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Československý kosmonaut ve vesmíru

Oslavy uzlového bodu
" V dějinácty národů a států bývají uzlové chvíle, okamžiky, kdy se na dlouhou dobu rozhoduje o tom, jakým směrem půjde vývoj, v jakých podmínkách
budou žít milióny lidí. Takovým uzlovým bodem našich dějin byly únorové
dny v roce 1948", volal Gustáv Husák k davům, které připochodovaly 24. února
v sevřených řadách se standartami na Staroměstské náměstí v Praze, aby dělaly rámec hlavní události oslav 30. výročí "Vítězného února".

Citovali jsme krátký výňatek z řeči, ten, v němž
se hlava strany a státu
nesnaží překrucovat, lhát,
vymýšlet a opomíjet skutečnosti, které hrály rolí
před 30 roky v Československu. Jinak zapadaly
všechny projevy generálního sekretáře a prezidenta do propagačního rámce, který byl pro letošní
únor připraven.
Bez nejmenšího ohledu k
tomu, že v zemi žije ještě dostatek pamětníků skutečných událostí, předkládal se únor 1948 jako měsíc, v němž československé reakční síly ve spojení s
imperialistickými
mocnostmi osnovaly konträre voluční puč, aby získaly v zemi výchozí pozice
k útoku proti dalším lidově demokratickým režimům, ale jejich plány ha-

nebně ztroskotaly díky jed- se plně vyvíjely podle přánotě. síle a bdělosti děl- ni iiáu. který dosáhl vínické třídy a pokrokové tězství. provázeného vyinteligence. Postup bur- moženostmi. které zajistižoazních sil tehdy určova- ly radostný živos už po tři
ly obavy, že v připravová- desetiletí, aíd. atd.
ných volbách dá většina
Vyznavači Goebbelsova
lidu hlasy komunistické hesla, že stokrát opakovastraně. Únorové události; la lež se stane pravdou,

vypracovali pian únorové
propagandy do všech podrobností. Lid se pak dovídal nejen o plné spokojenosti a štěstí širokých
vrstev, ' o vyšší životní
úrovni, kterou si vydobyl,
ale i podrobnosti o tom,
že "teprve Únor otevřel
plné brány sportu", že po
Únoru se otevřely možnosti plného rozvoje československé kultury. . .
(Pokračování na str. 2)

O štrajku
amerických baníkov

Ťažkosti
demokratického riešenia
Hospodářsky a politicky najmocnejší štát západného světa, Spojené štáfy,
sa z času na čas stretávajú s problémami spojenými s udržováním demokratického spósobu života v prípadoch keď záujmy jednej skupiny obyvatelstva
niesú v súlade so záujmami celej krajiny alebo keď spor medzi dvoma skupinami ide na úkor zbytku obyvatelstva. Tamojšie pokusy o demokratické riešenie sa sledujú so zvláštnom záujmom i v ostatných demokratických zemiach.
O najnovšom americkom probléme — konflikte medzi banikmi a u h ď n ý m i
spoločnosťami — referuje Dušan Lehotský z New Yorku.

Štrajk 160.000 amerických baníkov, ktorý vstúpil už do tretieho mesiaca,
je v popředí záujmu ce-

Závěr konference v Bělehrade
Druhá konference zástupců 35 států o prohloubení
evropské bezpečnosti a spolupráce má v těchio dnech
skončit a ve světovém tisku se množi úvahy, zda
vůbec stálo zato konferenci zahajovat. Jak přípravná
jednání, která začala v červnu minulého roku, tak
vlastní konference, která se vleče od října, nevyřešily žádný vážnější problém, který byl na pořadu.
Stěžejní otázka, zda jsou všechny v Bělehradě zastoupené státy ochotny dodržovat helsinská ujednání
o' lidských právech a základních svobodách, se nedostala po všechny měsíce z počátečního stadia, v
němž měl každý stát prokázat, že skutečně dodržuje,
k čemu se v Helsinkách v roce 1975 zavázal. Sovětský blok byl po celé bělehradské jednání v defensivě, snažil se vyhýbat přímým odpovědím na dotazy,
jak Třetí koš Závěrečného aktu z Helsink v uplynulých dvou letech dodržoval nebo proč ho nedodržoval, snažil se tuto otázku přejít a zahájit diskuzi o
zcela nových velkolepých možnostech dohod. "Hleďme do budoucnosti, nevracejme se do minulosti", byla
»ýzva, která dominovala v taktice reprezentantů Sovětského svazu, československa i dalších komunistických zemí. Přišly-li otázky nedodržováni lidských
práv á základních svobod v komunistických zemích
přece jen na pořad, spustily sověty povyk, že se
•Skleří delegáti pokoušejí vměšovat do vnitřních záfaStostí jejich zemí . . .
V oejbližších dnech neočekáváme o mnoho více, než
j K b o d e vydána v Bělehradě zpráva, že se tam kol t e konference o evropské bezpečnosti a spolupráI • £e bylo docíleno dohody v tom, že se bude koÉ v roce 1980 v Madridu konference další.

lej americkej veřejnosti.
To preto, lebo spósobil
vážnu krízu v energetickom hospodárstve a v
priemyselnej výrobě niektorých štátov únie. Prezident Carter uložil ministrovi práce R. Marshallovi, aby sa zúčastnil, vyjednávania o novů kolektívnu zmluvu a akosi prinútil predstavitel'ov oboch
stráň — baníckych firiem
a Zvázu baníkov —, aby
rokovali nepretržite. To
preto, že sa prezident obáva, že ak sa štrajk predl'ži, tak jeho dósledky v
energetickom
hospodárstve budu vel'mi kritické.
Niektoré štáty únie akc
Ohio, Indiana a Pennsylvania už vyhlásili výmmočný stav a nariaaiii
šetriť so spotřebou elektřiny. pretože elektrárne v
týchto štát och majů záso-
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bu uhlia už len na nějaké
2 či 3 týždne.
V poslednom týždni sa
už niekol'ko raz zdálo, že
je dohoda na dosah ruky.
Je pri tom zaujímavé, že
spor v rokovaní sa netýká mzdových či tzv. ekonomických
podmienok,
ktoré má nová zmluva
priniesť, lež neekonomických problémov. V prvom
rade je to otázka tzv.
miestnych divokých štrajkov, ktoré s ú ' v baníctve
vel'mi obvyklé a ktoré
znemožňujú
plánovánu
produkciu uhlia. 20. februára sa dohodol Zváz baníkov na novej pracovnej
zmluve s jednou Pittsburgh
skou uholnou firmou a tak
sa zdálo, že dojde k dohodě a j pri rokovaní o hlavrú zmluvu. Zástupci hlavných baníckych firiem
(Pokračovanie na str. 2)
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HODNOTA ZÁKLADNÍ
Aleš Nebeský

Snad ani nebylo třeba znovu prokazovat, že svět
je skutečně nedělitelný. Až dosud tvořila Austrálie výjimku mezi západními demokraciemi sužovanými "bojem", jehož společným jmenovatelem je zabíjení nevinných ve jménu "vyšších cílů". Výbuchem v odpadcích vedle sydneyského Hiltonu, v němž
se scházely hlavy několika států ze zdejších končin
světadílu, onou výjimkou být přestala. Jediným rozdílem proti výbuchům v jiných částech světa je, že
— díky anonymitě "hrdinných bojovníků" — nikde
neví, komu byla nastražená bomba určena, proč
musely být utraceny tři lidské životy. Zatím se lze
jen dohadovat, že šlo o ono pověstné "gesto revolučního protestu", pokud ovšem "bojovníci proti bezpráví'", za něž se prohlašují všichni teroristé, nepředpokládali, že se některý z vůdců Britského společenství národů z céto čásuí". zeměkoule bude přehrabovat v odpadcích. Ačkoliv při trochu důkladnějším uvažování o myšlení teroristů nelze ani tuto možnost vyloučit.
Politické vraždy a teror, ať na straně, ovládajících
nebo ovládaných, nejsou samozřejmě v historii lidstva ničím novým. Senecova téže o vraždě tyrana,
kdy vražda není zločinem, pomáhala ospravedlnit ledacos. Snad však až moderní doba obtěžkaná relativitou plně prokázala, že i nejlépe míněná hesla intelektuálních idealistu- se při střetnutí s realitou lidství převrátí proti rozumu i humanitě, i když ty je
i případně zrodily.'
Moderní teror, dá se říci "masový"' tím, že se
neomezuje jen na "tyrany", se zrodil v hlavách
zoufalých stoupenců ruského anarchismu, z čehož car
neváhal udělat exportní artikl první kvality. Ruské
anarchisty bylo lze při troše dobré vůle snad i pochopit: vlna západního osvíceného monarchismu se
carského Ruska ani nedotkla. Ostatně, nedošla tam
dodnes. Beznadějné zoufalství snad tedy mohlo vést
k přesvědčení, že atentát na potentáta a vystrašené
masy lidí mohou změnit systém. Byly-li k ospravedlnění takového přesvědčení v historii nžjaké příklady,
dnes. po půldruhém století, víme. že v moderní průmyslové společnosti se tak neděje. Systém přežívá
zavraždění nominální hlavy státu a "zterorizované
masy se spíše vrhají do náruče konzervativců. Je
až kupodivu, že tento "malý detail" teroristům současné doby uniká. Jejich uvažování se dá snad vysvětlit jedině tím, že navzdory ideologii o "historické nevyhnutelnosti", kterou vyznávají, se z historie
nepoučují.
Je ovšem třeba si připomenout, že po "objevu"
nevyhnutelnosti historického vývoje byl sám Marx v
neustálém konfliktu se svými stoupenci, kteří věřili,
že nevyhnutelné- revoluci proletářských mas je třeba
pomoci individuálním terorem. Lidé jako Weitling,
Bakunin, Heinzen aj. byli. pro Marxe, "pošetilci" hlá-.
hlásajícími "spasení za zády společnosti", zatímco on
byl v jejich očích hlasatelem nezdravého "intelektualismu", v kterém se nakonec "všichni navzájem
zničí" (Weitling). Pravdu o svých protějšcích měly
ovšem obě strany.
Mimo několik malých výjimek se většina teroristických skupin současností hlásí k marxismu —
bez ohledu na skutečné Marxovo přesvědčení. Přesněji řečeno hlásí se k oné "nevyhnutelnosti chodu historie", která jim ospravedlňuje vše. Jsou tedy pravými, nefalšovanými leninisty.
Až' na málo výjimek proklamují také jen jeden jediný cíl: zničení- nespravedlivého systému. Na otázky, jak by měl vypadat podle jejich přeďstav systém spravedlivý, odpovídají buď mlhavě, nebo tvrdí,
že to se uvidí, že na takové úvahy není v revolučním
boji čas. nebo jednoduše o tom mlčí. Přitom velká
část současných revolucionářů patří mezi tak .zvané
"vzdělance", lidi prošlé univerzitami šedesátých a
sedmdesátých let. Spíše pravidelně než výjimkou
jsou navic hluboce znechuceni dělnickou třídou, za
jejíž osvobození údajně bojují. Jsou tedy také pravými, nefalšovanými marcusovci.
Opět až na několik výjimek se rekrutují z prostředí "middle class — střední třídy" a v češtině 'pro
ně máme výstižnější označení: jsou maloměšťáky v
onom nejryzejším slova smyslu, česká lidová moudrost ironicky praví "Co můžeš urvi, co nemůžeš zkurvi". Moderní terorismus, jeho pohnutky a cíle, . lze
jen těžko popsat lépe.
• -;
Výjimky mezi notoricky známými teroristickými
skupinami snad mohou budit svými záměry jisté sympatie nebo alespoň pochopení, členové takových skupin mají jakési právo nazývat se bojovníky za svobodu, sebeurčení, samostatnost apod., ale jejich teroristické akce to ani neospravedlňuje, ani nedělá.
( Pokračování na straně 2)
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Ťažkosti demokratického riešenia
(Pokračovanie zo str. 1)
však nesúhlasili s takouto
zmluvou s tým, že sa v
n e j " nezdá dostatočným
opatrenie proti divokým
štrajkom, žiadajú, aby
bylo v zmluve, že melen
vedenie divokého štrajku,
lež a j všetci účastníci takéhoto štrajku majů byť
volaní na zodpovědnost' a
potrestaní finančně, připadne i prepustením z
práce.

ďalej nepredlžoval, príde
buď s návrhom na arbitrážně riešenie sporu, alebo že navrhne, aby po dl'a.
Taft-Hartleyho zákona nastúpili baníci nútene do
práce a v rokovaní aby
sa pokračovalo. Po 80
dňoch má prezident ešte
ďalšiu možnost', že by totiž vláda dočasné převzala správu uholných revírov a stanovila podmienky, za ktorých by sa ťaž22. februára
navrhli ba uhlie ihned' obnovila.
predstavitelia
baníckych Odborníci sa však domniefiriem, v ktorých pracuje vajú, že prezident nesiahokolo 160.000 baníkov, aby ne k použitiu zmocnenia,
sa přijala za základ k do-j! ktoré mu dáva Taft-Harthode arbitráž, aby sa. lleyho zákon a to jednoduzveril celý spor medzi cho preto, že by asi bafirmami a Zvázom baní- níci prezidenta neposlúchkov nestranným odborní- li a do práce nenastúpili.
kom, ktorí by rozhodli s Předseda Zvázu baníkov
konečnou platnosťou. Zá- Arnold Miller návrh banícstupci firiem přišli s tým- kych firiem na prijatie
to navrhom preto, lebo záváznej arbitráže odmieočakávajú, že prezident tol, ale prejavil ochotu
Carter, ktorý sa už radil ihned' pokračovat' v rokos kongresom, aké podnik- vaní.
nut' kroky, aby sa štrajk

Malý oznamovatel

58-LETÁ

BEZDĚTNÁ

vdova, žijící v Melb.,
vlastn.
auto,
hledá
vzdělaného muže za
účelem přátelství, vycházek, návštěvy divadel, přírody a společ.
zábavy. Zn. "Osamocen á " do HD.

• MELBOURNE
I SYDNEY
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY

ze skladu nebo na míru
dodá f i r m a

Za takto . vznikajúcej
krízy amerického energetického hospodárstva sa
rozpútala debata o postaveni a význame baníctva
v ěnergetickom hospodárstve Spojených štátov. Na
celkovej produkcii energie
podiel'alo sa uhlie 20%. V
posledných 2 rokoch .sa to
zvýšilo asi o 2% á v pláne prezidenta Cartera je
ďalšie zvýšenie, aby sa
Amerika stala v energetickom hospodárstve sebestačná. Minulý rok nakopali baníci 700 miliónov
ton uhlia a podl'a prezidentovho plánu by,sa málo dosiahnuť v roků'1985
1 miliardy '200 miliónov
ton.
"

kej vážnej energetickej
krize, že už 3 východoamerické štáty museli vyhlásit' výnimočný stav a
nariadiť značné šetrenie
v spotrebe elektřiny. Vážnost' krízy poznáme až z
toho, keď si všimneme,
aký podiel' uhlie prináša
do výroby energie v jednotlivých štátoch únie. Sú
štáty na americkom západe, kde podiel uhlia na
tvorbě energie je minimálny, nějakých 3 či 4%
a len výnimočne 20 s.lebo
30%. A sú to okrem toho
štáty s mensou priemyselnou přodukciou. Vpriemyselne bohatých štátoch dodává uhlie vyše 40%. ba
v Západnej Virginii až
70% energie. A tieto štáty sa ocitli v krizi, lebo
za dva mesiace tohoto
štrajku sa ich zásoby uhlia
značíte znížíli.
Spomenuli sme. že mzdová otázka nebrá v tomto
spore o novů kolektívnu
zmluvu nijakú vážnu úlohu. Priemerná hodinová
mzda v baniach je dnes
už 7.80 $, takže baník vyrobí denne aspoň 65 $. A
predstavitelia
baníckych
firiem už přijali návrh,
aby sa hodinová mzda zvýšila o 1.53 $ za 3 roky
platnosti novej zmluvy.
Ide len o to. ako překonat'
ostatné
sporné
problémy, n a j m a ako zabránit' divokým štrajkom.
Značnou ťažkosťou v týchto rokovaniach je a j to,
že Zváz baníkov je organizáciou, ktorá je neskonsolidovaná a v ktorej pokračuje boj medzi funkcionármi napriek tomu, že
A. Miller bol osobitným

Ale podiel, ktorým uhlie
prispieva do amerického
175 Brougham St., .Kew, hospodárstva, sání nevyVic. 3101, tel. 861-8427 světlí, prečo dochádza za (Pokračování se str. 1)
Sydney:
Výstavy, prapory, slavtohoto od r. 1950 najdlhšieTelefon 622-2453
ho baníckeho štrajku k ta- nostní představení, pochody, přehlídky, ohňostroje v Praze i Bratislavě, nový film
"Vítězný
Provádíme veškeré práce optické
lid", vyznamenání zasloupřesně, rychle a za levné ceny
žilým příslušníkům Lidových milic i soudruhům
573 Hampton St.,
jinak zasloužilým, a řeči
a řeči. V těch ovšem —
A:.- ' ¿V^ f
vedle zdůrazňování význaif '
* ,/
— A Hampton, Vic.
mu Února — nikdy nechyběly projevy věrnosti Sovětskému svazu, včetně
Telefon 598-5756
díků za to, že pomohl v
roce 1968 postavit hráz
proti reakci, která začala
znova vystrkovat růžky.
A. Z. Q U I L T I N G
Melbourne:

TfirC H R PA

Optical Service

šetrejiím ministerstva práce potvrdený vo svojej
funkcii ako riadne zvolený předseda. V ústrednom
výbore však nemá vačšinu
a tak sa jeho sokovia neustále vracajú k otázke
platnosti jeho vol'by a voiajú po tom, aby rezignoval.
20. februára sa zišiel na
Floride Ústredný výbor
amerických odborov. aby
posúdil politiku vlády prezidenta Cartra v oblasti
sociálně - poiitickej. Odbory majů značné výhrady
voči tejto politike. Xajvážnejšia kritika sa sústreďu.ie na opaírenia vlády na
odbúranie vysokej nezaměstnanosti. Nie je preto
hádám náhodou, že prezident Carter so poponáhTa
v týždní. kedy odboráři zasadali na Floride, předložit' svoj program na vytvoreiiie nových pracovných příležitostí a na preškolenie nezaměstnaných.
Na tento ciel;' sa má použit' 11 miliárd 400 miliónov dolárov a tým vytvořit' milión pracovných příležitostí. Vládny program
sa sústredí na pomoc chronicky
nezaměstnaných
skupin, potom na vytvorenie nových pracovných
příležitostí pre mládež a
príslušníkov
etnických
skupin.
Ale právě tento program
odbory napadli, lebo ho
považujú za nedostatečný.
Navrhujú, aby kongres uvolnil na odbúranie nezaměstnanosti ďalších 13 miliárd 250 miliónov dolárov,
çim by sa vytvořil ďalši
milión pracovných příležitosti.

