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"Socialistická demokracie, na
rozdíl
demokracie
buržoazní,
vylučuj*
kořisťování a třídní dominaci . . . "
,'Fřáncoužský. reformní komunista

R.

G ar

v knize "P ln á prav
"M a rx is tic k ý koncept diktatury proletariátu
že se v nových podmínkách realizovat bez ja l
koliv diktátorských a tyranských forem vlál
správy.
bude

Buržoazní
demokracie
odstraněna,
ale
napl
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Sovětská nropaganda v Praze
Čím více se blíží první výročí podepsání Závěrečné deklarace konference o držování helsinské dohody,
ěvropské bezpečnosti a spolupráci v Helsinkách, tím jasněji vyniká vystřízlivění začaly se objevovat i dů
západních politiků. Loňské naděje na spolupráci a kiidné řešení evropských kazy a komentáře vlastní.
problémů byly nejpatrnější v projevech am erických státníků a ve vlivné části
Nejobsáhlejší
vyrobil
amerického tisku

a změna

nejjasnější. Détente
slovo zklam ání.

názorů na dohodu se Sověty je proto v Americe

přestala

Sověty, které potřebuj:
delší období klidu, abj
plně strávily kořist ve
střední a východní Evro
pě a aby se v klidu při
pravily na budoucí výbo
je, byly zatlačeny do de
fensivy, když Západ za
čal připomínat literu hel
sinské dohody. Uchýlily
se proto k staré taktice
dle níž nejlepší obranou Je
útok, užaslý svět se začai
dovídat, že Západ a pře
devším Amerika je signa
tář helsinské dohody, kte
rý ji porušuje, zatímcc
socialistické státy dělají 1
jejímu dodržování víc ne)
se zavázaly. Na důkaz
toho se předkládají stati
stiky o počtu západních
filmů promítaných na Vý
chodě a opačně či o počtu

být kouzelné slovo,

nahradilo jí z velké části

slov “ mír” a “ spoluprá
ce” použitých na obou
stranách rozděleného svě
ta a Východ je prohlašo
ván za vítěze propagační
ho utkání.
Moskevskou taktiku mů
žeme sledovat velmi jasné
i z projevů pražských sou
druhů a na stránkách čes-

koslovenského tisku - Čes
koslovensko je pro Sověty
opět spolehlivý stát, Hu
sákův režim je připraven
kolaborovat důkladněji než
představitelé ostatních po
robených zemí. Po tý
dnech. v nichž se Praha
opatrně dovolávala mo
skevských "důkazů'' o do

Lehotský

K

Ivan Brož v Rudém prá
vu (22. května) v dlouhém
komentáři
nadepsaném
“ Nové pokusy o starý trik
- O současných antikomunistických tendencích v
zahraničně politické stra
tegii USA” , který se ne
pochybně stane vodítkem
při komentářích menších
psaveů československého
tisku.
(Pokračování na str. 2)
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světová zásobovací kriza
Kanadské poťnohospodárstvo má dobré produkčně výsledky právě tak v rastlinnej ako živočíšnej výrobě a vykonává značné služby vo svetovom zásobovaní.
Jeho služba sa vzťahuje najm a na rastlinnú produkciu. Na šírých lánoch obrovskej kanadskej prérie v provinciách A lberta, Manitoba a Saskatchevan vyprodukujú kanadskí fa rm á ri ďaleko
dukujú každoročně bohatú úrodu
by, najm a podmienky klim atické,
Sovietskom zvaze, ktorý však nie

Z ah ra n ič n í dělnici
Návštěvník z Československa vyprávěl v těchto
dnech historky o poměru čs. obyvatelstva k zahra
ničním dělníkům , a ť už byli přivezeni cizím i firm a m i,
které uzavřely stavební kontrakty s čs. úřady nebo
podniky (ja k je tomu často u Jugoslávců a v menší
m íře Poláků), nebo dělníků najatých v cizině pro pod
niky, které m ají nedostatek domácích dělníků. Hád
ky a rvačky mezi čs. a cizími dělníky jsou v někte
rých místech na denním pořádku a nedějí se jen v
Ostravě nebo n. p. L IA Z v Jablonci n. N. Zahranič
ní dělníci jsou v Československu zřejm ě stejně ne
populární, jako cizí, hlavně "b a re v n í" studenti.
V obou druzích cizinců vidí "m už z ulice" komu
nistické vyslance. K nepopuiaritě zahraničních dělní
ků přispívá zajisté i skutečnost, že aspoň někteří z
nich pracují rychlejším tempem než domácí dělníci,
čím ž zvyšují pracovní tempo. Tato výtka se prý však
netýká Vietnam ců, kterých je v zemi přes 5.000 a
kteří prý nejsou zvyklí se "přetrhn o ut".
Další inform ace o cizích dělnících v Československu
přinesla International Herald Tribune. Píše m j., že
do země přijela první skupina Kypřanů řeckého pů
vodu v počtu 1.500 osob a vyjednává se p rý, o za
městnání dalších 5.000 až 7.000. Koncem dubna bylo
v Československu přes 20.000 zahraničních pracovní
ků, během května se počet dále zvýšil. Lze očekávat,
že do Československa přijdou další cizí dělnici, ačkoli
je jich tam víc než v kterékoli jiné komunistické ze
m i. List IH T poznamenává, že nedostatek pracovních
sil v Československu je spíše zdánlivý než skutečný.
Zvyšuje se organizační neschopností a neochotou vel
ké části domácích dělniků skutečně pracovat.
Vedle dovozu dělníků provádí však čs. režim i výcoz; v druhé polovině května pracovalo 1.143 čs. za
městnanců v SSSR — na stavbě plynovodu v úseku
Orenburg — sovětské hranice.

viac ako sa doma móže skonzumovať. Vypronapriek tomu, že prirodzené podmienky výro
sú veťm i drsné — přibližné také drsné ako v
je sebestačný v produkcii obilnin.

Produkčně přebytky umožnili rozsiahly kanad
ský export obilia, takže
m-óžu na kanadskom trhu
voťne nakupovat’ aj ko
munistické státy, Sovietsky zváz právě tak ako
komunistická Čína. Do Ka
nady prichádzajú nakupovači z komunistických kra
jin pravidelné každý rok
už od roku 1960.
Ale toto je len jedna
stránka tej služby, ktorú
vykonává kanadské pol’nohospodárstvo vo sveto
vom zásobovaní s potravi
nami. Druhá, hádám nie
menej významná, je služ
ba humanitárna, služba v
rámci Světového potravi
nářského programu, zriadeného před nějakými 14
rokmi pri Spojených národoch. Do tohoto programu
sa každoročně upisujú da
ry na zvláštnej konferen-

cn. Na tohorocnej konferencii v sídle Spojených
národov v New Yorku
prehovoril o humanitárnej
službě kanadského poťnohospodárstva
minister
Eugene Whelan,
ktorý
upísal příspěvky pre rok
1977 a 1978 menom kanad
skej vlády.
Minister Whelan sa v
prvom radě rozhovorů o
význame Světového potra
vinářského programu. Za
obdobie rokov 1963 až 1975
sa nazbieralo potravin a
peňažných prostriedkov v
celkovej hodnotě 1 miliar
dy . a 300 miliónov dolárov. Z toho sa financovalo
a potraviny rozdel’ova!i na
viac ako 700 různých núdzových projektoch. Potra
vinářská výpomoc zasiah}a viac ako 25 milionov
óbčanov v 100 krajinách,
(Pokračovanie ha str. 2)
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OSVOBODITELKA
K. Wendt
Nové léky jsou nejprve podrobeny zdlouhavým a
neobyčejně pečlivým laboratorním zkouškám. Po teo
retickém výzkumu přijdou praktické pokusy na kry
sách, na morčatech, na králících. Pak se čeká něko
lik let, aby se vyloučila možnost nepřímých a dlou
hodobě zhoubných následků. Teprve potom, v úzkost
livé shodě s praktickými zkušenostmi, je nový lék
buďto přijat a uvolněn pro veřejnou spotřebu, nebo
zavrhnut. Lék, po kterém umírají morčata i krysy,
je přiro-zeně zamítnut, ale ani v takovém negativním
případě se nedá mluvit o úplné ztrátě času. Prostře
dek proti neduhu nalezen nebyl, vědec však přesto
učinil nález — vyloučil jednu cestu, zjistil, že musí
hledat jiným směrem.
Sociálně politický filosof nemá laboratoř, ve kte
ré by vyzkoušel své teorie. Jeho pokusnými králíky
jsou lidé. Proto musí našlapovat opatrně, proto se
musí zvláště úzkostlivě učit z omylů, proto musí umět
vylučovat prokázané vadné cesty. A nejen to, znovu
a znovu musí zkoumat své pohnutky, prověřovat, že
cílem je stále ještě léčení sociálních neduhů, ne
vlastní ego, ne prokázání vlastních teorií. Musí sám
sobě opakovaně stvrzovat, že pacient je dále důle
žitější než doktor. A protože omyly by mohly připra
vit o život ne morčata, ale lidi, musí rezervovat chi
rurgii revolučním skalpelem pro ty výjimečné pří
pady, kdy už jiné léčení opravdu, nade vší pochyb
nost, není možné.
Pokud nezapomene na zdravý rozum a nepodlehne
fanatismu, pokud fanatismu nepodlehnou jeho stou
penci, a všichni dohromady drží na paměti, že ne
vědí, že jenom zkoumají, potud je všechno v pořád
ku, — filosof zůstává nástrojem nutného sociálního
pokroku. Tragedie se začne rozvíjet, když je zkouma
ná teorie povýšena na vědecky prokázanou věc, když
se z důmyslné, ale křehké myšlenkové konstrukce
stane dogmatické proroctví (kdo pochybuje, bude za
tracen!) a když to proroctví, ta neotřesitelná prav
da není jen tak o něčem, ale o vidině dokonalého
světa, který na lid (na -koho jiného?) čeká v zářné
budoucnosti. Stačí trochu Zatlačit (proroctví napoví
dá, jak), maličko pomoci nevyhnutelnému vývoji a
postrčit běh historie, a nastane věk zlatý: bez tlaků,
bez vykořisťování, bez třídní nenávisti, bez autority
státu. Ti, kdo pomáhají tlačit, jsou bojovníci Boha
— člověka. Na konci jejich snažení leží dokonalost,
nové, změněné okolnosti, v nichž se plně rozvine krása
lidské podstaty. Za dosažení dokonalosti, či absolut
na, stojí za to umírat. A protože absolutní cíl po
svěcuje absolutně všechno, — nejen umírat, i lhát,
i týrat, i podvádět, zrazovat bratra i národ a za
bíjet. Nevyhnutelný historický cíl zplodí nevyhnutel
ně historickou vraždu.
Taková zbožněná teorie nepodléhá výsledkům la
boratorního výzkumu, zkouškám času, které ukázaly,
jestli zlepšuje nebo zhoršuje, hojí, škodí, nebo zabíjí.
Její ctitelé povýšili ideologii í sebe nad zodpověd
nost za své činy. Z tragických následků, které jsou
vždycky a všude pozoruhodně stejné, viní deformace
způsobené schizmatiky.
Nevěřící řekne, že je Brežněv se svou doktrínou
přímý následek neposkvrněného ideologického poče
tí. Pošetile se mu zdá, že věc je jednoduchá, že šíp
směrovky- ukazuje jasně od příčiny k důsledku. Tvrdo
šíjně setrvává v bludu, že dvě a dvě jsou čtyři, že
jestliže sekyra dopadne na krk, hlava musí upadnout.
Takový buržoazní pošetilec, třídní nepřítel a odpůr
ce zjevené pravdy, se ovšem škaredě mýlí a bude
patřičně poučen. Brežněv, stejně jako jeho předchůd
ce Chruščov, se uchýlili od Písma, stali se obětí od
chylky byrokratického komunismu. Že už předtím
(Pokračování ná str. 2)
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Sovětská propaganda v Praze
(Pokračování se str. 1)
“ Čím více sílí meziná
rodní autorita Sovětského
svazu a dalších zemí so
cialistického společenství
díky jejich vytrvalému bo
ji za mír, socialismu a
pokrok, tím více se stup
ňuje nervozita imperiali
stických politických kru
hů. Stále intenzivněji se
promítá do jejich zoufa
lých pokusů o maximální
omezování pozitivních vli
vů, které do mezinárod
ních vztahů vnáší Sovět
ský svaz a jeho spojen
c i p í š e Brož v úvo
du a jako k oslavě dvou
stého výročí
Spojených
států dodává:
“ Ani nejsilnější zeraě
kapitalistického světa, kte
rá si sama před 200 lety
vydobyla pod tehdy jisté
pokrokovými hesiy svobo
du a nezávislost, jíž cir.es
nemůže předložit ani je 
den pozitivní důkaz o de
mokratičnosti. bumánnssti
či svobodymiiovnosti své
ho společenského systému.
Značná část světové ve
řejnosti tak jako milióny
prostých Američanů po
znávají, že hospodářský,
politický a socialistický
systém, kde bezohledně
vládnou monopoly, je ve
skrze prohnilý . . . ”

vojenskcpolitických alian
cí, rozpory mezi hlavními
centry soudobého kapita
lismu, tedy rozpory USA
se západní Evropou a Ja
ponskem. “ totální krach
imperialistické kontrarevoluce v Angole a další
vítězství protiimperialistických sil”
a vedle toho
štaci “ skutečnost, že moc,
síla a vliv reálného socia
lismu neustále rostou” díky mírumilovné zahra
niční politice Sovětského
svazu.
Následující kritika ame
rického prezidenta Forda
není rovněž obvyklá. Brož
upozorňuje na “ výbojný
antškomunísmus”
Fordovýeh přívrženců a zjišťu
je. že jejich
antisovětísmus "se začíná zvláště
v posledních týdnech vel
mi těsné proplétat i s ně-

kterými ne.zanedbatelnýrpi
jevy, které svým dosahem
jdou až na samé pomezí
nechvalně proslulé politi
ky ‘z pozice síly’ . . .” Ta
ková politika má být v
praxí zřejmě vyhrazena
pouze mírumilovnému So
větskému svazu.
Po zmínce o Sonnenfeldtově doktríně a komentá
řích, které- v té souvislo
sti špinily Sovětský svaz,
odsuzuje Ivan Brož kapi
talistickou taktiku, pokusy
infiltrovat dělnickou třídu
a
marxisticko-leninské
strany v socialistických
zemích za pomoci tzv. ná
rodního komunismu. “ Ta
to diverze byla v americ
ké zahraniční politice za
měřena na vnější podporu
vnitřního kontřarevolučního rozkladu v socialistic
kých zemích” - důkaz:

Osvoboditel ka

(Pokračování se strany 1)
zkušenosti s kontrarevolucí byly nejhroznějším způsobem vyvražděny milióny,
v Československu v r. duše vyrvány z těl národů, krk podříznut i tomu nej
1968 a 1969, která byla základnějšímu pojímání slušnosti? Stalin! Stalin a
jeho herese — kult personality! že Stalin jenom po
ovšem řízena ze zahrani kračoval v něčem, co už bylo, a zvrácenost a hrůza
čí. Podobným způsobem začaly už před ním? Lenin! Lenin řekl, že revoluci
snaží se nyní americká třeba exportovat, že dělníkům se musí vnutit, co je
v jejich prospěch! Že to byl Trocký, ne děs všech
politika zasahovat do bu děsů Hitler, kdo předsedal zřizování prvních kon
doucnosti západní' Evropy, centračních táborů, fašisti že si nemusili vymýšlet,
zamezit účasti komunistic že měli vzor? Trocký byl duch vyšinutý, perverze
kých stran ve vládách jediné pravdy a po zásluze skončil se sekerou v hla
vě! Že to byl Marx (na kolena věřící!), kterého všich
tamních států, “ byť v ni tito vražední úchylkáři uctívali? Že to byl Marx,
koalicích s jinými strana kdo postavil před oči lidí absolutní cíl? Že to byl
Marx a Engels, kteří předpověděli a předepsali “ za
m i” .
vedení nových donucovacích prostředků” . . . ? Po
“ Rafinovaný antikomu- mlky dovedou být výmluvné, naznačují rozpaky. Ale
nismus” , který odporuje po nich nový vodopád: I Marx se někdy mýlil. Je
helsinské dohodě o spolu nom části Marxe jsou neomylně správné . . . Není
práci, nemá ovšem dle Marx jako Marx . . . Jsou jeho mladá, střední a pozd
ní léta . . . něco se vylučuje a něco potvrzuje . . .
autora naději na úspěch, měnil se vlivem . . . dialekticky dříve, později a někde
“ nelze n e v id ě t... zcela mezi tím . . . vždyť již Engels . . . z hlediska sociali
viditelné úspěchy zahra stického realizmu každá druhá věta . . . Mandel ne
niční politiky SSSR a jeho dávno . . . diktatura proletariátu ne tak doslova . . .
Berlinguer pravil a pronesl . . . třídní boj jenom více
spojenců
a
obrovskou
méně vlivem pracujícího ducha . . . Garaudy přece
ofenzívu
protiimperiaii- napsal.. . Carillo a Marchais ře k li. , . nepřátelské
stického boje řady pokro antagonismy mezi buržoazií a proletariátem ovšem,
ale . . . Francouzi na sjezdu v Moskvě . . . cílů dosa
kových zemí . .
ženo jenom násilným svržením všeho, více méně
avšak . . . změnila se revoluční složka . . . Rumunsko
vlastní cestou ideálem lidská mysl zrcadlo hmotné
ho světa rovněž tak Jugoslávie proletáři spojte se s
Dubčekem podporovat každé revoluční hnutí v Čile
jednostranné, pozostávajú- Allende mohl kdyby býval jenomže Mareuse zespolečenštěním výrobních prostředků pracovní jednotka
ce z tých najlacnejších jako taková nadbytečnou hodnotou vykořisťování stra
uhlovodíkových potravin.
nický centralismus správně pochopen ať žije věčné
se
škrtKonečne trefou úlohou lidu lidem lidově lidové n e h o d í c í
Světového potravinářského n e :
Brežněv? škrt! Chruščov? škrt! Stalin? škrt! Le
programu je vytvořit’ ná
nin? škrt! Trocký? Škrt! Mao, Lín Piao, Čuenlaj,
ležitú rezervu,
aby sa
Hočiminh, Gottwald, Molotov, Rákoszy, Beria, Tito,
mohlo vypomoct’ tam, kde Kádár, Jagoda, Cunhal, Gomulka, Novotný, Husák —
dojde pre
mimoriadne škrt . . . škrt . . . škrt . . . škrt . . škrt . , . škrt . . . ! !
okolnosti k zásobovacej Každý jinak a jindy podle potřeby, ale škrtá se ve
sele. Něco se vyloučí, něco se potvrdí, něco zůstane.
kalamitě.

