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Útoky na Chartu 77 v Československu pokračují

Únorem začínal dnešek

Vlajková výzdoba k výročí Února byla nařízena po celém Československu
v obvyklém rozsahu, řada dalšich příslušníků Lidových milic byla vyznamenána
a pracující lid se opět sešel v hojné míře, aby manifestoval věrnost odkazu
Února a nadšeně přijal další pracovní závazky na počest toho odkazu, ale projevy na slavnostních shromážděních a celá únorová propagada se lišila od minulých tím, že byla více obranná než slavnostní.
,
"Kupředu,
zpátky
ni
krok!", volal Alois Indra
24. února ve Sjezdovém
paláci v Praze. "Únorová
bouře 1948 vyčistila oblohu ve vztahu k Sovětskému svazu, upevnila naší
pozici v tehdy ještě mladé
rodině socialistických států", ale je třebá pokračovat. "Kupředu, zpátky
ni krok!", volal náhodou i
předseda Slovenské národní rady Viliam Šalgovič v
Redutě v Bratislavě a přidal ujištění o "morálně
ideové
spjatosti
všech
vrstev naši společnosti",
asi s důrazem na takovou
morálku, jakou sám prokázal v srpnových dnech
1968 v Praze. Oba však

přešli ve svých projevech
brzy k aktuálnějším problémům. Indra konstatoval:
" V neustávajících antikomunistických kampaních
tropí naši zahraniční odpůrci čas od času - s podporou osamělých jedinců
či bezvýznamných skupi-

vykořisťovatelů a jiných
škůdců lidu . . . Je notně
zá vlasy přitažené, když
se sluhové a obránci buržoazní diktatury včetně
nejreakčnějších politiků a
novinářů snaží předstírat,
že jim jde vlastně o zdokonalení a rozkvět socialismu . . . Pro špinění Sovětského svazu, Československa a dalších socialistických zemí není buržoazním novinářům žádná

nek v socialistických státech - hluk kolem údajného porušování občanských
práv. Chápeme, že jim na
naší demokracii vadí právě to, že je socialistická,
že je to vláda drtivé většiny pracujících nad nepatrnou menšinou bývalých (Pokračování

na

str. 2)

Renezancia sovietskeho
náboženského života
Sloboda vyznánia a svedomla patří medzi základné l'udské slobody a je zaručená v ústave každého sporiadaného státu. Dokonca tzv. socialistické štáty,
ktoré vyhlásili ateismus za svoju oflciálnu Ideológiu, nežabudnú pri každej příležitosti pripomenúť, že podťa ich ústavy m6že občan slobodn» vyznávat' svoju
vieru. Podl'a tohoto predstieraného postoja podpísali všetky euripské komunistické štáty dohodu v Helsinkách a zaviazall sa takto respektovat' náboženskú
slobodu a činnost cirkví.

MONinformuje
Propaganda i sebe průhlednější občas působí, takže
někdy se sejdete s cizinci, kteří argumentují i informacemi, dodanými tzv. Mezinárodní organizací novinářů, která má sídlo v Praze a která vyvíjí v poslední době zvýšenou činnost — protože, říkají někteří, "vždyť jde o mezinárodní o r g a n i z a c i ' . . . " . Snad
Je proto dobré si připomenout, že jde jen o odnož
propagační centrály v Moskvě. Místo dalšího komentáře citát z Rudého práva (26. 2. 1977):
" S blížícím se datem bělehradské schůzky zástupců
států, které se zúčastnily konference v Helsinkách,
rozvíjejí některé sdělovací prostředky v kapitalistických zemích širokou kampaň pomluv, jež má vytvořit
atmosféru napětí a nevraživosti a tak ovlivnit jednání o evropských otázkách a falšovat poslání závěrů Helsink — praví se v prohlášeni generálního
sekretariátu Mezinárodní organizace novinářů (MON),
které bylo vydáno v Praze. Prohlášení dá!e zdůrazoaje: J e nepochopitelné, s jakou benevolenci se umožňaje ve sdělovacích prostředcích provozovat toto narefiřované divadlo, vedené rukou těch, kdo dále bohafnou z výroby zbraní a výroby pomluv. Někdy se
dokonce zdá, jako by signatáři Závěrečného aktu
irfU bezmocní proti tomu, že na jejich území jsou
m í s t ě n y cizí vysílače, které štvou proti závěrům
MsíasJcé konference. Tím jsou míněny pirátské staw c e , jako Svobodná Evropa, Svoboda a další. My,
• m á ř i , si musíme klást otázku, pro koho se pracuje
a kdo pracuje v těchto vysílačkách — Řada podob«ý>db nejasností je kolem vysílání rozhlasové stanice
Mfas Ameriky . . . "
Oftyfeí dodat: To se v československu nemůže stát.
T a m s e totiž leccos neumožňuje jen v zájmu lidu, reiirwje se Je« právem, cizí vysílačky na území Česi H i M a d c a nejsou třeba, o což se stará i přítomná
iwjBtafcž armáda, svobodu slova zaručuje ústava —1
zkrátka novinářský ráj to na pohledl
K e zprávě kapitalistické propagandy, že byly 3.
farezja * Praze zatčeny a pak vyhoštěny z Česko• j l i i m l i dvě francouzské novinářky, se MON nevyf U S t » . Konečně — nebyly jejími členkami, neznaly
zftsatfy eonrinínki
svobody.

A tak vždy, ked' sa dostane otázka rešpektovania 1'udských slobod a občianských práv na pretras
v medzinárodnej veřejnosti - ako je to a j teraz
diskutuje sa a j o tom,
ako sa zachováva v Sovietskom zváze a v ostatných
komunistických krajinách
náboženská sloboda a ako
tam cirkvi pracuijú. Vo
světověj tlači sa objavili
články, popisujúce náboženské poměry v Sovietskom zváze dopodrobna,
poukazujúce na príkorie,
ktoré tam musia cirkvi
žnásať od režimu, ale
upozorňujú a j na praktické prejavy religiozity, ktoré sa nepodařilo potlačit'
nátlakom režimu ani za
viac ako .50 rokov.
Ako sa dnes prejavuje
náboženský život v Sovietskom zváze? Ako tam
účínkujú cirkvi po 59 rokoch sústredeného útlaku?

NÁSILÍ NENÁSILNOSTI

režimom a eirkvami.~'Na
jednej straně režim zákonné á ešte viac byrokraticky bez, zákonného podkladu
kontroluje
činnost'
cirkví po každéj stranke.
Bez povolenia režimu nemóžu vlastně cirkvi nič
podniknut'. Móžu vydržiavať
bohoslužby na miestach, kde režim vydá povolenie, ale na bohoslužbách sa nesmie kázat' o
problémoch společenského
života, hoci sa to týka a j
církví, cirkvi nemóžu vyučovat' náboženstvo, rozšiřovat' svoju činnost' par
storizáciou,
nesmú
vydržiavať cirkevné školy
ani pre svojich údov afcd'.
V ústave z r. 1918 bolo
ústanovenie, že sloboda
nábpženskej a protináboženskej propagandy je zaručená. V nej teda boli
činnost' náboženská a propaganda protináboženská
postavené na rovnakú úroveň. Ale v Stalinovej ústave z r. 1936 bolo toto ústanovenie pozměněné takto:
sloboda náboženských úkonov a protináboženskej
propagandy sú zaručené.

Stručné by sa poměry
dali vystihnut' takto: v Sovietskom zváze existuje
dnes nepříjemná a pře
obe strany neuspokojivá
nútená koexistencia medzi (Pekračoranie na str. 2)

Uctívaný velkonásilník zaznamenal v červené knížce, že moc vychází z hlavně pušky. Řekl také, že
revoluce musí být znovu a znovu živena obnovovaným revolučním násilím. Tento uctívaný muž byl
jenom žákem a následovníkem jiného světce moderní doby, který kázal o historické roli násilí a dokazoval, že revoluce musí být exportována do zemí,
ve kterých se sama nepřihodila. Tento druhý uctívaný muž byl zase jenom učedníkem muže vůbec
nejuctívanějšího, jenž napsal, že nás čeká ideální
budoucnost, ke které dojdeme cestou třídní nenávisti násilným svržením stávajících podmínek.
Z hlavně pušky vychází neomezená moc a taková
moc je násilí. Každá revoluce, domácí i importovaná, znamená násilné řešení. Třídní nenávist představuje drobné násilí každého dne, které roste ve větší.
Lidé jsou podivní. Uctívají muže násilí, říkají, že
jejich Písmo třeba učit a šířit. Obdivují systémy
násilí, tvrdí, že je třeba je respektovat a napodobit.
Diví se však, když násilí obklopí také je, když se
jim jejich snobsky bařtipánský svět začne drobit pod
nohami.
Letí letadlem za obchodem, za zábavou a najednou také je stihne granát teroristy. Vystupují na mírumilovném letišti a najednou také do nich střílí
teroristický kulomet. Jednoho všedního dne přecházejí ulici a kolem spánku i jim zasviští šrapnel teroristovy bomby. Pošlou ráno dítě do, školy a už je
neuvidí, padlo za svatou věc' nějakého teroristy . ...
Než se to však stalo, než se násilí a teror otřely
o jejich tělo, než je postihly odsouzené následky uctívaných příčin, Mao, Marx a Lenin zdobili jejich
oltáře.
.
Je mnoho odstínů arogantních násilníků, kteří vraždí ve jménu spravedlnosti — té své. Ve španělsku
a v Itálii působí bandy teroristů fašistických. Na nejodlehlejších místech vykazují "osvobozeneckou" činnost vrazi neurčitých zabarvení. Počtem, prostorovým rozptylem i vražedností však daleko převládají
teroristi, kteří jedním nebo druhým způsobem vždycky nějak vystopují svůj původ k některé formě marxismu.
Nebýt toho, že ná jeho konci čeká vždycky vražda, marxismus by byl ohromně zábavná věc. Je to
hračka pro dospělé s neuvěřitelným množstvím použití, univerzální klíč, otevírající všechny teoretické
zámky, gumová. rukavice, která přilne ke každé ruce. čím bezohlednější je palestinský terorista, tím
hrději se hlásí k marxismu. Čím vražednější je terorista irský, tím pevnější je jeho filozofická náležitost
k téže ideologii. Povedlo se nemožné: sloučení internacionalismu s extrémním nacionalismem,. splynutí
bezbožného s náboženskou bigotností. Máme marxistické nacionalisty, kteří se podobají jako vejce vejci
fašistům. Máme "marxistické křesťany", kterým
prolnutí filosofie lásky filosofií nenávisti nedělá potíže.
, Terorista této zajímavé mutace vraždí z lásky. Zabíjí pro svět, ve kterém nebude zabíjení. "Zastaralý"
křesťanský odpor k násilí překonává podivným argumentem: "Fakt ukřižování vepsal násilí do křesťanství, učinil z něj filosofii násilí." Zmizel význam oběti; zůstal-význam násilí. Cesta k spasení už nevede
pokorou vědomí lidské slabosti, ale arogancí lidského
zbožnění, která vede k zabíjení. Kdo není přesvědčen
důkazem ukřižování, postaven je před "dialektickou" otázku: "Jestliže odmítáš násilí, co násilí nenásilnosti tváří v tvář násilí sociální nespravedlnosti?"
Zdrcující myšlekový výpad. Gandhi je ; odhalen a
usvědčen z násilnictví, Martin Luther King před námi stojí v plné nahotě bezohledného násilníka.
Na zlomu století operovali v Rusku tzv. "individuální teroristi". I oni zabíjeli a házeli bomby. Na
rozdíl od dnešního teroristy tím však nestírali hodnotu života. Věřili, že jestliže už je z jejich hlediska
nutné vzít život, třebá za něj zaplatit jiným životem
— vlastním.
Albert Camus použil jejich příkladu ve své zdramatizované studii terorismu " L e s Justes". Skutečný
"individuální terorista" v ní na poslední chvíli nedovede hodit bombu, protože v kočáře vyhlédnuté
oběti zahlédne dvě děti. Později vysvětluje spoluspiklencům: " . . . D ě t i . . . ach, ne, ne děti! Podívali jste
se někdy na dítě a viděli ty vážné, pozorné o č i . . . ?
(Pokračování na str. 2)
PUBLISHED

by

F. Váňa,

S

Moorhoase

Richmond, Vic. Ú U . — P R I N T E R S :
Pty. Ltd., 487 C«ilü»

St.

Unification

Mtíboore», Vie. MM.

-2-

HLAS

DOMOVA

7. 3. 1977

Únorem začínal dnešek
1) a nacházejí pomocníky nelež dost veliká. Pravdivá jen mezi politickými utefakta o našem životě je čenci, ale i v řadách u
nezajímají, nemohou je nás žijících lidí. Zrádcové
potřebovat. Názory něko- a odpadlíci, kolísavci a
lika osamocených jedinců malověrní provázeli každé
jsou pro ně 'veřejným mí- velké dějinné hnutí. Vždy
něním', ale hlasy miliónů se našli 'jidášové', kteří
pracujících nazývají iro- plnili svou nezáviděníhodnicky 'povinným cvičením nou úlohu za pověstných
ve službách režimu' . . . třicet stříbrných. Není jim
Zatknout u nás usvědčené pomoci, sami si zvolili M ě l
vyzvědače je 'pronásledo- cizinců ve vlastní zemi. . .
vání politických odpůrců' V naší společnosti zname. . . dokonce i ochrana vy- ná hlas jediného poctivého
loženě kriminálních zločin- člověka a výsledky jeho
ců typu Rudolfa Bečváře práce nesrovnatelně více
(který donutil loni pilota než třeba tisíc podpisů na
čs. letadla k přistání v všech minulých i budouprotisocialistíckých
Německu, p. r.) se omlou- cích
pamfletech
. .."
vá jeho odporem proti ži(PokračoTání

se

str.

votu v socialistickém státě'. . . Nepřátelé hledají

Malý oznamovatel

Přijmeme
POMOCNICI
V DOMÁCNOSTI
3 dny týdně - od 8. do
2 hod. odp. nebo dle
dohody.
Dobrý plat.
Nový dům.
783 Orrong R d „
Toorak, Vic.
Tel. 24-8771

H L E D Á M E PANI,
která by vařila 3 x
týdně pro 4člennou rodinu kontin. jídla —
Caulfield,
Vic.
Tel.
(Melb.) 53-3813, večer
528-2482.

Indra i šalgovič ujišťovali posluchače, že československo opravdu plní Závěrečný akt z Helsink a to
"důsledně" a že KSČ bude pokračovat leninskou

věrně po boku
dalším úspěchům,
mohl vychutnávat
Vítězného února.

Na všech těch únorových
shromážděních
(kromě
hlavních měst též v Plzni,
Ústí,
Košicích, Ostravě
a j . ) a v komentářích novin se vraceli řečníci a pisatelé v minulých týdnech
přímo nebo nepřímo k
Chartě 77, která rozbouřila
hladinu života v československu víc než cokoli jiného od srpna 1968. Sdělovací prostředky útočí dále na její existenci ("zpochybňuje základní socialistické jistoty", "zatemňuje reálnou cestu ke světlým komunistickým zítřkům", "zabraňuje pokrok u " ) a na její signatáře
("několik desítek politických ztroskotanců a zaprodanců"). O některých z

těch, kteří Chartu 77 podepsali, vysílal čs. rozhlas
dlouhé samostatné, "životopisy"
a
komentáře
(např. o Prokopu Drtinoví, Pavlu Kohoutovi, Ludvíku Vaculíkovi a j . ) . Při
sestavování těchto pořadů
se mohli dobře uplatnit bývalí spolupracovníci Arijského boje a Vlajky, pokud se ve svém umění v
poválečné době ještě náležitě zdokonalili.
S textem Charty 77 se
však lidé v československu stále nesmějí seznámit, její obsah se režim
neodvážil
uveřejnit, ani
jednotlivé
části
nebyly
přetištěny, aby mohly být
odsouzeny.
Snad lze jen dodat,
dnešek začal Únorem.
škoda, že si to před
lety neuvědomilo dost
dí.

že
Je
29
li-

Náboženský život v SSSR
(Pokračovacic so str. 1)
To znamená, že církvi nemóžu nábažetfcívo šíriť
ani čeliť prottnáboženskej
propagandě, ktorá sa stal a

POZOR !
Vaše městská správa
může VAŠEHO psa chytit a poslat raa kruté
potesrsictvL
Prosíme,
Denechá vejte ho na ulici- {Inzeruje Aníi-Vivisecfctca Union. 63-2359.)