6. 3. 1978

JAN

MASARYK

14. 9. 1886 — 10. 3. 1948

O Rusku před
a po revoluci
. " J á sám neznal Rusko před revolucí. Ale vím od
otce, jak to tam vypadalo, často mi o tom vykládal. A vždycky zdůrazňoval při tom dvě věci. Ze
carské Rusko duchovně nepatřilo opravdu k Evropě
a že politicky to byla reakční, asociální velmoc, založená n a imperialismu., J á si tenhle obraz carského
Ruska nikdy nepřestal srovnávat s dnešním Ruskem,
jak je znám. Moje pozorovací schopnosti možná ne-jsou vynikající, ale já pořád ještě nevidím v ruském
způsobu myšlení moc evropského. Sovětští diplomati,
se kterými jsem měl co dělat, se naučili sice něčemu z evropských diskusních metod, ale nepřijali
nic ze základních idejí, na kterých Evropa stojí.
Ani z idejí francouzské revoluce, která podle marxistických autorit byla nutným předchůdcem ruské
revoluce. Liberté, egalité, fraternitě, kde to najdete
v jejich slovníku? Svobodu pro Litvu? Rovnost pro
Lotyšce? Bratrství s Estonci? Ne! Pro mě jsou Rusové pořád Asiati. Ale to není to nejhorší. Angličani mají taky jiný způsob myšlení, než my na kontinentu. A Američani taky. A .přece s nimi můžeme
žít v pokoji a spolupracovat s nimi a vážit si jeden
druhého a být jako bratři. Já můžu milovat černochy a Araby a Číňany a Indiány. S Rusy to není
tak lehké. Oni totiž jsou Asiati a Asiati. Li Tai-po
a Džingischán. A Rusové se ani po revoluci nedali
na cestu toho prvního. Pro mě zůstalo Rusko i po
revoluci stejně imperialistickou velmocí jakou bylo
předtím. J á bych to řek' asi tak. Sociálně se po
revoluci v Rusku moc změnilo. Politicky z gruntu málo. Aspoň zahraničně-politicky. Mužik je svobodný.
Veliká věc. Možná, říkám, možná, že stála i za všecku tu krev. Ale svobodný k čemu? Aby se_ stal instrumentem pro imperialismus? Analfabeta .naučili
číst. Veliká věc. Ale co smí číst? Lenina a pětileté
plány. Nejvýš ještě takzvané romány, které nejsou
zas nic jiného než Lenin a pětiletky ve svátečních
šatech. Za cara . žili Rusové po tmě. Ale žijou dnes
ve světle? Z mužiků se stáli inženýři, konstruktéři,
vědci, generálové. Ale jsou zase uměle odříznuti
od světa a smějí vědět jen to, co se jim předloží.
Trochu za to možná může Západ. Karanténa po první válce. J á nikdy nebyl velký~přítel téhle politiky
cordon sanitaire. Jenže jsme viděli, že když Západ
tuhle-závoru otevřel, Kreml ji sám honem zase zavřel. Tak by to byli asi udělali hned na začátku i
bez Západu. Zkrátka, já když dělám bilanci, nevidím
politicky tak ohromný rozdíl mezi Ruskem za carů
a po nich. Aspoň ne v poměru Ruska k ostatnímu
světu. Oni si na svém těle udělali moc dobrých věcí.
Jenže se: to nijak neukázalo na jejich vztahu k ostatním národům."
~
_

" J á vidím jedno z největších nebezpečí Evropy
v příbuznosti Rusů a Němců. Němci jsou evropští
Asiati. Mají sklon k mysticismu a obdiv pro džingischánství. Tohle je vždy znova přivede k Rusům.
To jsme viděli v první válce a pak-zas, když Ribbentrop smíchal ten svůj Rheinwein s Molotovovou
Čš. sdělovací prostředky vodkou. Příšerný nápoj. A nic bych se nedivil, kdyby
vyzdvihovaly skutečnost, nám ho jednoho dne servírovali znova."
jak hodně pozornosti věnuZ knihy V . Fischla "Hovory s Janem Masarykem''
je výročí ú n o r a také sovětský lid, jak velké přátelství k Čechům a Slovákům chová. Důkazem toho
(Pokračování se str. 1)
má být zpráva, že 2. březhumánnějšími. Oprávněnost jejich cílů jim nedává
na byl vypálen do vesmí- právo na prázdná gesta, která m a j í upoutat pozorru vedle dvou sovětských nost veřejnosti za cenu životů zcela nezúčastněných
i jeden
československý lidí. Jsou-li takoví teroristé výjimkou vzhledem k
svým cílům, nejsou výjimkou v tom, že absenci lokosmonaut.
giky svých činů nahrazují zvrhlým mistrovstvím v
dialektice: Systém je mým .nepřítelem. Ještě většínepřáteli jsou však ti, za jejichž práva,
Odesílatel pošt. příkazu mi
(Money Order), koupeného svobodu atd. bojuji a oni svým ignorantstvínrínou
na pošt. úřadě Fawkner oběť a osvobození odmítají. Jejich životů tedy není
West, Vic., nechť se la- třeba l i t o v a t . . .
skavě přihlásí, abychom
Hodnoty svobody, sebeurčení, samostatnosti jsou
mu mohli vystavit stvr- popřeny tam, kde je ničena hodnota základní: úcta
zenku.
HD k lidskému životu.

Oslavy uzlového bodu

Hodnota základní
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V Československu panuje už třicet let bezpráví a násilí. Sovětská okupace aktivisuje zase teror, aby zastrašila demokratickou oposici národa,
která v době tzv. "československého j a r a " projevila skutečnou vůli národa. Komunistická strana u příležitosti výročí svého násilného puče v
roce 1948 rozpoutává ve svých, veřejných sdělovacích prostředcích kampaň
proti exilu. — M y , kteří jsme na vlastní kůži poznali hrůzu bolševického
temna národa v padesátých letech, odpovídáme žalobou, žalujeme světový
komunismus, který má jen jednu tvář: zločinnou !
Dnes uveřejňuji materiál o justiční vraždě Ing. Petra Konečného.

Proč zemřel Petr Konečný?
Zdeněk Slavík, Kanada
Pred senátem Vyššího vojenského soudu v Příbrami probíhal v roce 1968 proces proti sedmi příslušníkům Státní bezpečnosti, kteří bylí žalování za vraždu
a podíl na vraždě Ing. Petra Konečného V létě roku 1948.

Žalováni byli: 561etý bývalý plukovník STB Josef
Čech, 531etý major Ladislav Zelenka, 491etý kapitán Jaroslav Pich-Tůma,
541etý major dr. Bohumil
šedivý, 541etý major Antonín Liška, 541etý štábní
strážmistr Bořivoj Vávra
a 621etý nadporučík Josef
Volf — někdejší příslušníci Státní bezpečnosti.
Vyšší vojenská prokuratura žalovala, že dr. Plaček a Pich-Tůma, jako
příslušníci
Bezpečnosti
Tozhodli fysicky likvidovat
neoprávněně
vězněného
Petra Konečného, ústředního tajemníka mládeže
Čsl. strany'národně socialistické. A tímto úkolem
pověřili Pich-Tůmu a Lišku, kteří odvezli Petra
Konečného do okolí Banské Bystrice, kde ho zastřelili a zahrabali.
. Tato strohá slova obžaloby vzbudí hnus a odpor
u každého člověka ve svobodném světě. Plně je domyslí a v duchu se vrátí
do doby před třiceti lety
ten, kdo tenkrát prožíval
něco podobného.
Zvláštní pocit vzbudí vyhýbavá a zároveň cynická
a arogantní slova výpovědí takového kapitána PichTůmy a majora Lišky.
Zůstali naprosto stejní.
Dvacet let je nezměnilo,
čtenáře
nesmí
zmýlit
číslice U jejich let. Musí
odečíst právě těch dvacet
let/hrůzy jejich činnosti.
A už jsou zde ty odporné, třídní nenávistí zkřivené tváře těch, kteří sadisticky a s rozkoší mlálili. týrali a mrzačili při
výsleších na Státní bezpečnosti v padesátých letech bolševického temna
sároda.
Y -úvodu své soudní vý?evédi prohlásil obžalovaKch-Tůma cynicky, že
tjeswaJiIasí s - obviněním
3rik*Jak je uvedeno v ža-
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Orgány SNB v Bratislavě vyhostily z čs. území státního příslušníka
USA K. Rubela, který během léčení v Piešťanech
"hrubým způsobem urážel ČSSR a její státní zřízení'".
Z Prahy hlásila
ČTK, že byli vyhoštěni 23.
února dva italští státní
příslušníci, 271etý A. Mágnani a 281etý O. Loti i, protože u nich byla při prohlídce objevena střelbyschopná zbraň a náboje.
ČTK dále oznámila, že byli z ČSSR vyhoštěni 451elý
italský státní příslušník F.
Toscano "a jeho nezletilý
syn. Zpráva říká stručně,
že "letos 2. února v nočních hodinách vnikli na
hraničním přechodu Komárno násilným způsobem
na území ČSSR a byli
krátce nato zadrženi čs.
bezpečnostními orgány".
Ministerstvo zahraničí poslalo v té věci italskému
ministru zahraničí protestní nótu.

novisko západních delegací": "Socialistické státy
nepřipustí, aby bezpečnost
jednoho z nich nebo celého socialistického tábora
byla ohrožena."
— Při restauraci obrazu
"Klanění pastýřů" ze sbírek Pražskéso hradu bylo
zjištěno, že jde s největší
pravděpodobností o dosud
neznámé dílo benátského
malíře 16. stoleeí Jacena
Robrestiho, zvar.éhc Tinioretto.
— Krajský soud v Banské
Bystrici odsoudil k trestu
smrti 331etého občana z
Teplický nad Váhom, který zavraždil v kabině nákladního auta dvě dvacetileté stopařky.
— Na 2. ročníku mezinárodní baletní soutěže tanečních párů v Tokiu získala baletní dvojice pražského Národního divadla
J. Kůrová a L. Kafka druhou cenu a stříbrnou medaili.
— 22. února oslavil osmdesátku Dr.
Svatopluk
Venta, poslední žijící člen
někdejšího sboru Kocourkovských učitelů.
— ' P ř i doplňovacích volbách ve volebním obvodu
39 Sněmovny lidu FS v Jihočeském kraji byl zvolen
vedoucí tajemník Jihočeského^ kraje KV KSČ F.
Pitťa. Musel být v kraji
velmi oblíben, protože z
oprávněných 50.851 voličů
se dostavilo k volbám
50.578, tedy 99.86% a z
těch hlasovalo pro F. Pitra 50.574 voličů,
čili
99.99%.
— Mladý slovensky basista Sergej Kopčák se mezi 78 kandidáty pěvecké
soutěže v Rio de Janeiru
probojoval mezí 8 finalistů a v zápětí si v Milá-

ně vyzpíval jednoroční
stáž v proslulé Scale.
— Na sjezdu Slovenského
vědeckotechnické společnosti v Bratislavě byl zvolen předsedou ing. J. Sedlák.
— Předsedou tzv. Strany
slovenské obrody, která
vznikla po únoru 1948, se
stal na výroční konferenci
v Bratislavě J. Mjartan.
•— V Praze zemřel ve věku 37 let šéfredaktor obrazového sportovního týdeníku Stadión Oldřich Žurman a ve věku 58 let redaktor politické redakce
ČTK Milan Čuta.
— Uveřejněné statistiky
stále prokazují, že čs. hospodářství
plní a často
překračuje plán. Občas se
však přece jen objeví
zpráva o tom, jaká je
skutečnost. "Tak náměstek
ministra paliv a energetiky ing. Milan Rusňák
mluvil o značném napětí
mezi výrobou a spotřebou
elektrické energie a řekl:
"Napjatost bilancí způsobují známé příčiny a to hlavně skluzy a omezení
výstavby nových kapacit
v předcházejících letech,
bloky nově • uváděné do
provozu nedosahují projektované parametry, výrobní zařízení trpí poruchami . .
— V Žatci byl postaven
největší sklad chmele na
světě. 30.000 m2 skladovací plochy pojme 1.400 tun
chmele, který se předtím
zpracovává na dvou automatických linkác-h.
— Krajský soud v Plzní
odsoudil 7 čerpadlářů a 3
řidiče motorových vozidel
za machiiiace s pohonnými
látkami k trestům vězení
od 6 měsíců do 4 let a k
peněžitým pokutám.

lobě. Nikoliv ovšem proto, Pich-Tůma zastřelil, zaže bjj. Konečného neza- tímco Liška dával pozor.
vraždil, ale proto, že už Převlékli ho do montérek
byl v této věci vyšetřován a zahrabali.
a disciplinárně potrestán.
Pich-Tůma je vrah. Ne"V té době jsem výchá- popírá svůj čin. Naopak
zel z názoru," říká Pich- při konfrontaci usvědčuje
Tůma, "že platné zákony svého soudruha plukovníjsou mnohdy feudální a ka STB Josefa Čecha:
nejsou pro nás v této re- "Pak jste nám lhal! Kdyvoluční
době
závazné. by byl tehdy někdo projeStejně tak existoval ofi- vil nesouhlas se zastřeleciální názor, že můžeme ním Konečného, tak se to
použít násilí, jestliže je nestalo. Diskutovali jsme
nebezpečí z prodlení. V té o tomto případu jako ko- — Mezinárodní svaz studentstva se sídlem v Pradobě jsem se dozvěděl, že munisté ve státním apa- ze vyhlásil 24. únor "Dnem
se Konečný se svojí man- rátu."
studentských akcí proti
želkou chystají odejít do
neutronové bombě'1'. PředDiskuse o připravované
seda tzv. Mezinárodního
ciziny . . . "
vraždě . . .
svazu studentstva M. Ště"Petra Konečného tedy
Ing. Petr Konečný padl. pán oznámil, že "na unizadrželi a protože od nad- Protože chtěl život krás- verzitách, vysokých škořízených instancí dostali nější, svobodný, bez nená- lách a kolejích v mnoha
zemích světa se ten den
pokyn, že Konečný nesmí visti a násilí!
konala četná shromáždění,
s nikým přijít ve styk. naSoudní proces u Vyššího podpisové akce, demonvrhlo se." říká Pich-Tů- vojenského soudu v Příb- strace a další protestní
ma. "aby byl fysicky lik- rami byl sovětskou oku- akce".
vidován."
pací v roce 1968 zastaven. — Pražské noviny uveřejnily výrazně zprávu z VídNěkdejší plukovník STB Obžalovaným se dostalo ně. že na plenárním zaseJosef Čech navrhoval, aby uznání. Slouží opět ve stát- dání jednání o snížení staKonečného spálili v mar- ním bezpečnostním apará- vu ozbrojených sil a výtinských pecích. Někdejší tě. Ti starší — jako od- zbroje ve střední Evropě
prohlásil vedoucí východomajor Antonín Liška do- borní poradci Komunistíc- německé delegace "v odporučoval využít starých
pověď na neústupné stadolů u Stříbra. Posléze
zvítězil návrh, aby Konečného zastřelili v lese.
Předstírali, že mu chce
pomoci do zahraničí cizí
agentura, v tomto pojetí
ho vyslýchali na traktu
POUZE 24 M I L Z BALLARATU
POUZE 94 M I L Z M E L B O U R N E
zvláštního oddělení v PraVÝTEČNÝ
VÝBĚR
POLOVIČISTĚNÝCH
PASTVIN
NEBO BUŠE
ze - Dejvicích, drželi ho
tam několik dní spoutaného provazy, a nakonec ho
naložili do zavazadlového
kufru a odvezli kamsi k
Banské Bystrici, kde ho

BALLARAT

DISTRICT

BERRINGA

DOPRAVÍM

COKOLI KAMKOLI,
co se vejde do
dvoutunového
skříňového vozu
SPOLEHLIVĚ
A NEJLEVNĚJI
v Melbourne.
Charl«« Express Van.
Karel NEVEČEŘAL

F. 115, 25» Malvern Rd.
South Yarra. Vic.
Tel. 269-2465

I

5 A K R Ů - $ 4500
10 A K R U - $ 7250
20 A K R Ů - $ 9500

10% deposit, zbytek na 3 roky s 10% snižovaným úrokem, 10% sleva
na 12 měsíců bezúročně

při

hotovém placení

nebo
I

JAK SE DOSTANETE K POZEMKŮM? Z Ballaratu zahněte vlevo po Armstrong St. (roh Myers),
jeďte 2 míle, zahněte vpravo na Glenelg Highway a pokračujte 14 mil přes Smythesdale do
Scarsdale. Odtud jeďte 6 mil, po Cape Clear Road, potom zahněte vlevo podle žluté šipky a jeďte
4% míle. U další žluté šipky zahněte vpravo a odtud jsou pozemky vzdáleny 1 míli. — S MAJITELEM se můžete sejít vždy v sobotu a v neděli mezi 11. hod. dop. a 5.30 hod. odpoledne. TELEFON
majitele: (Melb.) 663-3706, po hod. 63-4291.
.
\
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Cenzúra tisku je aj v Maďarsku skutočnosťou

Intelektuáli a Marx
BŘEZEN 1978
Jarka

Vlčková

• Volbu Jiřího z Poděbrad za krále českého, k níž
došlo 2. 3. 1458, líčí jedna kapitola Jiráskovy idyly
Maryla.
Viýtvarně ji znázornil Václav Brožík na
rozměrném plátně, jež dnes visí v Staroměstské radnici pražské.
• 2. 3. 1903 se narodila v Prostějově sochařka Hana
Wichterlová, žačka Obrovského a štursy na Akademii výtvarných umění v Praze.
• Langrova veselohra Velbloud uchem jehly byla
zfilmována a Anna Ondráková v . podvojné úloze
Zuzky z předměstí a továrnické dcerky Lilly měla
v ní stoprocentně zasloužený úspěch. V roce 1929
měla premiéru divadelní hra Obrácení Ferdyše Pištory, k níž scénickou výpravu navrhl Josef čapek,
jenž je i autorem obálky jejího knižního vydání, jež
vyšlo současně s premiérou v Aventinu. Spisovatel
a dramatik František Langer se narodil 3. března
1888.