Kanada a zásobovací kriza
komunistické, vlády.
Kanadský minister WhezaíiaT čd dary - či už v
lan zdůraznil, že sa musí
potravinách aiebo vo Dvěnovat’
poTnohospodárnančoýcb
prostriedkoch
skej výrobě zvýšená po
upisaio 45 krajin (35', zornost’ vo svetovom mei Pokračovanie zn

prišio od lOtich západ- radle - viac majú vyrábať
ných štálov). Xajviae do krajiny s prebytkami. aby
slal' přispěla Kanada a to meh’ i viac prispieť, ale
200 miliónov doiárov. Na viac musia produkovat’ aj
druham mieste sú Spojeně krajiny, ktoré sú odkáza
Z mezinárodního posta
né na výpomoc. Hovořil
vení USA připomíná ko štátv, ale na predných
o
takomto poradí úloh Svě
mentář “ drtivou porážku miestach by sme medzi
tového
potravinářského
USA ve Vietnamu” , otře dárcami darmo M'aoaiI
programu:
v prvom řade
sení pozic proamerických Sovietsky zváz alebo mé
májů dostávat’ potraviny
lUIIlitlfímUUmHUmUKill.TfHIlIIlMUlIHUiímHllIHtHIIJ krajiny so zásobovacími
ťažkosťami. ale nie len
z
Provádíme veškeré práce optické
■
2
přesně, rychle a za levné ceny
: preto. aby sa im pomohlo
zažehnat’ r e najkrutejšie
následky zásobovacej kri~
S y ', • zy. ale aj preto. aby vy
=
573 Hamptnn St.. j
budovali svom
vlastmi
poTnohospodársku produkciu.

I% r iH R P A
I O p t ic a l Service

Telefon c98-r,756

:

Na drulrm nr-esíe má
Světový
potravinársky
program
pomáhať
při
úpravě a zvýšení vySvovacej úrovně - to najma
tam, kde je stravovaní®
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srdečně zve Vás a Vaše přátele na

REPRESEN TAČ NÍ PLES
který se koná v sobotu dne 3. července 1976

1

V E V E L K É M SÁLE "D O R C H E S T E R U ", A L E X A N D R A G AR D EN S

!

Kanadské příspěvky do
potravinářského fondu bo
lí na začiatku skromné, v
rokoch 1963, 64 a 65 po 5
miliónech doiárov ročně,
ale potom sa podstatné
zvyšovali, takže pre roky
1975 a 76 už Kanada upísala po 40 miliónov dolárov a okrem toho dodatoč
ným úpisom zvýšila svoj
celkový príspevok na 200
mdiónov $ v týchto dvccli
rokoch. Je to doslal’ najváčší príspevok do Fondu
od jednej krajiny. P ř i tom
Kanada nepřipojuje nijaké
podmienky o tom ako a
komu alebo za akých okol
ností sa majú jej dary
rozděl i ť - všetko ponechá
vá na uváženie a plánovanie odborným zaměstnan
cem v sekretariáte Světo
vého potravinářského pro
gramu.
Zásobovacia
kriza
v
mnohých oblastíach světa
stále trvá a vyžaduje si
celosvetovej
pozornosti.
Kanada svojím postupom
a uvědoměním si zodpo
vědnosti za riešenie světo
věj
zásobovacej
xrízy
predchádza príkladom ce
lému světu.

Vada se škrtáním: místo aby stopu zahlazovalo,
dělá ji jasnější. Kde byl jeden ukazovatel, jsou teď
dva. K aždé škrtnutí vytváří bod, spojení bodu s bo
dem v čáru a na konci čáry, přímo u hrotu zpětné smě
rovky — jméno, které stálo na začátku, hnízdo, ze
kterého krysy vybíhají s nákazou.
Toto je mrtvé tělo a lidé, zodpovědní za jeho smrt.
říkají, že jsou marxisti; toto je země bez svobody a
lidé, kteří jí svobodu odňali, říkají, že jsou marxi
sti; toto je holá agrese a lidé, kteří ji provádějí, vy
hlašují, že jsou marxisti; toto je bomba v ruce tero
risty a terorista říká, že je mtrxista . ..
Jména se dají škrtnout, skutečnost trvá.
Stopa hrůzy je nesmazatelná oběma směry. Téměř
šedesát let praktických pokusů v laboratoři světa po
dalo své důkazy velehorcu studených těl, mozajkou
skelných očí utopených v moři utrpení. Nedohlédneš
dna laboratorních klecí, jsou pokryta mrtvými těly
morčat.
Ale osvobozuje se dál.
Orvvellova zvířata se dívají oknem stavení z pra
sat na sedláky a ze sedláků na prasata, z osvobodite
lů na škůdce svobody, ze škůdců na osvoboditele,
a nevidí rozdíl. Camusův “ Rebel” jde po stopě zla
a nachází jeho filozofickou příčinu. Solženicyn zvedá
jako titán balvany lži, pod kterými služebníci histo
rie pohřbili historii, a nalézá tentýž zdroj falše.
Orwell, Camus, Solženicyn — smečka dotčených ideo
logů štěká u jejich nohou. A osvobozuje dál.
Fakta na fakta, důkazy praktické, důkazy teore
tické, důkazy života a důkazy smrti — nic nepomáhá.
Filosofie — osvoboditelka, která neuznává vlastní me
ze a která právě proto způsobila více utrpení a da
lekosáhlejší zánik svobody, než kterákoliv jiná myšlen
ka v dějinách, je neomylná a nic jí neotřese. Z ulic,
ze škol, z univerzitních poslucháren, z novinových i
knižních stránek jí její ctitelé zamořují vzduch, od
hodláni osvobodit. Kouzlo absolutna, plného, třeba
úplně vadného vysvětlení, přitahuje neodolatně. Ře
šení všeho a jedním řezem je lákavější a jako poli
tické heslo účinnější než únavné řešení dílčí. Sisyfus
Pokračování na str. 3)
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Ty růžové brýle
Marcela Čechová
P řišly do redakce dva dopisy. První z rodu těch, které patří běžně do koše.
Anonym pan Karel Nový — možná, že jeden z pracovníků konzulátu
poučuje o tom, ja k se má chovat správný em igrant —

— ..nás

" . . . Obyčejní čs. vystěhovalci, zejména ti posrpnoví, nejsou ani tak z po
litických důvodů v cizině, jako z hrabivosti nebo z touhy po dobrodružství.
Ve většině případů nedělají své vlasti špatnou pověst — stojí v politickém ústra
ní, ja k se sluší a patří . . .".

Nenamáhala bych se s
názorem anonymního po
slance režimu polemizo
vat, kdyby nebylo druhého
dopisu. Psala jej pani B.,
podle písma žena inteli
gentní. Na Západ přišla
před nedávném, v roce
1973. Nepíše, jakým způ
sobem se dostala z Česko
slovenska, podle údajů v
dopise mohu pouze usuzo
vat, že vycestovala s vě
domím čs. úřadů. Paní
B. se pozastavuje nad po
pisem bytových i jiných

poměrů v dnešním sociali
stickém
Československu
(viz HD, článek Dům z
pohádky). Zdá se jí, že
přeháním. Píše: “ .. . Neviem, či to všetkí emig
ranti pokládáme za pomoc
stratenej vlasti, ak na ňu
nakydáme čo sa dá a spra
víme z něj krajinu žobrákov. Veď já poznám ČSSR
za stát s vysokou život
nou úrovňou, s velkou sociálnou starostlivosťou.”
Přiznám se, že nevím,
zda se smát či plakat. Na

Osvobodí t d k a
(Pokračování se str. 2)
byl zavražděn na cestě k vrcholku. Vzali mu žal.
Ztratil rovnováhu. Padl. Leží rozdrcen věčnou rado
stí. Na jeho místě stanul nadčlověk.
Chimérická filosofie blaha lidského božství, která
dokázala nadceněním lidí, že nemá ani zdání o člo
věku, je mocnější než skutečnost. Požádala o víru
v zázraky a lidé zázrakům chtějí věřit. Předložte jim
blud o vlastní šlechetnosti. Slibte jim víc. A slibte
jim to víc na úkor někoho. Využijte zahleděné neteč
nosti prostředí. Zveličte malé nepravosti. Sveďte do
jednoho koryta slepotu, která nevidí za bezprostřední
zisk, s přesvědčením člověka, že právě jemu je křivdě
no a upíráno. Postavte do předních řad osvobodite
le malicherností. Zahustěte tupostí, která je všude
k mání bez lístků. Zamíchejte závist s nenávistí.
Namluvte trpaslíkům velikost. Dejte jim lži, které
chtějí slyšet. . . A nebudou chtít slyšet pravdu. Od
mítnou poznat skutečnost.
Učiňte pokus. Zkuste bojovat skutečností proti zá
zraku.
Veďte lidi ke koncentračním táborům Sovětského
svazu. K hromadám čínských “ kulaků” se střelnou
ranou v týle. K čtyřiceti, padesáti, šedesáti miliónům
chladných těl. K blázincům, ve kterých filosofičtí ší
lenci ničí zdravé mozky zdravých lidí. Do osvoboze
né Kambodži, jejíž vládci vzali třídní boj doslova a
doslova vyvraždili celou třídu. K zaživa pohrbeným
do Vietnamu. Do Vinice. Do Katynu. Do Leopoldo
va, Jáchymova. Ruzyně. K jejich replikám v Bul
harsku, v Albánii, v Jugoslávii. Do ulic Poznaně. Bu
dapešti, Prahy. K malým tragediím lidí, kteří je 
nom přišli o domov. K univerzitním výrostkům, kte
ří plivají do očí lidí. se kterými nesouhlasí. K vyso
koškolským rozsévačům jedu. K věčným osvobodite
lům. kteří napřed osvobodili zem zevnitř a kteří
teď s drzostí, která také neuznává meze. tu osvobo
zenou zem osvobozují zvenku . .-.
Zavřou oči. Neuvěří. Vůle přijmout zázrak Vlašim
velikosti je silnější než nudná, špinavá a krvavá prav
da skutečnosti.
A ironie toho všeho: naděje na slušný život, svo
bodný v mezích lidského údělu, leží ubity ideologií,
která už dávno porazila sama sebe.
Filosofie, třeba materialistická, nemůže v pravém
slova smyslu vyhrát jinak než spirituálně. Tato vy
šla z vůle osvobodit a skončila zobecněním otroctví.
Jako každá lidská myšlenka toužila po vítězství při
jetí, ale právě v těch místech, kde už to “ vyhrála” ,
leží poražena bezedným opovržením podvedených lidí.
Otázka není, jak porazit filosofii, která se poráží
sama. Otázka je, jak se ubránit jejím neuvěřitelným
stoupencům, kteří tvrdí, že jsou z tohoto světa, ale
kteří v tomto světě odmítají žít.
Exulanta to staví do podivné situace. Už jednou
osvobozen filosofií, musí teď zápasit za právo zůstat
nesvobodný.

rozun ou pani o . se auni-

nívám, že “ sociální sta
rostlivost’ ” v socialistic
kém Československu je
malá a že vše, co tam li
dé mají, museli režimu
těžce zaplatit, a ť už pe
nězi, či jen cenou ohnuté
páteře. Abychom si rozu
měli: láska k vlasti je ně
co zcela jiného než láska
k panujícímu komunistic
kému režimu. Připustímli, že lidé nežijí tak, jak
by žít mohli a měli, ne
znamená to naprosto, že
bych chtěla kydat špinu
na svou vlast. Pouze zjiš
ťuji, že režim je nehumánní, a ť už jde o byty,
o zdravotní péči či o coko
liv jiného. Opustila jsem
sice republiku v roce 1968
a moje vzpomínky jsou
proto 8 let staré, nepřed
pokládám však, že se za
tu dobu něco podstatné
změnilo. Ještě pořád byd
li přehradit kuchyň a vypůdách (příklady mohu
dodat i s adresami), ještě
stále můj starý strýc žije
v
plesnivém kamrlíku,
kam nezasvítí slunce ceiý
rok - a to patří ke šťast
ným
důchodcům, kteří
mají kam hlavu složit a
není vydán na pospas do
movu důchodců. A jiná
moje známá píše otřesné
dopisy o nutnosti podplá
cet lékaře, aby předepsal
utišující léky její trpící
mamince, která umírá na
rakovinu- A jiná přítelky
■ně zase sděluje- že muse
li přehradit kuchyň a vy
robit palandy nad sebou.
aby měly kde spát její
dvě děti. které se do ma
ličkého bytu nemohou ve

ja —
Paní B. ovšem pochází
ze Slovenska a proto mů
žeme věřit, že její otec
je majitelem domu o čty
řech bytech, kde jeden
byt obývají rodiče, druhý
ženatý' bratr s rodinou,
jeden byt je prázdný a
poslední patří svobodné
sestře. Bratři Slováci mě
li v bytové výstavbě poně
kud jiné podmínky, na
Slovensku se více stavě
lo, i proto, aby režim mohl
srovnávat
socialistický

— Rakouské sportovní le
tadlo zn. Česna 172 bylo
9. 5. přinuceno čs. ozbro
jenými silami k přistání
na letišti Svazarmu v Hosíně u Č. Budějovic, “ pro
hrubé porušení čs. vzduš
ného prostoru” , čtyřčlen
ná posádka letadla byla
zadržena, ale později by
la předána rakouským po
hraničním orgánům.
— Zpráva
čs.
tisku:
“ Skandál v Řím ě”
se
jmenuje publicistický po
řad, který Čs. televize za
řadila mimořádně do své
ho vysílání. Na základě
průkazných dokumentů a
přímého svědectví čs. rozvědčíka kapitáná P. Minaříka pořad odhaluje, jak
se na periférii politiky do
stal do tajných služeb
(C IA ) á vysílačky Svobod
ná Evropa Jiří Pelikán,
jeden z činitelů krizového
období.”
— Statistika o pracovní
neschopnosti pro nemoc a
úraz za měsíc březen uvá
dí, že dosáhla výše 5.15%,
což je o 0.95% více než
v březnu minulého roku (v
českých zemích zameška
lo práci pro nemoc prů
měrně 5.46%, tj. o 1.05%
více než v březnu 1975, na
Slovensku 4.41%, což je o
0.71% více než loni). Hlav-

ní příčinou je prý chřip
ková epidemie.
— V Praze byl zatčen 30letý buldozerista, protože
ukradl aútobus, s nímž
se mu podařilo odejet až
do Sokolova.
— V katastru obce Nechvalín na Hodonínsku po
kračují výzkumy slovan
ského pohřebiště z doby
Velké Moravy, které pro
vádějí pracovníci Archeo
logického ústavu ČSAV v
Brně. Byly odkryty tři
hroby velmožů s meči,
zlatými a .stříbrnými ná
ušnicemi, zlatými plíšky v
ústních dutinách koster,
tzv. “ obolů mrtvých” a řa
da jiných předmětů.
— XI. ročníku pochodu
Praha-Prčice se zúčastnil
rekordní počet 25.168 po
chodujících.
— V Praze zemřel ve vě
ku 81 let autor česko-ruských slovníků L. V. Kopeckij.
— Delegace Federálního
shromáždění, vedená před
sedou FS Aloisem Indrou,
byla na týdenní oficiální
návštěvě Francie a Monackého knížectví.
— V Bratislavě byla slav
nostně otevřena nová hu
dební síň a to v Bratislav
ském hradě.
— Nejnenáviděnější pra-

rozkvět s bídou první re
publiky. I tak je však div
né, že jeden byt může zů
stat prázdný, protože ta
kové byty podléhají auto
maticky národnímu výbo
ru, který je obsazuje po
dle
pořadníku.' Ovšem
možné je, že jde o výjim 
ku, jaká se vyskytuje při
podplácení nebo jde-li o
funkcionáře . . .

Není divu, vždyť zde je
teprve 3 roky a nemůže
mít za tu dobu vše, co do
ma dávala dohromady ce
lý život. Navíc na severu
Austrálie, kde nyní žije,
jsou zcela jiné klimatická
podmínky než v Českoslo
vensku a tomu odpovídá i
typ staveb.

Nepochybuji
o
tom.
že i v Československu
jsou pěkné byty. dobře
zařízené. Nakonec investi
ce do bytu je jedinou in
vestici. kterou si sociali
stický občan může dovo
lit, protože do “ byznysu” ,
do svobodného podnikám
investovat nesmí. Ovšem
těch, kteří nemají, kam
by hlavu složili, je ne
úměrně mnoho,
uváží
me-li, že socialistický re
žim už v Československu
nepřetržitě buduje více
než čtvrt století. Paní B.
si ovšem stěžuje, že v
Austrálii nemá tak pěkné
bydlení, jako měla doma.

Paní B. si nepochybně
prožívá trápení, vzniklá
odloučením
od lidí. a
míst, které měla ráda.
Všichni jsme tím prošli,
nebo procházíme. Nezna
mená to však, že bychom
si měli nasadit růžové
brýle a malovat si čes
koslovenskou skutečnost ji
nou než je. Odloučení
smazává s naší mysli
špatné, nepříjemné vzpo
mínky a naopak dává do
popředí vzpomínky pěkné.
Tento psychologický fakt
je znám nejen lékařům,
ale i anonymům Karlům
Novým, kteří by rádi z
exulantů udělali zrádce a
dobrodruhy. Nenahrávejme jim!

covnik pražského minister
stva vnitra v srpnu 1968,
nynější předseda Sloven
ské národní rady Viliam
Šalgovič, dostal nejvyšší
vyznamenání Čs. červené
ho kříže “ Za obětavou a
záslužnou práci 1. stup
ně” .
— Hudebního
festivalu
Pražské jaro, který začal
12. května a skončí 4.
června, se účastní 9 sym
fonických orchestrů, u je
jichž dirigentských pultů
se střídá 18 dirigentů, dá
le vystupují 4 pěvecké sbo
ry, 18 pěvců, 34 sólistů,
23 komorních souborů a
soubor Drážďanské ope
ry. Celkem je na progra
mu přes 80 koncertů.
— V Ústí nad Orlicí se
konala Kociánova houslo
vá soutěž, které se zú
častnilo 85 mladých hou
slistů z 6 zemí. Absolutní
vítězkou, laureátkou a nej
lepší čs. účastnicí se sta
la L. Salcmanová z Plzně;
— Dvě zprávy Kanad
ských listů (květen 76):
Čs. spisovatelé, kteří jsou
na indexu, např. V. Va
culík, Ivan Klíma, Pavel
Kohout, J. Seifert a další
vydávají své práce ve
formě rukopisu. Spis se
opisuje jen v určitém
počtu autorizovaných vý
tisků s doložkou autora:
“ Výslovný zákaz dalšího
opisování rukopisu” . Kaž
dý svazek je podepsán
autorem. Některé knížky
jsou i vázány a vybaveny
fotografiemi, např. cesto
pis Zikmunda a Havelky
o Ceylonu. Za minulý rok
bylo tak vydáno přes 50
knížek. Některé mají 50,
jiné až 600 stránek psa
ných na stroji. STB vý
tisky pří domovních pro
hlídkách zabavuje a sna
ží se zjistit, kdo Edici
Petlice organizuje. Autoři
se brání, že nejde o ne
zákonnou činnost.
— Bývalý čs. agent ma
jor Frolík prohlásil ve
Washingtonu, že tito jed
notlivci jsou agenty STB:
prof. J. Reinberger, gen.
ředitel Filmexportu plk.
Jiří Rybin, Otomar Krejča, Přemysl Kočí, Jiří Kotalík, Karel Gott, herec
Eduard
Kohout-Lucifer,
Olga Sheberová, Jiří Mu
cha, Eva Olmerová, Emil
Zátopek, Eva Bosáková,
prof. Dědič, Vladimír Zábrodský (-Vova),, plk. Jiří
Kotál a Rudolf Baloun.
Posledně jmenovaný je
předsedou Čs. fotbalového
svazu, ale především je
prý majorem čs. rozvědkv
22. sekce 2. oddělení HSR.

