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Amerika a Vychodná Euróna
Dr. Martin

K vetko

Za súčasnej volebnej kampaně sa vo Spojených štátoch mnoho diskutuje o
americkej zahraničnej poiitike vo vzťahu k tej častí Európy, s ktorou je bez
prostředné spojený osud nasej rodnej krajiny. Ale s postupom času od skončenia druhej světověj vojny sa kontury zaujmu americkej zahraničnej politiky
v tomto priestore zamlžovali. Preto sa nemožno čudovať, keď jeden zo znalcov
medzinárodnej politiky a profesor na torontskej univerzitě, náš rodák Dr.
Jan Gellner nám nedávno v rozhovore povedal, že Amerika vlastně nikdy ne
malá nejakú osobitnú politiku vóčí tomuto priestoru, konkrétnejšie, že Středná
a Východná Európa nikdy v americkej zahraničnej poiitike nefigurovala ako
samostatný a specifický problém. Chcel tým zároveň povedať, že tento úsek
Európy bol vlastně vždy len intergrálnou častou americkej politiky voči Sovietskemu zvazu. Za terajšej volebnej kampaně však akosi vyplávai na povrch.
AvcLAUojJCJvLivn.y

pout au

do minulosti nás však po
učuje,
že Amerika sa
predsa snažila formulovat’
svoju politiku voči tomuto
európskemu priestoru. Počiatok tejto snahy je za
kotvený v jaltskej deklarácii, podl’a ktorej sa Ame
rika spolu so svojími spojencami (Sovietskym zvázom a Vel’kou Britániou)
zaviazala vytvořit' podmienky pře sebaurčenie
středo- a východoeurópskych národov. Americká
politika začala teda niečím, čo možeme nazvať
ako policy of self-determination.

Po prvých skáseaostžach
so sovietskym ímperializmom po rozpade vei^kej
protifašistickej taalícíe sa
konci štvTtéb-3 desaťročia
Amerika přišla s “palicy
of contammem . tu vystriedala “ESsaáKřsperova

‘ ‘policy of liberation” . V
roku 1960 začína Kennedyho “ policy of active peacefal engagement” . A ce
lý pcvojnoví vývoj před
nástupem politiky détente
zakončuje
Johnsonova
“ palicy of building brid-

ges” . Vo všetkých týchto
fázach sa v tej alebo onej
formě vyjadřovala podpo
ra ašpiráciám a ambíciám středo- a východoeurópskych národov po
slobodě a nezávislosti.
Avšak pri pokusoch o
realiziáciu tejto podpory
mala od roku 1960 (alebo
aj skór) americká zahra
ničte politika predom vymedzenú dimenziu a to
politicky tým, že sa vždy
so zmienkou o vládnej
podpore národným ašpirá.
ciam hovořilo aj o “ legitimných nárokoch a záujmoch” Sovietskeho zvazu
(Pokřačovanie na str. 2)

Propaganda
zamerena na mládež

K Mezi ná roAti m-u dm dětí

Debaty i veřejné projevy aMivních straníků po únoru 194* končily zpravidla
ujišťováním a někdy i hrozbou téfH, kteří pochybovali: počkejte, až doroste
mládež, kterou my vychováme! Vychovaná mládež pak připravila komunistům
největší zklamání: dorostla do Srpna 1968, vyspěla v opak toho, jaká podle
komunistických předpokladů měla být — uchovala sl vlastni úsudek, nezavírala
oči nad skutečnosti, odmítala stádnost, nebo, jak říká stranický žargon, odmí
tala "socialisticky žít a myslet".

Husákův režim se dnes
zrwva pokouší vychovat
Čtvrtý slet Čs. Sokolstva v zahraničí, který se btt- j; mládež tak. aby bezvý
de konat ve dnech 2. až 4. července 1976 v Cerycha | hradně věřila v samospa
ve Švýcarech, je nám příležitostí, abychom sl pří- f sitelný
marxismus lenipomněli, že každý sokolský slet měl a má svoji ideu, í
Ežszmzs moskevského ráže
která je aana nejčastěji dobou, ve které se koná.
l i . zasni ubezpečuje ve
Téměř všechny slety pořádané v dobách Rakousko- ■
Uherské říše byly projevem touhy porobeného náro řejnost i seče. že vycho
da po svobodě. Sokolské slety, konané v dobách Ma- j vává nové pokaleni, které
sarykovy a Benešovy československé republiky, byty I věří v komunistické zítřky
výrazem budovatelského úsilí svobodného národa. X . {
všesokolský slet v Praze v r. 1938 byl výzvou celému I a. které beče přesně podle
národu, aby v těžkých dobách, které pro náš národ j daných pokynů pracovat k
nadcházely, vytrval. A X I. slet v Praze y r. 1948, j jejich dosažení.
konaný již po komunistickém puči, byl mohutným i S výelwvwi ke komu
projevem odporu proti komunistické diktatuře — a j
nismu je podle stratégů
jasně ukázal celému světu skutečné smýšlení nejen (
KSČ třete; začat. až. v ůčs. Sokolstva, ale i celého národa.
Po roce 1948, kdy komunisté zničili v Českosloven tlém mládi, takřka od ko
sku Sokol, vstoupily do řady sokolských sletů slety lébky - jak se lid dovídal
Čs. Sokolstva v zahraničí. Konaly se až dosud tři: zvlášť často z mnoha člán
dva ve Vídni v r. 1962 a 1972 a jeden při Světové vý
ků a projevů kolem L
stavě v Montrealu v r. 1967.
Letos se bude konat v Curychu ve dnech 2. až 4. června, kdy se slavii Me
července již IV. slet Čs. Sokolstva v zahranič!. Je zinárodní den dětí. “ Na
ho ideou bude ukázat celému světu, ale i našim dra budoucnost myslíme nej
hým doma, že Tyršovo a Fuegnerovo sokolství, ko
více” , psalo ten den Ru
munisty doma zničené, žije a pracuje ve svobodném
dé
právo a dále zdůrazni
světě dál.

Sokolské slety

Náš letošní slet v Curychu bude také projevem na
ší pevné víry, že se do Československa vrátí opěi
svoboda a demokracie, že přijde doba, kdy náš zno
vu svobodný národ bude radostně a nadšeně prožívat
nový slet svobodného československého Sokolstva —
ve znovu svobodném Československu !
'
Dr. Antonín Hřebík

lo: “ Socialistická společ
nost považuje všechny děti
za své . . . Péče o děti je
jen zdánlivě individuální
záležitostí rodiny; je to
společenský problém, je
to společenský úkol” .
Jak brát tento společen
ský úkol je však opravdu
problém. Režim je j řeší
tím. že bere vliv rodičů
a rodinného života na vě
domí a dSá “ potřebná
opatření” : špatný kádrový
posádek rodičů zabrání so
cialistické spoieěnsjsíi, aby
«léH komunisticky nehod
něh© táty nebo mámy po
važovala za své. aby jim
dovolila tatáž práva např.
k studiu, volbě povolám,
cestování atd. jako dětem
rodičů kádrově bezúhon
ných. Děje se tak v rámci
(Pokračování na str. 2)
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"Stranit s humanismem proti teroru by zname
nalo zrušit všechny prostředky k zavedení toho
humanismu."
Merleau-Ponty
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OSVOBOZENÍ
K. Wendt
Na chodníku si hrály na honičku veliké suché listy
a tvářily se jako listí kaštanů. Cestovaly kolem ve'
větrných přeryvech, kroužily, zastavovaly se a zase
se rozbíhaly, zakopávaly o boty a vydávaly šustivé
zvuky. Většinou' byly celé hnědé, jenom na někte
rých ještě zbývaly malé, obklíčené ostrůvky žlutě
lemované zeleně.
Zatracené listí.
Vyvolávalo minulost. Drásalo jizvy. Vyrábělo smu
tek. Připomínalo cestu do školy podzimním parkem.
Podél záhonů ho tam ležely mokré a-slepené závěje.
Jako ohřebené hlavice husitských sudlic se v něm
povalovaly puklé zelené koule, z jejichž dužinatého
obalu svítila hnědá, krásně naleštěná kaštanová jád
ra. Kolem parku posazeného v minulosti se kroutila
kalná stoka a nad ní, právě v tom nejromantičtějším
místě, rostl z listnatého válu oprýskaný zděný hrad,
útulek úlevy — veřejný záchodek. V tom idiiickém,
třeba nepravděpodobném prostředí se každé ráno
děla urputná soutěž. Sotva probuzené naděje národa
z místního gymnázia odložily aktovky, postavily se
do řady, vyndaly příslušné nástroje a na daný po
vel začaly unisono čurat. Nebylo to jen tak obyčej
né čurání. Praménky byly jemné, nepřerušené a od
borně kontrolované. Soustředění bylo úplné, boj urput
ný. Vítězem byl ten, komu tekuté přebytky vydrže
ly nejdéle.
. .. Hrad v kaštanových stromech . . . hry radost
né pitomosti mláďat . . . prchající bezstarostnost. ..
minulost, rozpitá do okrajů zapomnění . . .
V sychravé přítomnosti šedivých spánků se listí
honilo prachem velkoměsta, pletlo se pod nohy a
šeptalo zvuky o podzimním parku.
Byl to mizerný den. Listí, které předstíralo, že je
kaštanové, ■uzavřelo spojenectví s ošklivostí. Místo
aby připomínkou mládí hladilo, šramotilo bolavé
otázky: “ Proč, když tam listí bylo malebnější, kašta
nové stromy košatější, když tam dokonce i záchod
nad špinavou stokou vypadal jak velebný hrad nad
řekou, proč, když tam všechno bez výjimky bylo
nejkrásnější, jsem z těch pohádkových míst odešel?”
Listí vykroužilo vlečkou smetí zakulacený otazník a
upalovalo pod kota aut, jakoby je hnala k sebevraž
dě odpověď, kterou už předem znalo.
Rozmáčkl jsem nohou zpozdilce, který se sunul
kolem po přeschlých cípech jako loudavý krab a řekl:
“ Listí, tomu ty nerozumíš. Mne o ta místa, kde í
záchod vypadal jako zámek králů, připravila filisofie.” A listí zatančilo udivený rej, protože kdo to
jakživ slyšel, aby filosofie, pouhá myšlenka a pou
hé slovo, kácela košaté kaštany, bořila hrady a krad
la země, ve kterých je všechno nejkrásnější? Ne
chápalo. Co se dá čekat od suchého listí? Je jako
lidské množství. Míza myšlení v něm vyschla, šustí
náhodně, jak si s ním hraje vítr. Neumí se postavit
tlakům. Nedokáže pochopit, že horší než kácet stro
my a bořit zámky je kácet a bořit naděje a důvěru
a lásku a že právě to dělají falešné myšlenky a fa
lesná slova lépe než sekyry jejich sekyráren.
Takový mizerný den to byl. Začal tím, že mi laska
v á roka vložila do schránky časopis s ručně psaným
věnováním “ Dar člena místní organizace komunistic
ké strany” . Tak se vzdělám, jaká milá pozornost,
zajásal jsem poránu a ponořil se v hloubavé rozjí
mání o soužití národů. Místní organisace chválila
amerického' ministra zahraničních věcí a říkala, že
podle jeho receptu to v soužití dotáhneme daleko,
zajistíme mír a stejně se to vyhraje, neboť socia
lismus má pravdu. Trochu mě to zarazilo, protože
stejné svědectví vydávaly už nějaký čas i listy exilních časopisů. Také naši novinářští bojaři souhlasili
s Kissingerem a socialistickou pravdou, dodávali
však, že touto Kissingerovou cestou budou vzbuzeny
a podle potřeby uvolněny tlaky, takže umírněné síly
socialistické oposice na úkor znormalizovaných konservativců dialekticky získají, čímž koalice složená
z Kissingera a zdravých složek národa, dlouhodobě a
třeba i dříve než si myslíme, osvobodí, uvidí se co;
ne-li více. Bylo to prima čtení, ale protože nemá
smysl si dvakrát předříkávat totéž (totéž se čte do
ma), odmrštil jsem šlechetný dar člena místní orga
nisace a rozhodl se dát příležitost novinám ortodox
ně kapitalistickým.
(Pokračování na str. 2)
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A m erika a Y ý chodná Európa
(Pokračovanie zo -ur
národov, a vydávala sa za , to, skutočnoáťi Spojené: stá
v tejto oblasti. A tak sme ochránců týchto ašpirácií, ty nemožu nič zmeniť. Je
boli svedkami, že sa stá v praxi, v tej operatívnej to dannosť v historii ame
le viac a viac manifesto politike, dala vždy před rickej zahr-aničnej politiky
val rozpor medzi slávnost ■ nost’ a váčšiu váhu “ lcgi- bez precedensu ~ a teda
ne vyhlášenou politikou a tímnym záujmom” Soviet americká politika je tul
v praxi operatívnou politi skeho zvázu.
bez skůseností. ■ . kou americkej vlády. Lebo
V roku 1969 prichádza
2) Z tejfo skuiačnostř
zatial’ čo americká vláda nový vývoj, ktorý k ne ďaJej vyplývá, že buď
slávnostne sl’ubovala svo- prospěchu ašpirácií výcho- Amerika příjme mierovú
ju podporu ujařmeným ná- doeurópskych národov od koexistenciu. čí politiku
rodom, jej operatívna po straňuje
rozpor
medzi détente. alebo musí rá ía ť
litika sa vždy vyhýbala deklarovanou a operatív ako ' s alternativou - na
tomu, čo by mohlo nará- nou politikou americko] nukleárnu vojnu.
žať alebo by sa mohla do vlády v tomto európskom
3) Soyietsky zraz ako
stat’ do konfliktu s uzná priestore. Je to nástup do supervermoc s globálnymi
vanými “ legitimnými zá- nového obdobia podl’a vv- dimenzami svojej zahra
ujmami” Sovietskeho zviř- hiásenej zásady o přecho ničnej politiky by však
zu, a čo by mohlo přivo de od konfrontácie k vy mal podstůpíť akůsi skúšdit’ změnu v existujúeich jednáváním Pre svoj ná ku vCrr.ocenskej dospělopomeroch. Lebo zatial’ čo stup do obdobia “ od kon sii CNixoa). aby 'demon
deklarovaná politika po frontácie k vyjednávaniu' stroval.. že je schopný
moci
východoeurópskym formulovala americká vlá prevziať zodpovědnost’ za
národom bola _ namierená da tri základné tézy. čí mleřový vývoj vo svete a
proti existujúcemu a so- základné piiiere. které roz za světový mier. Mal by
vie.tskym imperializmom hodovali o jej přístupe k svTjja zahráníčnú politiku
vytvořenému státu quo, východoeurópskema prob ccváesiogizm a ť . to zname
operatívna politika ame lému. Sú to:
ná vzdat' sa doktríny o
rickej vlády sa začala k
1) Sovietsfcy zváz je su světověj revoiúcii a světo
tomuto státu quo prispó- per vel'moc
právě taká věj nadvládě.
sobovať, ba s nim sa sna ako Spojené státy a to s
Xear.aiy zujeme tieto h;
žila zmieriť.
globálnym záujpxjm za- piiiere americkej zahraničPre tento rozpor medzi hraničnej politiky. Xa íej- nej politiky, neskúmam.e'
deklarovanou a operatív
nou politikou americkej
vlády zly hala “ policy cf
liberation” v roku 1956 (za
i
maďar-ského
povstania). • i Pckračavárí se sír. 1) vání. Mládež se pak učí
právě tak ako ziyhala
j sccislistíc&é
spravedlíM}- projevovat své socialistic
Johnsonova
“ policy
cí
ké uvědomění tím. že vstu
|stí.
building bridges" v roku
.Mimo ředina je ovsem puje třebas do Reflektoru
1968 za Československem lívliv sa dětí pod stálou dů mladých, který skýtá, vý
beralizácie. A to sa stalo
kladnou koetrokru- Posrp bornou příležitost učit se
právě vždy vtedy. keď
nové čistky mezí učiteli a odhalovat nesocíalistickou
ašplrácie středo- a výchsstálé kontroly nadřízený činnost a udávat, či že se
doeurópskych
národov.
mi spoíefaSvýim soudruhy hlásí za pomocníky Pohraktorým americká vláda
zaručují, že vliv školy jde rrční stráže, kde tříbí své
srubovala pomoc, sa pře
žádaným směrem. Rovněž charaktery- chytáním na
tavili
najvýraznejšie a
názory pionýra a svazákú rušitelů hranic a podává
priamc volali po tom. aby
ním důvěrných zpráv o po
americká politika svoje se pokoušejí formovat pro
dezřelých
občanech ze své
sl'uby realizovala. To zna věřeni (a často už ne tak
ho
okelí.
“ My chceme
mená. že heci americká mladí) soudruzi, kteří ta
mládež pro zítřek dobře
ké
podléhají
kontrolám
zahraničím politika hovoři
př:pravit. My jim chceme
la s takmer rovnakým dó- i ještě uvědomělejších soudát bohatství charakterní
|
druhů
shora.
Schůze,
razom o národních ašpíráciách a ambíciácíi stře i diskuze, soutěžení v poli- ho, socialismu oddaného
do- a vvchodceurópskych itických úvahách, odměňo člověka, který je s to tvo

totiž, .do akéj miery odpovedali politickej realite a
oprávněnosti. Berieme ich
tak. ako ich americká vlá
da vyhlásila, považujeme
ich teda za dané východi
sko; a z tohoto pohi’adu
sa pokusíme o analýzu to
ho. do akej miery sa ich
americká zahraničná poli
tika dčsledne prizdržíavala a ako sa to všetko odzrkadťovalo vo vzťahu
k ujarmenej východnej
Európe.
Amerika uvádzala túto
novů fázu -svojej politiky
s prekvapujúcim dynamizmom, s veťkou ofen
zívou na rovině americkosovietskych yzťahov. Jed
na summit konferencia prichádzala po druhej. Med
zi Washingtonom a Mosk
vou bol uzavretý celý rad
zmlúv a zásadných vyhlá
šení, podi’a ktorých sa ma
lí obe vlády
riadiť při
operatívnom vedení svojích žahraničných povin
ností. Vytvořený bol celý
rad odborných komisi! a
(Pokračovanie na str. 4)

Propaganda a mládež

RO D IČO VSK É SD R U ŽEN Í V M ELB O U R N E
srdečné zve Vás a Vaše přátele na

R EP R ESEN T A Č N Í PLES
který se koná v sobotu dne 3. července 1976
V E V E L K É M S Á L E " D O R C H E S T E R U " , A LEX A N D R A G ARD EN S
I ■

Začátek v 8 hodin večer

Vstupné $ 12.00 včetně výborné večere

| Mládeži budou vyhraženy zvláštní stoly a vstupné bude poloviční <S 6.00)
i

Likérová licence (přineste si vlastní nápoje)

Bohatá tombola

i

Předprodej' vstupenek a reservování stolů:

I

tel. 232-7929 (Kučerová), 42-5980 (Váňová). 467-4864 (Ambrož)

řit komunistické
píše Rudé právo.

zítřky” ,

Kpncem minulého měsí
ce se konala hromadná
Setkání mládeže s před
staviteli strany a státu.
“ Odehrával se živý dialog
ve 22 státních a společen
ských institucích” , psaia
Miadá fronta.
Dne 4. června zasedal v
Praze Ústřední výbor Sva
zu socialistické mládeže.
Rozhodl, aby byla “ zvy
šována úroveň práce zá
kladních organizací Socia
listického svazu mládeže
a pionýrských skupin” ,
což ovšem znamená zvyšo
vání práce ideologické a
propagační. Heslem toho
to plenárního zasedání ÚV
SSM bylo “ Pod vedením
KSČ za splnění závěrů
XV, sjezdu, za šťastný ži
vot mladé- generace” .
Všechen ten tlak na mlá
dež a vládní propaganda
se zdají nápadně povědo
mé, Před čtvrtstoletím se
nesetkaly s úspěchem a je
pochybné, zda bude mít
rež;m větší úspěch tento
krát. byť i používal zdo
konalených
nátlakových
metod.