• Vynikající český politik František Ladislav Riegpr, který zemřel 3. 3. 1903, se r. 1847 rozepsal dc
Kampelíkových obran o Půdě a vlastech českoslovanské literatury. V článku hájil nadšeně české právo n a politicky svobodný život a zakřikl všechny ty,
kdo by nás chtěli násilně odnárodnit. 16. ledna 1885
na slavnosti pořádané Akademickým čtenářským
spolkem v Měšťanské besedě pronesl dodnes platná
slova: "Který národ neumí si vážit svých velkých
mužů, není jich také hoden."
• 3. 3. 1958 zemřel slovenský spisovatel Ivan Krásko
(vl. jm. J a n Botto). Na sklonku svého života vyjádřil své celoživotní pocity slovy: "Nebyť , národného oslobodenia z roku 1918, za pár desaťročí by
slovenského národa nebolo. Len tak bača v zastrčených liptovských horách by ešte hovořil po slovensky . . . "
• 3. 3. 1968 zemřel v Praze historik umění Josef
Cibulka. Od roku 1910, kdy vystudoval theologii na
Urbanově koleji v Římě, přednášel na bohosloveckém učilišti v Hradci Králové dějiny církevní hudby
a umění, křesťanskou archeologii a dějiny umění.
Od roku 1939-1945 byl ředitelem Národní galerie v
Praze. Habilitoval se dílem Dějiny církevního zlatnictví. Soustředil se zejména na ranné křesťanské
umění, ranně středověkou architekturu a středověké
umění, zabýval se však i ikonografií a novověkým
malířstvím.
• Sensualismus malíře a grafika Miloslava Holého
se nejjadrněji projevil v jihočeských motivech z Bavorova a Mirovic. V hotelu Slavie v Železné Rudě
září se stěn barevný ohňostroj z jeho pastelů. Napsal řadu statí o umění (Problém aktu v malířství,
Tvůrčí předpoklady krajináře). Zemřel 3. 3. 1973.
• "Komunistou je ten, kdo dělá to, co toho času
od něho strana požaduje. Tedy: dělat je nutno. Bez
toho zůstává vše jen gestem" — to je krédo marxistického literárního kritika Bedřicha Václavka, který zemřel 5. 3. 1943 v německém koncentračním táboře. Krédo stále pro nás velmi poučné, krédo, jež
je, základem všech zločinů komunistických režimů,
krédo n a něž se v roce 1968 mnozí odvolávali, aby
ospravedlnili své činy proti lidskosti, bohužel krédo
dodnes platné!
• Kletečenský mlýn v Zálesí je místem narozeni
spisovatele, lékaře Františka Hamzy. Narodil se v
něm 6. března 1868, sem se vracíval mezi své krajany a rodáky, byl pro něho milým útulkem a vhodným prostředím pro psaní jeho povahopisných studií Zálesí, č r t ze Zálesí i želivských romancí. Jeho
Šimon kouzelník se čestně řadí po bok Drašaru Terezy Novákové a s Vaňkovou knihou Na krásné samotě tvoří trilogii, k níž se čtenář svůj k r a j milující vždy rád vrací.
• , 6. 3.- 1888 se narodila herečka a spisovatelka
Eva Vrchlická (rozená Frídová), již její otec nazýval Mimi. Roku 1907 se začala připravovat pod vedením Vojana a Húebnerové na hereckou dráhu a
po působení v pražské Uranii a Zemském divadle
v Brně se stala r. 1913 členkou činohry ND v Praze.
Z jejích literárních prací zaslouží zmínky vzpomínky
na otce s názvem Dětství s Vrchlickým.
~
(Pokračování na straně 6)

Londýnské noviny The Tifnes priniesli 3. februára čiánok Georga Schopflinga
pod názvom " M a ď a r s k í intelektuáli sa odvracajú od M a r x a " , v ktorom sa
autor zaobeí-á maďarskými samizdatovými publikáciami. Autor na začiatku konstatuje, že maďarská inteligencia bola zrejme spokojná s relatívne širokým
priestorom, ktorý jej vymedzil politický systém. Pokojný hladinu však rozčerilo rozhodnutie skupiny mladých intelektuálov vydat' dva zvazky samizdatu,
ktoré sú dosť odlišné od samizdatových materiálov z PoPska, Československa
či Sovietskeho zvazu. Nemožno V nich najsť protesty, správy o politických procesoch, či zoznamy politických vazftov. V maďarskom samizdate sa intelektuáli snažia určit' svoje ideologické miesto v spoločnosti, ktorá hovoří o sebe,
že je marxistická a uverejňujú materiály, ktoré nenašli oficiálneho vydavatel'a.

Jeden z uvedených zvazkov má titul "Marx vo
štvrtej dekáde". Štvrtá
dekáda sa vzťahuje jednak na obdobie komunistickej vlády v Maďarsku,
jednak na vek prispievateťov, čo svědčí o tom,
že vyrástli v spoločnosti,
ktorá sa honosila svojimi
marxistickými hodnotami.
Je zarážajúcim
rysom
zbierky. píše sa v článf
ku. že jej prispievatelia;
ktorí tvořili časť radikálnej 1'avice v 1960tych rokoch a stále sa považujú
za socialistov, došli k závěru, že marxistická ideológia nemóže dať sama o
sebe odpověď na problémy dnešných výchoeurópskych spoločnosti.
The Times píšu, že jeden z najznámejších prispievatel'ov do zbierky,
Miklós Haraszti, jasné vyhlásil: "Nezáleží na tom,
že som bol marxistom a
ani na tom, že už ním nie
som."
Pocit, že sa marxizmus
stal irrelevantným, sa objavuje vo viecerých príspévkoch. Všeobecne povediac, generácia reprezentovaná zbierikou opustila dedičstvo Gyorgya

Lukácsa, tejto dominujúcej postavy maďarského
marxismu, a už sa viac
nepovažuje
za , skupinu
spojenu s takzvanou "Budapeštianskou školou".
Redaktor samizdatového
zvázku "Marx ve štvrtej
dekáde", András Kovács
použil ako základná myšlienku pre toto dielo dotazník, ktorý by sa dal
azda zúžiť na otázku: "Čo
je p o d f a vás marxizmus
a aký . je Vaš postoj k
r.emu?" Odpovede ukázali
bez rozdielu, že všetko. čo
zostalo z tzv. renezancie
marxizmu v 60-tych rokoch, je iba akási svmpatia s marxizmom. Prispievatelia do zbierky, nech
už bola ich odbornost' akákol'vek, museli sa vyrovnat' s tým, že im marxizmus nevedel dať odpověď na ich-otázky. Došlo
sa až ku konštatovaniu. že
by bolo ťažkým nedorozuměním, keby sme si mysleli, že marxistická teória
mala niekedy rozhodujúcu
úlohu pri politjckom rozhodovaní — zdórazňuje
Kovács/Inými slovami povediac — tvořila iba fasádu, ktorej v stále vačšej
miere chýbal obsah.

PRVOTŘÍDNÍ

sledných rokoch ustavičné
rastie. Existuje přepracovaný a hlboko demoralizujúci proces autocenzury.
Odmietnutý článok často
sprevádza - vydavatelova
poznámka ako například:
"Nehodí sa k nášmu profilu." Inakšié povediané,
autor sa skutočne nemóže
na nič sťažovať. Viac objavné sú podťa. Kenediho
formulácie z rozhovorov.
Sú rózne, od jednoduchšich, ako: "Váš príspevok
móže zapříčinit' vel'kú
hádku," až po zložitejšie,
ako například: "Chcete,
aby sa to publikovalo právě teraz, keď nie je isté,
či " X " bude znovu zvolený do kongresu? Váš článok bude tromfom v rukách "Y"-a. Nie,. že by
sme mali rádi, čo robí
"X", ale on je stále ešte
lepší ako " Y " .

Okrajovými skupinami
inteligencie sa za,oberá
príspevok Jánosa Kenediho. ktorý tvrdí, že režim
kooptoval vačšinu m a ď a r ských
intelektuálov do
svojho systému. Tito l'udia nebudu ochotní rozkolísat' na hladině režimný
čin. Sú však a j okrajové
skupiny, ktoré vystúpili
proti systému a odmietii
kooptovanie. Úlohou radikálov a marxistov je potírá Kenediho vytvořit' nezávislé jednotky v týchto
skřípinách a začat' presadzovať feomunikáciu medzi
okrajovými skupinami.
Drahý svázok samizdatu. nazvaný "Profil", recfigova! takisto Jánoš Kenetti. J e to vlastně ilustrác : a jeho příspěvku, o ktorom sme sa zmienili. Kenedi publikoval v ňom
čiásiky -3-4 intelektuálov,
vačšia-ou nemarxistov, ktoré sa nemohli v Maďarska. urerejniť.
V úvode analyzuje Kenedi sposob práce maďarskej cenzury. V krajině
totiž niet formálnej cenzury. ani pravidel o tom,
čo sa rná vy dať a čo nie.
Predsa vlak počet neuverejnených rukopisov v po-

PRAŽSKÉ Š U N K Y , DOMÁCÍ J Á T R O V É

Článok v londýnských
Times pokračuje: "V praxi existujú isté, nie presne
definované kategorie toho, co zamietnuť a režim
manipuluje nimi pomocou
neformálneho
mechanizmu. Tento mechanizmus
sa opiera o autocenzúru,
ktorú oživuje odvoláním sa
na rovnako nepresne definovaný vyšší záujem. Uvedené kategorie možu
byť tabu, ako je to napr.
v krátkej poviedke o opitom sovietskom vojákovi.
Jeden z článkov zas porušil nepísané pravidlá
tým, že sa vysmial. z konvenci! zas iným spósobem.
Bola to vlastně neobvykle
(Pokračovanie na str. 8)
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Francie před volbami

Vzpomínky na staré časy

Edmund Řehák, Paříž
Volby do francouzského Národního shromáždění (poslanecké sněmovny) jsou dvoukolové, první se
konají 12. března a druhé o týden později. Volební kampaň byla vyhlášena 21. února, ve skutečností
ale probíhá už od počátku loňského roku, kdy se na jaře konaly volby do obecních výborů. Tehdy se "levicové jednotě" podařilo získat většinu a volební výsledky nasvědčovaly tomu, že do roka získá levice
většinu i ve volbách do Národního shromáždění a že přebere vládní otěže. Už tedy loni začala volební
"bitva o Francií". Od té doby vykazovaly všechny průzkumy veřejného mínění značnou většinu pro levicí. Je složena ze tří stran: socialistické, komunistické a levých radikálů (které však nelze zaměňovat s extrémní levici, je to strana levého středu). Ve volební kampaní se k levicí hlásí "sjednocená
socialistická strana" (PSU), která má blízko ke straně komunistické, a levicoví, tzv. "pokrokoví" gaullisté, kteří mají blízko ke straně socialistické.
"Jednota levice"
se rozpadla

Dalo se předpokládat, že
všechny velmi příznivé
"průzkumy veřejného mínění" jednotu tří složek
levice jen ještě zpevní,
avšak pravý opak se stal
•skutkem. Ke konci září
minulého roku se "sjednocení" zle znepřátelili a od
té doby se vzájemně ostře
napadají. Nejostřeji napadají komunisté socialisty,
které podezřívají ze všech
možných uskoků a přímo
je obviňuji ze zrady na
"společném
programu"",
který podepsali r. 1S72 a
jehož ""aktualizaci" podle
návrhů
KSF
odnnítajL
(Levicoví radikálové se
přiklonili k socialistům.)
Generální sekretář KSF
Georges Marchais rozvířil
proti prvnímu sekretáři
socialistické strany Francois Mitterrandovš takovws
kampaň, jako by ho, pokládal za nepřítele číslo 1.
Mitterrand si je ovšem vědom, že bez přenosu komunistických hlasů ve 2kole se nemůže špinit Jeho už dlouholetá ctižádost
ujmout se vlády ve Francii. Tyto volby jsou Jeto
poslední příležitostí. Toho
je si však vědoma i KSF
a svými požadavky ho tlačí ke zdi. Mitterrand. který zřejmě přecenil svůj
vliv na "demokratický vývoj ve vedení KSF" se dostal do nepříjemné situace
a jak se ve franštině říká. musel už od komunistů
"spolknout mnoho užovek'-' (urážek). Vystihla to
vtipně karikatura v "Le
Fígaro":
Marchais nad
mm létá a tluče ho palici do hlavy tak, že je už
po kotníky zabořen do bahna. Mladá dívka s frygictat
čapkou (symbol reSKŽáiky) potícímu se MítaenaBdovi vyčítavě říká —
T M a a jsi ho, máš ho, pow r f c si ho!"

Volební propaganda

Pochopitelně oba tábory
vydaly statisíce plakátů a
milióny letáků a pronesly
nespočetné množství volebních projevů. V .krátkém novinářském článku
se lze o tom zmínit jen letmo a přeskočmo. Ve volební propagandě levice
stojí u kanónů těžké palby
v popředí generální tajemník KSF. Propaganda opozice je velmi jednoduchá
a. — prostoduchá. Slibuje
se všem a všechno: odstranění nezaměstnanosti,
okamžité zvýšení nejnižších platů o W9t. ostatnim
pracujícím snížení pracovní áoky íkterá je 8hodir<rrá}. snížení věku pro
adcfeod dá dócbodu a zvýšení peraL Svirastaífeíon a
Bsaiýsa ofcKdiSKŽaikfeE stažení Ů33Í a x» j!5esa Évěriu totéž ijessědĚlcŮHi a

ších platů
o 30% zničí
300.000 ne-li 400.000 malých podniků. (To byl donedávna i názor jednoho
ze socialistických vedoucích odborníků.) Všeobecné zvýšení platů nebude
než "opičími penězi", které znehodnotí inflace. Vláda s komunistickými ministry zavleče Francii do
"kolektivistického
systému a režimu". Ten postupně připraví občany o
základní občanská a lidská práva, jak už se to
stalo v jiných evropských
zemích. Toto tvrzení Marchais velmi rozlobeně odmítá a volá na všechny
strany, že vláda s komunistickými ministry naopak
všechna občanská práva
ještě rozšíří.. Francouzští
kommosté

aebieázjí

něja-

ký "ranč aa Txcbocíě- a o
"aacša S a s s lidskou tcáo a s í c TJŠŠŠ ČEŠ?" SA. f i a á s - rT~ aesxĚwfL aay si t o ueejt- *tp. t e r a c e mát taky p»»|iiiftnflil T Kressts. O c e v programu. nswé zsároá- li p r ý " s n e š a í i s i E a s á l a
tHtání. o jeto£ razsato t r a s e s i s e " . Miaszi levicsm
však mezi seboa -wstee % K á d t t n í l w é Jsa x&L
í j » r . Na ocársy co ty daKoš?» výročí
"*'rifeknsáMé socšáíaí jyboáy
těznéíjo
Sierr je
a écbroÉy bwácti stát. H-

Při čtení Hlasu domova si nejednou myslím, že
mezi přispívateli a čtenáři je mnoho těch, kteří dávají přednost historickým tématům před současnými. Abych se jim, zalíbil (sic !) a obnovil souvislost
starých dobrých časů, vybral jsem k recenzní poznámce dvě knihy, které se zabývají nostalgickou
minulostí, nikoliv sice příliš dávnou, ale jistě nenávratnou. Ota Habsburský by se mnou nesouhlasil, snad i jiní, dnešní svět se však. zcela nepopiratelně odklání od monarchií, i když bohužel ne vždy
směrem k demokratickým systémům. Snad právě
proto se najde dosti čtenářů, kteří se zajímají, jak
to bylo v době jejich dědů a pradědů. " P á d orlů"
(C. L. Sulzberger: The fall of eagles, Crown Publishers, New iTork, Viti, s « . ÍC8, 1Ó0. černobílých
fotografií a map, 44 barevných příloh), kniha případně dedikovaná princi Pavlu Karadjordjeviči, je
uvedena znaky Habsburků, Hohenzolleřnů a Romanovců: je až kupodivu, jak se heraldicky málo liší.
Nebudu zde citovat obsah nebo se pouštět do podrobností, musím ale přiznat, že teprve nyní jsem
se přestal divit mému otci, jehož nejzamilovanějším
čtením byla genealogie Habsburků, i když k nim. jako legionář vlastně neměl pociťovat žádné sympatie. Sledovat ale životy a osudy královských, císařských a carských rodů je fascinující a navíc přináší jisté poučení. Ne snad o tom, že talíř polívky
a slaná houska byly za dvakrejcary či kolík, ale
o přínosu těchto aristokratických lidí k rozvoji národnostních skupin a národů. Přínos to byl někdy
negativní, někdy pozitivní, vždycky ale vedený snahou o upevnění vládnoucího dvora. Ta byla nejednou arogantní, reakční a přeplněná intrikami všeho
druhu, většinou však úzkostlivě střežící státní svrcho
vanost. P á d orlů zachycuje, soumrak bohů evropské
dvorské moci a dramatizuje lidské osudy jejich aktérů.' Kulminuje ve vyvraždění Romanovců tou brutální silou, která ve jménu proletářského internacionalismu zlikvidovala nejen carskou rodinu, ale i milióny těch. kteří si přáli žít svobodně a šťastně.