Veškerá P O J IŠ T Ě N I odborně provedou

<
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Kalendář H D
ČERVEN 1976
Jarka Vlčková
• 1. června 1911 se narodil zastoožtiý nmělec Milan
Kostohryz, klarinetista a pedagog- Téhož dne roku
1936 zemřela operni pěvkyně Kristina Morfová.
• 2. června 1541 kolem 3. bcdiiry odpoledne vypukl
v domě č. 7 na Malostranském náměstí v Praze
požár, který zničil Malou Stranu. Hradčany i Hrad.
Za tři hodiny shořelo na 20# domů.
• Po vítězství nad Zikmundem pokusili se husité
na sněmu čáslavském, který byl zahájen 3. června
1421 a jehož se zúčastnili i Moravané, zavést pořádek
v zemi, srovnat věroočeé rozpory a zemi dát no
vého krále. Zvolili dvacetičienné vladařstvo a jed
nali o obsazení českého trůnu. Vcelku však úmysly
sněmu čáslavského v skutek nevešly.
• Jihočeské městečko Lhotice nás zaujme jednou
kulturně historickou zajímavostí. Když skladatel ná
rodní hymny František Škroup musel opustit své ka-.
pelnické místo a odejít z pražského Stavovského di
vadla, ocitl se s celou rodinou v nouzi. Tehdy přivezl
svého synka Oldřicha do Lhotic k sestře, jež byla
provdána za zdejšího učitele Františka Kameše. Ale
jedenáctíletý pražský hoch, hudebně nejnadanější z
celé rodiny, zde dostal zápal plic a zemřel. Franti
šek Škroup. který se narodil 3. června 1801, má vý
znamný podíl v dějinách Stavovského divadla a uvedl
zde 2. 2. 1826 zpěvohru Dráteník, v níž se poprvé mlu
ví a zpívá Slovensky.
• 3. června 1916 bylo před soudní budovou na ví
deňském Hernalsguertlu rušno. Davy lidí čekaly na
vynesení rozsudku v procesu s “ velezrádci rakouské
monarchie” Kramářem, Rašínem, Červinkou a Zamazalem. Proces začal 31. května 1916 a ortelem
smrti, jejž vynesl ve Vídni c. a k. vojenský soud
naď všemi čtyřmi obžalovanými, měl být potupen
český národ doma i v cizině. Dne 2. července 1917,
v den slavných bojů u Zborova, došla do Prahy ne
nadálá zpráva, že císař Karel udělil všem politickým
odsouzencům milost.
• 3. 6. 1911 se narodil slovenský sochař Rudolf Hornák, žák prof. J. Mařatky a K. Dvořáka, z jehož ru
kou vyšla díla: Smutek, Odpočívající tanečnice aj.
• První profesor řečtiny na pražské universitě, uni
versitní mistr a latinský humanistický básník Matouš
Kolín z Chotýřiny zemřel 4. června 1566. Roku 1558
byl vypuzen králem Ferdinandem. I. z university ja
ko vlivný přívrženec luteránství. Patřil do kroužku
Jana Hodějovského z Hodějova, u něhož na Kotýřině
se scházeli čeští spisovatelé a básníci, z nichž se od
15. května 1542 někteří směli psát “ z Chotýřiny” .
F. M. Bartoš vzpomíná tohoto spisovatele a básníka
v knize Bojovníci a mučedníci.
• Železná košile, Hromnice hoří a Prsten — to jsou
tři básnické sbírky, které jsme přímo hltali v době
naší národní tragédie v roce 1938 a na počátku na
cistické okupace. Jejich autorem je básník Jaroslav
Kolman Cassius (vl. jm. Jaroslav Kolman), který
zemřel 4. 5. 1951. Kolman byl redaktorem Venkova
a později Lidových novin a jeho hra Jak nás pozna
menala byla provozována před vánocemi 1926 ve Sta
vovském divadle.
• Kdybych měla jmenovat typického malíře jihočes:
kých rybníků a jejich výlovů, pak bych bez roz
mýšleni vyslovila jméno kojákovického rodáka Jana
Kojana. Z jeho větších pláten nutno zaznamenat
Pouť a Posvícení a připomenout jeho autorství na
pomníku padlým z první světové války, který ne
chal na památku své rodné obci. Malíř a sochař Jan
Kojan zemřel 5. června 1951.
• 6. 6. 1961 zemřel akademik ČSAV František Tráv
níček, profesor brněnské university pro obor mluv
nice jazyka českého se zvláštním zřetelem k díalektologii. Trávníček vypracoval nová pravidla české
ho pravopisu, v nichž značně přihlédl k potřebám
dnešní doby, obzvláště -k negramotnosti komunistic
kých tajemníků.
• 7. července 1781 bylo založeno uměnímilovným
Františkem Arnoštem Nosticem-Rieneckem divadlo,
jež po svém postavení mělo na svém štítu nápis:
Patriae et musis. V Nosticově divadle se konalo
první představení dne 21. 4. 1783 a na zahájení byla
vybrána Lessingova Emilia Galotti. Později bylo pře
jmenováno na Stavovské divadlo. V něm se konala
29. 10. 1787 premiéra Mozartova Dona Juana, zde
byl ředitelem opery Karl Maria Weber, zde měla 21.
12. 1834 premiéru Tylova Fidlovačka s hudbou J. F.
Škroupa, v níž byla poprvé zpívána píseň Kde do
mov můj.
(Pokračování na str, 6)
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Volby a nezaměstnanost
Do rozširujúcej a prehlbujúcej sa prezidentskej volebnej kampaně zasahujú plnej zaměstnanosti, agi
stale intenzívnejšie am erické odbory. Až doteraz im nešlo o osobu kandidáta tovali s ňou a žiadali na
na křeslo v Bielom dome, lež o presadenie niektorých sociálnych požiadaviek,
medzi nimi na prvom mieste plnu zaměstnanost'. A tak sa problém plnej za
městnanosti stává hádám -toii najdóležitejšou otázkou, na ktorú sa sústreďuje
pozornost' politických kruhóv.

Stratégiu v kampani za
plnú zaměstnanost’ vedle
sám předseda amerických
odborov George Meany,
Opiera sa pri tom o nie
ktorých . predstaviteFov
Demokratickej strany a
mobilizuje akúsi národnú
koalíciú spolu s cirkevnými a společenskými inšti:
túciami. Meany navrhuje,
aby sa vláda postarala o
to, aby nezaměstnanost’
poklesla v
najkratšom
možnom čase na 3%. Za
tým účelom doporučuje
rózne opatrenia vlády na
rozvoj hospodárstva, ktoré by za nového dynamizmu vytvořili či obnovili
dostatočné množstvo pracovných příležitostí. Ale
ak by súkromný sektor
americkej ekonomie ani
po týchto vládnych opatreniach nebol v stave vy
tvořit’ tol’ko pracovnýeh
příležitostí, aby nezaměst
nanost’ poklesla aspoň na
3%, předseda odborov žiada, aby vláda přišla s
programom
veřejných
núdzových práč a takýmto spósobom aby sa po
starala o odbúranie neza
městnanosti.
Meanyho návrh si osvo
jila Demokratická strana,
ktorá ho preberá do svojho volebného programu.
Je to však program, ktorý nepodporuje Republi
kánská
strana, vedená
prezidentom Fordom. Ford
spolieha na pokračujúcu
obnovu amerického hospo
dárstva, ktorá priberá z
mesiaca na mesiac na dynam.izme, hoci s jej rozvojom neprebieha aj uspoko
jivý vzrast zaměstnanosti.
Prezident Ford so svojimi
poradcami věří, že pokračujúci vzrast hospodárskej
činnosti bude v stave znížiť ajnezaměstnanost’ , ho
ci to rnóže trvat’ dlhšie
ako sí to odbory" predstavujú a prajú. Vládne kru
hy dňvodia, že tento po
malý proces je želatelnejší a lepší, lebo je istejší
v boji proti inflácii.
Za týchto okolností sa
předseda odborov rozliodol
pre túto taktiku: zorgani
zovat’ nátlak za pomoci
spomenutej národnej koa

á spoločenskými organizáCiami, aby sa kongres uzniesol ešte tohoto léta
ná zákone o zaistení plnej
zaměstnanosti. Meany vyšiel s heslom: prácu kaž
dému, kto chce pracovat’ .
Pri tom rátá s tým, že a.k
sa kongres na takomto zá
kone a připadne aj na zá
kone o mimoriadnych ve
řejných prácach uznesie,
takže ich prezident Ford
ako zákony, ktoré by moh
li podnietiť novů infláciu,
bude vetovat’ . A ak sa to
stane, bude otázka zaistenia plnej zaměstnanosti
jednou z najdóležitejších
vo volebnej kampani v
priamych prezidentských
volbách po letných zjazdoch oboch stráň.
Meany očakáva, že to
bude mať medzi voličmi
veFký ohlas a že to bude
stát’ Républikánsku stra

nu, ak sa s návrhom něstotožní, značné množstvo
hlasov. A tak by mohli
odbory dostat’ do Bieleho
domu muža, ktorý by sa
zaviazal pracovat’ na za
istení plnej zaměstnanosti
a do kongresu prevážnu
váčšinu poslancov a senátorov, ktorí by boli tiež
zaviazaní podporovat' pro
gram plnej zaměstnanosti.
Cielom pri tom je kong
res, ktorý by bol v stave

kandidátech do Bieleho do
mu, do poslaneckéj sně
movně a senátu, aby sa k
nej vyjádřili. Bude to sil
ný nátlak na kandidátov.
Odbory vynaložia na tuto
akciu aj značné finančně
prostriedky.

Plán o plnej zaměstna
nosti bol už tiež prese.dený do volebného progra
mu Demokratickej strany
a třetí krok bol podniknu
tý v kongrese, kde má
předseda odborov věrného
spojenca v senátorovi Hu
bertovi Humphreym, neaktívnom to kandidátovi
odmietnuť aj prezidentovo na úřad prezidenta.
Humphrey spolu so seveto proti takým to legi.slanátorom A. Hawkinscm
tívnym opatreniam.
předložili v senáte zákon
V rámci spomenutej koapod názvom “ Full Employlície odborov s cirkevnýment
and
Balanced
mi a spoločenskými orgaGrowth
Act of 1976” ,
nizáciami bol vytvořený
podFa ktorého sa má ulo
zvláštny výbor, ktorí rozžit’ prezidentovi, aby najposiela výzvu na členov
skoršie do 4 rokov po
jednotlivých
organizácií
klesla nezaměstnanost’ na
tejto koalície, aby už .te3%. Za prijatie takéhoto
raz vo volebnej kampani
presadzovali
požiadavku (Pokračovanie na str. 8)

Vaneed Mazda
CHELTENHAM LMCT 2454
NOVÁ AUTA
— Všechny druhy této velice populární značky k okamžitému dodání.
Nezávazné předvedení aut kdekoliv v Melbourne. Plná záruka a servis.

OJETÁ AUTA
— Více než 200 aut všech značek a druhů stále k výběru. Opatříme
Vám auto dle Vašeho vkusu a v ceně odpovídající Vašemu přání
— vše se zárukou

LUXUSNÍ a u t a
— Velký výběr nových i ojetých luxusních aut plně importovaných
z Anglie a USA za NEJNIŽŠÍ CENY V MELBOURNE. * Mercedes
* Jaguar * Chevrolet * Buick * Pontiac *atd. — pochopitelně s plnou
zárukou.
K R A JA N Ů M P O S K Y T N E M E S LEVU
M IN IM Á L N Ě $ 200 NA A U TĚ

Podle

potřeby

zajistíme

okamžité financování a pojištění koupě.

Volejte (Melbourne) 93-3383 a žádejte si “ Franka” .
Můžete mluvit česky ve večerních hodinách — tel. 90-6996

Vaneed Motors
BRIGHTON LMCT 2414
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Pan profesor

Nevhodná slova

Ferdinand Peroutka

M ilan Růžička

Pokračujeme v them atu: sex a společnost.
Před padesáti

lety Hemingwayova

literárn í generace

proslula tím ,

že zjišťovala "skutečný

svět",

snažila se nahm atat, co je, proti tomu, co se zdá být. Každá nová generace se o toto pokouši, někdy
domýšlivě. Generace přítomná v ě ří, že objevila sex, vyhrabala je j z přetvářky a ruin puritanism u. Aby
se v této věci jedna generace nepovyšovala nad ji né, citujm e, co před stošedesáti lety psal německý
filosof A rthur Schopenhauer:
"Sex je neviditelné centrum všeho chování a vykukuje na nás odevšud. Je základem toho, co je váž
né, a je i nevyčerpatelným pramenem vtipu; je klíčem ke všem ilusím a smyslem všech záhadných
narážek. V idím e je j, ja k vždy znovu on, pravý a dědičný pán světa, zasedá na svůj starobylý trůn.

> Někdy nám může sakramentsky zachutnat také .
, to, co jsme neodmítli jenom ze zdvořilosti.

> ★
.

To, co držíš křečovitě, ti nemusí vypadnout, ale ,
stejně to dlouho neudržíš.
> ★
(
'
K tomu,aby se člověk těšil do zaměstnání,
' někdy úplně stačí nevyvedené manželství.
> ^
<

> Dokázali ocenit pouze to, co už jim přišlo sho- *
> ra zhodnocené.
‘
> ★
<
> Někdy požadujeme příslušnost k víře také od <
ně usmívá. A přece . . . Podle všeho doby se od
>těch, kterým by stačilo důvěřovat.
<
s ním zacházejí.
> ★
'<
byl tento: “ Jsem čistý he- mysl nechť zahyne, a
, Čím větší je kde aparát, tím méně peněz tam <
je
útulek
donista a hledám rozkoš pornografie
zbývá na přístroje.
a zábavu.” Jindy pravil: opravdové počestnosti.
★
(
“ Jedním z našich vel
“ Néskrývejme
šílenost,
Každá uniforma nenávidí nejvíc to, co dokáže
jež je v nás.” Učil - už ne kých cílů je sexuální
>někam směřovat i bez rozkazu.
na Harvardské universitě unie” , vyhlásil Leary a
> ★
<
- že omamné jedy otvíra načrtl svůj obraz budouc
> Věda nachází — umění nalézá.
(
Budou existovat
jí bránu k sexu netušené nosti.
> ★
<
intensity, a že nad to ne dvě Unie, stará Unie Spo
> Troufal si křičet jedině tehdy, když se měl na <
ní nic důležitějšího. Na jených států severoame >koho odvolat.
<
jakémsi strašidelném zám rických a nová Unie se
,
★
<
ku, jejž mu propůjčil bo xuální. Tato bude mít vel
> Krev umí mnohem lépe větřit vegetariáni.
<
hatý přívrženec, pořádal kou moc. “ Koupím půdu
★
(
orgie a dal jim jméno a budu mít svou vlastní
* Satirik nepotřebuje úspěch proto, aby ho obdi“ vědeckého
počínáni” . zemi s vlastní vládou.
1vovali, ale proto, aby si na něho netroufali.
Učil, že kdo se jich účast Oznámíme, že jsme se od
> ★
(
ní, není zhýralec, nýbrž trhli od Spojených států > Těžko uvidíš se správným odstupem to, na čem 1
1
severoamerických. Leary
experimentující vědec.
i lpíš.
<
Určitému počtu lidí se se nezastavil na tomto bo , ★
<
zachtělo pěstovat vědu du, nýbrž vyhlásil Spoje , Člověk by se měl vždy podrobovat jenom nato- <
tímto způsobem. Profesor ným státům severoameric
lik, aby zůstal sám sebou.
<
Leary měl theorii: lidské kým válku, přikazoval, > ★
<
vědomí je úzké, je třeba aby bomby byly kladeny,
Politická práce je takového druhu, že člověk <
rozšířit je o obzory, jež letadla unášena, rukojmí
musí mít stále všech pět pohromadě — všech ,
drugy dávají. Zde je brá brána. Byl zatčen, uprchl * svých pět švestek.
na, za níž člověk má chví z vězení, potuloval se po ’ ★
<
le, kdy pocítí, že je Bo světě, navazoval styky s ’ Poklepání na rameno už svázalo mnohé ruce.
Černými Panthery a Pale
hem.
’ ★
<
Opět se určitému počtu stinskými teroristy. B y l; > Všechno by mohlo jít mnohem rychleji — jenže <
lidi zachtělo pocítit se Bo dopaden, vrácen do Ame >kam by přišli ti, co sedí.
<
hem. -Jak však. pokud se riky, znovu uvězněn.
* ★
<
týká rozumu? Obyčejná (Pokračování na str. 6)
, Největší pády zaznamenali lidé, kteří se nechtěli <
>nechat poučit — ačkoliv ty největší úspěchy <
i vlastně taky.

Dívá se odtamtud hněvivě, směje se snahám spoutat je j, uvěznit nebo aspoň omezit a u k rý t."

