.”
Nová technológia umož
ňuje vykonat’ aj špičkové
práce na jar, v čase žatvy a na jeseň dokladné
a rýchlo. A to je dóležité
najma v rokoch nepriazni

veho pocasia, keď třeba
úrodu rýchlo zobrať z po
lí z obavy před předčasný
mi mrazmi a sněhovými
fujanicami. V oboch prípadoch je čas rozhodujúcim činitel’om čo do úro
dy. Najlepšie to poznáme
zo skúsenosti Sovietskeho
zvázu, kde pre nedostateč
ná
techniku
podťahne
často dobrá úroda zkáze
na poli.
Ešte viac než od techno
logie sa očakáva od poťnohospodárskej genetiky.
-Odborníci si dali tieto úlo
hy: vypěstovat’ také od
rody obilnin a tráv, ktoré
by boli odolnejšie proti nepriaznivým
klimatickým
pomerom, najma suchu,
potom také. ktoré by spo
třebovali menej umělých
hnojív na rovnaké množ
stvo úrody a konečne ta
ké, ktoré by lepšie - za
pomoci bi-ologickej symbió
zy - věděli- využit’ dusík zo
vzduchu.
Pokial’ sa týká hybridného obilia, ktoré by bolo
odolnejšie voči nepriaznivým klimatickým
podmienkam, majú odborníci
na mysli nielen zakrslé
druhy pšenice a ryže, kto
ré sa už osvědčili v niektorýeh oblastiach Ázie,
ale najma hybrid pšenice
so žitom, či takzvané triticale, ktoré sa úspěšně
uviedlo v zrovnávacích pokusoch s najkvalitnejšími
odrodami pšenice.
V eťký doraz kladů od
borníci aj na zušťachtenie
tráv, najma tých, ktoré

rostlin,
zužitkovat’
dobré vegetujú v suchých to
podmienkach. Tie sú však vzdušný dusík a viazať
nateraz ťažko stráviteťné ho v podobě bíeíkovín vo
aj pre bylinožravcov. Ale svojich tkaninách prečo by
to sa dá změnit’ a ich vý nemohli dokázat’ to isté aj
živná hodnota zvýšit’ . V obilniny. Keď to dokážu aj
týchto pokusoch ide sa aj luštěniny ako je hrách,
z opačného konca. Je to alebo šošovica. prečo by
tiž známo, že tieto ťažko- to nemohla dokázat’ aj
stráviteťné trávy, ako je kultúra kukuřice? A tak
bermudská tráva, dobré sa odborníci rozhodli prezužitkujú bývali a zubři. viesť gény, či zárodky k
A tak začali poťnohospo- vlastnostiam, ktoré umoždárski genetikovia křížit' nia symbiózu s baktéria
tieto
menej ■ ušťachtilé mi, z motýlokvetých do záplemená bylinožravcov s rodočnej hmoty iných kulušlachtilými žírnymi ple- túrnych rastlín: pšenice,
menami dobytka. Narazili kukuřice v prvom radě.
Odborníci přišli tiež na
však na jednu překážku,
že totiž takíto kříženci sú to, že existujú také bakté
neplodní a tak ďalšie roz- rie, ktoré umožňujú travi
množovaníe potomstva ho- nám fixovat’ či zachyco
ciako želateťného z hra vat’ vzdušný dusík a tak
diska potrieb živočíšnej ho viazať vo svojich tka
produkcie bolo znemožně ninách: Aj tieto baktérie
né. Štúdiom genetického bude třeba prinútiť k sym
založenia hybridov a vhod bióze s kultúrnymi plodi
ným zásahom do ich záro- nami. čo by mohlo ísť
dočnej hmoty sa podařilo ešte ťahšie, lebo poťné
toto překonat’ , a tak ma kultúry obilnin sú botanic
zušťachtené
jú odborníci nádej, že z ky vlastně
tohoto hybrida, ktorý dob traviny.
ré skonzumuje aj tie najVo výskumnom procese
menej ušťachtilé traviny, je konečne ešte ďalší po
bude stejk lačnější.
kus pomocou určitých che
Konečne nová poťnoho- mických látok. ktoré majú
spodárska technológia sto schopnost’ urýchlo\ra ť biojí před vážnou úlohou: vy- ~chemické reakcie. či po
poriadať sa s problémom mocou takzvaných katalyneustálého prihnojovania. zátorov fixovat’ či zachy
Hnojivá, ako je známe, je tit’ dusík zo vzduchu už aj
nedostatok a tento nedo bez baktérií.
statek sa zváčší akonáhle
Praktické využitie všeisa začne intenzívně hospo kých týchto metod novorodářů’ aj v rozvojových diacej sa poťnohospodárkrajinách. Okrem toho sú skej
technologie
maže
umělé hnojivá drahé a ich mať dnes ešte nepředví
cena sa neustále zvyšuje daný impakt na celosvěto
so zvyšujúcimi cenami ro vá produkciu potravín.

Veškerá P O JIŠ T Ě N I odborně provedou

<
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1

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , V íc -, 3W 9

•vwvwvv^/yv\/wv^MA/vyvwvvyvvwvtwvwvvvwvvwvv"*<*>w

3. 5. 1976

HL A S

DOMOV A

- s-

Co bude?

Nevhodná slova

Ferdinand Peroutka

Milan Růžička

Kdo by mohl říci, co bude? Ale snad je možno na kratší dobu odhadnout, co je pravděpodobné.

\ Z nafoukanosti tě nejčastěji podezírají prázdní.
Detenta bude pokračovat, ačkoli někteří zklama ní státníci západu oznámili, že slova "d ete n ta " už \
★
nebudou užívat. Avšak i tak bude pokračovat trp ělivá snaha západu^dohodnout se se sověty o některých (
Nezajímá mne čeho je schopen, ale co dokáže.
základních politických věcech. Kritikové takové dosti jednostranné detenty ovšem na západě nechybějí. (
★
Jejich slabostí je , že neříkají jasně, co jiného by m ělo p řijít. Kritikové těchto kritiků se p tají, zda by f
Pokud v sobě nedokážeš najít střed, budou tvé
nebylo skutečným nebezpečím pro lidskou rasu na stolit politické prázdno nad problémy rozčileného a f názory jenom okrajové.
čím dále tím ozbrojenějšího světa. Solženicyn se pod robil interview v anglické televisi. Od začátku do
konce lpěl na jednom them atu: sověty už kde koho oklam aly, buďte ostražití. Zajisté. Ale ani on neřekl, kam až má ostražitost vést, co je v přítomné chvíli lepší, dosažitelnější než snad detenta s ostra
žitostí. Pokud sovětů se týk á, existence detenty je bezpečna. Kongres sovětské komunistické strany detentu pochválil s toho hlediska, že dává komunismu leckterou expansivní příležitost. Sověty nebudou
otřásat tím , co jim podle jejich mínění prospívá.

Zabyvame se pravděpo
dobnostmi.
Expansivní
tendence sovětů, jestliže
existují, sotva povolí. řekneme rovnou: nepovolí.
Jsou zakořeněny jednak v
sovětské státní nauce, v
leninismu, jednak jsou ži
veny pocitem rostoucí so
větské mod. Sověty budou
dále zkoumat politický, ho
spodářský a morální stav
západu a hledat, kde na
sadit páku. Vynikající zá
padní novinář napsal člá
nek, který působí dojmem
podzimu.
Jak
únavné,
psal, je mít ideologii, a
jak asi zbytečné; mnohé
ideologie se ukázaly faleš
nými, zkusme to bez ideo
logií. Možno namítnout:
názor, že ideologie není
třeba, je ovšem také ideo
logie. Kdyby západ, una■ ven svou dlouhou historií,
v níž už všechno bylo, se
zřekl ideologie, ideologie
by nezmizela se světa. So
věty přísahají na ideolo
gii, věrnost ideologii po
kládají za vrchol občan
ských ctností. A jsou nové
státy, ještě neunavené,
teprve na rozbřesku své

▼

►

i

▼

historie, pro ně ideologie
je jako hudba do pocho
du.
Nekomplikujme si otáz
ku ideologie.
Ideologie
prostě znamená v této
souvislosti, že lidé vědí,
co chtějí. Rozum nás na
vádí pochybovat, že led'
bez kormidla stejně spěje
kupředu jako lodi s kor
midlem. Ale i když je při
jata určitá ideologie, ne
ní zajištěna proti nedoko
nalosti lidské povahy, pro
ti omylům, krátkozrako
sti a nedomýšlení. Někteří
v sobě chovají protikomu
nistické přesvědčení, ale
zároveň dělají všechno, co
by jim komunisté, kdyby
mohli, přikázali dělat. Oni
jsou tak ušlechtilí, že se
štítí moci, jíž jejich de
mokratický stát ještě má.
Vojsko a vojenský rozpo
čet jsou jim nemilé, poně
vadž^ vojsko představuje
moc. Pro ně moc je zá
kladně neslušná. Mají svůj
demokratický a sociální
program, ale těžce snáše
jí pomyšlení, že by tento
jejich program byl chrá
něn před útočníkem, kte

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

rý má zcela jiný program.
Jestliže se politika neza
bývá mocí, čím vlastně se
zabývá? Rétorikou?
Až
dosud potřeboval i každý
reformátor ten nebo onen
druh moci. aby mohl za
čít s reformováním. A
když už reformoval, chrá
nil to mocí. Kdo se štítí
moci. nechť odejde z po
litiky. zabloudil někam,
kam nepatří. Ničeho ne
potřebuje sovětský komu
nismus tolik jako odpůrce,
který se štítí moci. Jestli
že pro takového odpůrce
věci špatně dopadnou, or
existuje, dokud ještě má
kam. a slovem a písmen:
odkudsi protestuje.
Stále se vrací omyl. že
snad sověty chtějí válku
Je-li dovoleno říci něcc
rázně, řekněme, že je t(
ani nenapadá. Mimo jiní
- Lenin nehlásal válku
nýbrž trpělivou taktiki
přetvářky, prolínání, vplí
žení, podkopávání, obkličo
vání. . Kdyby na místo to
ho nástupci Leninovi po
stavili válku, neosvědčil
vy se jako žáci Leninovi
odo.hvlili hv se od ieho do
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litického umění, na něž
byl hrdý a jež hájil proti
netrpělivcům. Roli hraje
i sovětské obyvatelstvo.
Necítí se nijak ohroženo
ve svých hranicích a dá
vá,' jako všechny masy,
rozhodnou přednost míru
před dobrodružstvími vlá
dy. I diktátorská sovětská
vláda by se rozpakovala
zahájit
doma veřejnou
kampaň pro expansi pro
středkem války.