mezinárodně znám pod
francouzským
názvem
"Coup de Prague", chodí
vedoucí mluvčí vládních
stran jako kolem horké kaše. Proč? Nu, Francie je
přece plně angažována v
"détente", pro "dohodu a
spolupráci" s komunistickými režimy. Na adresu
Mitterranda říkají, že ve
své bezmezné touze po
vládní moci si na krk nasadil komunistický chomout. Prý zapomněl na
staré francouzské pořekadlo "kdo chce s čertem
jíst, musí k tomu mít dlouhou lžíci". A Marchais,
taky po francouzsku řečeno. " m á ďábla v těle"'.
Druhá publikace, o které se dnes zmiňuji, je témaPro vládní strany je "ve- ticky shodná, i když zaměřená výhradně na posledleknězem archaického ná- ního cara Mikuláše n . a carevnu — rozenou Alix z
Hesse^Darmsdadtu (Virginia Cowles: The last tsar
boženství".
and tsarina. Weidenfeld and Nicholson, London, 1977,
i00 obrazových příloh). O tomto caru a carevně bylo
Jak áep&ůmm voiby?
již mnoho napsáno. Toto je reprezentativní publikace
T o j e j i s t i l sejzajárnavěj- (reprezentuje autora a vydavatele; osoby, o kterých
s a n e j S e i š é j š í otázka. pojednává, již zmizely provždy a ať to zní n a tomto
Jenomže od kseoe 2. svě- místě jakkoliv, stěží již mohou být reprezentační) a
má co říci i stoupencům anglického dvora. Alix, vnučtově x á l k v
a p o tolika. 1 ka královny Viktorie, se tak -tak nevdala za notoricky
pěeédSáiš^cxh
v o l b á c h I známého Eddyho (Duke of Clarence) a po usazení
pjebjis. o d p o r é T n a íako- ; v Petrohradě její introspektivní mysticismus ještě
j vzrostl. Ani není nutné připomínat její oddanost careTC® CATÁAFAJ ještě n i k d y t a k
| v x : trpícímu haemofilií a pak podlehnutí uhrančiiPskračsjvaaie ns. str. S) I vastí Rasputinově. "Pryč je, pryč je všecko."
IP

veťRo VEDENÍ K S F BŽ JOĚ-

s k é i » r o t a částka 147 HJKKard franků. Socšalistit&á,
strana. litera je v taaa
pooroazaém stSwvsbá přece jen stfrzirrěisL m a l t
pedávao částka o -sto miIšard n?esS. což XMSTS pwSnífflo hněv genesafeilií}
sekretáře KSF.. A na eíázku. kdo to všecfans> bode
platit, se ad povídá stejně
jednoduše a prostoduše:
platit budou boisáči! Msoh> rn .se takový a r g m s e m
zamlouvá a budoo podle
toho volit
Strany vládní koalice
jsou nesporně v defenzivě. Snaží se o s v ě t l i t , že
levicový "společný vládní
program" strhne FVancii
do hospodářské a finanční
katastrofy.
Slibované
okamžité zvýšení nejniž-
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Francie před volbami
(Pokračování se str. 5)
(Pokračováni se strany 4)
• 6. 3. 1948 skončil vlastní rukou svůj život pražský nakladatel Leopold Mazáč. Jeho knihkupectví
po Únoru převzala Mladá fronta. Na začátku svého
podnikání získal tehdy ještě chráněná autorísačni
práva k vydávám díla Karoliny Světlé. Jeho edice
počítaly s nejšiřšími čtenářskými vrstvami a byly
zaměřeny na vydávání českých národních klasiků a
na opomíjenou oblast slovenské literatury. Spisovatel
Jan Smrek ho nazval "slovenským literárním konsulem v Praze":
• Literární historik, profesor UK Jiří Polívka, se
narodil 8. 3. 1858.
• 10. března vzpomínáme třicátého výročí tragické
smrti ministra zahraničních věcí Jana Masaryka.
• Vlivem ohlasů revolučních událostí v Itálii i ve
Francii došlo v Praze 11. 3. 1848 k památnému
shromáždění ve Svatováclavských lázních, kde byly
vyhlášeny státoprávní a konstituční požadavky vypracované pražským advokátem dr. Františkem Braunerem. Předešly císařem Ferdinandem V. vyhlášený
manifest z 15. 3. — konstituci vlasti, jemuž předcházelo propuštění Metternicha z úřadu 13. 3. a konec absolutismu.
• 11. března uplyne sedmdesát let od smrti prvního presidenta české akademie věd a umění, architekta Josefa Hlávky. V lužanském zámečku, který
Hlávká věnoval ve prospěch a na podporu chudých
nadaných studentů, je nyní museum s památkami
na významné osobnosti našeho kulturního života, jež
zde bývaly Hlávkovými hosty (Zeyer, Myslbek, čelakovský, Mařák, Sládek, Vrchlický). Pro vysokoškolské studenty založil známé Hlávkovy koleje v
Jenštejnskě ulici v Praze.
• Vynikající český botanik, jehož dílo dosáhlo mezinárodního uznání, Bohumil Němec se narodil 12.
3. 1873. Byl zakladatelem experimentální cytologie,
světový úspěch znamenalo odhalení statolitových orgánů u rostlin, kdy Němec zjistil, že i rostliny, podobně jako člověk a vyšší živočichové, mají své orgány rovnováhy. Univ. profesor Němec byl kandidátem agrární strany při presidentských volbách 18. 12.
1935, ale jeho kandidatura byla těsně před volbami
odvolána ve prospěch dr. E. Beneše.
• 12. 3. uplyne sto let od narození českého politika
Josefa Tomáška, který se narodil v Chlumu u Sedlčan. Byl členem výkonného výboru republikánské
strany a členem Revolučního národního shromáždění.
• Dnešní literární příručky již jméno Josefa Bojislava Pichla neznají. Tento lékař a spisovatel zemřel
12. 3. 1888 a jeho jméno je nerozlučně spjato s vy
davatelskými počátky Krameriova syna, s časopisem
Večerní vyražení, jehož byl redaktorem již jakc
student. S jeho jménem se však setkáváme u Jana
Nerudy, u Miloslava Hýska i u Františka Hampla.
Syn bohatého sládka Pavel Mnouček z pivovaru u
Petráčků dal Pichlovi podnět k uspořádání prvního
českého bálu, který se za pomoci Tyla a Riegra
uskutečnil r. 1840, věc tehdy neslýchaná a v pražských poměrech převratná. A byl to Dr. J. B. Pichl,
který jako předseda poroty v procesu s redaktorem
, Národních novin pro článek "Výklad oktrojované
ústavy od 4. března", s Karlem Havlíčkem Borovským, vyhlásil po přelíčení konaném 13. dubna 1849
ve Václavské lázní "Na mou čest a svědomí, před
Bohem a před lidmi, výpověď porotců jest: Nevinen!" — a K. Havlíček byl obžaloby1 zproštěn.
• Náš nejlepší snad znalec velkého německého básníka J . W. Goetha, autor přednášky na téma Goethe,
básník věčného ženství, jež jím byla proslovena na
slavnostním matiné Kmene k uctění Goethovy památky, Otokar Fischer zemřel v Praze 12. 3. 1938,
v den nacistické okupace Rakouska. Jeho básnické
dílo Království světa, Ozářená okna a Léto i tragédie Otroci a Herakles vydalo Aventinum. Básník,
dramatik a vědec, univ. profesor O. Fischer se narodil v Kolíně 20. května 1883.
• Nebudeme-li přímo vycházet z idealistického po
jetí Jiráskových Starých pověstí českých či Smetanovy zpěvohry, zjistíme ze starých listin, že Dalibor z
Kozojed byl žalován svým vlastním otcem Alšem a
obviněn, že. neprávem sebral jeho majetek. Ani ze
soudního zápisu z 13. í l . 1490 nejeví se nám Dalibor jako spravedlivý člověk a bojovník za čest — byl
opět obviněn a žalován svým bratrem Ješkem, "že
by některé penieze i službu pobral, ješto by on k
tomu též spravedlnost m ě l . . . "
Zdá se tedy, že

těžká jako tentokrát. Dvace let více-méně presidentské vlády napomáhá volání levice po změně vlády.
Nahrávají jí dalekosáhlé
sliby, nezaměstnanost, inflace, hospodářské a finanční potíže, skutečnosti,
s nimiž zápolí i jiné západoevropské vlády, i pod
socialistickým řízením —
o těch na východě vůbec
nemluvě.
V 1. kole získá mandát
kandidát, který dosáhne
nadpoloviční většinu. Ve
2. kole stačí prostá většina. V přídělu mandátů
bude tedy 2. kolo rozhodující. Ještě tři neděle
před 1. kolem, kdy jsou
psány tyto řádky, dávají
v něm různé průzkumy veřejného mínění většinu levici s rozdílem kolem 5%
hlasů. V 2. kole bude zá-

ležet na tom, jak se projeví přenos hlasů na toho
kandidáta, který ve stejném
táboře
předstihl
ostatní. Přenos hlasů nebude problémém u vládních stran. Zůstává však
otázkou, jak se projeví či
neprojeví v táboře levice.
Lze těžko předpokládat,
že by se v poslední chvíli
na něm nedohodly obě vedoucí strany, protože by sc
jinak samy připravily o
značný počet mandátů.
Ovšem po takovém vzájemném obviňování je dos';
možné, že určitá část jak
komunistů, tak hlavně socialistů neuposlechne v
tom směru vydaných direktiv, a při nejmenším
se nedostaví k volbám. To
by potom prospělo vládním stranám. Stejně tak
jim může prospět zmenšená neúčast na volbách tzv.
"umírněných". (Často bý-

nikoliv Daliborova snaha pomoci sedřeným robotníkům, ale lakota ho vedla ke vznícení vzpoury proti
Adamu z Ploskovic. Již Hájek zaznamenává, že se
vzbouřili poddaní Adama Ploskovského, což se prý
stalo "z ponuknutí nějakého Dalibora". Teprve Beckovský ve své Kronice či Poselkyni starých příběhů českých přináší úsloví, že "nouze naučila Dalibora housti". A Fr. Palacký poznamenává, že sedláci
donutili svého pána, že zápisem je propustil ze své
moci ve stavu nouze a oni se volně poddali Daliborovi z Kozojed, kterýž přijal je a statek od Adama
postoupený ve svou ochranu. Dalibor z Kozojed byi
13. března 1498 odsouzen k smrti a pravděpodobně
týž den popraven, poněvadž podle rozsudku "nešlechetně učinil proti právu a řádu".
• Otakarovi Nejedlému bylo 15 let, když ho tatínek
vezl z Roudnice nad Labem, kde se 14.3. 1883 narodil,
do Prahy k zápisu na malířskou Akademii. A jelikož na ni nebyl přijat začal studovat soukromě u
krajináře Engelmuellera, aby se stal později žákem
A. Slavíčka, který ho pozval malovat do Kameníček.
Z jeho malířského díla: Na návsi v Meznu, Kluziště,
Na pastvě, Španělské schody v Římě, Motiv z Cejlonu. Z jeho karikatur má své osudy karikatura
herce Jaroslava Hurta, člena činohry ND v Praze,
od jehož narození uplynulo 30. 12. minulého roku
sto let, a jejíž originál byl objeven po třiceti létech
zcela náhodou jeho synem (nyní v Austrálii) v pražském antikvariátě.
• Bechyňský rodák, malíř, kreslíř a grafik, krajinář Karel Posti zemřel v Praze 15. března 1818.
Jeho panoráma Prahy z roku 1805 bylo vystaveno v
Boudě. Jeho obraz Zříceniny kláštera sv. Anny v
Čechách je malovaná veduta, jíž se ucházel o místo
profesora krajinářské školy při pražské Akademii.
Mezi jeho nejznámější malby patří Svačina na Štvanici a obrazy čtyř denních dob (Ráno, Poledne, Večer, Noc) z doby kolem, roku 1810.
• Vlivem zcizelé šlechty a národně vlažné byrokracie zažírala se v padesátých létech minulého století
germanisace i do ryze českých měst a českých krajů. Ještě horší to bylo na Moravě a ve Slezsku, kde
dosud lid nebyl probuzen jako v Čechách. A právě
v této době se začali starati o-uvědomělost a národní
vzdornost založené národní spolky a četní moravští spisovatelé, mezi něž patří i syn krejčího a kostelníka,
spisovatel Václav Kosmák, který zemřel 15. 4. 1898.
Popularitu v širokých vrstvách venkovského lidu si
získal drobnými povídkami a črtami, jež počal r.
1871 psát do brněnského katolického Hlasu. Narodil
se 5. 9. 1843 nedaleko Moravských Budějovic a po
vysvěcení na kněze působil v mnoha jihomoravských
místech, kde se všude horlivě zúčastnil národního
ruchu.

vá kolem 30%.) Volby totiž nejsou povinné. Vládní
strany očekávají značný
zisk rovněž od za.hráničních Francouzů, kteří budou letos volit poprvé.
Vládní strany se dělí
na dva směry. Nejpočetnější je "gaullístický", jemuž stojí v čele pařížský
starosta, 501etý Jacques
Chiraque, kterému se nesporně podařilo vnést nový elán do gaullistických
řad. Jeho formace (RPR,
soustředění pro republiku)
soupeří o prvenství v počtu hlasů se socialisty. Zdá
se však, že i když Mitter-'
rand "je bit se všech
stran", přece jen vyjde jeho strana z 1. kola jako
nejpočetnější. Druhou formací je tzv. Jednota pro
francouzskou demokracii
— UDF, složená ze tří
stran: republikánské (giscardovci), demokratického a sociálního centra —
CDS (zbytek z bývalého
lidově - republikánského
hnutí MPR) a ze zbytku
strany radikální a radikálně socialistické, která hrála přední úlohu za III. republiky, ale snad jen pro-

to, že nebyla ani radikální, ani socialistická.
Vedle levice a vládních
stran kandiduje do Národního shromáždění ještě několik dalších politických
skupin: strana demokratických socialistů (odmítá
kolaboraci
socialistické
strany s KSF), nedávno
ustavená křest'anská-demokracie (která má nejblíže ke KSF), ekologisté
("zelení"), pravicová Národní fronta, Hnutí pro
zrovnoprávnění žen, Jednota Francouzů pro rozumná řešení, dvě formace
extrémní levice, atp.
Je mnoho dohadů, které
dnes platí, ale zítra platit
nemusejí. Jak se tedy odvážit' předvídat výsledek
voleb? Němci někdy ironicky, jindy zase s určitou závistí říkají, že "pánbůh je Francouz". V takovém případě by tedy
volby nemusely dopadnout
pro Francii nejhůř. Podaří-lí se vládním stranám
větší zisky v 2. kole, pak
nvmořádnou zásluhu o to
bude mít taky nynější
první ministr Raymond
Barr.

O PRAN05T1KACH,
MUDROSLOVÍ A JINÝCH
PROSTOPRAVDÁCH
František Pavlíček

Chystal jsem se tuhle na Moravu popřát mamince
štěstí a zdraví -k osmdesátinám a zauvažoval jsem,
zda-li by nebylo vhodné vyměnit na tu cestu zimní
obutí žigulíka ža letní. Zrazovaly mě od toho světlé
kruhy okolo měsíce (podle staré pranostiky proroku jící deště) i početné hejno vran, promenujících
mezi hojným neřádem všeho druhu po jinak jalové
stepi našeho sídliště (což prý odedávna je předzvěstí plískanic a nepohody všeho druhu). Na druhé
straně však nejvýznamnější tiskový orgán, o kterém
je známo, že ve shodě se svým vědeckým světonázorem více než starým lidovým pranostikám popřává
sluchu prognózám fundamentálnějším, rozhodně předpověděl počasí suché, ovzduší polojasné, temperaturu
mírně stoupající. Prostě předjaří jak malované. Spolehl jsem se nikoli na starodávné mudrosloví lidu
ještě neprobudilého, nýbrž na soudobý denní tisk.
Nasadil jsem pneumatiky s letním vzorem nic nedbaje na to, že při té práci ke mně s nádhernou zřetelností doléhaly přisprostlé anekdoty, které si vyprávěli ajzboňáci šibující vagóny na trati, vzdálené bezmála kilometr. (Zvýšená slyšitelnost jak známo rovněž předpovídá změnu počasí k horšímu.)
K ránu jsem se probudil do počasí přímo svinského.
Zavátou, kluzkou uličku do kopečka před barákem
jsem zmáhal půl hodiny a k jihozápadnímu cípu.
Hostýnských vrchů jsem dospěl po devíti hodinách
klouzačky motorizované i prosté, poněkud otřesen v
důvěře k oficiálním prognózám všeho druhu. Jednu
chvíli dokonce přesvědčen, že kdyby skákání na špek
bylo uznanou závodní disciplinou zdejší sjednocené
tělovýchovy, patřil bych dnes mezi olympioniky. A
bylo by to patrně družstvo nejpočetnější.

6. 3. 1978

HLAS
Jaroslav

Vejvoda: Osel aneb Splynutí (68 Publishers, Toronto 1977)

Uprchlický problém č. 1

Domnívám se, že nový Vejvodův román je pokračováním jeho prvotiny,
úspěšných povídek "Plující andělé, letící ryby". Vnitřním i chronologickým
pokračováním. Neboť vyprávěl-lí autor v povídkách o českých uprchlících, kteří se právě octli ve zcela novém prostředí a kterými ještě zmítají nostalgické
vzpomínky na opuštěnou zemi, kteří bloudí cizí krajinou, plni splněné touhy
po volnosti í po "volnosti" a zároveň zatíženi neotrlostí a neschopností uvědomit si pravý význam této esenciální lidské potřeby, jsou hrdinové románu už
časově dál. Už se zřekli nomádského života, už se usídlili, už vědí, že svoboda
neznamená jen možnost táhnout z místa na místo, že je nutno zakalkulovat i
jakousi výdělečnou činnost, byť jakkoli otravnou a nepovznašející, prostě tu,
která tak nébo onak vynese na živobytí. Zestárli také, ne o moc, ale přese jen.
A stali se kritičtějšími, hlavně k zemi, kde se rozhodli setrvat.