Co po tomto ještě zbývá objevovat o tom, že sex existuje? Schopenhauer žil v době bodrého biderm ajerství, o němž nikdo neopomene podotknout, že to byl styl šosáků. Lidé tehdy chodili spát s čepičkou
na hlavě a m yslili, že kulatý měsíc za oknem se na
sebe neliší stupněm vědomí o sexu, nýbrž tim , ja k

Někdy pozorovatele mu
sí napadnout, zda snad
společnost nekapitulovala
před pornografií. Sexuelní
thema nabylo dravé dyna
mičnosti, když se ho zmoc
nily obchod a reklama,
stalo se jedním z předmě
tů kapitalistické podnikavosti. Už několikrát se
mohlo zdát, že pornogra
fie dospěla vrcholu, ale
přišla pornografie ještě
vrcholnější. Pornografie je
problém svobodné společ
nosti, která se zdráhá za
kazovat a v níž se určité
vlivné skupiny ničeho ne
obávaly tolik jako toho, že
by byly obviněny ze zpá
tečnictví. Pod jeji :h vli
vem se společnost váhala
rozhodnout, co je porno
grafie. Když přece se roz
hodla, nevěděla dobře, co
s tím počít. Tak kompro
mitovala nejdříve svůj
úsudek, potom svou vůli.
Dlouho zdvořile nasloucha
la, když pornografi.sté žva
nili o tom, že jsou uměl
ci. Když jim bylo konečně

řečeno, aby s tím přesta
li, zaujali stanovisko, že
“ člověk se narodil svobod
ný” a že mají všechna
práva svobody. Jakási ne
jistota vůči pornografistům
ještě
nezmizela.
Jsou mezery v zákonech.
Nebo pornografisté máji
prospěšné
styky. Nebo
stav společnosti je podpo
ruje.
Co je kultura? Pasivní
divák, který jen přihlíží k
tomu, co se děje? Nebo
je. kultura představa o
tom, co by mělo být. plán,
jejž si ukládá tvořivý
pud?
Koncem let padesátých
byl na vznešené Harvard
ské universitě profesor
psychologie dr. Tiraothy
Leary. Když se začal vy 
víjet podle svých patrně
vrozených sklonů. Har
vardská universita potře
bovala tří let, aby se ho
zbavila. Zůstalo po něm
mnoho úžasných výroků.
Základní výrok, z něhož
všechno ostatní vychází.

VE LK Ý VÝBĚR

V ÍN , LIKÉRŮ A P IV A
IMPORTOVANÝCH Z RŮZNÝCH ZEMÍ I DOMÁCÍCH
DODÁME ZA

VELKOOBCHODNÍ' CENY KAM KOLI V AUSTRÁLII

J. Kinda & Co. Pty. Ltd.
407 B LA C K S H A W S R D „ N O R TH A L T O N A , VIC. 3025
TELEFON 314-6111, 314-6281
VYŽÁDEJTE

SI

NÁŠ

CENÍK

★
<
Doby bohaté na události bývají chudé na
myšlenky.
’ ★
^
1 Mnohem více je jen těch žhavých než těch, kteří '
1jsou ochotni také se pálit.
^
’ ★
<
> Nebyl ani tak hluchý jako zakřiknutý.
i
> ★
<
( Čím menší je kdo jako jedinec, tím větší musí^
, být něčeho členem.
>
, ★
)
, Nejhůře se něco vysvětluje těm, kterým je vždy )
všechno jasné.
)

★

s

Pomluvy se přenášejí mnohem snadněji než zku-)
šenosti.
S
★
\
Konfekční názory jsou mnohdy ještě mizernější \
než ty uniformní.
<
★
<
Nejhlasitěji křičívají “ A ť ž ije !” ti, kteří z toho <
žijí.
<j

-6-

HLAS

DOMOVA

31. 5. 1976

Pan profesor

Kalendář H D

(Ppkračování se str, 4)
profesora
bylo
• 8. 6. 1891 se narodil český sochař a medailér Jan (Pokračování se str. 5) pana
Každoročně jsou vydává ohromné a mnohého si vy
Vítězslav Dušek (zemřel 2.^3. 1966) a 9. 6. 1891 ná
rodní umělec, malíř. František Foitýn.
ny almanachy se jmény žadovalo. Činnost v ma
• Letos uplyne stošedesát let, kdy našel Hankou těch, kdo vzbudili pozor lých kroužcích ho neuspo
nastrčený Linda na aesce staré knihy tzv. Píseň Vy nost. Prohlédli jsme dva a kojovala, měl ctižádost za
šehradskou. Xa byla přijata bez jakéhokoliv podezře nenašli v nich jméno pana
ložit hnutí, jež přemění
ní. Je však zajímavé, že Václav Hanka a Josef Lin
da bydleli spolu v jednom podnájmu. Bytný měl profesora. Snad bylo vy společnost. Vedle toho, co
sličnou dceru Barboru, která z obou nápadníku daia loučeno z ostychu společ v něm nebylo normální,
přednost Hankovi, což znamenalo rozchod s Lindou. nosti, která přišla na to, byla v něm bystrá a zlo
První Hankúv životopis vyšel z pera dr.. L. Glueckse- že někdo si s ní zahrává. myslná inteligence. “ Vy
liga r. 1852 a je v něm uvedeno, že svědky na Ban
Ale v jednom, studeném tvořte hybridy a bude re
kově svatbě byli Dobrovský a Horčička. Hanka zřej
mě — a pravděpodobně úmyslně — oklamal svého ži ohledu je to nespravedli voluce” , pravil. Co měl
votopisce — prvním svědkem nebyl Dobrovský, . aie vé. Málokdo měl takový na mysli, bylo toto: jestli
v matrice oddaných naleznete jměno Johanna Mirn- velký vliv ná chovám urči že se podaří dát dohroma
cha, jenž pracoval společně s Hankovým tchánem tého počtu lidí jako pro
dy, smísit dva nestejnoro
v tiskárně, jež byla umístěna v domě, kde Hanka
fesor
Leary.
Je
pochybno,
dé prvky,' vyšší a nižší
bydlel s Lindou v ponájmu — a kde Linda našel
první objev Píseň Vyšehradskou. I František Hor- zda by bez něho existova společenskou vrstvu, burčíčka byl malířem. Marodil se 29. 6. 1776. Absolvent lo hnutí hipíků v téže po žoasii s bohémou, také s
pražské malířské akademie, později inspektor obra době a velikosti. Pan pro tuláky a trestanci, také
zárny knižete Rudolfa Colloreda, jehož bratr Jero
fesor shromáždil kolem s těmi, kdo právě' byli
ným vlastnil zámek Zelená hora, kam jezdil Horčička
na inspekci sbírek, a odkud na podzim r. 1818 odeslal sebe počet mladých lidí, propuštěni z ústavu pro
tajemně důchodní Kovář nalezený Rukopis zelenohor kteří měli stejnou historií: choromyslné, obranné in
ský. Václav Hanka se narodil 10. června 1791 v Ho- odloučili se ' od rodin a stinkty společnosti budou
řiněvsi a zemřel 12. ledna 1861 v Praze.
uprchli ze škol. Ale “ Já” oslabeny.
Nižší vrstvy
• Generační druh Voskovce a Wericha, E. F. Bu
riana a J. Frejky, dramaturg, režisér a spisovatel
• Vynikajícím nástupcem -J. V. Myslbeka na praž
Josef Xráger zemřel 10. červná 1971. Byl nástupcem
ské Akademii byl Otakar Španiel, který zanechal naši
J, Vodáka jako divademí referent, ale i v péči o
kultuře obsáhlé dílo. Největší obdiv vyvolává po
kultivovanost řeči, a uspořádal po Vodákově smrti
hled na hlavní bronzová vrata svatovítské katedrály,
za účasti vdovy, paní Antonie, několikasvazkový vý
jejichž dvacet reliéfů na čtyřech křídlech se šest
bor z jeho díla.
nácti poprsími portrétů budovatelů chrámu, celkem
• Národní divadlo mělo být otevřeno 28. září 1881 kolem sta figur, dokázal Španiel vymodelovat podle
a k této slavnosti zkomponoval Bedřich Smetana svou kartóny V. H. Brunnera od května 1927 do dubna
Libuši. Smetanova Libuše nezazněla však poprvé v 1929. Reliéfy vrat vyprávějí o stavebních dějinách
ústrety celému národu, nýbrž mladému následníku chrámu a končí vysvěcením jeho nové části bisku
rakouského trůnu, jehož svatba byla oslavena před pem Podlahou. V tomto výjevu vsazeném dole do
časným otevřením nedokončeného Národního divadla pravých vrat středního vchodu vypodobnil se autor
11. června 1881, jak se o tom dohodli čeští politikové spolu s grafikem V. H. Brunnerem. Sochař a me
s vídeňskou vládou. A z toho bylo po vlasti velmi dailér Otakar Španiel se narodil 13. června 1881,
trpko a hořko, poněvadž český lid pod heslem Národ • Týž den a rok se narodil malíř, grafik a restau
sobě skutečné po zlatkách sebral si peníze na své rátor Antonín Brunner.
divadlo. Za dva měsíce po tomto zneužití Národní di • Interiér chrámu sv. Víta v Praze je zčásti dílem
vadlo vyhořelo.
malíře Františka Sequense, který v kaplí sv. Ondře
• Bartošovo rozsáhlé dílo filologické, národopisné, je či Martinícké maloval nástěnné malby ze života
sběratelské a pedagogické vyrostlo z lásky k venkov tohoto světce, v královské oratoři jsou jeho dílem
skému lidu, v němž viděl nezkalené zdroje kulturní, andělé, do kaple Sv. Ostatků navrhl okna s obrazy
umělecké, jazykové a mravní. Ve své sběratelské čin Madony a českých světců a rovněž výjevy ze života
nosti navázal na Fr. Sušila. S jeho pedagogickým sv. Vojtěcha v kapli arcibiskupské jsou jeho prací.
působením souvisí i zpracování čítanek. František Fr. Sequens, který zemřel 14. 6. 1896. vyzdobil i
Bartoš, který byl od roku 1888 ředitelem českého gym Staroměstskou radnici, restauroval gotické malby v
nasia v Brné, zemřel 11. června 1906.
kapli sv. Kříže a navrhl malovaná okna v chrámu
• 11. 6. 1911 se narodil režisér Slovenského národní sv. Ludmily na Vinohradech.
ho divadla Josef Budský, který po působení v čes • 14. 6. 1891 se narodil v Plzni Karel Hruška, neza
kých divadelních společnostech vyzrál v dokonalého pomenutelný principál v Prodané nevěstě a vynika
herce (Dr. Galén v čapkově Bílé nemoci, Puk v Sha jící učitel Benda v Jakobínu. Po působení v opeře
kespearově Snu noci svatojánské) a později v řeži1 Městského divadla v Plzni se stal roku 1917 členem
séra, který uvedl na slovenské jeviště cyklus Sha operý ND v Praze.
kespearových děl podobně jako Jar. Kvapil před
první světovou válkou v ND v Praze.
• Dlouholetý předseda Národopisné společnosti čes
koslovenské, etnograf, profesor UK Karel Chotek se
narodil 12. 6. 1881. Zvláštní pozornost věnoval, studiu
lidových staveb, zvyků a regionální kultuře krojové. .
• Kdybychom zhmotnili pokrmy symposia, jež nám
předkládá česká poesie, ležely by před námi vinné
hrozny a zlaté renety, vánoční pečivo i chléb, mléko
a studniční voda. A sůl: .a tou solí je poesie Karla
Tomana, autora sbírek Měsíce, Sluneční hodiny, Sto
letý kalendář. Zemřel 12. 6. 1946 a jeho vlastní jmé
no bylo Antonín Bernášek.
• Josef Ondřej Kranner, který byl jedním z četných
stavitelů chrámu sv. Víta v Praze (v létech 18591873), je autorem také gotisujícího pomníku císaře
Františka I. na Smetanově nábřeží, schodiště z Kar
lova mostu na ostrov Kampu, jež bylo postaveno v
novogotickém slohu r. 1844 na místě starých schodů,
i novogotického oltáře v kapli sv. Ludmily v svato
vítském dómu. Architekt J. O. Kranner se narodil
13. 6. 1801.
• 13. 6. 1761 se narodil český hudební skladatel a
vynikající houslista Antonín Vranický, který se učil
hudbě ve Vídni u Mozarta, Jos, Haydna a Albrechtsbergera. Pro loretánský kostel v Praze složil r. 1796
slavnou mši.

VELKÝ VYBER JA K O STN ÍH O
p r v o t ř íd n í
,

přemýšlení si dodaly, že
Manson
je Kristus, a
všechny chtěly s ním splodit děti, jedna přes dru
hou.
Z toho vyplývá: 1) V
každé společnosti je urči
té procento slabomyslnosti. 2) V čele leckterého
zla nejdříve stál intelek
tuál, jemuž jed v krvi do
dal výmluvnosti. Manson
byl jako stín, který na stě
ně opakuje pohyby člově
ka. Leary měl sexuelní
komunu, Manson ji mél.
Leary získal kousek půdy
a na něm vyhlásil nezá
vislost na americkém stá
tu. Totéž Manson. Oba
chtěli přeměnit společnost
a oba vyhlásili násilí. Oba
strašlivě zacházeli se slo
vem “ láska” . Vyhlásili i
lásku všelidskou, ale byla
to láska vlídná jako chře
stýš. Po procesu zůstaly
z Mansonovy skupiny na
svobodě dvě mladé ženy s neoslabeným
mansonismem. .Ze své trvající
lásky všelidské vydávaly
manifesty: “ Začneme za
bíjet presidenty a ředite
le velkých podniků. Jejich
ženy
budou
strašlivě,
strašlivě zavražděny. Jsme
mezinárodní lidový soud.”
Byl by Manson bez Learyho? A který z nich je
příšernější?
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SM E TA N O V É

TEZ K DOSTÁNÍ
P R A V É M

jsou vitálnější, jejich zvy
ky
převládnou,
vyšší
vrstva dostane chuť podí
let se na hrubých,
ale
snadných hříších vrstvy
nižší. Střední třída, tento
nechutný náš nepřítel, ne
odolá, jestliže se seznámí
s rozsahem naší svobody.
Asi člověk vůbec neodolá.
Plán nezůstal zcela bez
výsledků. Němci praví, že
v některých lidech je
“ Zug nach unten” , pova
hový rys, který stahuje
dolů.
V Kalifornii byl světo
známý proces s Mansonovou skupinou. Čtyři mladé
ženy kolektivně zavraždily
sedm lidí revolverem, no
žem, oprátkou z žádného
jiného důvodu než z toho,
že Manson tak přikázal.
Kdo byl Manson? Perfekt
ní tulák s různými druhy
přečinů za sebou, za něž
ho společnost věznila. To
ho silně naladilo proti spo
lečnosti. Usídlil se v kali
fornském údolí a žil v sexuelnř komuně mladých
žen a mužů. Jim všechno
o sobě prozradil. Je pro
rok s úkolem napravit zka
ženou společnost. Nemůže
se tak stát mírnou cestou,
jen cestou sérií násilností
- i nejhorších. Pro spásu
lidí je nutno je zabíjet. To
uchvátilo ony čtyři mladé
ženy. Patrně z vlastního

KLOBÁSY

A

VÝBORNÉ

ŠAŠLÍKY

M L A D É K R M E N É K A C H N Y , K U Ř A TA

l

V

ČESKÉM

Ř E Z N I C T V Í

:

KEWCONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
3 2 6 High Street, Kew, Vic.

A

U Z E N Á Ř S T V Í

Tel. 8 6 7178

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

31. 5. 1976

HLAS

DOMOVA

-7

Naděžda' Mandělštamová: Konec naděje (Index, Kolín n. R., 1976)

Básník proti diktátorovi
Solženicynovo veledílo Souostroví Gulag je hromadnou zprávou o socialistické
zákonnosti v Sovětském svazu. Vyskytují se i tu ovšem příběhy konkrétních
lidí, i autorův osobní příběh, ale všechny jaksi zanikají ve spoustě m ateriálu ,
jsou pouhou ilustrací veliké hrůzy, splývají s ní, dokumentují ji. Pam ěti Na
děždy Mandělštamové jsou pravým opakem Souostroví. Na údobí čtyř let, po
sledních svobodných let mezi prvním a druhým zatčením jejího muže, ruského
básníka Osipa Mandělštam a, se tu rozvíjí život té doby v Sovětském svazu.
A tento konkrétní osud, vyprávěný vynikající spisovatelkou, osvětluje Souostroví
zvenčí. Je to neméně tristní obraz: čtenář poznává, že muklové v pracovních
táborech se v době velkých sovětských čistek posledních třicátých let měli jen

Mandělštamovo propuště
ní, že “ ho navštívil Pa
sternak, rozrušený Mandelštamovým zatčením” .
A Stalin - zatelefonoval
Pasternakovi. Rozhovor, o
němž koluje několik verzí,
stojí za citaci tak, jak ho
Mandělštamové vyprávěl
Pasternak sám:

o málo hůře než řadový občan mimo dráty táborů. Svoboda byla omezena na
“ Stalin P. sdělil, že se
řízením i, nesmyslnými a svévolnými, hladem a strachem, který už vězni pře Mandělštamova záležitost
konali, protože se jejich obavy splnily. Celý Sovětský svaz byl jediným vězením. přešetřuje
a že bude
A v tomto obrovitém koncentráku žil básník . . .

OSipa Mandělštama zná
český a slovenský čtenář
asi pouze z výborných pře
kladů jeho veršů, které
přebásnil Jiří Kovtun (vy 
šly před dvěma lety ve
Svědectví, knižně je chystá gelterkindenská edice
A K T). Narodil se 1891 v
Petrohradě
a patřil s
Annou Achmatovovou a
Nikolajem Gumiljovem k
akméistům. Nikdy nebyl
nadšeným
přívržencem
bolševické revoluce a je 
ho odpor k násilí se zkonk
retizoval násilnou sovět
skou kolektivizací.
Pod
dojmem zpráv z venkova
a osobních zážitků napsal
verše:
“ My tu jsme, pod no
hama se bortí nám zepi,
naše slova se zdusí a ne
proniknou ven. Slyšet je s

výše Kremlu
Gruzínce,
dušízhoubce,
mužikobijce.”
Báseň někdo z Mandělštamových
návštěvníků
donesl policii a samozřej
:
mě
taková pohana nezůsta
la, nemohla zůstat bez
pomsty, bez následků. 13.
května 1934 básníka zatkla
Čeká a po vyšetřování ho
poslala do vyhnanství do
Čerdyně, kam ho jeho že
na směla doprovázet. Tam
žili více méně v nemocni
ci, protože se Mandělštam
nervově zhroutil, až do té
doby, než oběma dovolili
přesídlit do Voroněže. Na
tomto malém zázraku měli
podíl dva lidé, Bucharin a
Pasternak. K revolucioná
ři Bucharinovi se uchylo
vali Mandělštamovi od ro
ku 1922, kdy Osip orodo-

Jde o podobnost ryze n á h o d n o u ...