▼

Co tedy bude? Dále bu
de tichá soutěž moci mezi
západem a východem, ale
snad i něco jiného bude.
Určité pravděpodobnosti,
nové dimense soutěže se
rýsují. Sovětští komunisté
by nebyli tak aktivní jako
jsou, kdyby se nepokusili
těžit z krise, jíž západ v
některých ohledech nepo
piratelně prochází. Nechy
bí známky, že sověty se
chystají soutěžit v myslích
lidí ne jako revolucionáři,
nýbrž jako ti, kdo v kazí
cím se světě zachraňují
solidnost, stálost a klid.
S největší důstojností se
(Pokračování na str. 6)
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Vysedět se dá snad postup, nikoliv pokrok.
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Prvotní funkcí fráze
zakrývat lež.
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Klaním se pouze tomu, co mě narovnává.
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Nikdy nepochopím, kde lidé, kteří mě zdržují, <
vj berou tolik volného času.
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Andrej Sacharov: Má země a svět (Molden, Vídeň, 1975)

Muž bez bázně o hany
"Z a touto fasádou se skrývá mnohé, co oči člověka, stojícího stranou, nikdy
neuvidí, skrývá se za ní moře lidského neštěstí, obtíží, zahořklosti, krutosti,
nezměrné jjn a v y a lhostejnosti, které se za desetiletí nahromadily a podrývají

diví, že “ umění a huma
nistické vědy vůbec ze ze
mě nevymizely” .

základ společnosti.. V naší zemi je abnormálně mnoho nešťastných lid i, které
Tzv. levicoví intelektuá
příznivý osud vynechal: osamělí staří lidé s malininkým důchodem; lidé, kteří lové na Západě však vidí
si nenašli v životě místo, kteří nem ají ani práci, ani možnost vzdělání, ani jen ty úspěchy, nafouknu
pořádný domov — a to i podle našich žebráckých norem: chronicky choří, které té do obrovitých rozměrů
žádná nemocnice nepřijm e; néspočetní alkoholici, kteří ztra tili schopnost se propagandou.
V
chóru
něčeho zachytit; půldruhého miliónu vězňů, obětí slepého a často nespravedli těchto
levičáků
zaniká
vého justičního aparátu, prodejného a závislého ja k na úřadech, tak na místní hlas liberální inteligence.
" m a fii" , lidé, kteří jsou s konečnou platností z řádného života vyloučeni; prostě “ Levicově liberální móda”
sm olaři, kteří nedovedli v pravý čas podstrčit úplatek tomu pravém u."

Takto bezohledně odha
luje “ otec sovětské atomo
vé bomby” Andrej D. Sa
charov opravdový život v
Sovětském svazu. Říká, že
lékařská zařízení jsou ve
většině míst na úrovni mi
nulého století, že učitelé
jsou chudí jako kostelní
myši a uštvaní; není prý
pravda, že v Sovětském
svazu jsou nejlevnější by
ty na světě: čtvereční
metr bytové plochy je v
poměru k průměrnému vý
dělku stejně drahý jako v
západních zemích; bezpo
chyby prý není v SSSR
největší produktivita prá
ce na světě, zato však
zmilitarizování hospodář
ství, neslýchané vysc-ké na
mírovou dobu; o stavu so

větského zemědělství radě
ji nemluvit, je katastrofál
ní; ze všeho nejsmrtelněj
ší však prý je potlačování
každé intelektuální svobo
dy, zardoušení každé kriti
ky a pronásledování těch,
kdož si dovolí smýšlet ne
koní ormně.
O těchto faktech se
ovšem nemluví jen v So
větském svazu samém, i
navenek, třeba turistům,
ukazuje režim jen zářivou
fasádu úspěchů, kterých
se v Sovětském svazu bez
pochyby dosáhlo. Tak se
oficiálně propaguje prolha
né dogma o výkonném politicko-ekonomickém systé
mu v Sacharovově zemi
jako “ vzoru pro všechny
země ostatní” , čísla mluví

Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

IMTIMNI MYŠLENKY
KAPITÁNA MINÁŘIKA
Jaroslav Kujeba

Slavní mužové mívají sve zpovedniKy. riaion pocti
vě zapsal všechny diskuse, které jeho učitel Sokra
tes uspořádal, aby pozapomněl na — ostatně opráv
něně — Xantinino spílání. Herr Eckermann zazname
nal, co Geheimrat Johann Wolfgang řekl i neřekl.
K. č. kladl starému pánu otázky o světě i zasvětí a
Viktor Fišchl poctivě, tradoval, co si nahlas jnyslel
originální syn starého pána. Kdyby byl Gutenberg
žil o sto let dříve, mohli jsme číst, z čeho se zpo
vídala královna Žofie Janu z Pomuku; takhle skon
čil neslavně, což mu ovšem pomohlo k pozdější slávě.
Je tedy nasnadě, že ani kapitán Minářík nemohl
zůstat bez svého Platóna, Eckermanna a dalších pří
slušníků zpovědnického cechu. Vybral si k tomu mne.
Pozval si mě do Bartolomějské a hned u dveří jsem
poznal, že je těhotný hlubokými myšlenkami,^ přesně
tak, jak to je patrno z jeho televizních a jiných pro
jevů. Postavil na stůl hořčák a řekl: “ Ptejte se!
Ptejte se mě na věci, kerý sem nemoh’ říct ve
řejně, ale kerý mě tížej. Chci ulevit svý rozvědčický duši.” A tak jsem se ptaL
Já: Jste, soudruhu kapitáne, šťasten, že jste mohl
úspěšně splnit svůj úkol?
K. M .: Nó tak, šťasnej, to jó. Hrozilo totiž, dyž
mě propustili z Rádia, že budu muset něco máknout.
Tady mám vo lehy postaraný.
Já: Copak jste ve Svobodce nemusel makat?
K. M.: Nó tak, musel. Ani né tak v úředních ho
dinách, to sem dycky nějak zařídil, aby toho na mě
moc nezbylo, od práce tam byly ty emigrantský zrů
dy, že jó. Potom ale, když nebezpečí práce v R á
diu pominulo, tak to teprv začlo. Po večerech, vité?
J á : Vlastní práce rozvědčíka . ,.
K. M .: Nó, tak, pití patří tak nějak k tomu.
Já: Aha, asi se vám stýskalo..
K. M .: Nó tak, taky proto. Já stesk léčil hlavně

sama, je ovsem třeba je
znát.
životní úroveň sovětské
ho občana je neobyčejně
nízká. Sacharov vypočetl,
že si obyvatel SSSR vydě
lá průměrně na hlavu 30
dolarů měsíčně: na Zápa
dě připadá na hlavu 600
dolarů a víc. Zásobování
potravinami neklape, fron
ty před obchody jsou den
ním zjevem, starobní dů
chody jsou k smíchu. Vol
ný pohyb i uvnitř státu je
omezen a to i poté, co se
začaly vydávat .v lednu
1967 domácí pasy. Spotře
ba alkoholu je dnes třikrát
větší než v carském Rus
ku. Stranicko-státní mono
pol v kulturní oblasti je
tak ničivý, že se Sacharov

nazval Sacharov kurs, je
hož prameny jsou “ snaha
mladých lidí provést nej
radikálnější změny”
a
“ strach zkušenějších a
opatrnějších zástupců star
ší generace, že by mohli
zůstat pozadu za svými
dětmi” . Podporuje jej ta
ké neustálé ovlivňování
prosovětskou a pročínskou
propagandou, která “ smě
šuje různé v podstatě
správné ideje s poloprav
dami nebo s úplnými lže
mi” . Nebezpečí nespočívá
podle Sacharova jen v ne
dostatečné informovanosti,
ale i v nemožnosti infor
maci kriticky zvážit. Levičáci na Západě nevidí ne
bo nechtějí vidět ohrožení
totalitními státy, nechápou

Vzkaz od maminky
Michal Racek
M ilý hošíčku
Odešla jsem jen nakoupit
Tak abys neměl starost
Zbytečně často tě ovívá
a do očí štípe ja k kouř
Neboj se že bude nákup těžký
Těch pár konserv a trochu té ovocné
šťávy
M ravenci unesou víc
Tak abys tu svoji starost
nenechal zbytečně fičet kolem
Neboj se že by mne porazil vůz
Mám dosud bystrý zrak i mysl
Páska stáří m i oči dosud nekalí
a nohy kráčejí pevně
jako když kuželky stavíš
Nechoď mi naproti
Půjdu do více krám ů
A fy mi svou starost naproti neval
ja k zbytečný sud
se starou a zkaženou vodou
V žd yť já se vrátím
A jednou mě věčnost obejme
zahalí ve svůj plášt
a stejně mne pak neuvidíš
T ak co s takovou veteší jako je
starost

o mne

Ale já jsem si šedi nad matčin vzkaz
hřál

si o

něj sepjaté ruce

ja k

o

kamínka
hřál si o něj
a modlil se

svou naději

dokud se nevrátila

(Pokračování na str. 8)

tou znělkou Rozhlasovejch novin, víte, tím “ Kupře
du levá, zpátky ni krok” . Dycky dyž sem to usly
šel, tak sem se rozbrečel. Byl sem doma a byl sem
zase rád, že doma nejsem. Baně, já pil hlavně proto,
že sem měl spoustu kámošů, kerý mi dycky nějakýho toho frťana nabídli, takže sem v rámci svý rozvědčický činnosti narušoval životní standard tý emigrantský chásky. To považuju za mnohem důležitější
než všechny dokumenty, kerý sem ukrad.
Já: Našemu lidu jste neodhalil všechny. Prozra
dil jste, že se o některých bude hovořit na jiných
fórech.
K. M .: Nó tak, možná, že budu mít na krku ža
lobu o rozvod a že na mne žena podá trestní ozná
mení, protože sem jí tak nějak zespolečenštil pár
šperků.
Já: Nemáte z toho strach?
K. M .: V tom my, komunisti, umíme chodit. Okrá
dání kapitalistů je tak nějak historická nutnost a je
to dobrá tradice VKS/b.
Já: Co budete dělat, až se pro s. Obzinu stanete
nezajímavým?
K. M .: Nó tak, budu tak nějak chodit na houby.
S Marákem a Řezáčem. Už to s nima mám vyjedna
ný. To je tak nějak zaměstnám rozvědčíků ve výsluž
bě. A kromě toho budu dělat topenářský melouchy.
Vypočítal sem si, že když budu makat na černo jen
2 hodiny denně, přídu si na víc než jako spíkr ve
Svobodce a skoro na tolik jako ministr vnitra. Ře
meslo má přeci jen zlatý dno, zvlášť dyž se provo
zuje v ČSSR na černo.
Já: Zmínil jste se, že jste při své odpovědné práci
pro vlast a s. Jaromíra Obzinu. byl neustále v ne
bezpečí.
K. M .: To bych řek. Vezměte si jen ten provoz.
Za těch sedm let, co sem byl v cizejch službách,
sem roztřiskal tři auta. Ale sem skvělej řidič a tak
sem si jen jednou poležel v nemocnici..
Já: Neměl jste strach, že umřete?.
K. M .: Nikoli, sílila mě myšlenka, že bych umřel
uprostřed práce a se dvěma pr-omilemi alkoholu v
krvi. Kromě toho sem věděl, že mě soudruzi nenechaj hnít v siré zemi, že mě převezou, jako sem