Ovšemže je to švýcarsko. Nejen proto, že tam
autor žije, ale i proto —
a hlavně proto — že materiálie souhlasí s konfederačními fakty. Vejvoda ji
nikde nenazve přímo, obchází jméno výrazem "ta
země". To je sympatické,
i když třebas pro některého čtenáře ne dost srozumitelné. Není to jediné
zamlžování v románě.
Hrdinové nemají kloudná
jména. Nejlíp jsou na tom
v tomto, směru ty osoby,
kterým propůjčil aspoň
křestní jména (Alexandr,
Brigitte, Cécile). Hlavní
osoba je však jen "člověk,
ČLOVĚK, človíček" a je
z toho mnohdy dost za-
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peklitá šaráda, nakonec
však přece jen rozluštitelná. Ovšemže takto je čtenář donucen přemýšlet,
kombinovat a snad pro
přílišnou
hádankovitost
"kdo je kdo", odloží knihu nedočtenou. Ke své
škodě. Protože Vejvodův
román "Osel aneb Splynutí" pojednává o základním
problému všech uprchlíků.
"Lidská myšlenka je v
podstatě mezinárodní. Nepovažuji tedy . za zradu národní kultury, jestliže to,
co mám na mysli, vyjadřuji cizím jazykem. Jazyk
je prostředkem k dorozumění, dorozumění předpokladem života. Ne však jeho obsahem, tím je pohyb,

IVIezi dvěma smyky v kopcích nad Moravskou
Třebovou se mi vybavila vzpomínka na slavnou
písničku českých pionýrů, která před dvaceti lety co
chvíli z rozhlasových přijímačů předpovídala, že poručíme větru-dešti, kdy má pršet a kdy vát. Venkovskému lidu obojího pohlaví byla sice pro srandu,
ale školní dítka si ji prozpěvovala s nepředstíraným
zaujetím a my jsme její nahrávkou vyplňovali kdejakou volnou minutu ve vysílání pro mládež. Jaksi
nám tehdy ušlo, že jeden z otců oné písně má sice
dost kuráže ke zkrocení větru i deště, ale co se pamatujeme. jakživ nedokázal poručit své třináctileté
ratolesti, aby měla v pořádku úkoly a nechodila za
školu. Zřejmě i v této převratné době udělat kousek
solidní každodenní práce je mnohem těžší než vyhlašovat fantastické záměry, nerealistické programy
nebo nekontrolovatelné bilance — ať už se týkají
revoluce v meterologii, bytové výstavby nebo rozvoje
kultury. A vůbec všeho pokroku.
Toto slovo mi zas napadlo ve škarpě, kde skončil
můj slalom mezi několika neoznačenými výmoly.
Tahle okreska bývala dřív pravda trochu úzká, ale
solidní. Teď ji v rámci modernizace a pokroku trochu rozšířili. Jenomže už za rok po opravě její povrch připomíná granátové jámy verdunské. Z takového pokroku člověku cvakají zuby. Já jsem si tentokrát' překousl jazyk. Ale pamatuju se, že mi kdysi
při jednom osobitém výkladu toho slovo naskočila
husí kůže. Asi tak před patnácti lety na filmovém
festivalu v Plzni. Jako čelný představitel slovenské
kulturní politiky na sympoziu o rozvoji naší ^kinematografie tam promluvil pan řekneme B., činitel
velmi vlivný a dosud prosperující na nejvyšší úrovni.
V jeho povídání o všestranném pokroku na Slovensku mě fascinovala pasáž, kterou uvádím doslova a
cituji v českém překladu: "Za buržoázní republiky
býval na slovenské vesnici takový učitel nejvzdělanějším člověkem. Dnes je tomu naopak. Takového
pokroku ve vzdělání lidu jsme dosáhli za patnáct
roků. A to je teprve začátek!" Když jsem slyšel tuto
hrdou bilanci, prolétlo mi hlavou několik nezkoordinovaných myšlenek. Že by slovenské učitelstvo bylo
zachváceno zvláštní stavovskou demencí a tisk nám

turně formovalo, a obléknou si nové šaty, stanou
se novými lidmi. Ale TEN,
KDO ZAHODIL KNIHY V
RODNÉ ŘEČI A NAHRADIL JE AUTOMOBILOVÝM KATALOGEM V JAZYCE NOVÉHO PROSTŘEDÍ, NEDOSÁHL NIČEHO — JENOM
SE
OCHUDIL (zdůraznil J.
S.). Přestal být člověkem
hledání. Proto se raději protože se vzdal svého
stýkám s lidmi jiné národ- práva klást otázky — stal
í:osti, kteří hledají jiné se rybou."
cesty, než s lidmi, s niTento rozhovor "domomiž mám společný pouze rodé" redaktorky s "člojazyk." — "Tomu se říká v ě k e m " ,
zachycený v
asimilace." — "Bohužel pracovně šéflékaře psy •
ne. Asimilací se rozumí chiatrické kliniky na zvuobvykle opak volby, bez- kový pásek, je, myslím,
výhradné přijetí diktátu stručným, ale výstižným
okolí. Je to oboustranná vyjádřením tématu knihy.
iluze: ten, kdo diktuje, se Děj, který se kolem rozdomnívá, že přitakání zna- víjí, je velmi složitý. Zamená. souhlas; ten, kdo jímavý, aktuální, ale zapřijímá, podléhá iluzi, že se: mohl by být dokonce
splynutí znamená přijetí." napínavý, kdyby ho Vej— "Popíráš tedy asimila-, voda úmyslně nezakódoci?" — "Jenom tu faleš- vával a kdyby ho nepronou pohodlnou představu kládal scénami
(velmi
čilých rybek v proudu, že dobře viděnými), které s
v okamžiku, kdy odhodí vlastním dějem mají pouvšechno, co je dosud kui- ze okrajovou souvislost a
to šetrně zatajil? Nebo snad pan B. říkaje pokrok
má na mysli cosi docela jiného? Anebo — nepromlouvá to ústy činovníka osobitá obrazivost jeho zakarpatské domoviny? (Četli jsme v klukovských letech
nemálo o zvláštním způsobu vyjadřování amerických Indiánů. A kdo by neznal specifické bájivé
nadání orientálních vypravěčů pohádek!) Není však
vyloučeno, že blíž k pravdě byl tenkrát v Plzni soused po mé levici, který tirádu pana B. zhodnotil lapidárním: "Kecá."
Ale vraťme se k mé letošní cestě na Valašsko. Pod
příkrým stoupákem předposledního kilometru jsem
se uchýlil o pomoc k dvojspřeží lesní správy. Už
usmířený s tím, že se nedožiju zkrocení větru ani
deště. Ale blahodárná otupělost mi na druhé straně
pomohla zapudit přehnané obavy z hrozivých podob pokroku, interpretovaného a realizovaného spíše jako živelní pohroma. Ale co, vždyť slovenské učitelstvo uhájilo své právo na gramotnost. A proslovy
činovníků nejsou zdaleka tak děsivé, když se jim
kromě zanícené víry dostane i zasvěceného dešifrování. Neboť čím méně se podařilo zasáhnout do koloběhu věcí, do podstaty dějů a povahy lidí, tím
usilovněji se mění aspoň činitelská terminologie. Dosud běžný význam slov je nahrazován jiným — patrně
v pevném přesvědčení, že stačí malá sémantická manipulace, aby se trulantovi dostalo osvícenosti a nezdar se proměnil v úspěch. Možná se takto nepozorovatelně vytváří jakési nové mudrosloví, citlivější
k potřebám manažérské dialektiky a pružné jako
podvazkový pás. Ale buďme spravedliví. Když se to
vezme kolem ~ a kolem, ani prastaré pránostiky a
přísloví nejsou vždycky jednoznačné a neomylné.
Snad platí i letos, že na svatého Matěje rampouchy,
úrodný rok na mouchy, ale co s obávaným v březnu
stár boj se már, když jsme si právě s maminkou
připili na její osmdesátku? Nebo jak kvalifikovat už
dlouhý čas nepotvrzenou domněnkou, že s poctivostí
nejdál dojdeš? Kvituju s obdivem pozorovací talent
hanáckého prazemědělce, který si všiml, že suchý
půst — úrodný rok, ale jak jinak než snílkem nazvat
filozofa přesvědčeného, že pravda vítězí?

a

Hviezdy

Dunaj

Ján Poničan
Keď scvendžia zvonce

elektrik,

v ušiach mi zvonia liatovce
a ulic šumot, 1'udí křik,
zavracia

památ

na jedlí
šuchotavé vrchovce.
A často z plamu elektrik
v y r i z i a Iúče ohníkov,
čo v horách kládol pastierik
oproti zime
na sposdb
starodávných zbojníkov.
Len hviezdy, hviezdy na nebi,
do temnot žiaria ako tam
a starý Dunaj akoby
šumotom spájal
potoky,
ktoré sa valía k novotám.

ještě okrajovější význam.
Mám tu n a mysli několikerý záběr ze zkoušen
zdramatizovaného
"Idiota", hádky o významu
jednotlivých scén, o nichž
sama jedna z důležitějších
osob praví, že "tyhle žabomyší spory o formu
projevu ji už nezajímají".
Jsou vskutku také nefunkční. Já vím, je to asi

moderní, rozstříhat vlastní děj a smíchat jej se
snem, s historkami abstruzními. Ale i přitom,
zdá se mi, je třeba zachovávat míru a navodit
aspoň vzdálenou,
nejvnitřnější
souvislost.
Konkrétně: mne ony scény z divadelních zkoušek,
výslovně rušily, naopak
(Pokračování na str. 8;

nedávno zaslechl útržky rozhovoru dvou neznámých,
trochu podroušených junáků. Byla to debata, při
které by rozvědčické slechy kapitána Minaříka zkropenatěiy vzrušením jako vajíčka ťuhýka šedého. O
maličko později se vyjevilo, že ti dva mládenci jsou
z rodin kádrově bezvadných — až -vynikajících. Ba
prominentních — v dnešním smyslu toho slova. Ale
co si teď mám myslet o přísloví, že jablko nepadne
daleko od stromu? Popřát mu víru by znamenalo
předpokládat, že to, co ožralí synáčkové blekotají na
veřejnosti, jejich tatínkové si šeptají doma za zavřenými dveřmi. Teď babo raď, jak praví Vilém Shakespeare. Mám věřit? či nevěřit? Nebo někdy ano
— a někdy ne? Podle konkrétní historické situace?
Ale kdo mně ji správně vyloží? Předloni se na
smrcích urodila spousta šišek. To prý znamená malou úrodu brambor. Tedy jsme jich pro jistotu koupili víc. Ale smrděly po práškování, chutnaly hanebně a polovina jich zakrátko shnila. Loni bylo
smrkových šišek málo, tak jsme si dali načas, že
snad bude zemáků hojně a my seženeme takové, cc
se dají konzumovat jako boží dar a he jako reklama
na agrární chemikálie. Sehnali jsme houby a teď
po Praze akvírujeme třeba i namrzlé. čemu se na
tomto světě dá ještě věřit, když se nedá spoléhat
ani na smrkové šišky? Snad aspoň že vrána k vráně sedá! Anebo že nula od nuly pojde. Nečemu věřit musíš, co by člověk byl bez víry ve věku vědy.
pokroku a osvěty?

Noviny píšou, že má být mlhavo, v oblasti fronty
zataženo, místy s deštěm, na horách sněžení, teploty kolem nuly. Je to jasné, svetr můžu hodit do kufru, jaro je tady. Ale místo ořechů si u maminky
naberu do pytlíku trochu písku na sypání zpáteční
cesty. Pro jistotu.
1976 na den svatého Josefa.
(Který podle pránostiky světlo zháší.)
(Z knihy " č á r a na zdi" — 41 čs. fejetonů "jak
kolovalv po vlasti jako literární dokument své doby". Vydal INDEX. Kolín- n.R.. Cena DM 15.50. —
Autor uveřejněného fejetonu. František Pavlíček, byl
odsouzen pražským soudem loni v říjnu za protistátní
Na okraji jakési pražské masopustní veselice jsem činnost do žaláře na 17 měsíců podmíněně.)

-8- H L A S
INTELEKTUÁLI A

(Pokračovanie z o s t r . 4)
úprimná sebaanalýza, ktor á sa detailne zaoberala
otázkou, prečo sa autor
vzdal pohodlného miesta
na univerzite a odišiel do
továrně. Tu sa, vlastně vyslovovala pochybnost' o
privilegovanom postavení
inteligence ako celku. Niekedy bol dóvod zamietnutia zretelnejšie politického
charakteru napr. v případe sociologickej štúdie,
ktorá skúmala demoralizáciu maďarských robotnikov pracujúcich vo Východnom Nemecku, alebo
v případe štúdie o živote
v budapeštianskych slamoch, štvrtiach chudákov.
Tým, že sa tieto odmietnuté diela sprístupnili veřejnosti, mohol zvázok samizdatu "Profil" demonstrovat' , že k odmietnutiu

MARX

článkov nedošlo na základe jednoduchého zákazu,
ale že tu jestvuje systém
cenzury, ktorý má vlastně
vriútorné pravidlá a kritériá. Možno, že j e ťažké
ich zachovávat', ale druhý
zvázok maďarského samizdatu jasné ukázal, že cenzúra je skutočnosťou a že
jej kritéria sú politickej
povahy.
-c-

* ZLATNÍK •
*

HQDlNAft «

STEVEN

VARDY

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

Steinbeckův život v dopisech
Jiří

Sýkora

Newyorské nakladatelství VIKING PRESS vydalo
soukromou korespondenci Johna Steinbecka, amerického spisovatele, který je znám a milován po celém
světě. Většina z jeho celkem 16 románů byla přeložena do mnoha cizích jazyků. K nejznámějším Steinbeckovým dílům patří "Hrozny hněvu", "Na východ
od ráje"^ a "O myších a lidech"; poslední z nich
je známo více jako divadelní hra. V roce 1962, šest
let před svou smrtí, dostal John Steinbeck jako šestý
Američan v historii Nobelovu cenu za literaturu.
Soukromou korespondenci tohoto velkého amerického spisovatele připravila k vydání jeho žena, paní
Elaine Steinbecková, jež z celkového počtu 5.000 dopisů vybrala zhruba 700 dopisů. Kniha má přes ¡50o
stran a byla vydána pod názvem STEINBECK: ŽIVOT V DOPISECH.
Žijeme v době telefonu a ř a d y pisatelů dopisů říd.nou. Steinbeck však neměl telefon rád a byl v psaní
dopisů neúnavný. Kromě telefonu ještě špatně snášel
slávu — tak jako ostatně mnoho jiných spisovatelů.
Stal se slavným v 38 letech. Zatímco původně žil z
toho, co vydělala jeho manželka, zaplatil v roce 1940
jen n a daních 40.000 dolarů . . .
„Z dopisů vysvítá, že Steinbeck měl porozumění pro
své literární kolegy; pouze jednou si dovolil kritiku,
když napsal o Faulknerovi a Hemingwayovi, že jejich
starost o nesmrtelnost je směšná, že mu to připadá,
jako by bojovali o to, či jméno bude na náhrobku.
Sám dovedl snést kritiku. Kritici napadli jeho hru
a autor prostě poznamenal: Nezmýlili se — hra nebyla dobrá. Dovedl se přizpůsobit životu kdekoli —
v rodném salinaském údolí v Kalifornii, životu v zátoce ostrova Long Island nedaleko New Yorku, v
Londýně nebo v Římě. Ať však žil kdekoli, vždy se
silně zajímal o tamější život, přátelil se či vadil sc
sousedy, a s nadšením psal o svých psech. ,
Za druhé světové války byl Steinbeck válečným
korespondentem. V roce 1947 navštívil společně se
slavným fotografem Robertem Čapou Sovětský svaz.
čtenář se z dopisů také doví, proč Steinbeck podporoval vojenské akce Spojených států ve Vietnamu,
kde bojoval i Sťěinbeckův syn. John Steinbeck byl
vždy demokratem a tvrdým odpůrcem komunistické
politiky.
Spisovatel Steinbeck byl také neoficiálním poradcem presidentů Pranklina D. Roosevelta, Johna F.
Kennedyho a Lyndona Johnsona. V roce 1952 a
opět v roce 1956 podporoval A. Stevensona, jenž kandidoval bez úspěchu na úřad amerického presidenta.
V dopise z roku 1962 požádal John Steinbeck žertem Stevensona, aby pro něj napsal a přečetl přijímací projev při udělení Nobelovy ceny za literaturu.
Ze 700 dopisů vysvítá, že spisovatel Steinbeck věřil v spravedlnost, důstojnost a lidskou dokonalost.