KAPITÁN MINAŘÍK A
SOCIALISTICKÁ SKUTEČNOST
Jaroslav Kujeba

Můj druhý rozhovor se soudruhem kapitánem Minaříkem se konal v kachlíkárně na Letně. Soudruh
kapitán přišel v doprovodu šéfa kanceláře minister
stva vnitra Jílka a plukovníka Kováře, nové hlavy
radostně přebudovaného oboru pro desinformace. Pů
sobil dojmem vyrovnaného a klidného člověka. Na je
ho čele se perlil celou dobu interview pot pracujícího
a jeho ruce se třásly neustále chutí k činorodému
ruchu. Před každou odpovědí disciplinovaně hledal
oporu u svých průvodců, kteří ho nenechali na ho
ličkách a choulostivější otázky zodpověděli sami. (Já
pro zjednodušení uvádím ovšem pokaždé jako jejich
autora soudruha kapitána.) Tentokrát nebyl na stole
hořčák, nýbrž před každým z účastníků této jaksi
veřejné zpovědi stála sklenka čisté tekutiny. Co to
bylo, dozvěděl jsem se na závěr rozhovoru.
Já: Soudruhu kapitáne, už jste pomalu pět měsíců,
doma, který jste tak bolestně postrádal sedm let..
Jáký shledáváte život v dnešním našem socialismu?
K. M .: Nó tak, kypí, kypí. Musíme dávat dokonce
bacha, aby nepřekypěl. Dybysme všechno budovali
naráz, neměli bysme najednou co dělat, vypukla by
nezaměstnanost a byli bysme tam, kde sou kapita
listi. Socialismus je nutno budovat s veselou, ale s
rozvahou.
Já: S veselou rozvahou tedy.
K. M .: Tak nějak by se to dalo říct. Je to tak ně

jak typický znak našeho společenskýho zřízení: budujem, budujem, ale furt nejni eště nic vybudova-

V KUCHYNI
Osip. Mandělštam
V kuchyni se se mnou dobře m ěj.
Voní tady sladce petrolej.
Nůž a k ra jíc , překrojený v půl . . .
Chceš-li, zapal va řič, prostři stůl
nebo jdi a připrav malý koš,
před svítáním do něj všechno vlož,
půjdem na nádraží, já bych chtěl,
aby nás tam nikdo nenašel.
(Přeložil Jiří Kovtun)

všechno v pořádku. Pak
následovala nečekaná vý
tka: proč se Pasternak
neobrátil na spisovatelské
organizace,
nebo
“ na
mne" a neintervenoval v
M. záležitosti. “ Kdybych
byl já básníkem a můj
přítel básník se dostal do
neštěstí, lezl bych po zdi.
abych mu pomohl." Pasternakova
odpověď:
“ Spisovatelské organizace
se tím nezabývají od r.
1927 a kdybych neintervenoval. zřejmě byste se nic
nedozvěděl. . . ” Stalin ho
přerušil otázkou:
“ Ale
vždyť je přece mistr?"
Pasternak
odpověděl:
“ Ale o to přece nejde . . . ”
- “ A o co tedy” , zeptal
se Stalin. Pasternak řekl,
že by se s ním chtěl setkat
a pohovořit si. “ O čem?”
- “ O životě a smrti,” od

pověděl Pasternak. Stalin kéhokoli patosu. Děs je
zavěsil.”
vyprávěn tak klidně,' jak
Tyto zásahy, a ť jakkoli jiní vyprávějí o pikniku.
nevhodné a chabé, měly Tím nechci říci, že je kni
úspěch. Mandělštamovým ha prostá emocí; ale jsou
bylo dovoleno přestěhovat nenásilné, strašlivě lidské.
se z vyhnanství do města, Druhý rys těchto memoákteré si vybrali, do Voro- rů: nic nezakrývají, ani
něže. Směli dojíždět do strach, ani radost, nic z
Moskvy, roku 1937 se tam duševní choroby básníko
dc-konce usídlili. Začali se vy nezatajují, ale ani nic
s nimi stýkat spisovatelé, z absurdity života v So
které režim považoval za větském svazu.
Mandělštamová zkoumá
svou oporu: šklovští, Katajev, Fadějev. 2. května vztah mezi úplatností rus
1938 byl O. M. zatčen zno ké inteligence a terorem,
vu. Od té doby o něm ne který ji decimuje. Neobvi
ní
spolehlivých
zpráv. ňuje intelektuály přímo z
Zemřel prý ve vladivo- toho, že dopomohli k in
stockém sběrném táboře stalaci teroru, ale z jejích
Vtoraja
rječka,
datum řádků jasně vysvítá, že
inteligence - a hlavně spi
smrti není známo.
Způsob, jakým vypráví sovatelé - mu urovnali ceJ
autorka o Mandělštamové stu. Bezohledně portrétuje
křížové cestě, postrádá ja (Pokračování na str. 8)

nýho. (Káravý pohled s. Jílka.) Ale pokrok je znát,
to jó! 29. ledna vjel na chodník v Praze 9. jeden
šofér a jeto náklaďák zabil dvě ženy a jednu těžce
zranil. V fe ltc fiž pří předjíždění do 30ticentimetrovýho
vymotá, řidič skouzl se sedačky a nezvládl řízení.
Okrašlovací odbor města Prahy učinil okamžitě socialistickej závazek, že to vzášestí napraví. No, a
jpodivejte: Moubku výmolu se podařilo snížit o plnejch
7 c m Předevčírem se tam snížila úrazovost o víc
jak 5®%. při podobné nehodě to vodskákal jen jeden
člověk.
Já: Pozoruhodný výsledek.
K. li.: A to ne ojedinělej. I mí rodáci, Brňáci, se
snaží, seč sou. Kráter, do kterýho se 15. února v
Pekařské ulici propadli při vystupováni z elinky dva
lidi, byl do dvou měsíců zaházenej, což je při hloubce
propadu silnice (4% m) docela slušnej vejkon. že se
tu uďálo kus poctívej českej práce, je vidět z toho,
že vod tý doby je v okolí Pekařskéj cejtit plyn. Lidi
sou sice nespokojený, ale nemaj proč, protože se tak
příjemně dezinfikuje vzduch. Kanalizaci položili na
dlažbu, aby i cizina viděla, že je u nás spousta socialistickejch kanálů.
Já: Poznal jste tedy na vlastní kůži, že život u
nás není šedivý, jak tvrdí někteří zlolajní turisté.
K. M .: Ani nápad! O změnu, o překvapení je ná
ležitě postaraný. Na Západě sotvakdy najde maminka
v právě koupené krupičce moučnýho červa, v romadúru přezku od dámskejch podvazků, kartón cukru,
prosycený vysokooctanovým volejem, jako se tyhle
překvápky nosej do redakce Svobódnýho slova.
Já: český člověk je vynalézavý. Svěží tempo je
cítit všude.
K. M .: Našel sem tu mnohem rozmanitější sorti
ment zbožího, než se těm svobodoevropanskejm zá
lesákům snilo. Tuhle přinesla do redakce Svobodnýho slova jedna čtenářka šišku kmínovýho chleba a
stěžovala si, že je trupelnatý tak, že se prostě nedá

jíst. Redaktoři zjistili pečlivejma zkouškama, že to
vůbec nejni chleba kmínovej,
ale kvalitní chleba
moskevskej, vysoce zdravej a socialisticky .pravdvěrnej. V některejch občanech přežívá dodnes odpor ke
všemu sovětskýmu. Místo aby přijali s otevřenou ná
ručí třebas jednoduchej sovětskej vzor v hygiénickým zařízení, vymejšlej si, že .by měli mít dostatek
klozetního papíru.
Já: Mluvil jste, soudruhu kapitáne, o jednoduchosti
sovětské hygieny. Měl jste na mysli něco konkrét
ního?
K. M .: Kde to žijete, soudruhu novináři? Copak
ste neslyšel o novém typu sovětské toalety, kterej
překonává všechno dosud viděný? Je jednoduchej ja
ko všechno geniální. Potřebují se k tomu pouze dvě
hole. Jedna se zarazí do země a na ni se pověsí ka
bát. Druhou se pak odháněj vlci.
Já: Na první pohled: náš vzor — Sovětský svaz.
Může se to se ctí postavit bok po boku lunochodu.
K. M .: No vidite. A přeci se najdou gverulanti,
který kandidujou, že přej sccialistickej tábor je v
hygiéně podprůměrnej, že má malou spotřebu toalet
ního mejdla a zubní pasty. Jen dyby statistiku ne
dělalo WHO, ale sovětští vědci, to byste viděl, Zá
pad by se moh’ jít klouzat. Je pravda, že “ vo vlaku,
na železničních staniciach, v rastauráciách je čistota
zriedkavosťou, teplá voda výnimkou a toaletný papier luxusom” . Ale dyť to je právě známka kulti
vovanosti a kulturnosti převážné většiny československýho obyvatelstva: když takovýho. něco na veřejných
místech najdou, sou okamžitě zachvácený touhou mít
něco podobnýho doma, nemůžou se vod toho vodpoutat a zesoukromněj to. Soukromej majetek se, jak
známo, v našem socialismu respektuje a chrání, každej občan může mít doma i dvě pasty na zuby a nic
se mu nestane. Tak rozumíme svobodě my, sociali
sti, té široké svobodě, objímající vše,- i veřejné zá
chodky.
(Pokračování příště)

val za svého zatčeného
bratra; vymohl na něm
později zrušení rozsudku
smrti “ pěti starých pá
nů” . Citujme tu příznač
nou stať, která případně
ilustruje tehdejší poměry:
“ Ve třicátém roce . . .
se se mnou rozhovořila Ježovova manželka: ‘Nás
navštěvuje Pilňak’ , řekla,
‘ale ke komu chodíte vy ?’
Rozhořčeně jsem tlumoči
la tento rozhovor O. M.,
ale ten mě
uklidnil:
‘Všichni chodí na návště
vu.’ Zřejmě to jinak nejde.
Také my ‘navštěvujeme’ Nikolaje Ivanovice
(Bucharina).”
Bucharin se od paní
Mandělštamové dozvěděl
o Osipově zatčení a napsal
dopis Stalinovi. Připsal do
něho. kromě přímluvy za
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HU^)BkJA~ZF•ÉV*íío*^/AŠErU^ *t,^
STEREO-MONO KASETOVÉ MAGNETOFONY
trampské, pijácké, taneční, folklor, pop-musik,
veselé Silvestry aj.
EDAS, čs. exilové nakladatelství hudby,
New York, USA., zástupce pro Austrálii:
KAREL PIKORA, 37 Kenton Rd.ř
Geilston Park (Hobart), TAS. 7015
Vyžádejte si seznam..

VOLBY A NEZAMĚSTNANOST
(Pokračovanie zo str. 4) ktoré sa potom

'
1
1
1
1
i
I
I

nemůžu

zákona sa už vyslovilo vy- realizovat.
Prezident
še 200 poslancov a senása tiež vyslovil, že
torov. Okrem toho je v návrh zákona je ničím
kongrese znova návrh zá- iným len volebnou agitkona o rozpočte na mi- kou' Ďalší kritikovia
moriadne veřejné práce v to návrhov upozorňujú, že
obnose 2 miliárd 500 mi- je to program vel’mi draliónov dolárov. Asistent
^ebo sa vyžaduje, aby
. . . .
.
. , sa vytvořili aspoin 4 mimimsterstva prače vsak
,
,
ť
,, ,
i liony nových pracovnych
menom vlády zdoraznil,
v
, ,
, příležitosti, ak sa má v
ze návrh zakonov před-

.
. ,, nv,
r. i j
.
kratkom čase 4 rokov do
stavuje d alsi přiklad, ako

,, ,,
,,
.,
,, u
siahnuť plnej zamestnanosa l ahko davaju sl uby,
^ ,J
stí. Podl a usudku mektc_________________________ rých znalcov by na to boMELBOURNE
i SYDNEY

lo treba až neí akých 40
miliárd dolárov.

PROŠÍVANÉ
P Ř IK R Ý V K Y,
POVLAKY
ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. QUILTING
.
TI ,
,
Anna Mendanová
Melbourne:
175 Brougham St..
Kew Vic., tel. 86-8427

Časopis Christian Scien
ce Monitor připomíná vo
svojom ■comentári, že návrhv
zákonov nemusia
byť* idéálne. ale že začí..
,. , .
najuca diskusia o meh a
zelatelny tlak odborov a
ich spojencov móžu nakonjec pi-iniesť súhrn opatre-

Sydney:
ní, ktoré budu užitočné a
Telefon: 622-2453
.. , , ,
_ _ . ^
____ ____________________ přijatelné. _ D . Lehotsky

SYDNEY

DOMOVA

Formanův trium f
V č. 7 přinesl HD krátkou informaci o návštěvě
Contin. " G O U R M E T "
Í m
*
i
filmového režiséra Miloše Formana, který přijel do
Restaurant “ L A B U Ž N ÍK " J E L j C ,
...
1i
Austrálie ze Spojených států, aby dodal slavnostní
129 Bayswater Rd.
r*
1(
lesk melbournské a sydneyské premiéře svého po
sledního filmu, který nese v češtině těžce postiži
Rushcutters Bay
f*
|
telný název One Flews Ověř The Coockoo Nést. Teh
dy ještě nebylo známé, že film získá pět oskarů, což
je ocenění v historii poválečné světové kinematogra
fie zcela ojedinělé.
Až teprve před několika dny se mi podařilo film
uvidět, kino je stále vyprodané a pravděpodobně po
Sydney, tel. 31-7393
T ^
táhne diváky ještě dlouhou dobu. Tak je tomu také
v Americe a v západoevropských zemích, kde se film
Otevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer, i
promítá v dubbovaných verzích. Forman natočil ame
v neděli oc.: 12. hod. polední do 9 hodin večer, { 1
rický film, který mluví univerzálním jazykem, šan
v pondělí zó vřeno.
(1
ce na úspěch by se zmenšila, kdyby režisér postupo
val jinak, třeba pokusem o vystihnutí některých ry (
Přesvědčte se o jakosti našich jíd el.
(1
sů amerického způsobu života, jak se jevi Evropanovi.
Na
vaši
návštěvu
se
těší
rodina
Novotných.
(1
Forman vtiskl filmu všeobecnou platnost, i když ji
SS*-.
_
l
demonstroval na metaforách zasazených do specific
kého prostředí ve Spojených státech. Uvažuji, do ja
ké míry Forman v tomto fíimu vyjádřil svoje cítění chcete, naše. Je to zejména touha po svobodě, která
čs. exulanta, mám dojem, že nejedna zkušenost pro filmem prolíná. Nevím, zda to byl Formanův úmysl
žívaná ve filmu je i zkušenost moje. nebo jestliže specifikovat českou národní povahu — v poslední chví
li, když je již otevřena cesta vedoucí ke svobodné
mu životu, neúměrně litující ohled k druhým (říká
BÁSNÍK PROTI DIKTÁTOROVI
me tomu v našich poměrech solidarita ?), vlastní se
(Pokračování se sír. 7) le_ kterou vydávají za ráj. belítost, švejkovství a na neposledním místě také ne
Škoda. že je v ni poměr schopnost zhodnotit reálnou situaci, pak nejen že ce
tehdejší
spisovatelskou ně dost nepřesností, chyb stu uzavírají, ale i způsobí, že katastrofálně vyústí.
V metafoře lobotomie můžeme vidět kastraci národní
smetánku, která se opíje íte p ř e p ě j mskýefa Jmen
ho génia. Rozhodla moc, úřad, instituce a ti slabší
la z radostí, že je režim - a raedfefeáaě -. ale i zá a bezbranní jsou bez šánce. Jen více méně pasivní
vyznamenal, zatímco je
važné gramatické smyly. jedinec odchází někam k modrým horám, aniž by na
značil, o co mu jde.
jich méně šťastní kolego
Překlad z stanova je vel
Dřívější Formanovy filmy byly postaveny na moti
vé umírali v pracovních mi čtivý a naprostí* ne
vu všemocné autority (kapelníci, náčelnici hasičů aj.),
táborech.
závislý s a stylu rsšSíiiy. která se vzhledem ke své zaslepené tuposti dostala
V Konci naděje je také který tak svádrváX S. do roie bláznů. Nyní jsou blázni ti, kteří se nehodí
do systému. Nebouří proti establishmentu. i když jsou
zřejmý vztah umění k ži
jím v ehnání do izolace a ť již o své vůli či proti ní,
votu. Mandélštamová po
áby i v tento bizardním mikrosvětě pocítili vládu té
pisuje do všech podrobno
eMaitaé a svůj cíl sledující ruky, která ordinuje
deS±roše*y I zdravému, jen aby zkrotí, jen aby po
stí tvůrčí metody svého
znal. zač je toho loket!
V. D.
muže. jeho lpění na pro

Í

1

stém dnešku, jeho lásku k
všemu živému, jeho obdiv
nad nejobyčejnějšimí de
taily.
Tím závažnějším
zní její poznání, které se
kryje s poznáním Solženicynovým:

“ My všichni jsme byli
ovce, které se nechávají
Czechoslovakian Counfry Club, NSW.
,
(C.C.C., NSW.)
( podřezat, nebo uctiví po
mocníci
katů,
protože
jsme
nechtěli
přejít
do
srdečně zve všechny krajany na
stáda
ovcí.
Jedni
i
druzí
SPO LEČ EN SK Ý V E Č E R
'
projevovali divý pokory,
který se koná v pátek 11. června 1976 od 8 . hod
več. do 1 hodiny noč. v sále Marconi-Clubu, 1 když v sobě zabíjeli lidské
Bossley Park. K tanci hraje Česká muzika, C instinkty . . . ”
i
zpívá populární Luboš Kašpar.
#
Neplatí tahle tvrdá slo
i
Bohatá tombola
Večeře dle objednávky
J va tak trochu i o nás . . ?
l1
Vstupné $ 4.00
J
Konec naděje je dojíma
I1
Rezervování stolů: tel. 604-4267 (Rutar),
J
(i
587-9691 (Trhlík)
J vá zpráva z právní džung-

Í{

jBllllfllBBBHHlIBBII

CAIRNS

[

SKVĚLÉ POZEMKY

V NOVĚ BUDOVANÉM SÍDLLIŠTI

(20 minut jízdy od GJP.O. Caims)
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* Několik minul jízdy b pobřeží

i

l i J
w t GREEN
1 / C A IR N S ^ X
ISLAND

l
* Mnoho mfl nádherného výhledu na more i

1
1 |

* Elektřina
parcele

'

U.