Osvobozeni
(Pokračováni sé strany 1)
A. opět jsem si početl. Kapitalistický tisk psal na
místě téhož totéž. Soužití shledával žádoucí a náro
dům uvnitř sovětského bloku kladl na srdce, aby se
moc necukaiy a nemařily pohodu a obchod. Na stra
ně dvé se zprávy odchymy od detenty a říkaly, že v
osvobozené Kamnodže pokrokové síly dusí lidi pytlíky
z umělé hmoty, což ma tu výhodu, že se ušetři mu
nice.. Zatím se tak podařilo levně vyvraždit jednu de
setinu národa a zavinili to Američani. Vedle ve Viet
namu, rovněž osvobozeném, oznámil kandidát jedné
strany, že socialistická demokracie je vládou většiny
pracujících a menšina že.tedy musí držet hubu, takže
jeden kandidát je až moc. Kapitalistický komentátor
k tomu bystře dodával, že se tedy obavy o osud de
mokracie ve Vietnamu ukázaly liché. Zatímco v ji
hovýchodní Asii byla situace růžová, zde na místě
to vypadalo bledě. Nebylo peněz na bazén a tenisové
dvorce pro místní kriminál, ženy už to prostě ne
mohly vydržet, o pracujících, kterým nezbývalo na
třetí motorové vozidlo, ani nemluvě. Jeden spisova
tel si to vzal do hlavy, odletěl ze země a nalezl svo
bodu teprve na pražském letišti, kde se na něho dí
valy z plakátu žluté, černé a bílé tváře. Přičtěte k
tomu, že reakcionářské ministerstvo školství odmíta
lo vyučovat homosexualitu jako povinný předmět a
bylo jasné, že se něco musí. stát..
A také že ano. Revoluce vřela za rohem v podobě
jinocha, jehož vousy optovaly rovnoměrně pro Mar
xe a Guevaru. Vtiskl mi do dlaně bojovnou tiskovinu,
podíval se na mne divokým pohledem a chtěl vědět,
jestli jsem na straně proletariátu a mám-li v úmyslu
rozdrtit a smést liberální vládu. Když jsem rozpa
čitě doznal, že na drcení moc nejsem, zasyčel, že
si dělný lid na takové posvítí, a abych odtáh do
Chile pebo Jižní Afriky. Bránil jsem se chabě, že
mi vojenské diktatury va d í. neméně než ideologické
a že jsem proti všemu, co roste ze zahnojené půdy
kolektivní víny, a ť si to vymyslel Rosenberg, Voerwerd nebo Marx, ale nic mi to nebylo platné. Kdo
nechce drtit, sám bude rozdrcen. Bojovník s ra
sismem a za práva dělnické třídy zamumlal něco
o “ středoevropských parchantech” a odklusal osvo
bozovat dělný lid na druhou stranu ulice.
Vidíš, listí, tak to začalo s tím vzpomínáním. Zů
stal jsem sám, opuštěn údem revoluce.. Z pokroko
vé tiskoviny na mne zírali semitsky vyhlížející John
Bull se strýčkem Samem, přízraky minulosti, jako
vystřižené z Arijského boje. Změnila se scéna. Jdu
za roh pro noviny a z ničeho nic stojím na nároží
demokratické země, kolem mne holínky, hákové kří
že, pruský krok. A z té situace chmurné poznání, že
nenávist, bez ohledu na nálepku, maluje vždycky
stejným štětcem a bez ohledu na jazyk, mluví vždyc
ky stejnou řečí.
Taková léta — a- nic se nezměnilo. Kde já už toho
bojovníka za slobodu viděl? Doma. Na fakultě. A
co jich bylo. Osvoboditelé nestárnou a nemění se.
Vymkli se vlastním zákonům o nevyhnutelnosti změ
ny. Jsou vždycky a všude tak sterilní, jak sterilní
jsou nenávistné filosofie.
Tenkrát před lety se naši domácí osvoboditelé li
šili od mladíka na nároží jenom okrajově. Chyběly
jim vousy, zato ale byli specifičtější. Nehrozili jen
tak všeobecně hněvem proletariátu. Říkali přesně,
jak se ten hněv projeví: “ Pro takové, jako jsi ty,
postavíme koncentrační tábory.” A. opravdu. Pro
změnu nelhali. Postavili. Tak nás ti dvojníci dneš
ních revolučních práčat osvobodili od buržoazního
zlozvyku mluvit a někteří z nich, pronásledovatelé,
ze kterých se jako z koček, které honí vlastní ocasy,
stali současně i pronásledovaní, nás osvobozují do
sud.
Na různých nárožích světa: stejná filosofie, stejní
osvoboditelé, stejné výsledky, totožnost, která pře
klenula generace. Vysvětlení? Různit se znamená
myslet za sebe. Filosofické šablony myšlení neprospí
vají.
Nic ve zlém, listí, ale chápej moji náladu. Jsou
vzpomínky krásné, jako parky plné kaštanových stro
mů, právě takové, jaké ve mně vyvoláváš. Ale když
je smícháš s jiným, temným druhem vzpomínání, i.
ony zhořknou, protože krása zvyšuje kontrastem do
pad ošklivosti.
Znám způsoby, jak na. přechodnou dobu utéct oškli
vosti — spánkem, sněním, hudbou, knihou. Volil jsem
to poslední. Sklíčen tištěnou imbecilitou, smutkem
vzpomínání a existencí pouličních kolportérů nená
visti nových Arijských bojů, otevřel jsem knihu. Ale
únik se nepodařil. Dveře byly zavřené. Vrazil jsem
do zdi stejnosti v její vyšší, umělejší formě.
Pokračování na str. 3)
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Osvobození
(.Pokračovaní se str. 2)
Musíš vědět, že Marx přišel s nápadem, že důvo
dy sociálních změn nelze hledat v mozcích, v nějaké
prohlubující se lidské moudrosti, ale ve změněných
způsobech výroby a nových výrobních vztazích. A
o mnoho let později psal jiný velký filosof Sartre v
úvodu k české knížce o pádu první Československé
republiky a velice si zasouhlasil s nálezem jednoho z
autorů, že češi a Slováci nepovstali proti německé
mu diktátu, protože jejich stát trpěl vadnými výrob
ními vztahy, žádné pochybnosti, žádné asi, ale nebo
možná. Pochybnosti patří hledajícím. Sebejistá aro
gance těm, kdo vědí. Tak to bylo. Tečka. Mistrova
všeřešící poučka byla jiným mistrem mistrovsky
aplikována. A zní to fajn, nebýt toho, že tam člověk
byl, když se to dělo, snad by svátá slova dokonce i
prošla. Ale byl tam a čemu má teď věřit: uctíva
ným mužům nebo vlastním očím?
. Prostá pravda totiž je, že to tak nebylo. Lid se
nechoval podle předepsané formule. Odmítal kapitu
lovat. Kašlal na vadné výrobní vztahy. Byl ochoten
se dát rozstřílet na kusy pro nesmysl vlastní země,
pro svůj jazyk, pro svůj způsob života. První republi
ka nepadla bez boje proto, že lidu vadil způsob vý
roby a výrobní vztahy, ale proto, že jeho vláda,
správně nebo nesprávně, ten lid odmítla obětovat.
A když přišla doba a z ráje proletariátu došel glejt,
že fašismus je spojenec a Adolf Hitler vlastně pa
šák, jediný, kdo zradil, byli roboti spásonosné filoso
fie.
Proč ti to všechno vyprávím, proč si tobě stěžuji,
suché listí? Abych sám sobě zpevnil obrys rozdílu
mezi nesvobodným životem ve světě ideologie a mož
ností žít svobodně ve světě demokracie. Říkám mož
ností, protože to druhé nikdy není víc než možnost.
Nikdo nemůže žít něco, o čem neví, co nechápe a co
ho tedy vlastně nezajímá, člověk se do svobody ne
rodí. Není svobodný už tím, že žije ve svobodném
prostoru. Svobodným se stává teprve ve chvíli, kdy
svobodu rozezná, pochopí a vdechne. Svoboda je
vnitřní stav, ne jenom obal vnějších okolností.
Ty, listí, mi sloužíš k pochopem svobody. Nerozu
míš, nevíš, žiješ vnějšími nárazy. Jsi marxistický
předmět. Nemáš vlastní vůli. Zmítáš se okolnostmi.
Jsi právě to, co potřebuji. Skrze tebe znovu pozná
vám, jak chutná mluvit jenom k mrtvým.
Poslouchej, listí. Lidé se čas od času ptají, proč
dělají to, co dělají. Také ti, co píší, chtějí někdy vě
dět proč? Aby se uživili? Aby se vyjádřili? Aby na
sebe upozornili? Aby splnili úkol? Aby přesvědčili
nepřesvědčitelné? Aby vyhověli hereckému narcisismu, který vyžaduje audienci? Od všeho asi kousek,
od toho posledního největší. Někdy však navíc také
proto, aby si ulevili, aby ze sebe vylili ošklivost,
aby udělali sváteční úklid v duši, aby se zbavili toho.
co špiní. Svěřím se ti, listí, protože vím, že umíš
mlčet. Věř tomu nebo nevěř, i já byl zasažen jádrem
filosofie, před kterou jsem utekl a proti níž se bou
řím. Nestalo se to najednou, ale stalo se to.
Utekl jsem jí přes neschůdné hory a čekala na mne
v místech, do kterých jsem utekl. Běžel jsem ulicemi
lhostejných měst a ona stála na jejich nárožích.
Prchal jsem netečnosti světa, ale byla všude, kam
jsem doběhl. Byla přede mnou, za mnou, na všech
stranách. Zahrazovala mi cestu do vzpomínek. Upí
rala mi minulost, ohrožovala přítomnost, nad budouc
ností visela jako bouřkový oblak. Svou všudypřítomností, svou vražednou arogancí, svou věčnou stejno
stí, nafoukanou tupostí svých pokryteckých stoupen
ců, jejich neochotou přiznat zodpovědnost za důsled
ky, mi kus po kuse vnutila svou zbraň. Já, listí, za
čal nenávidět. A nenávistí, co jiného mě naučila
právě tato filosofie? se nedá dojít k lepším věcem.
Nenávist užírá člověka a ničí to málo, co' je v něm
dobré. Nenávist se nikdy ani nedotkne lemu lásky,
kterou se ospravedlňuje.
Hrůza? Povím ti, co je hrůza a nepotřebuji k tomu
vzdechy, krev a masové hroby, kterými nás filoso
fie tak bohatě zásobila. Představ si lidi, kteří mohou
mluvit jenom k mrtvým věcem, protože ničemu jiné
mu věřit nemohou. Představ si nekonečné hromadění
kalu. Jak v nich roste a bobtná nedůvěra ke všemu,
opovržení vším, zloba a násobitel toho všeho — ne
návist. A je to v nich. Zazátkováno. Nemůže to ven.
Jsou bez ventilu. Protože ty, listí, jsi věc suše mrtvá
a svěřit se ti, jako všemu neživému, nepomáhá.
Žít nesvobodně znamená mluvit tajně k mrtvým.
Možnost žít svobodně je právo vyjádřit se veřejně a
beze strachu, ne na předepsané téma, ale podle vlast
ní potřeby. Nezáleží na tom, že člověk už dávno při
šel na to, že nepřesvědčí ani roboty filosofie, ani
roboty zisku. Dost na tom, že mohl psát, co chtěl —
beze strachu.
(Pokračování na str. 4)

— Dne 1. června přiletěl
r.a oficiální návštěvu Se
verní Koreje čs. ministr
zahraničí B. Chňoupek,
když se předtím zastavil
pro pokyny v Moskvě, kde
byl přijat Gromykem. V
Pchjongjagu
Chňoupek
prohlásil, že ČSSR je so
lidární s úsilím Korejské
lidově-demokratické
re
publiky o sjednocení Ko
reje.
— Dohodu o vzájemné
spolupráci mezi redakcí
Rudého práva a fakultou
žurnalistiky Karlovy uni
verzity podepsali šéfre
daktor R P Oldřich švest
ka a děkan fakulty V. Hu
dec. Snad platí dosud
čtvrtstoletí staré ujišťová
ní, že kdo čte pravidelně
Rudé právo, získá víc vě
domostí, než by získal
absolvováním univerzity.
— Přes 400.000 pražských
občanů už prošlo školením
civilní obrany, prohlásili
na tiskové konferenci ve
doucí CO.
— Dne 2. června zemřel
v Praze ve věku 74 let bý
valý předseda ÚRO Fran
tišek Zupka, v Brně ve
věku 85 let výtvarník prof.
Eduard Milén a v Praze
též akademický sochař
Karel Lidický, kterému
bylo 75 ’ et.
— Novým čs. velvyslan
cem v Afghánské republi
ce byl jmenován Zdeněk
Karmelita.
— Archeologický
ústav
Slovenské akademie věd v
Nitře prováděl výzkum na
skalním ostrohu “ Koste
lec” v Bočové. Nejvýznamnějším objevem je
odkrytí velkomoravského

velmožského dvorce, kte — Senát Městského soudí
rý vznikl v polovině 9. v Praze vynesl před 5 le
století.
ty (9. 7. 1971) rozsudek
— Český cenový úřad vy nad 6 osobami, které úkonal kontroly 127 výrob dajně sdělovaly v r. 19681969 tajné informace za
ních oborů ve 210 organi
hraničnímu tisku, čímž se
zacích a zjistil nespráv
dopustily trestného činu
nosti u 40% výrobních
vyzvědačství,
ohrožení
oborů. Celkové nadhodno
státního a služebního ta
cení velkoobchodních cen
jemství a podvracení re
činilo téměř 300 miliónů
publiky. Dr. Hubert Stein
Kčs. Cenový úřad dále
(který pracoval jako pře
zjistil, že zásobování trhu
kladatel na holandském
je relativně lepší u draž
vyslanectví v Praze) byl
ších módních výrobků, ale
odsouzen na 12 let žalá
zaostává u levnějších zá
ře, jeho manželka Milada
kladních druhů.
Kubiasová (překladatelka
— Na festivalu filmů pro na francouzském vysla
děti v Gottwaldově získal nectví) na 10 let, ing. V.
“ Zlatý střevíček” film re Čeřenský na 7 let, J. Po
žisérky V. Plívové-Šimko- ledňák na 2 roky, dr. Še
vé "Páni kluci” .
divý na 1Yz roku a dr.
— českoslovenští odborní Čeřenská na 1 rok vězení.
ci mají významně pomoci V minulých dnech byl už
při přesném zmapování 1 dr. Stein propuštěn na
Nepálského království. V svobodu. Na jeho před
měly
září mají odjet do Nepálu časné propuštění
vliv intervence
dvě skupiny odborníků, vy zřejmě
bavené
nejmodemějšími Amnesty International a
geodetickými
přístroji, zvláště holandského mi
které stanoví nejprve na nisterského předsedy J.
nepálském území sedm M. den Uyla.
astronomických bodů, z — Západoněmecká che
nichž se budou určovat mická společnost CHEMA
uzavřela
dohodu,
přesné astronomické polo POL
hy a aximuty. O přesné dle níž bude zřízen pod
mapy Nepálu má ovšem nik Chemapol A. S. v Pra
ze a Bratislavě, na nichž
velký zájem SSSR.
se, zúčastní západoněmec— V Praze zemřel ve vě ký podnik 40%.
ku 61 let šéfredaktor ča — V-Paříži byli odsouzeni
sopisu Film a doba Jiří 2 bývalí zaměstnanci fran
Hrbas.
couzského velvyslanectví
— Ministr pro technický a v Praze, že předávali ma
investiční rozvoj L. Šupka teriály poškozující vojen
podepsal v
Ulánbátaru ské, diplomatické a hospo
protokol o technické po dářské zájmy Francie. Je
moci a vědecko-technické to Ladislav Koman, fran
spolupráci mezi Českoslo couzský občan polského
venskem a Mongolském původu, který byl odsou
zen ke třem letům vězení
na léta 1976-1980.

(z toho ke 2 letům podmí
nečně) a jeho žena MarieJosefína, narozená v Čes
koslovensku, která se sta
la sňatkem francouzskou
občankou, na 2 roky pod
mínečně.
— V Československu se
šířily zprávy inspirované
zřejmě režimem,
že se
hokejistovi Václavu Nedomanskému vede v Kanadě
dost špatně, že velkou část
zápasů prosedí “ na han
bě” , že uvažuje o návra
tu atd. Ve skutečnosti je
pravý opak pravdou: Nedomanský je hvězdou klu
bu Toros v Torontě, do
stal letošní cenu nejlepší
ho a nejslušnějšího hoke
jového
hráče, nastřílel
nejvíce gólů v minulé se
zóně. Postihne ho asi jen
jediná smůla: koupil pro
rodinu přepychový dům v
Torontě a jeho klub se
má z Toronta stěhovat. . .
— V Brně byla odhalena
bronzová socha Leoše Ja
náčka v nadživotní veliko
sti, dílo sochaře S. Hanz
la, a to před vchodem do
Janáčkova divadla.
— Někdy je docela zábav
né číst, jak se uskutečňu
je “ vědecky” popohánění
k práci v jednotlivých ná
rodních podnicích. Např.
zpráva z R P 3. 6.: “ V
těchto dnech spojilo své
síly v Třineckých železár
nách již 261 kolektivů, kte
ré vytvořily 40 sdružených
brigád s více než 5.000
pracovníky. Přínos sdru
žených závazků těchto ko
lektivů představuje už 38
miliónů korun ve zvýšení
výroby a přes 11 miliónů
korun ve snížení nákladů.
Iniciativa, s níž přišla
brigáda hutníků v čele s
valcířem
Ferdinandem
Ogrockým, má velký vý
znam . .. atd.”