Č E R V E N Ý KŘÍŽ S E OHLÁSÍ
v sobotu

v neděli

19. března 1977
PROSÍME,

cestou
SSSR k
aby lid
plody

Násilí nenásilnosti

20. března 197?
BUĎTE

ŠTĚDŘÍ

Nebudete-li doma v době.
kdy se k Vám dostaví náš zástupce,
zašlete laskavě svůj dar na:
RED CROSS Headquarters,
122 Flinders Street,
MELBOURNE, Vic. 3000

oficiálnou politikou režimu. Režim nariadil registráciu cirkví a cirkevných
zborov na úradoch pre
církevně záležitosti a to
preto, aby móhol činnost'
cirkví dopodrobna kontrolovat' a ju obmedzovať.
Naproti tomu sa právě
v tejto dobe píše a hovoří,
že v Sovietskom zváze prichádza k nábožehskej renezancii, že vzrastá záujem o náboženstvo a činnost' cirkví a to najmá
medzi mladou generáciou.
Odborníci odhadujú, že v
Sovietskom zváze je asi
30 miliónov príslušníkov
pravoslávnej cirkvi, čo je
asi dvakrát tol'ko, ako je
členov komunistickej strany, potom že je tam asi
5 miliónov katolikov á luteránov a asi 2 milióny
baptistov, adventistov a
príslušníkov iných protestantských
denominácií.
Při tom sa veriaci rekrutujú a j z členov komunistickej strany, hoci je
členstvo v straně podl'a

Veikeré P O J I Š T Ě N I odborně provedou

R. C. Kojper & Associates
Insurance Brokers. V o l e « - ' I ^ i c y neb slov.) 95-2421
958 N ^ ; ; .

«ighwsy, M 0 0 R A B B I N , Vi«„ 3189

stanov nezlučiteťné s vierou a s príslušnósťou k
niektorej cirkvi.
Jednou z najpozoruhodnejších vecí v súčasnom
spoločenskom živote sovietskych občanov je otázka, ako sa vyporiadať s
veřejnými zákonmi a zároveň postupovat' podl'a
vlastného svedomia.
V
podstatě tu ide o určitý
druh formálnej schizofrénie, v ktorej žije najmá
mladé pokolenie, pokial'
sa chce nábožensky prejav o v a ť . Podl'a požiadaviek
režimu má b y ť každý mladý člověk členom mládežníckej komunistickej organizácie Komsomolu. Túto
požiadavku režimu sa snaží mladí l'udia splnit', lebo
ináč by sa nedostali na
vyššie stupně štúdia a neboli připuštění na zodpovednejšie a lepšie plátěné
miesta. Ale mnohí z nich
sú zároveň veriacimi, alebo majů aspoň v e ť k ý záujem o duchovný a cirkevný život. A tak tajné navštevujú bohoslužby a v
Komsomole na vyzvanie
bez rozpakov vyhlásia, že
neveria v Boha.
Ale hádám, že tento ducnovný rozpor je ešte hlbší
u príslušníkov strednej generácie, pokial' sa dostali
do styku s náboženstvom
a čianosťou církví a ma-

(Pokračovaní se str. 1)
. . . Neviděl jsem velkoknížete, viděl jsem jenom je . . .
Moje ruce padly bez vlády . . . moje nohy se začaly
třást
Moderní terorista nemá takové problémy. Položí
bombu zabalenou do novin v biografu, v obchodním
domě, na frekventovaném nároží a odejde na pivo se
svatozáří hrdiny. Nevidí dětské oči, roztrhaná těla,
krvavé zbytky nevinných obětí, které neměly nic
společného s "jeho věcí". Jako jiná postava Camusovy hry říká svými činy: "Nemiluji život. . . Miluji něco vyššího než ž i v o t . . . miluji s p r a v e d l n o s t . . . "
Ani ho nenapadne se zeptat, jak spravedlivá je spravedlnost, která si osvojuje právo zabíjet nevinnost?
Otázka terorismu není otázkou prostého násilí: Je
především, jako všechno významné v lidském počínání, otázkou osobní zodpovědnosti. Doba "individuálních teroristů" nebyla ani zdaleka idylická, ale tehdejší člověk pořád ještě věřil, že je zodpovědný za
své činy.
Všechno
proto
nebylo
dovoleno.
Dnešní "sociologická" doba učinila nález, že zodpovědní nejsou lidé, ale okolnosti.
Všechno
proto
je
dovoleno.
Všechno!
Nastal věk spravedlnosti, ve kterém je spravedlivá
i vražda nevinnosti. A teoretičtí nositelé nákazy, ctitelé a propagátoři ideologie násilí a odmítnuté zodpovědnosti se diví, že je tady.

Provádíme veškeré práce optické
přesná, rychle a za levné ceny

^rCHRPA
flptical

Service

Telefsn S98-I7M
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jú-o to záujem: U tých už
nejde o náboženské reminiscencie, pretože boli vychovaní prísne ateisticky,
Tí však vysvetl'ujú svoj
duchovný nekťúd a rozpor v svojom .povědomí
ným, že sa stali obeťou
súčasnej ideologickej krízy. Zisťujú, že staré komunistické ideály im už
;nič nehovoria, pre nich už
nič neznamenajú, a tak
pociťujú vo svojom svedomí duchovný nihilizmus.
! Cítia, že im komunistická
ideológia neposkytla nič,
čo by im dalo náplň života, čo by im vysvětlilo
zmysel života. Preto sú
nešťastní a hťadajú niečo, čo by im dalo viac ako
im
dáva
komunistická
ideológia. Cítia, že komunistická utópia, v ktor e j nebude náboženstvo
viac potřebné, ochudobnila myšlienkový obzor l'u,dí. Komunizmus sa pre
nich scvrkol na oby.čajné
pohanstvo, na púhe modlárstvo. Pre mladých sa
stalo členstvo v Komsomole len bezvýznamnou formalitou,
ktorej sa však
aemóžu vyknut'.

I l'udia takto sklamaní
hl'adajú novů morálnu základnu a snažia sa napriek
vládnej propagandě pochopiť
cenu
křesťanských
hodnóť a hťadajú to, v
čom podl'a sv.ojho chápania nevidia rozpory medzi
učením
křesťanstva
a
ideológiou komunizmu. Jeden vysokoškolský študent
to vyjádřil takto: Ja verím v niektoré časti marxizmu a v niečo, čo hlásá
křesťanstvo. Komunizmus
sa v představách týchto
rozpoltěných l'udí jednoducho změnil v systém byrokracie a klamstva, a to
spósobilo terajšiu krízu
komunistickej ideologie,
Samozrejme, že okrem
časti l'udí, čo křesťanstvo
ešte len znova hťadajú,
existuje druhá časť sovietskych občanov, čo sú
neohrožení
vyznávači
' evangelia a sú odhodlaní
nielen znášať všetko príkorie zo strany režimu, ale
a j bojovat' o svoju náboženskú slobodu a pripravení za to aj trpieť. Na
týchto navazuje súčasná
renezancia sovietskeho nábosenského života. M. K.

7. 3. 1977
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Československý špión požádal o azyl ve Velké Británii

Pohroma pro agenty ?
Nejen sovětská propaganda, ale i komunistická špionážní služba v západní
Evropě si nezaznamenají letošní únor mezi úspěšné měsíce. Pokusy nasazených
boně* o "umístění" vyrobených "dokumentů" nevyšly a navíc utržila komunistická špionáž v nejcitlivějších místech západní Evropy vážné trhliny v pečlivě
a dlouhou dobu rozprostírané síti.
V polovině měsíce došla
zpráva, že norská policie
přistihla 641etou knihovnici zahraničního ministerstva a bývalou
úřednici
norského
vyslanectví v
Moskvě Gunvor Haavikovou při předávání důvěrných zpráv třetímu sekretáři sovětského vyslanectví v Norsku A. K. Principálovi. Třetí sekretář a
pět dalších sovětských občanů využilo diplomatické
imunity a urychleně opustilo Norsko, místní občané, články
vybudované
špionážní organizace, kteří se nechali překvapit, v
obranné síti norské protišpionážní policie uvízli a
někteří z nich se rozhodli
mluvit - jmenovat
další
spolupracovníky sovětské
KGB
v celé Skandinávii.
Ještě než utichly zprávy
o neúspěchu KGB v Norsku, došla další, pro komunistickou špionáž ještě
nepříjemnější zpráva: v
Londýně požádal o azyl
3Stetý Svetozar Simko, původně z Bratislavy, který
působil 6 let jako zpravod a j československé tiskov é kanceláře v Bonnu. Na
cestu do Londýna se vydal
z Německa s manželkou
Danielou a 121etým synem
před víkendem (18. 2.),
aby nebyl nadřízenými v
Bonnu příliš brzy postrádán. aby měl čas upozorlát na články komunistické špionážní sítě v zapadlá Evropě dřív, než by je
HsoHa zpráva o jeho zrn:
sesá upozornit na nebezpečí.
Simko sdělil podrobnost;
o celé špionážní síti v Západním Německu i v jiných
západoevropských
zemích a uvedl mnoho
pravých i krycích jmen
Jednotlivých spolupracovníků čs. špionáže a to
těch. kteří se zabývali
především špionáží vojenskou,
řízenou
"prvním
sekretářem" čs. velvyslanectví v Bonnu Vladimírem Rrulichem, i dalších,
kteří měli na starosti špionáž civilní, prováděnou
dle pokynů také "sekretá-

ř e " čs. velvyslanectví Rudolfa Korvala. Simko uvedl, že jeho novinářská
akreditace v Německu byla jen formální, že jeho
skutečným úkolem bylo
provádět vojenskou špionáž. Jmenoval dalších 17
členů čs. velvyslanectví v
Bonnu (z celkového počtu
27), kteří pracovali pro
čs. státní bezpečnost a jejím prostřednictvím pro
sovětskou KGB, kteří požívají diplomatickou imunitu, i další zaměstnance
velvyslanectví (řidiče aut,
kuchaře atd.), kteří jsou
aktivními agenty čs. špionáže. Jmenoval .i řadu
Němců i Čechů a Slováků,
kteří žijí v různých povoláních v západní Evropě
a kteří různou formou spolupracovali.
Sdělil rovněž podrobně,
jakým způsobem byl získáván pro špionážní službu v zahraničí, jak mu
major Státní bezpečnosti

na pražském ministerstvu
vnitra určil novinářskou
kariéru a jak se i jeho
žena Daniela musela zapojit do špionážní služby,
aby mohla odjet s manželem. (K tomu účelu prodělala před odjezdem z
Československa
zvláštní
kurz jak fotografovat dokumenty, jak nejvhodněji
brát snímky vojenských
objektů za jízdy autem
atd.)
Velkou publicitu v západoevropských
novinách
mělo Šimkovo odhalení, že
na vybraných
návrších
Západního Německa byly
zakopávány vysílací stanice, jakož i miniaturní kamery a peníze, které mohou být použity partyzány
v případě války. Až dosud
byly dle Simka takto uschovávány dva standartní typy vysílaček: s dosahem 60 km a menší (velikost knihy) s dosahem 10
km.

15 let od uvedení do provozu
ropovodu Družba.
80 miliónů tun této suroviny bylo zpracováno v kombinátu Slovnaft v Bratislavě.
— 1. března byl zahájen
na. dobřížském
zámku
sjezd Svazu českých spisovatelů. Předseda Jan
Kozák, jehož spisovatelské
umění je při nejlepším pochybné, oznámil, že český
svaz spisovatelů má nyní
pouhých
165
členů, z
nichž 72 bylo přijato v posledních pěti letech. Přiznal také, že klesl věkový
průměr členů - byli přijímání začátečníci, jen aby
se svaz mohl vykázat určitým počtem. Kozák také
už před sjezdem prohlásil,
že "předsjezdová příprava
v sobě zahrnovala řadu
akcí, které se netýkaly
jen členů svazu, ale na
něž byli zváni i četní mlaPracovník britské protiv dí a začínající autoři".
špionážní služby sdělil no— Dne 20. února zemřela
vinářům stručně, že "mno- v Praze ve věku 76 roků
hé informace Svetozara národní umělkyně, spisoSimka jsou velmi užiteč- vatelka Jarmila Glazaroné". Komentátoři předních vá. Pohřeb se konal 28.
2. po rozloučení v Národnovin se domnívají, že bu- ním divadle v strašnickém
de komunistické špionážní •krematoriu.
Rovněž 20.
zemřela
členka
službě v západní Evropě února
pražského
Divadla
Jiřího
trvat roky, než se plně
Wolkra Eva
Foustkovávzpamatuje z . pohromy, Kemrová.
které jí způsobilo odhalení
— Právě v předvečer výSvetozara Simka.
ročí "slavného února" re—- Svazarm má jen v českých zemích na 450.000
členů - konstatovalo valné
shromáždění
25. února.
Loni se zúčastnilo 46.000
besed, přednášek, branných her a dalších svazarmovských akcí přes 6Vz
miliónu lidí.
— Novým čs., velvyslancem v Laosu byl jmenován František Kán.
— Dne 22. února byla
otevřena v Košicích stavební fakulta Vysoké školy technické. V Košicích
dnes studuje téměř 12.000
posluchačů ve všech formách vysokoškolského studia, což je asi pětina z
celkového počtu vysokoškoláků na Slovensku.
— Do Československa bylo dosud dopraveno 152
miliónů sovětské ropy za

EPIGRAMY
Milan Růžička
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Museli byste ho znát,

V ČS. T I S K U

ten nezná vůbe.c zimu.
Ba dokáže sé vyhřívat

(Návrh pro UNESCO)

Netřeba dělat hluboké sondy,
vždyť je to jasné i pro děcko.
Český měšťák nezměnii se pranic
těž v exilu nedá nic a na nic,
jako kdysi na volební fondy,
kdy šlo doma vlastně o všecko.

— Režisér V. Trapl natáčí barevný film "Vítězný
lid", který má být filmovou
revokací
událostí
Února 1948 v rozsahu od
13. do 25. února.

co z nich nikdy, nikdo vůbec n e č e t . . . .

Skromnost

JDE

Každý z nás a ť hledí

— co nejvíce bledí . . .
ČS. T I S K O V Ý

DOHLED

Ač už nejsem malý šprček,

pouze,

KRÁSNÁ: "SLOVA, SLOVA, SLOVA . . . "

zajímalo by mne (nakrásně):
Kolik musí mít policajt frček,

MOTO:

aby byl odborník — přes básn« ?

to Budha, Kristus, stoici i cynici. Proč nedove-

K E SHROMÁŽDĚNI Č L E N Ů

UMĚLECKÝCH

S V A Z Ů V P R O S T O R Á C H NÁRODNÍHO Dl VAD A
Každý z nich veřejně vyložil svou kartu
a

oceňuji

když nepramení z nouze . . .

aby ti "naši"z Hradu

tvrdě sirým podpisem odsoudil

CHARTU.

Proč naplno to neříct česky a hezky rovno?

" N e m ě j nic!

Nic nevlastni! Učili nás

deme pro svou chamtivost pochopit to jednoduché
učení?

Což neumíme pochopit,

že majetkem

ničíme své duše ? "

Solženicya

Kdo to čte "krásné!" zavolá.
Já tak žiju —
a kdekdo má mne za vola.

Kdo zúčastní se takovýhle povedených táčků,

( A pramálo bych za to dal,

ten zbaběle podepíše jakoukoliv bídnou sračku:

zda by si to — z různých příčin —

Vždyť, jak by taky přežil, když umí leda

nemyslil Sám Solženicyn

,

hovno... t

— V Brně zemřela ve věku 91 let nejstarší česká
malířka Olga Fridrichová-Steinzová, žačka Schickanedera a Preislera. Její cyklus Zmizelé Brno, v
němž zachytila partie starého Brna, je dnes dokumentárním dílem. V domě
pánů z Kunštátu byla nedávno uspořádána výstava
její 701eté tvorby.

AMATÉRSKÝ PRŮZKUM

MRAVOUČNÝ

Neomylně poznají, že špatné je i to —

byli v tom Bělehradu

— V pražském
divadle
hudby došlo 21. února k
ustavení Společnosti Bohuslava Martinů. Předsedou společnosti se stal
prof. V. Holzknecht. Ustavujícího shromáždění se
zúčastnila také choť skladatelova Francouzka Ch.
Martinů.

— Naďa šormová z pražského Národního divadla
vystoupila v roli Jitky v
Smetanově opeře Dalibor
v Metropolitní opeře v
New Yorku pod taktovkou
dirigentky Eve Quellerové.

dokonce i v cizím stínu.

Všem českým čtenářům přidělte zlatou p e č e ť !

OČ T E Ď

ferovaly pražské noviny o
rozhodnutí Nejvyššího soudu, který zamítl odvolání
jakéhosi Zdeňka Kovaříka proti rozsudku krajského soudu v Praze za trestný čin vraždy (13 let vězení) a popisují čin takto:
" . . . Obžalovaný, který se
oženil r. 1972 a rozvedl
o 2 roky později, žil se
svou bývalou manželkou
ve společném bytě v Kladně.
15. října 1976 dopoledne došlo mezi nimi k
ostré výměně názorů právě kvůli bytu. Z. Kovářík
251etou Janu udeřil do
tváře, pak ji zasáhl několika údery popelníku do
hlavy . . . Obžalovaný uváděl, že si s bývalou ženou
dělali neustále nějaké naschvály . . " K žádnému referátu nebylo připsáno, že
je vinou režimu, když rozvedení manželé musí bydlet nadále ve stejném bytě, protože jiný není 29
let po "vítězném únoru"'
k dispozici.

- pokud by mě znal. . .)