QUEENSLAND \

* H O D IN Á Ř *
* Z L A T N ÍK *

B

je hlavní atrakcí, kterou poskytuje
i velmi náročným hostům

STEVEN V A R D Y

i

l

L ID O R ES TA U R A N T

590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)

I

Velký sklad zlatých aj
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
, Telefon: 61-8579 '

'
(

PARK

i

•

|

AVONDALE

DOBRÁ ČESKÁ K U C H Y N Ě

■
Telefon 358-4844
■
Otevřeno denně od 5. hod. odp. do půlnoci,
■
v neděli od 12 . hod. polední do půlnoci.
B
Plná likérová licence.
_ Privátní oslavy různého druhu ve zvi. místnosti.
Srdečně zve Jarda Vondrášek

S E V ER N Í 8 U E E N S LA N D
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2 Roslyn St., Kings Cross, NSW.

31. 5. 1976
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* V sousedství jsou subtropické lesy

i

* Plně asfaltová

i

silnice

* Stavební parcely 800 m2 až 1 akr
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a voda zavedeny ke každé
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Podrobné informace sdělí

<

A LLA N HO G H D EN R EÁ L ESTA TE,

(

162 Queen St., Woollahra — Sydney, NSW.

1

Telefon (Sydney) 32-1394
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Sociální zabezpečení v Československu
Mezi mnoha tisíci čs. uprchlíků a vystěhovaiců na všech kontinentech jsou ovšem i lidé osamělí, ne
spokojení a ti, u nichž vzpomínky na mladá léta, na rodná města a vesnice a na tehdejší přátele se
hlásí s přibývajícími léty naléhavěji. U mnohých přeluuši pak' touha po aomově, jak ho znali před léty,,
všechny obavy i nutnou opatrnost. Lze to pochopit, zvláště když jde o osoby, které nebyly nebo které
se už nepovažují za uprchlíky politické. Pro ně, ale i pro ostatní čtenáře, kteří chtějí být informováni o
současném stavu čs. sociálního zabezpečení uveřejňujeme studii dr. A. Rozehnala, nejznámějšího exi
lového odborníka na tyto otázky.
Z průvodního dopisu autora k zaslané studii nej prvé citujeme:

"V e slovenském exilovém časopise Naše snahy v seriálu článků tvrd il, že penzijní úřad v Praze
může udělat výjim ky z promlčecí lhůty dvou let při uplatnění nároku na důchod. (H las domova 25. X I.
1974). Úřad důchodového zabezpečení v Praze rozhodnutím z 15. března 1974, které bylo potvrzeno
usnesením městského soudu v Praze z 24. ledna 1975, však vyvrátil tento názor a k zam ítnutí penzij
ního nároku se dovolal promlčecí lhůty dvou let. (Hlas domova, 7. I I I . 1975: Chybné názory o čs. dů
chodech). Nejvyšší soud ČSR v usnesení z 2. dubna 1975, č. j. 7 Co 71/75 potvrdil správnost názoru
nižších stolic, zastávaného v mých článcích. Ani to však nebylo překážkou v dalším šíření nesprávností
jeho a ve schůzi zastupitelstva RSČ v Torontě 5. července 1975 šířil dále své nesprávné názory, ja k
jsem uvedl v článku: Helsinky a právní řád. (Hlas domova, 1. IX . 1975).
Úporná snaha setrvat v omylu je vysvětitelna obchodním zájm em . Obchodní leták Nitra Travel
Agency v Detroitu uvádí: We are appointed agents of T U Z E X and ČEDOK. Mezi ostatními jm ény je také:
George M . Piljan — Czechoslovakia.
Nový zákon o sociálním zabezpečeni stojí podle mého názoru za pozornost čs. exilového tisku, aby
na jeho úskaii neztroskotali uprchlíci, kteří by se chtěli v rá tit domů."
Alois Rozehnal

Sociální pojištění v čs. socialistickém zřízení je
stále ve stavu proměn. Po komunistickém převratu
bylo soustředěno v jednotném národním pojištění (Zá
kon z 15. dubna 1948, č. 99 Sb.), které bylo od 1.
ledna 1952 rozděleno na nemocenské pojištění a dů
chodové zabezpečení, o němž bylo ustanoveno:
— Důchodové zabezpečení se přebuduje tak, aby se
přiblížilo pracujícím, aby dávky byly v souladu s
potřebami a rozvojem výroby a se zásadou odměny
podle zásluhy. (Zákon z 19. X II. 1951, č. 102 Sb., o
přebudování národního pojištění, par. 6 odst. 2).
Důchodové pojištění bylo nazváno sociálním zabez
pečením, které bylo organizačně vybudováno samo
statně. (Vládní nařízení z 14. I. 1953, č. 25 Sb., o
přesunu působnosti v některých věcech důchodového
zabezpečení- a nemocenského pojištění). Hmotně práv
ně bylo upraveno postupně dvěma základními zákony
z r. 1956 a z r. 1964. (Zákon z 30. XI. 1956, č. 55 Sb.,
o sociálním zabezpečení, Zákon z 4. VI. 1964, č.
101 Sb., ó sociálním zabezpečení).
Kdyby sociální pojištění sledovalo jen sociální, za
bezpečení, bylo by zákonodárství jednodušší. Proto
že však. sleduje cíle výroby, dochází k tak častým
změnám, že v období sedmi let (1965-1971) došlo k
vydání 11 zákonných novel. Bylo proto nutno vyhlá
sit ■znovu zákon o sociálním zabezpečení. (Vyhláška
z 20. II. 1972, č. 5 Sb.,. kterou se vyhlašuje úplné
>1,, ^
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znění zákona z 4. VI. 1964, č. 101 Sb., o sociálním
zabezpečení).
Ani to však nestačilo změnám, k teré. si vynutily
vydání nového přepracovaného zákona z 12. listopa;
du 1975, č. 121 Sb., o sociálním zabezpečení, který
praví o svém poslání v úvodním ustanovení par. 1:
1. Socialistický společenský řád a rozvoj společen
ské výroby jsou základem životních a sociálních jistot
občanů československé socialistické republiky jak v
době jejich pracovní činnosti, tak i v době, kdy pro
stáří , nebo invaliditu nemohou uspokojovat své potře
by z vlastní práce, nebo z jiných důvodů. potřebují
pomoc společnosti.
2. Rozvoj výrobních sil a průmyslové formy práce
v socialistické zemědělské výrobě sblížily pracovní a
životní podmínky družstevních rolníků a pracovníků;
tím se umožňuje sjednotit sociální zabezpečení pra
covníků v pracovním poměru a družstevních rolníků.
3. Jednotné sociální zabezpečení vychází ze so
cialistických zásad a zaručuje právo na zabezpečeni
všem občanům. Výše dávek důchodového zabezpeče
ní se určuje především pracovními zásluhami.
Není pravda, že se zaručuje právo na zabezpe
čení všem občanům. Celé společenské třídy i se svý
mi dětmi jsou z tohoto práva vyloučeny, neboť pod
mínkou nároku na dávky sociálního zabezpečení je
že zaplatí pojistné, na něž často nemají.
Sociální zabezpečení ztratilo humánní poslání. Oc
svého vzniku až do poslední doby se rozvíjí s potře
bami výroby a buduje na zásadě pracovních zásluh
Sociální potřeby lidí neschopných pracovat pro ne
moc nebo pro stáří jsou až na druhém místě. Ozna
čení sociální zabezpečení je proto v rozporu se sku
tečností, která se stále více blíží sociálnímu vyko
řisťování.

2. Poiistné
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nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ
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Krajanům poskytneme 15% slevu

S

Socialistický stát je však také největší lhář, který
má špatnou paměť. Zapomněl, co řekl dříve v zá
konu o sociálním zabezpečení, když v dalších jeho
ustanoveních praví:
— Jednotná zemědělská družstva přispívají na částeč
nou úhradu nákladů sociálního zabezpečení (včetně
zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítěte).
Příspěvek činí 12.5% úhrnu pracovních odměn včet
ně hodnoty naturálních požitků. (par. 101).
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociál
ních věcí z 24. XI. 1975, č. 128 Sb., kterou se provádí
zákon o sociálním zabezpečení, má tato další usta
novení o pojistném:
■
— Část příspěvku placeného družstvem na částeč
nou úhradu nákladů sociálního zabezpečení činí - v
době od 1. I. 1964 do 31. X II. 1967 11.2% a od 1. I.
1968 12.5% z úhrnu příjmů člena JZD (par. 14 odst.
1, č. 6).
. . .
— Pojistné za pojištění jednotlivě hospodařícího rol
níka činí 10.8% jeho vyměřovacího základu a za po-,
jištění spolupracujících členů rodiny 11.4% jejich vy
měřovacího základu (par. 113 odst. 1).
— Pojistně osoby samostatně hospodařící činí 10%
jejího vyměřovacího základu a pojistné spolupracu
jícího ' člena rodiny 11% jeho vyměřovacího zákla
du (par. 117 odst. 6).
Společným znakem dávkového systému důchodového
zabezpečení jednotlivě hospodařících rolníků a ji
ných osob samostatně hospodařících je, že:
— Dávka důchodového pojištění náleží, jsou-li splně
ny podmínky prc nárok na ni a je-li zaplaceno splat
né pojistné za celou dobu trvání pojištění (par. 103).
— Podpora při narození dítěte ve výši 2.000 Kčs na
každé narozené dítě náleží, je-li pojistné řádně za
placeno (par. 123).
— Přídavky na děti náležejí, je-li pojistné řádně za
placeno (par. 124).
Nikde na světě — ani v kapitalismu, ani v socia:
lísmu — není nic zadarmo. Každý občan ví, že za
vše se musí platit. Jenom socialistický stát lže svým
občanům, když tvrdí, že jim dává zadarmo sociali
stické pojištění. V r. 1974 činily výdaje na důchodové
zabezpečení 30.473 mil. Kčs (Rudé právo, 13. XI.
1975). Kdo to platil? Stát. ale z čeho? Z peněz čes
koslovenského občana, ze zadržených mezd pracov
níka.
(Pokračování příště)

D risoevky

Sociální zabezpečení slouží jako třídní zbraň, jež
je nejnápadnější v těchto ustanoveních nového záko
na o sociálním zabezpečení z 12. XI. 1975, č. 121 Sb.:
7
— Dávky a služby sociálního zabezpečení poskytuje
Capitol House, 113 Swanson St.,
1
stát. Na důchodové zabezpečení podle tohoto zákona
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí 1 neplatí pracující příspěvky (par. l odst. 4).
Telefon 63-2231 -- Mluvíme česky a slovenský 1 — Náklady na dávky a služby sociálního zabezpe
čení hradí stát (par. 100).
DODÁME LÉ K Y VŠECH DRUHŮ
’
1
Hradí stát — z čeho? Stát. byl vždycky chudý jako
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, I kostelní myš. Stát nikdy neměl a dosud nemá nic
v nutných případech i telegraficky.
i -- než co nakrade: na konfiskacích, na znárodnění,
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
i na daních nebo na mzdách. Všude na světě — někde
ale v robotu je zavřeno.
, víc, někde méně. Komunistický stát je jediný za
městnavatel a proto největší vykořisťovatel.
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" D r . C. R. Sudek nedávno mistrně provedl čtenáře Hlasu domova Kordilleram i a nekonečnými pampami Jižní A m eriky. Rád bych dnes Vaše čtenáře provedl hrbolatým úskalím čs. sociálního pojištění
a zasíláni menší studii "Čs. sociální zabezpečeni" rozdělenou na šest samostatných kapitol: 1. Od lidště
ní pojištění, 2. Pojistné příspěvky, 3. Promlčení nároku, 4. Důchodová výstavba, 5. Starobní důchod,
6. Vzájemnost v pojištění."
"N o vý zákon z 12. listopadu 1975, č. 121 Sb. o sociálním zabezpečení si zaslouží pozornosti, neboť čs.
sociální pojištění je doprovázeno lacinou propagandou, že je zadarm o a proto největším úspěchem so
cialismu. A je mnoho lidí doma i v exilu, kteří tomu věří a sami šíří takovou propagandu."
" J u ra j M . Piljan z Detroitu, M ích., USA, uveřejn il v exilovém tisku řadu článků, v nichž se snažil
o návrat amerických penzistů do Československa a šířil nesprávné názory o vzájemnosti a čs. sociál
ním pojištění. V časopise Proměny SVU o náboru am erických penzistů tvrd il: "Víem o tom, že arci
biskupský úřad v N itře vydal pastiersky list a fá r á n oznamovali to z kazatelníc, kde sa majú žiadatelia h lá s it'/ (Prom ěny, 1973, č. 1. s. 116). Na celém Slovensku však není arcibiskupství. Místo mé
odpovědi o penzích vyšlo však v příštích Proměnách
(č. 2/1973)
pokračování jeho propagačního
článku."

I. Odli dštění pojištěni
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GUESTHOUSE

RESTAURANT
KALORAMA

Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi
Barbers Rd., K aloram a, V íc., tel. 728-1298
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Konflikt dvou směrů
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HLAS DOMOVA MŮŽE VÁM DODAT