převážel tu a tam já je, a uloží na vyšehradskej
hřbitov, hned vedle Boženy Němcovy. Protože, a to
řikám jen vám, já sem spisovatel. Byl jsem členem
exilovýho PEN-klubu. To proto, že si jen výjimečně
pletu i s ypsilonem.
Já: Jak jste se dorozumíval s Američany, kteří
jsou v čele RSE? Diskutovával jste s nimi o inter
ních problémech stanice, říkal jste. Vy umíte anglic
ky?
K. M .: Nó tak, umim. Haudujůdů. This is the tejbl.
Potíže tu ovšem byly. Já mluvil oxfordskou anglič
tinou, kerý voni nerozuměj. Ale donutil jsem např.
ředitele Cooka, že se začal učit česky, aby mě moh
zasvětit lip do všech tajů. To víte, byli na mý rady
žhaví, časem sem stanici ved já sám, bez držení.
Já: Líbí se vám ten song, který na Vaši počest
složil Josef Laufer?
K. M .: Teď vám prozradím velký tajemství: ten
text pochází vlastně vodě mě. Z toho vidíte, že sem
literárně strašně nadanéj. Estébé mě chce navrhnout
na Nobelovu cenu. Soudruh šalgovič se dai slyšet,
že sem druhej Jesenín, kříženej s_ Majakovským.
J.
á: Soudruhu kapitáne, otázka na tělo: Co děv
čata?
K. M .: To byl druhej důvod, proč sem se vrátil.
Měl jsem na krku několik žalob o alimenty, manžel
ku první a druhou. Já vím, vono se to nesrovnává
se socialistickou morálkou, dyž je přede mnou bez
pečná jen ta holka, kerá vyleze na strom. Ale i rozvědčíci sou lidi a chceme-li poctivě špiónovat, ne
smíme se stranit žádný světský radovánky. Chyba
byla, že ty holky na Západě to všechno berou tak
vážně. V tom se liší od našich svazaček.
Já: Je skutečně pravda, že je většina zaměstnan
ců SE agenty CIA?
K. M .: N<3 tak, donedávna sem si tím nebyl jistej.
Ale tady mě soudruzi přesvědčili,- že to tak je. a tak
to tak nějak bude.
Poslední věty kapitán Minařík už jen blábolil. Při
čítal jsem to vyčerpání z rozvědčické práce, pak jsem
si však všiml prázdných láhví od hořčáku. Kapitán
najednou spadl pod stůl a jal se chrápat. Budu tedy
ve zpovědi pokračovat někdy jindy.
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Nové knihy
V minulých číslech jsme seznámili čtenáře s edič
ními plány pro období 1976-77, jak nám je oznámila
některá exilová nakladatelství. Informace o připra
vovaných knihách také naznačily záměry a vydava
telskou politiku jednotlivých nakladatelství, některé
ji mají vyhraněnou a dobře promyšlenou, některé v
tomto směru pokulhávají a jejich publikační výběr
je spíše náhodný než vykalkulovaný literární hodno
tou a ohlasem čtenářů.
Před několika dny jsme dostali opožděnou informa
ci curyšské Konfrontace, která patří mezi úspěšná
exilová nakladatelství. Propagační leták Konfrontace
oznámil pro rok 1976 vydání tuctu titulů. Krausova
humorná knížka To na tobě doschne již vyšla. Dále
to budou Podivuhodná dobrodružství Váni Chmotanova, ve které ruský anonymní satirik líčí krádež mumifikované Leninovy hlavy a z ruského originálu ta
ké vyjde překlad druhého dílu Solženicynova Souostro
ví Gulag (jeho anglická verze je již nějakou dobu
na australském knižním trhu). Jaroslav Dresler při
pravil pro Konfrontaci knihu vzpomínek na našeho
prvního presidenta — Masarykova abeceda. Ferdi
nand Peroutka zaslal k vydání některé své politické
eseje — sbírka má pracovní název TGM představuje
plukovníka Cunninghama, Marie Provazníkové připra
vila k tisku Sborník XI. Všesokolského sletu v Praze
1948. Románovou a povídkovou literaturu budou v
Konfrontací v roce 1976 .zastupovat Jan Pastor kni
hou Emauzy, Ladislav Grosman Hlavou proti zdi.
Jaroslav Strnad novelou Job, Ota Filip Cestou k
k hřbitovu a Arnošt Lustig Ditou Saxovou. K tisku se
také připravují knihy, které byly zařazeny do edič
ního plánu až po vytisknutí propagačního letáku, dal
ší kniha Friedricha Duerrenmatta Pád (Soudce a je
ho kat vyšla vloni) a klasické dílo Arthura Koestlera
Tma o polednách.
V Novém Yorku existuje malé nakladatelství —
Česká edice knih a hudebnin Hlas-Voice, kterou s
velkým nadšením řídí Josef Tománek. Z nových knih,
kterým J. Tománek umožňuje vydání, je jeho vlast
ní sbírka vlastenecké poesie a povídkové prózy (včet
ně fotografií) Plamenný čas, nám dobře známý Mi
chal Racek tam vydal již čtvrtou básnickou sbírku
Šepot v šeru. Mladý básník Daniel Strož bude publi
kovat avantgardní verše pod názvem Dlaň plná na
děje.
Jestliže se zmiňujeme o exilové poesii, pak by bylo
nevděčné se nezmínit o malé a průbojné edici Akt,
kterou připravuje ve švýcarském Geltenkinden básník
J. Shiling a jeho žena, výtvarnice L. Radová. Po
kud se nemýlím, vyjdou zde Sebrané verše Ivana
Krause, Schneiderovy Rozepnuté dny, sbírka J. Shilinga Jednou ti napíšu píseň a překlad Solženicyhových Pruských nocí.
Tuto poznámku o nových edičních plánech exilo
vých nakladatelství končím informací, která přesně
nezapadá, ale velmi se dotýká. Bývalý literární re
daktor Mladé fronty založil v Kanadě knihkupectví
a je ochotný zásobovat exulanty na celém světě ja
koukoliv literaturou, zejména ovšem tou, která se
dotýká našeho života v exilu (Kuška House, P. O.
Box 1507, Kingston, Ontario, Canada K IL 5C7). Do
stali jsme nyní již sedmé číslo jeho knihkupeckého
katalogu, který nepředstavuje jen výčet knih, které
má Kuska House na skladě, ale kromě zajímavých
marginálií a názorů tam najdeme i konstruktivní ná
vrhy, jako založení Svazu československých čtenářů,
knihkupců, nakladatelů a vydavatelů v zahraničí. Ter
by skutečně mohl být výhodný pro všechny uvedené
složky zejména využitím moderní komunikační tech
niky, která je jinak pro malé nakladatelství či knih
kupectví finančně nedostupná, a tak snížením cen v
exilu vydávaných publikací (sjednocené informační
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Czechoslovakian Country Club, NSW.
(C. C. C„ NSW.)
srdečně zve všechny krajany na

i1
i1
(Pokračování se str. 7)
j1
hrozbu sesuvu liberální
'slavnostní první veřejný podnik na pozemku klubu,, 1
ekonomie v státně kapita
i
30 Devonshire Rd., Kemps Creek, NSW.
(1
listický
totalitní
socia
i
na němž bude oslaven
1
lismus a neberou v úvahu
1
SVÁTEK
M A T E K
( 1 ani oslabení
obrany lid
1 v sobotu 8. května 1976 od 2. hod. odpoledne.
i
ských práv ve světě, kte
1 Podnik bude otevřen od 10. hod. dopoledne
, 1 rou nelze provádět podle
i
a můžete tam již obědvat.
( 1 dvojího lokte. Komunističtí
i P ři slavnosti bude zasazena slovanská lípa.
1 funkcionáři na Západě vy
l
K tanci i poslechu zahraje česká muzika.
I světlují všechny přehmaty
i
Maminkám zazpívá L. Kašpar.
i Sovětského svazu “ asij
, Vstupné dobrovolné. Jídlo a nápoje všeho druhu i skou zaostalostí východ
,
lze zakoupit za mírné ceny na místě.
1i ních zemí” , hlásají, že so
Těšíme se. že přijdete v hojném počtu
1( cialismus na Západě bude
a přivedete své známé.
1. hned vyšší stupeň “ socia
Národní kroje zvlášť vítány.
' lismu s lidskou tváří” a
1
Informace: telefon: 604-4267 (J. Rutar),
i jatajují řadovému členstvu
!
587-9691 (Trhlík), 728-1170 (Bláha)
i | historickou pravdu.
Ale právě z tohoto kla
mu a z nepochopení pra
bulletiny o nových knihách apod. by ušetřily nakla vého stavu věcí, tvrdí Sa
datelům a umožnily snížit kalkulované ceny knih). charov, vznikají fiaska zá
Jinak knihkupec Kuška nabízí spoustu zajímavých
padní politiky, která své
knih. které nemohu všechny vyjmenovat, i když by
si to zasloužily, jsou to zejména anglické publikace, mu “ partneru” v uvolňo
které se Československa tématicky dotýkají, např. vání vydává bez boje pozi
Alan Levý — Good Men Stříl L ive (odysea čs. poli ci za pozicí.
tického vězně 1949-19S0L A. C. Brovvn — Bodyguard
Sovětský občan je zcela
Of Lies. V. černý — Dostoevsky And His Devills.
J. Baudiš — Czecfa Folk Storíes. B. Hrabal — The závislý na vládě a kdo se
Death Of Mr. Baltisberger. J. Břízová — The Czecho- opováží reformy, toho re
slovak Cookbook. atd. atd. Napište si na uvedenou žim nemilosrdně potře. Re
adresu o katalog, objednejte vybrané knihy a způso
formovat zevnitř není mož
bíte čtyřnásobné uspokojení: sobě. spisovateli, na
kladateli' a knihkupci. Všichni si je zaslouží.
IP né. jakkoli by třeba náro
dohospodářské
reformy
celý systém ozdravily.
PAŠERÁCI
—
BIBLÍ
Dohlíží-li režim na za
(Pokračování se str. 3) stickeho občanka
před chovávání zpátečnických
knihy či letáky. Zajímavý zhoubnou vírou či kapita
zásad uvnitř země, proje
je i svérázný výklad zá listickou propagandou a
vuje v zahraniční politice
věrů konference v Helsin znemožnit krajanům, aby
extrémní
bezzásadovost.
kách o uyolnění toku in se se svými blízkými ne
Kreml podporuje diktátor
formací. Komunistický re bavili o věcech ideologie.
ské režimy třebas v Uganžim si tok informací před Láhev whisky lze zabavit
dě nebo v Lybii, dodává
stavuje jako přísně jedno - ale myšlenku?
jim zbraně. Kleště vnitro
směrný : směrem z komu
politického života mu do
nistických zemí na Západ,
volují porušit kterékoli
M alý oznamovatel
nikdy však naopak.
mezinárodní ujednání a
A proto se naši krajané
disponovat obrovitými pro
ještě asi dlouho budou zlo
středky k organizování
PRODÁM
bit nad nevyzpytatelným
“ pátých kolon” v jiných
přes 300 roků staré ma
jednáním
českosloven
zemích. Neustálé zbrojení
py českého království,
ských vyslanectví a kon
kraje brněnského a be Sovětského
svazu
nutí
zulátů, které jednomu virounského, a českoslo ostatní země zvyšovat vý
venské nepoužité poš
za dají a deseti dalším ni
daje na obranu a tak ro
koliv. Ono to není tak jed tovní známky 1962-1972.
ste ve světě napětí. Pro
Tel. (Sydney) 93-5476.
noduché uchránit socialisovětské vedení je každá
dohoda toliko cár papíru,
■ ■ ■ O a B S M M M lM M B B H M B B a a a t t B R H S S ř ia
který mu nikterak neváže
ruce. . To se týká, praví
Sacharov, jistě i helsin
ských
úmluv, které sovětm a m in aaaaaanaBammmammami