Uvolněni na Neziderském jezeru
Hans Weígel
Kypr a Indonésie zavázaly, že proti Rakousku
Prvního dubna tisíc dev& set a lašco překročila
maďarská vojska rakouské t a n č e a obsadila stra oepoožjjí ná*atí a dožadovaly se smírného řešení
fcurgenlandskěho konfliktu.
tegicky důležité body na Nezždexskésx jezeře.
V projevu při zahájení sjezdu KS Finska zaru
Rakouská spolková vláda se odvolala k mocno
čil tajemník strany Brežněv nezávislost a územ
stem, které podepsaiy rakouskou státní snsleevu.
ní celistvost rakouského spolkového území mimo
a ke Spojeným národům.
Generální tajemník Waldheím se odebral k zahá oblasti, které dnes kontrolují maďarské vojenské
oddíly, svobodnou plavbu po Neziderském jezeře
jení konference o ochraně žžvotrabo prostředí do
Pákistánu. Britská vláda zahájila porady s Wa a svrchovanost Rakouska při těžbě oleje ve vý 
shingtonem a varovala Sovětský svaz před ja chodním Dolním Rakousku.
Kolem těchto olejových polí mezitím rostla čin
kýmkoli pokusem vměšovat se do záležitostí střed
nost teroristů.
ní Evropy. Prezident Ford varoval Fideia Castra,
Ministr zahraničí dr. Henry Kissinger přerušil
aby do Evropy neposílal vojenské oddíly. Fran
couzská vláda uvalila na Maďarsko zbrojní em návštěvu Labradoru, odebral se do střední Evro
py a zahájil kyvadlovou misi, za níž letěl čtyři
bargo. Jednotce rakouského vojska se podařilo
krát z Eisenstadtu do šoproně a pětkrát se Šoprodobýt zpět hotel “ U jezera” v Morbischi, který
ně do Eisenstadtu. Dosáhl přitom dohody o od
dříve obsadily maďarské vojenské oddíly.
poutání vojsk, podle něhož Rakousko opět vy
Sýrie, Libye a Bílá Rus žádaly, aby byla svo
lána Bezpečnostní rada, která by pranýřovala Ra klidilo hotel “ U jezera” v Morbischi a akceptovalo
umístění vojenské jednotky Spojených národů mezi
kousko jako útočníka.
čínská lidová republika odsoudila ostrými slo burgenlandským územím, obsazeným Maďarskem,
a ostatními jeho částmi.
vy maďarskou agresi.
Že je Vídeň i nadále hlavním městem Rakous
Z popudu vlád Maroka, Lucemburska, Malty a
Turecka ’se v La Valettě sešli ministři zahraničí, ; ka, signatářské mocnosti rakouské státní smlouvy
výslovně uznaly.
(Přeložil J. S.)
ke konferenci, na níž se Island, Peru, Albánie,
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(ťokačováni se strany 3).
.. . '
Také proto se puse: aoy sě čiuveis očistil, aby ule
vil t»anum, aoy sc zbavil všeho, co v něm živi ne
návist. x ja jsem vak vyaecm špmu. Vyiu jsem hor
kost na papir a s hořkostí vyteiua nenávist. Porazil
, jsem filosofii tim jecimym zpUsooem, kterým ji člo
věk sam muže porazit: odmítl jsem její zorán. Na
stoupil jsem stav svobody, s nim přišly kiidne noci.
Větve kaštanových stromů prorůstaly podzimní odiohu jako tlusté žily. Malíř impresionísta rozházet jejich
listí po zationecn a cestách parku. Nad příkopem
miynské stoky čněla cimouři oprýskaného hraau, Simanek Antorun, který seděl ve .škqie v první řadé,
protože dost nevyrostl, zvolal: “ Ted’ ! ” Rada star
tujících tlumené hekla, žáci oktávy “ cé” vydali úsiií.
Jemné, mistrovsky kontrolované praménky se začaly
snášet poeticky k zemi. A nastojte! Ve vytérovaněm
žiábku seděla filosofie-osvoboditelka, celá vlhká okol
nostmi, mrkala- pod tlakem vnějších .vlivů, ale ne
přestávala kloktavě recitovat: .KSČKSSRČSSRSSSR
a ť žije družba šestého pětiletého nejvyššího orgánu
stranické cti realisticky tvořivým duchem historii
prověřené pravdy brigád socialistické práce spjaté
s bojem lidu všech kontinentů v socialistické oposici
normalizační reality pravicového oportunismu v soudružském dialogu se sovětským modelem . . . Popu
zen ideologickým proslovem, Šimánek Antonín, který
předstíral v tělocviku, že neumí kotoul, zařval moc
ným hlasem: “ čurejte, kluci! Na plný pecky!,” A
veteráni mnoha utkání ukázali svoji třídu a přizpů
sobili se hravě novým pravidlům. Praménky se suly
v jediný proud, který mohutněl a sílil, až narostl v
rozvodněnou řeku kalu, hořkosti a nenávisti. Studen
ti se vyprazdňovali, filosofie kloktala, ztratila dotyk
se dnem a začala se vézt jak papírová loďka k od
padové díře. Než v ní ale zmizela, zazurčela ještě
zajíkavě, že moč není moč, ale neodolatelný tok hi
storie, který ji unáší k nevyhnutelnému vítězství a
že to ... . žoiuiňk .. . dokáže dialekticky. - šimánek
Antonín toho nedbal. Zapnul si elegantně příklopec
a řekl s pohnutím: “ Tak jsme ji, kluci, přece přečurali.”
, Chůze spadlým listím vešla přes kopce do sevřené
tísně neznámých ulic. Nad hlavou ležela v kouři oblak
místo kaštanových větví mříž elektrických drátu.
Titulky vykřikovaly. Bojovníci oslovovali. Filosofie,
ještě celá mokrá, vystrkovala hlavu z kanálů a vo
lala, že vysvobodí nevyhnutelně a nehodící a ť se
škrtne. Svět byl zastrčen v mlhavém kukátku nava■zelinované čočky filmové kamery. Točil se rychleji,
jako z kolotoče. Přesekané scény se střídaly, srážely
a předháněly. Oko nestačilo postihnout. . .
Listí na cestičkách, listí na ulicích. Obličeje na fa
kultě, obličeje na nároží. Osvoboditelé doma. osvo
boditelé venku. Stránka z novin, odlitek z mÍBulcstL
Hákové. kříže, srpy s kladivem. Předepsané přijímá;ní, předepsané nemyšlení. Dnešek, zítřek, včerejšek,
jeden čas. Zvuk vcelku, bez pomlček. Do sebe vp.e
ťené sny: do sebe vklíněné dny: prolnuté světy: zmotaná písmena: splynutá slova; spletené významy;
zmatené pojmy; slité nerozděliteiné — nňksvání ne
návistí, osvobozování otroctvím; zauztení všeho.
Probuzení. . .
) Člověk musí přetrhnout uzel, jinak v n ěn uvázne
ikrkem.
; Osvobození od nenávisti není teoretická klička, no
vinářská kudrlinka k ukončení úvahy, křídou nama
lované dveře na neprostupné zdi.. Osvobození od ne
návisti není vpietené do ničeho. Je oddělitelné. Dává
význam. Jeho čepel se leskne. Zkuste ovládnout,
zkuste utlačit, zkuste upřít, zkuste být majitelem té
!pravdy, která vylučuje všechny ostatní, — bez nená
visti. A opačná absurdnost; zkuste osvobodit, zkuste
jmilovat — nenávistí.
; Jestliže pořád hledáme a pořád nevíme jak. víme
alespoň, jak ne. Ne filosofií, která opravňuje říci:
“ Stranit s humanismem proti teroru by znamenalo
.zrušit všechny prostředky k zavedení toho humahismu.”
: Zauzlená výtka všem kritikům filosofie: kde je va
še alternativa?
Jaká logika. Člověk by mohl právě tak dobře říci:
neustoupím od lži, dokud ji nenahradíte jinou.
'- Alterantivy absolutních řešení neexistují, protože
neexistují absolutní řešení. To však neznamená, že
člověk nemá prosté volby.
: Alternativa vraždění je nevraždit. Alternativa lhaní
je nelhat. Alternativa útlaku je dovolit lidem jiné
pravdy.
“ Buržoazní intelektualizování” , volá filosofie, kte
rá musí mít vždycky poslední slovo, protože si myslí,
že je absolutní.
■ Budiž. Ale -bez svěrací kazajky a krve na rukou.
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A m eri ka a Východ na Európa
■(Pokračovaná zo str, 2) bude vidieť pre seba vý ukázal, že mu málo .záleží kládla pře normalizovanie
spoločnýeh výborov a při hody, ktorých sa však v na inšpiráciách východo- vzťahov tie iste podmienpravovala sa veFká opera deklarácii tak slavnostně európskych národov a že' ky ako sa kládli Moskvě.
mu najviace záleží na nor Bola pochybená tá politi
cia na prehFbenie hospo a predom zriekla.
Odstránenie
rozporu
med
malizovaní vzťahov s Mo ka, ktorá sa přednostně
dářských vzťahov. A to
ša dialo bez ohFadu na zi deklarovanou a epera- skvou. . Ten urputný zá bila o normalizovanie podvq okolnosti: bez toho, že tívnou politikou vcči střed pas americkej vlády s merov s Moskvou, o poby^si americká vláda bola néj a východněj Európe kongresom o normalizova- skytnutie výhod pre Mo
zodpovedala otázku, či so- za tejto politiky détente níe obchodných vzťahov s skvu a pri tom rátala len
vieti . už skutočne zložili sa manifestovalo už aj Moskvou, o udelenie dolož s tým, že ostatně krajiny
předpokládaná skúšku su- tým. že východná Európa ky o maximálnych obchod rovnako po americkej po
perveF mocenskéj dospělo ako oblasť s osobitnou ných výhodách a o norma moci túžiace sa automa
sti a-či svoju politiku cd- medzínárodnou problema lizovanie obchodu s obi ticky len zvezú s Mo
'deologizováli a potom, tikou naozaj bola vypuště lím. je toho zjavným db- skvou. Táto politika pósobila psychologicky značné
bez ohFadu na predíým ná zo všetkých hlavných kazom.
depresivně na tamojšie
deklarovaná politiku vcči prejavov amerických vládKladie so otázka: mohla
strednej a východnej Euró r.ych číníteFov, najma pre Amerika nastúpiť do ob^ národy, lebo ubíjala ich
pe. alebo aj voci ostatné- zidenta Nixona a ministra dobia politiky détente a ašpirácie, neustále ich umu světu, ktorého nezá Kisslngera. Ukázalo sa pri tom brať ohl’ad aj na pozorňovala na to, že až
po Moskvě móže prísť rad
vislost’ a slobodu sa Spo akoby sa Amerika už bola ašpirácie
východoeurópjené státy snažili zaručíť. úplné prisposobila existu- skych národov? Myslím,' aj na ne, alebo že cez
A tak například v dekla júcemu státu quo, vytvo že na otázku možno bez Moskvu sa móžu aj tieto
raci; Guíde íe tise Jřsjcíear řenému sovietskou agre- pečno dať kladnu odpo krajiny podieFať na dobAge, podpísanej Jibconcm siou po druhej světověj věď. ak si uvědomíme tie rodení, vyplývajúcom z
americkej spolupráce. Tá
a Brežnevosn 29. mája vojně. Ťažko prijať, že by odlišnosti
problematiky,
1972 v Moskvě, v druhem to bola náhoda, keď sa to ktoré existujú na rovině to politika nepovzbuzovala
článku - v drahám para tak dósledne opakovalo. vzťahov Ameriky s výcho- lež ubíjala národně ašpi
grafe - vyMásií: “ Boíh s: Skór sa možno domnievať, doeurópskvmi národmi, od rácie a tužby ujařmených
des recognize tbat efforts že to bol americký příspě tych medzi Moskvou a národov. A náš českoslo
to obtair. advantage aí the vek, ; aby sa nenormálně Washingtonom. Na jednej venský případ je tým najhorším v sérii sklamaní a
vo
východnej
expense ef lbe ether, di- poměry
straně všetky tieto krajiny
rectly oř índirectly. are Európe akosi stabilizovali. majú rovnaké potřeby na nepochopení a to už aj
incoasistení witfa these ob- A táto stabilizácia sa však americká technológiu, na preto, že bol posledným vo
jecížves.” A v cdstavci 3: udržovala a dosial’ drží americké obilie, na ame vývoji událostí, ktoré sa
•“The U-S.A. and U.S.S.R. len za cenu, že sa Ameri rické úvěry ako Moskva, za politiky détente odohraháve a speciál responsibi- ka a s ňou celý Západ ba hadam niektore - Čes li.
lity. as do other eountries zmieril š útlakom a potla koslovensko ešte viac -,
A tak aj niečo pozitiv
slobody národov
wblch
are
permanent čením
ale na druhej straně ani ně móžeme očakávať od
a
východnej .
nsembers of the United strednej
jedna z týchto krajin ne tejto vel’mi pozoruhodnej
Natíons Security Coun- Éurópy. To bola a je do představuje pře Washing diskusie a polemiky za súcii. to do everything in dnes cena za to, aby sa ton taký politický a vojen časnej americkej volebnoj
“heír powers so that con mohlo vkročit’ do policy ský problém ako Sovietkampaně, tak aspoň ta ť
-Ticts or situations will of détente.
sky zváz. Z toho dóvodu ko, že nová americká vlá
rot arise which would ser _ Policy of détente nasto sa dá vyvodit’ , že bola na
da zreviduje politiku dé
ve to inerease internatjo- lila však také dynamické prosto pochybená tá poli
tente na tomto úseku, no
nal tension. Accordingly, cesty v americko-soviet- tika, ktorá týmto krajinám
ci od nej neodstúpi.
-hey will seek to promote skych vzťahoch, že vznikli
conditions in which ať. obavy nielen vo východ
eountries will live in pea- nej Európe, ale aj v zá- ,
[ zlobí
vás
Oč i ?
N
1
ce and security and will padnej
Európe. OdtiaF
/
J í
not be subject to outside přišla výčitka, že Wa | Boli Vás hlava ?
interference in their in- shington sa snaží o akési i Noste brvle od
OPTÁ
11
ternal affairs.”
kondomínium
nadvlády .
Konečně v odstavci 11 nad svetom s Moskvou.
tejto. deklarácie:
“ The Táto výčitka sa tým viac
U.S.A. and U.S.S.R. make pociťovala vo východnej I C a p ito l H o u se , 113 S w a n s o n St.,
J
1
no claim for themselves Európe, lebo sa zároveň I Melbourne (vedle kina Capital) — 8. poschodí l
and would not recpgnize zavá.dzala prax, že o všetTelefon 63-2231 -- Mluvíme česky a slovenský I
the claims of anyone else kom. čo sa dotýkalo aj
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
1,
to any speciál rights or záujmov všetkých tamoj- f Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, 1
advantages
in
world ších národov, sa napřed ř
v nutných případech i telegraficky.
C
affairs . . . ”
rokovalo na linke Wa i
V patek je otevřeno do S. hod. večer.
f
A predsa aj po přijatí shington - Moskva. Wa I
ale v robotu je zavřeno.
■
tejto slávnostnej deklará- shington nepriamo takto
cie přišla Angola a prídu
aj ďalšie podobné přípa
dy. keď v nich Moskva
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

OPTO Vj/

ZKUŠENÝ ČALOUNÍK
provádí opravy a nové
potahy jakéhokoli ča
loun. nábytku. Volejte
(česky neb slovenský):
83-7454 (Melbourne)

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
’

958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
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Nevhodná slova

Ferdinand Peroutka

Milan Růžička

Dokončujeme thema: společnost a sex.
V kabaretu vystoupila na scénu mladá žena a ohlásila: "Mé rozměry jsou .40-2346." To je vše, co
třeba vědět o ženě.
Pojem lásky dosáhl idealistického vrcholu ve středověku, v době Danty a Petrarky, i když — aspoň
ve Wagnerově opeře — rytíř Tannháuser vyjadřoval zemitější city. Po básnicích a zpěvácích středo
věku přišla buržoasie, realista po fantastovi. Zkorigovala mnohé nebeské sny, ale v zkorigované míře
si zachovala sen o ženě. Kdekdo citoval Goethův verš "Věčná ženskost nás povznáší". Neznámo, jak
dalece to odpovídalo zkušenosti. Ale chtěli to tak mít muži, kteří žili praktickým životem a často asi
měli sami sebe dost. Cítili, žé by něco scházelo na světě, kdyby na něm byli sami se svou podobou.
Moderní věk je za to kárá, ale oni žili svůj život a toužili po nerovnosti, po kontrastu. Ještě nenastal
generální úpadek víry ve vznešenost. Pravda nebo nepravda, postavili ve své mysli ženu na podstavec
a dbali svým způsobem, aby s něho nespadla. Láska zůstávala nejhlubši, neosudovější událostí v životě
mnohých. Representativní autor této epochy, Turgeněv, napsal o jedné své ženské postavě: když se za
milovala, nezačervenala se, nýbrž zbledla.
V druhé polovině dvacá
tého století cosi přejelo
jako parní válec přes toto
všechno. Pres Turgeněva.
přes červenání a blednutí,
přes altánky, v nichž za
čínal nový život mezi mu
žem a ženou, šťastnější
nebo tragičtější. Přes “ Ne
nasytnost srdce” , přes
“ Jestliže tě miluji, co je
ti do toho” a co vše jiné
se dříve říkalo.
Bratří
čapkové ve své době pro
testovali
proti převaze
erotiky v literatuře. Bylo
jim vyhověno určitým způ
sobem. Na místo erotiky
v literatuře nastoupil sex
se svými jinými názory,
nenasytná touha po “ no
vém poznání” ve věecech
pohlavních, po hmotných
detailech sexu. Můžeme
být tázáni, proč, jak se
zdá, se připravujeme za
stávat se erotiky. Proto,
že to byl jeden z rozměrů
lidské duše.
Mění pornografie společ
nost anebo pornografie se
rozmáhá, když společnost
se změnila? Nemusí to
být ani to ani ono. Ve vě
cech sexuelnich jako v ji

ných vždy existovalo pod
světí, a záleží na vůli spo
lečnosti, zůstane-li oodsvětím nebo bude-li mu
přiznána
rovnoprávnost.
Rovnoprávnost může být
vyjádřena zákonem nebo
nevšímávostí k tomu, co
se děje. Jestliže je vyjád
řena zákonem, nebo jestli
že se tak pokrokový soud
ce aspoň domnívá, tu on
vynáší rozsudek, že prob
lém pornografie má byt
přenechán “ uvážení men
šiny odpovědných lidi'', a
dodá, že jen to se riuší
pro skutečně svobodnou
společnost. Je toto nez!om
né pravidlo svobody?
Nedělejme, jakobychom
nevěděli, co víme. “ Men
šina odpovědných dospě
lých lidí . . . ”
Největší
pornografická firma
v
Americe
má
smlouvu
s Mafií a ani se ne
ostýchá . ji veřejně chvá
lit. šéf této firm y prohlá
sil, že takovou obchodní
solidnost, s jakou se potkal
u Mafie, by nenašel u ni
koho jiného. A noviny o
tom referují na první
stránce, jakoby dvě velké

politické strany se dohod
ly. Mafie, ovšem, je pod
světí.
V žádném případě ob
chodnická pornografie ne
ní l’art pour l ’art, vzniká
a trvá, je-li dostatek kup
ců. Nový film se ohlásil
velkým inserátem: “ Lás
ka, chtíč a násilí” . Vý
robci filmu se zřejmé ne
obávají finančního bankro
tu pro takový titul, spíše
jsou si jisti, že tu ruka
vklouzla do rukávu. Otáz
ky lásky a sexu byly vrže
ny do Bánící davové spo
lečnosti. Je málo pokusů
určit, čím se davová spo
lečnost liší od demokra
cie. jestliže se liší. Mnozí
nepřipouštějí, že by se ně
čím lišila
Jsou nezdařené typy,
jimž davová společnost je
drahá tím, že uskutečňuje
pro ně rovnost tak dlou
ho jim odpíranou. Porno
grafie se jich ujala. Utla
čovanému individuu, kte
ré se dotud musilo dívat
kukátkem do protějších
bytů nebo skulinou v plo
tě plovárny, dostane se
ukojení v dobře vedených

filmových nebo naklada
telských podnicích, Zde ta
ké se dostane nejgrotesk
nějším sexuálním vkusům
pozornosti a obsluhy. Se
xuální podsvětí se poprvé
cítí neobtěžováno. A někte
ří jiní bez sexuelní revo
luce musili b y se cítit bez
významnými. Ale jde mla
dík po ulici nebo po silni
ci a vykřikne na vás oplzlé
slovo. Dá mu to pocit pře
vahy-toho, kdo ví, nad
tím, kdo prý neví. Tím je
ho superiorita končí.
Jsou tři druhy lovců.
Jeden střílí vysokou zvěř,
druhý zajíce, třetí vrabce.
Vejmi mnozí se cítí nejlé
pe v množství, které je do
nese. kam by sami nedo
spěli. V davové společno
sti ochabla k d ys přiroze
ná vyběgávost- a om. bez
jakýdÉsoK pžetfoosíL se
nnnoptáyaé potBtejí sa

> Požádej toho, kdo tě kritizuje, o pomoc.
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>
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★

> Nejhorší je, že až z toho máš pojem, zase už ne- \
>máš možnost,
\
★

,

<

k Mnohem více je nenažraných než lačných.

/

> *

\

Úzkostlivost sé přepočítává mnohem častěji než )
velkorysost.
)

'

★

*
'

)

Jen co se vytvoří nedůvěra — krádež už přijde
sama.

)

*

'

)

Jde o to, aby se ti nelenilo ani tehdy, když už \
, se ti začíná zelenat.
\
►

, ★

x

, Z mnohého nás vyléčíteprve ztrátazdraví.

<

,

<

★

Není tak zlé, když city ochladnou — horší je, z
když vyvřou.
/
★

)

Na obrazy se stačilo dívat jen očima pouze do )
1té doby, kdy se malovaly jen rukou.
j
★
)
1 šaška lze mnohem snadněji dělat králi než dvo- \

řanům.

'

S

' *

}

★

<

Úspěšnější novináři se vždycky vyptávali těch, <
. kdo odpovídají neochotně.
/
Ještě větší odvahou než začít první.mluvit, je )
první se zasmát.
)
★
)
Člověk toho musí hodně přiznat, aby mohl to J
hlavní zapřít.
)

š

★

’ Dlouho se rozmýšleli, zda mají její inzerát za- \
' řadit do rubriky Seznámení či Volná místa.
\

*

, Je snadné býtsvětcem v kláštere

ahrdinou v <

.bitvě.

,
,
(

)
<

.

★
Cg se však stalo s “ věč
nou ženskostí” ? Xetticázala es věčnou, ženy ašřy.
uběhly velký kus cesty.
Představa ženské pasivity
byla vyhozena do povětří,
(Pokračováni na str. 6)

)

<

Vyhrát, tm ještě neznamená, zvítězit.
/
★
/
Také lidí lze snobem snadněji vykrmit než/
zuslecÉatít.
)

’

*

Ještě fe@EŠi než špatné chtít, je bát se chtít.

* ^

4

)

<

* Běda t n a , kdo okazuje na hříchy a má bříšek, j
►

V ELK Ý VYBER

'

► Mnohý divák se domnívá, že zaplacením vstup- V
►
něho získává i rozum.
(

JAKOSTN ÍHO JVIASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

► ★

PRVOTŘÍDN Í

p r a ž s k é š u n k y , d o m ácí já t r o v é k n e d l íč k y

SM ETAN OVÉ

T ÉZ K DOSTÁNÍ
V

PRAVÉM-

m la d é

ČESKÉM

K LO B Á SY
krm en é

A

VÝBO RN É

,

Š A Š LfK Y

kachny, kuřata

ŘEZNICTVÍ

A

UZENÁŘSTVÍ

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Vic.

Tel. 86 7178

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

S

<

> Nikdy nezdávil do větru — ačkoli proti větru <
>ož vůbec ne.
/
> ★

/

Azá jeho rozhořčení nebylo vlastní.
)
t
★
)
Podvědomí je automat: místo mincí se vhazuji )
’ obrazy.
1
‘ ★
)
’ Je obzvlášť nebezpečný: nejenom stále něco žá- \
►
dá — ale přesně ví, co chce.
\
> ★

\

>■ Když už si to musím vypít, taky si to sám za- \
>míchám.
<
.

★

> Všeho dočasu — lidská hloupost navěky.

,

<

/

★

)

Udidlo mu nepřekáží, jen když je dost žrádla.