S

IHNED TYTO KNIHY :
f
Karel Schwarzenberg
(Ceny jsou včetně poštovného)
>
Odedávna patří ke zvláštnímu půvabu “ Hlasu do ten byl názorem Masarykovým. Profesor Masaryk \
mova” , že uveřejňuje články, které píše ve svém byl po výtce racionalista — vždyť se jeho politická
]J. Kraus: To na tobě doschne $ 4.60
<
jedinečném slohu Ferdinand Peroutka. Otiskovat je družina nazývala realisté. A když se stal presiden
už je proto užitečné, že druzí spolupracovníci exilo tem, ozdobil — k nevelké radosti přátel staré Pra ^Podivuhodná dobrodružství Váni Chmotanova (Sa-b
\
vého tisku tady vidí, jak může čeština vypadat, a tak hy — Hrad několika stavbami naprosto klasickými. ,tira. Sovětský samizdat) $ 4.20
\
snad nepropadnou docela bezbranně češtině odcho Nutno také říci, že profesor Masaryk měl dlouho k , O. Filip: Poskvrněné početí $ 4.40
vané dnešním vládním tiskem.
politice rakouské vlády blíže, nežli většina českých ] k . Pecka: Pasáž $ 4.20
f
Nedávný Peroutkův článek o konfliktu klasicismu národovců. Teprve po vypuknutí první světové vál ]P. Eisner: Čeština poklepem a poslechem $ 5.90 v
a romantismu (HD č. 4, p. r.), čím je zajímavější, ky dospěl k názoru, že je třeba rakouské mocnářství >J. Kozák: Without a Shot being Fired $ 1.50
>
tím více mě nutí k věci něco poznamenat. Pró myš rozbit; tuto politiku pak ovšem sledoval důsledně, a i V. Blažek: Mariáš v Reykjaviku $ 4.s
lenkové dějiny je totiž zajímavé, že takový konflikt důrazně přikazoval českým politikům, aby ke konci ,J. škvorecký: Konec poručíka Borůvky $ 4.>
býval docela opačný ve francouzské a v německé li války nepřijímali žádnou nabídku vlády na vyrov ]V. Fischl: Kuropění $ 5.\
teratuře. Peroutkův způsob nazírání je docela pocho nání.
•Franz Kafka: Proces $ 5.?
pitelný. Peroutka je příznačný příslušník předváleč
Je naopak příznačné, že protirakouský odboj byl iDuerrenmatt: Soudce a jeho kat $ 4.50
s
né Československé republiky; netajil by se tím, že veden zpočátku duchem zřetelně romantickým. Legio [Kristofori (kresby) $ 6.80
>
naprosto obdivuje Masaryka. Pro republiku byl po náři byli čtenáři Jiráskových a jiných románů, kte
,P. Eisner: Chrám i tvrz (2 díly) $ 10.7r
|
plných dvacet let jejího trvání příznačný obdiv pro ré vedly cituplného čtenáře “ po stopách české slá-i
Francii — v rámci Malé dohody, v duchu příchylno v y ” . Je třeba si uvědomit konflikt mezi touto ro ,Ferd. Peroutka: Budování státu. 1. ^Vuzek $ 5.90 \
\
sti k velké Dohodě. Není divu, že Peroutka vidí pro mantikou a oním argumentem, který byl užíván před' ]r . Kefalín: Černí baroni $ 5.20
tivu klasicismu a romantismu tak, jak ji vidí děje rokem 1918 proti odboji a po roce 1948 na obranu1]K. J. Krušina: Matylda a my dva $ 4.60
v
pisci francouzské literatury, vývoje literárního i po presidenta Beneše. Před rokem 1918 mnozí, také dob-! ]Jack London: Bílý tesák S 1.60
?
litického. Vidí ji tak, jak ji viděli a vylíčili nerozluční ři Čechové, zrazovali národ od protirakouského od
'Ivan Diviš: Noé vypouští krkavce (básně) $ 3.60 ?
přátelé Maurras a Léon Daudet.
boje argumentem, že nezávislý český stát nebude]
Podle jejich názoru se jeví konflikt takto: velikou schopen sebeobrany. Po roce 1948, chci říci v emigra-1•EDICE AKT: J. Schilling: Jestřáb $ 3.30, J. Schnei-S
dobu Francie — dobu “ francouzské Evropy” — ovlá ci, Peroutka zodpověděl otázku “ Byl Beneš vinen?” ! íder: Jak číst ohňostroje $ 3.30, A. Lidin: Psycho-S
dal klasicismus; a klasicismus je vyznačen dvěma zá (tím, že se v r. 1938 a 1948 vzdal) záporně a odů-' igenes $ 3.30, J. Strnad: Pohádky $ 3.30, R. Štorch:S
sadami. Zaprvé, všechno má být ovládáno logikou, vodňoval to právě oním argumentem, který bývalý [Jaký je druhý břeh jara $ 3.30. G. Goepfertová:c
rozumem; ale rozum znamená zadruhé, že lidé mají užíván proti odboji, na kterém, podle slov Masarý-'
<
dbát tradice, totiž zkušenosti svých předků. Klasi kových, měl Beneš podstatný díl: že prý Českoslo [Ohňostroj marnosti $ 3.30.
f
cismus znamená také, že národy musejí mít nábožen vensko není sebeobrany schopné. Zde se patrně úplat-1[Bři Medvěděvové: Kdo šílí? $ 3.80
ství — sice z nich budou hovada —, ale náboženství ňuje realismus — racionalismus.
f
] ■P. Pašek; Tokio volá Honolulu $ 5.rozumné a tradiční: římský katolicismus. Ostatně
i
A tu je zajímavé si uvědomit, že vášnivý protivník] >J. Drábek: A co Václav? $ 4.společnost klasicismu je společnost třídní; každý člo Masarykův i Benešův, nesporně rázný účastník pro-’
.Alan Levý: Pražské peřeje $ 4.\
věk zůstává na místě, pro které je vzdělán, a má tirakouského odboje, Viktor Dyk, byl uvědomělý ro
?
zaručena ta práva, která mu určuje tradice. Roman mantik. Znal tak dobře jako každý vzdělanec argu ] J. Válek: Smutný muž $ 4.40
c
tismus je opačný. Je ovládán citem, je tudíž nerozum ment, že není dobře soustátí rozbít, protože český] 'S. Ochová: Sůl země a blbá ovce $ 3.70
ný. Národy romantické mívají náboženství ovládané stát nebude sebeobrany schopen. Odmítal ale každý' 'O. Filip: Blázen ve městě $ 4.80
?
osobním přesvědčením jednotlivců — které tudíž ne podobný argument. Odmítal jej procítěnými verši, z] ■Z. Němeček: Ďábel mluví Španělsky $ 4.80
>
určuje trvanlivou výstavbu společnosti. Společnost ro nichž je v tomto ohledu zajímavá ta báseň, kde volá'
>E. Hostovský: Osvoboditel se vrací S 3.90
b
mantická je revoluční; ve společnosti romantické se k podléhajícímu v zoufalém zápase, že “ je moře bez]
prý rodí lidé rovní a volní — což znamená, že v ta meze. A ten, kdo v něm se topí — a ť strhne vítě-' ,Ota Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka ze<
S
kové beztřídní společnosti nikdo nemá určitá práva, z e!” . Blaze Dykovi, že nezažil rok 1938; byl by Be ,Slezské Ostravy (4 díly), každý po $ 3.80
P.
Eisner:
Mamince
$
4.80
1
a věc končí nekonečným zápasem všech proti všem. neše ještě více nenáviděl.
<
Takový je názor francouzský.
P. Tigrid: Politická emigrace v atomovém věku?
Neříkáme ovšem — zdaleka neříkáme! — že pěvec' l$ 3.90
Názor německý je opačný. Klasicismus, to je ono
?
osvícenství, které zbouralo tradiční společnost zdě tak zvučných, působivých, dojemných veršů má prav-, K. Pecka: Štěpení $ 4.40
>
du.
Právě
tady
by
Maurras
zlostně
zdůraznil,
že
zod-'
děnou od středověkých předků. Klasicismus nemá ná
i Poesie J. Kováříčka (2 díly) $ 3.10
4
povědná
politika
se
nesmí
řídit
podle
měřítek
poe
boženství — nebo nanejvýš tu rozumářskou, postát
Ha, ha, ha, ha (kreslený humor — Lit. klub Švéd-5
něnou duchovní správu josefínskou; klasicismus za tických, nýbrž musí se řídit výhradně rozumem. Na-' sko) $ 4.20
\
rod,
vedený
v
roce
1938
politikou
Dykovou,
by
si
byl,
vrhuje národní tradice, buduje nové státy s libovol
Zpěvníčky Lit. klubu ve Švédsku $ 1.10
c
zasloužil
dojemný
žalozpěv
na
svém
hrobě;
národ,'
nými, umělými hranicemi. . . Klasicismus buduje
-J. Danius: Zrod Satanova atomu — 3 díly — sni- 5
rovnostářskou společnost na základě rozumových zá vedený Benešem, přežil, čeho se dožil, je zase jiná,
otázka
—
nebo
není?!
To
je
ovšem
zoufalá
otázka.J
žená celková cena $ 8.20
S
sad, ničí stará práva středověké třídní společnosti.
s
Pro Němce Napoleonovy doby vrcholí klasicismus v K Peroutkovu konfliktu musíme ovšem dodat ještě, B. Lockhart: Britský agent $ 4.10
jeho protinárodním imperialismu, ničícím staroněmec poznámku. Je-li pravda, že Dyk doporučoval politiku] J. Hochman: Jelení Brod $ 3.90
b
ké instituce i památky, kdežto romantika znamená smrtonosnou, je třeba pamatovat, že Dyk se neroz-,
b
stesk po staroslavné Svaté římské říši národa němec pakoval pro svou národoveckou politiku nasadit ži-j ij. Beneš: Druhý dech $ 4.70
vot. Pod vládou zbožného císaře Karla ho ovšem ne-, Egon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty b
kého.
Francouzi i Němci vidí klasicismus ztělesněný v ztratil; ale nebyl by ho litoval. Naproti tomu nero-] ,o jeho díle a osudu. Uspořádal R. Šturm $ 4.20 b
nádherných zámcích samovládných panovníků osm mantickému Benešovi činí protivníci takovouhle vý M. Rybáková: Útěk z rekreace $ 4.70
5
náctého století. Jenomže Francouzi v nich vidí vrchol čitku:. V roce 1938 a 1948, když nepřátelé hrozili praž-J Tři sbírky básní ( J. Lederer, F. Listopad, V . }
skému
Hradu,
kde
Beneš
byl
—
vzdal
se;
chci
říci,,
né památky vzdělanosti — zločinem republikánů je, že
' Čeperková) $ 5.30
je ničili! —, kdežto německá mravnost je pohoršena vzdal republiku. Když Praze hrozil Heydrich se svou] >0. Ulč: Malá doznání okresního soudce $ 4.20
5
vražednou
družinou
a
Beneš
byl
v
Londýně,
schválil,
zhýralostí knížat a jejich milenek, kterými tohle b ý
J. Škvorecký:
Prima sezóna $ 4.20
s
usmrcení
toho
lotra;
to
jenom
my,
kteří
jsme
byli
v]
valo budováno. Romantikové hledí naopak se zalíbe
ním na středověké zříceniny, které budí u Němců Praze, jsme.se pak příšerně báli. Ale nechrne výči J. škvorecký: Smutek poručíka Borůvky $ 4.10 <
5
vřelé vlastenecké city, ba touhu po svobodnější vla tek, které se činívají Benešovi. Nechrne jich tím spí-] J. škvorecký: Sedmiramenný svícen $ 4.40
še, že je na pravdě Boží a nemá. mu být činěno víc< J. škvorecký: Lvíče $ 3.90
?
stí.
\
A co Češi? Zde je potřeba připomenout, že ze zce výčitek, nežli za živa.
J. škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $4.20 \
Ale řekneme, že mezi romantiky je rozdíl — pro] K. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $5.-?
la určitých důvodů byl poměr reakce a revoluce v
Čechách jiný, než u průměru či většiny národů. U Dýka velice čestný rozdíl mezi ním a slavným ro K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 5.b
Francouzů a španělů, řekněme, ■byl rozdíl mezi obě mantickým básníkem francouzským. Veliký Victor] K. J. Krušina:
Zimní bouře $ 5.S
Hugo vynikal tím, jak romantické smýšlení spojil s<
ma stranami jasný, takřka jednoduchý.
s
Pravice chtěla dějinnou dynastii či jak se říkalo radikálně revoluční politikou; ale při tom vzbuzoval] K. J. Krušina: Druhá bouře $ 5.<
přirozenou vrchnost, historické zemské hranice, zdě nelítostnou veselost pravičáků tím, jak se pečlivě vy Kováiyová-Kohák: Na vlastní kůži $ 4.20
f
děné zemské svobody včetně třídních výsad; levice hýbal každému nebezpečí. Pravičáci se ovšem také* J. Koláček: Veronika $ 2.chtěla rovnost všeho občanstva, nové národnostní nezdrželi kritiky toho, jak jeho politické názory — < A. Lustig: Ulice ztracených $ 4.40
b
hranice, novou čili revoluční vládu. V Čechách ovšem poetickým sněním vznesené do oblačné výše — bý-J G. Laub: Největší proces dějin: $ 3.70
S
byla ta zvláštnost, že zděděná vrchnost, čili rakous vály nepraktické a nesouvislé. Veršoval krásně, za-,
L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.50
<
ká dynastie, se opírala o liberální, občanskou bur- jisté; a proto jeho díla, plná revolučních zásad a'
b
žoasii a byrokracii, a na místo dějinného českého blýskavých nadšených provolání, bývala označována, L. Grossman: Nevěsta $ 3.50
>
státního práva zaváděla moderní ústavu; ba byla tu za vznešené blbosti. To je, tuším, označení, které' Nový zákon (přel. Dr. O. Petrů O. P.) $ 3.60
\
obava, že si německá národnost prosadí národnostní Maurras i Daudet by nedávali jenom zpěvným hym K. Čapek: . Anglické listy $. 1.80
územní rozdělení v Čechách. Proto dělali čeští náro- nám, které Hugo věnoval revoluci (rádi totiž citují,] A. Ostrý (pseudonym — Praha): Československý?
dovci čím dál tím více politiku namířenou proti dy že Hugo se dožil od svých současníků takového ozna-, problém $ 5.20
5
nastii. čili politiku revoluční, ale skončili převratem, žení své levicové poesie), nýbrž romantickému názo-j Motáky z Ruzyně S 2.20
5
kterým byla zavedena nová státní forma a profesor ru vůbec. Zde se jasně projevuje onen rozdíl mezi, V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.90b
Německem a Francií, co se týče pravice a levice.!
Masaryk byl nastolen presidentem.
?
Co se týče klasicismu a romantismu, měl své za Ovšem, vzpomeneme-li na německé národovce, když! Sborník Hlasu domova 1950-75 $ 3.10
stánce v Čechách ten i onen směr. Není ovšem ná volali po politice hrdinné, znovu nám napadne vý-] Česko-angl. a angl.-č. slovníky (střední i techn.) ^
,
hodnou shodou, že Peroutka hájí klasicismus — a raz: vznešené blbosti.
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Historie Cechů a Slováků v Americe byla až dosua
předmětem stucua jen několika jednotlivou. i\ia ceske
straně to byl např. Tomáš čapek, na slovenské is.onstantin Culen. Avšak am jeden z nich nebyl školeny
historik a kromě toho zpracovali jen částečně úseky
tohoto námětu, při čemž je spor o některé jejich
zjištěni, případně závěry. Pokud jde o českou a slo
venskou žurnalistiku, snažili se navázat na Čapka a
Culena jednak Vlasta Vrázová, jednak V. N. Duben.
Kromě toho ovšem/vyšlo několik dílčích prací. Roz
voj etnických studu v USA však vyvolal nový zájem
0 tyto otázky a proto nyní přichází v pravý čas na
knižní trh jedinečná anglicka bibliografie Esther Je
řábkové “ Czechs and Siovaks in North America: A
Bibliography” (Češi a Slováci v Severní Americe:
Bibliografie). Je v ní vloženo dvacet let odborné prá
ce Američanky českého původu z Minnesoty. Obsa
huje přes 7.600 záznamů, převážně o českých a slo
venských knihách a článcích uveřejněných našimi
lidmi nebo napsaných o nich jinými a jinde. Má sa
mozřejmě též slušné procento záznamů anglických
a menší počet dokonce v jiných řečích — v němčině,
francouzštině, maďarštině atd.
Bibliografie pokrývá s výjimkou fyzikálních věd
prakticky všechno: historii, biografii, krásnou litera
turu včetně poezie, umění, náboženství, výchovu i
ekonomiku. Dává jasný obraz spolkové činnosti v
Severní Americe, tedy v USA, v Kanadě a do jisté
míry i v jiných zemích od poloviny minulého století
až dodnes. Zaznamenává vznik a vývoj bratrských
podpůrných jednot, jednot sokolských, katolických
1 protestantských organizací a celé té plejády spol
ků a společků, které s sebou doba přinášela, tolerova
la, hýčkala či nemilosrdně zahubila.
Bez této bibliografie se žádný současný nebo bu
doucí historik české a slovenské Ameriky neobejde.
Kniha je už v tisku a jejími společnými naklada
teli jsou: Společnost pro vědy a umění v Americe a
Československá národní rada americká. Dílo má té
měř 400 stran a jeho cena v předběžné subskribci
bude 12 až 14 dolarů. Dotazy a objednávky lze po
sílat buď na SVU BOOKS, 1809 Lamont Street, N. W.,
Washington, D. C. 20010, USA, nebo na Czechoslovak
National Council of America, 2137 So. Lombard Ave
nue, Room 202, Cicero, 111., 60650, USA.
TS-SVU
Příspěvek k čs. vojenské historii

Společnost pro vědy a umění v Americe zahájila
svou letošní vydavatelskou činnost anglickou brožu
rou, která je souborem studií čs. vojenské justice za
'■II. světové války. Autory studií jsou většinou přími
účastníci této kapitoly čs. dějin. Knížka má název
“ Czechoslovak Military Justice Abroad During the
Second World War” . Možno objednat na této adrese:
SVU BOOKS, 1809 Lamont Street, N. W., Washington,
D. C. 20010, USA.
činnost SVU

Společnost pro vědy a umění v Americe reorgani
zovala svou publikační komisi, jež nyní vyvíjí zvý
šenou činnost. V současné době pracuje na třech pro
jektech najednou. Připravuje k vydání “ Hudební sbor
ník” , dále “ Sympózium o TGM” , které shrnuje loň
ské přednášky v Los Angeles, a posléze rediguje
tzv. Washingtonský cyklus přednášek účastníků čs.
historie v letech 1938-1948.
TS-SVU

;;
i!í
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Horní Počernice

3ZZ ACCESS K A tiio
1220 Khz
/Taviueme vy^-uum je *.azue ucery v iu.ou huu. večer:
řrograui se epa^uje
na^c^ujici střenu v ru.Su
Pod:- tímto výstižným tituutem přinesly římské
inu. uopoieane.
Listy z aupna tr. zprávu, která je smutně typická
i. a 2. o.: ctění ze Saturnina a zprávy,
pro dnešní kulturní atmosféru v Československu.
i. a 9. 6.: Hovoří k vám lekár.
Václav Havel, bývalý dramaturg Divadla na záprad
l i a autor velmi úspěšných divadelních her (např.
VALNÁ HROMADA
Zahradní slavnost, Vyrozumění, Ztížená možnost sou
Československé sdružení ve Viktoru koná svoji řád- středění byly přeloženy do angličtiny a získaly
iou valnou hromadu v pátek 18. června 1976 v 8 ho ohlas v USA a jinde) nemůže nyní v Českosloven
lin večer v místnostech Good Neighbour Council, 575 sku publikovat a je silně diskriminován jako umě
fihzabeth St., Melbourne.
lec i jako občan. Havel adaptoval hru Johna Gaye
Čs. sdružení jako exilová organizace měla za své Žebrácká opera, za současného útlaku ji žádné pro
251eté existence a má i pro budoucno za úkol pra fesionální divadlo nechtělo a ani nemohio provozo
covat na poli ideovém, zabývat se otázkami svobody vat. Havlův přítel Andrej Krob toto představení na
a demokracie ve vlasti a v rámci svých možnosti studoval s ochotnickou skupinou a koncem minulé
pracovat k vzájemnému pochopení a pomoci všem ho roku sehrál v sále Kulturního domu “ U Čelicechům a Slovákům ve Viktorii, kteří pomocí potře kovských” v Horních Počernicích. Proti tomuto ne
bují. Těšíme se proto, že se valné hromady zúčastní závadnému ochotnickému představení byla rozpounejen všichni členové, ale i další češi a Slováci, kteří ; tána silná perzekuční kampaň jen proto, že auto
se zajímají o členství, nebo hosté. Všichni jsou srdeč- rem úpravy této divadelní hry je Václav Havel. O
uě vítáni.
Odstupující výbor. hře se na stranických a odborářských schůzích re1feruje jako o údajně politické provokaci, demonBESEDA, čs. kulturní a svépomocný:klub v Melbourne, , Straci, ilegálním politickém sjezdu a dokonce jako
! o akci nějaké organizované opoziční skupiny. Jediné
pořádá v sobotu 5. června 1976 v 8 hodin večer
představení mělo a má nemalé důsledky,
z těch
M E Z IN Á R O D N Í T A N E Č N Í V E Č E R
v sále Rakouského klubu, 19 Brunswick St., Fitzxoy. pozitivních to jsou ty, které upozornily veřejné mí
nění na katastrofální krizi čs. kultury pod vlivem
K tanci i poslechu ■hraje rakouská kapela
direktiv a šikanování, jinak ovšem toto představení
“ Schnaps Drossels” .
přineslo velké nesnáze nejen těm, kteří se na něm
Likérová licence (přineste si vlastní nápoje).
podíleli, ale i těm, kteří je jako pozvaní hosté na
Vstupné $ 3.00 (pouze rezerv, telef. 480-2737).
vštívili.
česká večeře $ 3.00.
Představení nebylo považováno za veřejné a ne
bylo tak oznámeno, i když bylo řádně povoleno Míst
BESEDA
ním národním výborem. Režisér ochotnické skupiny
uvádí v sobotu 19. června 1976 v 8 hodin večer
byi okamžitě propuštěn ze svého zaměstnání a jeho
KO NC ERT O P E R N Í H U D B Y A Z P Ě V U
spolupracovníci (zejména studenti) mají vážné ne
v divadelním sále A. M. P.,
jsnáze v práci a na školách, které navštěvují, i když
roh Bourke & Williams Sts., Melbourne-City.
j v textu hry nebylo nic, co by bylo namířeno proti
Účinkuje mezinárodní skupina operních pěvců LYR YC . i státu. Kampaň proti hře byla zřejmě rozpoutána
Na programu jsou výňatky z oper Carmen, Tosca. po uveřejnění referátu v západoněmeckém časopi
Madamme Butterflý. — Na piano hraje Mme. Píeroní. se Der Spiegel. který vyšel bez přičinění Havla ne
Vstupné: dospělí $ 3.00, pensisti a děti $ 1.50.
bo kohokoli z ochotnické skupiny. Bezpečnostní or
Informace a řez. míst tel. 480-2737 nebo 58-4660
gány také zjišťovaly ty, kteří se představení zú
(po 4. hod. odpoledne).
častnili jako diváci a proti mnohým již byly vyhlá
seny sankce. Tak například pražský herec Jan
Tříska, který hrávával v Havlových hrách a profe
sionálně se zajímal o jeho novou práci, byl pro
,
L E T O V I S K O
" Š U M A V A "
C
puštěn z Městských divadel pražských na pokyn
i
Loeke’s Way, poblíž Belgrave South
* ideologického
tajemníka
městského sekretariátu
KSČ. který svůj požadavek písemně sdělil řediteli
i
srdečně zve všechny krajany na
MDP. Třískotů bylo řečeno “ když jsi již do těch
1
ANTON Í NSKOU
'
Počernic přijel a viděl jsi před hospodou stát dva
západní diplomatické vozy. měl ses vrátit a jet do
mů” . Tříska se bránil, že by v tom případě nemohl
jít např. ani na představení Libuše v Národním di
která se koná v neděli dne 13. června 1976
( vadle. protože taková auta tam stojí také. Režisér
Krob dostal výpověď, jeho představený byi den na
i
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
1 to postižen infarktem a n y n íijé.v psychiatrické lé
čebně- zřejmě byl vystaven nemalému tlaku. Po
I
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
černický případ má nepochybně sloužit jako argu
ment o nevyrovnaností na kulturní frontě a tedy nut
I
Jídlo
— pití
nosti dohledu a že pravice vystrkuje opět růžky atd.
I fK dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
atd.
” ip
I
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
J
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# Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis 1
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Z P R Á V Y S. K. S L A V IA M E L B O U R N E
S L A V IA — JU ST 0 : 1 ( 0 : 1 )