SYDNEY

ští agitátoři a západní levičáci vyhlašují za záchra
nu světa. Za prubířský ká
men, zda zájem sovětské
ho vedení o uvolnění je
opravdový, považuje Sacharov svobodnou volbu
země pobytu. Má zato, že
klauzule nejvyšších výhod,
poskytovaných při úvěru,
kterou chtějí američtí po
litikové přiřknout Sovět
skému svazu jen tehdy,
zaručí-li svým občanům
židovské národnosti mož
nost vystěhování, je zvláš
tě důležitý historický akt,
nikoli vměšování do vnit
ropolitických
záležitostí
SSSR, za něž jej vydává
sovětská propaganda; So
větský svaz totiž podepsal
mezinárodní dohody a je 
jich zachovávání je k za
jištění mezinárodní. důvě
ry nesmírně významné,
nejméně tak významné ja
ko atomové odzbrojení.
Atomový fyzik akademik
Sacharov věnuje jednu ka
pitolu právě této klíčové
otázce míru ve světě a
ukazuje, že dnešní atomo
vý potenciál stačí k vyhu
bení veškerého života na
zemi. Cílem jeho knihy
však je přesvědčit Západ,
že jenom tvrdá politika vů
či Sovětskému svazu, ni
koli kapitulantství před je
ho nemravnými požadav
ky a manévry, a naprostá
jednota svobodného světa
zachrání lidstvo před defi
nitivním zotročením člově
ka v.obrovském Souostro
ví Gulag.
J. S.
* H O D IN Á Ř *
* Z L A T N ÍK *
S TEVEN

VARDY

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

DOBRÁ ČESKÁ K U C H Y N Ě

i [confin. " G O U R M E T "

YCH ELECTRICS

1 (Restaurant " L A B U Ž N ÍK "

V lad im ír Charous

,

Licensed Electrical Contracíors

,

je hlavní atrakcí, kterou poskytuje
i velmi náročným hostům

L ID O R ES TAU R AN T
2 Roslyn St., Kings Cross, NSW.

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

Přesvědčte se o jakosti našich jíd el.

1i

Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.
— — —

— — —

—

—l —

,

,
-

83 Woomerah Avenue
Potts Point, NSW. 2011

1
Telefon 31-5402 -

* Specialista na instalaci klimatizace
* Bytové i průmyslové instalace
* Rozpočty zdarma

<

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 Yondrášek

aaannaaaaaaaaaaBai
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Aleš Nebeský

Povídka

(Dokončení z minulého čísla)
Nemohu ale Pat vyčítat, že tohle vše si nedokáže
ve své krásné hlavince srovnat. Celý způsob jejího
života, výchovy a myšlení je tak nebetyčně rozdílný,
že bych se vlastně měl divit, že se se mnou již
dávno nerozešla. Bez ohledu na věkový rozdíl — de
set let je koneckonců deset let — oba fungujeme na
tak rozdílných myšlenkových a citových vlnách, že
bych z toho patrně již dávno propadl beznaději. Na
štěstí jsem býl životem vychován k akceptování sku
tečností bez neustálých nervových zhroucení. Nebo
mě vychoval k rezignaci?
Musím ovšem Pat přiznat, že se snaží pochopit.
I ona ví — musí to vědět — že její snaha nemá na
ději. Kdybych byl optimistou, dokázal bych si možná
namluvit, že její snaha vychází ž lásky ke mně. Jsem
ale všechno možné, jen ne optimista. A proto mám
pocit, že se snaží jen proto, že ve mne vidí jakési
pozoruhodné a nepochopitelné cizokrajné zvíře, které
mu se mermomocí musí podívat na zoubky. To zví
ře ji ale dráždí a tím snad i přitahuje — svojí ne
chutí otevřít tlamičku.
Nu, samozřejmě, křivdit jí nechci. Je jen potíž,
že takhle nějak vlastně naše známost začala. Tehdy,
když mi ji na jednom typicky australsky nudném
mejdanu představil můj hostitel a ona zjistila, odkud
jsem, radostná škodolibost jí zazářila z očí. Hrdě pro
hlásila, že je vyznavačkou Marxova učení a co prý
jako já na to.
Výraz jejího obličeje a i způsob, jak to řekla, mě
pobavil. Pomyslel jsem si, že mejdan přece jen tak
nudný nebude a prohlásil jsem, že já vyznavačem
učení toho pána nejsem a co ona na to.
Mnohem později se mi přiznala, že jí tehdy moje
reakce vzala trochu vítr z plachet. Již předtím se
prý sešla s několika lidmi “ odtamtud” a vždycky prý
měla náramnou legraci z toho, jak se po jejím pro
hlášení začali rozčilovat.
Přesto však to tenkrát nevzdala, Řekla, že je jí
jasné, že marxista nejsem. Kdybych byl, tak jsem
tam zůstal a neodejel do prohnilého kapitalistického
světa.
To mě pobavilo ještě víc. Přiznal jsem jí, že má
možná pravdu — až na to, že kdybych tam jako
marxista zůstal, seděl bych s největší pravděpodob
ností v base, neboť “ tam” se teď zavírají především
marxisti.
To ji přímo znechutilo. Věděla sice, že je to prav
da, ale o to méně ji to potěšilo. Nevěděla dost dobře,
co na to říct — a já jí nemínil radit — a tak měla
potíže s udržováním další konverzace. Přitom ale
stále doufala, že mě dokáže rozčílit a že tedy o
legraci nepřijde. A tak se jen dost hloupě zeptala,
co prý vlastně proti marxismu mám.
Radostně jsem ji ujistil, že vůbec nic — jen že
jsem již odrostl čtení pohádek pro nedorostlé. To jí
ale očividně až popudilo — a já se začal radovat,
že zábavu budu mít já. Naštvaně se zeptala, zda
jsem vůbec někdy něco od Marxe četl.
To byla nahrávka na smeč. Otcovsky jsem jí do
poručil, aby si laskavě doplnila vědomosti o zemích
svých snů. Měla by totiž vědět, že v zájmu čistoty
jejího ideálu se tam nic jiného nevyučuje a tak —
aby snad neměla zbytečné starosti o mé nevědo
mosti — i já jsem se musel prokousávat nudným po
vídáním toho pána. Závěrečné zkoušky jsem dokonce
udělal s vyznamenáním — ale za to tak moc nemoliiiu m m iiu iim m iiEiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiu m iiim iiiM iiiiu
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

I

I O p tical Service

Telefon 598-6756
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hu. To byla spíš vina mého otce, který, ač nebyl je
zuitou, mi vštěpoval do hlavy jejich známé heslo:
Poznej učení svého nepřítele.
Chudák Pat z toho byla celá zmatená. Nešlo jí do
hlavy, že někdo, kdo studovai jejího idoia, a do
konce s vyznamenáním, mu mohl nepropadnout. Na
víc se ji také neliDiio to o těch jezuitech. Jenže o
nich toho moc nevěděla, protože měla plnou hlavu
Marxe.
To vše mi také řekla a já se bavil. A tak jsem
jí při jejím spravedlivě rozhořčeném ideologickém vý
buchu oznámil, že jsou na světě i hezké věci. Jako
příklad jsem uvedl její oči a ona se zarazila a po
chvilce dokonce i dosti křečovitě usmála. Ale tak leh
ce se přece jen vzdát nehodlala. Umínila si, že se
mi nějak pod kůži dostat musí a tak se mě z ničeho
nic zeptala, zda znám Shakespeara.
Přiznám se, že mí to na chvíli vzalo dech. Již
předtím jsem poznal několik lidí, kteří byli přesvěd
čeni, že každý, kdo nepochází ze země, odkud sem
byli jejich předkové supem dovezeni, je méněcenný
hlupák nemající o světě ani ponětí. Od ní jsem ale
něco podobného nečekal. Mladí a vzdělaní lidé téhle
země tímto pocitem nadřazenosti zpravidla netrpí —
alespoň jsem se tak doposud domníval. Hned mi ale
došlo, kam vlastně míří. Usmál jsem se a odpověděl
jedině možným způsobem.
Řekl jsem. že to jméno je mi nějak povědomé, že
si ale nejsem jist, zda je to australský ministerský
předseda anebo ten známý anglický hrdina z velké
vlakové loupeže, žijící teď někde v Jižní Americe.
Hned jsem poznal, že jsem trochu přestřeiil.
Pohlédla na mne nejprve překvapeně a pak se —
až příliš očividně — zastyděla. Okamžitě jsem se za
čal omlouvat, ale ona se na mne podívala skoro pro
sebnýma očima a řekla, že to tak nemyslela a že
si o takovou odpověď sama řekla. A tím vlastně za
čala naše láska.
Samozřejmě Marxe již dávno nevyznává.Ona ho
vlastně nikdy nevyznávala v onom pro mne děsivém
slova smyslu. Jak jsem již řekl, Pat je příkladem
obyvatelů této země, kteří jsou oběti komplexu viny
nad svým relativním blahobytem ve srovnání s hla
dovějící nadpoloviční většinou lidí tohoto zvráceného
světa a navíc i obětí znechucení a nudy ze svých ve
skutečnosti prázdných životů, s kterými si vlastně ne
vědí rady.
Její opuštění Marxe na mém pocitu k ní nic nemění.
Nemění na něm nic ani to, že ji s největší pravdě
podobností skutečně miluji — i když o nějakém bláz
nivém milování s ohledem na můj věk a dosavadní
život nemůže být ani řeč. Je mi s ní ale dobře a
prožívám s ní chvíle štěstí, jakých jsem ve svém
životě prožil jen málo.
Potíž je, že ty chvíle štěstí trvají jen do té doby,
než si začnu uvědomovat tu úžasnou propast mezi
námi — propast odlišné výchovy, životních zkušeností
a způsobu myšlení a cítění. Až příliš dobře vím, že
milovat jeden druhého nestačí. Stejně důležité je
vzájemné porozumění a z toho vyplývající důvěra a
víra v druhého — a bez víry a důvěry zas není mož
ná trvalá láska. Je to vlastně uzavřený kruh.
Ano, přesně tak to je — je to kruh bez konce a
začátku. A vyjme-li člověk z kruhu jeho výseč, získá
sice konec a začátek jeho obvodu, ale ztratí celek,
jeho uzavřenou dokonalost.
To je tedy můj exilový úděl. Vím, že Pat nikdy
nemohu beze zbytku rozumět, tak jako ona nikdy
nemůže plně rozumět mně. Samozřejmě, že může
me i přesto spolu žít. Dokonce i relativně šťastně.
A oba se s tím můžeme i spokojit.
A proč vlastně ne? Nedostatku porozumění je mezi
lidmi tolik, že na jednom navíc nemůže již , ani zá
ležet. Neschopnost porozumění existuje právě tak me
zi lidmi stejného místa narození a stejné výchovy,
jako nutně existuje mezi Pat a mnou. Život je vždy
kompromisem — a jde jen o to, aby se kompromis
nestal rezignací. Jde ale skutečně jen o to?
Hrozně jsem zařval, protože z ničeho nic ná mne
dopadl mokrý, příšerně studící pytel, který mě hned
políbil. Patiny oči zastínily oslepující slunce a když
jsem se do nich podíval, zdálo se mi, že svojí září
jsou schopny slunce dokonce i zahanbit. Hned jsem své
oči zase zavřel a zatím co jsme se líbali, řekl jsem
si, že člověk nikdy nemůže mít všechno. Všechno to
tiž neexistuje. Všechno je souhrn jednotlivostí, které
se většinou navzájem vylučují. Kdo tohle nepochopí,
je odsouzen k věčné honbě za nesplnitelným, bez na
děje dosáhnout i tu trošku štěstí, kterou člověk do
sáhnout může.
Hlavou mi probleskla otázka, zda to, co si tu teď
říkám, je kompromis nebo rezignace?
Hned jsem ji ale zahnal, protože teď, právě teď,
v tomto okamžiku, máčen a ochlazován Patiným tě
lem na téhle lidmi přeplněné a rozpálené pláži, je
mi to jedno. Ale úplně jedno.
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HLAS DO M O VA M Ů Ž E V Á M DODAT
IHNED

TYTO

K N IH Y :

(Ceny jsou včetně poštovného)

I
?