PETICE 78
Akce "Petice 78" se pomalu ale jistě rozbíhá. Desítky prvních přerůstají poznenáhlu stovky. Dnes
již můžeme říci s velkým zadostiučiněním, že exil
vzal Petici 78 doslova za svou.
Dostáváme srdečné dopisy, vyjadřující souhlas:
"Vřele podporuji a chci být mezi prvními." — "Doufejme, že Petice se stane krédem všech našich lidí."
— "Vyjde Petice ve všech novinách? Doufám, že ano,
že si každý redaktor uvědomí, že je to jeho národní
povinnost." — "Udělali jste ovšem znamenitou věc"
apod.
Podpisovatelé přikládají i peněžité dary, protože
si uvědomují, že financování takového podniku stojí
značné částky. Výrazně a rychle pomohla Národní
rada žen svobodného Československa, Sociální fond
bývalých politických vězňů v Torontě a české slovo v Mnichově.
Ale to budiž řečeno jen na okraj. Zabývejme se
spíš dotazy a návodem, jak přispět ke konečnému
úspěchu Petice, tj. jak sesbírat co největší počet podpisů. Není zapotřebí žádného formuláře. Stačí podepsaa buď některý výstřižek z exilového tisku, nebo
použít jednoduše listu papíru, kde stačí uvést: Podporuji Petici 78 (a to jen proto, aby nevzniklo podezření, že sbíráme podpisy, původně použité k jinému účelu) a dát k podpisu sousedům, spolupracovníkům apod.
Jistě jste si všimli, že podpisový lístek má poznámku: Přeji (nebo nepřeji) si, aby moje jméno
bylo zveřejněno. Dá se těžko očekávat, že bude někdo
ochoten plnit stránky novin tisíci jmen. Poznámka
je určena hlavně těm, kteří případně spáchali nějaký soukromý úradek se zastupitelskými, úřady komunistického režimu, protože očekávají návštěvu rodičů, nebo naopak, dětí či jiných příbuzných. Ale,
a to je další známka selhání pražských Směrnic,
zatím přišly takové lístky — dva. Při tom to mohou
být lidé také jen s mimořádnou dávkou skromností.
V jednom případě nám byla vytýkána nedůslednost: - Vybízíme prý k respektování zákonů, které sami neuznáváme, zatím co Chartisté dnešní zákony
formálně dodržují. Petice 78 byla formulována prá
vě tak, abychom si my všichni, tj. demokratický exil,
s dnešním režimem doma nezadali. V článcích jsou
jen stručně vymezeny požadavky, které mají ulehčit nynější situaci našich lidí doma, v době, kdy
celý svět soustřeďuje svoji pozornost na lidská práva
a plnění uzavřených dohod. Že dlouhodobě všichni
usilujeme o návrat demokratického, svobodného a
nezávislého Československa, je každému z nás jasné.
A nakonec: Základní dokument podepsalo 58 iídíJsou mezi nimi jména velmi známá, zasloužilých a
dlouholetých bojovníků za obnovu čsl. státnosti, vedle
jednotlivců úplně neznámých. Podepsal značný počet
žen. To je potěšující. Také plných 50% "posrpnových". Jistě jste si všimli, že mnozí signatáři jsou
uvedeni pouhými jmény, i když jsou nositeli akademických titulů.
Chtěli jsme zdůraznit demokratická, občanská práva a povinnost, kterou každý z nás má k naší
těžce zkoušené vlasti. Proto nepokládáme ani za nutné jmenovat mluvčí, členy organizačního výboru.
Protože na tom prostě nezáleží. Chceme jen, abyste
nám důvěřovali. A důvěru — prokážete svým podpi
sem na Petici 78.
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(Pokračování se str. 7)
jsem byl vděčen a chycen
příhodami, které velmi
působivě vysvětlují původ
traumat
"člověka". Ty
jsou namístě, ty vysvětlují duševní konstrukci hrdiny, důvody, proč jedná tak
a ne jinak.
V\ivoda zemi svého exilu nekritizuje, aspoň ne
přímo. Bere na vědomí její anormalitv. ("Ach ano,
v této zemi se nežertuje.
A už vůbec ne kolem
čtvrté hodiny ranní." —
"Policista je synem této
země. J e pilný.") Obyvatelé "této země" jednají
samozřejmě někdy nepo_chopitělně pro uprchlíka,
který očekával docela jiné
zacházení, pochopení. Ale
už ví, že ho "domorodci"
jen tak mírnixdírnix nepřivinou na prsa. a protože si to uvědomuje, neprotestuje. Snaží se stále
znovu překonat přehradu,
ať už je toliko v jeho mysli nebo skutečná, se kterou si často neví rady ani
redaktorka v "této zemi"
narozená. Ta ovšem bojuje. hledá cesty, jak pomoci "človíčkovi", který se
zaplete do aféry s drogami, skončí dobrovolně v
blázinci, je odtud propuštěn — ve chvíli, kdy už se
redaktorka z jeho případu
chystala udělat obrovitou
aféru, nejenom ze soucitu,
ale i proto, že chce pomo-

ci své kariéře.
Ten "človíček" je od
přírody neschopen žít, a
to v normálním stejně jako v cizím nebo zcela nenormálním prostředí. J e
piný vnitřních ran, které
z něho a priori dělají outsidera. Alexandr, výtvarník, který k človíčkově
textu nakreslí televizní filrneček, je spíše zbabělý,
nechce se angažovat za
záchranu svého přítele a
spolupracovníka, naopak
ho tak trochu udá. Nechce
narazit přílišnou angažovaností. stačí mu výstraha. že filmík o normalizaci někonformního osla (zase ta asimilace!) přijali
jeho noví i někdejší krajané s neporozuměním,
jako kritiku "té země".
Uprchlický problém má
— podle Vejvody — dvě
řešení: buď se úplně asimilovat. přijmout zvyky
vyvolené země, anebo se
stát trosečníkem zpívajícím písně ve zcela neznámém jazyce, kterého nechce žádný, ani nejsvobodnější a nejliberálnější
stát. Ale copak vskutku
neexistuje třetí,
čtvrtá
možnost? Tedy: román
do pranice, jakých je zanetřebí mnohem víc než
zoufalé, třebas
stokráí
pravdivé kritiky.
J . S.
Pozn.:
Knihu múžef*
koupit Jéž Y HD.
Cena
včetně pošt. $ 4.80.

Miestna skupina Spoločnosti pre vedy a umenia
v Sydney
pozýva krajanskú veřejnost' na kulturoý program
"POZDRAVUJEM

VAS L E S Y ,

HORY . .

Antológia slovenskej l'udovej hudby, poézie a
prózy, ktorú připravili Pavel a Marta de Detrich
Program sa bude konať
v piatok dňa 31. irrarca 117» v 7.30 hod.

n a School of Drama, University of NSW.
Anzac P a r a de, Kensington
(vjezd z Barker St.)
Vstupné $ 2.- dospělý, $ 1.- deti a študenti
Po programu občerstvenie
Tešíme sa na Vašu účasť.
Pozvite svojich známých

Sydney

si vás dovoluje pozvat, vážení krajané, mezi nás.
Naše pdreia je: 30 Devonshlre Road,
Kemps Creek, NSW.

Máme otevřeno každou sobotu od 12. hod. po
lední do 10. hodiny večerní a každou neděli od
10 hodin dopoledne do 10 hodin večer. Naíe výborná kuchyně je vám k službám. Každý člen
vaší rodiny najde u nás dostatek příležitosti k
zábavě. Možnost provozovat různé sporty.
V dohledné době budeme pořádat pravidelní taneční večírky. Jsme též připraveni uspořádat pro
vás rodinné oslavy — narozenin, zásnub, svateb,
křtin apod.
Informace podá: A. Barák. tel. 724-4927, večer
I72-S826.

Z A S Í L Á N Í L É K Ů DO Z A M O Ř Í

dle zahraničních lékařských předpisů
Zaručená dodávka do 14 dnů.
Přejete-li si tuto službu pro své přibližné a
přátele v československu nebo v jiných zemích,
obraťte se s důvěrou na

LINDFIELD PHARMACY
(lékárník Peter Fabian)
316 Paeific Highway, Linfield, NSW.

2070

Telefon (Sydney): 46-5551 nebo 451305
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Únor - legendy a fakta

Jaroslav Pecháček
" T ř i roky po osvobozeni věřila ještě reakce ve svou sílu. T ř i roky doufala v návrat starých poměrů. T ř i roky se připravovala na úder proti lidové d e m o k r a c i i . . . Když bylo stále zřejmější, že reakčni elementy v některých stranách jsou pevně rozhodnuty sabotovat vládní program, vyhlásila Komunisiická strana Československa boj za získáni většiny národa, aby mohla splnit oprávněné požadavky
-lidu. Tehdy zděšení reakcionáři pokládali za nutné sáhnout ke kontra revolučnímu puči, protože si dobře
uvědomili, že ve svobodných volbách by j i m lid nikdy moc nepředal . . . "
Tučkové - Svoboda — Svobodová: Jak to bylo v únoru, Praha 1949.

Propagační povídky o "vítězství pracujícího lidu
nad reakcí", z nichž tu jednu citujeme, se ozývají
Z; Prahy už po třicet let, ale těch, kdo by jim věřil,
stále ubývá. Po zkušenostech padesátých let o tom,
jak vypadá "vítězství pracujícího lidu" v praxi, se
museli přesvědčit pod šibenicemi anebo ve vězeních
i mnozí z těch, kdo se na tomto "vítězství" rozhodující měrou podíleli. A po zkušenostech ze srpna
1968 ještě sotva někdo věří, že se o únoru 1948' rozhodovalo jenom v Praze a že tehdejší náměstek sovětského zahraničního ministra Zorin byl v Praze v
osudových únorových dnech jen proto, aby počítal
pytle sovětského obilí. Navíc máme dnes už četnou
historickou a memoárovou literaturu, pořízenou skupinou politických prominentů ve Frankfurtu krátce
po Únoru, počínaje záznamem událostí, jak je vydal pod názvem "Život za železnou oponou" v Chicagu 1948 redaktor Jandáček, přes knihy Ripky,
Smutného, Stránského, Jostena a dalších, až po poslední studii Dr. Ströbingera Anatomie eines Staatsstreichs, která vyšla ve švýcarském nakladatelství
International v Curychu. Navíc se už objevují rukopisy o Únoru i z per komunistických historiků. Na
základě této literatury můžeme rekonstruovat události února 1948 s plnou historickou autentičností a
úplností.
československo po dr-uhé světové válce nebylo takové, jaké by si byla přála velká většina obou na-,
šich národů, ale takové, jak je vytvořila tehdejší
mezinárodní situace, především Teherán a Jalta a
demarkačňí čára mezi armádou sovětskou a americkou. Většina našich národů by si byla přála Československo demokratické, humanitní, s garantovanými
občanskými právy, ale na rozdíl od první republiky
s novým uspořádáním státoprávních poměrů mezi
Čechy a Slováky, s větší decentralisací, s menším
počtem stran a s novými aspekty a podněty v hospodářské a sociální politice.
V Košicích však byla utvořena vláda, jejíž program znamenal konec masarykovské demokracie a
nástup tzv. lidové demokracie. Místo demokracie byla nastolena polodemokracie. Program a sestavení
vlády byly dohodnuty a přijaty v Moskvě pod přímým. dohledem J. V. Stalina. Tradiční významné politické strany nebyly připuštěny, byla. utvořena Národní fronta, aby sei zabránilo ustavení normální parlamentní opozice, trestání válečných zločinců, kolaborantů. zrádců a příslušníků německých a maďarských národnostních skupin otevřelo brány lidové a
stranické justici, do které se zapojily nejen nacionální vášně, ale i sobecké, často temné a nečisté
osobní a skupinové zájmy. Nacionalisace klíčového
průmyslu, bank a majetku kolaborantů a zrádců nastolila brzy v podnicích třídní a stranickou správu,
jejímž předním cílem nebyla obnova národního hospodářství. ale centralisace moci v rukách jedné
strany pod heslem lidové správy. Klíčová místa ve
vládě byla vyhrazena, jako ve všech zemích, kam
vstoupila Rudá armáda-, komunistické straně. Ministerstvo vnitra, propagandy, zemědělství (s rozdělováním dekretů k vlastnictví půdy), finance, školství
— těm všem stáli v čele "komunističtí ministři. Národní obrana byla sice svěřena generálu Svobodovi,
jehož přihláška do strany byla odložena, aby se mohlo — aspoň na čas — tvrdit, že jde o ministra nepolitického, ale šéfem vojenské tajné služby byl fanatický komunista a zbytek obstarali sovětští vojenští poradci; Nově vytvořená státní bezpečnost měla
rovněž v čele komunistu. To všechno dávalo pramálo
naděje na návrat skutečné, plné demokracie v naši
vlasti.
Nicméně i v této situaci se zdálo, že není všechno
ztráceno. Na rozdíl od středo- a východoevropských
sousedů, kam vstoupila Rudá armáda jako na nepřátelské území, patřilo československo do tábora
vítězů. V jeho čele byl demokratický president volený ještě v první republice. Se Sovětským svazem
pojila ČSR spojenecká smlouva z prosince 1943. kter á inj. zaručovala nezasahování do vnitřních záležitostí smluvní strany. Nebylo pochyby, že většina čs.
lidu si nepřeje komunistický režim a byla tu proto

naděje, že svobodné volby zvrátí porušenou rovnováhu státní moci. Doufalo se také, že existence protihitlerovské koalice dovolí Československu pokračovat
v přátelských stycích se Západem a odpoutá je tak
od jednostranné závislosti na Moskvě. Moskevsko-košický kompromis ušetřil Československo z největši
části hrůz. které prodělaly sousední země se strany
Rudé armády. K odhadu dalšího lepšího vývoje přispívala víra. že čs. komunisté už nejsou revoluční,
bolševickou oposicL jako tomu bylo před válkou, ale
že jsou součástí vlády, partnery demokratických stran,
a že jejich "cesta k socialismu'' bude cestou vlastní,
nezávislou na Moskvě, tak jak to vyhlašovali nejen
vůdcové strany, ale jak to slibovala sama Moskva
a jak to navenek potvrzovalo rozpuštění Kominterny,
hlavního nástroje' revciočních mezinárodních sil. Také v zahraničí by", sledrván čs. vývoj s nadějemi.
Úspěch košickéíto kompromis;; mě! být dokladem, že
spolupráce mezi západními óemokraciemi a Moskvou
bude pokračovat i po válce.
Ale brzy došle i t j s S S i í d : V říjnu 1947 převzala v Polsku nt:x_ w . ječzxaá
strana, v níž
měli rozhodující slovo iooKSŠRé. Vůdce polských demokratů Mikoiajcz?ic sssel zptdmotz do ciziny. V
prosinci téhož roku nr3se£ tacsííi Rumunsko král
Michael, až dosud, j a s SE zdála. Stalinův oblíbenec,
a komunisté převzal: n x c T 3dfc=rešt±. V Bulharsku
musel abdikovat car Sžmetr; IL až r. 1346 a země
byla prohlášena za liarvaz cSsrí^ratíí- V srpnu 1&47
byla odstraněna posleácí prekáSíz: Vůdce oposioe
Petkoff byl zbaven žzizzžz?. ZZZĚSB a. aosoezen. k
smrti jako "západní ageaf". T X a ď a r s k c poa£8 šéf
strany Rakosi k nástupe s a « seadoia sccfšlaě demokratické strany r a Jestkf 2 pcanneL V AlísánS:
vyšla komunistická viááa. Eenres* Ea&ž z oarázár.ských bojů proti a k a p a s á n e . a patrná
sňískfch
zbraní, které byly o to o d w t a ř ? posiytra$y — stejně
tak jako po válce Jsěírá perace CSOvRy — proto,
že vydal Manifest o itajSiirř 3čstýeb práv albánskému lidu. a s p ď t g r a c o r a l — =2. oso upřímně -s demokratickou fruntoc GKjfersiýcii stran. Když se
cítil dostatečně silný, čzl sré partnery likvidovat a
ujal se diktátorsky tn-ct. J c g a á ž r i e prodělala odlišný vývoj od ostatních liaatých demokracií a Řecko
bylo požehnání lidové demokracie 'ošetřeno jednak
proto, že nespadalo do sféry sovětské a že. když
tamní KS to nechrěžE vrž: rs. vědomí a zahájila
povstání proti demokratické vládě, ztroskotala mj.
především proto, že -Jugoslávie, která mezitím byla
vyobcována ze soveíské&e kians. odmítla řecké soudruhy podporovat
V tomto procesu bylo jes otázkou času. kdy přijde
na řadu Československo. O tom. že se přiblížila hodina. přišlo rozhodnutí zvenčí- Prvním signálem bylo rozpadnutí protíMtierovské koalice. Západní demok •
racie přihlížely zpočátku ke Stalinovu tažení ve východní a střední Evropě bez energičtější reakce.
Amerika povolala své "boys" do civilu, západní Evropa zápasila s hospodářskými potížemi. Velká Británie poslala ve voibác-h ještě před Postupimskou konferencí svého nejrěíšího politika, W. Churchilla, do
pense.
Nicméně natrvalo nemohl svobodný svět ke Stalinově věrolomnosti přihlížet. Nejprve vyhlásil president Truman nové zásady americké zahraniční politiky. tzv. Trumanovu doktrínu, jejímž cílem bylo
další pronikání Sovětů na západ zastavit. V rámci
této nové politiky byl vyhlášen Marshallův plán, aby
se zabránilo hospodářskému zhroucení Evropy, a Itali a Francie vytlačily komunistickou stranu z vlády.
Československo se chtělo podílet na výhodách Marshallova plánu, ale Stalin přinutil ultimativní formou
čs. vládní delegaci, aby přihlášku odvolala. Jan Masaryk komentoval novou situaci na letišti slovy: "Odletěl jsem do Moskvy jako čs. zahraniční ministr,
vracím se jako Stalinův sluha."
Dne 22. září 1947 se sešli v Polsku delegáti hlavních
evropských komunistických stran,, aby z příkazu Stalina založili Kominformu. Na konferenci napadli zejména sovětští delegáti Ždanov a Malenkov, 'a jugoslávští delegáti — tehdy ještě věrní spojenci Moskvy
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— Kardelj a Džiias, čs. delegáta Slánského, že se
čs. komunistická strana dosud nechopila plně moci.
Ostatní delegáti se horlivě ke kritice připojili. Při
tom bylo naznačeno, že by bylo možná dobré současné čs. stranické vedení nahradit schopnějšími
lidmi.
Po Slánského návratu začala ve vedení KSČ horečná aktivita. Vždyť šlo také o přežití Gottwaldovo
a Slánského. Gottwald stanovil nový cíl: v létě,
nejdéle na podzim 1948 se musí KSČ uchopit plně moci nad ČSR. V ústředním sekretariátu byly k tomu
vytvořeny zvláštní komise. Jedna měla na starosti
armádu a policii, druhá založení ai ozbrojeni lidových
milic. Další komise se měla starat o ovládnutí masových organisací a o důraznější propagační kampaň
proti nekomunistickým stranám-. Zvláštní úkol dostalo tajné oddělení pro nekomunistické strany: mělo
v každé straně, v jejím vedení, nalézt spolehlivé osoby, které budou ochotny postavit se v rozhodujíci
chvíli na stranu KSČ. Komunisté v- bezpečnostních
orgánech dostali příkaz, aby pomocí falšovaných dokumentů a pomluvami odhalovali demokratické politiky jako zrádce a prozápadní agenty.
Příslušníci strany v důstojnickém sboru armády byli
pověřeni vypracováním plánů na obsažení s t r a t e g i c k y
důležitých bodů Prahy a ostatních větších měst.
Boj o Československo začal. Tajně, v ústředním
sekretariátě strany. Generální zkouška proběhla s a
Slovensku. Velké vítězství slovenské Demokratické
!
(Pokračování na. straně 10)
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Únor - legendy a fakta
(Pokračování se strany 9)
strany dlouho pálilo komunisty: teď měla být moc
demokratické strany zlomena. Od j a r a 1947 pracovala zvláštní skupina v ministerstvu vnitra n a výrobě falešných dokumentů, které měly prokázat, že
vedoucí politici Demokratické strany udržují styky
s bývalými funkcionáři Slovenského státu, kteří žijí
v zahraničí, aneboi že připravují spiknutí proti ČSR.
Mezi obětmi těchto provokací byli dva generální
sekretáři strany, důstojníci, žurnalisté, šlo o stovky
osob. Jen ve třech středoslovenských okresích bylo
zatčeno a předáno soudu na 237 příslušníků strany.
Současně začala aktivita zvenčí: delegáti slovenských
rolníků žádali okamžitou pozemkovou reformu a odstranění všech "nepřátel lidu" ze státního aparátu.
Za deset dní se konal sjezd závodních rad z celého
Slovenska. Žádaly mj. o zastoupení masových organisací v Národní frontě, kde až dosud byly zastoupeny jen politické strany, vyhlásily generální stávku a předseda Sboru povereniků Husák ohlásil demisi Sboru. Demokratičtí poverenici však pokračovali ve svých funkcích. Následovaly masové demonstrance a hrozby. Partizáni žádali zbraně. Demokraté
ustoupili: z devíti povereniků zůstalo šest, nově přišli dá sboru zástupci strany práce a strany Svobody,
komunistům zůstalo předsednictví a dosavadní 4 členové. Výsledek voleb tím byl podstatně zfalšován.
Dvě události uvedly lavinu do pohybu v celém státě: v listopadu 1947 byl na stranickém sjezdu v Brně
zbaven vedení sociální demokracie Fíerlinger. který
se už v Moskvě zavázal Gottwaldovi, že v dané chvíli
převede stranu do KSČ, a na jeho místo byl zvolen
Laušman. Krátce nato zasedal ŮV KSČ. aby připravil strategii puče. Krise měla být vyvolána požadavkem strany, aby v příštích volbách vystoupila
Národní fronta s jednotnou kandidátkou; reakcionáři
měli být isolováni a nahrazeni na listinách povolnějšími zástupci stran. Gottwald věděl, že to bude
vyžadovat změnu volebního zákona, ale byl rozhodnut
prosadit ji, bude-li třeba, všemi prostředky. Byly
váženy síly strany: V ministerstvu národní obrany
bylo mezi nejvyššími důstojníky 33% komunistů, v
ministerstvu vnitra a státní bezpečnosti bylo n a klíčových místech 44% komunistů, v ministerstvu informací 45%. Policie byla systematicky zesilována. Čas
se krátil. Tajné zjišťování volebních vyhlídek straněn a začátku r. 1948 ukázalo, že by strana dostala v
normálních volbách jen 28% hlasů, o 10% méně než
r. 1946.
Bezprostředním podnětem k únorovým událostem
bylo propuštění 8 vyšších nekomunistických policejních důstojníků a jejich nahrazení spolehlivými členy KSČ. Toto opatření mělo zajistit KSČ. že bude
mít policii v Praze' plně ve svých rukách. Demokratické strany protestovaly a žádaly odvolání Noskova
opatření. Ve vládě se octli komunisté v menšině. Na
svou porážku odpověděli požadavkem, aby bylo pokračováno v zestátňování průmyslu,
zahraničního
obchodu a nové pozemkové reformě. Požadavek, aby
Nosek referoval o stažení svých opatření komunisté
ignorovali. President Beneš v rozhovoru s Dr. ZenkChcete-li ozdobit svůj byt nebo