—• Státní banka čsl. spolu
s
federálním
ministerstvem
financí
vypisují
soutěž na pamětní stříbrnou minci k 650. výročí
.mincovny v Kremnici.
— Před 9 léty byl nalezen
na půdě kláštera ve Starém Brně kočár, v němž
přijela r. 1745 M*rie Terezie se svým manželem
Františkem Lotrinským do
Brna k oslavě dostavby
dómu na Petrově. Kočár
byl restaurován a bude
umístěn na zámku v Míloticích, kde vzniká museum dopravních prostředků 17. - 19. století.
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P o Josefovi II. nastoupil r. 1790 na český trůn
jeho vzdělaný bratr Leopold II., jenž začínal svou
vládu velmi nadějně, ta se však jeho předčasnou
smrtí 1. 3. 1792 stala bohužel jen episodou. P ř i své
korunovaci musel potvrdit v plném rozsahu bývalé
zemské zřízení, za jeho vlády byla zřízena stolice
české řeči na pražské universitě.
• Hlasy vlastenců ke dni 1. března Í832 je sbírka
básní vydaná Maticí českou k výročí čtyřicetiletého
panování Františka I. Tímto činem měla být získána vlídnost dvora k Matici.
• K architektonickým pokladům Prahy patří ranní
gotická stavba kláštera Na Františku, jenž byl žalo
žen Václavem I. z podnětu Anežky Přemyslovny
František Křelina oslavil blahoslavenou Anežku čes
kou, jež zemřela 2. března 1282, románem Dcera krá
lovská, jehož první vydání vyšlo r. 1941 — vznik
jako podobenství úzkosti, jež naplňovala onen čas, «
nemluvila jen k minulosti.
• Nedaleko rodného domku spisovatelů bratři Mrští
ků v Jimramově je na zídce umístěna pamětní deska
Je to práce sochaře J. Pelikána z roku 1329. Vflér
Mrštík, který zemřel 2. 3. 1912 z vlastní!» rozhodni
tí, měl velmi blízké vztahy k Zdence Bramíerové
jež ilustrovala jeho Pohádku máje. Oba zasáhli aktn
. ně do boje za starou Prahu. Z jejího popudu vyšl
r. 1897 Mrštíkova "Bestia triumpfaans", z jejího p<
ra Apologie staré Prahy a Skutky Koníášovy. sp<
léčným pak úsilím Manifest k českénaa lida. Prol
její rozchod s Vilémem v době. kdy on sám již
kalendáři zaškrtl datum svatby — 21. «Mjba 18!
— zanechal v jejím srdci hlubokou lánn.
• Čítanky květen a Vzkříšení us£xw4dal pro děti J
sef Sula (ví. jm. J. SuMk). který se narodil 3.
1882. Rozsáhlé jeho pedagogické zkušenosti, smy
esteticky výchovný a aktivní óčast v kutnohorské
Kruhu umělecké výchovy se projevily í v jeho lit
rární tvorbě.
•
V řadě vynikájí cích českých pěvců, kteří činí
zasáhli do evropské reprodnfcoe operní, patří i P
vel Ludikar, který se narodí 3. 3. 1882.
•
Žufanova domažlická léta se uevyčerpávala j<
studiem a zkouškami — dal se zapsat na domažli
ké gymnasium jako externí posluchač, poněvadž cht
studovat medicínu — ale tento živelný malíř nemo
být živ bez malováni. Několikrát maloval Domažlic
jednou Dolejší bránu s věží chodského hradu, podru]
motiv za Královým rybníkem. V profesorských č
mažlických rodinách zůstalo několik portrétů Bo:
voje žufana, který zemřel 3. března 1942. Portrél
val ředitele gymnasia dr. B n f l a Strejčka a profes
ra téhož ústavu dr. Zástěra, který se zastřelil {
okupaci pohraničí, jelikož nenudil toto národní k
tastrofu, jak napsal v dopise ua rozloučenou, přež
B. Žufan j e pohřben na Olšanech a jeho hrob zde
plastika Břetislava Becdy.
• Mezi slovenské spisovatele, kteří svůj talent d
do služeb národní myšlenky, patří i Machal KL
který zemřel 3. 3. 1927.
• 3. 3. 1957 zemřel Antonín Zelmtíus. učitel ve S
rém městě a na Velehradě, který odhalil rozsáhlé s
vanské pohřebiště z 8. - 10. stol. Veligrad ve Star<
městě u Úh. Hradiště, čímž položil základ k tamn
Šímu plánovitému výzkumu a dalším objevům.
• 4. 3. 1887 se narodil Josef Bartoš, který byl jed]
telem Společnosti B. Smetany. Hudební vědec, orj
nisátor, estetik a kritik napsal řadu knih o čes
hudbě, divadle a hudebnících..
• Potomek starobylé sklářské rodiny Rittlů, Bedr
Egermann, který se narodil 5. 3. 1777 v Trutnově,
vyučil v sklářské huti v Chříbské, kde se stal člen
tariiního proslulého cechu řezačů, brusičů a mal
skla. Objevil složení achátového a topasového sk
bílý skleněný email, jímž konkuroval •wedgewood!
kamenině, á konečně vrcholem jeho pokusů je
tvoření měděného rubínu, levnější náhražky červen*
skla, pomocí zlata.
'
• Od Aloise Moravce máme novinářský portrét r
liře a grafika Viktora Strettiho, jenž zemřel 5. bx
na 1957. Je tomu více nežli padesát let, kdy byl
zván po návratu z ročního pařížského pobytu do t
tenského zámku, aby pro jeho majitele namalo
několik podobizen. Maloval nejdříve pána domu F
dinahda Hildpranta v mysliveckém ústroji, pak j<
choť paní Jůžu, ale nejvíce ho asi upoutala t
staré zámecké paní, kterou umístil do prostředí ki
(Pokračování na str. 6)
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Kniha spomienok Simone Signoretovej

KONCERT V BRATISLAVE
V parížskom nakladat«l'stve Souil vyšly zaujímavé spomienky francúzikej
herečky Simone Signoretovej pód nérvom "Ani nostaligia už nie je to, čo boIa". Je to rozprávka o j e j kariére a živote s manřefom Yves Monfandom. Obaja sympatizovat! s komuhistami, i kfed' čienmi strany neboli. V roku 1956 —
po maďarskom povstání — Y v e s Montand dokonca neodvolal už predtým naplánované v ď k é koncertné turné po východnej Európe, i keď poslúžilo propagandisticky režimu, ktorý poslal do Budapešti tanky. Na turné ho sprevádzala
aj manželka Simone Signoretová. V knihe spomtna napriktad na dlhú diskusiu
s Chrusčovom, ktorú mali po jednom vystúpeni v Moskvě. Obeznámíme sa ale
predovšetkým s pasážou, súvisiacou s československom.
Po Moskvě, Varšavě a skou dvaja hostitelia nevýchodnom Berlíne pri- reagovali.
"Začali hovořit' o možchádzajú Yves Montand a
Simone
Signoretová do nosti koncertu v Bratislavě. ObyvatéFstvo Slover)Prahy:
ska sa v r a j sťažovalo, že
" N a českých hraniciach
nemá možnost' podielať sa
oastúpili do nášho oddélena tomto kultúrnom. podunia dvaja páni snáručou
jatí. Urobili nám malú
plnou červených klinčepřednášku z etnickej, geokov. V Leningrade dopregrafie, z ktorej vyplývalo,
vádzali hostí až do posteže ťažko uspokojit' všetle, tu v československu
kých súčasne. O Slovensku
ich vítájú už pri dverách
hovořili tónom, s akýrn
krajiny, - pomyslela som
hovoria niektorí Francúzi
si."
0 Bretónsku. K e ď ž e Mon"Přišli nás přivítat'. Sú- tand vždy spieval pre Brečásne však spojit' příjem- tóncov, neviděl nijaký dóné s užitočným a viacho- vod vystavit' Slovákov obdinovú cestu využit' ná in- medzeniam, o ktorých boformovanie Montanda o la právě řeč. Rozhodnuté
programe
nastávajúceho však nie jé zatial' nič, týždňa. 'Vystupovat' bude- povedali. . . Uvidí sa."
te vó v ď k e j sále', hovo"Potom sa už hovořilo
řili a s pýchou dodali, že
len o banalitách. Predsa
už niet ani jedného vol'sá však stalo niečo mimoného miesta. Bolo to od
riadne a rozhodojúce; i
nich vel'mi|milé, že Urbr
keď si to nikto z nás nebili tol'ko kilometrov, aby
uvědomil. Pre mňa osobnám oznámili túto dobru
né musel prísť až rok
s p r á v u . . . Ale určité to
1969, aby som zložila sklanebolo všetko. Ach, áno.
dačku a dala do súvisu
československá polícia aj
dve h!avné časti. A muarmáda by boli radi, kesela som čakať až na rok
by im Montand
věnoval
'• 1974, aby sa potvrdilo, čc
zvláštně predstavenie. Bosom objavila v 1969; čc
lů by to možné? Vyzerali
. som však ešte v 1966 chcebolestne sklamaní, dokonla ignorovat'. Dve hlavní
ca až tragicky, naštvaní,
časti skladačky boli dvť
keď im Montand pokojné
vlastné mená, vyslovené \
vysvětlil, že až dotera2
1 priebehu
niekol'kých se
nikdy neurobil
zvláštně
kúnd. Meno Slánského že
predstavenie
ani
pr£
ny a Bratislava. Ja soir
armádu, ani pre policii
nijakej krajiny, a že zvy
- ky nezmení ani po prícho
: de do Prahy. Ja som SE
spýtála, či česká policií
1 pozve na slávnostné pred
, stavenie a j pani Slánská
i Ešte som nevedela, že nie
: ktoré mená sa v Prahe ne
;
sméli vyslovit' nahlas.
J keď to boli mená obet
takzvaných omylov minu
- losti, oficiálně uznaných.'
Vystrašené pohl'ady Si
mone Signoretovej nazna
1 čili, o čom sa potom pre
- svědčila sama, že Prah.
? vo februárl 57-meho rok
r
bol a iná, ako naprikla
Varšava. Na vtip so Slár

buzenský vzťah ku slavným 1'udom, chcú sa vyhrieyať na ich výslní. Povedala mi svoje meno.
Zabudla som ho, vel'mi
rýchlo som zabudla aj na
telefonát."
Týždeň, ktorý Simone
Signoretová
strávila
s
manželom Yves Montandom vo februári 1957 v
Československu, bol nabitý. O koncerte v Bratislavě, o ktorom bola reč vo
vlaku, nepadlo ani slovo.

vyslovila meno pani Slánskej. Reagovali vystrašené. Oni hovořili o Bratislavě. Ja som nereagovala vóbec. Bratislava mi
"Týždeň sa
chýlil ku
nehovořila nič. Nevedela
som dovtedy ani kde le- konců. Raz večer sa Monží. Oni to vedeíi vel'mi tand informoval, čo je s
dobré, a j to-, čo ma s Bra- vystúpením v Bratislavě,
tislavou spája. Oni to vě- o ktorom sa už nehovořiděli, ja som to ešte vo vla- lo. Níekto povedaí, že by
ku nevedela. Mala som sa to bolo příliš komplikovato dozvedieť
na druhý né, a j příliš únavné . . . Že
deň: V Bratislavě som ma- Slováci pochopia."
la sesternicu. V mojej ro" N a druhý deň ráno tedin e v Paříži sa nikdy ne- lefonovala
bratislavská
hovořilo o příbuzných zo sesternica: V bratislavskej
strednej Európy, takže o tlači čítala, že Montand sá
bratislavskej
sesternici rozhodol do Bratislavy nesom tiež nič nevedela. Te- ísť. škoda, hovořila. Mulefonovala mi hned' na sela som. j e j vysvětlit', že
druhý deň po příchode dc to nebolo jeho rozhodnuPrahy, do hotelu Alcron. .tie, že by to bolo příliš
Hovořila po anglicky. /V komplikované,
únavné.
krátkosti
mi vysvětlila Opakovala som jej, čo poako sme cez moju start vedali nám. Trvala na
mamu z otcovej strany tom, že je to naozaj škospríbuznené. V bratislav da. " I ť s too bad, i ť s too
skej tlači čítala, že príde bad," šepkala. Hlas mala
Montand a bude vystupo 1 v e ť m i smutný. Povedala
v a ť . Vel'mi sa těšila, ŽE ; som jej, že ved' sa ešte
nás uvidí. Povedala son i uvidíme, alebo niečo pojej, že zatial' nie je nic : dobné... K e ď som zložila,
rozhodnuté;
reagovali • tak som si pomyslela, že
prekvapene. Oficiálně t< i škoda, že neuvidíme Brav r a j už oznámili. Vel'm i tislavu,
ale za rodinnou
dúfala, že sa s nami střet
- večerou, ktorú by sesterne. V spóscbe, akým ti
» nica bola určité zorganizohovořila, bola taká nástoj
čivosť, že po skončení roz - vala, mi l'úto nebolo. S
hovoru som ju zařadil; ; úplné spokojným svedomedzi tých otravných l'u i mim- sme odišli z Prahy,
dí, ktorí len čo objavia prí - kde sa ten týždeň udialo
- (Pokračovanie na str. 8)

HODLÁTE CESTOVAT

K A M K O L I NA S V Ě T Ě — L E T A D L E M , LODÍ ?
O všechny informace obraťte se s důvěrou na nás
CESTU, U B Y T O V Á N Í ATD. ZAJISTÍME SPOLEHLIVĚ A ZA
NEJVÝHODNĚJŠÍCH PODMÍNEK, K T E R É BUDOU K DOSAŽENÍ
Z AUSTRÁLIE DO E V R O P Y A ZPĚT MŮŽETE L E T Ě T JIŽ ZA $ 850.00,
A L E NUTNO REZERVOVAT L E T E N K U V E L M I B R Z Y
POKUD TO BUDE TŘEBA, OBSTARÁME I DOKUMENTACI A VÍZA
ORGANIZUJEME TÉŽ OKRUŽNÍ P L A V B Y PO P A C I F I K U .
CESTOVNÍ

K A N C E L Á Ř

M I L A N
H A N Z A L I K
72 ST. K I L D A R D . , S T K I L D A , Víc. 3182
Telefon 94-3129, po hod. 92-6305
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JakRusové aČíňanitovidí
Ferdinand Peroutka

Na demokratickém západě jsou někteří plni dobré vůle a hlásají: jestliže stát dá občanům nejplnější
svobodu a jestliže zároveň jeho sociální politika poskytne lidem co největši blahobyt, bude tím onen
stát lépe chráněn před sousedy nebo i před vpádem zdaleka než by mohl být chráněn sebe silnější
armádou. Na čem se zakládá takové mínění? Na které zkušenosti? Exaktní vědy fysikálni jsou proto
považovány za exaktní, poněvadž svá tvrzení mohou dokázat expérimentem v laboratoři. Sociálni védy
Jsou bez této autority, již dává zdařený experiment. Jejich jedinou laboratoří je historie, v níž se někdy
výsledky pokusu objeví až po stu letech. Sociální vědec bude vždy více podoben prorokovi než fysik
• chemik.
Mezi různostmi, jež děli státy demokratické od diktátorských, je také různost v názoru na to, jaké
armády Je státu třeba. Je tendenci demokracie připravit člověku co nejvíce spokojenosti a volného
prostoru pro jeho život. Povinné odvody do armády beze vší pochyby porušují soukromý život jedinců, budtež tedy odstraněny. Státy diktátorské jsou nesmírně vzdáleny takovým ohledům.
Ovšem. Když tak rozhodně vpravily do literatury,'
umění a filosofie povinný
ideologický základ, jak by
mohly vynechat armádu,
která jim
více leží na
srdci? V císařském Německu byla vojenská výchova zdrženlivá a rozpačitá proti tomu, jak existuje v Sovětech a Číně.
To poslední, co by Sověty a Čínu mohlo napadnout, by bylo zřídit dobrovolnickou armádu a nechat na vůli lidí, Ivana a
Dimitrie nebo Wanga, Tenga a Wenga, čeho se chtějí účastnit a čeho ne.

Co mají Sověty a Čína
neúchylně na mysli,' je
velká
válka lidová. Ta
podle jejich přesvědčení
může a musí být připravena propagandou, která
se bude snášet od rána do
večera na všechny občany
Sovětské Rusko a komu- a na vojáka obzvláště. Pénistická Čína činí ideolo- če o čínského vojáka pogii základem svých armád. kročila, má kluby, aby si

v nich po tuhém denním
výcviku večer odpočinul.
Jak si nejlépe odpočine?
Tak prý, jestliže před spaním bude číst "poučné
spisy o politických věcech", které v klubu leží
"na každém stole. Jak to
vidí Rusové i Číňané, ale
jak to viděl i Lev Nikolajevič Tolstoj, ve velkém,
historickém zápase zvítězí
lidová ormáda, přesvědčená o spravedlivosti své věci. I kdyby snad bylá na
začátku poražena, její části rozpoutají válku gerilovou, jaká zničila Napoleona v Rusku. Sovětští
generálové jsou pilní čtenáři Tolstojova
románu
"Vojna a mír",
jehož
hlavním thematem je toto:
ve válce nakonec zvítězí
lid, nikdo jiný než lid.
Dle všeho je to pravda,
ale s jedním dodatkem:
zvítězí ve válce nezbytné,
takové, jež může být pojmenována válkou svatou.

J. K i n d a & C o . P t y . L t d .

407 BLACKSHAWS RD., NORTH ALTONA, VIC. 3025
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Capitol House, 113 Swanson St.,
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
telefon 63-2231 - - Mluvíme česky, a slovensky
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i pez
lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
tle v sobotu je zavřen»;

Gaudeamus igitur ?

k a a s r n a » ž m X a . Jako učitelé budou ovlivPodle společného ruskočínského přesvědčení j e & a * Í "sýdtosm SÉ5Š6 ggnefacf
Jedním i riwmňrttPčsOdbýďi rysů AUS je ustanove(Pokračování na sir. 6} m . že issždy
' m a s být Senem této organ i •
zace. přis^BŠaé &jje&»ai. úT<ai> toto totalitní podmínku
íaÉenap ne|Mt:fe>teé t z i stejbě. jako nucené členství
v DďUfctjťli wt3bu«t»jcit svazech. Nevím, jaký je
pEeceÉtsdÉB
t á ž ssadmtš. kteří s levicovou
VELKÝ VÝBĚR
s d a & a n A l i S sosMaa a léch. kteři ji nepokládají
za sprárnoe. i h ^ ž j a m jejnai Seny. V každém
případe- t~trimmj A U S zanechává iatiferinačiií stopy.
Před o a ž á m e m se v iležbcserne sešlo tři sta zá'«fraperc TŠetíi fakultních výborů k volbě předsednictva
a Slaaovecí činnosti na příští období. Orientace se
IMPORTOVANÝCH Z RŮZNÝCH ZEMÍ I DOMÁCÍCH
''
pravděpodobně málo změni. i když předsedou byl zvo- DODÁME ZA
iec. i z r . umírněný socialista, který prohlásil, že povede své kolegy (soudruhy ? ) mírné nalevo od středa. Málo demokratická mašinérie A U S nedává indivítfriáinírn zástupcům fakultních výborů právo vlastního projevu a volebního hlasu, musí se podřídit likterá j e vnucena agresivními aktivisty, kteří
jsou v současné době orientováni převážně na čínský komunismus. Tito aktivisté manipulují celým studentským hnutím nevybíravým a násilným způsobem,
který nemá daleko ke gangsterismu.
Marxistická
ideologie, která ovládá činnost AUS, pak zaměřuje
TELEFON 314-6111, 314-6281
akce studentského hnutí na úzké pole svých pochyVYŽÁDEJTE
SI
NÁŠ
CENÍK
bených plánů. Co tomu říká těch 250 tisíc studentů,
kteří nemají možnost z organizace vystoupit? Kolik
$ 6.95 při odběru v našem velkoobch. sklad« — Mininanrn $ 3Í.00
z nich souhlasí, aby jejich povinné finanční příspěvky byiy užívány k podpoře Fretilinu, prokomunistie(menší množství v detailní prodejně 106 Millers R d „ Nth. Altona),
kých akcí v Thájsku, Malajsii a některých afrických státech, anti ASIO bojůvkám, protiizraelským,
n e b o J 7 30 s dodávkou kamkoli v Melbourne (od 5 t»ctft r f i e )
akcím, hnutí homosexuálů apod.? Ti, kteří s touto
a podobnou činností nesouhlasí, jsou označováni za
agenty, fašisty a nacisty a. jsou mravně a fyzicky
(Pokračování na straně 6)

VELKOOBCHODNÍ'CENY KAMKOLI V A U S T R A U I

SE

vás

Bolí Vás hlava ?