}

jkO. Filip: Poskvrněné početí $ 4.40
S
>K. Pecka: Pasáž $ 4.20
<
?P. Eisner: Čeština poklepem a poslechem S 5.90 ť
?J. Kozák: Without a Shot being Fired S 1.50
i
SV. Blažek: Mariáš v Reykjaviku $ 4.?
^J. Škvorecký: Konec poručíka Borůvky $4.>
VV. Fischl: Kuropění $ 5.c
*Franz Kafka: Proces $ 5.S
>Duerrenmatt: Soudce a jeho kat S 4.50
\
^Kristofori (kresby) $ 6.80
>
^P. Eisner: Chrám i tvrz (2 díly) $ 10.70
5
iFerd. Peroutka: Budování státu. I. svazek $ 5.90 5
kR. Kefalín: Černí baroni $ 5.20
5
i K. J. Krušina: Matylda a my dva S 4.60
<
*Jack London: Bílý tesák $ 4.60
P
Jlvan Diviš: Noé vypouští krkavce (básně) $ 3.60
5
* EDICE AKT: J. Schilling: Jestřáb $ 3.30, J. Schnei-|
»der: Jak číst ohňostroje $ 3.30, A. Lidin: Psycho-?
>genes S 3.30, J. Strnad: Pohádky $ 3.30. R. Š torch:f
>Jaký je druhý břeh jara S 3,30. G.' Goepfertová: ?
íOhňostroj marnosti $3.30.
<
^Bři Medvěděvové: Kdo šílí? $ 3.80
$
|P. Pasek: Tokio volá Honolulu $ 5.?
•J. Drábek: A co Václav? $ 4.S
kAIan Levý: Pražské peřeje $ 4.S
kJ. Válek: Smutný muž $ 4.40
5
*S. Ochová: Sůl země a blbá ovce $
3.70
>
*0. Filip: Blázen ve městě $ 4.80
i
>Z. Němeček: Ďábel mluví Španělsky
$ 4.80
\
>E. Hostovský: Osvoboditel se vrací
$ 3.90
?
^Ota Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka ze?
kSlezské Ostravy (4 díly), každý po $ 3.80
S
kP. Eisner: Mamince $ 4.80
s
kP. Tigrid: Politická emigrace v atomovém věkuc
*$ 3.90
$
>K. Pecka: štěpení $ 4.40
\
>Poesie J. Kováříčka (2 díly) S 3.10
f
kHa, ha, ha, ha (kreslený humor — Lit. klub Švéd-S
’ sko) $ 4.20
<
•Zpěvníčky Lit. klubu ve Švédsku $ 1.10
S
>J. Danius: Zrod Satanova atomu — 3 díly — sní-?
>žená celková cena $8.20
<
»B. Lockhart: Britský agent $ 4.10
?
>J. Hochman: Jelení Brod $ 3.90
?
>J. Beneš: Druhý dech $ 4.70
\
»£gon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty?
^o jeho díle a osudu. Uspořádal R. šturm $ 4.20 5
kM. Rybáková: Útěk z rekreace $ 4.70
S
kTři sbírky básní (J. Lederer, F. Listopad, V. <
* Čeperková) $ 5.30
S
>0. Ulč: Malá doznání okresního soudce $ 4.20
\
»J. Škvorecký: Prima sezóna $ 4.20
\
£J. škvorecký: Smutek poručíka Borůvky $ 4.10 >
kj. Škvorecký: Sedmiramenný svícen $ 4.40
5
kJ. Škvorecký: Lvice $ 3.90
5
^ J. Škvorecký: H říchy. pro pátera Knoxe $ 4.20 <
* J. Škvorecký: Zbabělci $ 3.90
S
*K . J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 5.-i
>K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 5.?
^K. J. Krušina: Zimní bouře $ 5.?
kK. J. Krušina: Druhá bouře $ 5.5
k Kovályová-Kohák: Na vlastní kůži $ 4.20
s
*J. Koláček: Veronika 3 2.c
^A. Lustig: Ulice ztracených $ 4.40
e
»G . Laub: Největší proces dějin: $ 3.70
^
» L . Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.50
5
« L . Grossman: Nevěsta $ 3.50
|
*Nový-zákon (přel. Dr. O. Petrů O. P .) S 3.60
f
I k . Čapek: Anglické listy $ 1.80
?
5A. Ostrý (pseudonym — Praha): Československý?
? problém $ 5.20
c
»Motáky z Ruzyně $ 2.20
p
iV . Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.90i
> Sborník Hlasu domova 1950-75 $ 3.10
»Češko-angl. a angl.-č. slovníky (střední i techn.)

i
|
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Hokejové mistrovství světa
(Pokračování se strany 12)
vedení 1 : 0 a zle čs. týmu celou zahajovací třetinu
zatápěli. Teprve v poslední minutě prvé třetiny Mar
tinec vyrovnal na 1 : 1 a hned 2 minuty po znovuzahájení hry dal Holík vedoucí gól. Tím byl odpor
Skandinávců zlomen a čs. národní mužstvo mohlo
ukázat celé své umění. Bylo téměř dvě třetiny o tří
du lepším týmem a zvítězilo vysoko 7 : 1 (po tře
tinách 1: 1, 4 : 0 a 2 : 0). Dvě branky dal Nový, po
jedné Holík, Bohuslav šťastný, Martinec, Bublá a
jeden gól si dal Fin Makkonen sám.
Ve večerním utkání mužstvo SSSR předvedlo do
sud svůj nejlepší výkon na mistrovství světa v Ka
tovicích, když porazilo tentokrát velmi slabv tvm švéd
ská 6 : 1 (2 : 0, 2 : 0 a 2 : 1).

Další zápasy: SSSR - - USA 5 : 2 a Švédsko — Pol
sko 4 : 1.
Po tomto 7. kole budou o 1. - 4. místo bojovat:
ČSR, SSSR, Švédsko a nečekaně USA, — o sestup pak
hokejisté Polska, NSR, Finska a Východního Ně
mecka.
I.

kolo závěrečných bojů MS:

ČESKOSLOVENSKO V ÍT Ě Z Í NAD USA

Ani v odvetném střetnutí nemohli hokejisté Spoje
ných států zastavit vítězný postup Čechoslováků, s
kterými prohráli 1 : 5, po třetinách 0: 2, 1 : 3 a 0 : 0.
čs. hokejisté hráli tentokrát tak, jak potřebovali,
přesto podali velmi hezký výkon. Nikdo z nich ovšem
nevěděl, že už tímto vítězstvím nad USA se stanou
o několik hodin později — čtyři dny před skončením
Snadné vítězství Am eričanů nad Poláky
šampionátu — mistry světa. Ve večerním zápase to
tiž švédové vyhráli nad mužstvem SSSR 4 : 3 a tak
NSR D E K LA S U JE V. N ĚM EC K O
Průměrný výkon stačil tentokrát hokejistům NSR se Československo stává počtvrté světovým přeborní
k tomu, aby vyhráli nad obávaným soupeřem z V. kem.. Branky ČSR v utkání s USA dali: Peter šťastný
Německa vysoko 7 :1 (3 : 0. 4 : 0 a 0 : 1). Totéž pla 2, Nový, Hlinka a Jiří Novák po 1.
I I . kolo: P O R A D IL I SI I P O D R U H É SE Š VÉD Y
tí o hokejistech USA, kteří zdolali Poláky 4 : 2.
ČESKOSLOVENSKO DALO A M E R IČ A N Ů M
" D E S ÍT K U "

Pátou “ obětí" Čechoslováků na světovém šampio
nátu se stali hokejisté USA. kteří podlehli rozdílem
třídy 2 : 10 ( 0: 4, 1 : 4 a 1: 2) . Od počátku zápasu
to byla exhibice, při které mohlo padnout více bra
nek, a na druhé straně oba americké góly7 byly zby
tečné, prvý za stavu 0 : 6. druhý vteřinu před za
houkáním sirény oznamující konec' střetnutí. Nej
úspěšnějším střelcem byl tentokrát pardubický Jiří
Novák, kteťý vstřelil 3 branky, Martinec dal 2, po
jedné pak Petr Šťastný, Marian šťastný. Hlinka,
Černík a Nový.
Už v odpoledních hodinách se v Katovicích hrálo
derby evropského severu, ve kterém šťastnější Švé
dové vyhráli nad Finy 4 : 3 . když za stavu 3 : 2 pro
Finy dali Švédové velmi problematickou vyrovnávací
branku.
V noci, krátce před 23. hodinou, skončilo pak utká
ní SSSR — NSR. které vvhráli podle očekávání Ruso
vé 8 : 2 (3 : 1, 3 : 1 a 2 : 0).
T R IU M F ČESKOSLOVENSKA NAD SO V Ě TY

Bílá sobota 1976 bude patřit do té lepší části análů
československého ledního hokeje. Ten den položilo čs.
národní mužstvo vítězstvím 3 : 2 (po třetinách
1 : 0, 0 : 1 a 2 : 1 ) nad SSSR základ k získání čtvrté
ho titulu mistra světa a revanžovalo se soupeři za
naprosto zbytečnou a nezaslouženou prohru na olym
pijských hrách v Innsbrucku.
Téměř celá prvá třetina zápasu byla poznamenána
nervozitou, ze které se dříve dostali čs. hokejisté,
kteří se v 19. minutě ujali vedení bratislavským
Petrem šťastným za nepopsatelného jásotu většiny
z vyprodaného hlediště. Po první přestávce však, ja
koby si byli jisti už vítězstvím, trochu zaváhali, Ru
sové několikrát ohrozili čs. branku, vyrovnat se jim
však podařilo až ve 35. minutě Vasiljevem za pomo
ci čs. golmana Jiřího Holečka, který neměl dobrý
výhled a dostal gól z modré čáry. Jinak však byl
Holeček hrdinou zápasu, vždyť v rozhodujících chví
lích schytal Sovětům i téměř nemožné střely, zvláš
tě na počátku závěrečné třetiny, kdy mužstvo SSSR
mělo šanci utkání rozhodnout. V rozpětí od 48. do 54.
minuty přišly však velké chvíle Čechoslováků. Napřed
pardubický B. šťastný a o 6 minut později litvínov
ský Hlinka upravili stav střetnutí na 3 : 1 . Sovětům
se sice 4 minuty před koncem zápasu podařilo Baldarisem snížit na 2 : 3 , ale to bylo vše, čeho byli
schopni.
Finové prohráli i s východními Němci
D E B A K L NSR S USA

Mužstvo Finska přijelo na mistrovství světa úplně
z formy. Dalším důkazem toho je jejich prohra s vel
mi slabými hokejisty V. Německa 1 : 2. Překvapilo i
vysoké vítězství Američanů nad týmem NSR 5 : 1,
kterým se mužstvo USA revanžovalo za porážku na
OH v Innsbrucku a zároveň se probojovalo na 4. mí
sto a bude tak hrát v druhé části katovického mi
strovství mezi čtyřmi nejlepšími týmy tohoto vrchol
ného světového podniku hokejistů.
ČESKOSLOVENSKO D E K LA S U JE NSR

48 hodin po triumfu nad Sověty střetli se Čecho
slováci ve svém sedmém a posledním utkání prvé
částí mistrovství světa s držiteli olympijského bron
zu — západními Němci — nad kterými v procházko
vém, tréninkovém tempu vyhráli 9 :1 (po třetinách
5 : 0, 3 : 0 a 1 : 1).