)

-e-
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Jarka Vlčková
• 15. června 1086 se konala korunovace Vratislava
II. a jeho manželky Svatavy. Vratislav II. panovat
v Čechách v létech 1061-92 a za prokázanou službu a
pomoc Jindřichovi IV. v bojích se Sasy i s kurií pa
pežskou za sporů o investituru byl povýšen r. 1085
císařem na českého krále. Jako první český král pa
noval potí jménem Vratislav I. a titul královský mu
byl udělen pouze pro jeho osobu. .
• Bronzové znaky hl. m. Prahy na nové radnici, hi
storické reliéfy na budově právnické fakulty — to
jsou díla akademického sochaře Jaroslava Hořejce,
jenž se narodil 15. června 1886. Mistr vznosného, křeh
ce něžného aktu objevil našemu modernímu sochař
ství i sklářství půvab a velké technické možnosti
ryté a broušené plastiky v ušlechtilém skle.
• O deset let později se narodil téhož dne Josef Bí
lek, sochař, od něhož jsou pomníky K. Světlé ve
Světlé pod Ještědem, A. Jiráska v Novém Městě nad
Metují a Václava Budovce z Budova v Mnichově Hra
dišti.
• Slovenský spisovatel a národní buditel Jan Kalinčák zemřel 16. června 1871. V létech šedesátých vy
šla jeho nejlepší novela Reštaurácia, která líčí ma
ďarské volby. Je zakladatelem slovenské povídky ze
zemanského a slovenského života.
• Slovenská spisovatelka literatury pro děti Margita Kováčová se narodila Í7. června- 1901 v Nižné. Z
jejích pros rozsahem a umělecky jsou nejpozoruhod
nější: Jurko šibalský a Slovenský povstalec.
• “ Zdě ;léží ten, který všechno řekl, ač nikdy ne
promluvil” — tento nápis si zvolil pro svůj náhrobek
mim Jean Baptisté Gaspard Debureau, největší he
rec pantominy, který byl po matce (v druhé versi
známého Kožíkova románu, v první však po otci)
českého původu. Oliromný požár, který vypukl 24. 6.
1796 v Kolíně a strávil značnou část města, -vyhnal
totiž z nádvorního příbytku v domě U tří zlatých ko
run i rodinu vojáka Debureaua či Debroa, jak mu ří
kali, nebo i Dvořáka (podle skutečnosti, že ve dvoře
bydlel). Debureau se narodil 31. 7. 1796 v Kolíně a
zemřel 17. července 1846 v Paříži a leži na 59. oddě
lení hřbitova Pére-Lachaise. V naší literatuře jej
oslavil František Kožík románem a divadelní hrou
Největší z pierotů. Théophile Gautier o něm napsal,
že byl “ nenapodobitelný genius, který provedl revo
luci v dramatickém umění” .
•
Náš význačný mykolog (znalec hub) a tělový
chovný pracovník František Smotlacha zemřel 18.
června 1956. Publikoval mnoho pojednání o houbách
v odborných časopisech a jeho Atlas hub je dosud
dobrým vodítkem všem houbařům.
O V nezámožné židovské rodině se narodil 19. 6.
1881 v Mladé Boleslavi spisovatel František Gellner,
který patřil k básníkům anarchistické skupiny schá
zejícím se v Neumannově olšanské vile. Z jeho pera
vyšlo: Po nás ať. přijde potopa, Radosti života.
• V Brandlově ulici č. 27 v Kolíně se narodil 19. 6.
1886 malíř, kreslíř a grafik Rudolf Kremlička, který
je spolu se Zrzavým, Fillou a Spálou představitelem
moderního umění první třetiny našeho století. V roce
1925 vyšla v Aventinu musaionská jeho monografie
s . eseji dr. Elise Faura, autora Dějin umění — a to
visela již v pařížském Museé de Luxembourg jeho
Myjící se žena. Jeho Myčky, Koupele či Pradleny
byly na výstavě v květnu r. 1928 v Aventinské man
sardě dr. štorcha-Mariěna vystřídány novými námě
ty. Jeho paleta zazářila barvami, jimž se dosud vy 
hýbala. A nadto k modři takových obrazů, jako je
třeba Ponte delle Grácie, k červeni střech i odvážně
nasazené bělobě, k dramatické pestrosti Plachetnic v
přístavu či Vil u Florencie přibyly tehdy ještě pro
světlené dívčí akty:
• Téhož dne roku 1941 zemřel malíř Antonín Hude
ček, jeden z hlavních představitelů našeho výtvarné- ho impresionismu. Mařákův žák, hledal souběžně se
Slavíčkem výrazy české krajiny.
• 21. června 1621 bylo popraveno za vlády Ferdinan
da II. Habsburského na Staroměstském náměstí 27
českých pánů, mézi nimiž byl Krištof Harant z Pólžic a Bezdružic, šlechtic, hudebník a spisovatel, Vác
lav Budovec ž Budova, českobratrský šlechtic á po
litik, který se zasloužil o vydání Rudolfova majestátu,
Kašpar Kaplíř ze Sulevic, šlechtic, Jen Jessenius, hu
manista, lékař a filosof slovenského původu, osobní
lékař Rudolfa II. a Matyáše, rektor Karlovy univer-
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Mona Lisa se chechtá
(Pokračování se str. 5)
podle nejnovějších poznat
ků jsou ženy silný a od
hodlaný kmen. Kdysi se
zpívala píseň “ Proč se
usmíváš, Mona Liso?” . Na
obraze da Vinciho se Mo
na Lisa mírně, sotva zna
telné usmívá, věřilo se, že
za tím je tajemství žen
skosti, a lidé se dojímali.
Dávno tomu..
Jestliže se snažíme zji
stit obrysy skutečnosti k ó
dem nás, nemůžeme nevzít
na vědomí, že se dostavi
la i nečekaná a hojná
účast žen na násilnostech
této doby, politických i či
stě lupičských. S místa či
nu prchá auto, řídí jej že
na. Ženy vyrábějí a kla
dou bomby. V Německa
měla pověstná lupičská
banda dva vůdce, muže a
ženu. Když byio v Kali
fornii dobyto a zničeno
sídlo teroristické skupiny,
v troskách byly mrtvoly
dvou mužů a čtyř žen. Eojovali spolu do poslední
chvíle. Zde zahynul jeden
z hybridů profesora Lea
rýho, spojení mladých,
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vzdělaných žen z dobrých
21. 6. 1846, přispíval svými články do slovenských
rodin se zločinci. Aby bylo národních, církevních a hospodářských novin a ča
zcela jasno, že hybrid byl sopisů.
programem, skupina si •"Spolužák Aloise Jiráska, přítel Jaroslava Vrchlické
dala jméno “ Symbiosa” ho, spisovatel Bohdan Jelínek se narodil v Cholticích
Jak to profesor Leary měl 21. 6. 1851. Jeho dílo prozrazuje značný talent, zvláš
tě rukopisy. Zemřel však na tuberkulósu příliš mlád,
na mysli: soužití dvou aby se mohl v ' literatuře plně uplatnit. Jeho spisy
různých
společenských posmrtně uspořádal jednak J. Vrchlický, jednak K.
vrstev, v němž nižší ovlád Cvejn a K. Hovorka vzpomíná na něho v knize Ji
ne vyšší. A proč se žena rásek — Vrchlický — Jelínek.
ve Faunově náruči, v se • 22. června 1601 zemřela manželka pana Petra
xuální komuně,
snadno Voka z Rožmberka Kateřina z Ludanic, s níž se Petr
Vok oženil 14. 2. 1580 a “ jíž smrt vysvobodila z mno
oddává násilí? Je v tom haletého duševního a fysického utrpení” , jak píše
nějaká souvislost?
kronikář tohoto rodu V. Břežan.
V jiné známé sexuální • Viktorin Ignác Brixi, varhaník, skladatel a učitel,
komuně, Mansonově, čtyři se narodil 22. 6. 1716. Byl příslušníkem rozvětveného
mladé
ženy na příkaz českého hudebnického rodu a působil v Poděbradech
a v Kosmonosích, kde psal hudbu k pozoruhodným
Mansonův zavraždili sedm
školním hrám, jež organísoval. Komponoval převážně
lidí. Před soudem před hudbu chrámovou (Pastorální mše) a byl vynikajícím
vedly
podivné divadlo. klavíristou.
Oholily si hlavy, na všech • 22. 6. 1906 se narodil Ladislav Urban, básník, spi
no odpovídaly chechtotem sovatel, kreslíř, malíř a ilustrátor zejména přírodo
vědných knih a publikací. Vydal sbírku verčů Pra
beze slov a smíchem se men a Opodál.
prohýbaly. Jakési to vy • Básník Miloš Jirko, který byl za okupace vězněn
pěstované idiotství, straš v různých koncentračních táborech v Čechách a Ně
mecku, vyšel z poesie Šrámkovy, navázal v lyrice
nější než.co jiného.
, na Neumanna a Tomana (Duben, Cesta). Své rem i-.
Je-li třeba doslovu, řek- i
niscence na okupaci — podstatná část těch veršů
neme, že to vše, co jsme vznikla v nacistických vězmdch — uložil do sbírek
popisovali, jistě nebylo vě Vězeň u okna, A přece! Miloš Jirko zemřel 24.
domým cílem společnosti. 6. 1961.
A buďto se společnost u- • Eduard štoreh, který zemřel 25. 6. 1956, nebyl jen
stálí na tomto stavu, ne spisovatelem knížek pro děti, ale podílel se i na re
formě školství (Reforma školního dějepisu), založil
bo bude hledat, kdo byl
dětskou farmu na libeňském ostrově v Praze, kde vy
vinnen.
učoval děti přímému styku s přírodou a věnoval se
sociálně pedagogickému výzkumu dětí.

• Pavel Josef Šafařík se oženil 17. 6. 1822 s Julií
Heinemann Australian Dictionary. Heine- rozenou Ambrózy de Seděn, která žila od r. 1816 v
mann Educational Australia Ply. Ltd., 1976, Novém Sadě (kde byl Šafařík profesorem srbského
sir. 1.259, $ 5.95.
gymnasia) se svou ovdovělou matkou, která tam
otevřela dívčí školu a pensionát, Šafařík se cítil v
Novém Sadě velmi nespokojen. Do roku 1828 zemřely
z jejích dětí Ludmila, Milena, Mladěn Svatopluk. A
trpěl tu zpátečnictvím ducha, jak si stěžoval ve
Téměř sto autorů pracovalo delší dobu na slovní svých dopisech Palackému, který se přičinil o to, aby
ku, který specifikuje australskou angličtinu a která se Šafařík dostal do Prahy. Aby mohl dále vědecky
obyčejně nebývá obsažena v jiných, třebas i velmi pracovat, přispívali pro něho anonymně do fondu
dokonalých slovnících jako je Oxfordský, Websterův kníže R. Kínský, hrabě Kašpar Šternberk, hrabě Jan
atd. Heinemannův slovník vznikal zejména spolupra Krakovský z Kolovrat, hrabě Evžen Černín, Josef
cí odborníků působících na La Trobe universitě v Jungmann, J. S. Presl, Fr. Palacký, J. K. ChmelenMelbourne a kromě vlastní lexikografické části ob ský, K. A. Vinařický, A. Marek, J. E.. Purkyně, J.
sahuje také stručné poučení jak slovník užívat, pře N. Štěpánek. Šafařík vynikl jako básník, kritik, náhled obecně používaných zkratek, nástin gramatiky, rodopisec, dějepisec řeči a literatury, jako starožitník,
cizí slova proniklá do angličtiny, zásady spelování a jazykozpytec. Jeho Slovanské starožitnosti, Slovanský
několik příloh — jako seznam chemických značek, národopis, Počátkové staročeské mluvnice — tato tři
imperiální a metrický systém měr a vah apod. Kon díla, to jsou pilíře dalšího rozvoje naší vědy. Zname
cepce slovníku je zřetelné zaměřena pro potřeby nalo by odcizit se zcela heroickému dramatu našeho
australských studentů a mám dojem, že tento zá národního obrození, kdyby jméno Pavla Josefa Ša
měr dobře splní. Nemusím být odborníkem, abych, faříka, který zemřel 26, června 1861, mělo zmizet z
poznal, že slovník je zpracován velmi přehledně, věc živého podvědomí kulturního.
ně, zahrnuje základní frazeologii i nejnovější výra
zy, které jiné slovníky neuvádějí. Uspořádání bylo • 26. 6. 1891 se narodil spisovatel Obrazů z dějin
národa českého, zbraslavský lékař Vladislav Vanču
svěřeno počítači, tak jako zjištění slovní frekvence,
jak se s ní setkáváme ve spisovném, hovorovém a ra. Jeho tvorba vyrůstala z úsilí o revoluční nasto
všeobecně vědeckém jazyku. Přes velký rozsah a lení nového řádu, čímž se dostal do lůna KSČ, což
počet stránek je slovník neobyčejně kompaktní, for ovšem nic nemění na tom, že jeho literární tvorba
patří mezi přední díla naší poválečné literatury.
mátově a objemově velmi příruční a jeho cena je
velmi přijatelná. Nejsem ale filolog ani lexikograf, VI. Vančura byl však také jedním z “ pátečníků” , jak
ukazuje Hoffmeistrova kresba, jejímž středem je
abych posoudil, zda výběr a uspořádání hesel splňu
je předpoklady s ohledem na specificitu australské TGM. Vzpomínky na svého manžela Dvacet šest
krásných let napsala jeho manželka Ludmila, jež by
angličtiny. Jinak bychom si mohli myslet, že jde o
čin výhradně prestižní, protože máme k dispozici la rovněž lékařkou.
• Jaroslav Plichta, sochař, profesor sochařsko-kamevelmi dokonalé a- osvědčené slovníky jiné provenien
nické školy v Hořicích, se narodil 28. 6. 1886. Byl žáce.
IP
kem Myslbekovým a je autorem figurálních výzdob
veřejných budov v Praze, Železném Brodě, Mladé
Boleslavi, dále portrétů K. V. Raise, K. J. Erbena
šity, který provedl v Praze první veřejnou pitvu.
Popravu českých pánů vylíčil Zikmund Winter v ro’ a sochy Tyršovy.
• 28. 6. 1931 utonul sochař a malíř Vilém Brázda,
máně Mistr Kámpanus a pod kaplí Staroměstské rad
. žák štursův. Vytvořil mnoho portrétních bust a sym
nice na pilíři je umístěna od roku 1911 deska se
bolických sousoší, jeho obrazy jsou v Národní gajmény popravených.
’
• Jedním z nejaktivnějších členů studentského spol. lerii.
ku Napřed na evangelickém lyceu v Prešově byl: • O čtyřicet let později zemřel slovenský malíř a
pozdější slovenský spisovatel Jan Vansa. Jeho dětství; ilustrátor, národní umělec. Martin Benka, který svým
vylíčila jeho manželka, spisovatelka Terezie Vansová, dílem charakterisoval svéráz a heroismus slovenského
v knize Danko a Janko. Jan Vansa, který se narodili lidu a slovenské přírody.

Nový slovník
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Básníci ve stínu šibenice. Sestavil Ant. Kratochvil ÍK ře sť. akademie. Řím. 19761

Splatila na národní dluh

Před nedávném jsem na tomto místě referoval o jiné knize, která vyšla
zásluhou Antonína Kratochvíla, o II. díle trilogie Ž A L U JI, která zachycovala
stalinské procesy s čs. intelektuály, zvláště spisovateli. Antologie z děl českých
spisovatelů, které režim uvěznil, je předmětem dnešní recenze a tvoří s první
knihou ideový celek, je jejím faktickým doplňlkem. Jsou tu tiž básnici a spiso
vatelé, o nichž Kratochvil hovořil už předtím, znovu se rozvíjejí jejich trudné
osudy, určené na čs. ministerstvu vnitra. Zde však Kratochvil dává slovo jim
sanfým, oni vyprávějí, jak žili za dráty, v celách — a protože to byli lite
ráti tělem i duší, vyprávějí i to, co tam stvořili. To je vlastní téma: tvorba
uvězněných.
Samozřejmě i tu převa
žují katoličtí spisovatelé a
ruralisté. Není to ovšem
jen proto, že sestavovatel
antologie je sám katolík,
nýbrž proto, že právě ty
to dvě skupiny zasáhla so
cialistická zákonnost nej
tvrději a nejsystematičtě
ji. Někteří vyprávějí pří
mo své zážitky z vězení:
Jan Beneš v tragikomické
povídce o imbecilní “ soj
ce” , fízlovi, který měl vy
zvědět na spoluvězni jeho
tajemství - ostatně povíd
ka z Benešovy sbírky NA
MÍSTĚ. Svědectví histori
ka Ivana P fa ffa o tom,
jak byl vyšetřován, je tím
závažnější, že hovoří o
únoru 1968, tedy o době,
kdy první vlaštovky už
dávno ohlásily příchod
Pražského jara. Postavy

obou vyšetřovatelů Vavříka a Kubika, kteří získali
titul doktora práv v jedno
roční soudcovské rychlcnalejvárně,
vystupují
svou ideologickou blbostí
a zabedněností v tomto
příspěvku velmi plasticky.
Opožděnou
reportáží o
nudlích a velezradě zavá
dí Přemysl Janýr čtenáře
do pracovního tábora aa
šachtě Vojna u Příbrami.
To jsou články, které
přímo připomínají neho
stinná léta. Ostatek - mno
hem širší a řekl bych pod
statnější - tvoří až na ně
kolik málo výjimek próza
a poezie, napsaná tajně v'
kriminálech.
tradovaná
spoluvězni,
uchovaná v
paměti autorů samých.
(Tohle je pouze má do
mněnka, není to skůre

nikde vyřčeno přímo - ma
lý nedostatek závažné kni
hy: nedostatek vročení a
údajů o místě vzniku a
zveřejnění.)
Verše se střídají s ese
ji, eseje s povídkami. Jak
ani jinak být nemůže, jsou
všechny ty vybrané ukáz
ky velice různorodé sty
lem.
Jejich společným
poutem je však idea hu
manity. a ť už vyvěrá z
hlubokého, věncfto kato
lictví nebo z prostého vě
domí přísiašassa k tvo
rům. zvaným - asi omy
lem - besno sapiess- 3čoohá jména se nám jea tak
v minulostí isíM a: Nisa
Svobodová třebas byla pra
mne doocsánsa. pra-.»i»isýa*
jménem.
aexéáS. jsem ,
čím je zapteiL V a rtd egfi
je zvežejEněsa jjecfaa p o 

vídka o horoucně věřícím
komponistovi a krátký ži
votopis svaté Růženy z L i
my. Silvestra Braita nám
přibližuje studie Dominika
Pecky, z jehož pera po
chází také dost sentimen
tální povídka o poručíku
Eliášovi. Postavu perifer
ního, leč velice důležitého
nakladatele Josefa Floriá
na ze Staré Říše nastiňu
je článek esejisty Rudolfa
Voříška. Fučíkovy (Bedři
cha, nikoli Juldy) záběry
o šaldových neuskutečně
ných literárních plánech a
o Zahradníčkových bá
sních z vězení jsou výbor
nou ukázkou úrovně neko
náunistické esejistiky, kte
rá nemusela dbát na ta.
co se řeklo minulý týden
v sekretariátě KSČ.
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Ty, které jsem kdys miloval,
nebyly sice příliš svaté,
a přece jsem je miloval —

j

Řekněte sami, byl ťo hřích
utrhnout růži v prudkém létu?
Čas velí, abych nyní ztich,
”

KAPITÁN MINAŘÍK A
SOCIALISTICKÁ SKUTEČNOST
Jaroslav Kujeba
(Dokončení z minulého čísla)
J á : Ale když naši socialističtí občané zesotfcromí
na veřejných záchodcích a v hotelech každé mýdlo a
každý ručník, když tam zanechají — s odpuštěním
— svinčík, co tomu řeknou turisté ze západu, eo to
mu řekne cizina?
K. M ,: N-ó, tak, cizina může mlčet. Je pravda. íe
tam jsou ve vlacích všude papíry a teplá voda. že v
hotelích jsou ručníky, teplá voda a elektrický osašovače běžnou věcí.Ale to je záměrný. Tím kapita
listi sypou svejm poddanéjm do očí písek..tón je
vodváděj vod smutných faktů západního života. Tím.
že občan na západě má na intimních místárih dsotonalej komfort, tlm má zapomenout na to, že například
v Americe utlačujou černochy, nebo že se v iialskejch mořích nedá koupat proto, že sou tam žralo
ci. To naše strana vyhubila žraloky ve Vltavě, v La
bi i ve Váhu beze zbytku. Nejni divu, že se pníosu
pozapomnělo na drobnosti, který koneckonců soa
smutným dědictvím války a kerejch využili pravico
ví oportunisti ke svejm hejblům. Uvidíte, že do pa
desáti let budou i naše záchodky “ v lati".
J á : Nedávno jsem četl v Zemědělských novinách,
že dojičky nemohou po celé republice dostat holínky
do chléva.
K. M.: A nejni právě tohleto známkou zvýšenýbo
blahobytu? Kde v kapitalistický zemi si může ošetřo
vatelka dojnic dovolit jít do kravína v botách s vy 
sokým podpadkem? Za takovéj luxus, kterej sí mů
že Jajstnout jen zásluhou naší strany, se ráda smíří
i s tím uklouznutím po chlévské mrvě. Ba odvážím
se tvrdit, že uklouzne tak nějak ráda, protože to je
socialistická mrva.
Já : Mám také dojem, že lid je venkoncem spoko
jený. Jsou ovšem výjimky. V Rudém právu si kdosi

Já: Ká Západě se prý říká. že u nás zotročujeme
isSefigeaci. Je to pravda?
S tímhle příští do bratislavský Práce súdraii isg. Kárat Š. z Bratisiavi. Manipulovaný media
na Západě to vsktáka tvrděj. ale právej opak je
ptaKúoa. Bestecfeěte sL co tomxáůe gverulantovi odpovětiBa redakce: “ Kosirtíu viádnúcej robotnickej
íršedy v secialistickej spoiočncstí třeba chápat' ako
sietfováme triedných záujmov a cití'ov pře socia
lismus. lEteiigesaa postupné prechádza na ideovo-po- -litická patfonau robotnickej triedv. lebo sa přesvěd
čuje o prasfewstiach oovébo společenského poriadku.
Tým sa však mam aj forma a triedna kontrola jej
ěnaaosti . . . ” Vidíte. a naráz je všecko jasný. Uni
versitní profesoři nejlíp kontrolujeme jako nosiče
mrtvol v nemocnicích, jako vrátný, nebo i zedníkové.
Naproti tomu víme., čeho se mužem nadát od dělní
ka. kterej přednáší na fakultě filozofii. Kdybysme
dovolili spisovatelům psát. co chtěj, měli bysme ta
dy za chvilku pěknej galimatyáš. Když je přidělíme
do archívů zametat police, když je pošleme do dolů,
poznáj jinej život, uviděj. že to tu kolem nás kyne
radostným ruchem a ani je nenapadne něco sepiso-

však když si růži se rty pletu,
řekněte sami, je to hřích?
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Snad i ta láska byla lež.
Co nad ní ale máme radši?
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Jestli si ještě vzpomeneš
nad dívčí rty co bylo sladší,
jestli si ještě vzpomeneš?
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Přichází doba Pokání,
čas-Soudce uděluje důtku.

i
J

Když se tvá hlava naklání
a zpovídá se z černých smutků,
to zvoní tiché klekání —

i
!
f

'
|
;|

lil.

set veršÉ. vy pulěsov aných ; |
a vycsass&vanýdt. v
se fažftwSr vyzsává ze své
i»l»ŽPH ské víry, hrdě, ”

stěžořval, že je aeássMtek žárovek pro koncová a
SIBsŠsrBVá sT&ia * náiÉla»fažrfa anhwrwhiHi Pro 6 až
7.5§ Kčs, M ezé tyle žárovky stop. odstavují se prý
vozísla v sočaesě 3St až 309 feác korun.
IC M..i T e je eBS. pohled. Je třeba hledět na naši
seežalisÉicSaaB. piSiWBesž tak nějak komplexně. Ostat
ních žárovek je habaděj. Tuhle jsem dostal jednu a
le s s E d sraa a s i sžá£ ve frontě. A bylo to hezké
préfarapesi. káyx sem J zašrouboval a rozsvítil, že
se ssl rozprskla pa celý místnosti na drobný jehly a
sfcefeej peadL. To přej je. nechal sem si říct, vysškajfcá vJasSaesí žárovek značky Polán. Jenomže
tasksvej zlepšováček některý lidi neoceňujou, celí se
pefekaj a jsou znechucený, dyž musej potom zase
sedět v e tmě. To by měli vidět to nebezpečí, který
sem ásssiě podstupoval v tom mnichovským zmijím
bsíaaL. T eď m i napadá: při příštím rozvědčičkým
ifaaia vesna s sebou pár tuctů žárovek Polán a budu
je jid i výbašnejch vlastností, na který se. tady na
dává.. využívat místo plastikovéjch bomb.
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Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

|

Snad i fa láska byla žal.
Někdejší úsměv mě teď mate.