Z kratičké zprávy v jednom z minulých čísel HD
Roku 1812 bojoval raský jsme se dozvěděli, že syn čs. exulantů byl jmenován
lid vášnivě - oč? O svou šéfredaktorem časopisu, který v Melbourne vydává
organizace australských vysokoškoláků. Ta se vyvlastní půdu. Zahanbil a značuje, stejně jako . časopis, silně levicovou orienzničil Napoleona - kde? tací- Zprávička byla poněkud nereálná v prognóze
Uvnitř Ruska. Stejně váš- vývoje časopisu a krutá k exulantským rodičům zmínivě bojoval proti Hitieřo- něného novináře. Jako naschvál mi někdo podstrčil
Farrago. jak se tento list jmenuje, abych se dozvěděl,
vi - opět uvnitř Ruská. Jak australští studenti hodnotí předmnichovskou reBojoval by se stejnou o- publika a jejího prvního presidenta. Věřte či nevěřte,
chotou a zuřivostí v kaž- odsBBnii ji jako nezdravý a buržóasní stát stejně jako
dém případě, í ve válce Masarykovo řešení sociální otázky. Nemíním se zde
dáie zabývat tímto trapným útokem, zdůrazňujícím,
na příklad dobyvačné? Neže T . G- l i . nebojoval proti Německu a Rakouskouchází sovětským generá- Ubeisfai { š c !)„ ale proti bolševismu. Jakoby vy-'
lům sám smysl Tolstojova. ssxižsao z Rudého práva. Farrago se tak o nás otřelo
románu?
Přesvědčoval r literární rubrice kritizující nedávno vydanou knihu"
Zbyňka Zemana: Tbe Masaryks, The Making of Czenás Tolstoj,-že ruská lidová armáda by byla vášniC t a í a j i saá t e s . Jaká. Je filosoficko-politická tendenvá a superiorní v každé
c e aasíraMtýcfe stodentí: a ktáik z nich souhlasí s
válce, i v té, která by li- marrfežaežým F a i a g a a - Oficiální organizace australdu nepřipadala nezbytná a ¡.sšcýtíÉ •®jsBfcoSfceMkfs3í stodenífi AUS je jednou z másvatá, která by jen chtěla l a re srobwíaisi s r f t ě . hlásiči se k Mezinárodnímu
v P l a z e . Xě&teří z nás si na přerozšířit sovětské panství svmza.
pnifOaotaaé akce této kremelské agentury vzpome
po světě, dobýt francouz-1
isůUh, sfT : jsi
ské a německé půdy, učiz doby XĚssé poválečné nebo pozdější..
nit z Paříže a Berlína pro- V AxsSráS njrá SUafeje na 70 vysokoškolských učivinční města sovětské ří- iSScfe vise- aež č U r t bbBóbh mladých lidí. V příštích
še? Jaká by to byla sva- leJetih se ,im3SĚxí X naeb. dostane do klíčových pozic
|Kn»ifžrefee> - y S ^ y a » hospodářského. výrobního, vétost?
ÍŽSCfcĚfe© a.

VÍN, LIKÉRŮ A PIVA

P I Y Q

zlobí

Noste brýle od

Kritický moderní duch všechno zkoumá, a tolik různých názorů o všem možném bylo projeveno, že
«»•kdy asi je radno vrátit se k té nebo oné nejzá kladnější otázce a ještě jednou ji zkoumat. Na přiklad
čínský Mao Ce Tung řekl: "Politická moc vyrůstá z hlavně pušky." Je to pravda? J e v mezinárodním
životě armáda se svými nástroji stále ještě nejsilnější argument?

Někteří na západě shledali, že ideologie obtěžuje
člověka, ukládá mu nemilé
povinnosti, někdy si počíná
i tyransky, často citovaný
přiMad: ideologie puritánská. Tito někteří vyhlásili
před několika lety", že nastal
"konec ideologie".
Snad to vyhlásili spěšněji
a důkladněji, než je rozumno. Dokonce můžeme
říci, že oni sami nejsou
bez ideologie, jen mají
svou vlastní, jinou ideologii, tu, že ideologie není
třeba. Uznejme, že ideologie
někdy
přeháněly,
dobře,
varujme sé tedy
přehnaných ideologií. Jestliže ale člověk nemá nějakou ideologii na příklad
o počestnosti, čím se řídí? Jestliže voják nebojuj e ta nějakou ideu, zač
bojuje? Nebo už bojů nebude?
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J a n Procházka: Ucho (Index, Kolin nad Rýnem, 1976)

Jana

Procházku,

Strach

kterého režim uštval

roku 1971 k

Václav vík si vzpomíná; že se na
černý "jednou z největšich a už poslední" nadějí socialistického realismu. Je- párty ten večer dozvěděl,
ho pojeti tohoto dnes už asi vyhynulého literárního směru — to, co se dnes v že byl zatčen jeho bezpředstavený,
Československu za socialistický realismus vydává, není literatura r— je trochu prostřední
jiné, obzvláštněné osobní zkušeností autora. Procházka nevidí socialismus jako ministr výstavby,, proto,
soutěž, kdo postaví rychleji dům, kdo vyhloubí delší vodní cestu, nýbrž jako že doporučoval nezavírat
zápas o nového člověka, ne jako "otázku tunelů a komínů ani žádných jiných staré cihelny ve zprávě,
která byla fakticky dílem
rour", pro něj je to vždy otázka mravní, nikoli důvod k oslavným fanfárám,
Ludvíka a jeho kolegů, mik laciné propagandě, k plytkým a odporným frázím, nacpaným lživým optinistru je museli doslova
mismem. Nezavírá oči před tím, jak lidé zklamávají a jak jsou zklamáni,
vnutit. Nemůže tedy dloukdyž se pokoušejí vybudovat něco, v co — ať už právem čl n e p r á v e m — uvěřili.
ho trvat, a přijdou si pro
Toto vše platilo o Pro- jak zkáze uniknout.
ozývá jakystakys milostný něj. Když zahlédnou, jak
cházkově tvorbě,
která
Proti tvrzení Václava cit. Ale ovšem: i rozvrat se cizí muži potulují po
směla v československu černého, že Procházka je manželství je dílem režiT jejich zahradě, propadnou
vyjít bud' knižně nebo na "básníkem dnešní ženy, mu, který neváhá instalo- oba panice a Ludvík začne
celuloidovém pásku jako její bídy, velikosti i slá- vat "ucho", odposlouchá- pálit kompromitující papífilm. Myslím však, že fil- v y " ,
jsem v pokušeni vací přístroj nejen do obý- ry. Spalování zrádné mimová povídka " U c h o " se tvrdit, že se v "Uchu" vacího pokoje a do pracov- nulosti se děje na záchotakovému ocenění vymy- Procházka
od takového ny, ale i do ložnice. O dě, kde to lze provést, aniž
ká. Nejde v ní totiž vůbec zbožnění ženy odvrací. Je- tom manželé vědí, a když to "ucho" přenáší estébáo boj o nového člověka. ho Anna je zbavena všech se vrátí z jakéhosi oficiál- kům. Patří k velkému ProTen manželský pár, Lud- iluzí o Svém muži, ví do- ního banketu, hovoří v cházkovu umění, s jakou
vík a Anna, už nebojuje podrobna, co z něho re- těchto, třech místnostech intenzitou dovede navodit
o socialismus, už mu ne- žim udělal a neuvědomuje jen za zvuků nahlas hra- stále tísnivější atmosféru
jde ani o tu nejnižší vrst- si, že Ludvíkův vzestup až jícího rozhlasového přijí- strachu, stále se blížící
vu této ideologie, o ty ko- do funkce ministrova ná- mače; ale i.tehdy opatrně. ohrožení, aniž přitom zamíny a tunely. Zápasí jen městka poznamenal také Otevřeně spolu mluví je- pomíná na osobní rozpory
o svou záchranu, fráze od- ji. To, že šel nahoru přes nom v kuchyni, na zácho- hlavních postav.
hodili oba proto, že jejich mrtvoly, jí vadí jenom v dě a v koupelně. A je o
V okamžiku ,kdy napětí
nitro okupoval strach, že kritickém okamžiku, kdy čem mluvit. P ř i • návratu
vrcholí, zadrnčí u zahradvytlačil všechny jiné city, tuší, že tajní jsou na ce- totiž najdou dům otevře 1
ní branky zvonek, čtenář
zvláště pak lásku. Systém, stě do jejich vily, že ji už ný, klíče jsou pryč, elektnaráz cítí, že j e vše ztraoděný do velebného hávu pozorují. Jinak mu vytý- rika nefunguje. Zpočátku
ceno, že nezbývá nic jilepší budoucnosti lidstva, ká hlavně nedostatek se1 se domnívají, že zapomného než to, co dělají Ludje zcela zlomil. Zbývají z xuálního
zájmu,
který něl zamknout jejich syn, vík a Anna: ukrýt vkladní
nich trosky, které nejsou vzal za své oddaností prá- že praskla pojistka, ale
knížky, šperky, poznámky
s to myslet na nic jiného ci v úřadě, jeho postupem. jak v nich doznívají zátýkající se projektu zrušenež na nebezpečí, které je Surově, ba sprostě na néj žitky z banketu, uvědomuní cihelen, obléci se teple
obklopuje, na svou záchra- útočí a jen ve chvíli nej- jí si nebezpečí, které je
do vězení. Ludvík v domnu, na hledání cestiček, vyššího ohrožení se v ni svírá čím dál úže. Ludnění, že je to zatýkací ko-

Jde o podobnost ryze náhodnou

BOJ O ŽIVOT JOHNA SMITHE
Jaroslav

Kujeba

"Rozhodnutí o způsobu popravy se přenechává na
vůli odsouzeného," zakončil vynesení rozsudku předseda porotního soudu v americkém státě Utah, Dřív
než mohl John Smith k této otázce jeho životní důležitosti zaujmout stanovisko, řekl jeho obhájce, že
v předtuše výsledku procesu navázal kontakt s místní televizní stanicí a že se s ní dohodl, že Smithova
poprava bude přenášena zvukem i obrazem, aby kapitální trest měl jaksepatří odstrašující účinek. " T o
znamená, že smrt mého mandanta bude muset být
zachytitelná tak auditivně, tak vizuálně. Proto vyhovuje nejspíše smrt zastřelením, protože smrt v plynové komoře je . . . , " usmál se, hledaje vhodné slovo, " . . . vzduchotěsná a ani smrt na elektrickém
křesle, není zvukově dost vydatná, třebas se dá počítat se skřekem popravovaného. Kdežto peloton je
po všech stránkách uspokojivý: povel velícího, hromadný výstřel, výkřik zasaženého, poslední vzepětí,
můj mandant si nedovede představit nic efektivnějšího. P ř i guillotinování je svist sekyry nehlučný a
zlámání páteře na šibenici není — podle zkušeností,
odborníků — takřka slyšet. Kromě toho je můj klient
dost choulostivý na krk, prodělal v mládí vleklý zánět hrtanu." — "Guillotinu bychom museli pořizovat
a elektrické křeslo by vyžadovalo důkladné renovace.
Obé j e v dnešní hospodářské recesi nemožné," připojil předseda soudu a rezumoval: "Zbývá tedy smrt
zastřelením." John Smith přijal toto rozhodnutí &

smrti,

nazývá

Země a lid
Rainer Maria Rilké
. . . Bohu bylo dobře asi.
Jak je známo; štědrý je —
usmíval se, dělaje
Čechy z tisíceré krásy.
Jako ztuhlý svit. lnou klasy
k lesům vzrostlým do kraje —
strom, než sklizeň uzraje,
těžké větve podpírá si.
Bůh dal střechy, plné stáje
ovcí, dívky kypré jsou,*
až je šněrovačka tísní.
Vše i chlapcům dal:

kdo zná je,

ví, co v rukou unesou
a co v srdcích nesou písní.
Ze sbírky Z domova

mando,
pozve
skupinu
mužů před brankou do víly, pohostí je. Chlapi se
po chvíli rozloučí, byli to
"opravdu" opilci.
Když
odejdou, rozhostí se Ludvíkovou domácností pohoda. přerušovaná Aninýmí nechutnými výpady a
výčitkami. Náhodné objevení
dosud
neznámého
"ucha" v kuchyní a v
místnostech, kde dosud od :
poslouchávací přístroje nebyly instalovány, vyvolá
nový úděs, sledování je
úplné. Ztracené klíče, vypnutý
proud,
návštěva
opilců,
to všechno byla
promyšlená hra, která zakryla instalaci těchto nových "uší", • když se z

banketu vrátili předčasně.
Do Anny vjíždí pojednou
odvaha nebo vztek a vytrhává
všechny ty nové
přístrojky; Neboť všechno
je prohrané, estébáci vyslechli i jejich nejtajnější
rozhovory. Ludvík se opět
teple obléká do vězení,
kam se tentokrát chystá i
Anna.. Ale místo tajných
přijde telefonní rozhovor:
Soudruh oznamuje, že jmenoval Ludvíka ministrem
místo zatčeného. " T e ď ' t ě
přece nemůžou . . . udělat
ministrem. Když tady byli! Když to všechno slyšeli. Ucho teď přece ví, žes
tu zprávu psal ty! Copak
tě t e ď . . : můžou udělat
(Pokračování na stx. 8)

uspokojením, protože v něm spatřoval úctu úřadů k pravování odsouzenců, nebral se na poddaně krále
individuu.
Juana Carlose zřetel. Španělsko ovšem odešlo ná
Sotva se o usnesení soudu dověděla veřejnost, svo- protest ze zasedání Spojených národů, které mělo
laly spolky veteránů schůze, na nichž protestovaly, zladit návrh východních • a západních účastníků ná
že smrt zastřelením přísluší pouze osobám vojenským, popravu Johna Smithe. Konference se protáhlá a
a John Smith, jak ukázalo přelíčení, nikdy vojákem utažský soud musel pod tíhou diskuse prodloužit žinebyl, ba nehrál si na vojáky ani v nejútlejšírri mlá- vot odsouzeného nejdříve o půl roku, .potom o rok!
dí. K protestům se připojil i Pentagon a byl dokonce Po roce přišel Idi Amin : Dada s nápadem, který
ochoten převzít náklady za opravu elektrického křesla. ihned podporovaly africké ¡státy a většina arabských
V tak kritickém okamžiku spor ještě více zkompliko- zemí, že je výhodné, vzhledem k vymírání krokodýlů;
vali tradicionalisté, kteří vydali prohlášení, prodchnu- házet odsouzence těmto milým zvířatům, kdežto Če-.
té opravdovým vlastenectvím: "Nikdy nepřipustíme, choslováci si vzpomněli na staročeský způsob popraaby v našem státě umírali zločinci jinak než v ply- vy, kterým sešel ze syěta Ctirad, totiž ná lámání
nové komoře!"
kolem. Levicoví intelektuálové projevovali obavy, žé
Tyto hlasy patřily velmi vlivným osobnostem a za tímto závažným sporem stojí mezinárodní kapitál
soud je mohl ignorovat právě tak málo, jako přání a když to nemohli dokázat, svedli dlouhé trvání pře
místní televizní stanice. Ta oznámila, že o přenos na. Cl A...To nemohli sice taky dokázat, ale tomu sé
popravy projevila zájem nejen Eur o vize, alé i Inter- věřilo jáksi. ochotněji poté, když takové podezření
vize, a půl miliardy švýcarských franků, které nabízí potvrdila závodní schůze pracovníků hostince U tří
Eurovize, a uvolnění napětí ve světě,'které slibuje "kocourů na Cerekvicku. V tomto kritickém; okamžiku,
její východní protějšek, jsou hodnoty, nad- nimiž j e kdy se schylovalo ke III. světové válce, zasáhl otec
třeba se zamyslet. Intervize pak prý trvá na ukopání národů, stařičký Kurt Waldheim, po dvaadvacáté geJohna Smitha dozorci, protože takový způsob popravy nerální tajemník Spojených národů, a poprvé v žipatří neodmyslitelně k šedesátileté tradici Sovětské- votě zaujal konkrétní stanovisko: "Popravme Johna
ho svazu, .že je to jakási značka vynikající hodnoty . Smithe, všertii způsoby!" Tento velkorysý návrh se
sovětské ' zákonnitosti. I , Eurovize jé • prý jakžtakž každému líbil a teď šlo. jenom o pařadí. Po letech
jednotná, kdyby nebylo Francouzů a Španelů. Všechny bojů o zítřky získal první místo Sovětský svaz, ktestáty by se spokojily s oprátkou, na kterpu si Evro- r ý mezitím nenápadně obsadil celou Evropu. Užuž
pané v posledních několika desetiletích tak trochu se chystali v Lubjance zdatní dozorci, kteří by udězvykli, jen Giscard ďEstaing nechce slevit z guillo- lali čestný výkop, když vtom přišla zpráva ze Salt
tiny, protože je jí podmíněna sláva a, čest francouz- Lake City, že John -Smith skonal sešlostí věkem. Peského národa od Velké francouzské revoluce, španě- níze, které si našetřil pilným lepením • pytlíků ve v ě :
lé ze stejných důvodů plédovali pro garotte, ale pro- zení, odkazuje prý Spojeným národům, aby dále
tože se to, v rodině evropských národů považovalo ochraňovaly spravedlnost a humanitu a také. lidská
z * přežitek z Francova režimu, a za nehuminm od- práva po celém světě.
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Jak Rusové i Číňani to vidí