Novopečení mistři světa v ledním hokeji — Čecho
slováci — předvedli i v odvetném střetnutí se švédy
vynikající hokej, především v 1. třetině, kterou nad
Skandinávci vyhráli 3: 0, a získali celkovým vítěz
stvím 5 : 3 (3 : 0, 0 : 2 a 2 : 1) další 2 body mistrovství
světa.
Střetnutí SSSR — USA vyhráli podle očekávání Ru
sové 7: 1, více než polovinu zápasu (až do 27. mi
nuty) byl však stav nerozhodný 1: 1. Tímto ziskem
dvou bodů si mužstvo SSSR zajistilo stříbrné medaile.
I I I . kolo: ZAČALO D R A M A T E M O ZÁ C H R A N U

O dvou sestupujících týmech se rozhodlo v před
poslední den mistrovství světa, v sobotu 24. dubna
(každý rok sestupovalo z A do B skupiny pouze jedno
mužstvo, letos však musela sestupovat dvě, neboť v
příštím roce na mistrovství světa ve Vídni budou už
hrát profesionální Kanaďané). Nejprve Finové pora
zili V. Němce 9 : 3 a pak hokejisté NSR vyhráli nad
Polskem 2 : 1. Němci dali vítězný gól Polákům 21
vteřin před koncem zápasu a udrželi se touto bran
kou v A skupině. Sestupuje: Polsko a V. Německo.
Závěrečný den mistrovství světa (neděle 25. dub
na) začal střetnutím švédsko — USA, ve kterém se
Skandinávci revanšovali Američanům za porážku 0 : 2
v předkole. když tentokrát zvítězili vysoko 7 : 3 (ačko
li prohrávali 0 : 1 ) . Utkání mělo slabou úroveň, o
nic už prakticky nešlo. “ Vrcholem" byla 7 minut
před závěrem úplná bitka hráčů obou mužstev, za
kterou dostala mužstva po 7 trestných minutách.
Pak přišel skutečný závěr šampionátu, druhé utká
ní: ČSR — SSSR. Prakticky už ani zde o nic nešlo,
Československo bylo už suverénním vítězem celého
turnaje, přesto bylo toto prestižní utkání sledováno
s velkým zájmem v celém světě. Jak dopadlo? V
prvé řadě je třeba říci, že mělo vysokou spořtovní
hodnotu a skončilo po zásluze nerozhodně 3 : 3. Čs.
hokejisty, kteří prohrávali na konci prvé třetiny
se Sověty 1 : 3, je třeba pochválit za velmi statečný,
bojovný a dobrý výkon. Nechtěli za žádnou cenu na
mistrovství světa prohrát, dokonce v závěru zápasu
dali navíc i čtvrtý gól, který nebyl kvůli “ vysoké ho
li” uznán. Hráli i tentokrát dobře, i když bylo chví
lemi vidět, že turnaj byl vysilující a stál hodně ná
mahy, jestliže ho chtěli dokončit bez prohry. — Sled
branek: 0 : 1 Michajlov (8. minuta), 1 : 1 Hlinka (9.
minuta), 1 : 2 Golikov (14. minuta — při českoslo
venském oslabení), 1 : 3 Vasiljev (18. minuta); 2 ; 3
Martinec (37. minuta), 3 : 3 Jiří Novák (47. minuta).
Vyprodáno, 10.000 diváků. Tresty: ČSR 4 minuty,
SSSR 2 minuty.
A LL — STARS — TEAM: Holeček (ČSR) — Waltin (švédsko), Pospíšil (ČSR) — Martinec (ČSR),
Nový (ČSR), Charlamov (SSSR).
KO NEČ NÁ T A B U LK A :

1.
2.
3.
4.

ČSR
SSSR
švédsko
USA

19 bodů
13 ”
12
7 ”
-

•

skóre
”
”
”

67 : 14
50 : 23
36 : 29
24 : 42

—

Finsko
8
”
” 35 : 41
NSR
.8 ”
”
26 : 41
Polsko
8 ”
”
32 : 47
V. Německo
5 ”
”
19 : 52
Střelecká tabulka mistrovství světa: 1. Vladimír
Martinec (ČSR) 9 branek, 11 přihrávek; 2. Jiří Novák
(ČSR) 9 branek (7); 3. Milan Nový (ČSR) 9 branek
(6); 4. - 5. Peter Šťastný (ČSR) a Roland Erikson
(Švédsko) 8 branek.

!

RÁMUJTE

|

u první pozlacovačské firmy v Austrálii

$

J. KOŠNAR PTY. LTD.

I

112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.

?

Telefon: 37-3109

?

nebo: 42 Howard St., North Melbourne

\

Telefon: 329-8038

f

nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
výběru již VKUSNÉ RÁMOVANÉ nebo v rámu
dle Vašeho výběru.

>
\
f
?

ANTOiNE GALLERIES

I

514 Riversdale Rd., Cambei-well

c!

(proti tržnicí) — Telefon 82-5736

c

Krajanům poskytneme 15% slevu
s
varvn/\*n/v'\Ay\/vn/v'\/v/vv /\AA/vA/vn/vn/Nx\/\x\/vvv'\/v'v/'i

Zájem o Ameriku
Pozornější čtenáři si zajisté povšimli, že HD vě
nuje dosti místa severoamerické tématice a příspěv
kům spolupracovníků, kteří žijí v USA, jak to bylo
dobře patrné např. v č. 8. Aby ani literární hlídka
nezůstala pozadu, upozorňujeme na tři knihy, které
byly nedávno vydány v Československu a dotýkají
se amerického života.
Uvažuji nad tím, jaký má význam přeložit a vy
dat ve velkém nákladu 15 let starou knihu Jane Jacobsové Smrt a život amerických velkoměst (Odeon,
1975, str. 288), zaměřenou na urbanistiku a výstav
bu městských konglomerátů. Čs. vydavatel sleduje
asi jedno — anglická autorka se zlobí nad chaotičnosti, chybným plánováním a nedostačující společen
skou funkcí amerických (a tím eo ipso všech kapi
talistických) měst.
Obrazové publikace nakladatelství Time-Life jsou
všeobecné známé. Loni vyšla česká verze publikace
Petra Farba Severní Amerika (Artia, 1975, str. 200 a
přílohy), která je koncipovaná na principech moderní
ekologie — informuje o vztazích všech forem živé
přírody. Valně se dnes neví o tom, že český -člověk
vyhubil úplně bobra, který žil na šumavských říč
kách a potocích — ohrožení .bobří populace americ
kým člověkem je zapotřebí silné zdůraznit.
Mirko Pasek .napsal kdysi knihu pro mládež o tra
gickém příběhu bojovníků kmene Komančů a bledé
tváři — dívce Cynthii, kterou Komančové přijali za
svou. Tato kniha nyní vychází slovenský pod názvem
Muž pro O-klahomu (Mladá léta, 1976, str. 332).
Nakonec si musím usmířit Australany, vyšel pro
ně v Československu překlad veledíla Davida Mar
tina — Mladá žena v Melbourne (Práce, 1975, str.
268): Kypřanka Anna se přistěhuje na pátý konti
nent a místo slibovaného ráje najde krutost, cynismus
a nelásku. Jak jinak.
IP

5.
6.
7.
8.

, g o á e m íte
MOTEL GUEST HOUSE

r e sta u ra n t
1

K A L O R A MA

Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
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ČESK OSLO VENSKÉ RO ZHLASO VÉ V Y S ÍL Á N Í
V M ELBOURNE
3ZZ ACCESS R Á D IO
1220 KHz

SOKOL M E L B O U R N E — ODBO R O D B ÍJ E N É

Pravidelné vysílání je každé úterý v 10.30 hod. večer.
Program se opakuje vždy následující středu v 10.30
hod. dopoledne.
Na programu vysílání dne 4. a 5. května je: Kvě
ten 1945.
Dne 11. a 12. 5.: Historky z jeviště a ze zákuli
sí. Zprávy.
18. a 19. 5.: Profily: Prvý zo seriálov rozhovorov s Čechmi a Slovákmi v Melbourne.

3ZZ VÁS

NECHÁ

PŘIPRAVIT-

V 7. kole druhé ligy utkal se Sokol s voíejbalísty
Monashovy university a zápas byl prohlášen za ne
rozhodný. V prvním setu zvítězil Sokol 15 : 12, áreisý
prohrál 12 : 15 a třetí byl za stavu 4 : § pro Sokol
přerušen, protože je stanoven časový Rmá 45 mi
nut. — V 8. kole vyhrál Sokol jasně s Maocabš 15: l.
15 : 1, 15 : 5.
Dne 6. května v 8.30 hod večer hraje Sokol tlaišl
mistrovský zápas a to ve sportovní hale La Trobe
University.
J_ K_

H

PROGRAM Y V YSÍLÁN Í

I

VE VAŠI ŘEČI.