VáPiaFfiš 7 .rz a rv * r* .,Z

(Pokračováni na sír. 12) -
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Pavel Javor
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Zahradníčkovu osobnost.
oskresltiS jeba poesaa z

a
za
rit y Stará
země. iaoáfitba za “ kanec

SAMOMLUVY
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Proč život tolik pospíchá?
Mizí jak hvězda nad vodami —

I
I

Své verše šeptám do ticha
a píseň, píseň uniká mi
a po lásce už nevzdychá —

i
!
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Zda ještě věřím ? Nevím. Snad —
Škoda, že život tolik pádil

J
!

I smutný život měl jsem rád,
i smutný život mějte rádi,
protože tolik pospíchá. . .

I
2
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Spolupráce Pavla Javora s Hlasem domova je
skoro tak stará, jako jeho pobyt v exilu, jeho
poesie stále tak zahleděná k domovu, jako když
do exilu přišel.
| Pavel Javor (Dr. Jiří Škvor) se v tvůrčí práci
! aktivního exulanta dožívá 24. června 60 let.
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vat. A sepíšou-li něco, stejně jim to nikdo neuveřejní. Cenzura v socialistickým státě je potřebná
věc k tomu, aby — cituju — “ bola inteligencia tvoři
vou silou a uskutočňovateťkou programu socialistickej výstavby” . Dělnická třída bude tedy psát verše
a přednášet na vysokejch školách a inteligence musí
přejít na její platformu, ke strojům, k dlažebním
kostkám; uklízečka se stane šéfredaktorkou literár
ního časopisu, a básnířka nosí svačiny. To je ten
“ tvořivý podiel inteligencie na řešení výrobných problémov” .
J á : Jak to, soudruhu kapitáne, dovedete všechno
pěkně vysvětlit. ..! Jistě si víte rady i se zoufalým
nedostatkem klozetního papíru.
K. M.: Já to dělám takhle: pokaždé, když mám
použít WC ve svém nejbližším okolí, dám se raděj
odvézt taxíkem domů. Doma totiž mám celou roli,
dostal jsem ji za své zásluhy od samého preziden
ta . . . .
Kapitán Minařík chtěl rozvíjet své názory dál, ale
plukovník Kovář ho velitelsky zarazil. -Zvedl číši prů
hledné tekutiny a vyzval zvýšeným hlasem všechny
přítomné: “ Vypijme tuto sklenku na budoucí rozkvět
našeho socialismu!” Nadšeně jsem vy žahl své a te
prve potom jsem zjistil, že to byla šaratice. Chutna
la však výtečně. Soudruh Jílek vzápětí otevřel sejf
v úřadovně a s posvátnou úctou vyňal roli perforo
vaného papíru. Všem zasvítily oči. Ale soudruh kaž
dému z nás přidělil 2 lístky a děl slavnostně: “ Ame
ričané se honí za zlatém, za tučným kontem. My,
komunisté, jsme spokojeni s prostými statky. Vy
užijte našeho státního pokladu nt počest 15. sjezdu!”
A už odběhl a my všichni za ním.
Takovou šaratici nám závidí celý svět.
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Na zasedání Evropské Rady

A,-.

O Helsinkách ve Štrasburku^

MOTEL GUEST HOUSE

Edmund Řehák
Hlavní politické téma v první části X X V III. zasedání Parlamentního shromáždění 17 členských států
Evropské rady v květnu tr. se soustředilo na referát a debatu o praktickém provádění Závěrečného
aktu Konference o evropské bezpečnosti a spoluprací. Od Helsinek uplynulo 9 měsíců, takže se doba
může zdát ještě nedostatečná k určitým a definitivním uzávěrům. Na druhé straně to zase není doba
tak krátká, aby se dosavadní praktické výsledky už nedaly objektivně zjišťovat a komentovat.
Hlavní referát jménem Politické komise přednesl rakouský křesťansko-demokratický poslanec Franz
Karasek a koreferát z téže komise přednesl H. J. de Koster, holandský liberál a bývalý ministr. Jak
důležitý význam byl přikládán "Helsinkám", potvrzuje součinnost dalších sedmi komisí: evropských
nečlenských států, kulturní, právní, hospodářské, vědecké, obecní samosprávy a populace a uprchlíku.
Je pochopitelné, že v krátkém novinářském článku nelze než uvést letmo jen některé vývody z 10 refe
rátů a z dvoudenní debaty, v níž promluvilo 29 delegátů.
Celkový dojem: hlavně skepse
Skepse vyplývala jak z většiny referátů, tak z pro
jevů velké většiny delegátů. “ Détente! Détente!” ,
ale co je v ní a co za ní? Na osud “ Pražského jara’ ’ ,
na invasi Rudou armádou a stále trvající vojenskou
okupaci Československa bylo v generální debatě mno
hokráte poukázáno. Někteří z delegátů se sice zmi
ňovali o možnosti nového lepšího vývoje, ale ti byli
v naprosté menšině. Jediným optimistou byl mluvčí
Komunistické strany Francie, ale jeho projev vyzněl
v plénu naprázdno. Potlesk, který ve shromáždění bý
vá- už zdvořilostní zvyklostí po projevu každého řeč
níka, zazněl v jeho případě jen z rukou jeho dvoi
spolustraníků.
Hlavní referát Politické komise měl nejlepší vůli
podat objektivní přehled událostí a současné situace
a několikrát se o to pokusil i velmi diplomaticky for
mulovanými větami. Nemohl však — a rakouská ne
utralita ho k tomu také nenutila — neuvést řadí
zjevů, které nemohou svádět ani k sebemenšímu opti
mismu. Magické slovo “ détente” , magické pro ty
kteří je zatížili svými iluzemi, se vyjasnilo skoře
ihned po slavnostním podepsání dohody. Ze stanoviska
SSSR je “ détente” chápána jako konsolidace status
quo. Kreml není v nijakých rozpacích pokud se týká
jeho vlastní propagandy směrem na západ. Naproti
tomu jakoukoli snahu rozšiřovat západní, myšlenky ve
sféře jeho politické dominace potírá jako nepřátel
ské vměšování do vnitřních poměrů a je tudíž v
rozporu s “ duchem détente” . A podle známé zása
dy, že útok je nejlepší obranou, obviňuje Západ a
najmě USA z porušování lidských práv. Podle Krem
lu (viz Brežněvův projev z prosince m. r. na sjezdi
polské KS) lze “ détente” prakticky uplatňovat jer
tehdy, když Západ přistoupí na modality, které prc
ni předvídá SSSR a jeho spojenci. Tím vzniká otázka
(kterou řada delegátů v debatě znovu opakovala),
co je vlastně “ détente” ? Západní veřejné mínění od
mítá její dvojaký výklad. De Koster v koreferáti
poukázal mj. na Brežněvův projev na XXV. sjezdi
KS SSSR, z něhož vyplývá, že “ détente” má v za
jištěné mírové situaci pomáhat k vládě, dalším ko
munistickým režimům — viz Angola.
Referent Komise pro kulturu a výchovu Phillip
Whitehead (britská Labour P .) vyslovil názor, že
snad v kulturní oblasti bude možné docílit určitých
úspěchů (aniž zodpověděl otázku jakého druhu). Zá
roveň však upozornil, že pojmy kultura a demokracie
nemají týž obsah na Západě jako na Východě, kde
vše dostává ideologický nátěr.
Mluvčí právní komise vyslovil znepokojení nad si
tuací v Itálii a Jugoslávii a zároveň ostře kritisova)
některé nevhodné a provokující výroky šéfa ame
rické diplomacie. (Poznámka pisatele: Na schůzi za
hraničních ministrů Severoatlantické aliance 20. 5.
v Oslo prohlásil Kissinger v obhajobě svého poradce
Sonnenfeidta doslova: “ Spojené státy nejsou stoupen
ci zájmových oblastních vlivů, ale je-li v této zase
dací síni někdo, kdo se domnívá, že je nutné vybízet
východní Evropa k emancipaci, nechť to řekne.” Ne
znějí tato slova jako přímé ujištění Kremlu, že se
ve své dominaci střední a východní Evropy nemusí
obávat nijaké reakce ze sírany demokratických moc
ností? Jaká to je. dokonce prý vrcholci, diploma
cie?)
Velký přítel evropských ujařmených národů
Jménem komise pro evropské neciessfcé státy pro
mluvil její předseda Walther Hofer. švýcarský posla
nec Unie demokratického středu. Jisté sloji za.připo
menutí, že to byl hlavně jeho projev, pa kterém v
květnu 1968 byla zachráněna existence této komise,
proti hlasům koexistencialistíckýeh advokáta. Ti teh
dy vyhlašovali, že je už zbytečná a na závada míru
milovné koexistence. Tři měsíce potem, v srpna, se
ukázalo, že její zrušeni by bylo bývalo velikým omy
lem a přímo blamáží pro Evropskou radu. W. Hofer

úyi deset let proíesorem na bvobodne universitě v
západním Berlíně, Zná “ Zed’ hanby” . Je jedním z
nejlepších znalců komunistických metod a komunistic
kých režimů. Proto jeho sympatie ke všem evrop
ským zotročeným národům. Měl taky projev, loni v
říjnu, na manifestaci svobodných mluvčí ze střední
a východní Evropy ve Štrasburku. Informoval je, že
jeho komise bude velmi bedlivě sledovat, jakým způ
sobem .jsou v našich zemích uskutečňovány dispozice
z “ Třetího košíku” helsinské deklarace.
Právní komise už na zasedání v lednu 1975 upozor
nila, že svobodný oběh informací a volný pohyb osob
jsou podstatné pro lepší dorozumění mezí Západem
a Východem., Je nutné odmítnout sovětský výklad
helsinské dohody, jakoby určité její dispozice mohly
být ■uplatňovány automaticky, kdežto jiné že vyžadují
bilaterálních úmluv. Komunistické režimy nyní vy
vinují široce založenou kampaň, kterou chtějí vyvo
lat dojem, ze opatření, samozřejmá v západních de
mokratických státech, nejsou než subversivníni ma
névrem proti Sověty ovládaným státům. Zmínil se
také o tom, že čs. politickým uprchlíkům, kteří jsou
usazeni ve Švýcarsmi (ovšem i jinde, p. p.) čs. ko
munistické úřady upírají sloučení jejích rodin. Na
konec svého projevu prohlásil, že politika “ détente”
vyžaduje sice mnoho trpělivosti, která .yšait nesmí
být zaměňována s rezignací, ani nesmí být zcela
jednosměrná.
"Rakouské dny" v Evropské radě
Bylo tomu právě 20 let, co se neutralisovane Ra
kousko stalo řádným členem Evropské rady. Před
sedou jejího Parlamentního shromáždění je od loň
ského, května A letos,jím ,b yl ..znovu zvolen) rakouský
socialistický poslanec Karl Czernetz, který je znám
výroky, ve kterých se velmi rozhodně ohražoval proti
tomu, aby byly komunistické režimy uváděny jako
socialistické. To -mu samozřejmě přízeň Moskvy ani
satelitu nevyneslo. O rakouském hlavním referentu:
Politické kom'se bylá už zmínka. Hned prvního dne*
zasedání, ještě před debatou o “ Helsinkách” , měl v
plénu velký projev Rakušan Kurt Walclheím, gene
rální tajemník Organisace spojených národů. Další
velký projev měl druhého- dne rakouský kancléř Bru
no Kre.šky. Jen něco z jeho vývodů: Statut neutrality
zachránil Rakousko, že se nestalo snadnou kořistí
sovětské dominance. Od té doby nevykonával Sovět
ský svaz nátlak na rakouskou vládu. “ Détente” stej
ně jako “ mírová koexistence” 'nejsou stavem abso
lutního míru. Úkolem evropských demokratických
států je pokračovat konstruktivné i kritičky v poli
tice “ détente” . Události z Maďarska a Českosloven
ska ukázaly, že jakmile se liberalizace přeměňuje
v démokratizacj, ták nastupují tanky. Západní de
mokratický svět už skoro zapomněl, k čemu došlo
roku 1968 v Československu. Zbyla z toho už jen kapi
tola z martyrologie lidské společnosti. Na adresu těch,
kteří kritizují Evropskou radu, řekl doslova: “ Kdyby
jí nebylo, bylo by nutné ji vytvořit, abych na Evrop
skou radu použil výroku českého historika o Ra
kousku.”
; , . . . .
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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
B a rb e rs R d ., K a lo ra m a , V ic ., te l. 728-1298
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váný Radou svobodného Československa. Obsahuje
výtažky z českého a slovenského režimního tisku, kte
r é . “ vysvětlují” svým způsobem obsah helsinské do
hody. Dále bylo doručeno komisím a novinářům no
vé anglické vydání “ Našich Snah” , časopisu Stálej
konferencie slovenských demokratických exulantov, s
obšírnými údaji o náboženském útlaku v současném
Československu. Evropské radě byl také doručen vel
mi obsáhlý a mimořádně zajímavý dokument, který
jménem Československé národní rady americké pečli
vě a přehledně sestavila paní Anna Faltusová ve
Washingtone. Stostránkový elaborát obsahuje tři.části:
rozdělení rodin, zamítáni cestovních povolení a zne
možňování volného pohybu informací.
Všechny zmíněné dokumenty byly dodány přísluš
ným instancím i jiných mezinárodně-parlamentních
organizací v Evropě. Mohly být sestaveny jen za spo
lupráce a pochopení jak jednotlivců tak krajanských
a exilových organizací ve svobodném světě. V tom
to směru nutno pokračovat, prozatím je to jedna z
nejdůležitějších služeb ve prospěch ujařmeného Čes
koslovenska.
Na pozvání generálního sekretariátu Evropské ra
dy zúčastnila se zasedání ve Štrasburku taky čtyř
členná delegace pozorovatelů ze Shromáždění evrop
ských podmaněných národů (ACEN). Členové dele
gace měli tak vhodnou příležitost informovat osob
ně delegáty a novináře o skutečném stavu tak zvané
“ détente” ve státech střední a východní Evropy.
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Po Helsinkách a před Bělehradem
V červnu příštího roku — a rok brzy uběhne .
se
mají sejít v Bělehradě zástupci- vlád, jejichž jmé
nem byla podepsána. helsinská dohoda, aby přezkou
mali její praktické plnění a výsledky. Exil má v tom
to směru důležitý úkol: dodávat západním vládám a
příslušným parlamentním komisím, jakož i meziná
rodním parlamentním organizacím vhodný materiál
o porušování lidských práv v Československu a ne
dodržování závazků uvedených v desíti článcích Zá
věrečného akta Konference o evropské bezpečností a
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P S květnovém zasedám Evropské rady. byl óoroóea pifelošným komisí m (politické, pro evropské
aeSeEsfcé státy, p i t á a kůUuuáí jakož i přítomným
“ Czecfessisvak NesfsBetter" (č. 2). vydá-
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Telefon: 37-3109
M elbourne

Telefon: 329-8038
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nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ
\
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
A
rýběru již VKUSNÉ RÁMOVANÉ nebo v rámu ?
dle Vašeho výběru.
?
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Uprchlík: KraianI

NOVÉ Z L E V N Ě N É C E N Y

BAREVNÝCH TELEVIZORŮ

(

43 cm od $ 470.00

49 cm od $ 530.00
Normende (Speciál) 54 cm
s dálkovým ovládáním $ 939

i
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;
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Polsko bráni
zapadnu civilizáciu ?
Všechny s 12měsíční zárukou.
Televizor předvedeme ve Vašem bytě.

;
j

Volejte C E N T R A L TV
]
telefon (Melbourne) 544-4241 — Pavel Dedek j
Je ozaj škoda, že Západ věnoval takú malú pozor
nost’ tomu, čo sa odohrávalo v posledných mesiacoch v PoFsku. Lebo domnievame sa, že to málo
aspoň taký význam pre ďalší světový vývoj ako to,
čo na adresu Moskvy prichádza z Talianska a Francúzska. čo sa tam vlastně stalo?

O

DOMOVA

Komunistická strana PoFska, ktorá oficiálně vy
stupuje pod menom Zjednotená robotnická strana,
sa rozhodla premenovať PoFsko, dosial’ “ ludovedemokratickú republiku” na “ socialistická republiku”
a v novej ústave chcela zároveň zakotvit’ takzvaná
vedúcu úlohu strany. P o ť ski komunisti sa takto chceli akosi zařadit’ do politickej uniformity Východného
bloku. Ale narazili.
Narazili na inteligenciu a na katoličku cirkev.
Akademici, právničí, univerzitní profesoři, spisovatelia a študenti předložili poFskému parlamentu, vlá
dě a straně tri protesty s podpismi niekoFko stoviek
poFskej inteligencie. Okrem toho verejne sa proti
tomuto úmyslu ohradili obaja poFskí kardináli Wyszynski a Wojtyla. Strana a vláda sa snažili význam
navrhovaných ústavných zmien minimalizovat’, ale
opozícia to odmietla. Kardinál Wyszynski sa vo svojom memorande odvolal na Deklaráciu 1’udskýeh
práv a zdůraznil, že sloboda vyznania a svedomia
’ neexistuje tam, kde sa Fudia musia dostat’ do roz
poru s oficiálnym světovým názorom. Takíto občania sú potom diskriminovaní, lebo nie šú připuštění
bez ohl’adu na svoju prácu a svoje schopnosti do
niektorých postavení, ktoré sú vyhradené len uprednostňovanej skupině straníkov. Sloboda vyučovania,
výchovy a vědeckého bádania nie je ťam, pokra
čoval kardinál Wyszynski, kde kritéria pre výběr
učitel'ských kádrov a témat státu určuje vláda.

Marcela Čechevá
Curyšský Zpravodaj přinesl zprávu, kterou by měly přetisknout všechny exi
lové listy. Švýcarsko přijalo v poslední době mnohé politické uprchlíky — mezi
nimi i z Československa — a po určité době jim přiznalo statut řádného občana.
Pokud se však politický uprchlík vrátí — třeba jen na návštěvu — do země,
z niž uprchl, ztrácí statut státního švýcarského občana a bude nadále postaven
na úroveň obyčejného "pastarbeitera".
Každý, kdo po rozchodu
s komunistickým režimem
musel hledat, kam se ve
světě vrtnout, ví, že Švý
caři nikdy nepřijímali ci
zince za své s nadšením.
V roce 1968 se stalo vlast
ně poprvé v historii, že
uprchlíci z Českosloven
ska byli přijati v takovém
množství nikoliv jako mé
něcenná pracovní síla, kte
rou je kdykoliv možno ze
země vypovědět, ale jako
budoucí státní občané se
všemi právy a výhodami.
Švýcaři - stejně jako teh
dy i celý svět - byli nad
sovětskou věrolomností a
barbarstvím lidsky otře
seni natolik, že slevili ze
starých zásad.
Jenomže čas utíká - a
Švýcaři, kteří nenosí naši
švejkovskou
kůži, jsou
dnes pro změnu otřeseni
dialekticko - materialistic
kými kotrmelci českého a
slovenského člověk^. N e
boť našinec, který si ve
Švýcarsku (a také v Ně
mecku, Kanadě, Austrálii
atd.) vyhrabal teplé hníz
dečko, pokukuje po domo
vě. Mám na to právo, pro
hlašuje hrdě. Mám tam
maminku, tatínka, sestřič
ku, tetičku - kdo by mi
to mohl zazlívat? A jiní:
“ Jedu za krásami krajiny,
čerta mi záleží na reži
mu.” A ještě jiní: “ Jedu
za byznysem, politiky si
nevšímám.”
Švýcaři se diví - a krou-

nější by však mělo být
naše přesvědčení. Je pří
liš mnoho slabošství, pří
liš mnoho bezzásadovosti
v tomto světě. Tolik, že
se jim snažíme dávat jem
nější jména jako šikov
nost
nebo
diplomacie,
abychom se sami před sebou nemuseli stydět.
Osobně proto považuji
rozhodnutí švýcarské vlá
dy za zcela správné. K po
dobným závěrům by měly
dospět vlády všech svo
bodných zemí a uplatňo
vat je nejen na těch, kteří
ještě jezdí za starými ma
minkami, ale i - a hlav
ně - na těch, kteří už jezdí
jen za byznysem. A i kdy
by nebylo možno činit
rozdíly mezi oběma skupi
nami, i potom by rozhod
nutí bylo jedině správné
a čestné - i kdvž trnké.

tí hlavami v rozhodném tičku, podepíše, jinými
NE. Přišel jsi jako poli slovy tim přiznává, že ne
tický uprchlík, zůstaň jím ní a nechce být politic
- jinak ti nevěříme, nemů kým uprchlíkem, že je mu
žeš být jedním z nás.
lhostejné, co komunismus
Ptáme se: mají pravdu? udělal s jeho vlastí, že
Či nám jen zbytečně zne mu jde jen a jen o vlastní
příjemňují už takhle trpký ego. A ruku na srdce život exulanta?
kolik takových jedinců,
Dříve než vyslovíme ú- ochotných podepsat vlast
sudek, všimněme si jiné, ní hanbu, běhá po svobod
zdánlivě
nesouvisející ném světě? Kolik by jich
zprávy. V Kanadě je ně zapřelo svá přesvědčení,
kolik turistických kancelá svoji víru - jen pro pomí
ří, které vám zprostředku jivou osobní výhodu?
jí viza, letenky a vše po
Vím, že touha spatřit
třebné k návštěvě Česko nejmilejší tváře a nejslovenska,
podepíšete-li krásnější místa je v kaž
papír, na němž kromě va
dém z nás silná. Ještě silšich osobních údajů je ta
to věta: “ Prohlašuji, že
jsem nebyl a nejsem čle
nem žádných přotičeskoslovenských organizací.”
V australských kinech se nyní promítá film reži
Jak už bylo v HD ře
séra Jana Kadára Jak mi otec lhal (Lies My Father
čeno, za protičeskosloven- Told Me). Režisérská dvojice Kadár — Klos vytvo
skou mohou považovat řila v šedesátých letech několik znamenitých filmů,
každou exilovou organiza připomeňme si jenom v r. 1965 Oskarem vyzname
naný Obchod na korze, zpracovaný podle námětu
ci demokratického zamě
dnešního exulanta Ladislava Grosmana. Pokud vím,
ření, nemusí být ani vy Kadár se rozloučil s Československem snímkem, který
sloveně
protikomunistic se v anglosaských zemích promítal pod názvem Adrift
ká. Například Sokol, diva (přiznám se, že jsem původní český název zapoměi
delní spolek, vědecká or a nechci zde hádat). P ři promítání v Austrálii si
získal mnoho příznivců, bylo to lyricky laděné ves
ganizace, všechny exilové
nické drama o cikánské krásce vyplavené rozvod
spolky, pokud se neobíra- něným Dunajem kdesi na Žitném ostrově. Kadár pák
jí pouze opékáním stejků emigroval a mám dojem, že jeho jistě obtížný fil
a pitím vína. Protičesko- mový začátek v dravé kanadsko-americké konkuren
ci je úspěšný.
slovenské může být coko
Film Jak mi otec lhal je zasazen na periférii
li, co jakýmkoliv způso
jakéhosi kanadského města někdy na přelomu mi
bem nesouhlasí s komuni nulého a tohoto století a je zaostřen na radosti a
stickým režimem nebo co smutky přistěhovalecké rodiny. Židovská tématika
odsuzuje okupaci vlasti Kadára zřejmě přitahuje, nepochybně jí rozumí a
dovede s ní citlivě zacházet, aby neústila v senti
Sovětským svazem.
mentální nostalgii revokující prostředí, které v dneš
Jestliže tedy našinec,'
ním světě již mizí, v každém případě jak na Slo
dychtící spatřit starou ma- vensku tak i v Kanadě.