(Pokračování se str. 4)
0 Sbse* K . Lidického a studie J. Bartoše nám plně (Pekračarfcnl se str. S)
aBam# bytost národního Umělce, skladatele a diri- dobrovolnická
armáda
gmtSL Otakara Jeremiáše, který zemřel 5. 3. 1962. V úzká vrstva profesionálů,
Játeek 1929-1945 byl šéfem Symfonického orchestru
kterou, opet podle společCSl psnhiasu v Praze, v létech 1945-1955 šéfem opery
ného rusko-čínského přeNtecxiního divadla v Praze.
svědčení,
lze výstižněji
9 Jaa Josef R. čejka, lékař, profesor pražské unínazvat žoldnéřskou. VálMBiailty a český národní buditel, se narodil 7. března
I B I Byl oddaným přítelem a lékařem B. Němcové. ka, která by této vrstvě
P i i návštěvě spisovatelky G. Šandové byl Čejka je- byla svěřena, byla by zcejím průvodcem po Praze.
la bez lidové ochoty a váš9 Nejslavnější český tenista, dlouholetý profesionální nivosti a od samého zamistr světa, Karel Koželuh, se narodil 7. 3. 1897.
čátku by se potácela na
• Posel úsvitu, o vynálezci Josefu Božkovi, Huťmistr vratkých nohou. A poražeRueckl, ze sklářského prostředí, Ahmed má hlad, ný žoldnéř nespěchá do lea monografie Pět tisíc let sklářského díla — tot
průřez dílem Spisovatele Jaroslava Raimunda Vávry, sů, aby odtamtud, rozpoutal gerilové finále.
který se narodil 8. března 1902 v Hradci Králové.
• 9. 3. 1422 byl popraven radikální kazatel a politik
husitské revoluční Prahy Jan Želivský. Události, jež
se sběhly průběhem procesí, jež vedl 30. 7. 1419 (zejména první defenestrace pražská), byly signálem k
propuknutí husitské revoluce.
• 9. března 1737 se narodila Anně Terezii, manželce pana otce Matyáše Myslivečka ze Staroměstského mlýna dvojčata Josef a Jáchym. Po nich přišla
dcerka Marianna. Josefovi odkázal pan otec při své
smrti Dubový mlýn v Šárce, ták jak stojí a leží, se
všemi poli, zahradami, vinicemi, chalupami, se vším
dobytkem hovězím, i s koňmi, i s ovcemi — jen Z
nich měl vyplatit tři tisíce zlatých matce a sestře.
Jáchymovi se pak dostalo Staroměstského mlýna.
Oběma bratrům bylo odpuštěno vandrování a roku
1758 přijati do počtu pánů obecních mlynářů. A neuplyne pět šest let a Josef, hudební skladatel, je nazýván II divino Boemo!
• 9. 3. 1962 zemřel v Praze řádný profesor hudební
vědy na Karlově universitě Zdeněk Nejedlý, autor
mnoha vědeckých děl z oblasti hudby, literatury, estetiky a historie. Byl za první republiky nazýván "salónním komunistou", stal se ministrem kultury a
osvěty první vlády v osvobozené republice, po únoru
1948 se mu jako ministru školství podařilo zničit naše
školství.
•
Ilustrátor Sedláčkových Hradů a zámků i díla
Sv. Čecha, spoluautor známého dioramatu Boj se Švédy na Karlově mostě, malíř a ilustrátor Adolf Liebscher se narodil 11. 3. 1857.
• 11. 3. 1902 se narodil sólista opery ND a profesor A M U v Praze Zdeněk Otava. Byl slavným protagonistou barytooových rolí smetanovských, Čajkovského Oněgina, Mozartova Dona Juana, Figara v
Rossiniho Lazebníku sevillském, Verdiho Rigoletta,
Karla IV. v Karlštejně V. Nováka.
• 12. 3. 1882 se narodil v Praze architekt-projektant
Pavel Janák, který jako architekt památkář rekonstruoval pražský Černínský palác, upravil Staroměstskou radnici a letohrádek Hvězda na Museum A. Jiráska a M. Alše.
• Roku 1874 vydala Matice slovenská Cestu cez Turecko a Egypt do Svatej zeme, dílo slovenského spis o v a t e l e a cestovatele, rodáka ze Slovenskej Eupče,
Daniela Šustka, který zemřel 13. 3. 1927 v USA.
•
14. 3. 1752 se narodil v Braňanech a 9. 7. 1827
zemřel v Praze sochař a řezbár Josef 1 Malínský,
jenž zanechal po sobě řadu reliéfů, skulptur a náhrobků na pražských hřbitovech a četná domovní znamení ha pražských domech.
• Ód rokokového stylu v sochařství pomalu upouštěl Ignác Michal Platzer, který se narodil 14. 3. 1757
v Praze. V oltářních plastikách v zámecké kapli v
Kozlu u Plzně se již objevují první náznaky klasicistní uměřenosti, jež je i pak znakem jeho dalších
prací.
• 16. 3. 1837. se narodil František Bartoš, moravský
dialektolog. a národopisec, který v létech 1869-1888
učil na Slovanském gymnasiu v Brně. Pracemi o lidových zvycích a obyčejích, o lidovém léčení a pověrách se stal průkopníkem moravské etnografie a
folkloristiky.
• Trilogie o J. A. Komenském — Mladá léta Jana
Ámose, Do labyrintu světa, Planoucí pochodeň —
vyšla z pera Leontýny Mašinové, která se narodila
1«. 3. 1882 v Plzni.

praví: "Rozhodující je ro- le dosti hnusného, aby se
le vojáka. Zvítězí ten, kdo rozplamenil. Sovětské veví, proč a za co bojuje." dení samo cítí, že kdyby
Různé myšlenky se rojí někde ve světě libovolně
v hlavách sovětského ve- zosnovalo vojenský poddení. Chtějí mít všechno: nik, bylo by to doma cíi četné a dokonalé zbraně těno jako dobrodružství.
i mít za sebou lidi s ví- Ani jiskra lidové vášně by
rou. V tom nedělají obča- nezableskla. Svět zatím nům žádné ústupky, snaží mimo jiné - žije pod ochrase je zformovat podle své- nou této situace.
ho jednostranného vkusu a
Kritika
dobrovolmcké
dostat z nich násilím i to, armády je možná. Lidé
co z člověka násilím do- všech národů si nepochybstat nelze.
ně chtějí domácí věci za-

vůle,
nikoli jak by jim
cizinec diktoval. Systém
dobrovolnické armády svěřuje ochranu tohoto základního a drahocenného
práva nikoli celku občanů,
nýbrž lidem, jež občané
najmou. Dovoluje to obča-*
nům dát . příliš mnoho do
rukou někoho jiného. To
je sotva dobrá demokratická filosofie. A jak se ví,
že najatí lidé by se na
občanské povinnosti dívali věrněji než občané saMají-li Sověty daleko- řizovat podle své vlastní mi?
mezinárodní úmyJe-li v těchto věcech So- sáhlé
větům a Číňanům něco sly, bude jim stát v cestě
stejná . překážka.
společného,
je to jejich vždy
přesvědčení, že nestačí po- Ruský lid se cítí bezpeččítat zbraně ani se těšit ný v hranicích své ohrom(Pokračování se strany 5)
jejich kvalitou, .nýbrž že né země. Sovětské propa- terorizováni, po takových lekcích se přestanou ozýnejdůležitější element j e gandě se nedaří namalo- vat. Z míst, na kterých se mají připravovat na svá
člověk, který zbraň drží vat na stěnu nebezpečí do- povolání příští právníci, lékaři, učitelé, technici a
v rukou. Ten může zbraň sti veliké, aby se ruský další, se stávají' střediska politického násilí a ideologické indoktrinace za vedení profesionálních mari' zahodit. Čínský generál lid znepokojil, ani nepřítexistických aktivistů.
Australští studenti si tak bohužel vytvořili míst»
svobodné a demokratické organizace mechanismus,
• 16. 3. 1932 zemřela Anna Lauermaimová, literár- který v y c h á z í z nejrůznějších totalitních principů.
ním jménem Felix Téver. Spisovatelka měla lite- Tím více mne mrzí, že ty desítky čs. exulantů, které
rární salón v e starobylém domě na Jungmannově ná- učitelsky působí na australských universitách, zaujaměstí v Praze a v létě v libocké vile. Stálými jeho ly přes svou zkušenost pasivní postoj. Zdá se, že až
návštěvníky byli např. O. Theer, K. Dostal, O. Fischer, na výjimky se konformně a akademicky distancují.
A. Novák, A. Pražák a mnoho jiných. O "bábušce", Měli by australské studenty upozorňovat na své zkukterá měla za manžela vnuka J. Jungmanna, napsal šenosti s .diktátem, který znetvořoval jejich život
M. Rutte "Portrét z mizejících dob".
v Československu a kterému,
jak usuzuji, chtěli
• "Nu, vítej mi, Praho! T y velebný chráme slávy emigrací do Austrálie uniknout.
slovanské!" Tak apostrofuje Prahu slovenský spisoPomyšlení na budoucnost a životní možnosti navatel Miloslav Josef Hurban, jenž se narodil 17. 3. šich dětí se výrazně podílelo na rozhodnutí emigro1817, v e svém spisku-Z cesty Slováka ku bratrům vat nejednoho z nás. A nyní vidím, že studium na
slavenským na Moravě a v Čechách.
australských vysokých školách probíhá v atmosféře
17. 3, 1882 zemřel v USA František Matouš Klá- totalitních tlaků a reglementace. Dcera známých stucel, člen řádu augustiánů v Brně, organisátor přá- duje medicínu na Monashově universitě v Melbourne
telského kruhu zvaného Českomoravské
bratrstvo a trvalo jí tři roky než otupěla proti každodenní
(členové J. Helcelt, J. J. Hanuš, B. Němcová, V. agresi některých jejích kolegů, kteří na ni útočili,
Vrbíková). Cenné je jeho zpracování Goethóva zvíře- proč odešla z ČSSR, ráje to pravé demokracie, a
cího eposu Reineke Fuchs, jemuž dal název Ferina proč se nevrátí, aby apoštolovala socialismus a upolišák, a jenž v sobě skrývá četné alegorie á kritiku zorňovala na prohnilost kapitalismu atd. atd., denně
soudobých politických poměrů.
chodila s pláčem domů a nejednou chtěla v těžké
• Josef Svatopluk Machar, jenž zemřel 17. března depresi jinak dobře pokračující studium přerušit, jen
1942, uzavírá svým dílem českou poesii 19. století a aby se vyhnula tlaku maoistických aktivistů.
současně otevírá novou epochu básnictví u nás. Byl
čs. exil má často draze zaplacené zkušenosti s továšnivým účastníkem literárních sporů v devade- talitou, měl by na ně australské studenty upozornit.
sátých létech a na přelomu století jedním z nejoblí- Jsme spoluzodpovědní za svobodný a demokratický
benějších našich básníků.
život v zemi, ve které nyní žijeme.
Alois Topič

Gaudeamus igitur ?
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V E L K Ý VYBER
PRVOTŘÍDNÍ

J A K O S T N Í H O MASA A U Z E N I N

X É Í K DOSTÁNÍ
P R A V é M

DRUHU

P R A Ž S K É Š U N K Y , DOMÁCÍ J Á T R O V É K N E D L Í Č K Y ,
SMETANOVÉ

V

VŠEHO

KLOBÁSY

A

VÝBORNĚ

MLADÉ K R M E N É KACHNY,

Č E S K É M

Ř E Z N I C T V Í

A

ŠAŠLÍKY

KUŘATA
U Z E N Á Ř S T V I

m CONIMNTAl BUTCHEiT Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty,Ltd.

326 High Street, Kew, Víc

Tel. 86 7178

Elektrik» z City: číslo 47 (z Collins St. po Vlctsria Pde.), zastávka č. 38
&alo 48 (z Flindars S t po Bridge Rd.) zastávka č. 38
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K O N C E R T V BRATISLAVE

(Pokračovanie zo str. 4)
tak vel'a vecí; příjemných,
nevysvetlitel'ných,
ale
najma
nevysvetlených."

To bol rok 1957. Ďalšie
dějstvo toho, čo v 57-mom
vyzeralo nevysvetlitel'ne,
sa odohralo o devať rokov v Londýne. V roku
1966 Simone Signoretová
hosťovala v jednom londýnskom divadle. Do hotela jej telefonovala pani
Langerová,
bratislavská
sesternica.
Po 9 rokoch
dochádza k stretnutiu; hoci - ako píše Simone Signoretová - prvýkrát v, živote Ju nezaujímal nikto
iný, iba jej osoba.

45-tom, sa vrátili pomôct"
budovat' socializmus. Jej
manžela, právníka Oskára
Langra, zatkli v. 1952 za
úchylkárstvo; ako mnohých iných. Chcela pokračovat', přerušila som ju,
aby som ukázala svoje
znalosti: V New Yorku by
bol mal tak isto ťažkosti.
Přestala hovořit". Povedala som jej, aby pokračovala. Odvětila, že to nemá
význam. Dopila čaj, dala
znamenie deére, ospravedlnila sa, že ma vyrušovala a vychádzajúc z izby
povedala, že Fadia ako my
nevedia a nechápu naozaj
nič. Moja bratislavská sesternica sice nebola otravná, ako som si myslela v
Prahe, ale nezdala sa mi
ani b y ť vel'mi milá. A
okrem toho musím hrať
divadlo. - pomyslela som
si. V e ď k e ď mohla b y ť
teraz v Londtýne, a j s dcérou, tak to všetko už bola
íba nainaíosf. Teraz je to
určíte v Československu v
pariadku. keď l'udia môi a cestovat'. Takto som
uvažovala, zatvárajúc dveře."

mi. Zažili sme prízrak,
ktorým odteraz bude život
y československu. Odišli
sme na aute, ktoré sme
si kupili za cenu krvi mójho manžela; za peniaze,
ktoré sme dostali pri jeho rehabilitácii. . . "
Simone Signoretová neodpověděla na list svoje]
bratislavské
sesternice
ihned', ale až o rok, keď
si po návrate zo Spojených štátov prečítala vo
francúzštine životopis Jozefy Slánské],

"Sesternica bola vel'mi
pěkná. Jej dcéra bola
křehká a milá. Boli v Londýne, pretože dcéra bola
pri diet'och v anglickéj rodině. Dobře, dobře, - hovořila som a potichu si
přitom opakovala vety,
ktoré som o chvil'u mala
hovoriť na .javisku. A čc
iné? Okrem toho mi moja
sesternica chcela vyrozprávať svoj život. Spolu í
manželom,
social is tom,
Ďaíšie dějstvo příběhu,
odišli
z československa ktorý sávisi s Bratislavou,
pred nacistami. Cez vojra sa odehrává v roku 1968.
boli v exile v Spojených Na Jeseň, po návrate zo
štátoch. Ihned' po vojně. \ Slockbolmu. našla herečka list, odostaifý 39. augusta z Hemedca. Cituje 2
něho nasledujúcu č a s ť :
OHROMUJÍCÍ V Ý B Ě R
K N I H ! Stovky tituM
. . M a . som rozhodnujak románu, tak naučné
tá nikdy víac sa na Teba
literatury včetně AngL
pretože bole
- českého techmc. síov- raeoírfiiť.
zjavaé, že nás nemáš raníku. O B J E D N E J T E !
SPECIELNÍ
SEZNAda — K e ď som Ti chcela
MOVACÍ VĚSTNÍK připorazprávať náš príbeh
náší množství seznam.
tak si mi odvětila len toi'
inserátů a pěkné čtení.
ko, že ako komunisti b j
Jednotí, č. $ 2.- Objedsme boíí malí ten istý osuc
nejte !
a j v Spojených štátoch
ROZHLEDY (po světě
a literatuře)
vyjdou
Dúfam. že dnes už chápe:
opět v lednu. Přihlášky
rozAeL Před drama dňa
na C E N T R U M , P . O.
mi som přešla cez hráni
Box 3458 STA
"C",
ce, medzi ruskými taoka
HAMILTON, ONT. CANADA.

" V knize Slánského ženy
som si mohla prečítať príbeh
mójho
bratanca
Oskara Langera; príbeh,
ktorý som si nechcela vypočuť v Londýne. VeL'mí
som sa hanbila."

iným menom - nie pod menom zradcu-otca - v bare
hotela, v ktorom by sme
určíte boli bývali. Vypracovali plán, ako nás informovat'. Do Bratislavy
sme však nepřišli a viděla, ako j e j uniká táto jediná
nádej
presvedčiť
čestných
a pomýlených
rudí; pomýlených rovnako
ako bola pomýlená' a j ona
počas moskovských procesov. Viackrát spomínala
tých 12 rokov, ktoré sme
stratili. A mlčanie, ktoré
obklopovalo váznenie 1'11dí, rehabilitovaných čiastočne až v 64-tom. 'Napriek-. tomu, čo som přežila za tie roky, som sa v
januári 1968 znova dala
strhnut' nadšením, a teraz
sa učím po švédsky - moju
siedmu r e č . ' . . . "

Na list, ktorý Simone
Signoretová napísala svoTakto sa v 1969 vysvětje] sesternlci, na adresu
starú vyš« roka, přišla lilo, čo bolo pre Simone
Signoretovú nepochopitelodpověď zo Švédska.
" J e to srdcervúci doku- né počas návštěvy v česment, ktorý by bolo třeba koslovensku v 1957-mom.
přeložit' celý. Sesternica Vláni ju bratislavská semi odpustila. Ďákovala mi. sternica, dnes žijúca vo
Lutovala, že až o 12 ro- Švédsku, navštívila v Pakov neskór sme odhalili říži:
veci, ktoré by nám bola
objasnila, keby sme bolí
přišli do Bratislavy, V
roku 1957 bol j e j manžel
ešte stále vo vážení. 'Boli
by ste mu mohli vázbu
skrátiť a predTžiť mu život , . . Boli případy, v
ktorých chceli robiť dobrý dojem na sympatizantov z cudziny.' Z lištu som
sa ď a l e j dozvěděla, že sesternica přišla do Prahy,
že sedela v hale hotela
Alcron, že sme přešli okolo nej, že sa však neodvážila prihovdriť sa nám,
pretože vedela, že ju sledujú a nechcela b y ť tou
otravnou sesternicou. Vtedy bola ešte presvedčená,
že prídeme do Bratislavy
Jej dcéra spievala poc

"Spolu
sme objasnili
skladačku. Dnes tvrdí, že
počas toho februárového
týždjfta, ktorý som strávila
v 1957-mom v Prahe, urobili všetko pre to, aby nedošlo k stretnutiu ženy politického
vázňa
Oskara
Langera a j e j sesternice,
ženy speváka Yves Montanďa. Podařilo sa to. Začalo sa to už na hraniciach, kde nás převzali
dvaja páni a skončilo sa
to, keď sme nastupovali
na letisku do líetacfla, ktoré nás odvážalo do Bukurešti. Tí, ktorí poslanie vykonávali, si určité vy dýchli. A my sme osem dní
hráli Kafku, bez toho, že
by sme si to uvědomili . . "
M. P.