pracovnu

původní uměleckou prací, tepanou v solidní mědi,
vyžádejte si podrobnosti na tel. (Melb.) 80-5857,
nebo studio 438-2887.
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CESTUJÍCÍM

DO ZAMOŘÍ I V AUSTRÁLII

CN
14 Q U E E N S

TRAYEL
ROAD,

MELBOURNE,

3004

(roh Arthur Street)
Zařídíme pro Vás cestu kamkoli — letadlem,
lodí, autem - - včetně ubytování, plného zaopatření, místních informací — a obstaráme
potřebné doklady (pasy, viza atd.). P ř i organizování obchodních cest můžeme Vám být velmi
nápomocni. Vedeme firemní konta k měsíčnímu
vyúčtování.
OBRAŤTE

SE S D Ů V Ě R O U

(česky neb slovensky)
NA P A N Í E. WOLKovou
T e l e f o n 267-3177,

v případe nutnosti po hodinách 509-3535

lem a Ripkou zastával názor, že zásadní rozhodnutí
v dané situaci musí padnout teď ještě před sjezdem
závodních rád, který se měl stát prodlouženým ramenem KSČ. Slíbil, že, bude-li třeba, vypíše předčasně parlamentní volby.
Mezitím přijel do Prahy zástupce sovětského zahraničního ministerstva, bývalý velvyslanec v. Praze
Zorin. Úředně proto, aby kontroloval dodávky sovětského o b i l í . . .
20. února, když Gottwald znovu odmítl splnit usnesení vlády o Noskových opatřeních, rozhodlo se 12
odborníci v optice
demokratických ministrů podat demisi. Podávají o
tom zprávu presidentovi a očekávají, že president
220 LYGON STREET, CARLTON,3053
rozpustí parlament a vypíše nové volby. Věří, že
krise bude řešena ústavně a parlamentárně . . .
Telephone: 347 5242
Komunisté odpovídají zastrašováním presidenta.
Gottwald, Nosek, generál Svoboda dva zástupci zpravodajských služeb ho informují o odhalení západních nou. Také vybrané vojenské jednotky jsou v pohotoagentů a špiónů. Zároveň vybízejí presidenta, aby vostí. V Žatci /čeká brigáda obrněné vozby na rozdemisi demokratických ministrů neprodleně přijal.
k pochodu na Prahu, stejně jako v Milovicích.
Mezitím je v proudu jednání o náhradu. Laušman kaz
V Olomouci je připraven pluk pěchoty. Také v B m é
už podruhé odmítá nabídku na vytvoření socialistic- se podařilo komunistické straně získat pro své plány
ké vlády s komunisty. Zintensivňují se kontakty s několik generálů ve velitelských posicích. Podobná
"oposicí" ve stranách. Páter Plojhar a poslanec Petr pohotovost je i v některých posádkách na Slovensku.
zi lidoyé strany slibují Gottwaldovi, že ochotně vstouTlak n a Dr. Beneše roste, pražská nádvoří jsou
pí do nové vlády, poslanec Ševčík ze strany slovenských demokratů už je mezitím na cestě se sezna- plna komunistických delegací, které se domáhají přímem slovenských demokratů ochotných s komuni- stupu k presidentovi. Vedoucí kladenské delegace Kosty spolupracovat. I u národních socialistů jsou si zelka hrozí Benešovi otevřeně, že "vůle lidu"' odstranit zrádné ministry se prosadí, i kdyby snad prejisti. Většina v parlamentě je zajištěna. . .
sident odmítl demisi dvanácti členů vláčly přijmout.
Nicméně se KSČ nespokojuje parlamentními záV neděli 22. února se schází sjezd závodních rad.
kulisními taktikami. Do pohybu je uvedena ozbro- Mezi 8.000 delegáty je sotva 1.100 příslušníků nekojená síla. Zvláštní jednotky pohraniční policie a jed- munistických stran. J e n 7 z nich m á odvahu v atmonotky vybraného pluku "Slovensko", jsou umístěny sféře strachu a teroru hlasovat proti resoluci, která
v Praze a v pražském okolí. Policie hlídá byty mi- se staví výhradně za KSČ a Klementa Gottwalda. Na
nistrů a obsazuje důležité budovy, mosty, rozhlas. úterý 24. února je vyhlášena generální stávka. V
Sotva/ 24 hodin po demisi je president bombardován ústředním sekretariátě strany je ustavena lidová miresolucemi a výzvami z celé republiky, delegace zá- lice. Jejím velitelem je jmenován Josef Pavel, jeho
vodů si podávají na Hradě dveře. Na Staroměstském zástupcem Dr. František KriegeL Oba se osvědčili
náměstí je připravena • na 21. února manifestace. ve španělské občanské válce. Politickým komisařem
80.000 účastníků nadšeně tleská Gottwaldovi, když je ustanoven Josef' Smrkovský, který jako místopředvybízí Beneše, aby okamžitě reakcionáře z vlády pro- seda Národní rady odmítl v pražském povstání napustil. Tiskovým orgánům demokratických stran je bídku americké armády pomoci ohroženému hlavnízastaven přísun papíru.
mu městu Československa.
Mezitím byli četní členové a funkcionáři národně
Ironií osudu právě tito tři muži — později "mužosocialistické, lidové a slovenské demokratické strany vé Pražského j a r a " — měli sami n a vlastní kůži zazatčeni. Lidový poslanec Ing. Sochorec byl zatčen kusit v pozdějších létech, co znamenalo únorové "vípři zasedání předsednictva Svazu zemědělců, na mí- tězství' pracujícího' lidu nad reakcí". V Únoru však
stě surově zbit a odvezen. Za čtrnáct dní nato byl ještě vedli "hlavní úder!": podle jejich pokynů byly
pochován. Rakev s jeho tělesnými pozůstatky nesměla ze zbrojovek v Brně, Adamově, Vsetíně .a Vlašimi,
být otevřena.
stejně jako z armádních skladů, vydávány zbraně
Podpora KSČ přichází samozřejmě i zvenčí. Mo- a rozdělovány spolehlivým komunistickým "dělnískevská Pravda označuje odmítání požadavků Ko- kům" v Praze a ostatních centrech, několik jednotek
munistické strany československa za "útok proti So- milicionářů, bylo začleněno do policie k hlídkování v
větskému svazu". Beneš a členové vlády jsou infor- ulicích, před ministerstvy, sekretariáty a vydavatelmováni. že do země přijela delegace vysokých so- stvími nekomunistických stran.
větských důstojníků pod velením "osvoboditele PraV úterý 24. února přichází zpráva ze Slovenska:
h y " generála Lejlušenka. Důstojníci NKVD pracují předseda Sboru povereniků Dr. Gustáv Husák nepo>
mezitím n a všech klíčových místech jako "poradci' . kládal za nutné čekat na konečný závěr z PrahySovětský poradce bělehradské ústřední kanceláře Ko- Příslušníky demokratické strany jednoduše z funkcí
minformy Judin se dává pravidelně informovat o vý- povereniků propustil. V Praze mezitím jednotky livoji událostí v Praze a dává pokyny. Sám Stalin dových milic obsazují ministerstva. Beneš ještě detelefonuje několikrát s Gottwaldem a Slánským a misi ministrů nepodepsal, ale jejich úřadovny až
nabádá k pevnosti. Ostatně zárukou, že plán bude jsou v rukou "pracujících".
splněn, je přítomnost Zorinova v Praze . . .
Tisk je už pod správou stranických "akčních výV pondělí 23. února je ve velkém sále Obecního borů''. Jen v Lidové demokracii a v Svobodných nodomu v Praze ustaven Akční výbor "obrozené" ná- vinách se ještě objevila naléhavá výzva: Pražský
rodní fronty. Jsou tu všichni: Gottwald, Zápotocký, arcibiskup Dr. Beran zapřísahá rozhodující řpňtple,
generál Ludvík Svoboda, který ujišťuje, že "armáda aby nerozdmychovali bratrovražendné boje, aby zajde s lidem", Evžen Erban a Fíerlinger, Plojhar a chovávali právní řád a neničili odkaz PreskšentaPetr, Neumann, Šlechta, Ševčík a d a l š í . . . Ze za- Osvoboditele. Hlas osamělého na p o u š t i . . .
Generální stávka je úspěšná. Levé křidlo sociálsedání je vydána výzva, aby se v celé zemi tvořily
akční výbory a aby byli z úřadů, továren, kasáren, ních demokratů se už také násilím zmocroto ústředministerstev, škol a organisací vyhnáni zrádci a re- ního rekretariátu strany.
akcionáři. Během dne, ještě před shromážděním v
25. února, den rozhodnutí. Několik desaofcEaiíckých
Obecním domě, "zpracovával" Gottwald Dr. Beneše. ministrů marně žádá o přijetí u presidenta. Ten má
Ohlásil mu, že má kandidáty nekomunistických stran už na stole dopis Klementa Gottwalda s fisíiooo nové
na křesla ministrů, kteří podali demisi. Ministr No- vlády. Váhá, ale se všech stran ciocbázejE zprávy,
sek varuje presidenta, že v zemi vládne "kritická jak komunisté přebírají pomocí policie. Edwvých misituace", která může každou minutu vyvolat krve- licí a akčních výborů moc. Depriirwraaiý president
prolití, jestliže bude hlava státu nadále váhat přij- žádá Gottwalda, aby přijel ve 4 hodiny. Šéf velké
mout demisi ministrů . . . Beneš odpovídá, že přijme pučistické operace triumfuje. Dav n a Staroměstském
demisi, jestliže bude utvoření nové vlády projednáno náměstí s nadšením pozdravuje vítěze: " P a n presimezi stranami. Gottwald odmítá: "S nepřáteli státu dent. přijal mé návrhy . . . protože TldSL že to je přání, vůle a rozhodnutí lidu". Presíderit oůaňtá přijmout
a pracující třídy nebudeme jednat!"
Rozhlas, tisk, telefonní síť, papírny jsou k dispo- demokratické ministry na rozioočeooes—
Nová Bílá hora a nové Lipaay T osvíceném 20.
sici jen komunistické straně. Speciální policejní jednotky jsou! ve stavu pohotovosti. P r a h a je prakticky století mohou sloužit za názvy i a p B r t našich národi pod policejní kontrolou řízenou komunistickou stra- ních dějin po 25. únoru 1948-

L. & G. Pergl

6. 3. 1978
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KÁŤA

ČERVENÝ K Ř Í Ž SE OHLÁSÍ
V SOBOTU

V NEDĚLI

18. března 1978

19. března 1978

PROSÍME, BUĎTE

ŠTĚDŘÍ

Něbudete-li doma v době, kdy se k Vám dostaví
náš zástupce, zašlete laskavě svůj. dar na:
R E D CROSS Headquarters,

122 Flinders Street,
MELBOURNE, VIC. 3000

ZLOBÍ

VÁS

OČI?

čfifBolí Vás hlava ?
Noste brýle od

^

.
OP T A

/

j

^L

1

O P T O

r f

Capitol House, 113 Swanson St.,

Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ _
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je zavřeno.

RÁMUJTE
u první pozlačovačské firmy v Austrálii

A N T O I N E GALLERIES
_ M A J I T E L J. KOŠŇAR
514 Riversdale

Rd., Camberwell,

Víc.

KABANOVÁ

T. J. SOKOL

MELBOURNE

konala 22. ledna řádnou valnou hromadu,
která měla důstojný průběh. Po referátech jednotlivých funkcionářů, které
prokazovaly živou činnost jednoty v minulém roce a po udělení absolutoria odstupujícímu výboru bylo zvoleno na další období toto
vedení, jednoty: starosta br. F, Vozábal, místost. br.
K- Graf, náčelník br. V. Chaloupka, místonáč. br.
J. Tůma, náčelnice a vzďělavatelka s. V. šustková,
místonáč, s. M. Voborská, jednatel br. J. Kadaně,
pokladník br. J. Nový, hospodář br. J. Tůma, matrikář br. J. Schoenpflug, zábavní referent a praporečník br. V. Ambrož, tiskový referent br. V. Soustružník, zdravotní ref. s. S. Mutlová, hudební ref. br.
L. Petrnoušek, knihovnice s. M. Voborská, vedoucí
volejbalového odboru br. J. Knop, členové výboru
sestry a bratři: Gráfová, Hellerová. Očenášková.
Petráňová, Pospíchalová, Tomečková, Dub, Heller, Kopecký, V. Novák, Petráň a Pospíchal, revizoři účtů bři. J. Hudeček a V. Spicl.

nA3|S % s i 3LU9U{Á>)S0d ujnue[ej>|

L E T O V I S K O

" Š U M A V A "

Locke's Way, poblíž Belgrave South

VLADIMÍR

srdečně zve všechny krajany na

LVÍČKY

v solidním 18karátovém zlatě
používané jako přívěsky k náhrdelníkům a
náramkům nebo jako jehlice do klopy neb
kravaty (udejte laskavě účel)
dodává poštou
BAYER,

1/9 Southey St., Elwood, Vic. 3184
Cena za 10 mm $ 20.-, za 15 mm $ 48.Osobně možno objednat a odebrat vždy v neděli
odpoledne na "St. Kilda Art Bank", St. Kilda
Esplanade, kde vystavuji též ručně zpracované
stříbrné předměty vlastních vzorů.

BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne

Dlouho jsem se domníval, že česká hudba, počínaje Smetanovou Mou vlastí a kulminující v Janáčkově díle s výraznými akcenty moravské nápěvnosti,
může být adekvátně interpretována jen českými hudebníky. Toto přesvědčení zviklal dirigent Hirouki
Iwaki s Melbournským symfonickým orcsestrem, jejichž Janáčkova Simfonieta mi připadala perfektní
á přestal jsem vzdychat po Bakalové podání.
Letos uplyne 50 let od smrti Leoše Janáčka. V melbournských obchodech s gramofonovými deskami se
jako na zavolanou objevila nahrávka Janáčkovy opery Káťa Kabanová (na dvou deskách firmy Decca
D51D2, Vídeňský filharmonický orchestr a sbor Vídeňské Státní opery řídí Charles Mackerras, zpívají
čs. sólisté, roli Kátí zpívá — také česky — Švédka
Elizabeth Soderstrómová). Bez jakýchkoliv pochyb
tento snímek předčí nahrávku na Supraphonu se souborem Národního divadla a to nejen technicky, ale
i pěvecky a orchestrálně.
Realistickému Janáčkovi vyhovovalo drama A.. N.
Ostrovského, které skladatel upravil, aby hudebně zachytil tradici kupeckého života na staré Rusi.
Nakonec posuďte sami: ABC — FM — Stereo stanice vysílá Mackerrasovu nahrávku ve čtvrtek 16. 3.
v 8 hodin večer.
IP

(proti tržnici) — Telefon 82-5736
Umělecké reprodukce na skladě ve velkém výběru

ČESKOSLOVENSKÉ

-11-

V E L I K O N O Č N Í

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli 26. března 1978

Začátek ve 3 hodiny odpoledne •
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo. — pití
lK dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
Hrají se tam tež kuželky, odbíjená a stolní tenis

T Ě L O C V I Č N Á J E D N O T A SOKOL M E L B O U R N E a
ČESKOSLOVENSKÉ N Á R O D N Í S D R U Ž E N Í V E V I K T O R I I

pořádají v sobotu 11. března 1978

SPOLEČENSKÝ VEČER
S TANCEM
v sále Lotyšského domu, 3 Dickens St., Elwood
na kterém bude vzpomenuto 128. výročí narozenin T . G. Masaryka

Začátek v 7.30 hodin večer
Vstupné včetně večeře S 8.00, pensisté $ 5.00
Odobrou náladu se postará sokolská kapela
Likérová licence (přineste si vlastní nápoje)
Rezervování stolů u br. J. Petráně, tel. 848-5729

oznamuje všem členům a posluchačům československého vysílání na stanici 3 CR, že v důsledku/ událostí,
které se staly ,y minulých třech týdnech, se rozhodla přerušit styky se stanicí 3 CR. Beseda jel nepolitická organizace procujícr na kulturním a sociálním poli a její zásadou bylo vystříhat se diskuzím
o politických problémech. To ovšem neznamená, že
opustila demokratické zásady. S výbuchem bomby
u hotelu Hilton v Sydney nejen nemůže souhlasit,
ale odsuzuje jej jako zločin nejhoršího druhu. Nehodláme mlčet, když jde o odsouzení politického teroru, věříme pevně v zlepšení lidské společnosti
parlamentní formou za dodržování demokratických
zásad. Tuto víru jsme manifestovali odchodem z komunistického Československa a vždy se hrdě hlásíme k odkazu T. G. M. a heslu našeho národa "Pravda vítězí!".
V blízké budoucnosti nás uslyšíte opět, ale na nové
nepolitické rozhlasové stanici.
V sobotu 8. dubna pořádá BESEDA v 7.30 hod.
večer1 v sálé VACS, roh Napier St. a Victoria Pde.,
Fitzroy BESÍDKU s pestrým programem. Dále připravujeme na úterý 25. 4. (Anzac Day) autobusový
výlet na VINOBRANÍ k Osičkovům do Graytown a
do sklepů v Tahbilku a Mitcheltownu, -kde bude společná bohatá večeře, hudba atd. Cena včetně jízdného, svačiny a večeře $ 15.00.