Zápas na stadiónu v Olympic Parku začal živější
mi útoky mužstva JUST, ale slavistická obrana úto■ ky spolehlivě kryla až do 20. minuty, kdy jugosláv
ČEŠKA 49 LET
ský útočník Palinkas zachytil míč, který se po trest
M alý oznamovatel
nezávislá,
Žijící
V I ném kopu odrazil od slavistického obránce a umístil
litografické tiskařské desky
f
........
Queenslandu, chtěla by
ho v pravém rohu sítě. To byla jediná příležitost,
&
í
při níž byl lTletý brankář J. Pinakos překonán — po
K
T
E
R
Á
PO
ŘÁD
NÁ
si
dopisovat a později
“ Instant printing”
|
celý zápas podal vynikající výkon. Ve druhém polo
a poctivá žena do 35
se)znamlt s upřímným
267 B arkly St., St. Kilda, V íc.
j
čase měla Slavia daleko více ze hry, mocně útočila,
let
by
si
přála
pořádPane™
?
d
48
60
J
i

Tel. 94-1573, po hod. 527-6541
I
ale svou převahu nedokázala vyjádřit brankami.
ného manžela s dobrým
Zn'' Sazava
do E D ‘
Druhé mužstvo remizovalo 0 : 0.
srdcem, aby si z a l o ž i l i ------------—-----------------HELLA S — S L A V IA 1 : 0 ( 0 : 0 )
pěkný, pohodlný do------------------------------Slavia ztratila nezaslouženě dva body. Po počáteč
mov? Jsem svobodný,
ZKUŠEN ý ČALOUNÍK
ních nerozhodných 10 minutách, hry ujala se iniciati
180 cm vysoký, tmavoZK U ŠE N Y ČALOUNÍK
Tělocvičná jednota Sokol v Melbourne
vy- a po celý zbytek zápasu měla jasnou převahu v
vlasý,
se
zajištěnou
provádí
opravy a nove
'
oznamuje s politováním,
poli. Všechny střely slavistických útočníků končily
existencí. Odpovědi pro? otahy
však v rukách brankáře Hellasu. Rovněž slavistický
sím dle možnosti s při*°un: nábytku. Volejte
TANEČNÍ ZÁBAVA,
brankář podal opět dobrý výkon — s jedinou vý
loženou fotografií. Zn.:
ý
jimkou: jednu minutu před koncem zápasu, tísněn
Krásny život ve dvou
v
♦
na *>■ června 1976
do HD.
--------------- 1
----------------- australským internacionálem Olertonem, chtěl vykop
nout střelený míč a minul ho, což znamenalo pro
F L É T N O V Ý R E C IT Á L
Slavii prohru 0: 1.
J
Podnik byl prodán £ ----------------------------------- ----České ochotnické divadlo Zdeňka Bruderhanse budí :
Rezerva Slavie prohrála 2: 3.
g fin o k fT l
nájem sálu od novýcl
v Melbourne
ve středu 2. června v 6.3i >
Dne 6. června hraje na Olympic Parku italské
D
majitelů nebylo možnt
oznamuje, že letošní ples hod. večer v Assembh r mužstvo S. C. Bologna proti Viktorii a státní liga se
se koná v sobotu 14. srpna Halí, Collins St., Melbour - nehraje. V sobotu 12. června hraje Slavia na sta
ve Windsor Regis.
ne.
diónu v Olympic Parku proti Juventusu.
V. F.
Krajanská odborná firma

i

J. G. NOVIS-LITHO

|

L—_____________
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V odvetném utkání soutěže o fotbalové mistrov
ství Evropy hrálo Československo v Kijevě s muž
stvem SSSR nerozhodně 2 : 2 a

celkovým výsled

kem z obou zápasů 4 : 2 postupuje do sem ifinále.
Dalšími sem ifinalisty jsou Holanďané, západní
Němci a Jugoslávci.

Karel

Janovský

P Ř ÍS N É A N T ID O P IN G O V É K O N TR O LY

Obhájí Niki Lauda světové prvenství?

Olympijský turnaj fotbalistů, o jehož oprávněné
existenci jsou mezi novináři, rozhlasovými a televiz
ními komentátory už delší dobu pochybnosti, má pro
Montreal už kompletní složení. Všech 16 účastníků je
už známo a v montreálském studiu kanadské televi
Hlavní sportovní událostí třetí květnové neděle byla bezpochyby automobilová Velká cena Belgie v Zob
ze budou rozděleni do 4 skupin po 4 týmech. Na roz
deru, která skončila znovu velkým trium fem jezdců italské automobilky F e rra ri. Vítězem tohoto nároč
díl však od posledního olympijského turnaje v Mni
chově bude celý turnaj v Montrealu probíhat podle
ného závodu, jenž byl 5. jízdou světového šampionátu form ule I pro rok 1976, se stal znovu — už počtvrté
starého “ modusu” světových fotbalových šampioná
v letošním roce — obhájce světového prvenství Rakušan Niki Lauda, který před 70.000 diváky porazil
tů. To znamená, že z každé skupiny postoupí dvě
ja k svého kolegu z automobilky F e rra ri Švýcara Claye Regazzoniho, tak i třetího nejrychlejšího jezdce
mužstva do čtvrtfinále, kde už se ve 4 dvojicích bu
závodu Grand P ríx Francouze Jacquese L afitta na voze L igier. Poprvé po 4 letech se do hlavního zá
de bojovat k. o. systémem, kdo prohraje, vypadne.
4 vítězové postoupí do semifinále.
vodu Grand P rix neprobojoval exm istr světa Brazilec Emerson F ittip aldi, který neprošel sítem trénin
Daleko přísnější než v minulosti budou antidopin
kových zápolení.
gové kontroly. Jak vysvítá z bulletinu mezinárodní
Triumfem v Zoideru kráčí už zřejmě Rakušan Ni
ho fotbalového svazu F IF A v Curychu, budou po
ki Lauua za ouhajemm světového primátu. V sou
každém zápasu vylosováni z každého týmu dva fot
časné době má 42 ooau, o 27 bodů více než Švýcar
balisté, kteří se musí dostavit ke kontrole. Mužstva,
Ciay Regazzom. ťatricK. Depailler z Francie, startu
•která
se probojují do finále, musí počítat s tím,
Slavistická srdce buší, “ červenobílí” se 3 kola před
jící na voze 'iyrreu, je s 10 body třetí, o čtvrté mí
že dokonce 4 hráči budou vylosováni k “ antidopinzávěrem
1.
čs.
fotbalové
ligy
ročníku
1975-76
dostali
sto se děd Němec Jochen Mass na McLarenu s Jigu” . Losování fotbalistů, kteří se musí dostavit ke
hoafnčanem Jouy Scheckterem (oba mají po 8 bo znovu do čela tabulky, tentokráte mají dvoubodový kontrole, bude provedeno vždy v druhém poločase
náskok
před
svým
největším
rivalem
obhájcem
mi
dech), a na šeste místo se dostal (se 7 body) Fran
strovského titulu Slovanem Bratislava, ke kterému toho kterého střetnutí olympijského turnaje a bude
couz Laffite.
však budou muset v posledním 30. kole ligy jet. Zdá se týkat i náhradníků, kteří třeba k zápasu nemusí
se tudíž, že bratislavské střetnuti Slovan Bratislava lj vůbec ani nastoupit. S “ urinovou” — močovou kontro
N A D Ě J N Í ČS. P Ě T IB O J A Ř I
— Slavia Praha na Tehelnom poli v Bratislavě roz-1lo u musí se dotyční fotbalisté podrobit i kontrole
Ve sportu, ve kterém Čechoslováci hráli podřadnou hodné o přeborníku republiky. To vše ovšem za před “ anabolik” . Před večerními zápasy je dovoleno po
roli, v moderním péuooji, dostavil se na mezinárod pokladu, že oba týmy vyhrají svá střetnutí v dalších užít pouze uklidňujícího prostředku nebo tabletek na
ních závodech v Budapešti nečekaně velký úspěch. dvou kolech nebo si v nich povedou stejně. Nezapo spaní, — posledně jmenovaného prostředku zřejmě
Cs. družstvo tu tuc.ž oQsadilo v silné mezinárodni mínejme však ještě na třetího v pořadí — Baník nikdo nepoužije, vždyť co by sr trenér počal s fot
konkurenci za Maďary velmi čestné druhé místo Ostrava, který má stejně bodů jako Slovan. V otáz balistou, který mu na hřišti usíná.

Automobilová Velká cena

:: Fotbalová lig a : .

ce sestupu je už téměř jisté, že ligu opustí Třinec,
zatímco Jablonec má teoreticky ještě šanci na zá
V Ý B O R N Í VESLAŘI
chranu.
V západoněmeckém Ratzenburgu měli ve třetím
25. .kolo: Zbrojovka Brno — Dukla Praha 0 : 1,
Trnava — Slavia Praha 0: 1, Trenčín — Slovan Bra květnovém víkendu své dostaveníčko veslaři několi
tislava 0 : 1, Teplice — Žilina 1 : 0, Inter Bratisla ka států, kteří tu absolvovali jeden z několika zku
va
Jablonec 0 : 0, Lok. Košice — Pizeň 3 : 0, Ba šebních závodů pro olympijské hry v Montrealu. Dů
ník Ostrava — VSS Košice 3 : 0 a Bohemians Pra stojnou roli zde hráli i veslaři Československa, kteří
jsou zřejmě dobře připraveni na olympijskou sezó
ha — Třinec 2: 0 .
26. kolo: Slavia — Zbrojovka Brno 1 : 0, Třinec — nu. Nejprve tu vyhráli mezistátní utkáni nad veslaři
Trenčín 1: 1, Slovan - Inter Bratislava 1: 1, Duk NSR 18 : 14, pak druhý den' mezinárodních bojů obla Praha — Lok. Košice 4 : 2, Plzeň — Teplice 2 : 0 , ' í stáli znovu dobře. Nejlépe si vedla “ podvojná čtyř
Žilina — Bohemians 4 : 1. Jablonec — Ostrava 1 : 1, ka” , která byla v cíli prvá a čestně si tu vedli i
exmistři Evropy, sourozenci Svojanovští, kteří byli
VSS Košice — Trnava 0: 0.
D R U H O U FO TBA LO VO U L IG U V E D E
27. kolo: Slavia — Dukla Praha 2 : 0, Zbrojovka ve dvojkách s kormidelníkem druzí, stejně jako čs.
B. BYSTR IC A
Brno — VSS Košice 1 : 2 ( ' ) . Trnava — Jablonec osma. Ve dvojkách bez kormidelníka byla čs. dvoji
Pět kol před závěrem II. čs. celostátní fotbalové 2 : 2, Baník Ostrava — Slovan 2 : 1. Inter Bratisla ce Knapek — Vaška třetí, třetí pak skončili i dvojligy vedou soutěž vojáci z Dukly Bánská Bystrica, va — Třinec 2 : 0. Trenčín — Žilina 1 : 0. Bohemians skifaři Straka — Lacina. Ve čtyřkách s kormidelní
kem i bez kormidelníka byli Čechoslováci vždy čtvrtí.
tříbodovým náskokem před pražskou Spartou a Míst- — Plzeň 2 : 1, Teplice — Lokomotiva Košíce 0 : 0.
kem-Frýdkem, které mají po 30 bodech. To v praxi
Tabulka po 27. kole: 1. Slavia Praha 33 bodů. skóznamená, že se ve zbývajících 5 mistrovských zá [ re 42 : 29; 2. Slovan Bratislava 31 d.. skóre 44 : 23:
H af-trick FC Bayern Muenchen
pasech rozpoutá velký boj o prvá dvě místa v ta- I 3. Baník Ostrava 31 b.. skóre 33 : 28 : 4. Inter Bra
uuice, která v konečném pořadí znamenají účast v tislava, 5. Dukla Praha. 6. Teplíce (po 39 b.): 7.
" U T R P Ě N É V ÍT Ě Z S T V Í" V PO HÁRU M IS T R Ů "
l. čs. lize.
Zbrojovka Brno 28 b.; 8. Bohemians 27 b.: 9. VSS
Finále XXI. ročníku nejpopulárnější evropské fot
Košice, 10. Lek. Košice. 11. Trnava (po 26 b.): 12. balové .soutěže klubových celků — Poháru mistrů
PLA C H ÉH O C O M E B A C K ?
Žilina, 13. Plzeň, 14. Trenčín (po 24 bO: 15. Jablo- evropských zemí — mezi obhájcem trofeje FC Bayern
Čs. půlkař Jozef Plachý byl v očích lehkoatletic j nec 22 b.; 16. Třinec 20 bodů.
Muenchen a AS St. Etienne znovu potvrdilo, že ve
kých příznivců už pomalu odepsán, nikdo nepočítal
i sportu nemusí vyhrát lepší, ale šťastnější. Ačkoli
s tím, že by dokázal ještě “ svých” 800 m zaběhnout
; francouzský přeborník AS St. Etienne nemohl v Glas35 L E T ČEK A LA NA S C H V Á L E N Í R E K O R D U
v nějakém lepším čase. Navzdory všem však Pla j
! gově nastoupit v kompletním složení, udával většinu
chý uplynulou m u piině trénoval a .“ tajně” se při j Kuriozita je hlášena z mezitím Hoíanďanka Fan- i utkání tempo hry, dvakrát nastřelil tyčku soupeřovy
pravoval na nadcházející olympijskou sezónu. A prv Curychu. Mezinárodní leh- nv Blaekersová zdolala v |branky, přesto prohrál s týmem Beckenbauer a spol
na 1,71 m. ji 0 : 1 (branku dal v 57. minutě Franz Roth) a tak
ní úspěch se už dostavil. Plachý7 totiž startoval třetí [ koatletícký svaz dodateč- r.1943 laťku
.
. . . . ji Evropský pohár mistrů putuje potřetí do Mnichova,
květnový víkend na mezinárodních závodech v ital ;ně po 35 letech schválil
2'- července 1941 j Vítězství Mnichova však bylo velmi šťastné, což
ské Formii. Zde sice nevyhrál, ale skvělým časem í světový rekord švvcarky
1:46,5 min. obsadil druhé místo za vítězem závodu j Rsebilíy Pfenníngové pro- f . ten,t0 svet° ^ rekord j! ostatně přiznal nejen trenér mužstva FC Bayern DettPfenmngove jj mař Cramer, ale i němečtí novináři.
Kubáncem Albertem Juantorenou (1:45.2 min.). Dru vdané Fiechterové. která ^vyrarky
hé místo patřilo zde i olympijskému přeborníku v ho 527. července 1941 skočila zrodil za pozoruhodných
du diskem Ludvíku Daňkovi, který hodil 62,14 m a |do vvškv 1.66 m. Vvrov- okolnosti Pfenmngova toHLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně,
byl poražen pouze novopečeným světovým rekordma ; nala tak světový rekord t:z vyhrala dámskou souŘídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
nem Američanem Mac Wilkinsem. kterému naměřili í Dorothv Tvierové z r. 1939. tez vyskarek skokem l,o5 i,
“ Re- “ a ^
skokanky skon- !;
64,70 m. Olympijský limit splnilo í několik dalších j Jak je' to' možné?
8 Moorhouse St.. P.ichmond, Vic. 3121.
čs. lehkých atletů. Tak už v sezónní ouvertuře na i kordní protokol” nebvl to- C 1 ' Pfenmngova ^vsak
Telefon: 42-5980
."
tiž
v
době
války
nikdy
poskakala
s
muži,
skočila
s
pražské Julisce skočily výškařka Bradáčová 1.90 m
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
V AUSTRÁLII $- 10.-,
1-60 m, pak ^1,65 m,
a Mračnová 1,88 m, a koular Brabec dosáhl 20,37 ne » slán na sekretariát MeziDO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 11.-, US $ 13.-,
překvapením byl čas 20,8 vt,. kterého dosáhl na 200 národního lehkoatletického a2 najednou skočila 1,66
Can. $ 13.-, £stg. 7.-, DM 30.-, Rand 11.-, nebo
m mladý Lacko. Do vynikající formy se dostává bý j svazu a po skončení druhé m. V tu chvíli jí bylo sděvalá držitelka světového rekordu ve vrhu koulí He : světové války pořadatelé léno, že laťka byla kvůli I
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
lena Fibihgerová, která v Bukurešti dosáhla pozo j tohoto lehkoatletického zá- ní zvýšena na 1,66 m, a !
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
ruhodných 21,02 m. Mária Mračnová zde skočila do polení nepodnikli už nic, po zdolání této výšky, že
obratem.
v ý šk y '1,90 m a druhý čs. diskař Šilhavý7 hodil 63,58 aby byl tento výkon uznán je spóludržitelkou světovéza světový rekord, neboť ho rekordu.
m .
(před NSR a daišimi státy), což nikdo z expertů
nečekal. V soutěži jednotlivců vedl dokonce Čecho
slovák Jiří Adam soutěž až do poslední discipliny
(přespolního oehu na 4.000 m), v té však nebyl, tak
úspěšný, nakonec však oosadil v celkovém pořadí
naprosto nečekaně třetí místo za dvěma maďarský
mi moderními pětiDojaři exmistrem světa Petrem Kelemenem (5.4/U bcau) a jeho krajanem Paalem Bakem (5.400 bodů), vykony Jiřího Adama byly ohod
noceny 5.360 boay, což je skvělý úspěch. Na čtvrtém
místě — a to je rovněž senzace — se umístil druhý
čs. pětibojař Bártu.

j