(Vystřihněte ! )

MELBOURNE
i SYDNEY
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY
ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. Q U I L T I N G
Anna Mendanorvá
Melbourne:
178 Brougham St.,

Kew, Vic., tel. 86-8427
Sydney:

Telefon: 622-2458

jflPs.

S A L DOMU P O L S K Ý C H V Y S L O U Ž I L C Ů
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CANBERRA,
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ACT.

Neděle 13. března 1977

SLAVNOSTNÍ

KONCERT
MASARYKA

MILUŠKA ŠIMKOVÁ

členka Australské opery,
u klavíru

LEO

Otevřeno v úterý až sobotu od i do 10 hodin reč«r,
v neděli o ť 12. hod. polední do 9 hodin rečer,
^nnflólí T.ítTflnfl.
Přesvědčte se o jakosti našich jídel.
Na vaši návštěvu sa těší rodina Novotných.
STRACH
(Pokračování se str. T) mravní hodnoty zanikají
touto
hlavní
ministrem?", namítá An- strachem,
na. " T o je právě to," ří- zbraní, kterou se režim
ká Ludvík, " t e ď už mů- udržuje v sedle. Povídka
" U c h o " je myšlena a psážou."
na jako scénář
filmu.
Zdá se, že Jan Procház- Autor filmového libreta
ka zůstal na sklonku živo- " U c h o " už nevěří v život,
ta jen realistou. Místo aby jako věřil v předchozí
líčil, etický růst člověka, tvorbě; ví, že to, co tak
vydal svědectví nad jiné nazývají, je v nejlepším
výmluvné,
jak poslední případě živoření, katarze
není možná, nad tím bdí
"ucho".
J. S.
* HODINÁŘ *
* ZLATNÍK *
STEVEN

VARDY

590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých a j
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovensky.
Telefon: 51-8479

Kvalitní
dorty a zákusky
EUROPEAN
YUMMY CAKES
9 Gray St.,
Bondi Junction, NSW.
Telefon (Sydney)
389-024»
Na Vaši n a v i t í m
se těší
l v a a. Věra

SYDNEY

t

Czečhoslovakian Country Club Ltd. Sydney
Československý klub v Sydney

'

I si dovoluje pozvat vás, vážení krajané, mezi nás.
1
Naše adresa je: 30 Devonshire Road,
1
Kemps Creek, NSW.
(
1 Máme otevřeno
každou sobotu od 12. hod. po-(
ilední do 10. hodiny večerní a každou neděli od
,10 hodin dopoledne do 10 hodin večer. Naše vý-'
borná kuchyně je vám k službám. Každý člen*
'vaši rodiny najde u nás dostatek příležitosti k (
Izábavě. Možnost provozovat různé sporty.
I V dohledné době budeme pořádat pravidelné taneční večírky. Jsme též připraveni uspořádat pro'
vás rodinné oslavy — narozenin, zásnub, svateb, 1
Ikřtin apod.
(
1 Informace podá: A. Barák, tel. 724-4927, večer
1
,72-3826.

3.00 hod. odpoledne

K V Ý R O Č Í N A R O Z E N I N T. G.

Zpívá

Restaurant " I

FE

DOR

Srdečně zve
Československo-australské sdružení BESEDA

Společnost pro vědy a umění v Sydney
zahajuje činnost v roce 1977 populárně vědeckou
přednáškou MUDr. B. Jarošové na thema \
"Choroby moderního věku —srdeční infarkt"
, Přednáška se koná v pátek dne 1. dubna 1977,
v 7.30 hod. na School of Drama, University of
New South Wales, Anzac Parade, Kensington
(vjezd z. Barker Street).
Vstupné dobrovolné
Těšíme se na Vaši účast
Pozvete své známé
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Čs. sociální zabezpečenÍ: je nejlepší ?
Alois
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DOMOVA

Rozehnal

ČOskoslovensko se stále honosí tím,, že má nej lepší sociální pojišiěni na světě. Přesto však došlo
k jeho přestavbě podle usneseni Ústředního výboru KSČ z 24. dubna 1975. Tehdy také o něm prohilásil
Gustáv Husák: Československo patří k zemím, které mají nejnižší zákonnou hranici pro odchod do důchodu na světě. (Rudé právo, 25. IV. 1975)
>
československo se však nehonosí tím, že zbavilo svého občana všech prostředků jeho existence, takže
musilo převzít starost o jeho výživu. Konfiskace ma jetku, znárodnění výrobních prostředků a kolektiviztce půdy, to vše přesunulo starost o existenci z občana na stát. Stát se Stal jediným podnikatelem a
zaměstnavatelem a běda občanu, jemuž řekne, že ho živit nebude. Takový občan by zhynul na ulici hladem. Starost o existenci občana je proto součástí národohospodářského plánu stejně jako starost o
údržbu stroje.
Sociální pojištění prošlo všude na světě základní změnou, v níž otázka sociálního zabezpečeni není již
jen problémem jednotlivce, nýbrž celé společnosti. Spolu s individuálním pojištěním slouží k úhradě budoucí potřeby. Na rozdíl od individuálního pojištění směřuje ke krytí celých vrstev obyvatelstva, zejména hospodářsky slabých, a proti škodám hrozí cím ze ztráty zdraví a výdělečné schopnosti. K dosažení tohoto cíle nelze však zničit podnikavost a vlastnictví nebo zmrzačit zdraví. Sociální pojištěni je
dobré proti ztrátě údů, ale proto nelze usekávat ruce něbo nohy.
Srovnání sociálního zabezpečeni je proto možné jen u společenského zřízení založeného na stejných nebo
aspoň podobných zásadách. Individualistická (kapitalistická) hospodářská soustava buduje sociální péči o
občana na jeho účasti ve starosti o svou existenci a ponechává mu iniciativu a majetek. Kotektfvisttcká
(socialistická) hospodářská soustava přebírá veškerou tuto starostlivost na sebe i s jeho majetkem.
Kdyby bylo čs. sociální zabezpečení nejlepší na 1976 ceny tvrdých valut. Úřední kurs amerického dosvětě, nedošlo by k jeho přestavbě, která s účinností laru činil v nákupu 5.45 Kčs a v pročte ji 5.6® Kčs;
od 1. ledna 1976 byla provedena zákonem z 12. listo- australského dolaru 5.55 Kčs a 7.10 Kčs. Bonifikace
padu 1975, č. 121 Sb., o sociálním zabezpečení, podle ve výši 100% úředního kursu se poskytuje při převodech z neobchodních titulů. Podle tohoto zvý&oáaéiéĎo
něhož:
— Na plný starobní důchod má nárok pracující, který kursu se provádějí také převody amerických tíScbotSi
byl zaměstnán nejméně 25 roků a v době trvání za- do Československa. Převodní hodnota tedy č M . a US
dolaru 10.90 Kčs, u australského dolaru 1 3 . » Kčs,
městnání dosáhl věku aspoň 60 let. (par. 16)
—- Na poměrný starobní důchod má nárok pracující, takže převody důchodů se uskutečňují přižmirtě v
který byl zaměstnán po dobu kratší než 25 roků, poměru 1 : 10. (Hospodářské noviny, 10. XDL M i ;
avšak nejméně 10 roků, jestliže v době trvání za- Alois Rozehnal: Tuzex a měna; Studie. Mm, 1976,
č. 45, s. 37)
městnání dosáhl věku aspoň 65 let. (par. 17)
Věku 60 let, resp. 65 let, musí být dosaženo v době
Zvýšení hladových důchodů je nutností, na mi tlačí
zaměstnání. Rozumí se v československu, takže nárok zejména inflace. Podle poslední úpravy platné od 1.
nevznikne, je-li pracovník v cizině — a ť legálně (s ledna 1976 se zvyšují starobní a invalidní áácŽKMŽy
povolením) nebo ilegálně (bez povolení jeko uprch- přiznané po 3L X I I . 1956 do 31. X H . 1375 o částku
lík). Délka doby zaměstnání pro nárok na plný sta- 30 až 200 Kčs podle doby přiznání a výše oiritotte.
robní důchod je stanovena nejméně na 25 let. S Toto zvýšení činí u důchodů přiznaných v r . 1 J Í 4 - B 5
ohledem na pracovní zařazení to však znamená u ve výši do 900 Kčs částku 30 Kčs a u vysefcfck důnekvalifikovaného pracovníka od 15 do 60 let, tedy chodů od 1.381 Kčs částku 200 Kčs (par. 13?). Je
celkem 45 let. Délka doby zaměstnání pro nárok na tedy nespravedlivé, nerovnoměrné a nedostatečné.
poměrný starobní důchod je stanovena v rámci 10-25
Nejnižší výměra starobního důchodu (pieébo i polet, ale za cenu prodloužení zaměstnání do věku 65 měrného) činí měsíčně 400 Kčs (par. 23. odst. 2).
let. V čem je tedy čs. sociální zabezpečení lepší či Podle převodního kursu je to asi 40 ameiiefcýtíi dolarů; nejnižší výměra amerického starobmfao á&rffénio
nejlepší?
Zběžné srovnání s důchodovým zabezpečením států je asi 1Í0 dol. a je tedy asi třikrát vyšší- V Aosoáiži
na Záhadě s volnou pracovní silou ukazuje, že vznik je přiznán starobní důchod každému, kdo dasáM ©
nároku na starobní důchod není spojen s podmínkou let (ženy 60 let) a nemá další podstatný příjem ( i
dosažení určitého věku v době Zaměstnání, nýbrž na když má majetek) a to bez ohledu na to. zda. a jak
smássxsaĚm.
dosažení určitého věku a určitého počtu příspěvko- dlouho byl v pracovním poměru nebo v
vých období. (USA: 62 let a podle roku narození podnikání. Důchod činí austr. $ 190 rněsáčsě (manurčitý počet příspěvkových čtvrtletí — až 40.) Není želé celkem austr. $ 314 měsíčně). O těch, kžeží čezde totiž státního zájmu ná tom, aby byla pracovní rnají vlastní dům nebo byt a musí platit afijeximé,
síla využita až do vyčerpání a aby byl pracovník zvyšuje se důchod o $ 5.- týdně, tedy asi o i 21.50
nucen k zaměstnání i po dosažení věku potřebnéhc měsíčně.
ke vzniku nároku na starobní důchod.
Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjProblém nízkých důchodů je tak starý jako důcho mu, je stanovena ve vyhlášce z 20. X I . 1S76, č. 128
dové zabezpečení. Socialistické zřízení není chránění Sb., par. 115:
proti hospodářským krizím, které považuje za typic
1. Je-li starobní (invalidní) důchod, vdovský nebo
ký zjev kapitalismu. Socialistické hospodářské krizí sirotčí důchod oboustranně osiřelého dítěíě náležející
se nutně odrážejí i v socialistickém sociálním zabez podle této vyhlášky jediným zdrojem { š i j m e důchodce
a nedosahuje částky 600 Kčs měsíčně, zvyšuje se na
pečení:
— V r. 1958 se to projevilo v československu dokon tuto částku: má-li důchodce též jiný příjem a úhrn
ce snížením nároků vyplývajících ze sociálního zabez důchodu a tohoto přijmu nedosahuje částky 600 Kčs
pečení. Tyto tendence vyvrcholily v r. 1964, kdy došl< • měsíčně, zvyšuje se důchod tak. aby úhrn důchodu
k opatřením omezujícím růst výdajů na sociální za a příjmu (důchodu) činil 600 Kčs měsíčně. Je-li jibezpečení. Tím se stalo, že byly dotčeny sociáln ným příjmem poživatelky vdovského důchodu starobnároky občanů, jimž později vznikl nárok na důchod ní (invalidní) důchod, zvyšuje se jen starobní (invaale i poživatelů důchodů, neboť došlo ke snížení dů lidní) důchod. Při souběhu sirotčího důchodu s důchodů již přiznaných a vyplácených. (Lidová de chodem invalidním nebo vdovským zvyšuje se jen
důchod invalidní nebo vdovský.
mokracie, Praha, 13. srpna 1970)
2. Je-li na starobní (invalidní) důchod, který nedosaNízké důchody nestačí na uhájení nutné výživy
ba ani na nuznou výživu, jak je patrno z častýcl t huje částky 1.100 Kčs měsíčně, odkázán též rodinný
stížností důchodců, občas uveřejněných v čs. tisku příslučník důchodce, zvyšuje se důchod na tuto část— "Žijte si za 500 Kčs — je stručný obsah jednot* > ku; má-li důchodce nebo takový rodinný příslušník
dopisu. Je anonymní, takže na něj ani nelze konkréf - též jiný příjem (důchod), zvyšuje se důchod tak,
ně odpovědět. Jak posoudit, když nevíme, kolik le t aby úhrn tohoto důchodu a jiného příjmu (důchodu)
pisatel pracoval, jaký měl plat. Ale i přesto sto; í činil 1.100 Kčs měsíčně. SpMují-li podmínky pro zvýjeho připomínka za slovo. Jistěže 500 Kčs na měsí ; šení důchodu oba manželé; zvýší se jen důchod nánení žádný vysoký příjem, z kterého by se dalo nť - leže jící manželovi o rozdíl mezi částkou 1.100 Kčs a
vím jak žít. U staršího člověka však stačí na to ne. - úhrnem důchodů a jiných příjmů manželů.
Počet vyplácených důchodů v r. 1975 dosáhl výše
nutnější." (Rudé právo, 7. X I I . 1971)
•Kolik činí čs, důchody v cizích měnách? K poroi - 3,600.000 a průměrná výše vyplácených starobních důnání slouží kursovní lístek Státní banky českoslover - chodů dosáhla u pracovníků 957 Kčs, u družstevních
ské, podle něhož byly vyhlášeny na měsíc prosine •> vfvinftft tvmitp K14 TCčs fT.idnvá demokracie. 27. I.
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1976.) Průměrná výše důchodů zaměstnanců nedosáhla tedy ani nejnižších důchodů
amerických nebo
australských a u zemědělců byla nižší o třetinu.
Diskriminace postihuje nejen družstevní rolníky, ale
i ostatní zaměstnance, a to zejména v jejich zařazení
do pracovních kategorií. Základní výměra plného starobního důchodu činí v I., kategorii 60% průměrného
výdělku, v II. kategorii 55% a v III. kategorii 50%.
K základní výměře se připočítávají za každý rok zaměstnání v I. kategorii 2%, v II. kategorii 1.5% a v
I I L kategorii 1% průměrného měsíčního výdělku, nejvýše však .20% tohoto výdělku, (par. 18). V III. pracovní kategorii jsou zařazeni zaměstnanci nesmírné
většiny 90% pracujících (Právny obzor, Bratislava,
1976, č. 4, s. 388) z celkového počtu 7.1 mil. zaměstnanců v r. 1975. (Lidová demokracie, 27. I. 1976).
Výše důchodu svědčí o těchto rozdílech: V československu nejvyšší starobní důchod favorizované I.
pracovní kategorii činí .2.500 Kčs. (par. 23). V USA
nejvyšší starobní důchod nefavorizovaných pracovní-,
ků (podle průměrného výdělku) v r. 1977 činí mě
síčně u muže 412.70 dol., jež s případným zvýšením
o 50% za manželku a výchovným na děti se často
pohybuje kolem 1.000 dol. Ale i v nízkých důchodech
je těžko hledat jinde na světě muže, který by s průměrným měsíčním výdělkem 143 dol.. za. 10.let dosáhl v r. 1974 s manželkou starobního měsíčního důchodu 220 dol. (New York Daily News, 22. VII. 1974),
činících po zvýšení 15% 253 dolarů.
(Pokračování na str. 10)
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UNIE