Z P R Á V Y S. K. SLAVIA

V dalších dvou zápasech letní soutěže o pohár
Ampolu hrály zdánlivě dva docela odlišné týmy Slavie. K prvnímu zápasu s nováčkem ligy Albion Rovers nastoupil příliš sebejistý tým, který byl bez
obav o konečný výsledek a podal proto podprůměrný výkon. Tak se stalo, že Albion Rovers — po oboustranně slabém výkonu v prvním poločase — "uštědřil" loňskému druhému mužstvu státní ligy po změně stran v 25 minutách 3 branky. Hráči Slavie se
pak do konce zápasu nevzpamatovali z překvapení
a do svatyně soupeře nedopravili míč ani jednou.
Zápas na hřišti v St. Albans skončil tedy porážkou
Slavie 0 : 3 .
SLAVÍ A — WELHELMINA 2 : 1

češtině,
němčině,
angličtině
nejrychlejší a
nejmodernější metodou.
Volejte (Melb.)
80-5857

(1:0)

Po „výměně několika hráčů a s novými posilami
(z Queen Párku a Chelsea) podala Slavia na stadiónu v Olympic Parku ve večerním zápase docela jiný
výkon. Od počátku zápasu hrála živě a udržela si
po celých 90 minut převahu v poli. V 15. minutě ji
konečně vyjádřila nová posila týmu, J. Paton, který
prošel z lajny přes 3 obránce a z nemožného úhlu
umístil míč v síti soupeře. Pak sehrálo většinou na
půli Wilhelminy, při čemž zahodili slavističtí útočníci řadu "vyložených" příležitostí. Po změně stran se
obraz hry nezměnil, Wilhelmina podnikala jen jednotlivé útoky. Při jednom z nich, po kopu z rohu, se
jí podařilo přehodit brankáře a v 60. minutě vyrovnat na 1 : 1 . Slavia dále obléhala branku soupeře,
ale. bylo to až 3 minuty před koncem, kdy opět J.
Paťon zachytil ve velkém čtverci podání (náhradníka) Williamse a klidně umístil míč v síti.
V posledním zápase rozehrávacího kola soutěže v
pátek 10. března hraje Slavia proti Macedonii v 8
hodin večer na Olympic Parku.
V. F./M.
PÁTÝ

VYUČUJI

MELBOURNE

TRIUMF

MARTINY

NAVRÁTILOVÉ

Seriál vítězných , zápasů naší exulantky Martiny
Navrátilové pokračuje: Martina vyhrála v Seatle v
americkém státě Washington i pátý turnaj dámské
dvouhry letošního roku, když ve finále porazila finalistku Wimbledonu Holanďanku Betty Stoveovou ve
třech setech 6 : 1 , 1 : 6 a 6 : 1, a získala tak prémii
dalších S 20.000'.-, čímž se její výdělky na letošních
turnajích zvýšily na 105.650 dolarů. Zároveň vítězství
nad Holanďankou Stoveovou znamenalo jubilejní 25.
triumf v letošním roce za sebou. Martina ještě letos
neprohrála.

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. KUGLER & ASSOCIATES
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
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6. 1. 1973
Husarský kousek Reada a P. Mahra
SENZACE V C H A M O N I X

KareI

Janovský

Dobrý výkon hokejových mistrů světa

Švédsko - Československo 4 : 7 a 3 : 4
Čs. hokejové národní mužstvo má velké šance v Praze
Nasvědčoval by tomu výkon svěřenců dr. Jána Staršího a
vyhráli

obě

přátelská

mezistátní

utkání

nad

(29. 4.
Karla

-

14. 5.)

Guta

ve

obhájit titul
Švédsku,

kde

mistra

světa.

Čechoslováci

mužstvem Tre Kronor: ve Stockholmu 7 : 4, v Gotebor-

gu 4 : 3 .

V prvním utkání, hraném na Johaneshof-stadionu
ve Stockholmu, vedlo čs. hokejové národní mužstvo
po dvou třetinách nad Švédy už 5 : 1, a teprve v závěrečné fázi hry, kdy už o vítězství nemohlo být pochyb, zkorigovali domácí trochu výsledek, jasné prohře však zabránit nemohli. Branky dali: Nový a
Augusta po dvou, Zajíček, Jiří Novák a M. šťastný
po jedné, — za Švédy skórovali: Holmgren, Edberg
a Gradin. Třetiny: 2 : 1 , 3 : 0 a 2 : 3.
O vítězství československa v goteborské odveté
rozhodla už zahajovací třetina, kterou Čechoslováci
vyhráli 3 : 0. Pak tak nějak "pustili'' hru ze své moci, Skandinávci dokonce v závěrečné třetině vyrovnali na 3 : 3 , dvě minuty před závěrem však M.
Šťastný vstřelil vítězný gól. Branky ČSR: Pouzar
2, Nový a Šťastný po jedné, — za Švédsko stříleli
góly: Kalur, Lundquist a Lyckner.

Po těchto dvou zápasech ve Švédsku mělo čs. národní mužstvo v Nymburce soustředění, tedy mezi třetí a čtvrtou čtvrtinou hokejové ligy byla dosti velká
Dřestávka.

H o k e j o v á liga

Mužstva 1. čs. hokejové ligy mají za sebou po 33
mistrovských zápasech, tedy odehrány % soutěže.
V posledních dvou kolech vedoucí tým tabulky Litvínov prohrál (v Bratislavě dokonce 0 : 5 ) a klesl na
druhé místo v tabulce. Zůstává 2 body za obhájcem
mistrovského titulu Poldi Kladnem, presto nebude
o přeborníku ČSR ještě hodně dlouho rozhodnuto.
Vždvť závěrečnvch 11 kol může přinést velké "zmatky"'
Tabulka po 33. kole: 1. Poldi Kladno 47 boaů. 2.
Litvínov. 3. Sparta Praha (po 45 b.), 4. Dukla Jihlava
41 b., 5. Vítkovice 34 b.. 6. Motor Č. Budějovice 34
Fotbalová liga
b., 7. Tesla Pardubice 32 b.. 8. Slovan Bratislava
28 b., 9. Trenčín 21 b.. 10. Plzeň 20 b„ 11. ZbrojovUž 18. února, tedy o dobré 2 týdny dříve než mi- ka Brno 19 b., 12. Košice 18 bodů.
nulá léta, byla v Československu odstartována druhá,
jarní část 1. čs. fotbalové ligy ročníku 1977-78, a
to proto, že funkcionáři Čs. fotbalového svazu předČeskoslovensko zahajuje s V. Německem
pokládali, že se Československo kvalifikuje na světový šampionát v Argentině a tak liga bude muset
HOKEJOVÉ M I S T R O V S T V Í SVĚTA V PRAZE
také dříve skončit. Bohužel se tak nestalo, liga však
Mezinárodní hokejová federace schválila hrací plán
byla odstartována podle plánu.
hokejového mistrovství světa v Praze, které bude
V prvním jarním kole (celkově 16.) hraném lec- odstartováno 26. dubna a skončí 14. května, tedy v
kde na zasněženém hřišti, získala hostující mužstva nejpozdnějším termínu historie světových šampionápřesně polovinu, tedy 8 bodů, což už se v nejvyšší tů. I v Praze bude hrát 8 mužstev (včetně Kanady),
čs. fotbalové soutěži dlouho nestalo.
která se spolu střetnou, každý s každým jednou. První
Skvěle zahájili jarní polovinu ligy oba aspiranti na 4 týmy budou pak hrát finálovou skupinu, mužstva otí
prvenství: Zbrojovka Brno a Dukla Praha. Shodně 5. místa o udržení v A skupině.
zvítězili 3 : 0: Brno v Plzni a pražští vojáci doma na
Čs. hokejové národní mužstvo, které obhajuje svěJulisce nad Prešovem. Pražští účastníci ligy získali tové prvenství, zahájí šampionát 26. dubna střetnutéměř nemožné: kromě Dukly zvítězila i Slavie (do- tím s V. Německem, tedy nováčkem "Áčka". O 2
ma nad Trenčínem 1 : 0 ) , Sparta remizovala v Ko- dny později hraje s Finskem. 29. dubna s NSR, 2.
šicích 1 : 1 a Bohemians uhráli bezbrankovou re- května s USA, 4. května s Kanadou, v sobotu 5.
mizu v Ostravě. O velké překvapení se postarali května s SSSR a v pondělí 8. května se Švédy.
fotbalisté Teplic, kteří zvítězili v Bratislavě nad InOd 9. května jsou na mistrovství světa v Praze na
terem 3 : 2, Spartak Trnava hrál doma se Slovanem pořadu finálové zápasy, které vyvrcholí v sobotu 14.
Bratislava 1 : 1 a sestupem nejvíce ohrožená Žili- května.
na uhrála v Banské Bystrici bod za bezbrankovou reMistrovství světa B skupiny se hraje, od 17. březmizu.
na do 26. března v Bělehradě. Zúčastní se ho reprePořadí 1. ligy po 16. kole: 1. Zbrojovka Brno 24 zentanti: Norska. Japonska. Itálie Maďarska, Švýbodů, 2. Dukla Praha 23 b., 3. Košice, 4. Slavia carska. Jugoslávie. Polska a Rumunska (loni hráli
Praha (po 20 b.), 5. Bohemians 18 b., 6. Prešov, 7. Rumuni ve Vídni ještě v Áčku)..
C skupina hokejového mistrovství 'světa se bude
Plzeň (po 16 b.), 8. Inter Bratislava, 9. Slovan Bratislava, 10. Sparta Praha, 11. Banska Bystrica (po hrát poprvé v historii na Kanárských ostrovech a
15 b.), 12. Teplice 14 b., 13. Spartak Trnava. 14. to v metropoli Gran Canaria. v Las Paimas. StartuJednota Trenčín (po 1 3b.), 15. Baník Ostrava 11 b.. jí tu: Čína. Francie, Holandsko, Belgie, Rakousko,
Dánsko. Bulharsko a Španělsko.
16. Žilina 8 bodů.
Z E M A N V ČSR BEZ K O N K U R E N C E

V Harrachově probíhalo v předposledním únorovém
víkendu mistrovství republiky v lyžování alpských
disciplin, které skončilo velkým triumfem B. Zemana, který sice na mezinárodní scéně patří jen k
průměru, v Československu však nemá vážnější konkurenci. V Harrachově vyhrál Zeman sjezd, speciální
slalom, v obřím slalomu byl druhý a získal tak
prvenství v alpské trojkombinaci. O jediný titul jej
připravil M. Sochor z Liberce, vítěz obřího slalomu.
Stejného úspěchu na přeborech ČSR v Harrachově
dosáhla i 5. nejlepší žena alpské kombinace z mistrovství světa v Garmisch-Partenkirchenu Dagmar
Kuzmanová, která získala 3 tituly přebornice Československa, a to ve sjezdu, v obřím slalomu a v trojkombinaci. O jediné překvapení se postarala Vladimíra Housková z Hradce Králové, která v Harrachově vyhrála speciální slalom.

BRONZOVÍ

Ve švédském Hamarstrandu probíhalo za třicetistupňového mrazu mistrovství Evropy v jízdě
na ' saních, které kvůli
diskvalifikacím za nahřívání sání (především východoněmeckými
reprezentanty) a celé řadě pádů bude navždy patřit k
nejpestřejším a také nejdiskutovanějším
evropským šampionátům vůbec.
V soutěži mužů se stal

SÁŇKAŘI

mistrem
Evropy mistr
světa italský reprezentant
Paul Híldgartner a v že-,
nách západoněmecká reprezentantka
Elizabetha
Demleitnerová. Titul mistrů Evropy ve dvojkách
získala
východoněmecká
dvojíce Rinn — Hahn, Čechoslováci Zeman s Res'em byli třetí a získali
tak senzačně bronzovou
medaili, s čímž jistě nikdo
nepočítal.

Necelý týden po skončení 25. mistrovství světa lyžařů alpských disciplin v Garmich-Partenkirchenu
rozjela se znovu celosezónní soutěž o Světovou trofej. K velké senzaci došlo ve francouzském středisku zimních sportů Chamonix, kde dominovali 3'
zámořští lyžaři, kteří podle názoru expertů měli pro
mistrovství světa špatně načasovanou formu. Sjezd
mužů tu vyhrál 221etý Kanaďan Ken Read před svým
krajanem 241etým Davem Murrayem, ve speciálním
slalomu pak tu zvítězil Američan Phil Mahre, kterému se podařilo porazit dvojnásobného mistra světa
Švéda Ingemara Stenmarka. Ten však už prakticky
znovu obhájil Světovou trofej, nemůže být bodově
nikým předstižen, ve zbývajících závodech půjde
pouze o to, kdo obsadí za ním velmi cenné drúlié
místo ve světovém pořadí.
Sjezd v Chamonix: 1. Ken Read, 2. Dave Murray
(oba Kanada), 3. Michael Veith (NSR), 4. Werner
Grissmann (Švýcarsko), 5. Patrice Pella-Finet (Francie), 6. Sepp Walcher (Rakousko — mistr světa),
. . . 13. Franz Klammer (Rakousko.— olympijský vítěz).
Speciální slalom: 1. Phil Mahre (USA), 2. Ingemar
Stenmark (Švédsko), 3. De Chiesa (Itálie), 4. M.
Brunner (Rakousko), -5. Morgenstern (Rakousko),
6. P. Frommele (Lichtenštejn).
Dosavadní celkové pořadí Světové trofeje: 1. Stenmark' 150 bodů. 2. Heiddeger (Rak.) 95 b., 3. Phil
Mahre (USA) 90 b.. 4. Wenzel (Lichtenštejn) 74 b.,
5. H. Plank (Itálie) 70 b.. 6. Walcher (Rak.) 65 b.,
7. P. Gros (It.) 60 b.. 8. - 9. F. Klammer (Rak.) a
Heini Hemmi (Švýc.) po 51 b., 10: - 11. Bernardi
(It.) a Popangelov (Bulharsko) po 43 bodech.
Je to tak trochu paradox! Ve chvílích, kdy Švýcarka Lise-Marie Morerodová vyhrála ve francouzském Megéve obří slalom, referovali novináři na
celém světě o tom. že tato sympatická lyžařka má
nepatrné šance na obhájení Světové trofeje. A ťo
jen proto, že z každé lyžařské discipliny se do celkové
klasifikace Světového poháru započítávají pouze 3
nejlepší jízdy. A zdá se. že Morerodová si Světovou
trofej prohrála den předtím — na závodech v St.
Gervais —. kde ve speciálním slalomu byla až pátá,
což může být rozhodující. V každém případě velkými
aspirantkami na prvenství jsou už jen Hanni Wenzelová z Lichtenštejnu a pětinásobná držitelka Světového poháru Rakušanka Annemarie Moserová-Prol-.
lová. Prozatímní pořadí však vypadá takto: 1. Wenzelová 149 bodů, 2. Morerodová 135 b., 3. MoserováProllová 126 bodů.

Ve zkratce
— Z Holandska přišly zprávy, podle kterých se má
stát trenér čs. národního fotbalového mužstva Václav
Ježek trenérem Feyenoordu Rotterdam. V Praze se
nesnažili tuto zprávu dementovat.. V tom případě
by se prý stal Ježkovým nástupcem v roli hlavního
trenéra čs. národního mužstva jeho dosavadní zástupce dr. Jozef Vengloš. Václav Ježek působil už v
Holandsku, byl úspěšným' trenérem mužstva Ado den
Haag.
—- 191 etý Američan Eric Heiden, který loni vyhrál
všechny tituly mistrů světa v rychlobruslení, jde i
letos od vítězství k vítězství. Po triumfu na mistrovství světa v rychlobruslařském sprintu juniorů v
Montrealu, obhájil v americkém Lake Placid í titul
mistra světa seniorů. Jeho o rok mladší sestra Beth
se stala v Montrealu světovou juniorskou přebornicí
a v Lake Placid obsadila velmi čestné • drahé místo.
— V květnu letošního roku' rozhodne Mezinárodní
olympijský výbor na svém zasedání v Atácách o dějišti 14. zimní olympiády, ke které se přihlásili 4
kandidáti: jeden z nich — Francie — odpaála- a tak
zbývají tři: jugoslávské Sarajevo, švédský Faiun a
japonské Sapporo, kde už byla v r. 1972 eirnipiáda.
A to prý má také největši šanci: nebeC v Sapporu
jsou už nyní všechna olympijská kolbiště v nejlepUm
pořádku a olympiáda by' tu mohla začít okamžitě.
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