Kadaruv úspěch

PoFskí intelektuáli zdóraznili, že uznanie výnimočného (vedúceho) postavenia jednej politickej strany
je v rozpore so zásadnými Fudskými slobodami. Takéto ústavné zakotvenie privilegovaného postavenia
politickej strany by ju povýšilo nad vládu a zverilo
by straně, jej orgánom, ktoré nie sú kontrolované
celou národnou spoločnosťou, vrcholná právomoc nad
všetkým národným bytím. “ Domnievame sa,” píše
sa v dokumente intelektuálov, “ že nerešpektovanie
V Kadárově filmu se střetnou dva světy, dědův,
občianskych práv a 1’udských slobod může viesť k
který si přinesl do Kanady odněkud z Haliče nejen
zničeniu kolektívnej obrany, k rozviazaniu spoločenkami so Sovietskym zvázom, bolo pozměněné v tom své modlící řemínky a každodenní ortodoxní návyky,
ských pút, k postupnému zbavovaniu spoločenstva
zmysle, že ide len o priateFstvo a spoluprácu so ale i pílí, spravedlnost a moudrost reba znajícího
národného povedomia a k pretrhaniu národných tra
Sovietskym zvázom a s inými socialistickými kraji jen knihu Talmud, která mu ale vystačila jako zdroj
dicií. Je to ohrozenie existencie celého národa.”
nami. Niet sporu o tom, že zásluhou tohoto odporu
Takto sa rozhodli bránit’ národně záujmy a zá- sú charaktery takzvaného socialistického PoFska a pravdy, poučení a potěšení.na celý život. V opozici
padnú civilizáciu proti uzurpátorskej moci komu- jeho zvázky k Sovietskemu zvázu vyjádřené mier- proti němu stojí jeho zeť, průbojný člověk, odsuzu
nistov poFskí intelektuáli a cirkev. K takejto pria- nejšie, podstatné miernejšie ako v ústavách iných jící tchánovu zaostalost, nedosahující však jeho vy
mej konfrontácii medzi komunistami a elitou spo- východoeurópskych krajin, č i to obe strany uspokojí rovnanosti ani schopnosti se uživit. Stále se mu ne
ločnosti dosial’ nikde nedošlo. Tento čin třeba teda — komunistov i opozíciu. — ukáže budúcnosť. V daří realizovat přistěhovalecký sen — zbohatnout a
hodnotit’ zo širšieho spoločenského stanoviska a ne- priestore PoFska zatial’ však ateizmus nie je štáť zajistit rodinu, a ť již výrobou nemačkavých kalhot,
vidieť v ňom len obranu poFských národných záuj- nou filozófiou a komunistická strana nie je despo patentních rukávů pánských košil atd. atd. Ztrosko
tává, protože je fantasta, nemá důvěru ani chuť i
mov.
tickým diktátorom nad celou spoločnosťou.
k třeba malé každodenní práci a je ochoten poslou
NAŠE SNAHY, 12/2 chat naivnímu horlení pošetilých socialistů.
Gierkov režim si uvědomil na akú silu narazil. A
preto čiastočne cúvol. Přijaté změny v ústave sú
Mezi antagonistickými postavami děda a zetě stojí
kompromisom. PoFsko sa sice stává socialistickým
malý David, představující novou přistěhovaieckou ge
štátom, ale hlavná moc je zverená parlamentu. Aj
]
Krajanská odborná firma
neraci. Stojí při dědovi, obdivuje se mu, nejen pro
vedúca úloha strany bola kompromisně vyjádřená
to, že může zapřahat vozík svážející staré láhve,
a vzťahuje sa len na “ budovanie socializmu” a nie
ale i vnímat životní filosofii chasidského dědy. Da
na jej rozhodujúci vplyv v celom spoločenskom a
litografické tiskařské desky
“ vidův život již ale bude jiný, nebude sledovat orto
národnom živote, či vývoji. Je zaujímavé právě v
&
1 doxnost východoevropských židů, ani snílkovskoú a
súvislosti so správami, že vraj PoFsko by málo byť
“ Instant printing”
někdy i drzou nepraktičnost jeho chupce otce. Da
privtelené k Sovietskemu zvázu, že aj •poměr k Sovid bude občanem země, která mu nabídla nový ži
267 Barkly St., St. Kilda, Vic.
vietskemu zvázu bol vyjádřený kompromisně. Povod
Telefon 94-1545, po hod. 527-6541
! vot. Proto se mi malý David ve filmu tak líbil, ztě
ně navrhované znenie, že PoFsko je časťou socia
lesnil poselství a budoucnost i pro naše děti.
V. D.
_______■ . . E , || 1 Ě 1 - | - 1 L . É 1 L Ě » É 1 - Ě É % É » É « U E % « . 1
listického systému s neotrasiteFnými bratskými zváz- ,
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HOSPODYNĚ

způsobilá v íř it (občas)
- - V Bieiu ve Švýcarsku kancléři NSR H. Schmidse konala v minulém mě tovi a předsedovi západo- | .Ma’ á: rodina přijme samost. ženu střed, věku
síci výstava politických německé sociálně demok ♦ do domu v Rose Bay. K dispozici má oddělený
obrazů Jana Kristoforiho ratické strany W. Brand- S
byt s koupelnou a TV.
a to pod záštitou organi tovi, v němž upozorňují
I
Pomocnice je už v domě zaměstnána.
zace Amnesty Internatio na současnou situaci .v
♦
Je třeba znát trochu anglický.
nal. Dne 22. května byla Československu, která se
I
Vysoká mzda a výtečné prac. podmínky.
zahájena výstava
jeho vyznačuje popřením zá
1i Otevřeno v úterý až soootu od 5 do 10 hodin večeru 1
iVolejte: 337-4089 (Sydney)
knižních ilustrací v gale kladních svobod.
! ! v neděli oc 12. hcd. polední do 9 hodin večer,] 1
rii Krause v curyšském — ; V Chicagu zemřel bý
1 v pondělí zí vřeno.
j1
valý guvernér státu Illi
předměstí Pfáffikon.
— Dne 13. května zemřela nois Otto Koerner, který František Mahdal. Karel
1
Přesvědčte
se
o
janosti
našich
jídel.
,1
pětiletého pobytu v Syd
v Paříži ve věku 87 let byl českého původu. Jeho Firt, Robert Ther. Miloš ney i později v Chicagu. 1 Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných. , 1
životní
úspěchy Vejvoda. Jiří švestka, Jan
paní Marie Opočenská, velké
Zanechává dva nezletilé
rozená Suková, vdova po skončily v roce 1973, kdy Koska. Vlastimil Kroupa syny*.
historikovi dr. Janu Opo byl žalován, a odsouzen za a Karel žižka.
— N a valné
hromadě
čenském, který byl do braní úplatků.
p r ů v o d b o ž íh o t ě l a v s y d n e y
— Vláda kanadské provin Sdružení demokratických
února 1948 stálým čs. de — Na valné hromadě od cie Ontario udělila letos
Čechoslováků v Ciceru.
Letos jsme byli pozváni, abychom se zúčastnili
legátem v UNESCO. Po bočky kanadského Čs. ná nejvyšší vyznamenání. Ja Dl., byl zvolen předsedou
průvodu Božího Těla v samostatné skupině. Průvod
okupaci Paříže nacisty by rodního sdružení v Batavě ké uděluje svým občanům
čpět.. Josef Jakl a tajem
vyjde 20. června o ViZ. hodině odp. z Domremy Golla paní Opočenská zatče byl zvolen předsedou opět v oboru tSesaé výchovy a
níkem Miroslav Mejzr.
lége, Five Dock a povede ho sám kardinál Fréeman.
na gestapem a strávila A. Daičar a jednatelem K. spaste.
ráčelmkori čs. — Svobodná společnost na
Sejdeme se o 2. hod. odp. na rohu Park Rd. a First
zbytek války v koncen Seif.
Sokofctva v zahranič Ja podpora přátelství s náro
Avenue ve Five Dock. Kroje jsou velmi vítány!
tračním táboře v Rawens- — V Montrealu oslavil. no WaJdauídvi.
dy Československa v Mni
bruecku. - Pohřbu žehem Dp. Jiří Novotný 25. výro
chově
(předseda Luděk
D Ů LE Ž IT Á OSLAVA
dne 19, 5. se zúčastnila čí vysvěcení na kněze. P o — 'Dr. M ifaiáš Ferjeričík P a d u n sa ) ©ZBámBa, že
početná skupina, přátel z chází z Moravy a dříve se- po zvotesi předsedáš. dříve podaná písemná í
V
Sydney
budou
letos oslavovat sv. Cyrila a Me
pařížské čs. kolonie. Uma působil ve Vatikánu a ve Čs. Eárwfei ‘rady amerar- šstré žádost, o milost pro toděje společně všechny slovanské národy, které při
kě
vzdal
fžnkce
m
isos popelem zesnulé byla Španělsku.
8 čs. vězňů - dvou skupin jaly křesťanství jejich prostřednictvím, a to v neděli
odeslána do rodinné hrob — Už v dubnu požádal v předsedy čs. S aM stva v únosců letadel z Českoslo 11." července 1976 v Polish War Memoriál, Marayong.
ky v Maršovicích u Bene Dánska o politický asyl zaůrasjSL 'Smtým
5tám kardinál Freeman bude sloužit v 1.30 hod. odpo
venska - adresovaná ba
šéíšamerarnan pražské .te předsedou Čs. Sokofatva v
šova.
vrwrsfcéniii ministerskému ledne mši sv. a skoro všichni sydneyští kněží slovan
zahragiH
tyl
zvolen
Jozel
— Čsl. obec legionářská levize Jan KearaaxL.
předsedovi Dr. A. Goppe- ské národnosti s ním budou koncelebrovat. Všechny
v Chicagu zvolila na val — Publikace OS laaogresa. Harvaáli z Pafetsaa, N . J „ IsvL byla nyní příznivé národnosti se zúčastní zpěvem. Po bohoslužbách bu
USA.
v
níž
je
eveřepaĚEa
nedáv
né hromadě 23. 5. tento
vyřízena. Tři tito čs. věz de kulturní program, kterého se také zúčastní jedvýbor:
předseda Dr. L. ná výpověď feýralél© Ma — V e veka .31 let. zemřel ňové již bylí propuštěni, j notlivé národnosti zvláštním vystoupením. Přijďte
Rozbořil, I. místopr. gen. jora čs. šgioeážsá slisž&f v Ciašcag®. na. .srdeční in případ zbylých tří se pře j všichni a pokud možno v národních krojích. Předem
Dr. M. Ferjenčik, H. mí- Fro-ííka. uveřejšcje též fo  farkt pracovník exilových zkušuje.
i děkuje O. Vladimír Ondrášek S.D.B., 13 Grantham St.,
stopř. plk. O. Pejša. jed tografie 19 čs. agesÉK, kte a krajanských organizaci
KL/Zprav./čS/HD Burwood, NSW. 2134, tel. (Sydney) 747-5611.
ří působili oebo- dosud pů á W s Šalamoun. Veřejné
natel Zdeněk Václavák.
— V předvečer návštěvy sobí v OSAí. Jat® «a: ho života se zúčastnil po
Gustáva Husáka v Bonnu Oldřich Sos. Jas Padák. odchodu do exilu v r. 1948
poslala skupina českých a Jan Pátek. Josef Kafcia. v Německu, poté v době
slovenských exulantů (Ota Miloslav Čech, aflšrsstav
Filip, prof. Jiří Horák, Neeválač. cčk JS í SvočoPetr Klášterský, R. Luža. da. Antošů Bteaar. M o SWiSS TRA1NED
dr. I. Pfa ff, J. škvorecký mír šHhavý. M ta žáš PraW ATCHM AKERS
JasiasSsF N&aec,
aj.) poselství spolkovému ger.
K. Eboer

CAIRNS

SY D N EY

SEVERNÍ QUEENSLAND

19 York St..
SY D N E Y
vchod. do Wynyard S te
CaapraiS pohyb, scho
dům*. Tešeftus: 29-730

SKVĚLÉ POZEMKY

(20 minut jízdy od G.P.O. Cairns)

íHlliSBBBBBBBBBMaBBMW iMMNMBBMBMMMBMi

Společnost pro vědy a uměsí v Syšaey
1 pořádá cestopisnou besedu s Dr. C. 3BL Sasicem
i
na thema
'

"PŘ ES

ANDY A PAJKPY"

(putování napřič Jižní -Amseřifase),
(
1'
která bude doprovázena diapositivy.
1 Beseda se koná v pátek doe 15. července 1SFS
' v 7.30 hod. na School of Drama. University of
1 New South Wales, Anzac Paraée. KessiBgfoE. '
i
(vjezd- z Barker Střed;).
'
Těšíme se na Vaši účast
Pozvěte své známé *
Vstupné dobrovolné
!

V NOVĚ BUDOVANÉM SÍDLLIŠTI

; M ELfO R A K EN M ELS

,™l H H e i e AVONDÁLE
PARK

O t e d a i n n svate
srěbo pejšsfca.
JedccíFré dbytování
7 i Sb .
báraptá feny
Udělejte š
včas.

I

* Několik minut jízdy k pobřeží

I— A C- MOJŽÍŠ
Let Z.
Cedar Creek

_/C A m N S ^\

ISLAND

* Mnoho mil nádherného výhledu na more

Rd_„

» Hi-tflA lK R K

l.

NSW. 2512.
Tel. MiS - 81842S

* Elektřina
parcele

xl

DOBRÁ Č ESK Á K U C H Y N Ě
je hlavní atrakcí, kterou poskytuje
i velmi náročným hostům

LIDO RESTAURANT
2 Roslyn St., Kings Cross, NSW.
Telefon 358-4344
• Otevřeno denně od 5. hod. odp. do půlnocí,
v neděli od 12. hod. polední do půlnoci.
Plná likérová licence.
Privátní oslavy různého druhu ve zvi. místností.
Srdečně zve Jarda Yondrášek

* HODINÁŘ *
* ZLATNÍK *
5TEV EN YA RD Y

(proti Trocaderu)

*

Velký sklad zlatých aj i
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou: ‘ .
Mluvíme česky
a slovenský.

-

N S W

/

______________

[

L

;r

Plně asfaltová silnice

V
I
BRISBANE © y

i
|

S® George St..
... Sydney

Telefon: 61-8579

* V sousedství jsou subtropické lesy

QUEENSLAND\

f l N S B E D B B a B B M M M M M M M

•<:

a voda zavedeny ke každé

* Stavební parcely 80Q m2 až 1 akr

Podrobné informace sdělí
ALLAN HOGHDEN REÁL ESTATE,
162 Queen St., Woollahra — Sydney, NSW.
' Telefon (Sydney) 32-1394

14. 6. 1976
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Sociální zabezpečení v Československu

The National Bank
se snaží ze všech sil

Alois Rozehnal
Pokračování z minulého čísla
3. PR O M LČ EN Í NÁROKU
Nový zákon o sociálním zabezpečení, který nabyl
účinnosti od 1. I. 1976, stanoví obecnou podmínku pro
vznik nároku takto:
— Pokud zákon požaduje pro vznik nároku na dů
chod, aby v době splněni všech podmínek trvalo za
městnání, považuje se tato podmínka za splněnou
též, jestliže ke splnění všech podmínek nároku došlo
nejpozději do dvou roků od skončení zaměstnání (par.
13 odst. 3).
Uplynutí lhůty dvou let od skončení zaměstnání
má tudíž za následek zánik nároku na důchod, takže
není správné další tvrzení zákona, podle něhož prá
vo na dávku se nepromlčuje (par. 71 odst. 1). Pro• mlčecí lhůta dvou let byla již v prvním zákoně o
sociálním zabezpečení z r. 1956 (par. 9, 12) a byla
převzata i do druhého zákona o sociálním zabezpe
čení z r. 1964 (par. 11, 12), kde byla zařazena do
zvláštního ustanovení o nároku na důchod starobní.
Dnešní zařazení této promlčecí lhůty mezi obecné
podmínky na jakýkoliv důchod (par. 36/1, 57/1, 125/1,
156/4) vyřešilo spory o tom. zda lze uplatnit později
nárok na důchod. Byla tím potvrzena správnost ná
zoru pisatele, že nárok na důchod zaniká uplynutím
lhůty dvou roků. (Hlas domova, 17. III. 1975).
Účelem ustanovení propadné lhůty dvou let je udržet pracovníka co nejdéle v zaměstnání. Podle obec
ných zásad sociálního pojištění je totiž při splnění
podmínky věku pracovníka (60-65 let) rozhodná délka
doby zaměstnání nebo doby pojištění (počet zapla
cených prémií nebo pojištěných období), ale nikoli
doba od skončení zaměstnání; pracovník má být plně
pojištěn bez ohledu na to, jak dlouhá doba uplynula
od skončení zaměstnání do uplatnění nároku. Podle
socialistických zásad sociálního zabezpečení má však
být co nejdéle udržen aktivní pracovní poměr, aby
pracovník před dosažením potřebného věku (60-65 let)
a po splnění pracovní doby (10-25 let) zbytečně dlou
ho nezahálel.
4. DŮCHODOVÁ V ÝSTA V B A
Třídní hledisko je základním měřítkem sociálního
pojištění a uplatňuje se zejména ve výpočtu skuteč
né a náhradní doby zaměstnání, pracovním zařaze
ní, ve stanovení dávek a v celém důchodovém systé
mu, který je navíc ovládán potřebami národního ho
spodářství. Třídní hledisko a důchodová diskriminaceprolínají celým systémem sociálního pojištění a za
tlačují do pozadí jeho humanitní stránku. (Alois Ro
zehnal: Unfulfilled Promises — Sociál Insurance in
Czechoslovakia; Accademia Cristiana Cecoslovacca,
Roiňa, 1961, s. 213-226).

státní moci dostali lepší sociální zabezpečení vojáci
z povoiam, pnsíušrnci booru naruuin oezpecnosu a
příslušníci sporů nápravné výchovy (par. 162-166).
Jako druhořadí občané dostali horší sociální zabez
pečení kolektivní zemědělci z JZD (par. 101-102) a
nejhorší zabezpečení pak zůstalo pro jednotlivě ho
spodařící zemědělce a jiné osoby samostatně hospo
dařící. (Vyhláška federálního ministerstva práce a
sociálních věcí z 20. XI. 1975, č. 128 Sb., kterou se
provádí zákon o sociálním zabezpečení, par. 98-124).