Karel Schwarzenberg
Je dobře známo, že hospodářské potíže dnešní silu (vždyť osud odborových organisací za Hitlera
Anglie souvisejí s tím, že se podivným způsobem dokazuje, že tuto přesilu může stát zlomit), spíše
opakuje příznačný zjev konstitučního vývoje: totiž však proto, že odborové unie mívaly donedávna symrozdíl mezi mocenskými poměry a tradičními for- patie všech Složek veřejnosti. Objasníme to.
mami. Každý spisovatel, který popisuje Anglii — a
Levice dávala uniím zapravdu samočinně od té
zejména tehdy, když obdivuje dlouholetý Parlamendoby, kdy levice pravidelně zastávala třídu dělnictarismus — upozorňuje s úsměvem na to, jaký je
kou proti měšťanské — chci říci, jakmile v roce
rozdíl mezi tradičními formami - a skutečným obsa1848 nadobro zvítězila nad starou šlechtou buržoasie
hem tohoto parlamentarismu. To jest: když královna
— dosavadní levice. Ale pravice, pokud právě stála
s korunoii na hlavě zahajuje zasedání parlamentu
vpravo od liberální a kapitalistické buržoasie, přáa před ní sedí v rudých pláštích členové sněmovny
telsky smýšlela s odboráři také; nejen.proto, že oni
lordů a teprve za nimi se tísní poslanci voličských
se chystali takřka vykonat za ni pomstu na měškrajů — mohli byste myslet, že vidíte středověký
ťáckém kapitalismu, nýbrž proto, že samotné jejich
sněm, kde královna vydává zákony s radou pánů
zřízení odpovídalo tradičním pravicovým představám.
a jen v koutě stojí zástupci občanského stavu — tak
Starým pravicovým požadavkem je politické uplatnějak se to dělalo ve sněmovně Pražského hradu do
ní třídnich, stavovských složek; jinak řečeno, tradičroku 1848. Každý ale ví, že skutečnost je jiná: svrchoní pravičák raději přeje dělnickým činovníkům —
vaná moc ve státě náleží poslanecké sněmovně; sněa ť jsou to závodní výbory , nebo unie atp. — tu moc,
movna lordů má při zákonodárství jakýsi poradní
kterou nerad vidí v rukou marxistických partajních
hlas; a královna každý zákon poslaneckou sněmovnou
činovníků. To je tedy důvod, proč nikdo nebránil
odhlasovaný podepíše. v Jenže, podle středověkého
mocenskému vzrůstu unií. Romantický royalista možmravu, se pák zákon vyhlásí slovy: "Královna toná sní o tom, že by bylo lépe, kdyby královna měla
mu chce".
moc svých předků, a všechnu moč by neměli poTak tomu bylo dosud. Dneska ovšem pokročil vý- slanci: ale kde najdete člověka, jenž by nad tím
voj dále. Dneska jsou poměry tyto: Podle znění zá slzel, že vládu poslanecké sněmovny oslabila neodokonů spočívá svrchovanost v rukou poslanecké sně- latelná moc unií?
movny — a všechna ideologie demokracie a parlaA přece — ukazuje se, že tento vývoj je pro Brimentarismu zdůrazňuje svrchovanost tohoto národ- tánii hrozivý, nebezpečný; to má řadu zřetelně znaního shromáždění. Ale vláda, vzešlá z většiny této telných důvodů, které lze všechny shrnout do jednosněmovny, už nemá moc, aby svou vůli prosadila ho dějinného zákona, jenž se mnohokráte osvědčil
proti pravému držiteli moci — odborovým organi- tragicky.
sacím. Onehdy otiskl HD Peroutkovo pojednání o
Má-li země žít v míru, musí především panující
tom, kolik moci mají ve Spojených státech unioni- činitel — a ť je to kterýkoli— být vymezen dostatečsté — to jest odboráři; mohli jsme se dočíst, kolik ně jasnou ústavou. Království se musí dědit podle
i sprostého zločinu se uplatnilo ve Státech v mocen- určitého pořádku; šlechta musí být povolána podle
ských bojích odborářů. Tak tomu tedy ve Velké Bri- určitého pravidla; demokratičtí poslanci musejí být
tánii není; ale je pravda, že se odboráři nepotře- voleni podle jasného, přesně dodrženého volebního
bují ohlížet na zákony a jiné projevy vlády ani řádu. Naopak je příliš mnoho unií, jejichž členové,
tehdy, když je to vláda dělnické, socialistické stra- to je poplatníci, nemají tušení a nestarají se, jak a
ny.
kým jsou jejich činovníci voleni. Jinak řečeno —
Jak došlo k tomuto novému přestěhování moci? Proč zejména američtí mocipáni unií jsou povyšováni podle
moc, která přešla od krále a šlechty k zástupcům takového pěstního práva jako předkové středověké
zvoleným podle všeobecného hlasovacího prává, pře- šlechty v době, kdy Evropu ještě neovládla křesťanšla od nich k činovníkům odborových organisací?
ská vzdělanost; a výkon moci, která se takto přiděMyslím, že je důležité si uvědomit: nejen proto, luje, nemůže být uspokojivý.
že odbory vládnou hrozivou zbraní stávky a geneJe tu také stav, kdy členství v unii není ani porální stávky, tedy nejen proto, že dneska mají pře- vinné — což by ovšem znamenalo určitý dohled státu! — ani doopravdy dobrovolné, nýbrž je vnucené;
a tak bychom vypočetli řadu bodů, kde bychom na
místě zákonodárců rádi platné zákony opravili.
Všechny tyto zlořády lze ale shrnout vyslovíme-li
jedno heslo: že žádnému státu nikdy nebyla užitečná
moc bezmezná. Zde se musíme, pravda, vyhnout
dvojímu opačnému omylu. Jsou, kdož se podnes obdivují zásadě, kterou se řídili američtí liberální ústavodárci; založili ústavu na "checks and balances",
brzdách a protiváhách, ktérými se navzájem měly
omezovat tři svrchované moci: zákonodárná, správní a soudní; ale neobdivujeme se tomuto nekonečnému zápasu tří státních, tří zásadně rovnoprávných
mocí. Ale myslíme-li, že ve státě musí být jedna moc
zásadně tou nejvyšší, tou rozhodující, jsme přece
přesvědčeni, že taková moc musí být omezena ústavními řády. Je-li stát řízen mocí tak samovládnou,
že nepotřebuje myslet než na svůj vlastní zájem —
vzniká nebezpečí; a konec může být špatný, jak učí
zkušenost.

L. & G. Pergl

odborníci v optice
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(proti tržnici) — T«lefon »2-573«
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru
Krajanům poskytneme 15% slevu

Francouzský král Ludvík X V . je proslulý jednak
důrazným prohlášením, kterým svému parlamentu,
tj. zemskému soudu, objasnil, že veškerá moc v e
státě z Boží milosti a podle zděděných zákonů patří
výhradně, nedělitelně a nezodpovědně jemu — jednak
množstvím překrásných, drahocenných zámečku, které nastavěl kolem Paříže pro své souIožiHee. f r a n couzská revoluce jich pak mnoho spálila a zbourala,
a jeho vnukovi usekla hlavu.
V Polsku šlechtu těšila jedinečná "ziaíá volnost",
která volenému králi, měšťanstvu, a tím spíše robotnému lidu, upírala kdejaké právo v e prospěch
chrabrého zemanstva; a stát zeslábl tak, že si ho
sousedé rozebrali.
Buržoasie se před sto lety velice těšila z toho, jak
má teď — na úkor králů a šlechty — všechnu moc;
užívala jí tak, že sebeobrana dělnictva udělala třídní
zápas neodolatelnou silou.
Dneska tedy, zdá se, činovníci dělnických unií myslí, že už z důvodů vzájemné soutěže mohou neustále
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MOTEL GUESTHOUSE
RESTAURANT
KALORAMA
Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi
Barbers Rd., Kalorama, Vic., tel. 728-1298

Čs. sociální zabezpečení:
je nejlepší ?
(Pokračování se strany 9)
Čs. sociální zabezpečení; je stiženo těžkou diskriminací nejen v důchodovém systému, ale i v pojistných
příspěvcích, o nichž se nesprávně tvrdí i v zákoně,
že je pracující neplatí, (par. 1/4, 100). Ani v socialistickém společenském zřízení není nic zadarmo, zejména ne sociální zabezpečení. Zaměstnaci platí pojistě příspěvky v e zvýšené dani ze mzdy a ve snížené mzdě, soukromí i družstevní rolníci přímo ve výši
12.5% pracovních odměn. (par. 101). (A. Rozehnal:
Sociální zabezpečení v ČSSR; Hlas domova, 31. V.
1976).
Některé důchody, které existují na Západě, neexistují v Československu nebo jsou značně omezeny.
Vdovský důchod ve výši 60% důchodu náleží vdově
po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí
jednoho roku náleží jen, je-li vdova plně invalidní nebo po splnění dalších podmínek věku 45-50 let podle
počtu vychovaných dětí nebo 40 let v případě favorizované I. pracovní kategorie, (par. 37). Vdovecký
důchod neexistuje a v případě invalidity vdovce přichází v úvahu jen dobrovolný důchod sociální. Důchod
manželky je bez právního nároku a může být dobrovolně přiznán ve výši 100 - 300 Kčs po splnění ostatních podmínek jen manželce starší 65 let nebo invalidní. (par. 43).
Sociální zabezpečení USA je lidštější než Československé, když . uznává neomezené právní nároky na
tyto rodinné důchody: Vdovský důchod je sice vázán
na věk (50 - 62 let nebo v 65 letech 100% důchodu
zemřelého manžela). ale j e bez omezení věku v
případě matky s dětmi do 18, resp. 22 let. (Sec. 200 d).
Vdovský důchod zaniká skončením výchovy dětí nebo provdáním vdovy. Důchod manželky činí polovinu
důchodu manžela a po 20 letech manželství má i
rozvedená manželka ve věku 60 let právní nárok na
důchod, i když takový starobní důchod dostává také
nová manželka nebo vdova důchodcova. (Sec. 202, b,
H ) . Důchod manžela (Sec. 216 c) nebo vdovce (Sec.
216 f ) po dosažení věku (50 , 62 nebo 65 let) je vázán
na podmínku, že oprávněný byl převážně odkázán na
výživu původního důchodce. Důchod matky (Sec. 202
g ) , jakož i rodičů (Sec. 202 h) po splnění věku (62
nebo 65 let) je rovněž zajištěn v USA a ne v ČSSR.
Čs. sociální zabezpečení není nejlepší na světě. Jeta) hlavni chybou je, že je více vázáno k hospodářské výrobě a plněni plánu než k sociálnímu poslání
a hospodářskému zajištění pracujících. V nedostatku pracovních sil směřuje k prodlužování pracovní
aktivity více než k sociálnímu zabezpečení Nedostatečná výše důchodů má za následek, že čtvrtina všech
důchodců je zapojena do pracovního procesu. (Rudé
právo, 13. X I . 1975) .

žádat, podle proslulého amerického hesla: " V í c e ! "
Kdo to má platit? Čeština má líbivý rým: " A ť platí
bohatí!" A jestli je už.třídní zápas vyhubil? Tak a ť
platí stát! Jenomže .tady je neodvratný osudný obrat..
Jak "Rudé právo" před několika lety náramně zřetelně vysvětlilo, stát dělníkům nic nedá, "když si na
sebe nevydělají". A když státu nezbyde než dělníky
donutit, aby na sebe vydělali, musí být proměněna i
povaha unií: Revoluční odborové hnutí se promění v
orgán, který pracující třídu nutí pracovat. A to je
ono nebezpečí, které dneska hrozí dělníkům svobodného světa.

7. i. 1977
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Curyšské nakladatelství Konfrontace založilo básnickou edici "Bílá růže", dotovanou z "Literárního fondu generála Vladimíra Přikryla". Redaktorem edice
je dr. Jiří Škvor. Jako první svazek vyšla sbírka
veršů Pavla Eisnera "Sonety kněžně", s ilustracemi
Lucie Řadové. V nejbližších měsících vyjdou další
dva svazky: " K r ů p ě j e " Pavla Javora a "Odstup"
Rio Preisnera. Hodnotné rukopisy veršů přijímá redaktor (3523 Oxford Ave., Montreal, P. Q. H4A 2X9,
Canada).

P Ř Á T E L É

H L E D A J Í

Rudolfa Krause nar. 1909 v Liberci, který byl v
r. 1950 v Mnichově, Ladislava Dubna nar. asi. 1920,
který žil v r. 1951 v Karlsruhe v Německu a Oldřicha
Ďurčó, který byl v r. 1951 v Bathurstu (zpráva od
matky).
ČESKOSLOVENSKÉ ROZHLASOVÍ
V

VYSÍLÁNÍ

MELBOURNE

A B C — 1ZZ A C C E S S RADIO

1220 KHz

Pravidelné vysílání je každou neděli ód 10 do 10.30
hodin večer. Program se opakuje vždy následující
koná řádnou valnou hromadu ve čtvrtek 24. března pondělí v 10 hodin dopoledne.
1977 v 8 hodin večer v Baragově dvoraně, a'Beckett 13. a 14. 3. 1977: Jan Masaryk a 10. březen
Čech
St., Kew. N a pořadu je zhodnocení činnosti v minu- 20. a 21. 3. 1977: Písně -z jižních
•
lém období, volba nového výboru a volné návrhy.
Po ukončení obvyklé čs. půlhodinky bude v neděli
Hosté jsou srdečně" vítáni.
Výbor ČOD
20. .3 v 10.30 hod .večer a v pondělí 21. 3. v 10.30 hod
dop. zvláštní české vysílání a to ROZHOVOR S JAB E S E D A , čs. kulturní a svépomocný klub v Melbouma N E M H A M M E R E M O DŽEZU, který připravil J.
Pear. J. Hammér, dnes světoznámý džezový instru— Příští vysílání na stanici 3 CR 840 KHz — ve mentalista, hrál do r. 1968 v Praze, dnes žije v New
čtvrtek 10. 3. od 8. 30 hodin večer — je věnováno Yorku a V Austrálii byl na tumé.
Pepičkám a Pepíkům. Další vysílání je 24. 3.: pořad trampských písní Jardy Motla. Kromě toho zahrajeme každý druhý čtvrtek dle přání Vaše oblíR A D I O A B C — FM
bené písně a hudbu k svátku, narozeninám, svatbě
V sobotu 26(. března bude věnován večerní proatd.
gram na F M vlnách české hudbě. Nejprve to bude
— Výlet auty na zlatokopecký festival ve Wedder- Dvořákův pořad s Českou suitou a Te Deum spolu
burnu se koná v sobotu 26. a v neděli 27. 3. Odjezd s 15minutovou vzpomínkou na skladatelovu osobnost
v 8 hodin ráno z Prestonu. Informace podá: Beseda, (včetně vzpomínky na jeho zájem o přírodu, holuby,
2 Junction St., Preston 3072, telefon 480-2737.
vláky a parníky). Na tento pořad naváží Slovácká
— Sledujte náš alegorický vůz na karnevalu MOOMBA suita Vítězslava Nováka, Symfonietta Gioeosa Bohuv pondělí 14. 3.
slava Martinů a skladby Leoše Janáčka: smyčcový
Č E S K É OCHOTNICKÉ DIVADLO V

MELBOURNE

ČESKOSLOVENSKA OBEC LEGIONÁŘSKÁ,
JEDNOTA VIKTORIA, MELBOURNE
Na výroční valné hromadě Jednoty, konané 20. 2.
1977, byli zvoleni pro další správní období opět činovníci odstupujícího výboru v čele s předsedou br.
J. Jelínkem.
J. A. Forester, jednatel

DO A U S T R Á L I E A B L Í Z K É H O O K O L Í I
Všem konšelům, spolkům a lidu obecnému na
vědomost se dává, že v Richmondu
v Central Club Hotelu je podáváno
DOMÁCÍ K R M Ě
v poledne denně mimo neděle,
po klekání ve středu, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu
i
Večeřadlo až pro 200 duší.
i
Za vaši spokojenost ručí
Svobodný Pán, pan
ZDENĚK
Ž I Ž K A Kačický z Kačice
se sídlem v

1

CENTRAL CLUB HOTELU
S-wan Street, Richmond

kvartet a Potulný šílenec (v podání Moravských učitelů). Janáčkovu Symfoniettu uslyšíme 29. 3. a Po
zarostlém chodníčku 31. 3., ještě spolu s Fibichovým klavírním triem.
Jinak v průběhu celého měsíce března zařazuje FM
stanice velký počet často hraných i méně známých
skladeb A. Dvořáka a málo slýchaných — Foerstrův
koncert pro lesní roh (9. 3.) a Richterovo Divertimento (23. 3.).
-MrVVVVWWWWVV
5
H L A S DOMOVA VÁM M Ů Ž E DODAT
|
5
IHNED TYTO KNIHY:
|
c P . Pašek: Odsuďte jé k životu. (Svědectví gen.?
>V. Přikryla) $ 6.50
>
>F. Peroutka: Oblak a valčík $ 8.5
i O . Ulč: Náš člověk v Indii a na Ceyloně $ 4.80
s
\A. Mandlová: Dneska už se tomu směju $ 5.80
<
<Z. Salivarová: Nebe, peklo, r á j $. 4.20
<
?A. L e v y : Pražské peřeje $ 4.5
?V. Blažek: Mariáš v Reykjaviku $ 4.5
?Vynálezy B. Štěpána $ 3.90
|
SZ. Mlynář: Čs. pokus o reformu 1968 $ 4.50
|
SM. Klánský: Vyhnanství $ 4.80
|
<A. Solženicyn: Souostroví GULAG II. $ 8.60
?
<
a
mnoho
jiných
?
Upozornění:

T Ě L O C V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K O L
MELBOURNE
pořádá

JOSEFSKÉ VINOBRANÍ
od 6. hodiny večerní v neděli 13. března 1977
V RESTAURACI RHEINLAND,
9-13 Drewery Lane, Melbourne
Orchestr Edy Zlatého u hořejšího parketu a
kapela Sokolské jednoty " v e sklípku" se postarají o dobrou náladu hostů.
* Bohatá tombola
* Vstupné $ 3.00.
Večeře dle objednávky od $ 3.50 za osobu.
Res. stolů: br. J. Petráň tel. 848-5729,
br. E. Zlatý tel. 663-1266

Po vyjiti prvního svazku Peroutkova
"Budování
státu", který vzbudil mimořádnou pozornost v celém
exilu, se vydavatelé -— Universum Sokol Publications,
Inc., New Jersey, USA — odmlčeli. Teprve v minulých dnech dostal HD dopis majitele zmíněného vydavatelství p. F. Švehly, datovaný 19. 2. 1977, z něhož citujeme: "Druhý svazek Budování státu půjde
příští týden do knihárny a expedován bude koncem
března, zatím co je již také i do stran zlomen díl.
třetí, který bude během asi 4-6 neděl vytištěn také."
— Druhý a další díly zašleme těm, kteří si Budovám
státu v HD objednali, ihned, jak nám dojdou z USA.
Knižní služba Hlasu domova

JAROSLAV KANTA
P. O. South Tawonga, Víc. 3698
oznamuje všem přátelům změnu telefonního čísla.
. Nyní: (057)-572478.
— •
Po skončeném medobraní mám právě na prodej
. .
vysoce kvalitní
LES NÍ
M ED
Ml • I WaMWBII.
Z P R Á V Y S. K. S L A V I A M E L B O U R N E
Řádná valná hromada S. K. Slavia zvolila na
další období tento výbor: president Peter Collins,
.vicepresident Jan Košňár, předseda Jan Oliphant,
sekretář Václav Frencl, další členové výboru: A.
Domšek, V. Fryš, M. Chrpa, M. Kruntorád, J. Křepčík, V. Mirvald, R. Svoboda, C. Ševčíková a V.
Šindler, revisoř A. Pavlas. Nově zvolený výbor se
obrací na celou čs. veřejnost ve Viktorii se žádostí,
aby svůj klub co nejvíce podporovala.
S L A V I A — POLONIA 2 : 0 ( 2 : 0 )
Ve druhém zápase letního turnaje o pohár AMPOLu
měla Slavia velkou převahu nad mužstvem zdejších
Poláků, kterou vyjádřil Gilder bombou do sítě soupeře v 15. minutě prvního poločasu a o 4 minuty
později David Ripley upravil skóre na 2 : 0. Po změně stran si Slavia udržela převahu v poli, ale zpomalila tempo, takže se polským zadákům podařilo
ubránit.
S L A V I A — E S S E N D O N LIONS 0 : 2 (0 : 1)
Snad proto, že někteří sportovní novináři tipovali
Slavii už po prvních dvou kolech nočního turnaje za
vítěze poháru, spal celý tým předčasně na vavřínech a podal ve třetím kole slabší výkon proti mužstvu, které bylo po většinu zápasu rychlejší a hrálo
účelnější kopanou. Lions se ujali vedení ve 14. minutě, když z dálky nastřelený míč vyklouzl brankáři
Clarkovi z rukou do vlastní sítě a ve druhém poločase svůj náskok ještě zvýšili brankou, které Clark,
zabránit nemohl. Hra slavistického mužstva. se potě.
zlepšila, ale skórovat se mu nepodařilo. Po třech,
kolech má tedy Slavia 4 body a skóre 5 : 2 .
V příštím zapase o pohár Ampolu hraje Slavia v
pátek 11. března v 7.30 hodin večer na stadiónu v
Olympic Parku proti Wilhelmině.