I

O inform ace volejte

■

(Melbourne)

Hj

678-651

Z P R Á V Y S. K. SLAVÍ A M E L B O U R N E

Index na vlnách 3ZZ
Mám obavu, že československé vysílání na melbournské rozhlasové stanici 3ZZ nesledujeme nyní s
takovým zájmem jako v době, kdy stanice začala s
českým a slovenským půlhodinovým programem vždy
jednou za týden. Je přirozené, že pořady mají ko
lísavou úroveň a jsou přijímány s rozdílnými názo
ry. Také redakční kroužek se mění, počáteční nadše
ní trochu vyprchalo a člověk by nevěřil, kolik dá
práce sestavit 30 minutový program. Tím pak spíše,
že tvůrci na pořadech pracují ve svém volném čase.
Nedávno vysílaný dvoudílný cyklus o problematice
cikánů na Slovensku byl velmi zajímavý a přinesl
neobyčejný záznam původní cikánské hudby.
Pořad, který jsme slyšeli 20. dubna (opakovaný do
poledne o den později) připomněl některé z literár
ních pořadů, které se nám líbily v prvních progra
mech. Pořad byl tentokráte věnován exilovému na
kladatelství v Kolíně n. R. Index. Zprávu o vydaných
knihách oživily literární ukázky — vzpomínka na Kar
la čapka a Lojzka Lapáčka. To je nepochybně ku
riózní sousedství, posluchače však zaujalo, jak na
Čapka vzpomínal jeho pamětník a přítel Julius Firt
(kapitola z publikace Knihy a osudy; nedočkavě se
těšíme na druhý díl, který Index připravuje k vy
dání), vyprávění o fotbalistovi Lapáčkovi ze Slezské
Ostravy publikoval Ota Filip ve čtyřdílném románě,
který Index vydal. Pořad dominoval rozhovorem ve
doucích pracovníků Indexu se spisovatelem Filipem.
Toto interview bylo pro melbournské vysílání nato
čeno na žádost Aleše Nebeského, který pořad vyna
lézavě realizoval. Nebeský je jediný, který do čs.
pořadů stanice 3ZZ přispívá aspektem politické
emigrace. Proklamace a výzvy jsou mu cizí, vhodně
připravený literární pořad však dostatečně poukazu
je na jeho a naše důvody, proč žijeme v exilu.
IP

S L A V IA — S U N S H IN E 0 : 1 (0-: 0)

Ve druhém kole letošní ligy byla Slavia v první půli
iniciativnějším mužstvem, útočníci si vypracovali ně
kolik brankových příležitostí, aby pak v nevěděli, co
si s nimi počít. Po změně stran to byli hráči Sunshinu, kteří hráli živěji, byli rychlejší a hned v 50.
minutě se jim podařilo projít slavistickou obranou a
vstřelit jedinou branku utkání. Slavisté se pak znovu
vzchopili, útočili, ale bezvýsledně.
Rovněž druhé mužstvo Slavie prohrálo a to 3: 1.
W IL H E L M IN A — SLAVIA 0 : 1 (0 : 0)

SVÁTEK
'

V N E D Ě L I 9. K V Ě T N A 1976

i

38-LETÁ ŽENA

vyšší postavy, s 2 dce
rami pod 10 let, by se
ráda seznámila s mu
žem, který má smysl
pro rodinný život. Zn.
“ 381etá - Austrálie” do
HD.

ESSENDON:

Mimoř. příležitost pře
vzít Milk Bar a smíše
ný obchod. Tržba $
1.000 - 1.500, na rohu
ulic. Velmi pěkný byt o
3 ložnicích. Přím ý pro
dej, bez popi. agento
vi. Cena $ 12.800 a zá
soby. Volejte (Melb.)
337-7912,

TENISOVÝ ODBOR SO
KOLA zahájí v brzké do
bě činnost. Bude se hrát
0 mistrovství i přátelsky,
Všichni zájemci - bratři
1 sestry - hlaste se u br,
Tomečka, tel. 42-2823.

P R O ŠÍVA N É
P Ř IK R Ý V K Y ,
PO VLAKY

ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. Q U IL T IN G

Anna Mendanová
Melbourne:

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

Telefon: 622-2453

PSACÍ
STROJE

i
E L E K T R IK Á Ř

1
7 dní v týdnu
i
Aleš Hubschmann

1
;
\

Tel. 233-3815
Melbourne

s českými a
slovenskými typy,
přenosné,
vyrobené v Německu,
jsou nyní k dostání
v Austrálii u firmy
PACIFIC

1

;

U EDY ZLA TÉH O

i

V

•

9-13 Drewery Lané, Melbourne

1

BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne,

R ESTA U R A C I R H E IN L A N D

Začátek v 6 hodin večer ★

1

Vstupné $ 2.50

K poslechu i tanci hraje
Eda Zlatý se svým orchestrem
K dispozici bude pouze 120 míst

!

Prosíme, rezervujte včas.

i

Telefon 663-1266

zahájí v neděli 16. května ve 2 hod. odpoledne zimní
| sezónu besídkou s pestrým programem, věnovanou
maminkám. Budou promítnuty filmy a televizní pásky
. ze Šumavy — taneční kroužek tančí národní tan
| ce. svěcení zvoničky, dožínky na Moombě, Gala kon
cert. dále film o českém křišťálu a dětské filmy.
i Peruánská skupina zatančí tance indiánských Inků.
l Hry, zpěvy, tanec. Tombola a dobré občerstvení v
sále Good Neighbour Council, 575 Elizabeth St., Mel
* bourne, Vic. (Vchod z Cobden St.) Informace: J. R.
Kafka, 2 Junction St., Preston, tel. 480-2737.
'
1,* ‘ÍE^ ' ,*ČSl !‘1 4 1 ^ ^

z l o b í

MELBOURNE
i SYDNEY

'

oslavíte nejlépe

SOKOL M E L B O U R N E

Malý oznamovatel

m atek;

Po oboustranně slabém výkonu v prvním poločase,
kdy ani na jednu branku nepadla kloudná střela, se
Slavia v druhé půli vzchopila, měla jasnou převahu
v poli a soustavně ostřelovala branku domácího tý
mu. Dvakrát byl míč v síti, kdy rozhodčí branku ne
uznal pro ofsajd (aspoň v jednom případě domnělý),
než v 70. minutě umístil Pinakos míč do sítě tak, že
0 brance nemohly být nejmenší pochyby.
Reserva Slavie vyhrála 2 : 1.
5. kolo státní ligy bylo odloženo vzhledem k zá
pasu Viktorie proti hostujícímu týmu Tottenham Hotspurs. V sobotu 15. května hraje Slavia na stadiónu
v Olympic Parku proti mužstvu JUST.
V. F.

v á s

o č i

?

"N

J

i Bolí Vás hlava ?

i Noste brýle od

1,

1. trampské, pijácké, taneční, folklor, pop-musik,
i
veselé Silvestry aj.
i
EDAS, čs. exilové nakladatelství hudby,
i
New York, USA., zástupce pro Austrálii:

1,
1

i

i

OPTÁ

; o p t o Tj r Í
I Capitol House, 113 Swanson St.,

|

! Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
. Telefon 63-2231 - - Mluvíme česky a slovenský 1
DODÁME LÉ K Y VŠECH DRUHŮ
!
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, 1
v nutných případech i telegraficky.
i
1
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
i
l
ale v sobotu je zavřeno.
|

mmmKmamammmauummmmmmmiammmmař
5

i

T Y P E W R IT E R CO.

°

272 Swanston St.,
Melbourne, Vic. 3000
Telefon: 663-2369

3

%

DARUJTE

moderní keramiku

c
\

ELLIS

)

86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.

c

Telefon

41-6973

«
*

i

1 , STEREO -M O N O K A SETO VÉ M A G N E T O F O N Y

i
i

K A R E L P IK O R A , 37 Kenton R d „
Geilston P ark (H o b a rt), TAS. 7015

i1
i1

Vyžádejte si seznam..

#

ČESKÉ A SLO VEN SK É K N IH Y

Droppa: Slovenské jeskyne $ 7.20, Jírů: Praha m ě
sto fotogenické $ 6.80, Ehm: Praha v 88 barevných
fot. $ 6.80, Mrštík: Zumři $ 3.00, Matys: Kutnohor
ské pověsti $ 2.90, Dobšinský: Prostonárodné slo
venské pověsti (3 d.) $ 15.30, Juvenalis: Satiry
$ 2.90, Neubert: Karlštejn $ 3.10, Palacký: Z dě
jin národu českého $ 3.90, Přeučil: Brno a okolí
$ 8.30, Rais: Skleník $ 1.50, Česká kuchařka ‘ ‘Va
říme zdravě, chutně a hospodárně” $ 4.70, Kopta:
Zahrada lásky — Staročeský Dekameron S 2.70.
Hemingway: Sbohem armádo $ 2.70, John: Večery
na slamníku $ 2.30, Hrubín: Špalíček veršů a po
hádek $ 6.80, Sekora: Broučci na pouti S 1.30.
Sekora: Brouk Pytlík $ 2.80.
K ceně laskavě připočtěte poštovné

j

I
i

THE INLIBRUM BOOKSEI.LERS1
Box 1888 R., GPO Melbourne, 3001

J
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Sovětští hokejisté třik rá t prohráii

Československo mistrem světa
V polských Katovicích skončilo v nedeli 25. dubna 43. mistrovství světa v ledním hokeji, jehož suverén
ními vítězi se stali naprosto nečekaně reprezentanti Československa, kteří na tu rn aji nenašli přemožitele
a z 10 zápasů 9 vyhráli a pouze v odvetě se Sověty remizovali 3 : 3. V yh ráli turnaj světového šampioná
tu o 6 bodů před obhájci titulu ze SSSR, což je vrchol mistrovství v poválečných letech. Čs. tým se v
Katovicích představil sice bez velkých hvězd, ale byl to vyrovnaný celek, který zřejm ě ani zde neřekl
své poslední slovo. V mužstvu je několik nováčků a mladých talentů, kteří se osvědčili a m ají hokejovou
kariéru teprve před sebou.
Čs. hokejisté, kteří po třech letech získali znovu- světové prvenství, vyhráli celkově už počtvrté tento
vrcholný světový podnik hokejistů (1947 v Praze, 1949 ve Stockholmu, 1972 v Praze a nyní v Katovicích).
Mužstvo SSSR mělo ve svých řadách rovněž několik talentů, kteří však nebyli na té úrovni jako čs.
hokejisté, což ostatně potvrzuje i ta skutečnost, že SSSR klopýtl už v prvém zápase s Poláky, pak pro
hrál s ČSR i se švédy, a měl nakonec velké štěstí, že skončil na druhé příčce.
Z A skupiny sestupují přemožitelé SSSR Poláci a Východní Němci.
Senzační prem iéra v Katovicích
POLSKO P O R Á ŽÍ SSSR

Hned v zahajovací den 43. mistrovství světa v led
ním hokeji se zrodila největší senzace hokejové hi
storie: mužstvo Polska, které ještě před necelými
2 měsíci prohrálo na olympijských hrách v Innsbrucku se SSSR 1 : 16, vyhrálo nad mistry světa 6 : 4
(po třetinách 2: 0, 3 : 2 a 1 : 2), což vyprodané hle
diště stadiónu Rondo nemohlo ještě po skončení zá
pasu věřit. Jak se to mohlo stát? Polský reprezen
tační tým nastoupil proti SSSR víceméně jako k tré
ninku, odhodlán za cenu šetření sil na utkání se slab
šími týmy prohrát s SSSR i dvojciferným výsledkem.
Všichni jeho hokejisté hráli v “ dobré pohodě” , vě
domi si toho, že nemohou nic ztratit. Když však hned
v první třetině vedli Poláci nad SSSR 2 : 0, Rusové
znervosněíi a hráli o dvě třídy hůře, než je publikum
' v celém světě na ně zvyklé. V druhé třetině “ děra
vý ” sovětský golman Sidelnikov inkasoval další gól
(pak byl vyměněn Tretjákovem, ale ani ten nedoká
zal odvrátit prohru), Poláci vedli 3 : 1 , a pak po
dvou třetinách 5 : 2. Ještě v přestávce mezi druhou
a poslední třetinou polští hokejisté v kabině nevěřili,
že by mohli zápas vyhrát, byli přesvědčeni, že pro
hrají ještě o 2 - 3 góly, až se sovětská mašina roz
jede naplno. S přibývajícími minutami však i mistři
světa čím dále tím více byli nervózní, podařilo se
jim sice brzo snížit na 3 : 5, Poláci však v zápětí dali
šestý gól. SSSR v poslední minuté snížil na 4 : 6. ale
světová sportovní senzace prvého řádu byla perfektní.
Pěkný debut na mistrovství světa měii naopak čs.
hokejisté, kteří deklasovali tým Východního Němec
ka 10 : 0 ( 2: 0. 2 : 0 a 6 : # ) , při trochu šťastnější
střelbě mohli zvítězit ještě přesvědčivěji. A to nutno
říci, že východoněmecký golman Herzig byl nejlep
ším hráčem soupeřova týmu. Branky čs. národního
mužstva dali: kladenský Milan Nový 4, Jiří Holík 2,
Marian šťastný, Peter šťastný (oba Slovan Bratisla
va — v čs. týmu hrají letos tři Šťastní — třetím je
Bohuslav Šťastný z Pardubic), Martinec a Jiří No
vák (oba Pardubice).
V dalších zápasech nečekaně slabý tým Finska re
mizoval s mužstvem USA 3 : 3 (v týmu USA hrají
hokejisté, kteří reprezentovali Spojené státy na OH
v Innsbrucku, mezitím se však stali profesionály) a
‘nemastní-neslaní” švédové vyhráli nad NSR 4 : 1 .

HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII $. 10.-,
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 11.-, US $ 13.-,
Can. $ 13.-, £stg. 7.-, DM 30.-, Rand 11.-, nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
obratem.

Na Čechoslováky si Poláci "n ep řišli"
T U C E T B R A N E K V S ÍŤC E POLSKA

24 hodin po senzačním vítězství Polska nad SSSf
byl v Katovicích o druhý start polských hokejistů i
utkání s ČSR takový zájem, že se vstupenky na čer
ném trhu prodávali až za desetinásobek. Ti šťastn
(bylo jich 10.000), kteří se na stadión dostali, mohl
v nějaký druhý “ zázrak” doufat plných 18 minut
pak však se brankostroj čs. mužstva rozjel naplno z
Čechoslováci porazili Poláky 12 : 0 (po třetinách 2 : 0
2 : 0 a 8 : 0). Po několikasezónní přestávce objevil sí
v tomto zápase v brance ČSR Vládo Dzurilia, kte
rého však Poláci vážně neohrozili, čs. mužstvo jak<
tým předvedlo vynikající hokej, kterým se zde do
stalo do role favorita. Branky ČSR: Jiří Novák 3
Jiří Holík a Peter Šťastný po 2, Bohuslav Šťastný
Martinec, Bublá, Hlinka a debutant na mistrovstv
světa Černík po jedné.
Ve večerních hodinách pokračovali mistři světa zi
SSSR v slabém výkonu a nad východoněmeckým tý
mem vyhráli pouze 4 :0 (1:0, 1 : 0 a 2 : 0).
Němci prohráli s Finy
USA PO R Á Ž Í N E Č E K A N Ě Š VÉD Y

Světový šampionát v Katovicích bude zřejmě mi
strovstvím velkých překvapení. Třetí den bojů pro
hráli nečekaně robustní švédové s reprezentanty USr
0 : 2, když si mnohdy nevěděli rady — a to už je «
říci — s tvrdou hrou Američanů. — Držitelé olympij
ského bronzu Němci podlehli Finům 2 : 5, ačkoli u:
na počátku prostřední třetiny vedli 2 : 0.
V utkání všech superlativů
ČESKOSLOVENSKO V ÍT Ě Z Í NAD Š VÉD Y

V dosud nejkvalitnějším střetnutí světového šam
pionátu porazilo čs. národní mužstvo po velkém vý
kónu hokejisty švédská 3 : 1, po třetinách 0 : 0, 2 : (
a 1 : 1 a dosáhlo tak v Katovicích třetího vítězství
Skandinávci udrželi téměř více než jednu třetinu tem
po s Čechoslováky, ti však po první brance (střeleni
v 26. minutě po shluku před švédskou brankou gol
fovým úderem z modré čáry obráncem Chalupou)
převzali iniciativu, byli celkově lepším týmem a za
sloužené zvítězili. Když už vedli 3: 0, jejich nadšen
pochopitelně trochu polevilo a tak mužstvu Tre Kro
nor se 5 minut před koncem zápasu podařilo dá
čestnou branku, která byla první v síťce ČSR v Ka
to vících. Oba týmy předvedly technicky vynikajíc
hokej.. Branky ČSR dali: Chalupa (26. minuta), Mi
lan Nový (36.) a Martinec (51. minuta), — za švéd
sko skóroval v 55. minutě Jax.
SSSR porazil Finsko 8 : 1 (4 branky dali Rusovi
Finům až teprve v posledních 6 minutách zápasu) ;
Polsko vyhrálo nad východoněmeckými hokejisty 6 : 4
F A V O R IT É PR O H R Á L I

Obě mužstva, která se na mistrovství světa posta
rala o senzace (týmy Polska a USA), prohrála dne:
s outsidery. Zatímco však prohra Polska s mužstverr
NSR 3 : 5 nevzbudila velký rozruch, možno porážki
USA od hokejistů Východního Německa 1 : 2 klasifi

— V jugoslávské Banja Luče bylo u příležitosti fi. nálového střetnutí Poháru mistru evropsJtýcn zemí v
hazene (družstvo Borač Banja Luka porazuo dánské
ho preoornnca Freaencia l i : 15) provedeno nové (!)
a definitivní roziosovaní olympijského turnaje v Mont
realu. Celkem zde zasáhne do bojů o olympijské me
daile lž tymú, ktere jsou rozaéieny do dvou skupm.
V ” A ” skupině jsou reprezentanti SSSR, Dánska, Ja
ponska, Kanady, NSR a obhájce olympijského prven
ství v házené Jugoslávie. V “ B ” skupině hrají házenkáři: ČSR, Rumunska (mistři světa), Poiska, Ma
ďarska, USA a ještě neurčený vítěz afrického pásma.
— Ve východním Berlíně probíhalo 35. mistrovství
světa ve vzpírání, jehož poslední váhovou kategorii —
supertěžkou váhu — vyhrál východní Němec Gerd
Bonk, který v olympijském dvojboji dosáhl 432,5 kg.
251ety Bonk vytvořil v nadhozu výkonem 252,5 kg no
vý světový rekord (až dosud sovětský reprezentant
Aiexejev 247,5 kg), čestně obstáli i oba čs. vzpěrači:
Petr Paviáse-k vzepřel 402,5 kg a obsadil 4. místo,
Jan Nagy dosáhl 3y5 kg a skončil pátý..
— Wimmedonský přeborník z r. 19v3 Jan Kodeš pro
hrál ve finále mezinárodního tenisového turnaje v
Nice s Italem Corradem Barazzuttim v pěti sadách
2 : 6 , 6 : 2 , 7: 5, 6 : 8 a 6 : 8, tedy až po dramatic
kém průběhu.
— čs. fotbalisté porazili sice v Bratislavě v posled
ním kvalifikačním utkání o postup na olympijské hry
v Montrealu Rakušany 5 : 0, předtím však remizovali
v Lipsku s V. Německem 0 : 0 a byli tak vyřazeni z
účastí na. olympijském turnaji. Letenky získalo výcho
doněmecké mužstvo, které dokázalo ve Vídni porazit
Rakušany 2 : 0, zatímco čs. fotbalisté tam hráli 0 : 0,
a to bylo rozhodující.
— Jugoslávci se stali vítězi Evropské tabletenisové
ligy, když v posledním utkání letošního ročníku zví
tězili v Sarajevu nad ČSR 4 : 3. Tentokrát byl hrdi
nou čs. družstva Jaroslav Kunz -(získal 2 body) a Ilo
na Voštová-Uhlíková (1 bod), zatímco exmistra Evro
py Milana Orlowského zastihlo střetnutí z formy.
— Do finále 21. ročníku Poháru mistrů evropských
zemí v kopané se kvalifikoval (potřetí za sebou) ob
hájce trofeje FC Bayern Muenchen (vyhrál doma se
mifinálovou odvetu nad Reálem Madrid 2 : 0 ) a ne
čekaně francouzský přeborník AS St. Etienne (po do
mácím vítězství 1 : 0 nad holandským PSV Eíndhoven remizoval na holandské půdě 0 : 0 ) . — Ve finále
soutěže “ držitelů trofeji” je belgický SC Anderlecht
(vyhrál nad východoněmeckým týmem Sachsenring
Cvikov 3 : 0 a 2 : 0) a anglický West Ham United
(vyřadil západoněmecké fotbalisty Eintrachtu Frank
furt 1 : 2 a 3 : 1 ) . — Závěrečná střetnutí Poháru
UEFA'budou belgicko-anglickou záležitostí. FC Brugy vyřadily německý Hamburger SV 1 : 1 a 1 : 0 a
FC Liverpool po vítězství v - Barceloně 1.: 0, uhrál
doma s FC Barcelonou bezbrankovou remizu. .

T R IU M F ČESKOSLOVENSKA NAD SSSR
I V KO PANÉ

V kopané patřil poslední dubnový víkend čtvrtfi
nálovým utkáním evropského šampionátu reprezen
tačních týmů. A z těch nás pochopitelně nejvíc zají
malo utkání ČSR-— SSSR v Bratislavě, ’ které mělo
před 55.000 diváků skvělou úroveň, i když se hrálo
za déště, na kluzkém terénu, a skončilo naprosto
zaslouženým vítězstvím Čechoslováků 2 : 0 , po polo
času 1: 0. Autorem prvého gólu byl ve 34. minutě
prvé půle Moder, ihned po změně stran ' (přesně ve
47. minutě) Panenka upravil stav na 2 : 0. Čs. fot
balisté měli více šancí, ale i tak dvoubrankový ná
skok dává nro kijevskou odvetu naději na postup do
semifinále.
Výsledkem 2 : 0 skončilo i střetnutí v Záhřebu, kde
Jugoslávci góly Vukoviče á Popovidy vyhráli nad
reprezentanty Walesu. — Vládnoucí mistři světa v
kopané a obhájci evropského prvenství západní Něm
ci remizovali v Madridu se Španělskem 1 : 1 a Ho
lanďané rozdrtili v Rotterdamu fotbalisty Belgie 5 : 0
a jsou tak už zřejmě prvními semifinalisty mistrov
ství Evropy.

kovat jako senzační. Vždyť Američané nastupovali
k zápasu ověnčeni gloriolou triumfu nad švédy.
ČESKOSLOVENSKO Z V ÍT Ě Z IL O NAD F IN S K E M

Finští hokejisté se v posledních letech stali na svě
tových šampionátech “ tvrdými soupeři” Čechoslová
ků. Proto čs. hokejisté hrají proti nim zápasy od
počátku naplno. Bylo tomu tak i nyní v Katovicích,
přesto se Finové už ve 2. minutě Koskinenem ujali
(Pokračování na str. 10)