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

Avšak ani zaměstnanci nejsou mezi sebou rovni,
nýbrž podle hospodářských zájmů jsou rozděleni dc
tří pracovních kategorií, které jsou podle zákona
rozhodné pro přiznání a výpočet důchodů (par. 12).
Nejvíce zaměstnanců je v nejméně výhodné IH. pra
covní kategorii, kde se počítá se základem 50% prů
měrného měsíčního výdělku,.který se v každé násle
dující kategorii zvyšuje o 5% při mzdách stoupajících
vždy asi o 50%; přitom se zároveň snižuje věk po
třebný k dosaženi důchodu z 65 resp. 60 let na 58
a 55 let. Nejvyšší výměra starobního důchodu v pev
ných částkách činí v pracovní kategorii I 2.500 Kčs
měsíčně (po dalším zaměstnání 3.000 Kčs měsíčně), v
kategorii II 2.150 Kčs měsíčně a v kategorii II I nej
méně 400 Kčs (par. 23).
Z důchodového zabezpečení se poskytují podle zá
kona dávky uvedené v par. 8: a) důchody: 1. sta
robní, 2. invalidní, 3. za výsluhu let, 4. vdovský, 5.
sirotčí, 6. manželky, 7. osobní, 8. sociální; b) vý
chovné k důchodům; c) zvýšení důchodu a výživného
pro bezmocnost.
Důchod za výsluhu let se poskytuje výkonným let
cům, vrcholným umělcům, vojákům z povolání a pří
slušníkům Sboru národní bezpečnosti, kteří vykonávají
funkci zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebez
pečnosti (par. 35).
Důchod osobní stojí nad zákonem, který o něm sta
noví: Zvlášť zasloužilým pracujícím v oboru hospo
dářství, vědy, školství, kultury, obrany a bezpeč
nosti vlasti, v oboru správy a v jiných úsecích veřej
né činnosti, jakož i pozůstalým po nich může být
přiznán osobní důchod (par. 44).
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Vdovský důchod naproti tomu nepožívá politického
ochranářství, ale podléhá potřebě národního hospodář
ství a pracovního nasazení, jak vidno z ustanoveni
zákona v par. 37:

daní, životních
z dědictví atd.
Je to též
zásobárna
informací
ných peněžních
zálež’ testech.
Požádejte o
■ isk ředitele
nej bližší filiálky
Národní banky.
Netvrdíme, že
známe metodu,
jak okamžitě
odstranit inflaci
ale touto knihou
můžeme zmírnit
její náraz. A to
je dobrý začátek

^ National Bank

1. Vdovský důchod náleží vdově po dobu jednoho
roku od smrti manžela.
2. Po uplynutí této doby náleží vdovský důchod,
jestliže vdova splňuje některou z těchto podmínek:
a) je plně invalidní, b) pečuje alespoň o jedno dítě,
jež má nárok na sirotčí důchod, c) vychovala aspoň
Nový zákon z 12. listopadu 1975, č. 121 Sb., o so tři děti, d) dosáhla věku 45 let a vychovala dvě děti,
ciálním zabezpečení, staví na starých diskriminacích e) dosáhla věku 50 let, f) dosáhla věku aspoň 40 let
i po sloučení různých druhů pojištění. Jako pilíře ke dni smrti manžela, který zemřel následkem úrazu

300-P-955

utrpěného při plnění pracovních úkolů v zaměstnám
í. pracovní kategorie.
Vdovský důchod činí 60% důchodu zemřelého man-,
želá, nejméně však 360 Kčs měsíčně (par. 38).
Vdovecký důchod náležel vdovci po zaměstnanky
ni (důchodkyni), byl-li invalidní a poslední rok před
smrtí manželky odkázán na je jí výdělek nebo důchod
(par. 25), nebyl však převzat a neexistuje v nové
úpravě.
Diskriminace dospělých se dá vysvětlit třídní ne
návistí. Diskriminace dětí, které nemají ze zákona
nárok na podporu při narození a na přídavky na děti
jako ostatní (par. 123, 124), zůstává bez vysvětlení.
(Pokračování příště)

Přijmeme společníky (společníka)
K T E Ř Í S E STANOU S P O L U M A JIT EL I DŮLN Í HO PODNIKU V A U S T R Á LII v oblasti bohaté
na nerosty — v podniku, který má zcela mimořádné předpoklady k vysokým ziskům.
M INIM ÁLNÍ VÝNOS Z INVESTOVANÉHO

'
.1
,
*j

K A P IT Á L U J E 20%.

Ten je ZA RU ČEN v souhlase s Důlním zákonem a doplňujícími předpisy.
M INIM ÁLN Í INVESTICE ČINÍ $ 250.00 až do celkové částky $, 50.000.00 provozního kapitálu.
Předmětem podnikání je dolování dále uvedených nerostů/kovů s použitím už plné vybudo
vaných důlních zařízení, která si vyžádala nákladu přibližně $ 100.000.00:

j|

a)

H
I

síranu barnatého (Barium Sulphate), používaného v průmyslu, který se zabývá výrobou

gumárenského

zboží

(včetně pneumatik), průmyslových filerů

(včetně tmelů), barev, foto-

papírů, vysoce kvalitních obložení, keramiky, skla, ocele, asbestu, jakož i pří vrtání studní
na ropu a plyn.
b) živce

(Feldspar), potřebného k výrobě jemného porcelánu a keramiky.

c) zlata, které je však v podniku považováno za vedlejší produkt, s ohledem na

důležitost

a poptávku převyšuje zájem o dolování hořejších dvou nerostů.
Podrobnější informace nechť si vážní zájemci laskavě vyžádají v advokátní kanceláři
M ORRIS M IL D E R

& CO.,

Solicitors,

telefon

1443 Malvern

Road,

Glen

Iris, V ic.,

(Melboume) 20-8452.
Ref. M. m-. . .

PEČ EM E PO N AŠEM

Vzhledem k velkému zájmu a poptávce
rozšiřujeme podnik o
PEKAŘSKÉ VÝROBKY
;
Kromě dortů a -jakostního pečivá vyrábíme
!
* ČAJOVÉ ZÁKUSKY * BÁBOVKY
* MAKOVÉ ZÁVINY * TVAROHOVÉ KOLÁČE
Vždy v pátek a v sobotu: MÁSLOVÉ ROHLÍKY
* BRIOŠKY * BOSŇÁKY * GRAHAMŮV CHLÉB
CONWAYS
CAKES,
maj. B. & E . Dvořáčkovi,
cukrárna a pekárna,
192 Commercial Rd , Prahran, Vic.
(naproti tržnici). Tel. 512415
T -u -

................. .................................. .. ■

..
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John Barron: K G B — The Secret WorK Of
Soviet Secret Agents. Corgi Books, 1974,
stři 600, fotogr. přílohy, $ 2.60.

S
Poskytujeme službu v
S
PO KLÁDÁN Í PO DLAHO VÉ K R Y T IN Y
§ * čtverce * korky * parkety * broušení a lakování
P
* jakož i opravy a obnovení starých podlah
H
U N IV ER S A L FLO O R CO V ER IN G S
g
49 Karnak Rd., Ashburton, Vic. 3147
Q
Volejte tel. 25-5646 (F. Juřík) -

Ve znamení meče a Štítu

KGB — sovětská špionážní agentura má ve svém
znaku meč a štít ne snad jako symbol obrany, ale
naopak — útoku, agrese, násilí. Ve dnech, kdy jsem
četl recenzovanou knihu, melbournské noviny Sun
uveřejňovaly na několik pokračování excerpta z publi
kace, která naznačuje, že na atentátu na Johna Kennedyho se nemálo podílela i tato sovětská agentura
na Vladislava (ostatně jed — KGB (M . Eddowes: November 22 — How They
Killed Kennedy). Oswald, který Kennedyho údajně
nomu z ' nejdojemnějších
zavraždil, měřil podle přesných záznamů amerického
čísel antologie). Liší se námořnictva, u kterého sloužil, o 5 cm méně než po
však
také diametrálně W é m návratu ze SSSR a v době, kdy byl zastřelen
od varování Karla Pecky, Rubym. Toto ovšem v -knize, o které dnes referuji,
uveřejněno není, 14 kapitol, 4 přílohy a ediční po
který za putování po zru
známky jsou zaměřeny na jiné skutečnosti. Čtenáři
šených jáchymovských tá Readers' Dugest je většinou znají, protože autor kni
borech vidí záruku, že se hy- řadu let přispíval do tohoto časopisu a kniha
nebudou tábory' budovat vlastně vznikla soustředěním nejžajímavějšíčh článků
znovu, ani ty “ s lidskou věnovaných aktivitě KGB.
Autora samozřejmě nejvíce zajímaly ty okolnosti,
tváří” , v tom, že "nem.
které se místně pojily se Spojenými státy, to ovšem
dostatek ochotných, steří neznamená, že se v knize neseznamujeme s popisem
by nastoupili na místa ba- 'událostí v Jižní Americe, Evropě, Asii i Africe. Sochařů do věznic a lágrů, \větská špionážní s íť rozhodila své .sítě skutečně po
není dost soudců, kteří ba ’ celém světě, i když její centra jsou ve Washingtonu
' či Mexiko City1, když nepočítám to moskevské, odse "propůjčili k vynášení
, kud se rekrutují sovětští agenti. Ti jsou na své úkopředem připravených roz |ly připravováni ve zvláštní škole i po mnoho let,
sudků. je pramálo žurnali |některým se kratší či delší dobu daří plnit své úko
stů. kteří by vytvářeh ny. někteří jsou v zemích, kam jsou vysláni, odhaleatmosféru, v wk b y se [ ní ve velmi krátké době. Více než dvě třetiny soI větských diplomatických a konzulárních úředníků pramohlo soudit” : ale pozna ícuje pro sovětskou rozvědku, pronikají do mezinámenává, že “ cpatraosíí ! rodních organizací — od meteorologické agentury až
nezbývá” , protože “ tráva í po sekretariát Spojených národů,
roste rycMe” - Jak.lycfcle- j Ani nás nepřekvapí, kolik špinavé práce dělá pro
j KGB československá státní bezpečnost, její agenti
lo už dnes víme.
I neváhají ve prospěch Sovětského svazu nejen prováNěkolik případa pesraek- |dět strategickou, vojenskou, politickou a ekonomickou
vrn aných z padesátých í špionáž a diverzi, ale dokonce i vraždit To již je
let. které velmi cřriari odporné vazalství.
i V Barronově knize jsem narazil několikrát i na
zaznaiaefflai JSn Leóerer a
! jméno bývalého majora StÍB Josefa Frolíka, který '
které právě íg ůzaým kont i se v roce 1969 přesunul do USA. Leo Coc-per v Lonrastem ohíDsfeCiSíi Bčecébo ■dýně vydal vloni jeho zajímavé memoáry The Frolik
se střízlivým stylem vyvo Defection, o kterých HD již referoval. Kniha stojí
lávají buši. kůži. se vym y A S 8.40. v posledních dnech se objevilo v austral
ských knihukupectvíeh. levné, vydání Frolíkovy kni
kají ceJiovÉsssa xamĚřecí hy z nakladatelství Corgi v ceně A $ 1.90.
IP
antologie, protože byty po
psány na. svobodě a d§«sfao poté, co se staly, iseo básní Josefa Palivce, Já uvědomí, kolik talentu při
je jím p r e d p o s i e d i E s i m čí na Zahradníčka, Václava šlo nazmar, kolik krásy
slem a jakoby ta zlá léta Recee a Josefa Kostohry- mohlo být vytvořeno, kdy
bilancovaly.. Trocha jinak. ze a z citátů z dokumentů by nebylo několika negraa'e nssaésě působivě, se s teroru padesátých let. motů, chtějících vnutit ce
retrospektiva. lému národu násilím svůj
dívá zpět pásna, které se Smutná
J- S.
stavil Jaroslav Btesfer z zvláště pro toho. kdo si “ pokrok” .

14. 6. 1976
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Splátka na národní dluh
(Pokračování se str. 7)
bezecti, konec ponížení”
byť je nám Bohem urče
no padnout, čteme tu va
lérovsky laděné verše Jo
sefa Palivce, mohutnoi
báseň Josefa Kostohryzc
Mohyly, v níž básník v<:
vzpomínkách, rekapitulují
svůj život od útlého mlád
až po léta padesátá, kdj
‘ ‘spadla klec” , a dobírá sí
k poznání, které jako bv
spočívalo na celé antcíc
gii: “ Nechal jsem srdce
své v Leopoldově, / v Lub
janče, na smutných So
lovkách, v Řecku, / Var
šava, Osvětim,
Mexico
Madrid, / Afrika, Peking
mým trápením mluví. /
jsem, bídný, ubohý, všu
de, kde básník / svou ce
stou svobodu překrásnou
hledá, / všude, kde kdo
koli trpí. A nechal jsem
srdce / ženám a dětem,
jež musely hrát si / na
místě popravčím, tam. kde
se věší. / Jsem s nimi. '
nechci být nikomu c:z±. A
všude / všude je domov
můj, kde padla slza. ,
Přejte mi, a ť se tam za
stavím ještě, / přejte mu
loučit se tím, co je bá
seň / a pravda.”
Jeho poselství je doce
la jiné než lyrická zasta
vení třebas Michala Ma
řeše, podobající se spíše
Řeči pro krematorium Ja-
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V ELKO O BCH O D N Í CEN Y K A M K O LI V A U S T R Á LII

J. Kinda & Co. Pty. Ltd.
407 BLACKSHAWS RD., NORTH ALTONA, YIC. 3025
TELEFON 314-6U1, 314-6281
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CENÍK

(Ceny jsou včetně poštovného)

\

J. Kraus: To na tobě doschne $ 4.60
?
Podivuhodná dobrodružství Váni Chmotanova (Sa->
tira. Sovětský samizdat) $ 4.20
\
O. Filip: Poskvrněné početí $ 4.40
\
K. Pecka: Pasáž $ 4.20
C
P. Eisner: čeština poklepem a. poslechem $ 5.90 c
J. Kozák: Without a Shot being Fired $ 1.50
b
V. Blažek: Mariáš v Reykjaviku $ 4.<
J. Škvorecký: Konec poručíka Borůvky $ 4.J
V. Fischl: Kuropění $ 5.C
Franz Kafka: Proces $ 5.5
Duerrenmatt: Soudce a jeho kat $ 4.50
£
Kristofori (kresby) $ 6.80
i
P. Eisner: Chrám i tvrz (2 díly) $ 10.7r
1
Ferd. Peroutka: Budování státu. 1. " „zek $ 5.90 \
R. Kefalín: Černí baroni $ 5.20
v
K. J. Krušina: Matylda a my -iva S 4.60
c
Jack London: Bílý tesák S 4.30 .
?
Ivan Diviš: Noé vypouští krkavce (básně) $ 3.60 ?
EDICE AKT: J. Schilling: Jestřáb $ 3.30, J. Schnei-S
der: Jak číst ohňostroje $ 3.30, A. Lidin: Psycho-s
genes $ 3.30, J. Strnad: Pohádky $ 3.30, R. Štorch:<
Jaký je druhý břeh jara $ 3.30. G. Goepfertová:<
Ohňostroj marnosti $ 3.30.
5
Bři Medvěděvové: Kdo šílí? $ 3.80
i
P. Pasek; Tokio volá Honolulu $ 5.f
J. Drábek: A co Václav? $ 4.$
Alan Levý: Pražské peřeje $ 4.?
J. Válek: Smutný muž $ 4.40
f
S. Ochová: Sůl země a blbá ovce $ 3.70
.?
O. Filip: Blázen ve městě $ 4.80
S
Z. Němeček: Ďábel mluví Španělsky $ 4.80
š
E. Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.90
5
Ota Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka ze<
Slezské Ostravy (4 díly), každý po $ 3.80
,
>
P. Eisner: Mamince $ 4.80
1
P. Tigrid: Politická emigrace v atomovém věku?
$ 3.90
>
K. Pecka: Štěpení $ 4.40
5
Poesie J. Kováříčka (2 díly) $ 3.10
k
Ha, ha. ha, ha (kreslený humor — Lit. klub švéd-i
sko) $ 4.20
f
Zpěvníčky Lit. klubu ve Švédsku $ 1.10
>
J. Danius: Zrod Satanova atomu — 3 díly — sní->
žená celková cena $ 8.20
5
B. Lockhart: Britský agent $ 4.10
5
J. Hochman: Jelení Brod $ 3.90
5
J. Beneš: Druhý dech $ 4.70
s
Egon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty5
o jeho díle a osudu. Uspořádal R. šturm $ 4.20 i ,
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KONCERT ZDEŇKA BRUDERHANSE
V MELBOURNE

DOMOVA
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CENU EGONA HOSTOVSKĚHO
za nejlepší prozaické -dílo českého nebo slovenského
autora v exilu vydané v roce 1975 udělila porota ve
složení A. J. Liehm, Josef skvorecký a Jiří Vosko
vec in memoriam VRATISLAVU BLAŽKOVI za knihu
MARIÁŠ V REYKJAVIKU vydanou nakladatelstvím
Síxty Eight Publishers v Torontu. Cena se uděluje
každoročně z nadace zřízené paní Reginou Hostovskou. Byla založena v řoce 1974, kdy ji jako první
dostal Jaroslav Vejvoda za knihu Plující andělé, le
tící ryby.

Č ES K O S LO V E N S K É RO ZHLASO VÉ V YS ÍLÁ N Í
V M ELB O U R N E
3ZZ A CCESS RÁDIO
1220 KHz
Pravidelné vysílání je každé úterý v 10.39 hod. večer.
Program se opakuje vždy následující středu v 10.30
rod. dopoledne.
L5. a 16. 6.: Pražský Dixiland a zprávy
22. a 23. 6.: Hovoří naši herci

B ES E D A , čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne,
děkuje všem přátelům hudby. a umění za nevšední
podporu koncertu operní hudby a zpěvu zakoupením
všech vstupenek již dva týdny před koncertem. Pro
ty, na které se nedostaly lístky na koncert 19. 6., bu
de Beseda koncert (ještě rozšířený) opakovat ’ v so
botu 21. srpna v divadelním sále Princes Hill High
School, North Carlton.
V neděli 11. 7. pořádá Beseda výlet autobusem za
sněhem na Mt. Buller. Informace: tel. 480-2737.

Proti slabému soupeři podala Slavia na stadiónu
v Olympic Parku velmi slabý výkon a přispěla tak
velkou měrou k tomu, že celý zápas měl špatnou,
“ neligovou” úroveň. Ze všeho nejvíc vynikl nezájem
hráčů. Teprve branka Polonie v 65. minutě probudila
poněkud celý tým, ale pak zase střelecká neschop
nost zahránila, aby se mužstvu podařilo aspoň vy
rovnat.
Druhé mužstvo prohrálo rovněž 0: 1 .
V neděli 20. června hraje Slavia proti Macedonii na
Cochrane Reserve, Collier St., Preston a v sobotu
26. června proti mužstvu Hakoah na . stadiónu v
Middle Parku.

Dozvíme se mnono uuvuuu, proč jen hrstka meibournskycn Krajanu si pnšia poslechnout soiovy Kunčert na lietnu z,aeinka tíruaernanse z Aueiaiaske uni
versity. Dona 6.3u večer není vnoana, uyio nevnune
počasí, na teievizi byi zajímavý poraa . .. Všichni ti,
Kteří "měli důvod", prisn o veiky hudeoni zážitek.
Zdeněk Bruderhans, oyvaly první nétnísta pražského
rozhlasového orchestru, svým koncertem prokázal, že
je velký uměiec, a nadšeny aplaus, který sklízel v
koncertní smí a druhy den od Kritiků meioournských
novin, je plně zaslouženy. Nádherná tónová kultura a
bezvadná muzikáinost, Kterými vedl posluchače jed
V ALN Á HROMADA
notlivými staletími hudby, prokazovaly nepochynné,
československé sdružení ve Viktorii koná svoji řád
že se Zdeněk Bruderhans muže řadit k největším sou nou valnou hromadu v pátek 18. června 1976 v 8 ho
časným flétnistům na světě.
din večer v místnostech Good Neighbour Council, 575
VÝSTAVA IZRAELSKÉHO UMĚNÍ
V MELBOURNE
Slýcháváme, že pro múzy není v době války místo
a čas. Izrael, který žije již více než 10 let ve stavu
válečných konfliktu a napětí, tomuto tlaku odolává
a je místem, kde se zřejmě soustřeďují desítky tvo
řivých umělců. V zemi, která zápasí o svou existen
cí, je to překvapující a inspirující. Tamní atmosféra
nedává impulz k politickému a siláckému paumění,
ale ke skutečně tvořivé a ímagmující výtvarné práci.
O tom se můžeme přesvědčit na současné výstavě v
Melbourne (International Originál Gallery, proti Collíngwood Technical College v Johnson St.). Práce
8 izraelských výtvarníků zastupuje mnohé obory vý
tvarného umění — malířství, grafiku, keramiku, vit
ráž a umělecké sklářství. Mezi ostatními můžete
shlédnout biografické listy Tuvia Beeriho (Tomáše
Beera), narozeného v Československu, odkud se vy
stěhoval v r. 1957. Výtvarné umění studoval v Pra
ze a po vystěhování je doplnil na škole krásných umě
ní v Paříži. Dnes vyučuje na Umělecko-průmyslovém
učilišti v Bazalel v Izraeli. Jeho grafika dosahuje
úrovně otevírající mu výstavní síně celého světa.
Izraelské malířství reprezentují obrazy Yosyla
Bergnera, který se narodil v r. 1920 ve Vídni, vyrů
stal však v Praze. Až těsně před válkou emigroval
do Austrálie a po válečné vojenské službě se usadil
v Tel Avivu. Je známý nejen jako malíř, ale i jako
divadelní výtvarník.
V. D.
ZBORNÍK
O SLOVENSKŮM NARODNOM POVSTÁNÍ
Stála konferencia slovenských demokratických exulantov vydala publikáciu o Siovenskom národnom
povstání. Publikácia, ktorú vytlačila tlačiareů Masarykovej Haly v Torontě, má 434 stran a prináša
15 originálnych príspevkov od organizátorov a priamých účastníkov povstania (Dr. Lettrich, Dr. Ferjenčik, Dr. Beharka, R. Fraštacký, Dr. Martin Kvetko, kpt. Sečanský a ď alší), ako aj úvahy historikov
profesora Miroslava Ličku a Dr. Ladislava Lipschera. Dr. Múdry popisuje reakciu západu na povstanie. Účelom publikácie je osobnými zážitkami, skusenosťamí a spomienkami účastníkov ako aj hodnotením spomenutých odbomíkov vyvrátit’ falšovanie
tejto významnej epochy slovenského národného a čes
koslovenského vývoja komunistickým režimom, po
mócť budúcim historikom k objektivnemu zhodnoteniu týchto dejov. Publikácia stojí 10 dolárov a 80
centov (na úhradu manipulačných a poštovných vý
loh). Knihu možno objednat’ na adrese: Naše snahy,
c/o Martin Kvetko, 83-45 Broadway, Elmhurst, N. Y.
11373, USA.