S É R I E K O N C E R T Ů " E T H N 1 C 77"
Meibourne Philharmonie Orchestra
uvede I. sérii koncertů populární klasické hudby
a to:
1. R A K O U S K É — V P Á T E K 11. B Ř E Z N A 1977:
."Večer s Johannem Straussem". 8. 15 hod.,
Meibourne To-wn Hall. Řídí Paul Coppens.
2. R U S K É — V Ú T E R Ý 19. D U B N A :
Skladby Čajkovského, řídí Enzo Marciano.
Dallas Brooks Hall, 8.15 večer.
3. N Ě M E C K É — V E S T Ř E D U 11. K V Ě T N A :
Beethoven. Řídí Paul Coppens, houslová sóla
Ladislav Jásek. Dallas Brooks Hall, 8.15 večer
4. I T A L S K É — SOBOTA 4. Č E R V N A 1977:
Vítězný pochod z Aidy a jiné známé výňatky
z italských oper. účinkuje Royal Meibourne
Philharmonie Society, řídí Enzo Marciano.
Dallas Brooks Hall, 8.15 hod. večer.
Předplatné na 4 koncerty: Res. A $ 25.-,
Res. B $ 20.-, Res. C (pensisté a studenti) $ 15.Vstupenky na jednotlivé koncerty v běžných
předprodejích za $ 7.50, $ 6.- a (Res. C.) $ 4.50.
OBJEDNÁVKA:
Secretary, Meibourne Chamber Orchestra,
P . O. Box 197, Eltham, Vic, 3095.
Objednávám vstupenky na 4 koncerty M P O :
A Res. po $ 25

kusů, $

B Res. po $ 20

kusů, $

C Res. po $ 15

kusů, $

Přikládám šek na $
se zpáteční adresou
Návrhy interiérů,
truhlářské práce dle objednávky
provádí odborně
G. P O S P Í Š I L

Jméno
Adresa

38 B«renia Gr., East Doncaster, Vlc.
Telefon 844-1715

Telefon

a frankov. o b i i s
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SPORT

F . Novák senzací
ŠVÝCAR S T E I N E R MISTREM

Karel J a n o v s k ý
Finsko — Československo 2 : 2

a

1:7

Mistři světa ve Finsku
Přípravě na první "otevřené" mistrovství světa v ledním hokeji ve Vídni je věnována v zemi "vládnoucích mistrů světa" neobyčejně velká pozornost. 17denni únorové ligové přestávky využilo čs. národní mužstvo k dvěma mezistátním střetnutím ve Finsku a pak k více než desetidennímu domácímu soustředění. Zájezd do Finska splnil očekáváni, zdá se, že Čechoslováci už konečně "našli klíč" k finské
obraně.
Prviií střetnutí Finsko — československo se hrálo
v Helsinkách a skončilo po zásluze nerozhodně 2 : 2
(po třetinách 0 : 1, 2 : 0 a 0 : 1). ČSR se sice už ve
4. minutě ujalo Lukáčem vedení 1 : 0, pak však bylo
už na pokraji prohry a teprve 15 vteřin před koncem utkání nejlepší střelec republiky Milan Nový z
Kladna vyrovnal stav na 2 : 2. Nutno však říci, že
čs. hokejové národní mužstvo muselo z Prahy do Finska odletět kvůli mlze teprve s 24hodinovým zpožděním a v hlavním finském městě bylo teprve hodinu
před zápasem. Pochopitelně Čechoslováci dali do nástupu vše, pak však se na nich podle očekávání projevila únava. Toho využili Finové a téměř do konce
utkání vedli 2 : 1 .
Odveta v polárním městečku Oulu však už byla
jasnou záležitostí Československa, které prý už konečně našlo klíč k finské obraně, zvítězilo jasně 7 : 1
a potvrdilo dobrou připravenost na vídeňský světový
šampionát. Nejlepší výkon podali mistři světa v druhé třetině (kterou vyhráli 4 : 0 ) , kdy předváděli úplnou
exhibici, proti které byli tvrdí Finové úplně bez-

Hokejová liga

radní. Byl to chvílemi úplný hokejový kolotoč, který
rozjeli na nejvyšší obrátky. Spolehíivým mužem čs.
národního mužstva byl tentokrát brankář Crha, z
hráčů v poli pák vynikali především děbutant Richter a bratislavský Petr šťastný. P o dvou brankách
ČSR dali Richter a Peter šťastný, po jednom gólu
Martinec, Bublá a debutant Zajíček. Jednotlivé třetiny byly: 2 : 0 , 4 : 0 a 1 : í .

Fotbalová liga

VÍTĚZEM

EVROPSKÉHO

POHÁRU

Mistrem světa v letu na lyžích se stal víceméně
podle očekávám 261etý Švýcar Walter Steiner, který
byl letem 151 m v závěrečný den i nejlepším borcem dne (stylově výborný a to znamenalo vysoké bodové hodnocení)- Walter Steiner, který se stává podruhé mistrem světa, j e vzorným nástupcem posledního světového šampiooa Čechoslováka Karla Kodejšky. Konečně pořadí: L Walter Steiner (Švýcarsko), 2. Toni Innanpr (Rakousko - světový rekordman
v letu na ls-žžch). 3. Henry Glass (V. Německo), 4.
Alexander Borovitin (SSSR). 5. Duschek (V. Německo), 6. František Novák ( ¿ S t ) . . 10. Leo škoda (ČSR).

"SUPERHOKEJ", A L E I DEBAKL JIHLAVY

14. února, tedy o dobré 3 týdny dříve než "normálně", byla v ČSR odstartoyána jařhí polovina 1. čs.
fotbalové ligy, a to proto, aby hráči čs. národního
mužstva byli brzo rozehráni a 30. března obstáli v
kvalifikačním střetnutí o účast na mistrovství světa
ve Walesu. A hned třeba říci, že se jarní premiéra
nezdařila v prvé řadě "podzimnímu mistru" a kandidátu na čs. prvenství Dukle Praha, která prohrála
v Bratislavě se Slovanem 0 : 2 . Že však asi to bylo
"extempore", ukázal druhý "mistrák" Pražanů doma, kdýž na Júlisce vyhráli nad Plzní 3 : 0.

V předposledním únorovém týdnu, kdy čs. národní
mužsvo hrálo ve Finsku (bez hráčů jihlavské Dukly),
absolvovalo mužs?ra Dukly Jihlava tři utkání s dvěma nejJepšnní sovětskými" týmy: CSKA Moskva a
Křídla Sovětů Y e Enále hokejového turnaje tzv. VI.
zimní spartakiádý spřátelených armád v Liberci předvedli jihlavští bcfeejisté skvělý výkon, porazili v dramatickém Hžfcáni CSKA Moskva 5 : 4 (po třetinách
2 : 1 . 2 : 3 a 1 : 0 ) a stali se se 6 body vítězi turnaje
(před CSKA, Moskva, rumunským týmem Steaua Bufeioj o sestup bude ještě hodně dramatický. V si- kurešť" a CSKA Sofia). O závěrečném střetnutí Jihlatuací ne záviděníhodné jsou VSS Košice a nováček v y s CSKA Moskva napsali novináři, že takovou úroFrýdek-Místek, ale ani Trnava nemá vyhráno.
veň n á nrrinttpré střetnutí americko-kanadské profe16. kolo (1. kolo jara): Spartak Trnava — Baník qnnilni BgJ" \ H I .
Ostrava 0 : 2, škoda Plzeň — Teplice 1 : 1, Žilina
O dra tfeiy později vyhráli hokejisté Jihlavy doma
— Trenčín 2 : 2, Lokomotiva Košice — Zbrojovka
Brno 3 : 3 , Sparta Praha — Inter Bratislava 2 : 0, r ¿avém MďHtmrtí "Pofaáru mistrů evropských zemí"
Bohemians — VSS Košice 6 : 3 (nejlepší hráč Pra- í O Č A a lfJ4rJ5 rad mužstvem Křídla Sovětů 3 : 2,
žanů Panenka neproměnil navíc pokutový kop), Slo- v o d « a ě však o ® bodm později utrpěli v SSSR dlouvan Bratislava — Dukla Praha 2 : 0 a Frýdek-Místek ho aerááasv éebaM 8 : 7 (na hráčích se projevila
Ó D t n ) . cbž Je i q f e o a blamáži čs. hokeje.
— Slávia Praha 2 : 3 .

1. čs. hokejová liga se stan? přece jen ještě dramatická a zřějmě zajímavá, až do posledního kola. Zatímco totiž jihlavská Dukla ve třetí čtvrtině mistrovství republiky (od vánoční přestávky) prohrála několik mistrovských utkání, obhájce mistrovského titulu
SÓNP Kladno se dostal do výborné formy a bude nyní do závěrečné čtvrtiny přeborů ČSR nastupovat
pouze s dvoubodovým handicapem v porovnání s Jihlavou. A to ještě nutno říci, že ve 33. kole Kladno
ztratilo bod v Budějovicích, kde remizovalo s Moto17. kolo: Trenčín — Sparta Praha 2 : 1, Lokomotiva
rem 3 : 3, zatímco Jihlava zvítězila v Košicích po
velkém nástupu 3 : 0. Tedy mistrem republiky bude Košice — Bohemians 1 : 3 . Baník Ostrava — VSS Kobud' Jihlava nebo Kladno, nikdo jiný už nemá sebe- šice 1 : 0 . Dukla Praha — Plzeň 3 : 0 , Zbrojovka
Brno — Frýdek-Místek 2 : 1. Teplice — Žilina 1 : 8.
menší šanci na prvenství.
Inter Bratislava — Trnava 4 : 0 a Slavia Praha —
Tabulka pq 33. (ze 44) kole: 1. Dukla Jihlava 54 Slovan Bratislava 2 : 1 .
bodů, 2. SONP Kladno 52 b.» 3. Sparta Praha 41 b.,
Tabulka po 17. kole: 1. Dukla Praha 27 bodú._2:
4. Tesla Pardubice 37 b.. 5. Motor Č. Budějovice
Slavia Praha 24 b., 3. Zbrojovka Brno. 4. Trenčín
b., 6. Slovan Bratislava 33 b.. 7. Kosice 31 b.. 8. ško- (po 28 b.), S. Inter Bratislava, g. Barák Ostrava. 7.
da Plzeň 30 b., 9. Litvínov 26 b.. 10. Zetor Brno 24 Slovan Bratislava (po 18 b ) . 8. Bohemians- 9. Teplib., 11. Vítkovice 23 b.. 12. T J Gottwaldov 9 bodů.
ce. 1®. Sparta Praha (po 17 h.). 11. Žilina is b_ IX.
Pízeň- 13. Lokceiíaíiva Košice (po la b.). 14. Trnava
13 b.. 14. Frýdek-Místek S b „ 1«. VSS Košice 7 bača.
SPARTA

SVĚTA

Na IV. mistrovství světa v letu na lyžích v norském Vikersundu potvrdili čs. reprezentanti, že s nimi bude nutno v příštích sezónách čím dál tím více
počítat a jestliže si zlepší i styl svých skoků, respektive letů, pak už v příštím roce budou nebezpečnými
soupeři. Platí to především o největší naději čs. skokanského sportu, 181etém Františku Novákovi z Liberce, který měl sice špatnější zahajovací den světového šampionátu, druhý den však byl za východním
Němcem Duschkem druhý a třetí den třetí, což znamenalo velmi čestné 6. místo v celkové klasifikaci
světového šampionátu v letu na lyžích. A to je napoprvé skvělá bilance. O senzaci se František Novák
postaral ve Vikersundu v závěrečný den bojů, když
při prvém letu vytvořil výkonem 157 m nový můstkový rekord, a zlepšil tak o 3 metry přesně 10 let
starý můstkový rekord Rakušana Reinhodla Bachlera. škoda, že neuspěl v první den, mohl jet domů
s medailí.

IDEÁLNÍ ČS. MUŽSTVO
Tíifcák H P vyhlásil v Rožomberku výsledek anlaeSy "Inejepš&o čs. fotbalového mužstva r. 1976".
Y e S ® "Sžeáfcá tým" bv vypadal takto: Viktor, — PitemrmSt. Ondeos. Dvořák. Gdgh. — Pollák, Dobiáš,
B a s É a , — Masný. Nehoda. Gajdůšek.
DALŠÍ REKORD HELENY FIBINGEROVÉ

ZĚSeSá držitelka olympijského bronzu ve vrhu koulí
iTMraa FBšngerová z Ostravy j e v .současné době v
<a*ixTxřr<S farmě. Xa mezinárodních halových závodech
v Jab&xicí dosáhla fantastických 22.50 m, čímž přeK L A M M E B V tflE SVĚXO¥£ T R O F E J E
hned o 84 cm svůj vlastní světový halový reJežte před
k d^^&a ňoj^M o StťítMitiíit trB- Isord vytvořený 2. února letošního roku v Budapešti..
fej V iáioučI aJ«ai«nwMM»hriari - aifcpAýrih ^urifěrnn ••HhÉngerová
«au*
tímto jabloneckým výkonem byla o 51
švýcaxskáB. Tjuttw Hibradaá sjeal za ir«iniT»tiin -v o b lepší než je její světový rekord na závodech ' 'pod
S í l í m nebem".
xakacsÉÉiai SL - Arémtm (kde se jJtiwE pto ^apSselsSý

Stolní tenisté pražské Sparty se stali v hale na
Letné vítězi Poháru mistrů evropských zemí, kdýi
v e finále zdolali š v é d s k a » přeborníka BTK FaQcenberg 5 : 2 a získali tak podruhé tato cenaoa trofej
(poprvé v r. 1975). Tři body získal Spartě Mzlan
Orlowski a dva Jaroslav Kunz; prohrál pouze íreíž
muž ve sparťanském dresu Ovčařík. který
ster trasy iimwH.rtallrfiií),jetai iWrtvm se stal
jak Andersonovi tak i Karlsonovi 1 : 2 aa sady.
ožynqsijsiý prdboraSk IfriřlririiOTi' Ffcaasz ih^mmmiii«»1 pňesi
ZŽfK&lilUIIIWffllM^ k^iSE - *»*|IB
• Piw MjVfi* 3. Švýcat '-i1** Stí? jjjj'tlmt ffmnfn TB ťwif^r? w
s e Frsnz
I SSSR A MAĎARSKO MUSt P L A T I T
Khmwnei dwsžal a w u do cešs ceStospě klasifikace
Stejně jako čs. tenisový federace.
Prohlásí
to cetosfMjgá sooiěžs o Světovoa t n f e j . — XejiritSm
závodn bylo drobě místo západcněsnecsvaz, zaplatí i SSSR a mluvčí tenisové federace v p?*>t
Maďarsko mezinárodní te- Londýně, který neopomněl kébo lyžaře Seppa Ferula, který ^yteál alpskou kombinací Kandahara přeď Švýcarraa Lnéscbereni a Frannisové federaci I L T F po- zdůraznit, že přesto jsou zem Klammerem.
kutu 10.000 dolarů, kterou všichni (ČSR, SSSR a MaPořadí světové trofeje mužů: 1. Franz K l a m m e r
dostaly za to, že jejich ďarsko) na 1 rok vyiouče- (Rakousko) 195 bodů. 2. Ingemar Stenmark (švéddámská družstva nena- ni z této soutěže neoficiál- sko) 174 bodů, 3. Haus Heidegger (Rakousko) 151 bodů, 4. Bernard Russi (švýcarsko) 122 bodů, 5. Gustoupila kvůli účasti Jižní ního tenisového mistrovstav Thoni (Itálie) 108 bodů, 6. Piero Gris (Itálie)
Afriky k utkáním Poháru ství světa družstev.
101 bod.

HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně,
ftídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Ričhmond, Vic. 3121.
Telefon 42-5980.
ROČNÍ P Ř E D P L A T N É : V A U S T R Á L I I $ I».-,
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 11.-, US $11.-,.
Can. $ 13.-, £stg. 7.-, D M 30.-, Rand 11.-, a*b«
ekvivalent' v jiné měně. — Výši leteehSh*
příplatku do různých zemi sdělíme na psšáě&MÍ

•bratem.