ČESKÉ A SLOVENSKÉ KNIHY
Česká kuchařka “ Vaříme zdravě, chutně a hospo
dárně” $ 4.70, Marek: Panoptikum hříšných lidí
$ 2.80, Droppa: Slovenské jaskyne $ 7.20, Ehm:
Praha v 88 barev, fotogr. $ 6.80, Hrubín: špalíček
veršů a pohádek $ 6.80, Janšta: Slovenské hrady
$ 4.-, Jirásek: Skaláci $.2.20, Matys: Kutnohorské
pověsti $ 2.90, Palacký: Z dějin národu českého
; $ 3.90, Rais: Kalibův zločin $ 1.90, Němcová: Čtyři
doby $ 3.30, Mrštík: Zumři $ 3.-, Vrchlický: Šárka
$ 1.60, Walker: Za spravedlnost ’$ 1.80, Světlá:
Hubička $ 1.80, John: Večery na slamníku $ 2.30,
Juvenalis: Satiry $ 2.90, Sekora: Brouk Pytlík
$ 2.80, Sekora: Broučci na pouti $ 1.30, Lidové
pohádky — český Honza $ 3.90.
K ceně laskavě připočtěte poštovné

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R., GPO Melbourne, 3001
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SOKOL M ELB O U R N E — ODBOR O D BÍJEN Á
V 11. kole zvítězili volejbalisté Sokola lehce nad
dubem V.I.C.L. 3 : 0 (15 : 0, 15 : 0, 15 : 0). ve 12. to
oylo těžší s klubem Wallabies, kde se Sokol musel
smířit;— vzhledem k časové tísni — s remizí (12 : 15,
15 : 9, 6 : 0 ) . Zato v dalším kole si přišli sokolští bor
ti na své, když po výborném výkonu porazili do té
doby vedoucí klub tabulky, Latrobe University 2 : 1
Elizabeth St., Melbourne.
čs. sdružení jako exilová organizace měla za své (12 : 15, 15 : 10, 15 : 6) a tím se ujali vedení n . li
251eté existence a má i pro budoucno za úkol pra gy — přesto, že mají o zápas méně než následující
covat na poli ideovém, zabývat se otázkami svobody kluby. Ve 14. kole zvítězil Sokol opět 2 : 1 nad Ballaa demokracie ve vlasti a v rámci svých možností ratem (15 : 5, 15 : 7, 8 : 12).
Příští zápas Sokola se hraje 17. 6. v 8 hod. večer
pracovat k vzájemnému pochopení a pomoci všem
Čechům a Slovákům ve Viktorii, kteří pomoci potře v Y.M.C.A., Brighton Outer Črt. a tó s aspiranty na
J. K.
bují. Těšíme se proto, že se valné hromady zúčastní titul Pegasus.
nejen všichni členové, ale i další češi a Slováci, kteří
se zajímají o členství, nebo hosté. Všichni jsou srdečZ P R Á V Y S. K. SLA V IA M ELB O U R N E
uě vítáni.
Odstupující výbor.
S LA V IA — POLONIA 0 :1 ( 0: 0)

SPOJOVÁNÍ RODIN, rozdělených hranicemi států
a kontinentů, je jedním z hlavních úkolů, které si
vzala organizace International Sociál Service — sa
mostatná organizace, která však úzce spolupracuje
s Organizací Spojených národů aj. Z výročního shro
máždění australské odbočky, konaného před týdnem
a z vydaných publikací se dovídáme, že služeb této
dobrovolné a nepolitické organizace použilo s úspě
chem už několik Čechů a Slováků v Austrálii při
snaze získat v Československu povolení k tomu, aby
tam zanechané děti směly následovat své rodiče.
Adresa: International Sociál Service, Australian
Branch, 280 Church St., Richmond, Vic. 3121, tel.
(Melb.) 42-4538. Sekretářkou (Hon.) je paní Helena
Talacková, takže event. korespondenci můžete vyři
zovat česky neb slovenský.

P O D LE
Z P R Á V Y to- ;
rontského listu Globe and
Mail (27. 5.) byla zadrže
na skupina Čechoslováků
pro pašování a prodej drogů. Jmenuje 4 návštěvní
ky z Curychu ve Švýca
rech (Petra Dvořáka, Vla
dimíra Vraného, Josefa
Petra Cikána a Edvarda
Baftla)
a
Branislava
Fencla z Toronta. Po 6.
osobě policie pátrá.

tmmmmmmmmmmaĚmmmmĚĚmmammmmmmm
Z E M Ř E L HUGO RAUŠ
Dne 4. června zemřel v Hobartu bývalý čs. le
gionář a veřejný pracovník Hugo Rauš. Jako mla
dý muž bojoval v legiích v Rusku a ve Francii,
později v republice byl veřejně činný na Karlo
varsku, po druhé světové válce byl členem Zem
ského národního výboru v Praze. V exilu po roce
1948 spoluzakládal první čs. organizaci v Hobartu,
Čs. národní sdružení na Tasmánii, a byl jejím
prvním předsedou. Ale i v pozdějších létech při
vleklé chorobě nepřestal bedlivě sledovat veřejný
život ve svém prostředí i v našem exilu. Po celý
život se Hugo Rauš projevoval jako vlastenec a
nesmlouvavý demokrat. Zemřel v kruhu své rodi
ny a byl pochován dne 7. 6. do hrobu vedle své
dříve zesnulé manželky na hobartském hřbitově,
kam ho již předešlo několik Čechů a Slováků.
J. N. Tasmánie

T 'h lu b o k é !^ ž a lu o zn a m ^ T *v ^ ^ *^ M e íů m
známým, že dne 5. června 1976 odešel náhle
na věčnost můj drahý manžel, pan
JA RO SLA V M A RSH A LL
ve věku 64 roků.
Po církevních obřadech se konal pohřeb žehem dne 10. června 1976 ve Springvale.
Děkuji tímto všem, kteří doprovodili drahého
manžela na poslední cestě, za- květinové dary
spolků i jednotlivců a za všechna slova útěchy,
kterých se mi dostalo.
22 Bernard St.,
Jožka Marshallová
North Balwyn, Vic. 3104

S

National Mutual
INSURANCES

Žádejte nový
SEZNAM KNIH 1
Máme mnoho románů,
např. od Balzaca, Cronina,
Dostojevského.
Raise, Baara aj., dobrodruž. knih - Heyerdahl, Cooper, Curwood
aj., filozof.-polit. - Solženicyn, Preisner atd.
Též nový SEZNAMO
VACÍ VĚSTNÍK, jed
notí. č. $ 2.-. Pište na
CEN TR U M ,
Box 3458 STA C,
Hamilfon, Ont.,
CANADA

Volajte
Charles Antal
tel. (Melbourne)
42-0401

V melbournské nemocnici
Greenvale zemřel po dlou
hé nemoci ve věku 50 let
bývalý obětavý hráč míst
ního Sportovního klubu
Slavia Vladislav Jemelka.
Jeho pohřbu se zúčastnili
zástupci klubu a osobní
přátelé.

MELBOURNE.
i SYDNEY
PROŠÍVAN É
P Ř IK R Ý V K Y ,
PO V LA KY
ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. Q U ILTIN G
Anna Mendanová
Melbourne:
• 175 Brougham St.,
Kew Vic., tel. 86-8427
Sydney:
Telefon: 622-2453
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V M ELB O U R N E
můžete kupovat jednotlivá čísla
I
Hlasu domova v těchto prodejnách:
I
C IT Y : Prodejna na centrálním nádraží (Flinders St.
1
Station)
I
McGilFs Newsagency, 183 Elizabeth St. (proti GPO)
I
PRAH RAN : Markét, 205 Commercial Rd.
g
ST. K IL D A : Village Belle Newsagency, 161 Acland St.
I
W. H E ID E L B E R G : E. Kristl, Delicatessen, 3 Regent
|
Arcade, The Mali
■
C LA YT O N : Greet. Card Shop, 336 Clayton Rd.
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Bell tyčí 5,67 m

Další světové rekordy
Až do posledních olympijských her r. 1972 v Mnichově vyhráli američtí tyčkaři své soutěže na
všech olympijských hrách, v Mnichově zastavil jejich doménu východní Němec Wolfgang Nordwig, snad
však jen proto, že Američanům bylo zakázáno na poslední chvíli (až v Mnichově) skákat tyčemi ze zvlášt
ní umělé hmoty, kterými se připravovali na olympijská zápolení. Tím větší důvod k rehabilitaci bu
dou mít reprezentanti USA na olympiádě v Montrealu. A že se jim revanš může podařit, dokazují je
jich výkony. Už v halové sezóně neměli — až na dva polské skokany — na světě vážnější konkurenci,
nyní i na závodech pod širým nebem jdou od vítězství k vítězství. Jejich hvězdou prvé velikosti je
21 letý student Earl Bell, který na přeborech Spojených států ve Wichita v Kansasu zdolal laťku na
5,67 m, čímž překonal o 2 cm dosavadní světový rekord svého krajana
Dave Robertse z 30. března
1975. V Evropě jsou nejlepší dva polští tyčkaři Vladislav Kozakowicz a Tadeus Slusarski, kteří poslední
květnový víkend zdolali 5,62 m, což je nový evropský rekord.
V ženské lehké atletice dominují i nadále východ
ní Němky, které zřejmě najdou i na-OH-v Montrealu
ve většině disciplin těžko konkurenci. V posledních
dvou týdnech vytvořily další tři světové rekordy.
Nejprve na tzv. olympijském dnu v Drážďanech
skočila 211etá pětibojařka Siegren Sieglová do dálky
6,99 m, a pak na kvalifikačních závodech Východní
ho Německa o letenky na olympiádu v Karl Marx
Stadtu “ padly" dva další světové rekordy. Sprin
térská štafeta zaběhla 4 x 100 m za 42.5 vt. a koulařka Márianne Adamová vrhla 21.67 m, čímž pře
konala svůj vlastní světový rekord o 7 centimetrů.
Novou hvězdou čs. lehké atletiky je zřejmě nece
lých 20 let starý sprintér Roman Lacko, který nyní
v Třinci vyrovnal už podruhé v letošní sezóně časem
10,1 vt. československý rekord na 100 m. — Jozef
Plachý vyhrál ve Florencii mezinárodní závody na
800 m dobrým časem 1:45,78 min.

: : Fotbalová liga :
Drama vrcholí. Ani po 28. kole není jasno, kdo
z triumvirátu: Síavia — Slovan — Ostrava ligu vy
hraje. Zatímco “ červenobílí" uhráli v Košicích s
VSS velmi cennou remizu 1 : 1, zvítězil Slovan doma
nad Trnavou 2 : 1 a Ostrava dokonce (venku) v Třin
ci 2 : 1 . Situace je zcela otevřená. — V pásmu c
sestup se vše znovu zkomplikovalo. Třinec je sice
už sestupujícím týmem, zato však Jablonec má ješ
tě teoreticky možnost se na úkor Jednoty Trenčín
zachránit.
28. kolo: Dukla Praha — Teplice 6 : 0, Lok. Koši
ce — Bohemians Praha 1 : 1, Škoda Plzeň — Třen
čin 1: 0, Žilina — Inter Bratislava 2: 1, Třinec Baník Ostrava 1 : 2, Slovan Bratislava — Trnava
2 : 1 , Jablonec — Zbrojovka Brno 3 : 0, VSS Košice
— Slavia Praha 1: 1.
Tabulka po 28. kole: 1. Slavia Praha 34 bodů; 2
Slovan Bratislava, 3. Baník Ostrava (po 33 b.); 4.
Dukla Praha 32 b.; 5. Inter Bratislava, 6. Teplice
(po 30 b.); 7. Zbrojovka Brno, 8. Bohemians (po
28 b.); 9. Trnava, 10. VSS Košice, 11. Lok. Košice
(po 27 b .); 12. Žilina, 13. Plzeň (po 26 b .); 14. Tren
čín 24 b.; 15. Jablonec 23 b.; 16. Třinec 20 bodu.
PŘÍSNÁ O P A T Ř EN Í U E F A
Při mezinárodních fot- hárových soutěží jen ty
bálových utkáních dochá- kluby, u kterých je záruzí v hledištích stadiónů ka korektního chovám jestále k větším incidentům, jich diváků. Přesné znění
které mohou někdy skon- plánu mluvčí mezinárodní
čit tragicky. Aby tomu federace, generální sekrevšemu byl konec, vypra- tář Švýcar Hans Bangercovala evropská sekce me- ter, ještě nezveřejnil, sdězinárodního
fotbalového lil však nyní novinářům,
svazu UEFA “ plán” , podle že už v brzké době bude
kterého se budou moci zasláno všem členským
zúčastnit evropských po- státům.
STOP P R E S S : FOTBALOVOU LIG U 1975/76 V Č ES
KO SLOVEN SKU V Y H R Á L BAN ÍK OSTRAVA P Ř E D
SLOVANEM B R A TISLA V A A PRAŽSKOU S LA V II.
S E S T U P U J í T R E N Č Í N A JA B LO N EC .

V minulém čísle jsme uveřejnili STO P P R ES S zprá
vu o výsledku čtvrtfinálových zápasů evropského mi
strovství v kopané. Dnes uvádíme podrobnější zprávu.

Československo v semifinále
Čtvrtá květnová sobota patřila odvetným čtvrtfiná
lovým utkáním evropského šampionátu reprezentač
ních mužstev, z nichž nás především zajímalo, jak
obstojí čs. fotbalisté v Kyjevě. Ti ani tentokrát ne
zklamali, s mužstvem SSSR hráli nerozhodně, a tak
celkovým skórem z obou čtvrtfinálových utkání 4 : 2
postoupili mezi 4 nejlepší týmy Evropy. To je bez
pochyby největší úspěch čs. kopané od nešťastně
prohraného finále mistrovství světa 15. června 1962
s Brazílií v Santiagu. '
Pravda, v kyjevské odvetě mělo mužstvo SSSR
chvilkami mírnou převahu, ale Čechoslováci sem při
jeli s dvoubrankovým náskokem a podle toho také
hráli. Měli dokonce vítězství na dosah ruky. Vždyť
dvakrát vedli a ještě 3 minuty před koncem za stavu
2 : 1 sahali po vítězství. Chvilkového zaváhání vy
užil však nejlepší evropský fotbalista roku 1975 Blochin a za SSSR vyrovnal na 2 : 2. Obě branky čs.
národního mužstva zaznamenal košický Moder —
první z volného přímého kopu těsně před poločasem,
druhou 7 minut před koncem střetnutí. Za SSSR sko
ro val Burjak a Blochin. Střetnutí v Kyjevě, které
bylo dobré úrovně, sledovalo 100.000 zklamaných di
váků.
V semifinále mistrovství Evropy bude hrát Česko
slovensko pozítří (16. června ve 20.15 hod.) v Záhře
bu s poraženými finalisty posledního světového šam
pionátu Holanďany, kteří jsou bezpochyby velkými
favority. Holanďané ve čtvrtfinále vyhráli nad Bel
gičany obě střetnutí: doma 5 : 0, v Bruselu odve
tu 2 : 1.
Mezi čtyřmi nejlepšími mužstvy Evropy jsou podle
očekávání i obhájci prvenství, fotbalisté NSR, kteří
po remize v Madridu 1 :1 se Španělskem, vyhráli v
Mnichově odvetu 2 : 0. Oba góly dali Němci už v prv
ním poločase, oba podle názoru nestranných pozoro
vatelů z ofsajdu. Toho mínění je i bývalý čs. repre
zentant a hráč ŠK Bratislavy Laco Kubala, který
je trenérem španělského národního mužstva. Španěl
ský tisk se rozhořčoval nad tím a francouzského
rozhodčího z Alsaska Wurtze označoval jednomyslně
za dvanáctého muže reprezentačního týmu NSR.
.Semifinálovým soupeřem- NSR 17. června večer, v
Bělehradě bude tým Jugoslávie, který po vítězství
doma 2 : 0 nad Walesem, uhrál š tímto jediným zá
stupcem britské kopané ve čtvrtfinále mistrovství
Evropy v Cardiffu remizu 1: 1. Oba góly padly rov
něž v prvé půlce: Jugoslávci se v 18. minutě Katalinským z pokutového kopu za faul ujali vedení 1 : 0,
Wales o 20 minut později zásluhou Evanse vyrovnal
na 1: 1. Po změně stran hrozilo nebezpečí, že se
střetnutí vůbec nedohraje. A to ve chvíli, kdy výcho
doněmecký rozhodčí Rudí Glockner neuznal Walesu
Toshackovu branku. Na hrací plochu létaly z hle-diště odpadky, kameny, prostě vše, co měli diváci
momentálně poruče. Několik fanatiků vniklo na hřiš
tě a napadlo jugoslávského golmana Marice. Na 6
minut byl zápas vůbec přerušen, pak se však do
hrál.

14. 6. 1976
DOBRÁ PŘÍPRAVA BASKETBALISTEK
Ve francouzském průmyslovém dvojměstí Clermont
Ferrand skončilo 2a. května XV. mistrovství Evropy
v basnetbaiu žen, na kterém obsadily čs. reprezen
tantky druhé misto a získaly znovu stříbrné medaile.
A i Když s družstvem SSSR utrpěly debakl (30 : 62),
možno říci, že jejich start na evropském mistrovství
splnil očekáváni, především v tom, že byl dobro*
pnpravou na Olympijské hry v Montrealu, kde bude
poprvé vůbec dámsKá košíková zařazena do olympij
ského programu a kam si čs. košíkářky zajistily
přímou účast svým loňským třetím místem na svě
tovém šampionátu v kolumbijském Cali. Podle ná
zoru expertů, na OH v Montrealu by mohly získat
jednu ze tří, lépe řečeno jednu ze dvou medailí.
Myslím si totiž, že zlato získají sovětské ženy, které
nenašly ani v Clermont-Ferrand vážnější soupeřky
a potřmácté se staly přebornicemi Evropy.
Konečné pořadí: 1. SSSR, 2. ČSR, 3. Bulharsko, 4.
Francie, 5. Jugoslávie, 6. Polsko, 7. Itálie. —- Sku
pina “ soutěže útěchy” : 8. Maďarsko, 9. Rumunsko,
10. Španělsko, 11. Holandsko, 12. Belgie, 13. NSR.

- - Ve zkratce - — Čs. tenisté, kteří se loni dostali až do finále Davisova poháru, zasáhnou do letošního ročníku evrop
ského pásma až v semifinále, kde jejich soupeři bu
dou Maďaři, kteří v Budapešti porazili ve čtvrtfi
nále družstvo Egypta 5 : 0.
— Vladimír Martinec z Tesly Pardubice vyhrál le
tos už potřetí anketu nejlepšího čs. hokejisty roku,
kterou pořádá mezi hokejovými experty pražský spor
tovní týdeník Gól. "All-stars” tým ČSR v sezóně
1975-76 vypadal by pak takto: Holeček (Sparta Pra
ha), — Bublá (Litvínov), Pospíšil (Kladno), — Mar
tinec, Nový (Kladno), Jiří Holík (Dukla Jihlava).
— Nadějí čs. dámského tenisu je 171etá Regina
Maršíková, která se loni stala nečekaně mistryní re
publiky. Nyní na přeborech Itálie v Římě vyřadila
ve čtvrtfinále dámské dvouhry jako číslo jedna na
sazenou Angličanku Barkerovou 6 : 1 a 6 : 1, prohrála
však v semifinále s pozdější vítězkou Jugoslávkou
Jauševecovou ve dvou setech 5 : 7 a 1 : 6.
— Mistři světa v kolové bratři Pospíšilové z Brna
vyhráli znovu Evropský pohár.
VELKÁ CENA~MONAKA
Rakušan Niki Lauda sahá už po druhém titulu auto
mobilového mistra světa. Tento 271etý závodník trium
foval poslední májovou neděli na Velké ceně Mona
ka v Monte Carlu, kde v této 6. jízdě Světového šámpionátu formule I pro rok 1976 poratíl
svém Fer
rari o 11 vteřin své největší konťureňty startující
na Tyrrellu: Jihoafričana Jody Schektera a Fran
couze Depaillera, a k úspěšnému obhájení světového
prvenství mu chybí už jen 4 a půl bodu. V mistrov
ství světa má už 51 bodů, druhý, jeho přítel z auto
mobilky Ferrari Švýcar Clay Regazzoni 15 bodů, a
0 třetí místo — se 14 body — se dělí Francouz Depailler s Jihoafričanem Jode Schekterem.
FC LIVERPOOL VYHRÁL POHÁR UEFA
Anglický fotbalový mistr FC Liverpool uhrál s Brugami (po vítězství 3 : 2 . v prvém zápasu) remizu
1 : 1, která mu stačila k druhému získání této cenné
trofeje. Ovšem to je jediný úspěch anglické kopané
v letošní sezóně vůbec. Vždyť angličtí fotbalisté ne
uspěli pouze v Poháru mistrů evropských zemí a v
soutěži “ držitelů trofejí” , ale Československo je při
pravilo i o účast ve čtvrtfinále evropského šampio
nátu reprezentačních mužstev. A upřímně řěčeno, v
Bruselu měli Angličané rovněž namále. Vždyť sta
čilo, aby belgický soupeř dal jedinou branku navíc
a Pohár UEFA by býval zůstal v Belgii. Buď jak
buď, belgičtí fotbalisté byli celkově lepším týmem,
viděli jsme u nich celou řadu hezkých kombinací,
pěkných technických fines, ovšem se střelbou to ne
bylo slavné a tak nedokázali víc, než remizu, která
na triumf v Poháru UEFA nestačila.
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
8 Moorhouse St., Fichmond, Vic. 3121.
Telefon: 42-5980
.ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII S 10.-,
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 11.-, US $ 13.-,
Can. $ 13.-, £stg. 7.-, DM 30.-, Rand 11.-, nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
obratem.

